Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta

Tina Košir

Stičišča med ontologijo in estetiko v monističnem kašmirskem šivaizmu

Doktorska disertacija

Ljubljana, 2018

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta

Tina Košir

Stičišča med ontologijo in estetiko v monističnem kašmirskem šivaizmu

Doktorska disertacija

Mentor: red. prof. dr. Lenart Škof

Študijski program: Humanistika in družboslovje
Področje: Filozofija

Ljubljana, 2018

etad guhyaṃ mahāguhyaṃ
kathayasva mama prabho

1

Kazalo
Kazalo................................................................................................................... 2
Seznam okrajšav ................................................................................................... 4
1.

UVOD ........................................................................................................... 6

2.

ZGODOVINSKI IN DRUŽBENI KONTEKST OBRAVNAVANIH ŠOL

IN BESEDIL ...................................................................................................... 19
3.

ONTOLOGIJA MONISTIČNEGA KAŠMIRSKEGA ŠIVAIZMA ......... 32

3.1 Absolut v monističnem kašmirskem šivaizmu ........................................... 32
3.1.1 O naravi Šive: izhodišča pan(en)teistične ontologije ............................. 32
3.1.2 Svātantrya: Suverenost Absoluta kot pogoj pojavnosti ......................... 38
3.1.3 Prakāśa in vimarśa: Luč Zavesti in samozavedanje Absoluta ............... 45
3.1.4 Implikacije ontološke primarnosti Zavesti ............................................. 50
3.2 Absolut in kozmos: Kozmologija monističnega kašmirskega šivaizma .... 56
3.2.1 Jezik(i) telesnosti, emanacije, prežemanja in odsevanja: kozmogonični
diskurz(i) v monističnem kašmirskem šivaizmu ............................................. 56
3.2.2 Kategorije bitnosti (tattva) v kozmični emanaciji .................................. 64
3.2.3 Kozmos kot Govorica (vāc) ................................................................... 74
3.2.4 Kozmos kot igra (krīḍā) in umetniška uprizoritev (nāṭya)..................... 84
3.3 Absolut in posameznik: epistemologija in soteriologija monističnega
kašmirskega šivaizma ....................................................................................... 90
3.3.1 Kdo spoznava, kdo deluje?: Epistemologija šole prepoznanja .............. 90
3.3.2 Intersubjektivnost, sočutje in etika v filozofiji prepoznanja .................. 99
3.3.3 Strategije osvobajanja: Metoda, ritual, igra.......................................... 108
4.

TEMELJNI POJMI ABHINAVAGUPTOVE ESTETIKE ...................... 123

4.1 Rasa: esenca estetskega doživetja ............................................................ 123
4.1.1 Abhinavaguptova fenomenologija estetskega izkustva ........................ 123

2

4.1.2 Śānta rasa: Spokojnost kot vrhovno estetsko doživetje .......................129
4.1.3 Onkraj estetike: Čutnost in sublimacija trpljenja..................................134
4.2 Dhvani: nakazani pomen poetičnega jezika .............................................140
4.2.1 Ānandavardhanova Dhvanyāloka in paradigmatski preobrat v indijski
poetiki ............................................................................................................140
4.2.2 Abhinavaguptov doprinos k teoriji nakazanega pomena ......................144
4.2.3 Nakazani pomen in ontološke ravni Govorice......................................150
4.3 Sahṛdaya: Subjekt estetskega izkustva .....................................................155
5.

SKLEP ......................................................................................................162

6.

BIBLIOGRAFIJA .....................................................................................170

6.1 Primarna literatura ....................................................................................170
6.2 Sekundarna literatura ................................................................................176
a)

Monografske publikacije .......................................................................176

b)

Znanstveni članki in poglavja v monografskih publikacijah ................181

c)

Spletni viri .............................................................................................186

POVZETEK .....................................................................................................187
ABSTRACT .....................................................................................................190

3

Seznam okrajšav

BhGAS : Abhinavagupta, Bhagavadgītārthasaṃgraha

DhĀ: Ānandavardhana, Dhvanyāloka

DhĀL : Abhinavagupta, Dhvanyālokalocana

ĪPK: Utpaladeva, Īśvarapratyabhijñākārikā

ĪPKVṛ: Utpaladeva, Īśvarapratyabhijñākārikāvṛtti

ĪPV : Abhinavagupta, Īśvarapratyabhijñāvimarśinī

ĪPVV : Abhinavagupta, Īśvarapratyabhijñāvivṛtivimarśinī

KSTS: Kashmir Series of Texts and Studies

LV: Lalleśvarī (Lal Ded), Lalleśvarīvakyanī

NŚ: Bharata (?), Nāṭyaśāstra

NŚABh : Abhinavagupta, Nāṭyaśāstrābhinavabhāratī

PH: Kṣemarāja, Pratyabhijñāhṛdaya

PS : Abhinavagupta, Paramārthasāra

PSV: Yogarāja, Paramārthasāravivṛti

4

PTV : Abhinavagupta, Parātrīśikāvivaraṇa

ŚD: Somānanda, Śivadṛṣti

ŚDVṛ: Utpaladeva, Śivadṛṣṭivṛtti

ŚS: Vasugupta, Śivasūtrāṇi

ŚSV: Kṣemarāja, Śivasūtravimarśinī

TĀ : Abhinavagupta, Tantrāloka

TS : Abhinavagupta, Tantrasāra

YS : Patañjali, Yogasūtrāṇi

5

1. UVOD
Cilj pričujoče doktorske disertacije je poiskati stičišča med ontologijo in estetiko
v monističnem kašmirskem šivaizmu ter osvetliti njihove filozofske implikacije.
Osrednji predmet raziskave je monistični kašmirski šivaizem, kar je skupno ime
več tantričnih religijsko-filozofskih šol (krama, spanda, trika, pratyabhijñā), ki so bile
na področju Kašmirja dejavne predvsem med 9. in 13. stol., čeprav je bil njihov vpliv
širši in daljnosežnejši. Absolut je v monističnem kašmirskem šivaizmu pojmovan kot
bog Šiva, čigar temeljna narava je Zavest (cit). S svojo božansko močjo (śakti) Absolut
v samem sebi poraja mnogotere pojave (kozmos), ki jih vse prežema v enaki meri.
Šola prepoznanja (pratyabhijñā) je ontologijo monističnega kašmirskega šivaizma
filozofsko artikulirala in jo vpela v širši kontekstualni okvir indijske filozofije.
Filozofski vrh je kašmirski šivaizem dosegel med 9. in 11. stol. z deli Utpaladeve in
Abhinavagupte.
Poimenovanje »kašmirski šivaizem« je sicer v marsičem problematično, zato se
mu nekateri sodobni raziskovalci izogibajo ali pa ga uporabljajo z veliko mero
previdnosti. Nemška filozofinja in religiologinja Bettina Bäumer, ena od pionirk na
področju akademskega raziskovanja kašmirskega šivaizma, opozarja, da bi izraz lahko
napeljeval k napačnemu vtisu, češ da gre za tradicijo z zgolj minornim, lokalnim
vplivom. »Podoben nesporazum bi bil, če bi govorili o 'porenski mistiki' in bi tako
pomen Mojstra Eckharta omejili na nemško Porenje.«1
Do še večje terminološke zmede lahko izraz privede, ker je sočasno s šolami, na
katere se nanaša, v Kašmirju obstajala še druga, v tistem času dualistična oblika
šivaizma, śaiva siddhānta, danes sicer prevladujoča oblika šivaizma, razširjena
predvsem v Južni Indiji. Na katero od oblik kašmirskega šivaizma mislimo, je treba pri
poimenovanju zato natančneje opredeliti, za kar se v mednarodni strokovni javnosti
uporablja bodisi izraz »nedualistični« (kar je dobesedni prevod sanskrtskega
»advaita«, slovenimo pa ga lahko kot »nedvojnostni«) bodisi »monistični«. Ker je
predmet pričujoče raziskave prav zelo specifičen monizem obravnavanih šol, se je
zdelo poimenovanje »monistični kašmirski šivaizem« ustreznejše.

1

Bäumer 2008, 12
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9., 10. in 11. stoletje sicer veljajo za »zlato dobo« kašmirske kulture. V tem času
je bil Kašmir eno najživahnejših kulturnih središč Južne Azije, kjer so delovali
predstavniki najvidnejših doktrin svojega časa: filozofske slovnične tradicije
(Helārāja), budizma (Dharmottara, Śaṅkaranandana), nyāye (Jayantabhaṭṭa in
Bhāsarvajña), dualističnega šivaizma (Rāmakaṇṭha) in monističnega šivaizma. V
živahnem medsebojnem dialogu so omenjene šole razvile kompleksno in prefinjeno
filozofsko argumentacijo, zato jih je treba obravnavati kontekstualno.
Kašmir »zlate dobe« pa slovi tudi kot zibka indijske teoretske estetike:
Ānandavardhana je ob koncu 9. stoletja s svojim delom Dhvanyāloka v indijski estetiki
sprožil paradigmatski preobrat: pred tem so se poetike osredotočale na stilsko
»okrašenost« (alaṃkāra) umetniških besedil, on pa je v ospredje postavil t.i. nakazani
pomen (dhvani) poetičnega jezika in estetsko občutje (rasa), ki ga nakazani pomen
zbuja. Indijska estetska teorija je s tem dobila izrazito recepcijski značaj.
Abhinavagupta je sloves Kašmirja kot centra estetike še utrdil s pomembnima
komentarjema omenjenega Ānandavardhanovega dela (Dhvanyālokalocana) in
Bharatove

Nāṭyaśāstre

(Nāṭyaśāstrābhinavabhāratī),

poglavitne

staroindijske

teoretske razprave o uprizoritvenih umetnostih.
V kolikšni meri pa je Abhinavaguptovo estetiko mogoče poimenovati za
»estetiko monističnega kašmirskega šivaizma«, na kar napeljuje naslov disertacije?
Treba je poudariti, da sta obe Abhinavaguptovi deli na temo estetike komentarja del, ki
ne izvirata iz tradicije monističnega kašmriskega šivaizma. Komentarja tudi naslavljata
širšo javnost takratnih izobražencev, ki so jih zanimala vprašanja estetike in so bili
sicer pripadniki različnih filozofskih in religijskih smeri. Temu navkljub sta
Abhinavaguptovi estetski deli (mestoma bolj in mestoma manj eksplicitno) prežeti s
filozofijo monističnega kašmirskega šivaizma.
Po drugi strani pa bom v disertaciji pokazala, da je ravno ontologijo
monističnega kašmirskega šivaizma mogoče prepoznati kot že v temelju estetsko.
Predpostavlja namreč popolni, vseprežemajoči Absolut, ki ima naravo Zavesti in v
samem sebi ustvarja ter použiva mnogoteri pojavni svet na način, ki je po svojem
bistvu estetski. To se na številne načine zrcali v vseh temeljnih besedilih različnih
smeri monističnega kašmirskega šivaizma, vendar bodo osrednje mesto v analizi
ontologije zasedala besedila pratyabhijñe, filozofije prepoznanja. Ta so namreč (tako
kot dela s področja estetike) izrazito razpravljalna, saj so bila namenjena zunanji
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javnosti izobražencev in ne ezoteričnim krogom posvečencev, kot to velja za tekste
smeri trika, spanda in krama.
Osrednje raziskovalno vprašanje doktorske disertacije izhaja iz hipoteze, da sta
področji monistične ontologije in estetike kašmirskega šivaizma bistveno in strukturno
prepleteni, s pomočjo filozofske analize argumentov iz temeljnih besedil obeh področij
pa bom prispevala k odgovoru, v kolikšni meri je kategorije in pojme z enega področja
mogoče aplicirati pri razlagi drugega ter kaj s takšnim dvosmernim branjem
pridobimo. V obdobju intenzivnega raziskovalnega dela, ki je vodilo do nastanka
disertacije in je potekalo v letih 2012-17, je v mednarodnih strokovnih krogih
navedeno raziskovalno vprašanje veljalo za eno ključnih, ki bi jim tako v povezavi z
monističnim kašmirskim šivaizmom kot tudi z zgodovino indijske estetike veljalo
nameniti pozornost.
Monistični kašmirski šivaizem predstavlja eno zanimivejših, a zaradi spleta
družbeno-zgodovinskih okoliščin (o tem več v nadaljevanju) dolgo spregledanih
poglavij indijske filozofije. Vprašanja, ki jih naslavlja, so sicer nastala v specifičnem
kulturnem okviru, a tega hkrati tudi presegajo, saj se tičejo vélike večne teme
svetovnih religijskih in filozofskih izročil: odnosa med imanenco in transcendenco.
Temeljni filozofski problem pri utemeljevanju monizma je, kako razložiti odnos med
predpostavljenim ontološko resničnim Enim na eni in mnogoterostjo pojavov na drugi
strani. Pri vseh oblikah teizma pa se zastavi vprašanje, ki so ga teologije abrahamskih
religij formulirale kot vprašanje zla – kako v svetu, ki naj bi ga ustvarilo
dobronamerno božanstvo, razložiti obstoj zla? Azijske tradicije pozornost namesto
problemu zla namenjajo dejstvu, da čuteča bitja trpimo. Če predpostavimo
vseprežemajočo (hkrati pa tudi transcendentno) absolutno božansko Zavest, ki ima
naravo čiste radosti (ānanda), kot to stori monistični kašmirski šivaizem, se navedeni
filozofski problemi (torej odnos med Enim in mnogoterim, transcendentnim in
imanentnim ter dejstvo trpljenja) zastavijo kot še posebej pereči. Monistični kašmirski
šivaizem po mojem mnenju ta vprašanja na edinstven način razrešuje prav s
povezovanjem ontologije in estetike, kar je filozofsko najjasneje artikulirano v opusu
Abhinavagupte, pričujoča disertacija pa bo osvetlila, kako.

* * * * *
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V akademskih krogih temeljitejše, intenzivnejše, predvsem pa obsežnejše
raziskovanje različnih vidikov monističnega kašmirskega šivaizma poteka predvsem
od devetdesetih let 20. stol., v zadnjem času pa število študij tako rekoč eksponentno
narašča, čemur je bilo mogoče slediti že v omejenem časovnem okviru doktorskega
raziskovanja, na podlagi katerega je nastala pričujoča disertacija. Tisoč let po
njihovem nastanku dela Abhinavagupte, tega izjemnega filozofa, esteta in mistika,
doživljajo svojevrstno renesanso.
Za zgodovinski mejnik, ko je bila zainteresirana javnost zunaj Kašmirja prvič v
moderni dobi seznanjena z obstojem rokopisov temeljnih besedil monističnega
kašmirskega šivaizma, velja leto 1877, ko je nemški indolog Georg Bühler objavil
poročilo2 s svojega potovanja, na katerem se je srečeval z indijskimi učenjaki (paṇḍiti)
in proučil rokopise v njihovi lasti. Zaradi naraščajočega zanimanja svetovnih
indologov za dela s področja indijskih filozofij in religij so se kašmirski paṇḍiti
odločili, da bi bilo ostanke bogate dediščine kašmirske sanskrtske kulture treba
predstaviti svetu. Leta 1911 je vlada kašmirskega maharadže Pratapa Singha Sahiba
Bahadurja ustanovila Raziskovalni oddelek (Research Department), za vodjo oddelka
pa je bil imenovan Mukund Ram Shastra. Pod okriljem Raziskovalnega oddelka je še
istega leta začela izhajati obsežna zbirka sanskrtskih del Kashmir Series of Texts and
Studies (KSTS), ki je nepretrgoma izhajala vse do leta 1962 in obsega 89 obsežnih
zvezkov. Besedila, objavljena v KSTS, so bila večinoma pripravljena na podlagi
rokopisov v zasebni lasti članov Raziskovalnega oddelka. KSTS še danes velja za eno
temeljnih referenc raziskovanja kašmirskega šivaizma, čeprav sodobne kritične izdaje
nastajajo na podlagi večjega števila šele v zadnjih desetletjih odkritih rokopisov.
Besedila, izdana v KSTS, so večinoma sanskrtski izvirniki in kot taka dostopna
le bralcem, ki ne le odlično obvladajo sanskrt, ampak že dobro razumejo tudi ozadje
kašmirske tradicije, pa tudi predhodne in sočasne tokove, na katere se besedila
navezujejo. Prvo študijo, ki naj bi predstavila temeljne filozofske principe kašmirskega
šivaizma, je v angleščini napisal J. C. Chatterji. V okviru KSTS je izšla leta 1914 pod
naslovom »Kashmir Śaivaism«, ponatisnjena pa je bila še večkrat, nazadnje leta 2005.

2

Georg Bühler. 1877. »Detailed Report of a Tour in Search of Sanskrit Mss. Made in Kaśmīr,

Rajputana, and Central India,« Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, 34 (posebna
številka).
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Chatterjiju gre zasluga za uveljavitev izraza »kašmirski šivaizem«, saj ga tradicije, ki
naj bi jih izraz zajemal, niso uporabljale.
Čeprav je zavest o obstoju »kašmirskega šivaizma« vse od začetka 20. stoletja
počasi naraščala, pa do resnejšega akademskega proučevanja še nekaj časa ni prišlo.
Delno gre to gotovo pripisati nedostopnosti temeljnih besedil, v veliki meri pa tudi
specifični klasifikaciji indijske filozofije, ki priznava šest ortodoksnih šol (t.i. āstika:
nyāya, vaiśeṣika, sāṃkhya, yoga, mīmāṃsā, vedānta) in tri neortodoksne (nāstika:
budizem, džainizem in lokāyata oz. cārvāka). Delitev je v marsičem problematična tudi
v zvezi s šolami, ki so vanjo vključene, toliko bolj pa v zvezi s tistimi, ki niso, saj so
ostale zunaj horizonta proučevanja indijske filozofije. V dveh klasičnih, temeljnih
enciklopedijah indijske filozofije je šivaizmu nasploh, kašmirskemu pa še posebej,
namenjeno zanemarljivo malo prostora. Surendranath Dasgupta je zadnjega od petih
delov svoje voluminozne History of Indian Philosophy (posamični deli so izhajali v
letih med 1922 in 1955) sicer v celoti namenil prav šivaizmu, a le tistim oblikam, ki so
se ohranile v Južni Indiji (śaiva siddhānta in vīra śaiva)3. Šivaizem je ob koncu svoje
prav tako obsežne enciklopedije Indian Philosophy obravnaval tudi Sarvepalli
Radhakrishnan in sicer v 2. delu, ki je prvič izšel leta 1923. Monističnemu
kašmirskemu šivaizmu je namenil samostojni razdelek v poglavju z naslovom »Śaiva,
Śākta and Vaiṣṇava Theism«. Razdelek je naslovil »The Pratyabhijñā System«, čeprav
navaja dela različnih smeri monističnega kašmirskega šivaizma in ne le pratyabhijñe.
Razdelek (v ponatisnjeni in revidirani izdaji iz leta 1948) obsega le tri strani (731 –
734)4 in vsebuje več zavajajočih informacij.5
Daleč najambicioznejši enciklopedični projekt v zvezi z indijsko filozofijo je
sodobnejši in izhaja pod uredniško taktirko Karla H. Potterja, gre pa za zbirko
Encyclopedia of Indian Philosophies. Prva knjiga v zbirki je izšla leta 1970, zadnja do
zdaj (Vol. XVIII) pa leta 2015. Filozofija kašmirskega šivaizma še ni bila

3

Dasgupta 1955

4

Radhakrishnan 1948

5

Npr. da monistični kašmirski šivaizem za avtoritarna priznava učenja śaiva siddhānte, ki pa jih

»modificira v smeri Śaṃkarove Advaite.« (Radhakrishnan 1948, 731.) Učenjem śaiva siddānte avtorji
monističnega kašmirskega šivaizma pogosto neposredno ugovarjajo, prav tako pa tudi advaita vedānti,
čeprav dosedanje raziskave kažejo, da niso bili seznanjeni s Śaṅkarovo filozofijo, pač pa se njihovi
ugovori nanašajo na filozofijo Maṇḍanamiśre (prim. Sanderson 1985, 210, op.41.)
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obravnavana, je pa na spletni strani enciklopedije napovedano, da je v pripravi knjiga
Kashmir Śaiva Philosophy, ki naj bi jo uredil Navjivan Rastogi. 6 Spletna stran tudi
natančneje definira, kakšna dela so obravnavana v okviru Encyclopedia of Indian
Philosophies: »'Indijsko filozofsko delo', kot je razumljeno v okviru projekta, je
omejeno na razprave, ki so (1) v celoti filozofsko zanimive, (2) po svoji nameravani
funkciji teoretične in ne povsem praktične in (3) polemične ali vsaj razlagalne v
kontekstu, ki narekuje, da se zagovarja enega od pogledov med alternativami.« 7
Temeljna dela monističnega kašmirskega šivaizma vsekakor

ustrezajo vsem

navedenim kriterijem za »indijsko filozofsko delo«, celo tista besedila, ki so načeloma
naravnana tudi praktično in manj teoretsko, pa so bolj teoretska in razpravljalna od
Patañjalijevih Yogasūter, ki se jih avtomatično obravnava kot filozofsko besedilo (in
so bile v okviru projekta že obravnavane8), saj so temeljno delo yoge kot ene od šestih
āstika šol.
Tako je dolgo ostalo spregledano tudi fascinantno in obsežno delo
Abhinavagupte (pribl. 950 – 1020),

ki danes velja za enega največjih duhov v

zgodovini indijske misli. Da so ideje tega vélikega filozofa, esteta in mistika vendarle
začele zanimati najprej strokovno, nato pa še splošnejšo javnost, je skoraj v celoti
zaslužen Kanti Chandra Pandey, ki je leta 1935 objavil odmevno in vplivno študijo
Abhinavagupta: An Historical and Philosophical Study. V Uvodu je takole ocenil
stanje poznavanja Abhinavaguptove misli v takratni strokovni javnosti: »Njegovo ime
je znano in njegova slava še vedno živa. Njegova pisanja so obsežna in njegove
filozofske ter poetske teorije so še vedno tehtne. Temu navkljub pa ga večina
sanskrtistov pozna samo na podlagi navedb v knjigah o poetiki, ki se jih splošno
proučuje, kot so Sāhitya Darpaṇa in Kāvya Prakāśa. Zelo malo jih ve, da je bil še bolj
kot literarni kritik filozof in da je njegov prispevek k šivaistični filozofiji tako po
obsegu kot po pomenu veliko večji, kot je njegov prispevek k poetiki. Zadnjih
približno dvesto let se ga je tako malo proučevalo, da lahko ustno tradicijo
interpretacije njegovih del razglasimo za praktično mrtvo. Moderni raziskovalci tako
6

»Encyclopedia

of

Indian

Philosophies,«

11.2.

2016

pridobljeno

s

spletne

strani

http://www.faculty.washington.edu/kpotter/encyclo.html (spletna stran nazadnje posodobljena decembra
2015).
7
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na Vzhodu kot na Zahodu do zdaj še niso niti poskusili oživiti proučevanja
Abhinave.«9 Pandey, ki si je v študiji zadal predstaviti Abhinavaguptovo življenje in
delo, v nadaljevanju opisuje velike težave, na katere je naletel, ko je poskušal dobiti
dostop do rokopisov Abhinavaguptovih del 10, zaradi česar lažje razumemo, kako je
mogoče, da je ta véliki mislec skoraj utonil v pozabo.
Knjiga Abhinavagupta: An Historical and Philosophical Study je zastavljena
ambiciozno in vsebuje Abhinavaguptov domnevni11 življenjepis, seznam njegovih del
in njihovo domnevno kronologijo12, oris zgodovinskega ozadja njegove misli, analizo
Abhinavaguptovega vpliva in pomena ter poskus sistematične predstavitve temeljnih
potez Abhinavaguptove filozofije. Že v Uvodu pa Pandey pojasni tudi, katerega
pomembnega elementa knjiga ne vsebuje – poglavja o Abhinavaguptovi teoriji rase,
esenci estetskega doživetja: »Ko sem pridobil potrebni material in ga proučil, sem
ugotovil, da bi ta predmet zahteval več prostora, kot mu ga je bilo mogoče nameniti v
okviru pričujoče knjige. Zato sem se odločil, da bom Abhinavovo estetsko teorijo
temeljito obravnaval v ločeni knjigi.«13
Napoved je Pandey uresničil v okviru še enega obsežnega projekta – dveh knjig,
v katerih se je nameril s primerjalnim pristopom predstaviti najpomembnejše

9

Pandey 1935, i.

10

»Ko sem pričel z delom, nisem mogel niti sanjati o težavah, ki so se pojavile med raziskovanjem.

Upal sem, da mi bo kašmirska vlada pomagala pri mojem podvigu in mi dovolila dostop do njenih dveh
knjižnic, ene v Raghunātha templju v Jammuju ter druge v Raziskovalnem oddelku v Šrinagarju, kjer so
shranjeni številni rokopisi Abhinavovih del. A žal moram povedati, da so me s strani oblasti čakala le
huda razočaranja. Navkljub mojim vztrajnim in prizadevnim poizvedovanjem niso našli načina, da bi mi
omogočili vsaj ogledati si rokopise. Nekaj časa sem mislil, da bo nemogoče dokončati delo. A kmalu mi
je brat predlagal, da bi lahko željene rokopise poskusil poiskati pri zasebnikih. Takoj sem začel
poizvedovati in s prijazno pomočjo mojih podpornikov v času globokega razočaranja in grenke
zavrnitve sem na koncu na srečo pridobil vse rokopise, ki sem jih potreboval, razen enega. O tem,
kakšne težave sem izkusil, ko sem njihove lastnike poskušal prepričati, da se od njih ločijo ali mi jih
vsaj dovolijo prekopirati ter kakšno ceno sem moral plačati za nekatere od njih, na tem mestu raje ne bi
razpravljal.« Pandey 1935, ii.
11

Življenjepis vsebuje tudi številne legendarne elemente.

12

Dognanja kasnejših raziskovalcev so Pandeyevo kronologijo dodobra prevetrila, tako da danes ne

velja več za referenčno.
13

Pandey 1935, ii.

12

ugotovitve indijske (Vol. I) in t.i. Zahodne estetike (Vol. II). Osrednje mesto v prvi
knjigi z naslovom Indian Aesthetics

14

(prvič je izšla leta 1950) ima prav

Abhinavaguptova estetska teorija in sicer tako teorija rase kot tudi teorija nakazanega
pomena (dhvani). A pred analizo Abhinavaguptove estetike je Pandey uvrstil (dokaj
obsežno15) poglavje »The Śaiva Basis of Abhinava's Aesthetics«. Svojo odločitev za
vključitev tega poglavja je v Uvodu k prvi izdaji pojasnil takole: »Strokovnjaki, ki so
do zdaj pisali o Abhinavaguptovi teoriji estetike, so filozofski vidik problema bodisi
povsem ignorirali, kot je to storil dr. Sankaran v svoji Some Aspects of Literary
Criticism, bodisi ga poskusili predstaviti v terminologiji filozofije vedānte, kar je
naredil P. Panchapagesa Shastri v svoji Philosophy of Aesthetic Pleasure. Tak poskus
je približno tako ustrezen, kot če bi želeli Heglovo estetsko teorijo interpretirati v
Kantovi filozofski terminologiji. Pri tem pa je sledil tradiciji, ki se je razvila zaradi
nepoznavanja Abhinavaguptove filozofije in ki njegovo estetsko teorijo interpretira v
terminih vedānte.«16
S poudarjenim pomenom, ki ga je Pandey pripisal Abhinavaguptovim estetskim
teorijam v okviru celotne zgodovine indijske estetike, je prispeval k svojevrstnemu
paradoksu v strokovni obravnavi Abhinavaguptovega opusa – medtem ko je bilo
njegovo delo s področja filozofije (v smislu monistične ontologije) dolgo povsem
spregledano, so mu v zgodovini estetike morda pripisali celo pomembnejšo vlogo, kot
so jo njegove teorije dejansko imele v razvoju indijske estetske misli. Radhavallabh
Tripathi, eden najvidnejših sodobnih indijskih raziskovalcev teoretske estetike, je v
svojem prispevku »Indian Aesthetics on Crossroads« 17 razvoj modernih študij s
področja indijske estetike razdelil v tri faze: v prvi fazi, ki je trajala od 1865 do prve
polovice 20. stol., so nastajala dela, ki so poskušala historično predstaviti in
dokumentirati indijsko estetiko; v drugi fazi, ki je prevladovala v drugi polovici 20.
14

Pandey 1959.

15

V tukaj citirani, 2. izdaji njegove Indian Aesthetics šteje omenjeno poglavje 64 str. (od skupno 798,

kolikor jih obsega knjiga).
16

Pandey 1959, xi.

17

Tripathi 2006. Ker mi tiskana izdaja ni bila dostopna, prispevek navajam preko spletnega vira:

»Radhavallabh Tripathi: Indian Aesthetics on Crossroads«, Muse India Archives, Issue 15, 2007.
Podatki s spletne strani pridobljeni 25.2. 2016,
http://www.museindia.com/viewarticle.asp?myr=2007&issid=15&id=804.
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stol., je bil poudarek na študijah različnih sistemov indijske estetike, pa tudi
primerjalnih študijah med t.i. »Vzhodno« in »Zahodno« estetiko; v tretji fazi, ki še
poteka, pa je prišlo do kritičnega pretresa samega (v prvih dveh fazah vzpostavljenega)
kanona indijske estetike in do poskusov razviti nove, ustreznejše sisteme estetske
misli. Drugo fazo (torej študije v 2. pol. 20. stol.) je med drugim zaznamovalo prav
poudarjanje Abhinavaguptovega prispevka k oblikovanju temeljnih potez indijske
estetike. »Druga faza se je veličastno začela s kritično izdajo besedila Nāṭya Śāstre
skupaj z Abhinavaguptovim komentarjem, edinim, ki ga imamo na voljo. To je
vzpostavilo Abhinavagupto kot estetika par excellence. Dr. K. C. Pandey je v svojem
delu o Abhinavagupti in svoji obsežni disertaciji Comparative Aesthetics Vol. I & II
odprl novo poglavje, s tem ko je Abhinavagupto postavil v ospredje sanskrtske
poetike. Prav prispevek dr. Pandeya je bil ključen pri tem, da je Abhinavagupta zasedel
osrednje mesto v študijah in diskusijah o indijski estetiki v preteklem stoletju. V prvi
knjigi Comparative Aesthetics je Pandey glavnino diskusije namenil Abhinavagupti in
ostalim teoretikom pustil zelo malo prostora.«18
Seme zanimanja za Abhinavaguptovo estetiko v povezavi s filozofijo
monističnega kašmirskega šivaizma, ki ga je posejal Pandey, je vzklilo in obrodilo več
omembe vrednih sadov v obliki prevodov in študij. Leta 1956 je italijanski indolog
Raniero Gnoli v knjigi The Aesthetic Experience According to Abhinavagupta objavil
angleški prevod dela Abhinavaguptovega komentarja VI. poglavja Nāṭyaśāstre, v
katerem Abhinavagupta razvije fenomenologijo estetskega doživljanja (rase), o njem
pa zapisal, da gre za »najpomembnejše besedilo v vsej indijski estetski misli.« 19
Prevodu je pripisal uvodno študijo, v kateri je orisal ozadje in razvoj teorije rase, v
zaključnem odstavku pa poudaril: »Po Abhinavagupti se je estetika v Indiji nadaljevala
vse do danes, a ni dobila več nobene nadaljnje ustvarjalne vzpodbude.«20 To oceno, ki
je sicer problematična, navajam, ker dobro zrcali duha modernih študij indijske
estetike v 2. polovici 20. stol., odmev tovrstnih prepričanj pa je še danes močan.
Poleg same fenomenologije estetskega doživljanja pa je Abhinavagupta
razumevanje rase močno zaznamoval tudi s svojo hierarhično razdelitvijo ras, ki jih je

18

Tripathi 2006 (citirano po spletnem viru, glej op. 18 in Bibliografijo).

19

Gnoli 1956, xiii.

20

Gnoli 1956, xxxii.
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podredil »vrhovni« rasi, estetskemu občutju spokojnosti (śānta rasa), za katero se
teoretiki pred njim niti niso mogli zediniti, ali sploh spada med estetska občutja. O tem
sta J.L. Masson in M.V. Patwardhan pripravila študijo Śāntarasa and Abhinavagupta's
Philosophy of Aesthetics 21 (izšla je leta 1969), ki vsebuje tudi angleške prevode
odlomkov iz Abhinavaguptovih estetskih del, ki se nanašajo na śānta raso, med njimi
tudi prevod najpomembnejše razprave, śāntarasaprakaraṇe iz VI. poglavja njegovega
komentarja Nāṭyaśāstre. Tudi Masson in Patwardhan sta v knjigi poudarila, da so
korenine Abhinavaguptove estetike v njegovem razumevanju metafizike. To
perspektivo je v uvodu k svojemu novemu prevodu śāntarasaprakaraṇe v članku
»Abhinavagupta's Aesthetics as a Speculative Paradigm«, ki je izšel leta 1994, izzval
Edwin Gerow: »Vse od izida K.C. Pandeyeve pionirske Indian Aesthetics je bil eden
od ponavljajočih se motivov v strokovnem raziskovanju Abhinavaguptove izjemne
estetske teorije komentar njene 'filozofske' osnove. Poglavitni vzgib za tovrstne
raziskave temelji na Abhinavovih lastnih razlagah tradicije kašmirskega šivaizma, ki
zagotavljajo potrebno ozadje za oceno njegove estetike. Smiselnosti tovrstnega
pristopa sicer v nobenem pogledu ne bi želel oporekati, a vendar se že nekaj časa
sprašujem, ali ne bi bilo enako poučno poglavitne teze Abhinavove metafizike proučiti
v luči njegove estetike.«22 To vprašanje je tudi eno od izhodišč pričujoče disertacije.

* * * * *

Raziskovalna vprašanja in cilji, ki sem jih postavila ob začetku raziskovalnega
dela, so pogojevali izbiro metodološkega pristopa. Tema pričujoče doktorske
disertacije se je med raziskovalnim delom izkazala za še zahtevnejšo in ambicioznejšo,
kot sem bila predvidela. Že osnovni primarni viri – temeljna dela monističnega
kašmirskega šivaizma in Abhinavaguptova estetska komentarja – obsegajo tisoče
strani in so tako jezikovno kot vsebinsko izjemno kompleksni. Nagovarjajo vrhunsko
izobraženega bralca svojega časa, odlično seznanjenega s tradicijami, do katerih
vzpostavljajo dialoško-polemičen odnos. Proučiti izbrano gradivo vsaj do te mere, da
sem si zagotovila panoramski pregled njegove vsebine, je zahtevalo več let in brez

21

Masson in Patwardhan 1969.

22

Gerow 1994, 186.
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predhodne vpeljanosti v kulturno krajino indijske filozofije, ki sem se ji intenzivno
posvečala tokom celotnega predbolonjskega dodiplomskega študija 23 , ne bi bilo
mogoče.
V okviru doktorske disertacije sem si zato zadala predstaviti zgolj temeljne
poteze filozofije monističnega kašmirskega šivaizma, Abhinavaguptove estetske
teorije in stičišč med njima. To je zahtevalo umestitev izbranega gradiva v širši
kontekst indijske filozofije. Primarna raziskovalna metoda je bila intertekstualna s
poudarkom na analizi filozofskih vidikov izbranih besedil.
Če bi bilo treba temeljno metodološko naravnanost filozofije monističnega
kašmirskega šivaizma opredeliti z eno samo besedo, bi bila ta: sinteza. Že sama narava
predmeta proučevanja je vabila k sorodnemu raziskovalnemu pristopu: sintetično
zaobjeti pestro raznolikost raziskanega gradiva v nekaj temeljnih vidikov.
Predstavljati misel monističnega kašmirskega šivaizma kot filozofijo (kar je
termin, za katerega v sanskrtu živahni razpravljalni dejavnosti njegovih govorcev
navkljub ni neposredne ustreznice) v jeziku, ki bi bil razumljiv tudi v indijsko kulturo
(še) nezaljubljenim bralcem, ni nedolžno hermenevtično izhodišče. V disertaciji sem
poskušala krmariti med Scilo in Karibdo: po eni strani ne nasesti na čereh pretirane
zamejenosti z indološkim pristopom, ki bi zastrl univerzalnejši filozofski doprinos, za
katerega sem prepričana, da ga obravnavani teksti prinašajo; po drugi strani pa se
izogniti skušnjavi, da bi besedila obravnavala na način, ki nima zveze z njihovim
zgodovinskim in kulturnim pomenom ter intencami avtorjev, kolikor jih je iz študija
izvirnih (kon)tekstov mogoče razbrati.
Prevode odlomkov izvirnih besedil, ki jih navajam v disertaciji, sem pripravila s
pomočjo obstoječih prevodov v evropske jezike, a sem tudi zaradi specifik
slovenskega jezika večkrat izbrala drugačno prevodno rešitev, kot so jo prevajalci v
druge jezike (kadar se mi je to zdelo vsebinsko pomembno, sem svojo izbiro tudi
utemeljila v opombah). Neprevedljiva ali težje prevedljiva mesta, kjer je izvirnik
izrazito pomensko večplasten, tako da se mnogo globine in/ali lepote povedanega
izgubi v prevodu, sem v opombah navedla v sanskrtu v slast morebitnim bralcem, ki ta

23

Dodiplomski študij sem zaključila z dvopredmetno diplomo iz filozofije in primerjalne književnosti.

Diplomsko delo Bhagavadgītā med književnostjo in filozofijo (Košir Mazi 2011) je bilo nagrajeno s
fakultetno Prešernovo nagrado.
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čudoviti jezik razumejo (ritmičnost in zven izvirnika pa bo morda očarala tudi tiste, ki
ga ne).
Pri zapisovanju sanskrtskih terminov sem sledila mednarodnim pravilom
transliteracije I.A.S.T. (International Alphabet of Sanskrit Transliteration). Sankrtske
pojme sem v disertaciji pisala v kurzivu z izjemo imen avtorjev in šol. Izrazov, za
katere se je že uveljavila slovenjena raba, kot so »šivaizem«, »budizem« in
»džainizem«, nisem navajala v izvirni obliki.

*

* * * *

Doktorsko disertacijo po pričujočem uvodu odpira poglavje o zgodovinskem in
družbenem kontekstu obravnavanih šol in besedil, ki je vplival tudi na njihovo
vsebino. Sledi obsežno poglavje o ontologiji monističnega kašmirskega šivaizma. To
obsega tri nadaljna podpoglavja.
Prvo je posvečeno ontoteologiji Absoluta, kot jo je zasnovala šola prepoznanja
(pratyabhijñā). Njene osnove izvirajo že iz filozofije Somānande (1. razdelek),
temeljne pojmovne novosti, ki so omogočile povezovanje z estetiko, pa je vpeljal
Utpaladeva. 2. razdelek je posvečen ideji o suverenosti Absoluta (svātantrya) kot
pogoju pojavnosti. V človekovi zavesti, ki ima enako naravo kot absolutna, le da v
zamejeni

obliki,

se

ustvarjalna

svoboda

kaže

kot

sposobnost

domišljije.

Najpomembnejša konceptualna inovacija Utpaladeve je opredelitev dveh vidikov
Zavesti: luči (parkāśa), ki »osvetljuje« pojave in samozavedanja (vimarśa), ki je
estetska naravnanost Zavesti do lastne vsebine (3. razdelek). Ontološka primarnost
Zavesti (cit) ima zanimive filozofske implikacije: neobstoj ni mogoč. Temu navkljub
pa je mogoča zmota: največja je ontološka zabloda, ki ne prepoznava ontološke enosti,
medtem ko se empirična zmota nanaša zgolj na konvencionalno resničnost (4.
razdelek). V zvezi z umetnostjo to pomeni, da izmišljija ontološko gledano ni nujno
manj resnična od dejstev, ki jih je mogoče empirično validirati.
Tema drugega podpoglavje je odnos med Absolutom in kozmosom, kot se kaže
v različnih vidikih kozmologije monističnega kašmirskega šivaizma. Ta integrira že
obstoječe kozmološke sheme, ki pa jih reinterpretira v skladu z monizmom, kar se
zrcali v specifičnem kozmološkem diskurzu in temeljnih metaforah (1. razdelek). Iz
starejšega šivaizma izvira model kozmične emanacije v šestintridesetih kategorijah
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bitnosti (2. razdelek), iz Bhartṛharijeve filozofije pa ideja o ontološko-kozmoloških
ravneh Govorice (3. razdelek). Pojmovanje kozmosa kot igre Absoluta je razširjeno
tudi v višnuizmu, v šivaizmu pa je povezano še s predstavo Šive kot »kralja plesa«
(Naṭarāja). Kozmos zato ni le igra (krīḍā), ampak je umetniška uprizoritev (nāṭya) (4.
razdelek). Vsi navedeni elementi omogočajo analogije med kozmosom in umetniškim
delom.
V tretjem podpoglavju raziskujem odnos med Absolutom in človekom, ki ga
tematizirata epistemologija in soteriologija monističnega kašmirskega šivaizma.
Utpaladeva je filozofijo prepoznanja zasnoval kot odgovor na izziv budistične
epistemologije. V prvem razdelku kratko povzemam ključne argumente, ki sta jih
Utpaladeva in Abhinavagupta razvila v zagovor modela kognitivnega holizma. Zavest,
ki omogoča sintezo pojavov, je po njuno lahko le absolutna Zavest, kar pa ne vodi v
solipsizem, temveč v specifično pojmovanje intersubjektivnosti (2. razdelek). Vse
navedeno zaznamuje tudi soteriološke metode, filozofijo rituala in razumevanje
kozmosa kot prizorišča, na katerem osvobojeni eksistenco uprizarja na način igre (3.
razdelek).
4. poglavje osvetljuje temeljne pojme Abhinavaguptove estetske teorije in je
prav tako razdeljeno na tri podpoglavja. Tema prvega je Abhinavaguptova teorija rase,
ki v indijski estetiki velja za bistvo estetskega izkustva. Abhinavagupta definira raso
kot okus zavesti (1. razdelek), najvišja oblika estetskega doživetja pa je po njegovo
spokojnost (śānta rasa) (2. razdelek). V 3. razdelku sem pokazala, kakšne soteriološke
implikacije ima njegova estetska teorija: estetsko izkustvo je model za estetsko
sublimacijo občutkov nasploh, posebej skrajnega ugodja in neznosnega trpljenja.
Drugo podpoglavje je namenjeno teoriji nakazanega pomena poetičnega jezika.
Njene osnove je postavil Ānandavardhana (1. razdelek), Abhinavagupta pa je teorijo
konsistentneje zagovarjal (2. razdelek). Zanimivo, a spregledano mesto v njegovi
obsežni poetiki so pesniška posvetila ravnem Govorice, ki zaključujejo vsako od
poglavij in ki po mojem mnenju poetiko implicitno povezujejo z ontologijo in
kozmologijo monističnega kašmirskega šivaizma (3. razdelek).
Poglavje o estetiki zaokrožuje razprava o subjektu estetskega izkustva
(sahṛdaya), v njem pa predstavljam tudi razmisleke o delovanju navdiha in posebni
vezi med umetnikom ter občinstvom.
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V sklepu povzemam in povezujem ključne ugotovitve o naravi razmerja med
ontologijo in estetiko v monističnem kašmirskem šivaizmu.

* * * * *

Stičišča med ontologijo in estetiko v monističnem kašmirskem šivaizmu sem
želela v doktorski disertaciji predstaviti karseda sistematično. To pa ni bil vedno cilj
avtorjev tekstov, na podlagi katerih je disertacija nastala. Ravno obratno, če
verjamemo Abhinavagupti, čigar misli je posvečen večji del disertacije: »Tradicija
mojih učiteljev veleva, da se vrhovnih skrivnosti (atirahasya) ne sme razkriti na enem
mestu, ni pa primerno, da bi se jih povsem zakrilo.«24 Srečevanje z njegovimi deli je
zato kot hoja skozi kompleksen in fascinanten labirint, ki za vsakim ovinkom skriva
novo presenečenje – in nov izziv. Čeprav se z raziskovanjem monističnega
kašmirskega šivaizma v svetu znanstveno ukvarja vedno več raziskovalcev, ni
nevarnosti, da bi bila tema kmalu izčrpana. Pričujoča disertacija beleži ugotovitve z
ene od možnih poti skozi pokrajino indijske misli. Slednja pa se – temeljiteje ko jo
raziskujemo – razkriva kot neizčrpno prostranstvo, ki ga najbolje opiše dobesedni
prevod imena »Abhinavagupta«: vedno (z)nova skrivnost.

2. ZGODOVINSKI IN DRUŽBENI KONTEKST
OBRAVNAVANIH ŠOL IN BESEDIL
Čas in prostor sta v monističnem kašmirskem šivaizmu, kot nasploh v indijskih
metafizičnih filozofijah, v katerih je imanentno podrejeno transcendentnemu,
kategoriji »nižjih« ontoloških ravni, ki ju v soteriološko naravnani (filozofski,
religijsko-ritualni ali jogijski) praksi velja preseči. V samorazumevanju obravnavanih
tradicij konkretni družbeno-kulturni kontekst zato ne igra bistvene vloge. Teksti se
umeščajo v svoj prostor in čas predvsem idejno, najkonkretneje z izbiro sogovornikov
in pojmov, ki so bili v času nastanka obravnavanih besedil aktualni, aktualnost pa je
bila v indijskem zgodnjem srednjem veku še precej trajnejša, kot je danes.

24

TS v Chakravarty in Marjanovic 2012, 74 (izvirnik)/ 76 (angleški prevod)

19

Zgodovinsko najbolj zanesljivi podatki, ki jih lahko najdemo v teh tekstih, so reference
na učenja in besedila drugih avtorjev. V pričevanjih o lastnem izročilu, kadar ga
besedila navajajo, pa se realna zgodovinska dejstva neločljivo prepletajo z mitologijo.
Somānanda (pribl. 875-925), ki z besedilom Śivadrṣṭi (Zrenje Šive) velja za začetnika
oz. predhodnika kašmirske pratyabhijñe, takole pojasni genealogijo svoje tradicije: v
preteklosti je bilo šivaistično izročilo skrbno varovana skrivnost, dostopna le najbolj
vzvišenim duhovom in posredovana z iniciacijo redkih mojstrov. Ti so se ob začetku
kali yuge umaknili v nedostopne predele, njihova učenja pa so se izgubila. Iz milosti
do človeštva se je s svete gore Kailaš (Kailāsa) spustil sam bog Šiva v podobi
Śrīkaṇṭha ter modrecu po imenu Durvāsas naročil, naj deluje tako, da šivaistično
učenje ne bo izgubljeno. Durvāsas je z velikim duhovnim naporom iz svojega duha
ustvaril sina Tryambakādityo, ta je postopek ponovil, in kar petnajst generacij je vsak
od tako nastalih sinov ustvaril sina iz svojega duha. Šele petnajsti sin se je poročil z
lepo in mlado brahmansko ženo, sin, rojen iz tega zakona, pa se je naselil v Kašmirju.
Po štirih generacijah se je v tej družini nebeškega izvora rodil Somānanda, seveda
obdarjen z vsemi sijajnimi lastnostmi svoje rodovne linije.25
V realnem zgodovinskem času življenja Somānande na prehodu z 9. v 10. stol. je
bil tantrični šivaizem dominantna oblika religije ne le na Indijski podcelini, temveč
tudi na geografskem področju današnje Kambodže in na Javi. Kot v izčrpni študiji
»The Śaiva Age – The Rise and Dominance of Śaivism during the Early Medieval
Period« pojasnjuje Alexis Sanderson, je bil šivaizem »brez dvoma najuspešnejši med
religijskimi sistemi, ki so v obdobju zgodnjega srednjega veka prejemali kraljévo
podporo. Bil je najbolj razširjen. Od ostalih sistemov je šivaizem nekatere absorbiral,
drugi pa so ob njem sicer uspevali neodvisno, a so se preoblikovali v skladu s
šivaističnimi potezami.«26 Tak vpliv je v obravnavanem obdobju šivaizem dosegel, ker
je » […] močno povečal svojo privlačnost za kraljéve pokrovitelje, tako da je razširil
in prilagodil svoj repertoar, da je vseboval korpus ritualov in teorijo, ki je legitimirala,
okrepila ali promovirala ključne elemente družbenega, političnega in ekonomskega
procesa, značilnega za obdobje zgodnjega srednjega veka.« 27 Vladarje je posebej
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Povzeto po Nemec 2011, 23-24.
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Sanderson 2009, 252.

27

prav tam, 253.
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privlačila domnevno neprekosljiva magična moč tantričnih ritualov. Kašmirski učenjak
iz 15. stol., Rājānaka Śitikaṇṭha, ki med svojimi predniki navaja vplivnega
šivaističnega guruja, v tekstu Rājānakavaṃśapraśaṃsā o njem zapiše: »Ko so kralji
prejeli njegovo iniciacijo, so odgnali vse svoje sovražnike in uživali dolge, sijajne
vladavine.«28 Ključno pa je bilo tudi, da šivaizem (razen v nekaterih transgresivnih
oblikah ritualnih praks, ki so jih izvajale le določene ločine tantričnega šivaizma) ni
rušil na dvorih uveljavljenih in ustaljenih brahmanskih praks, temveč jih je integriral
»na načine, ki so bili dostopni in sprejemljivi veliko večjemu številu privržencev, zato
pa tudi privlačnejši za vladarje v njihovi vlogi varuhov brahmanskega družbenega
reda.« 29 Še več, šivaisti so brahmansko tradicijo sprejemali za »edini veljavni vir
avtoritete na področju posvetne religije (laukiko dharmaḥ), ki so jo sicer imeli za
nižjo.«30
Postopno zbliževanje tantrizma in brahmanizma je zelo pomembno tudi za
kašmirski šivaizem ter za izoblikovanje idej, ki bodo obravnavane v pričujoči
disertaciji. »Približno sredi prvega tisočletja našega štetja je tantra začela zavzemati
jasno definirano, čeprav izjemno raznoliko identiteto skozi pojavljanje obsežnih
korpusov sakralne literature, ki so se definirali kot specifično tantrični,«31 pojasnjuje
Mark S.G. Dyczkowski v informativnem uvodu h knjigi The Doctrine of Vibration: An
Analysis of the Doctrines and Practices of Kashmir Shaivism.32 V začetku 9. stoletja,
ko so bila napisana prva avtorska dela monističnega kašmirskega šivaizma, so v
Kašmirju delovale številne raznolike šivaistične ločine, ki pa so za avtoritarna besedila
vse priznavale šivaistične Tantre in Āgame. Vsaj približna klasifikacija teh besedil in
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prav tam, 258, op. 600.
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prav tam, 253 – 254.
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prav tam, 249.
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Dyczkowski 2000, 3.

32

Knjiga je nastala na podlagi doktorske disertacije, ki jo je Mark S.G. Dyczkowski opravil na

oxfordski univerzi pod mentorstvom Alexisa Sandersona. V knjižni obliki je prvič izšla leta 1987 pri
State University of New York (SUNY Press) in kot ena prvih izčrpnih akademskih študij doktrin
kašmirskega šivaizma (s poudarkom na šoli spanda) požela izjemno zanimanje v svetovni javnosti, tako
strokovni kot nestrokovni. Še danes velja za eno temeljnih del sekundarne literature na temo
kašmirskega šivaizma.
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na njih temelječih izročil ter ločin je mogoča predvsem na podlagi razdelitve, kot jo
najdemo v samih Āgamah.33
Najbolj razširjena in za splošnejšo javnost sprejemljiva oblika tantričnega
šivaizma je bila śaiva siddhānta, ki je bila v obravnavanem obdobju izjemno močna
tudi v Kašmirju, do danes pa se je tradicija ohranila le v Južni Indiji in še to ne več v
izvorni obliki, pač pa preoblikovana v skladu z nauki advaita vedānte. Ritualne prakse
śaiva siddhānte so se odvijale v javnih templjih. Siddhāntāgame, besedila, ki v tej
tradiciji veljajo za razodeta, obravnavajo predvsem pravila v zvezi z rituali, vendar pa
se je vzporedno z religijsko prakso razvila tudi enako imenovana filozofska tradicija,
ki je zagovarjala dualizem med Bogom (Śivo), t.i. »gospodarjem« (pati) in ujetimi
individualnimi dušami (paśu), ki jih vežejo omejujoči faktorji (pāśa). Monistični
kašmirski šivaizem se, kot bo razvidno v nadaljevanju, močno navezuje na izročilo
śaiva siddhānte, ki ga načeloma priznava za avtoritarno, a reinterpretira v skladu z
monistično ontologijo.
Po šivaističnem izročilu se šivaistične Tantre kvalificirajo v pet skupin, vendar
so besedila iz naslednjih treh skupin (Bhūta, Gāruḍa in Vāma Tantre) do konca 11.
stol. izgubila svoj vpliv in posledično utonila v pozabo, na monistični kašmirski
šivaizem pa niso imela omembe vrednega vpliva.
Besedila, ki jih monistični kašmirski šivaizem deklarativno priznava za najvišjo
in najbolj avtoritarno obliko izročila, pa so Bhairava Tantre. Te Tantre kot vrhovno
božanstvo častíjo Bhairavo, grozljivo, strašljivo obliko Šive. Kulte, ki so častíli
Bhairavo, druži prepričanje, da je duhovna osvoboditev pravzaprav »osvoboditev od
nasprotij dobrega in zla; zato se mora adept, ki jo išče, prebiti skoznja v višje stanje
razširjene, nezamegljene in blažene zavesti, na katero nasprotja nimajo vpliva, jih pa
vsa zaobjema.«34 Ritualna čaščenja Bhairave so za razliko od obredja śaiva siddhānte
potekala skrivoma, v ožjem krogu posvečencev, pogosto na osamljenih krajih, ki
običajnim smrtnikom vzbujajo strahove in odpor (recimo na sežigališčih trupel 35 ),
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prav tam, 4.
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prav tam, 8.
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Ena bolj zloglasnih tantričnih praks je »oživljenjanje trupel« - z njeno močjo naj bi si tantrični adepti

podredili tavajoče duhove, imenovane vetāla, ki so posledično (vsaj za nekaj časa) posatli njihovi
služabniki z nadnaravnimi močmi. O tem glej Desző 2010.
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nekateri obredi pa so vsebovali tudi transgresivne elemente ali prakse (uživanje in
darovanje mesa, alkohola in drugih v skladu z brahmanizmom nečistih substanc,
obredna spolnost moških adeptov s pripadnicami nižjih kast ali celo nedotakljivih
ipd.), ki pa jim različne Bhairavatantre ne pripisujejo enakega pomena (nekatere jih v
določenih primerih zapovedujejo, druge sicer dovoljujejo, a ne priporočajo).
Čeprav so vse navedene skupine Tanter šivaistične, pa so Vāma in Bhairava
Tantre močno obarvane s śākta vsebinami, saj zelo velik pomen pripisujejo čaščenju
ženskih božanstev (najpogosteje v njihovih strašljivih oblikah). Od različnih ločin, ki
so sledile navedenim Tantram, so za razvoj soterioloških praks kasnejšega
kašmirskega šivaizma najpomembnejše kaula ločine, med njimi posebej krama in trika.
»Kašmirska šivaistična krama je na podlagi pojmov, ki so se že razvijali v izvirnih
Tantrah in z njimi povezanih ustnih tradicijah, povzdignila čaščenje Kālī na raven
onkraj zunanjega obreda. Obred so začeli razumeti kot notranji proces spoznanja, s
pomočjo katerega je posvečenec odkril svojo bistveno enost s Kālī kot tokom (krama)
moči zavesti skozi polarnosti subjekta, objekta in spoznavanja v skladu z njihovim
pojavljanjem in izginjanjem v slehernem aktu zaznave.«36 V krami so sicer še vedno
uporabljali ekstremne ritualne prakse, vendar je že šlo za premik težišča od zunanjih k
notranjim vidikom, v čemer je mogoče prepoznati seme kasnejšega filozofskega
razvoja monističnega kašmirskega šivaizma.
Odnos med šivaističnim tantričnim izročilom in monističnim kašmirskim
šivaizmom je analogen odnosu med vedskim izročilom in poznejšo filozofijo vedānte.
Filozofija monističnega kašmirskega šivaizma v pravem pomenu besede se je razvila v
krogih visoko izobraženih brahmanov, ki so bili poleg klasične brahmanske izobrazbe
posvečeni tudi v skrivnosti teorije in prakse šivaističnega tantrizma. Besedila
monističnega kašmirskega šivaizma imajo za razliko od predhodnega izročila (ki velja
za neposredno razodeto učenje božanstev) znane človeške avtorje. Najstarejše besedilo
smeri spanda iz prve polovice 9. stol. Śivasūtra (Sutre Šive, v nadaljevanju ŚS) ima
sicer še dvojno naravo – po legendi naj bi namreč izreke človeški pisec besedila, asket
Vasugupta, na podlagi sporočila v sanjah odkril vklesane v skalo na kašmirski gori
Mahādeva. Kot je značilno za sūtre, ki so se jih učili na pamet, so tudi Śivasūtre kratke
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Dyczkowski 2000, 9.
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in jedrnate, vendar pa brez spremljajočega komentarja37 zagonetne ter težko ali celo
nerazumljive. Kljub temu je mogoče oceniti, kot to stori Dyczkowski, da »povzemajo
bistvo monistične šivaistične joge.«38 Osrednji pojem, okrog katerega se suka doktrina
te šole, je, kot pove že njeno ime, »spanda«, kar prevajalci v evropske jezike prevajajo
kot »vibracija«. Gre za idejo, da absolutna Zavest (ki jo predstavlja Šiva), ni negibna
in pasivna, temveč je njena narava v osnovi živa in vibrirajoča. Spando je mogoče
razumeti kot potencialno energijo nemanifestnega kozmosa, ki se v procesu
manifestacije izraža v vseh pojavnih oblikah. Soteriološki proces šivaistične spanda
joge je osvobajanje vseh oblik bolečine in omejenosti, ki so izraz krča nevednosti v
obliki iluzije ločenosti. Osvobojeno stanje se kaže v sproščenem, radostnem in
spontanem soutripanju s celoto transcendence-imanence.
Vasuguptov najslovitejši učenec Kallaṭa je najverjetnejši avtor

39

drugega

temeljnega besedila šole spanda z naslovom Spandakārikā (Izreki o spandi). Vsi
preostali ključni teksti spande so komentarji tega dela. V drugi polovici 10. stol. sta
nastala Spandapradīpikā (Luč spande) avtorja Bhagavatotpale in pa obsežnejši
komentar (Spandakārikāvivṛti) Rājānaka Rāme. Avtor preostalih dveh komentarjev je
Abhinavaguptov učenec Kṣemarāja, njuna naslova pa sta Spandasaṃdoha (Bistvo
spande) in pa Spandanirṇaya (Opredelitev spande). Za Kṣemarājove komentarje
tekstov o spandi je značilna reinterpretacija izvornih zamisli te šole v skladu s
filozofijo Abhinavagupte, ki je sicer črpal iz teorije in jogijsko-religijske prakse šol
trika in pratyabhijñā ter ju pomembno razvil in poglobil. Če je bil cilj Abhinavagupte v
monumentalnem delu Tantrāloka sistematizirati bogastvo tantričnih izročil, ki so mu
bila dostopna, je bil Kṣemarājov zamah sicer skromnejši, a je pomembno prepletel
učenja različnih šol monističnega kašmirskega šivaizma v enotnejšo doktrino.
Najbolj teoretska in razpravljalna od vseh šol monističnega kašmirskega
šivaizma je pratyabhijñā, šola prepoznanja. Ker bo vsebinskim vidikom filozofije
pratyabhijñe namenjen osrednji del disertacije, naj na tem mestu navedem le temeljna
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Do danes so se ohranili štirje komentarji Śivasūter treh znanih komentatorjev (Kṣemarāja, Varadarāja,

Bhāskara) in enega neznanega.
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dela te smeri in nekaj dejstev v zvezi z družbeno-zgodovinskim kontekstom, ki za
razumevanje razvoja idej pratyabhijñe niso nepomembna. Tako kot je dvojna narava
Śivasūtre, je tudi najstarejše besedilo, ki se uvršča v kanon pratyabhijñe, še na meji
med predhodnim izročilom in poznejšo artikulacijo filozofije prepoznanja. Śivadṛṣṭi
(Zrenje Šive) je sicer nedvoumno avtorsko besedilo Somānande, ki pa je bilo
namenjeno ezoteričnim krogom praktikantov tantričnega šivaizma. Namen besedila je
sicer filozofska artikulacija ontologije tradicije trika40. Termin pratyabhijñā je uvedel
šele Somānandov učenec Utpaladeva. Ta je napisal komentar k Somānandovemu delu
(Śivadṛṣṭivṛtti), v katerega je sicer nevsiljivo vključil tudi precej lastnih idej in
interpretacij. Temeljno delo pratyabhijñe pa so njegovi Izreki o prepoznanju Gospoda
– Īśvarapratyabhijñākārikā (ĪPK), ki jim je pripisal tudi dva komentarja, krajšega
Īśvarapratyabhijñākārikāvṛtti (ĪPKVṛ) in obsežnejšega Īśvarapratyabhijñāvivṛti (ta
komentar se je ohranil le v fragmentih). Abhinavagupta, sicer učenec Utpaladevovega
učenca Lakṣmaṇagupte, je napisal eruditska komentarja: Īśvarapratyabhijñāvimarśinī
(Razlaga prepoznanja Gospoda; ĪPV) je komentar k osnovnemu besedilu ĪPK,
Īśvarapratyabhijñāvivṛtivimarśinī (Poglobljena razlaga prepoznanja Gospoda; ĪPVV)
pa k izgubljenemu Utpaladevovemu daljšemu avtokomentarju. Abhinavaguptov
učenec Kṣemarāja je učenja pratyabhijñe poljudneje povzel in povezal z nekaterimi
doktrinami

drugih

smeri

monističnega

kašmirskega

šivaizma

v

delu

Pratyabhijñāhṛdayam (Srce/bistvo prepoznanja; PH).
Čeprav avtorji pratyabhijñe priznavajo tantrično dediščino Āgam za razodetje, pa
je, kot poudarja Dyczkowski, za filozofijo monističnega kašmirskega šivaizma
nasploh, za pratyabhijño pa še posebej značilno, »[…] da predhodnike tistih
elementov, ki so v tej filozofiji manj izvirni, ni najti toliko v Āgamah (čeprav je
zagotovo, kot trdi, v skladu z njihovimi monističnimi vidiki), ampak v delih
zgodnejših filozofov, zato bi jo bilo treba obravnavati kot del zgodovine indijske
filozofije bolj kot religije.«41 Abhinavagupta je recimo poudarjal, da mora tisti, ki želi
razumeti njegovo delo, dobro poznati ne le šivaistične Āgame, pač pa tudi slovnico,

40
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logiko in različne filozofske sisteme.42 Ambicija avtorjev pratyabhijñe, ki je iz tekstov
jasno razvidna, je nagovoriti in prepričati izbrane kroge najvišje izobraženih.
Najpomembnejši vzrok za takšno naravnanost pa je bil družbeni položaj in posledično
izobraženost samih filozofov monističnega kašmirskega šivaizma, pa tudi njihovih
učencev. Poglavitni avtorji, katerih dela in doktrine bodo obravnavani v pričujoči
disertaciji (Utpaladeva, Abhinavagupta, Kṣemarāja, pa tudi komentatorja Jayaratha in
Yogarāja), so namreč nosili častni naslov rājānaka, ki ga je vladar podelil svojim
brahmanskim ministrom, njihovi potomci pa so ga podedovali.43 Tudi notranji krog
učencev Abhinavagupte, kot razkriva Sanderson, so sestavljali »člani ministrskih
družin, med njimi vnuk kraljevega ministrskega predsednika […]«.44 Čeprav je sam
Abhinavagupta, kot poroča v Tantrāloki, že od mladih let živel »samotno življenje,
posvečeno iskanju resnice«45, pa ni bil asket (saṃnyāsi), ki bi izstopil iz družbe in
živel v samostanu (mātha) ali brez lastnine, kot je bilo recimo značilno za filozofe
advaita vedānte. Nasprotno, poudarja Sanderson, »[…] kašmirska eksegeza predstavlja
predvsem šivaizem poročenih družinskih mož, kar je bil status večine njenih
avtorjev.« 46 Abhinavagupta sicer ni bil poročen, vendar tudi ni izstopil iz statusa
gṛhastha (v angleščino se izraz prevaja kot »householder«), kar pomeni, da je imel
posestvo in drugo osebno lastnino ter da se je v javnosti držal v indijski družbi
natančno določenih pravil družbenega življenja v skladu z družbenim statusom
(spolom, starostjo, kasto itd.). Zanimivo je, da so imeli drugi, od prej naštetih manj
filozofsko artikulirani avtorji monističnega kašmirskega šivaizma (Kallaṭa, Bhāskara,
Vāmana in Somānanda), tudi nižji status na dvoru in skladno s tem naziv bhaṭṭa, ki je
označeval člane običajne dvorske administracije. Enako so bili »zgolj« bhaṭṭa tudi
najpomembnejši misleci siddhānte. Povezava poglavitnih filozofov monističnega
kašmirskega šivaizma z dvorom in dvorsko kulturo je, tako Sanderson, razvidna tudi iz
njihovih prispevkov k leposlovju in teoriji poezije, drame, plesa ter glasbe.47
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V monističnem kašmirskem šivaizmu gre torej za izrazito reinterpretacijo
izročila, na katerega se tradicija deklarativno sklicuje in navezuje, in sicer tako v teoriji
kot tudi v praksi. »Kašmirski komentatorji so célo kulturo vizionarskega izkustva
potisnili na obrobje ali pa njeno izrazje s kreativno eksegezo prevedli v učenja
nevizionarske osvobajajoče gnoze (jñānam); skupaj z njo pa so iz ospredja izginile tudi
eksotične asketske prakse […]. Ta premik pozornosti izhaja iz narave družbenega
miljeja komentatorjev, okolja šivaističnih brahmanov, ki so svojo religijo želeli utrditi
na nivoju visoke kulture. To jih je, verjamem, tudi motiviralo, da so veliko več
pozornosti, kot je je temu namenjeno v njihovih svetih spisih, posvetili formuliranju
svojih metafizičnih doktrin, ki so jih pred nasprotniki branili v skupnem jeziku indijske
filozofske argumentacije,«48 še poudarja Sanderson.
Ker je tantrično izročilo v teoriji neortodoksno (krši vedske/ brahmanske
ritualne in družbene zapovedi), je še posebej zanimivo, na kak način je tantrizem v
praksi sobival z brahmanizmom – ne le na družbeni ravni, pač pa tudi v življenjih
samih šivaistov. Za razliko od budizma in džainizma, ki sta se kastnemu sistemu
zoperstavila na vseh ravneh, je vprašanje upoštevanja kastnih razlik v tantrizmu
kompleksnejše. Šivaizem je sicer odločno nastopil proti strogim vedskim predpisom,
ki so omejevali sodelovanje oz. že samo prisotnost pri vedskih ritualih na »dvakrat
rojene« (dvija) 49 moške pripadnike višjih treh kast. Kastni sistem (jātibhedaḥ)
šivaistično izročilo označuje za »izmislek brez dejanske osnove, kulturni epifenomen
in ne globoko naravno danost, na kar kaže njegova odsotnost med ljudmi zunaj
Indije.« 50 Siddhānta šivaisti so tako med učence sprejemali in posvečali tudi
pripadnike najnižje kaste, śūdre, monistični šivaisti śākta smeri pa še nedotakljive in
ženske. Vendar pa je bilo neupoštevanje ali celo namerno kršenje kastnih pravil strogo
omejeno – dovoljeno (pri transgresivnih kultih celo zaželjeno) je bilo zgolj v okviru
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prav tam, 241.
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Za »drugo rojstvo« je veljala iniciacija upanayana, ki jo je učenec prejel ob začetku šolanja (med

osmim in dvanajstim letom) pri učitelju (guruju oz. ācāryi), pri katerem se je izučil za tisto, kar je bilo v
skladu z njegovo kasto.
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Sanderson 2009, 289
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rituala51 in med asketi, ki so izstopili iz družbe in (vsaj v teoriji) živeli zunaj okvirov
brahmanske družbene ureditve.
Tantrični šivaisti, ki so ohranili svoj družbeni status, kot je to veljalo za
teoretike monističnega kašmirskega šivaizma, pa so živeli dvojno ali celo trojno
življenje in v različnih sferah delovanja upoštevali zelo različna pravila. V javnem
družbenem življenju so se podrejali pravilom, določenim v vedskih zakonikih,
dharmaśāstrah; v javnih ritualnih praksah so sledili etabliranim in družbeno še
sprejemljivim načelom šivaistične siddhānte; in le v strogo zasebni sferi družinskih
članov in najožjih učencev so prakticirali ezoterične, transgresivne prakse śākta
tantrizma. Ta raznolikost je razvidna tudi v delih Abhinavagupte, ki so namenjena
različnim naslovnikom – teksti, namenjeni brahmanskim izobražencem, ki bodo
obravnavani v pričujoči disertaciji (to so tako dela pratyabhijñe kot tudi razprave s
področja estetike), so izrazito teoretski in razpravljalni ter ne vsebujejo navodil za
prakse, ki bi se naslovnikom zdele nesprejemljive; nasprotno pa Tantrāloka, tekst, ki
ga je Abhinavagupta namenil svojim najbližjim učencem, vsebuje navodila za številne
tantrične rituale, v zloglasnem 29. poglavju tudi najbolj skrivne in sporne prakse kaula
tantrizma, ki vključujejo obredno uživanje mesa, alkohola, in ritualno spolnost52. Tudi
Jayaratha v svojem komentarju Abhinavaguptove Tantrāloke takole zapoveduje
vedênje zglednega praktikanta: »Navznoter śākta (kaulaḥ), navzven śaiva, pri
posvetnih zadevah pa brahmanski, naj se drži bistvenega kot kokos [ki svoj sok varuje
znotraj mesa in trde lupine].«53 Kar se z našega kulturnega stališča zdi svetohlinsko, pa
je vendarle tudi analogno različnim ontološkim sferami, ki jih predvideva monistični
kašmirski šivaizem, o čemer več v nadaljevanju.
Tantrični šivaizem je bil torej v obliki, ki je predmet te disertacije, integriran v
brahmansko družbo, ta pa ga je pomembno sooblikovala in zaznamovala njegove ideje
tako v vsebinskem kot v formalnem smislu. Kot opozarja Sanderson, se je šivaizem
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Recimo v transgresivnih ritualnih spolnih praksah med moškimi pripadniki višjih kast in ženskami iz

vrst »nedotakljivih« - v kolikšni meri je šlo pri tem za opolnomočenje »nedotakljivih« žensk v vlogi
boginje, v kolikšni pa za okrutno izkoriščanje nemočnih žensk brez pravic za zadovoljevanje potreb
moških na položaju moči, je drugo vprašanje, ki bržkone nima enoznačnega odgovora.
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Najizčrpnejšo študijo 29. poglavja Tantrāloke je pripravil John R. Dupuche, ki se sicer strokovno

ukvarja tudi s primerjalno teologijo krščanstva in kašmirskega šivaizma. Glej Dupuche 2003.
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Jayaratha, Tantrālokaviveka, 4.251ab. Navajam po Sanderson 2007, 232

28

prav zaradi uspeha na dvorih lahko tako močno razmahnil, kot se je to v srednjem veku
zgodilo po vsej Južni Aziji in dosegel teoretsko raven, ki jo izkazujejo besedila, s
katerimi se ukvarja tudi to delo. »Zaradi velikega uspeha pri zagotavljanju kraljevega
pokroviteljstva je pridobil tako vseprežemajoč vpliv na religije, ki so ga obkrožale; in
na osnovi tega uspeha je lahko ustvaril impresivno zakladnico literature, ki skoraj
ničesar ne pove o teh bistvenih, a manj vzvišenih vidikih svojega življenja.«54
Zanimivo vprašanje je tudi odnos do žensk, posebej v okviru śākta tantrizma
(kamor je mogoče uvrstiti šole krama, trika in kūla), ki kot najvišje častí ženske oblike
božanstva. Raziskovalka Judit Törzsök je na podlagi tekstualne analize poglavitnih
virov zgodnjega śākta tantrizma (na te vire se navezujejo in jih za avtoritarne
priznavajo tudi različne smeri monističnega kašmirskega šivaizma) ugotovila, da so
imele (dejanske in »božanske« oz. onostranske) ženske v tem kontekstu tri možne
vloge, ki so se lahko tudi prepletale. Lahko so bile »(1) partnerke v spolnih obredih
(dūtī/ śakti), (2) čarovnicam podobne, pol-božanske yoginī, ki so bile prenašalke
doktrine in so praktikantom pomagale pridobiti nadnaravne moči in (3) ženske
praktikantke (sādhakī/ bhaginī), ki so bile iniciirane na enak način kot moški. Glede
zadnje kategorije se je izkazalo, da so imele ženske v skladu z zgodnjimi śākta spisi
(kar ni veljalo v prevladujočih śaiva Tantrah) pravico prejeti polno iniciacijo in so
lahko prakticirale enake obrede v enake namene kot moški.«55
Med avtorji teoretskih del, ki bodo obravnavana v disertaciji, sicer ni žensk (v
okviru brahmanskih omejitev filozofska izobrazba ženskam ni bila dosegljiva), da je
duh monističnega kašmirskega šivaizma še danes živ celo v izrazito muslimanskem
Kašmirju, pa je zaslužna prav ženska, in sicer največja kašmirska pesnica, znana pod
imeni Lalla, Lal Děd (»babica« Lal(la)), Lal'ārifa (med Muslimani) in Lalleshwari
(med Hindujci). Živela je v politično razburkanem času v 14. stol. 56 (Sanderson57 kot
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Sanderson 2009, 30.
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Törzsök 2014, 339.

56

V letih 1320 – 1339 je bilo v Kašmirju izrazito nestabilno obdobje, v katerem so se vladarji hitro

menjali. Po spletu naključij in zaradi svoje politične spretnosti je bila zadnja od hindujskih vladarjev
kraljica Kotā Rānī. Po njenem padcu je Kašmirju leta 1339 zavladal Shah Mir (z vladarskim nazivom
Sultan Shams-ud-din) in tako je Kašmir prešel v roke muslimanskih vladarjev.
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Sanderson 2007, 302.
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letnici njenega rojstva in smrti navaja 1335-1376, Hoskote58 pa v uvodu k najnovejšim
prevodom njenih pesmi piše, da naj bi se rodila ali 1301, ali pa med 1317 in 1320,
umrla pa 1373). Znano je59, da se je rodila v brahmanski družini. Pri dvanajstih letih so
jo poročili, a njenega moža in taščo naj bi motila njena mistična nagnjenja in (za
zakonsko ženo) preveč predano čaščenje Šive. Od trpinčenja, ki ga je bila deležna
doma (v eni od pesmi omenja, da naj bi jo tašča stradala in ji celo dajala jesti
kamenje), je pri šestindvajsetih letih pobegnila. Za razliko od uglednih moških
mistikov, ki so kot vplivni brahmani uživali vse privilegije razkošne dvorske kulture,
za žensko, ki se je odpovedala vlogi pokorne soproge, ni bilo druge možnosti, kot da se
zaveže askezi in tako izstopi iz družbenih okvirov, kar je pomenilo izgubo kakršnekoli
oblike varnosti60. Nekaj let je živela pri šivaističnem tantričnem učitelju, znanem kot
Siddha Śrīkāntha, po zaključku učenja in iniciaciji pa stopila na nepredvidljivo in
naporno pot potujoče asketinje (parivrājikā). Čeprav ni bila pismena, so njeni »izreki«
(v kašmirščini vākh), ponarodeli in preživeli kot del ustne kulture. V ljudskem jeziku
je Lallino učenje živelo med ljudmi, medtem ko je visoko kultivirana filozofija
kašmirskih brahmanov, zapisana v sanskrtu, s prihodom muslimanskih vladarjev in
postopnim izginotjem brahmanske dvorske kulture počasi tonila v pozabo.
A v 9. in 10. stol., torej v času, v katerega bomo stopili z njihovo filozofijo, je
bila še kako živa. Sredi bogatega kulturnega vrvenja, ki je Kašmirju dajal značilni
utrip, so si avtorji pratyabhijñe zadali ambiciozen cilj: filozofsko pogosto
rudimentarno šivaistično teologijo povzdigniti na kar najvišjo teoretsko raven,
zadovoljivo nasloviti najbolj pereče izzive idejnih nasprotnikov, utemeljiti novo,
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Hoskote 2011, xvi.
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Pripovedi o Lallinem življenju so se ohranile na podlagi ustnega izročila. Povzemam jih po

Hoskoteovem uvodu k Hoskote 2011, ix-lxxvii.
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Ranjit Hoskote lepo povzame Lallin paradoksni položaj: »V etosu, kjer so moški šivaistični iskalci

raje živeli v družbi, kot da bi se iz nje umaknili, ona kot ženska tega ni mogla. Natanko zato, ker je bila
ženska in so njenemu življenju vladala veliko bolj stroga in okorna pravila ter pričakovanja glede
domačega življenja, doma ni mogla živeti življenja duhovnih prizadevanj – zato je bila prisiljena
zapustiti dom. Vse do sredine 17. stoletja ne najdemo kašmirske brahminske ženske svetnice-pesnice, ki
bi bila deležna podpore svoje družine in skupnosti pri duhovnem iskanju: Rupa Bhavani (1625-1721) pa
je bila deležna konceptualnega prostora in družbene legitimacije, ki ju je Lalla priborila dedinjam
prihodnjih generacij.« Hoskote 2011, xix.
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svojstveno smer, predvsem pa svoje naslovnike voditi do prepoznanja božanskega, kot
so si ga predstavljali – v vsem.
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3. ONTOLOGIJA MONISTIČNEGA
KAŠMIRSKEGA ŠIVAIZMA
3.1 Absolut v monističnem kašmirskem šivaizmu
3.1.1 O naravi Šive: izhodišča pan(en)teistične ontologije
»Viru, ki rojeva vse čudovite reči, slika kozmos v svojem telesu prostrane
zavesti, njemu, čudnogledemu (Šivi), se klanjam.«61
S tem posvetilom Utpaladeva otvarja komentar k delu svojega učitelja
Somānande, ki velja za začetnika ali predhodnika pratyabhijñe, šole prepoznanja in
nosi zgovoren naslov: Śivadṛṣti (v nadaljevanju ŚD) – Zrenje Šive. Naslov je
dvopomenski: kot Somānanda bralcu zaupa že v prvih stavkih besedila 62 , je delo
posledica njegove notranje vizije, v kateri se mu je razkrila narava poslednje, najvišje
resničnosti, boga Šive – gre torej za neposredno mistično izkustvo, ki ni le trenutni
uvid, pač pa dolgotrajno, nepovratno stanje razsvetljenega zrenja. Šiva, tako
Somānanda, je prežel njegovo obliko in odstranil samega sebe s samim seboj, zdaj pa
si bo z lastno močjo zapel hvalnico. Tisti, ki zre resničnost in jo v delu opisuje, je torej
sam Šiva in bralec bo uzrl resničnost skozi njegov božji pogled. Kar se bo kmalu
razkrilo je, da je Šiva vse – tudi Somānanda pred razsvetljenjem ni bil nihče drug kot
Šiva, le da se je spretno skrival pred lastnim uzrtjem.
Bržkone prav zato Utpaladeva v svojem posvetilu med številnimi poimenovanji
Šive za nagovor izbere izraz »viṣamacakṣus«, ki dobesedno pomeni »neparno-oki« in
bi ga bilo mogoče prevesti na več načinov 63 , v danem kontekstu pa sem skovala
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cidākāśamaye svāṅge viśvālekhyavidhāyine/ sarvābhutodbhavabhuve namo viṣamacakṣuṣe. ŚDVṛ v

Nemec 2011, 275.
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asmadrūpasamāviṣṭaḥ svātmanātmanivāraṇe/śivaḥ karotu nijayā namaḥ śaktyā tatātmane. ŚD 1.1
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John Nemec, prevajalec besedila v angleščino, je za prevod izbral kar Trioki (»Three-eyed«), kar bi

bil ustrezen prevod izraza trilocana, ki je sicer precej slovitejše poimenovanje Šive. Izraz viṣama pa po
drugi strani ne pove neposredno, da gre za število tri, temveč pomeni dobesedno »neparno«, v
prenesenem pomenu pa tudi nenavadno, čudno ali celo pokvečeno. Beseda cakṣus pa lahko, tako kot še
nekatere sorodne (npr. locana, akṣa) pomeni oko/oči, v prenesenem pomenu pa tudi pogled, gledanje.
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prevod »čudnogledi«. V monističnem kašmirskem šivaizmu namreč ni tako pomemben
zunanji izgled simbolno upodobljenega božanstva, temveč je osrednje vprašanje,
kakšen je njegov pogled, kako torej Bog gleda in vidi svet. Kot je razvidno iz
Utpaladevovega nagovora, gre za idejo Boga, ki je vir vseh reči in prav zato, ker so vse
reči božanskega izvora, so tudi čudovite. Nastajajo in obstajajo namreč v/na božjem
telesu, ki ni nič drugega kot prostor/eter Zavesti (cidākāśa), še več, kozmos nastane
tako, da ga Bog slika – v/na sebi.
Somānandovo delo ŚD je še delno ezoterične narave, saj ima za naslovnike
šivaiste, zato je uvodno vzpostavljanje avtoritete avtorja kot nekoga, ki je dosegel
najvišjo obliko mističnega zrenja, posebej pomembno 64 , pa vendar služi le kot
nastavek, saj je cilj besedila tudi z argumenti zagovarjati predpostavljeno (»uzrto«)
ontologijo, ki se sklada s šivaističnim izročilom. Njeno osnovno izhodišče je ontološka
primarnost Zavesti (cit), ki predhaja bit (sat). Za indijsko filozofijo je značilno, da gre
pri cit za univerzalno, absolutno Zavest ali kot poudarja Ernst Fürlinger: »Problem cit
zastavlja vprašanje Vzhodno-Zahodnega razumevanja ali nerazumevanja besede
'zavest': Zahodna filozofija in psihologija jo definitivno razumeta kot individualno
zavest. Indijska filozofija definitivno razume cit kot univerzalno – ni mogoče govoriti
o cit določene osebe, čeprav oseba poseduje, je udeležena pri cit (odvisno od
filozofskega sistema, dualističnega, nedualističnega, itd.).«65 V ontologiji monističnega
Soroden sinonim za Šivo se med drugim pojavi v naslovu pomembnega kontemplativnega priročnika
monističnega kašmirskega šivaizma iz 12. stoletja Virūpākṣapañcāśikā (VAP), David Peter Lawrence,
prevajalec tega teksta v angleščino, pa je za izraz »virūpākṣa« izbral prevod »odd-eyed«, saj »odd« v
angleščini prav tako pomeni oboje, neparno in tudi nenavadno, čudno. Kot pojasnjuje Lawrence:
»Nanaša se na pojmovanje, da so Šivove oči neparne/čudne bodisi po številu ali obliki, saj ima na čelu
še tretje oko, ki pa je tudi nagnjeno, pravokotno na drugi dve.« Lawrence 2008, 3.
64

Gre sicer za standardni postopek v indijski filozofiji, Eli Franco pa je v besedilih raznolikih tradicij

takole identificiral tri ključne značilnosti, ki naj bi jih imeli zaupanja vredni avtorji/učitelji: »Če
prebiramo različne tekste, se srečamo z velikim številom variacij, nians, permutacij, kombinacij in
utemeljitev bistvenih značilnosti avtoritativne ali zanesljive osebe. […] Mogoče pa jih je strniti v troje:
poznati morajo resnico, biti morajo brez osebnih napak ali želja, tako da nimajo motivacije, da bi lagali,
imeti pa morajo tudi pozitivno motivacijo, kot so sočutje, milost (anugraha) itn., da resnice ne zadržijo
zase.« Franco 1997, 39-41.
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Fürlinger 2009, 40. Fürlinger kot zasilno rešitev pri prevajanju izraza cit predlaga Zavest z veliko

začetnico, kar se mi zdi smotrno. V dizertaciji tako izraze, ki se nanašajo na Absolut (npr. Zavest, Volja
ipd.) pišem z veliko začetnico, kadar se nanašajo na posameznika, pa z malo.
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kašmirskega šivaizma je cit sinonim za Šivo – narava Absoluta je Zavest, Zavest je
Absolut. Vendar absolutna Zavest ni brez zveze z individualno zavestjo, ravno
obratno: zavest posameznika ni nič drugega kot manifestacija absolutne Zavesti.
Takoj na začetku ŚD 66 Somānanda definira tri ključne značilnosti narave
Absoluta, ki opredeljujejo ontologijo monističnega kašmirskega šivaizma: 1.) Šiva je
radostna Zavest, ki počiva v sebi (nirvṛtacit); 2.) ta Zavest je vseprežemajoča in se
manifestira kot sebstvo/narava vseh reči; 3.) Šiva je nosilec neomejene Volje, prav
tako pa nič ne ovira njegovega spoznanja (»vida«) in delovanja. Kadar Šiva blaženo
počiva v sebi, tedaj so njegove tri Moči (śakti) – Volja (icchā), Spoznanje (jñāna) in
Dejavnost (kriyā) – v popolnem ravnovesju, zato je Zavest/ Šiva nerazlikovan(a)
(nirvibhāga) in takšna je narava vrhovne/absolutne (para) resničnosti.67
Z opisovanja absolutne, najvišje ontološke ravni pa besedilo na tem mestu 68
preskoči k primeru iz vsakdanjega življenja, kdaj lahko posameznik doživi takšno
stanje Šive v svoji lastni zavesti: to se, tako Somānanda, zgodi tik pred začetkom in ob
koncu slehernega kognitivnega procesa, v drobnih trenutkih, ko zavest ni usmerjena na
kakršenkoli objekt, ampak »počiva v sebi«. Ne gre torej za vzvišena meditativna
stanja, ki bi bila dosegljiva le mistikom, pač pa za povsem vsakdanja, »naravna« stanja
zavesti, ki pa jih, ker trajajo le hip, praviloma ne opazimo.
Popolno notranje ravnovesje Zavesti nežno vztrepeta, ko se pojavi prvotni vzgib
(aunmukhya) Volje, da bi se Eno manifestiralo kot mnogotero. 69 To stanje tik pred
začetkom porajanja mnogoterega kozmosa iz enovite absolutne Zavesti pa ima
ponovno vzporednice v vsem znanih stanjih posameznikove zavesti. Somānanda
navede zanimiv skupek primerov: takšen »trepet« lahko zaznamo na področju srca v
hipu, ko se spomnimo nečesa, kar je treba narediti; v trenutku, ko izvemo novico, ki
nas vzradosti; ko nas nekaj prestraši; ob orgazmu; pa tudi kadar hitro beremo ali
tečemo. 70 Čeprav gre za zelo različne sprožilce, pa je tisto, kar povezuje navedene
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aniruddhecchāprasaraḥ

primere, stanje zavesti, ki je nekakšen trepet – zavest v teh stanjih ni spokojno
uravnovešena, pač pa je izrazito živa(hna). Gre za nepojmovna (nirvikalpa) stanja, zato
je nenavadno, da se med primeri pojavlja tudi stanje zavesti ob hitrem branju. Pa
vendar če upoštevamo Somānandov napotek, naj bomo pozorni na občutje na področju
srca, ne gre za vsebino, ki jo ob branju mentalno predelujemo, pač pa za
prepoznavanje ozadja zavesti ob tem71.
Na ugovor namišljenega sogovornika/nasprotnika72, češ, zakaj naj bi nekaj, kar
je čisto, čutilo potrebo po nečistem, Somānanda odgovarja, da je Šiva vse in v vsem,
zato razpravljati o nečistosti sploh ni smiselno.73 Šiva je Bog in tako izvaja dejavnosti,
ki so primerne njegovi naravi, to pa so v skladu s šivaističnim izročilom ustvarjanje
(sṛṣṭi), ohranjanje (sthiti), uničevanje (saṃhāra), razkrivanje/milost (anugraha) in
skrivanje (tirodhāna). Ustvarjanje torej poteka tako, da se po začetnem »trepetu«,
komaj zaznavnem vzgibu volje, porodi Volja po mnogoterosti v pravem pomenu – to
je Šivova moč/sila Volje (icchāśakti). Moč Volje se v ustvarjalnem toku preobrazi v
moč Spoznanja (jñānaśakti), kar pomeni predstavno moč, ki izoblikuje popolno idejo
celote kozmosa v absolutni Zavesti. Ta ideja se nadalje konkretizira kot dejanska
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manifestacija, ki jo Šiva uresniči z močjo Dejavnosti (kriyāśakti). 74 Te tri moči so
zvezne, prelivajo in preobražajo se ena v drugo v smeri konkretizacije/manifestacije
pojavne mnogoterosti iz izvorne eno(vito)sti Zavesti, vse pa so po svoji naravi le
oblike osnovne Sile, ki je božanska radost.
Te ideje ne zvenijo nenavadno le danes, pač pa so bile neobičajne tudi za
Somānandove sodobnike, zato je avtor Zrenja Šive (ŚD) predvidel potencialne
pomisleke zagovornikov sāṃkhye in nyāye, češ da so spoznanje, delovanje in volja
vezani na posameznikov intelekt (buddhi) oziroma sebstvo (ātman) in jih zavrnil, da to
velja na ravni nižje, relativne (aparā) resničnosti, tu pa je govora o »subtilnem,
vseprežemajočem Spoznanju, ki je čisto razumevanje in je večno naravno stanje
Šive«75 - enako pa velja tudi za Voljo in Dejavnost.
Šiva v procesu kreacije zavzame obliko raznolikih kategorij 76, svetov in bitij,
celo tistih, ki prebivajo v peklu, ne da bi ob tem prenehal biti on sam.77 V slovitem
odlomku, ki ga poznejši teksti monističnega kašmirskega šivaizma pogosto citirajo,
Somānanda pojasni, kako in zakaj: »Kakor se vsemogočni kralj, ki uživa v radosti
svojega gospostva, lahko za zabavo poigra in opravlja dolžnosti navadnega pešaka, kot
bi bile njegove, tako se tudi Gospod, čigar narava je radost, na ta način vedno znova
igra.«78
Somānanda takole še enkrat povzame bistvo svoje filozofije: »Šiva je Zavest
(bodha) in najvišja blaženost (nirvṛti), ki postane vzgib (aunmukhya), nato pa Volja,
Spoznanje in Dejanje. Oblikuje se v podobo vseh bitij, od tistih, ki imajo telesa iz čiste
energije, do tistih, ki prebivajo v peklu. Hkrati se pojavlja kot vse reči, od tistih, ki so
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iz zavesti pa vse do zemlje. Prežema vse.«79 Šiva je prisoten v vseh rečeh v enaki meri.
Celota, ki jo sestavljajo mnogoteri pojavi, je zato ontološko resnična.80
Tako se zaključi prvo poglavje Zrenja Šive, ki se mi ga je zdelo vredno
temeljiteje povzeti, saj na podlagi šivaističnega izročila na kratko postavi temelje
izvirne misli monističnega kašmirskega šivaizma, na katerih Utpaladeva in
Abhinavagupta kasneje zgradita precej kompleksnejšo in bolj(e) argumentirano
ontologijo pratyabhijñe (šole prepoznanja). V nadaljevanju se bomo zato raje kot na
Somānandove filozofske nastavke osredotočili na argumente, ki jih je v bran do zdaj
predstavljenih ontoloških (pred)postavk izoblikoval Utpaladeva v temeljnem delu
pratyabhijñe, po katerem je smer tudi dobila ime: Īśvarapratyabhijñākārikā (ĪPK),
Izreki o prepoznanju Gospoda. Od Utpaladeve naprej lahko za monistični kašmirski
šivaizem brez dvoma zatrdimo, da gre za panenteizem, saj je, kot bomo videli v
nadaljevanju, Šiva pojmovan kot hkrati imanenten, vseprežemajoč (viśvamayam) in
transcendenten, vsepresegajoč (viśvottīrṇam), manj jasno pa je, kako je s
transcendenco pri Somānandi, zato se, preden se poslovimo od njegove misli, še za hip
pomudimo pri tem vprašanju.
John Nemec je v članku »The Evidence for Somānanda's Pantheism« 81 na
podlagi primerjalne analize med Somānandovo in Utpaladevovo filozofijo zaključil, da
gre pri filozofih monističnega kašmirskega šivaizma za enotnega duha in splošne
obrise filozofije, vendar pa imajo Somānandove ideje nekatere svojstvene poteze, ki se
v poznejših delih niso ohranile. Utpaladeva je z vpeljavo parnih pojmov, ki se jim
bomo posvetili v nadaljevanju (kot so luč zavesti in samozavedanje, subjekt in objekt,
»jaz« in »ono«), zasnoval panenteistični, medtem ko gre pro Somānandi še za
panteistični idealizem. S stališča iskanja stičišč med ontologijo in estetiko to ni
nepomembno: čeprav že pri Somānandi najdemo ontološka izhodišča, da je Šiva
Zavest, da ima ustvarjalno moč, da prežema vse ustvarjenje pojave in da je kozmos
njegova igra, pa sta metafori, ki ju uporabi, da bi pojasnil božje delovanje, metafora
kralja, ki se igra običajnega vojaka in pa jogina, ki lahko vse pojave manifestira le z
močjo zavesti. Šele Utpaladeva pa uvede pojme, ki mu omogočajo, da razloži, kako
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lahko Šiva zre – ali pa tudi ne – samega sebe. To je mogoče zaslutiti že v citatu, ki smo
ga srečali na začetku tega poglavja in s katerim Utpaladeva avtorsko »uokviri«
filozofijo in izročilo svojega učitelja. V njegovi filozofiji »Gospod« (Īśvara) ni več le
mogočni vladar ali izpopolnjeni jogin – Šiva, kot ga vidi Utpaladeva in po njem
Abhinavagupta, je Umetnik.

3.1.2 Svātantrya: Suverenost Absoluta kot pogoj pojavnosti
Ena ključnih značilnosti Somānandove filozofije je, da je Šiva, kot ga avtor
uzira, nosilec trojstva Moči (śaktitraya), ki bi jih zaradi njihovega prehajanja iz ene v
drugo lahko poimenovali za troedino Moč: Volja (icchā), Spozna(va)nje (jñāna) in
Dejavnost (kriyā). Poenotenje Zavesti (cit) in Moči/Sile (śakti) kot podlage
materialnosti je bilo v okviru indijske filozofije tedaj vsaj nenavadno, če ne celo
nezaslišano.
Čeprav je zametke ideje, da se življenjska sila (prāṇa) poraja iz (kozmične)
zavesti (ātmana/brahmana), mogoče najti že v Upaniṣadah, pa kasnejše interpretacije
niso šle v to smer, tudi v načeloma monistični filozofiji advaita vedānte ne. V advaita
vedānti je Brahman opredeljen kot sat-cit-ānanda, (univerzalna) Bit-Zavest-Blaženost
in je na absolutni ravni brez kakršnihkoli lastnosti, kvalitet (nirguṇa). Šele na relativni
ravni se kaže kot Īśvara, Gospod, ki ustvarja svet tisočerih raznolikih pojavov in ima
lastnosti (saguna), kar pomeni, da si ga je zavoljo čaščenja mogoče predstavljati v
obliki katerega od številnih indijskih božanstev. Vendar je takšna ideja Boga že
posledica māye, iluzije, ki se porodi zaradi nevednosti (avidyā) in jo razblini
razsvetljeni uvid, spoznanje, gnoza (jñāna) absolutne resničnosti. Brahman je na
absolutni ravni brezoseben in je edino, kar zares biva, kar sploh ima bit (sat), je večen
in nespremenljiv, vsi spremenljivi pojavi mnogoterega sveta pa so le iluzorni privid.
Na vprašanje, od kod izvira nevednost (avidyā), zaradi katere se svet zdi resničen,
advaita vedānta odgovarja, da je brez začetka in izvora, že vprašanje o izvoru
nevednosti pa je porojeno iz te nevednosti same – ko nevednost izgine, se tudi to
vprašanje razblini.
V filozofiji sāṃkhye, ki jo je šivaizem integriral v svojo kozmologijo, sta puruṣa
in prakṛti ontološko dve popolnoma različni substanci. Prevaja in razlaga se ju
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ponavadi kot »duhovno« (puruṣa) in »materialno« (prakṛti) substanco, vendar to,
vkolikor implicira kartezijanski dualizem med res cogitans in res extensa, ni ustrezno.
Prakṛti namreč zajema štiriindvajset kategorij bitnosti (tattva). Najvišje kategorije
prakṛti so trije vidiki citte, posamične zavesti: »um« (manas), ki je povezan s čuti in
predeluje njihove zaznave (sem spadajo tako mentalni kot čustveni procesi), »razum«
(buddhi), ki razvršča in ocenjuje gradivo iz manasa, ter ahaṃkāra, ki oblikuje občutek
identitete. Prav tako v domeno prakṛti spadajo čuti, organi delovanja, subtilne esence
zaznav (tanmātre) in petero čutno zaznavnih kategorij (eter oz. prostor, zrak, ogenj oz.
toplota/svetloba, voda oz. tekočina in zemlja oz. trdna materija). 82 Šele zadnje štiri
kategorije so snovne, torej »razsežna substanca« - tisto, v čemer se ta razsežnost lahko
izkazuje, pa je akāśa, prostor ali eter. Kozmična zabloda, ki je vir vsega trpljenja, se
zgodi, ko puruṣa pride v stik s prakṛti in se začne identificirati z buddhijem, potem pa
še z vsemi ostalimi kategorijami vse do snovnega telesa. Kaj torej je puruṣa? Puruṣa je
nespremenljivi in večni čisti opazovalec, ki nima nobenih lastnosti – vse, kar je
spremenljivo, misli, čustva, občutki, snovnost, je v domeni prakṛti. Prakṛti je vse, kar
je mogoče zreti, medtem ko je puruṣa priča, opazovalec, tisti, ki zre (dṛṣta). Po
sāṃkhyi je prakṛti ena, puruṣ pa je nepreštevno mnogo, a kar je ključno, je, da gre za
dve ontološko povsem različni substanci, ki sta povezani le naključno, ker se puruṣa
zmotno identificira s prakṛti, kar pa ni neizbežno in te zmote se lahko znebi s
spoznanjem in jogo83.
Nauke advaita vedānte in saṃkhye na tem mestu povzemam zato, ker imajo
nekaj stičišč z monističnim kašmirskim šivaizmom, da razumemo edinstvenost
šivaističnega idejnega prispevka, pa je še pomembneje opredeliti razlike. Tudi v
ontologiji monističnega kašmirskega šivaizma sta cit (Zavest) in ānanda (Blaženost)
(ne pa tudi sat, Bit!) bistvo narave absolutne resničnosti. Kozmologijo sāṃkhye je
šivaizem integriral. A kar je edinstveno za ontologijo monističnega kašmirskega
šivaizma, je, da med večno, nespremenljivo blaženo Zavestjo (cidānanda) in svetom
raznolikih, minljivih in spremenljivih pojavov, ni ontološke zareze – nasprotno,
pojavni svet je cidānandaghana: »zgostitev blažene zavesti«. To enovitost omogoča
specifično pojmovanje svobode Absoluta, ki ima tudi soteriološke implikacije,
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radikalno drugačne od netantričnih šol. Ko je Mircea Eliade kot eden prvih evropskih
raziskovalcev v tridesetih letih 20. stoletja temeljiteje proučeval različne oblike joge, je
ob srečanju s tantrizmom presenečeno ugotovil: »V tantričnih besedilih sem odkril, da
Indija ni popolnoma asketska, idealistična in pesimistična. Obstaja celotna tradicija, ki
sprejema življenje in telo; nima ju za iluzorna niti za vir trpljenja, ampak slavi
utelešeno eksistenco kot edini način bivanja v svetu, v katerem je mogoče doseči
absolutno svobodo. Od takrat sem razumel, da Indija ne pozna le želje po osvoboditvi
(eliberare), temveč jo žeja tudi po svobodi (libertate); Indija verjame v možnost
blažene in avtonomne eksistence, tu na zemlji in v Času.«84 Za monistični kašmirski
šivaizem ta opis velja, treba pa je poudariti, da idejo svobode, kot jo razume, vendarle
ni mogoče enačiti z evropsko libertate (v smislu človekovih in državljanskih pravic ter
svoboščin), temveč gre za svobodo Zavesti, ki je ontološki predpogoj vseh pojavov:
suverenost Absoluta – svātantrya.
V Monnier-Williamsovem slovarju za besedo svātantrya sicer najdemo prevod
»slediti svoji volji, svoboda volje, neodvisnost«, v ontologiji monističnega
kašmirskega šivaizma pa svoboda Absoluta pomeni: a) absolutna Zavest za stvarjenje
ne potrebuje ničesar zunanjega; b) vse pojave sleherni trenutek ustvarja in usmerja
izključno Volja (icchā) Absoluta; c) ker je Zavest absolutno svobodna ima tudi moč,
da se omeji in pozabi svojo pravo naravo, se skrije pred seboj in identificira z objekti,
ki jih ustvarja – brez te zmožnosti božja svoboda ne bi bila popolna; d) Zavest se lahko
manifestira kot nekaj, kar ni, ne da bi pri tem prenehala biti ona sama. Svātantrya,
svoboda Zavesti, je torej ustvarjalna svoboda in ker je svātantrya bistveni vidik
Zavesti, je Zavest, kot jo razume monistični kašmirski šivaizem, po svoji naravi
ustvarjalna. Kot bomo videli v nadaljevanju, to velja tako za absolutno Zavest kot tudi
za zavest posameznika.
Utpaladeva v Īśvarapratyabijñākārikā (»Izreki o prepoznanju Gospoda«; v
nadaljevanju ĪPK) poudarja, da zavestno Bitje, Bog (deva) »navzven manifestira
množico predmetov, ki se nahajajo v Njem« in sicer »neodvisno od materialnih
vzrokov, izključno z močjo svoje Volje.« 85 Tu Utpaladeva implicitno ugovarja
filozofom

nyāye,
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stvarnika/ohranjevalca/uničevalca sveta, vendar je Bog po nyāyi ustvaril svet iz že
obstoječih atomov materije. Filozofi monističnega kašmirskega šivaizma pa menijo, da
to ni potrebno. Abhinavagupta v komentarju Īśvarapratyabhijñāvimarśini (»Razlaga
prepoznanja Gospoda«; v nadaljevanju ĪPV) retorično sprašuje: »Zakaj ne bi priznali
svobode Zavesti pri manifestaciji raznolikih predmetov sveta […]? Zakaj bi se utrujali
z iskanjem drugega vzroka?« 86 Svoboda Zavesti omogoča, da »se preobrazi v
resničnost, ki je objekt spoznanja (jñeyīkuryāt), a ta objekt ne obstaja neodvisno [od
Zavesti].«87 V lastnem komentarju (Īśvarapratyabhijñākārikāvṛtti, »Komentar izrekov
o prepoznanju Gospoda«; v nadaljevanju ĪPKVṛ) k temu izreku Utpaladeva natančneje
pojasnjuje to čudežno preobrazbo Absoluta: »Njegova svoboda je čista in ne spoznava
nobenega predmeta, ki bi imel izvor zunaj Njega, nasprotno, ker je njegova moč
neomejena, samega sebe, ki ni objekt spoznanja, preobrazi v spoznavno resničnost.«88
Domnevni vzroki za pojave v skladu s to idejo niso dejanski vzroki, ampak vse
povzroča Volja Īśvare (»Gospoda«) in to v slehernem trenutku. Bog ni le prvi Vzrok in
prvi Gibalec, ki bi sprožil tok pojavov in jim določil zakone, pojavi pa bi se nato
odvijali samodejno v skladu z medsebojno pogojenostjo, temveč jih povzroča sleherni
trenutek. »Zato vzročnost, povzročanje in delovanje niso nič drugega kot Njegova
volja, on pa se želi pojavljati kot vesolje in zavzema obliko različnih pojavov, kot so
posode, blago itn.,« piše Utpaladeva v ĪPK 89 in v lastnem komentarju pojasnjuje:
»Volja Njega, ki je svoboden in ima za svojo naravo Zavest, da bi se pojavljal kot
vesolje, Ga vzpostavlja kot vzrok vesolja in sicer tako, da On [vesolje] povzroča; to je
moč Delovanja (kriyāśakti). Na ta način dejavnost v primarnem smislu – to pomeni
želja delovati – pripada izključno Delovalcu, Njemu, čigar bistvo je Zavest.«90
To se morda zdi nepreverljivo in brez podlage v človeškem izkustvu, vendar je
za filozofe pratyabhijñe značilno, kot smo videli že v Somānandovem ŚD, da
najabstraktnejše zamisli, ki se nanašajo na naravo absolutne resničnosti in kozmološke
procese stvarjenja, konkretizirajo na podlagi fenomenološkega opazovanja vsakdanjih
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kognitivnih procesov. Za proces, v katerem se (sicer v omejeni obliki glede na
absolutno) izkazuje svoboda zavesti, Utpaladeva in Abhinavagupta razglasita
domišljijo (saṃkalpa).
V soteriološko naravnanih indijskih spoznavnih teorijah domišljija sicer ni imela
dobrega slovesa. Med dejavnostmi zavesti (cittavṛtti) je bila domišljija uvrščena v
kategorijo vikalpa, ki je v Yogasūtrah (YS) definirana takole: »Vikalpa nastane na
podlagi pojma (śabdajñāna), katerega predmet je prazen.«

91

Vikalpa je torej

označevalec brez dejanskega, realnega označenca. Vikalpa lahko pomeni tudi proces
pojmovnega mišljenja nasploh, saj po budistični spoznavni teoriji pojmi kot
univerzalije ne odslikavajo ustrezno konkretnega izkustva, še posebej pa za
označevalce brez realnega označenca veljajo pojmi, kot so ātman (sebstvo) in Īśvara
(Bog). V meditacijski praksi naj bi se meditator trudil prekiniti tok vikalp, ki
pogojujejo in izkrivljajo dojemanje resničnosti, kar pa seveda še zdaleč ni lahka
naloga. Na podlagi meditacijskega izkustva vikalpa velja za prisilno obliko mišljenja da bi prekinili ali presegli tok vikalp, se je potrebno izmojstriti v meditacijskih
veščinah. Duhovna osvoboditev je onkraj vikalp. Utpaladeva pa v ĪPK postavi drzno
tezo: dve v meditacijskih praksah asketskih tradicij najmanj zaželjeni obliki vikalp
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spoznanje predmeta spoznavanja (ki je mogoče na podlagi neposredne zaznave, sklepanja ali zaupanja
vrednega pričevanja, kamor lahko spada tudi razodetje, prim. YS 1.7), viparyaya, napačno, zmotno
spoznanje, smṛti, ki se ponavadi prevaja kot »spomin« in nidrā, ki se ponavadi prevaja kot »spanje«,
vendar jo YS 1.10 definira kot »odsotnost opore mentalne vsebine« (abhāva pratyaya ālambana), se
pravi stanje, ko zavest (citta) sicer nima predmetne vsebine, je pa vseeno še vedno dejavna. Pomembna
je tudi definica smṛtija, ki je, da ta »ne dovoljuje izkušenim predmetom čutne zaznave da bi ušli [iz
zavesti]« (anubhūta viṣaya asampramoṣaḥ smṛtiḥ; YS 1.11). Ključna je razlika med vikalpo in
smṛtijem: vikalpa je označevalec brez označenca, za smṛti pa bi lahko rekli, da gre po tej definiciji za
vtise neposredno čutno zaznanih predmetov, označencev, na katere pa zavest ne »prilepi« označevalcev
(pojmov). Še mnogo širše pomensko polje izraz smṛti, palijsko sati, pridobi v budizmu, kjer označuje
proces, ki ga prevajamo kot »čuječnost« ali »pozornost«. Stanje joge je v sloviti 2. sutri YS definirano
kot »citta vṛtti nirodhaḥ«, torej prekinitev vseh omenjenih dejavnosti zavesti.
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razglasi za »svobodna« oz. »neodvisna« (svatantra) kognitivna procesa: to sta
sanjarjenje (manorājya) in domišljija (saṃkalpa). »Sposobnost za ustvarjanje in
spoznavanje predmetov, ki jih še nismo izkusili, najdemo v vikalpi in na ta način je
prisotnost moči, da spoznava in ustvarja karkoli, razvidna v vsakomer.«92
Isabelle Ratié je v članku »'A five-trunked, four-tusked elephant is running in the
sky' - How Free is Imagination According to Utpaladeva and Abhinavagupta?«
filološko in filozofsko natančno analizirala argumente iz korpusa avtorjev
pratyabhijñe, ki se nanašajo na domišljijo, zato v nadaljevanju povzemam njene
ključne ugotovitve. »Utpaladeva in Abhinavagupta menita, da je domišljija – to je
sposobnost mentalno ustvarjati po volji – privilegirano izkustvo, kajti v njej vsa
zavestna bitja, ne glede na to, kako šibka ali podjarmljena so, izkušajo absolutno
svobodo in ustvarjalnost, ki sta bistvo univerzalne zavesti […].«

93

V ĪPVV

Abhinavagupta odgovarja na potencialni ugovor filozofov nyāye in mīmāṃse, ki
domišljije niso imeli za ustvarjalno, kot tudi sanjarjenja in sanj ne: zavest namreč v teh
procesih ne ustvari ničesar novega, temveč le sestavi vtise (saṃskāra), ki jih je
pridobila na podlagi preteklih, konkretnih čutnih izkustev. Abhinavagupta kot
protiargument citira izgubljeni Utpaladevov avtokomentar na ĪPK, Vivṛti, v katerem
naj bi zagovarjal dva vidika svobodne moči domišljije: čeprav domišljija uporabi
elemente, ki jih je zavest pridobila s čutnimi vtisi, pa jih sestavi na način, ki je povsem
nov in edinstven. Prva »inovacija« domišljije je torej kombinacija elementov. A to še
ni vse. Iz tako sestavljenih elementov nastane nov element, ki je nov kot celota in je
kot celota več od zgolj sestavljenih delov! Slikovit primer takšnega objekta domišljije
je slon s petimi trobci in štirimi okli, ki svobodno teče po nebu. »Ne le, da je ta
domišljijski slon nov, ker v zaznavnem svetu takšna kombinacija ne obstaja, temveč
tudi sestavljeni deli, ko se zlijejo v eno entiteto, doživijo globoko preobrazbo in ta
edinstvenost je tisto, zaradi česar je domišljijski predmet pristno nov, čeprav vsebuje
elemente, izposojene od predhodnih zaznav.«94
Pa tudi dejstvo, da si domišljija izposoja elemente iz zaznavnega sveta, po
mnenju filozofov pratyabhijñe ne priča o tem, da ne bi bila svobodna, pač pa da njena
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Ratié 2010, 346.
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prav tam, 360

43

omejena svoboda deleži na edini brezmejni Svobodi, svobodi Boga. Ali kot zapiše
Abhinavagupta v ĪPV: »Celo ustvarjanje, ki je mentalna konstrukcija (vikalpasṛṣti) v
obliki kombinacije, [kot je] 'slon s petimi rilci in štirimi okli teče po nebu' je odvisna
od fenomenov (ābhāsa), ki jih je ustvaril Gospod; zato [Utpaladeva] pravi, da
katerakoli kognitivna stvaritev omejenega subjekta (paśu) deleži (upajīvinī) na
Gospodovi ustvarjalnosti.« 95 Vendar ultimativno domišljijsko dejanje zavesti niso
čudovite predstave, ki jih je sposobna: najbolj čude(že)n plod domišljije je, da si
Zavest domišlja, da je omejena in posamična! »[…] posamezni subjekt je dejansko
absolutna zavest, ki ustvarja vesolje […] – le da je posamezni subjekt ta absolutna
zavest prav vkolikor si izmišlja samega sebe kot omejeno zavest.«96
Utpaladeva in Abhinavagupta tako na edinstven način, ki v indijskih tradicijah
nima vzporednic, prepleteta idejo božje svobode in človeške domišljije. Izhodišče za to
je temeljna ontološka predpostavka monističnega kašmirskega šivaizma, da stvarstvo
ni različno od Stvarnika: »[…] kakor namišljen predmet ni nič drugega kot
izmišljujoča si zavest, ki zavzame obliko namišljenega predmeta, tako svet ni nič
drugega kot absolutna zavest, ki se pojavlja v neskončno različnih oblikah. To pa je
mogoče samo, če bistvo zavesti ni nespremenljivost (ki se šivaističnim monistom zdi
le pomanjkanje moči spreminjanja), temveč temeljna svoboda (svātantrya) – svoboda
manifestirati se kot nekaj, kar ni, ne da bi pri tem prenehala biti ona sama […]
[M]entalna dejavnost, s katero je svet ustvarjen, pa ni niti neosebna niti nerazložljiva:
izvira iz absolutne zavesti, kajti ta zavest je nenehno dejavna v kozmični ustvarjalni
aktivnosti ter svet poustvarja pratikṣanam, 'v slehernem trenutku.'«97
A kako naj bi bilo mogoče, da se Zavest »manifestira kot nekaj, kar ni, ne da bi
pri tem prenehala biti ona sama«? Da bi to pojasnil, Utpaladeva razvije model, po
katerem je temeljna narava Zavesti – naj gre za kozmično ali individualno –
avtorefleksivna.
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prav tam, 358
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prav tam, 361
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prav tam, 369
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3.1.3 Prakāśa in vimarśa: Luč Zavesti in samozavedanje
Absoluta
Novost, ki jo je v monistični kašmirski šivaizem vpeljal Utpaladeva, je
pojmovanje, da ima Zavest dvojno naravo: po eni strani je prakāśa, dobesedno »luč«,
ki osvetljuje vse pojave, to pomeni povzroča, da se predmeti pojavljajo v njej kot
pojavi, in po drugi vimarśa, »samozavedanje« te luči. »Bistvena narava luči zavesti
(prakāśa) je samozavedanje (vimarśa), sicer bi bila luč, čeprav obarvana s predmeti,
podobna neživim rečem, kot je kristal ipd.,«98 piše Utpaladeva v ĪPK. V komentarju
(Vṛtti) pojasnjuje: »Refleksivno zavedanje (pratyavamarśa) je prvinska narava
(mukhya ātmā) luči. V odsotnosti tega refleksivnega zavedanja, bi bila luč zavesti
(prakāśa), čeprav zaradi predmetov zavzema različne oblike, 'hroma', ne pa zavestna,
ker ne bi ničesar okušala (camatkṛteḥ).« 99 Kako razlikovati zavest od neživih,
nečutečih (jaḍa) reči brez zavesti? Če zavest odlikuje zgolj to, da »osvetljuje«
predmete in povzroči, da se pojavljajo v njej, v čem se zavest razlikuje od predmetov,
ki imajo tudi to lastnost, kot je recimo ogledalo? Kaj manjka ogledalu, da bi ga
razglasili za zavestno, ko pa vendarle vidimo, da je, v terminologiji Utpaladeve,
»obarvano« s predmeti in da na svoji površini »zavzema obliko/videz« podob?
Utpaladeva nadaljuje: »Natanko zato (namreč zaradi samozavedanja, op.T.K.) je
sebstvo opredeljeno kot zavestno (caitanyam), s čimer je mišljena dejavnost zavesti, v
smislu da je zavest subjekt te dejavnosti. Zaradi zavestnosti se sebstvo razlikuje od
neživih reči.« 100 Natančneje, kot razlaga v komentarju, za prvinsko naravo zavesti
velja sposobnost zaznavanja, ki je zavestnost, se pravi refleksivnost substance, ki ji
pravimo »sebstvo« (ātma). Biti zavesten pomeni biti subjekt (samo)zavedanja.101
In kar na individualni ravni doživljamo kot samozavedanje, je tisti vidki zavesti,
ki na absolutni ravni konstituira Svobodo (svātantrya) Absoluta: je moč Zavesti kot
Subjekta, da se doživlja kot svoj Objekt – vendar ne neposredno. Zavest se nikoli ne
more uvideti kot čista luč, kot tisto, kar osvetljuje, pa vendar se okuša kot vimarśa. Z
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Utpaladevo: »Zavest ima za svojo bistveno naravo refleksivno zavedanje
(pratyavamarśa); to je vrhovna Govorica (parāvāk), ki svobodno vznika. Je svoboda v
absolutnem smislu, suverenost (aiśvaryam) vrhovnega Sebstva.« 102 Utpaladeva tako
izenači božjo Svobodo, samozavedanje in idejo o prvinski (nad)jezikovni naravi
Zavesti kot vrhovne Govorice, ki v procesu kozmične emanacije »izreka« celoto
stvarstva. S tem v monistični kašmirski šivaizem integrira učenja t.i. slovnične šole
(vyakāraṇa) in njenega najuglednejšega predstavnika Bhartṛharija. Natančnejši
predstavitvi ideje kozmosa kot Govorice (vāk ali vāc) bo namenjen samostojni
razdelek v podpoglavju o kozmologiji monističnega kašmirskega šivaizma. Na tem
mestu naj le še dodam, da je Utpaladeva idejo polarnosti Zavesti kot prakāśa-vimarśa
oblikoval prav po zgledu Bhatṛharijeve filozofije.103
To je pomembno razumeti, saj se identična izraza, a z drugačnim pomenom in
konotacijo, pojavljata tudi v sočasni budistični filozofiji in to natanko pri filozofih, ki
jih Utpaladeva izpodbija. V članku »Otherness in the Pratyabhijñā philosophy« je
Isabelle Ratié razliko med pomenom teh pojmov v budizmu in pratyabhijñi zelo jasno
razložila. »Za budiste prakāśa – ki se v budističnih kontekstih pogosto prevaja kot
'nedoločno spoznanje' ('indeterminate cognition') – označuje čisto zaznavo, pasivno
občutenje popolnoma singularne entitete, ki se izmika poskusom, da bi jo besedno
izrazili, saj jezik vedno deluje posplošujoče. Nasprotno pa vimarśa – ki se v
budističnih kontekstih pogosto prevaja kot 'določno spoznanje' ('determinate
cognition') – označuje povsem konceptualno spoznanje, se pravi rezultat abstrakcije, ki
ustvarja umetne posplošitve.« 104 Prakāśa nam v skladu s tem razumevanjem daje
(kolikor je za zaznavo to mogoče) verodostojno sliko resničnosti, vendar o njej ne
moremo ničesar povedati, saj je neposredna zaznava po svoji naravi neubesedljiva.
Vimarśa pa je v relativnem svetu pojavov, torej vsakdanji resničnosti, sicer uporabna
in v tem smislu tudi veljavna, ne pove pa nam ničesar o dejanskosti: »je intelektualna
konstrukcija, zgolj konceptualno orodje, ki ga zgradimo, da se lahko soočamo s
praktičnim svetom.« 105 V budizmu sta tako prakāśa in vimarśa dve različni obliki
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prav tam, 340-341.
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kognicije, v pratyabhijñi pa ravno obratno: dva vidika katerekoli kognicije. »V vsaki
prakāśi je vimarśa, zato niti neposredna zaznava, pri kateri spontano domnevamo, da v
njej naša zavest le zrcali predmet, ni povsem pasivna manifestacija tega, kar
zaznavamo; zahteva dejanje zavesti, sintezo, brez katere ni možna nobena zaznava. Še
več, vimarśa ni nujno – v nasprotju z budističnim prepričanjem – abstraktni pojem:
pojem (vikalpa) je le ena od različic vimarśe, njen delni vidik, a vimarśa je več kot po
definiciji vikalpa, kajti vimarśa je temeljni dinamizem zavesti.«106
Na tako zasnovani ideji vimarśe Utpaladeva in Abhinavagupta gradita argument
o fundamentalni enovitosti zavesti, ki je podlaga za pojavno mnogoterost.
Abhinavagupta v komentarjih Utpaladevovih del

107

pojasnjuje, da za temeljno

samozavedanje, občutenje sebstva kot sebstva, ki je osnovni izraz vimarśe in mu
avtorja pratyabhijñe pravita »ahaṃpratyavamarśa«, kar bi lahko prevedli kot
»avtorefleksivnost (pratyavamarśa) jaza (ahaṃ)«,

»samozavedanje jaza« ali

enostavneje »jaz-zavest«, ne moremo trditi, da je zgolj prazen pojem (vikalpa) – kar je,
spomnimo, budistični argument proti ideji o obstoju ātmana (sebstva). Kaj je značilno
za pojem (vikalpo)? Po budistični filozofiji jezika pojem »x« tvorimo tako, da ga
razločimo od »ne-x«. Če si na primer zamislim pojem »krava«, po budističnem
prepričanju to naredim tako, da mentalno odmislim vse, kar je »ne-krava«. A v
primeru prvinske vimarśe, samozavedanja zavesti, to ni mogoče, saj do temeljnega
občutenja lastne zavesti ne pridem tako, da bi iz zavesti odstranila vse, kar ni moja
zavest, kajti vse, česar se sploh zmorem zavedati, že je del moje zavesti! Na način
vikalpe, torej z eliminacijo vsega, kar je »ne-jaz«, dejansko tvorim idejo svoje
identitete (»moje telo«, »moja osebnost«, »moja mnenja« ipd.), čemur indijske
tradicije pravijo ahaṃkāra, ne pa tudi temeljnega samozavedanja, zavesti o lastni
zavesti, ki je čisti »jaz-sem« brez kakršnegakoli »to« (telo, občutje, misel, …).
Dinamizem zavesti se kot vimarśa po Utpaladevi in Abhinavagupti odvija na
relaciji jaz (ahaṃ) - to (idaṃ), subjekt spozna(va)nja (pamatṛ) – objekt spozna(va)nja
(prameya). Vsi raznoliki in mnogoteri objekti spozna(va)nja, torej pojavi, »počivajo«,
kot temu rada pravita, to pomeni, temeljijo, na enovitosti brezoblične in brezmejne
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»jaz-zavesti«, v kateri se posamična zavest v ničemer ne razlikuje od absolutne
Zavesti, saj je nič ne opredeljuje in omejuje kot posamične.
Oglejmo si delovanje tega dinamizma na primeru domišljije iz prejšnjega
poglavja. Preden si začnem karkoli zamišljati, zavest »počiva v sebi«, kot bi temu rekli
z besednjakom monističnega kašmirskega šivaizma, kot čista »jaz-zavest« (ahaṃ).
Prakāśa in vimarśa sta v stanju, ko se zavest občuti kot čisti subjekt. Tega se v
vsakdanjem toku zavesti zaradi premalo izostrene pozornosti sicer ne zavedamo,
vendar se po prepričanju avtorjev pratyabhijñe dogaja ob začetku in koncu sleherne
kognicije, kar je, spomnimo, zagovarjal že Somānanda. Recimo, da si v nadaljevanju
zamišljam slona s petimi trobci in štirimi okli, ki teče po nebu. Prakāśa je tisti vidik
zavesti, ki omogoča, da se v njej sploh karkoli pojavlja (»osvetljuje« pojave), vimarśa
pa vidik, ki v moji notranji predstavi začasno »postane« nenavadni leteči slon –
vimarśa se manifestira kot subjekt in objekt hkrati (ahaṃ-idaṃ, »jaz-in-to«), saj se
sočasno zavedam tako notranjega predmeta, slona, kot tudi same sebe oziroma dejstva,
da si slona zamišljam. Če se naveličam družbe svojega notranjega slona ali se zbojim,
da že predolgo sanjarim ter pogledam na uro, se vimarśa iz slona čudežno preobrazi v
podobo ure – zavzame formo objekta (idaṃ) in se pozunanji, saj se v trenutku
kognicije objekta ne zavedam povsem hkrati tudi svojega zavedanja in prav zato se mi
objekt zdi zunanji. Vse to se dogaja prehitro, da bi lahko ozavestili brez temeljitega
urjenja pozornosti. Filozofi pratyabhijñe se strinjajo s spoznavno teorijo budizma, da
se kognicije neprenehoma menjajo, vsaka traja le hip, vendar so prepičani, da niso
nezvezne, kot trdijo budisti, pač pa je tisto, kar se bliskovito preobraža iz
samozavedanja kot subjekt v objekt in nazaj, na ozadju statične prakāśe prav
dinamična vimarśa.
In kot smo pri monističnem kašmirskem šivaizmu zdaj že vajeni – enak princip
velja tudi na absolutni ravni. Vimarśa absolutne Zavesti na relaciji ahaṃ-idaṃ (»jaz« »to«) zavzema oblike, ki segajo od čistega samozavedanja Absoluta do pozunanjenja v
podobi mnogoterega pojavnega sveta. Monistični kašmirski šivaizem na podlagi
āgamičnega šivaističnega izročila zelo natančno razloži potek kozmične manifestacije
v šestintridesetih kategorijah bitnosti, kar si bomo ogledali v poglavju o kozmologiji.
Na tem mestu pa še dodajmo, da že Utpaladeva in Abhinavagupta, pa tudi kasnejši
avtorji, idejo vimarśe, razvito v epistemološkem kontekstu, navežejo na predhodna
učenja monističnega kašmirskega šivaizma in jo izenačijo s śakti, Šivovo Močjo/Silo,
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ter spando, pulzirajočo vibracijo Zavesti, o kateri uči spanda smer monističnega
kašmirskega šivaizma. Vse to abstraktno-teoretske razprave pratyabhijñe poveže z
religijsko-ritualnim zaledjem tantričnega izročila ter meditativno-kontemplativno
prakso kašmirske spanda joge.
Ob koncu razdelka na temo prakāśe in vimarśe pa se še enkrat za hip pomudimo
pri Utpaladevovi nenavadni formulaciji, s katero opredeljuje vimarśo: »V odsotnosti
tega refleksivnega zavedanja, bi bila luč zavesti (prakāśa), čeprav zaradi predmetov
zavzema različne oblike, 'hroma', ne pa zavestna, ker ne bi ničesar okušala
(camatkṛteḥ).«108 Kaj pomeni, da (se) Zavest »okuša«? Raffaele Torella v opombi k
svojemu prevodu tega pomembnega mesta v ĪPK čudovito pojasnjuje: »Camatkṛti,
camatkāra, je ena ključnih besed te šole. Abhinavagupta (ĪPVV II, p. 177) pravi:
'Camatkṛti pomeni dejanje osebe, ki okuša (bhuñjānasya), in je blaženost, ki je dosegla
svoj (po)polni izraz.' Bhuñjāna, razloži Abhinavagupta kasneje, je tisti, ki, ko okuša
okus, kot je sladkost ipd., za razliko od nenasitnega požeruha dovoli izkustvu počivati
v spoznavajočem subjektu, kar pomeni, da 'subjektni' del prevlada nad 'objektnim'
delom. Camatkāra je v svoji najvišji obliki zato tako dejanje okušanja kot tudi polnina,
absolutna neodvisnost, zavest, osvobojena motenj (avighnā saṃvit), okušanje, ki je v
končni fazi okušanje svojega lastnega sebstva in svoje lastne blaženosti, ki uhaja
vsakršni predstavi ali posredovanju predmetnega sveta in celo presega relativno ter
trenutno transcendenco, ki jo ima človek v estetskem izkustvu poezije ali gledališča.
Izraze, s katerimi se jo nadomešča ali povezuje, lahko razvrstimo glede na njene
ključne sestavine: kognicija, blaženost, čudenje. […] Zdi se, da je bil Utpaladeva prvi,
ki je ta izraz plodno uporabil.«109
Po Utpaladevi bi bila Zavest torej 'hroma', impotentna, če (se) ne bi okušala – če
ne bi v sebi igrivo ustvarjala predstave tisočerih pojavov in jih nato spoznavala,
radostno použivala, se jim čudila. To pa pomeni: temeljna narava in naravnanost
Zavesti, kot jo razume monistični kašmirski šivaizem, je estetska.
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3.1.4 Implikacije ontološke primarnosti Zavesti
Ontološka primarnost Zavesti je, kot smo videli, ključna predpostavka
monističnega kašmirskega šivaizma, na kateri sloni ideja Šive, kakršno zagovarja že
Somānanda v ŚD. V izčrpnem in informativnem Uvodu k svoji ediciji in prevodu
Utpaladevovih ĪPK Raffaele Torella takole našteje argumente iz ŚD (številke v
besedilu se nanašajo na mesta v ŚD, od koder so argumenti povzeti) za to zamisel: »Za
vodilni argument v prid te doktrine je očitno, da izvira iz vijñānavāde. Če bi bile reči in
zavest po naravi zares različne, bi bil fenomen spoznanja nemogoč, kajti reči, pa naj
imajo konkretno obliko ali ne (atomi), ne morejo postati predmet zavesti (IV.30). Med
rečmi ne bi bila mogoča nobena relacija, če si ne bi delile enega in istega principa
(V.1); ta princip pa je natanko zavest, ki obstaja v vseh rečeh v enaki meri (V.12). 'Biti'
dejansko pomeni biti združen z manifestacijo zavesti (cidvyaktiyogitā; cf. IV.29;
IV.7ab sarvabhāveṣu cidvyakteḥ sthitaiva paramārthatā).«
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»Biti združen z

manifestacijo zavesti« enostavneje povedano pomeni »pojavljati se« (v Zavesti in za
Zavest). Iz česar sledi: »biti« je pojavljati se.
Utpaladeva v ĪPK te predpostavke privzame, v razpravi o vimarśi, ki smo si jo v
obrisih ogledali v prejšnjem razdelku, pa nadaljuje: »[Vimarśa] je utripajoče žarenje
(sphurattā)111, absolutna bit (mahāsatta), neodvisna od prostora in časa; je tisto, čemur
pravimo srce (hṛdayam) vrhovnega Gospoda, ker je njegovo bistvo.«112 V komentarju
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Torella (2002) izraz v angleščino prevaja kot »luminous vibrating«, Ratié (2010,374) kot »shining

forth«. V celoti dodajam še Torellovo informativno opombo, ki pojasnjuje rabo izraza: »Sphurattā in
soroden izraz spanda sta posebej primerna za označevanje najvišje śakti Parameśvare zaradi njune
paradoksne narave nepremičnega gibanja – 'oscillation sur place' (Hulin 1978:290) -; kiṃciccalanam,
pravi Abhinavagupta, pri čemer kiṃcit zastopa (stands for) videz gibanja, vznemirjenje v nečem, kar pa
je vendarle negibno, stabilno. Tudi v vsakdanji rabi pridevnik spandavat označuje nekoga, ki je trdno
ustaljen, čeprav je poln svobode številnih premislekov (deliberations). V primerjavi s spando pa
sphurattā […] vsebuje tudi konotacijo 'žareč, sijoč'. Mama sphurati ghaṭaḥ lahko rečemo samo v
primeru, ko se nekaj tega utripajočega žarenja (shining-vibrating), ki pripada jazu, prenese na objekt. V
resnici pa je jaz (čigar bistvo je luč) tisti, ki – s tem da se delno oddalji, po drugi strani pa sploh ne
oddalji od narave zavesti – utripajoče žari (shines-vibrates) kot objekt (ibid. str. 200).« Torella (2002:
121)
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pojasnjuje: »Po naravi je utripajoče žarenje, je vršilka tega utripajočega žarenja; ne
smemo je [namreč vimarśe, op. T.K.] razumeti kot protipol nebivajočega
(abhāvāpratiyoginī), kajti prežema tudi nebivajoče; je obstajanje (bhavattā), je vršilka
dejanja obstajanja (bhavanakartṛtā) in je večna, kajti čas in prostor se je ne dotikata. Je
moč dejavnosti Zavesti (citikriyāśakti), njeno bistvo pa je samozavedanje. Je temelj
sebstva vrhovnega Gospoda, ki je vse reči; različne āgame ji pravijo 'srce'.«113
Ta odlomek, ki bralcu ob prvem branju zazveni predvsem poetično, vsebuje dve
pomembni filozofski implikaciji, ki izvirata iz ontološke primarnosti Zavesti in to ne
kakršnekoli Zavesti, pač pa prav Zavesti, kot jo razume monistični kašmirski šivaizem:
Zavesti, ki je po naravi dinamična, živa, utripajoča, dejavna in ustvarjalna.
Prva implikacija je, da »absolutna bit (mahāsatta)« ni »protipol nebivajočega«,
pač pa »prežema tudi nebivajoče«. Kaj natančno to pomeni? Nič manj kot to, da je
nebivajoče mogoče misliti kot nebivajoče le v relativnem smislu (glede na »bivajoče«),
ne pa tudi v absolutnem. Za ilustracijo takega primera nebivajočega Utpaladeva in
Abhinavagupta uporabljata prav domišljijske podobe, kot je slon s petimi trobci in
štirimi okli, ki leti po nebu, s katerim smo se do zdaj že dodobra spoprijateljili. V
budnem in prisebnem stanju prav gotovo ne pričakujem, da ga bom zagledala na
obzorju, kar pa se lahko povsem spremeni že, če zaspim in se pojavi v mojih sanjah. V
budnem stanju sem prepričana, da je fantazijski slon nebivajoč glede na tisto, kar v
takšnem stanju dojemam kot stvarnost. Po drugi strani pa v sanjah, ko se moje
dojemanje realnega spremeni, slona doživim kot bivajočega. Vendar po filozofih
pratyabhijñe tudi v mojem budnem stanju, ko slona ne jemljem resno, ta biva kot
predstava v moji zavesti – torej z absolutnega vidika na enak način kot ura na moji
pisalni mizi, čeprav se predstave ure brez filozofske refleksije ne zavedam kot
predstave. Bit vseh pojavov je vimarśa, živost Zavesti, in karkoli, kar se za Zavest
sploh pojavi, je že prežeto z njo.
Da bi razumeli težo tega argumenta, moramo vedeti, da je naperjen proti advaita
vedānti in njenemu nauku o pojavnem svetu kot iluziji, māyi. Po advaita vedānti je
narava absolutne resničnosti, Brahmana, sat-cit-ānanda, Bit-Zavest-Blaženost,
medtem ko je mnogoteri pojavni svet glede na absolutno resničnost neresničen, asat.
Po monističnem kašmirskem šivaizmu pa sat(ta), Bit, ni pojmovana kot primarna
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narava Zavesti, temveč zgolj sekundarna – bivanje je funkcija Zavesti, ali, kot to
poimenujeta Utpaladeva in Abhinavagupta, »dejavnost« Zavesti. Paradoksno je
pojavni svet prav v sistemu, ki biti nima za ontološko primarno, ontološko resničen,
saj je posledica dejavnosti absolutne Zavesti! Kot je sijajno artikulirala Isabelle Ratié:
»[S]vet je [za filozofe pratyabhijñe, op. T.K.] imaginarni konstrukt, a iz tega ne
izpeljejo sklepa, da je neresničen: paradoksno, menijo, da je svet resničen prav v
kolikor je namišljen in domišljijo vidijo kot tisto vrsto izkustva, ki lahko posameznika
vodi k osvoboditvi.«114
Druga implikacija, namreč da je bivanje dejavnost Zavesti, ali, kot to formulira
Utpaladeva, da je Zavest, natančneje vimarśa, »vršilka dejanja obstajanja
(bhavanakartṛtā)«, bralcem, nepodkovanim v indijski filozofiji, še zdaleč ni tako
razvidno, kot Utpaladeva to pričakuje od svojih naslovnikov, srednjeveških
brahmanskih izobražencev. Argument korenini v razumevanju sintakse, kot ga je
zakoličil slovničar Pāṇini (6. – 5. stol. pr. n.št.) in ki bistveno določa način in postopke
argumentiranja v indijski filozofiji. Nosilec pomena stavka je po tem razumevanju
glagol (povedek) kot tisti stavčni člen, ki izraža dejavnost. Samostalnike in pridevnike
se v sanskrtu tvori iz glagolskih korenov po natančnih pravilih, ki jih opredeljuje
Pāṇinijeva slovnica. Osebek je v odnosu do povedka vršilec glagolskega dejanja
(kartṛ), med slovničarji in logiki (naiyāyika) pa se je vnela razprava, koga ali kaj je
mogoče veljavno razglasiti za takšnega vršilca. Če rečem: »Kočija prevaža kralja,«
sem izrekla resničen ali neresničen stavek? Kralja seveda ne prevaža kočija, temveč
kočijaž. Obveljalo je, da je kočija lahko sintaktično, ne pa tudi semantično veljaven
vršilec glagolskega dejanja. Filozofi pratyabhijñe iz tega izpeljejo, da s(m)o vsi vršilci
dejanj z vidika absolutne resničnosti to le na videz, kajti v končni konsekvenci je edini
dejanski Vršilec absolutna Zavest, Īśvara (Gospod(ar)), torej Šiva, saj celoto pojavov
manifestira z močjo svoje Volje (icchāśakti) (volja posameznika pa na absolutni zgolj
deleži). Naj si ponovno izposodim pojasnilo Isabelle Ratié: »Biti ali obstajati sta
glagola; in kot katerikoli glagol po prepričanju sanskrtskih slovničarjev označujeta
dejanje (kriyā) – kot taka pa implicirata voljo delovati (cikīrṣā), a neživo ni sposobno
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takšne želje. Zato natančno rečeno reči ne obstajajo (bhavanti): zavestni subjekt vrši
njihovo obstajanje (bhāvayati).«115
Utpaladeva in Abhinavagupta116 sta predvidela, da bi se bralcu to utegnil zazdeti
za lase privlečen argument, zato sta pripravila odgovor na potencialni ugovor. Ta pa je
še bolj kot filozofski argument na sebi povéden s stališča našega raziskovalnega
vprašanja o prepletu ontologije in estetike. V usta namišljenega filozofskega
nasprotnika (za katerega izpostavita, da je učen), položita pomislek: kako lahko kdo
trdi, da neživo ne »biva«, ko pa vendarle véliki pesnik Kālidāsa epsko pesnitev
Kumārasaṃbhava (Kumārovo rojstvo) pričenja prav z besedami, da »Himalaja je« in
sicer: »Na severu je Kralj gorá, Himalaja po imenu, njegovo sebstvo je sam Bog.«117
Poudarimo, da se Kalidāsov verz v izvirniku začenja z »asti«, torej »je«, »obstaja«,
»biva«. Če bi Utpaladevov namišljeni učeni nasprotnik lahko potoval v času in spoznal
sodobno slovensko poezijo, bi bržkone za primer izbral čudoviti otvoritveni verz
Kovičevega Južnega otoka: »Je južni otok. Je.«118 In Abhinavagupta bi mu na podlagi
pesmi lahko odgovoril podobno, kot je ob Kālidāsovem pesniškem uziranju Himalaje
…
Namreč prav Kālidāsa, ki je božansko pesniško navdihnjen, tako Abhinavagupta,
vidi skozi zunanjo podobo gore kot nežive reči in zato pravi, da je njeno »sebstvo sam
Bog«. V Indiji je verovanje v božansko naravo gora, rek in jezer še danes živo, še
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Argument se pojavlja v Utpaladevovi izgubljeni Razlagi (vivṛti), na katero lahko sklepamo izključno

po navedbah v Abhinavaguptovem ĪPVV, kjer Abhinavagupta Utpaladevove argumente povzame in
nadgradi. Glej ĪPVV v Shāstrī 1943, 248-252.
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V izvirniku: »asti uttarasyāṃ diśi devatātmā himālayo nāma nagādhirājaḥ« (navajam po Ratié,
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posebej pa to velja za najbolj svete gore, kot sta Kailaš in Arunačala, ki naj bi ju
naseljeval prav bog Šiva. Vendar ontologija monističnega kašmirskega šivaizma ne
upravičuje le tovrstnih verovanj, pač pa vzpostavlja ontološki model, po katerem vsi
pojavi (od materialnih himalajskih gora do morda zgolj namišljenih »južnih otokov«,
ki se nakazujejo kot slutnja transcendence) bivajo, ali natančneje, njihovo bivanje kot
svojo dejavnost vrši absolutna Zavest. Pesniški uvid, kot vidimo, pa pri Abhinavagupti
(in delno že Utpaladevi) ni podrejen, temveč nadrejen logično-filozofskemu. Da bi v
polnosti razumeli, zakaj, se je treba posvetiti njegovim mislim o poetiki, čemur bo
namenjena druga polovica pričujoče disertacije. Zaenkrat le na kratko omenimo dva
poglavitna vzorka: pesniški geniji so posredniki božanskega navdiha/ razumevanja
(pratibhā), pesniški jezik pa po svoji naravi seže tudi tja, kamor logični ne zmore –
onkraj jezika, k tistemu, kar presega pojmovno mišljenje. Na tem mestu v ĪPVV, ki
zasije sredi sicer strogega filozofskega diskurza, pa je zanimivo predvsem to, s kakšno
samoumevnostjo je uporabljen »pesniški« argument. Abhinavagupta od svojega bralca
očitno pričakuje, da vzvišeni status poezije kot privilegiranega načina izrekanja
spoznanja že razume in priznava.
Kje pa je v tem sistemu, ki bit pripisuje tudi nebivajočemu, prostor za zmoto? Je
torej s stališča monističnega kašmirskega šivaizma vseeno, ali se namerim po opravkih
odpraviti na letečem slonu ali peš? Kako sploh razločevati med pojavi, če resnična bit
vse prežema v enaki meri?
Teorijo zmote so filozofi pratyabhijñe razvijali od Somānande, pri katerem je
bila še v zametkih, preko Utpaladeve, ki ji je dal jasnejšo vsebino, do Abhinavagupte –
ta
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Abhinavaguptova teorija vsebuje vse elemente zgodnejših, slabše formuliranih idej
Somānande in Utpaladeve, si bomo ogledali zgolj temeljne poteze najbolj izpopolnjene
teorije zmote v filozofiji monističnega kašmirskega šivaizma.
Abhinavagupta zmoto definira takole: »Bistvo zmote je nespoznanje v obliki
nepopolnega spoznanja (apūrṇakhyāti).«120 Sleherna zmota je torej zgolj nepopolno
119

Razvoj teorije zmote v filozofiji pratyabhijñe je natančno analiziral John Nemec v članku »The Two
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1986).
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spoznanje in vztraja le toliko časa, dokler spoznanja ne izpopolnimo. Glede na
usodnost zmote je Abhinavagupta zmoto klasificiral v tri kategorije. Prvi dve kategoriji
tvorita »véliko zmoto« (mahābhrānti), ki ni le zmota, temveč bi jo lahko poimenovali
kar za eksistencialno zablodo. Njeno bistvo je po Abhinavagupti »nespoznanje
nedvojnosti/nerazlikovanosti« (advayākhyāti, abhedākhyati). Gre torej za ontološko
zablodo, ki ima dve podkategoriji: zablodo, ki je skupna vsem spoznavalcem v
krogotoku prerajanja (saṃsāri)121, in zablodo, ki je specifična za vsakega posameznika
posebej.122 Vsi subjekti v saṃsāri imamo zmotna prepričanja glede tega, kaj nas bo
osrečilo in izpopolnilo (saj ne doumemo svoje neodvojenosti od celote bivajočega ter
tako ne občutimo izvorne notranje polnine ter blaženosti Zavesti), vendar je natančna
vsebina teh prepričanj pri vsakomer drugačna. Ti dve obliki vélike zablode sta po
Abhinavagupti tisto, čemur se je vredno posvetiti in kar je nujno odpraviti.
Tretja kategorija zmote je v primerjavi s prvima dvema povsem nedolžna, je
zgolj empirična zmota (bhrānti). Do nje pride, kadar spoznavajoči subjekt zaznava
nekaj, česar drugi ne, pa tega ne opazi. Gre torej za zmoto, ki je relativna in odvisna od
kolektivnega konsenza glede konvencionalne realnosti. Moj čudežni leteči slon je torej
kot pojav v zavesti v absolutnem smislu bivajoč in resničen, bi pa bila v zmoti, če bi si
domišljala, da lahko mojo izmišljijo zaznavajo tudi drugi subjekti. Primer empirične
zmote, ki ga uporabljajo filozofi pratyabhijñe, je zmota, ko spoznavajoči subjekt vidi
biserovino in misli, da gre za srebrnino. Kaj se pri taki zmoti zgodi? Ko zaznam
predmet, moja zavest izoblikuje spoznanje »srebro«. Čez hip, ko bolje pogledam, pa je
spoznanje v moji zavesti »biserovina«. Kakšen je odnos med spoznanjema? Drugo ne
izniči prvega, saj se je spoznanje »srebro« nedvomno pojavilo v moji zavesti in je bilo
kot táko torej »resnično«. A za drugo spoznanje, »biserovina«, moja zavest presodi, da
bolje ustreza zunanji stvarnosti, ki si jo delim z drugimi subjekti, zato to spoznanje
ohranjam in je glede na prvega, zmotnega, trajno – dokler na podlagi kvalitetnejših
empiričnih podatkov morda ne ugotovim, da tudi to ni veljavno.
A srebrnina gor ali dol, do empirične zmote že v temelju lahko pride zgolj na
podlagi vélike zablode, zaradi katere sploh predpostavljam, da je pojav, ki mu pravim
»srebrnina« nekaj zunanjega in neodvisnega od Zavesti. Pri empirični zmoti gre torej
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za nekaj takega, kot pri sanjah v sanjah, meni Abinavagupta. Namesto da se prerekamo
glede podrobnosti sanjskih pojavov je zato smiselno usmeriti svoj napor v to, da bi se
prebudili.
Dobra novica glede vélike zablode, kot jo pojmuje Abhinavagupta, je, da je tudi
ta le oblika nepopolnega spoznanja, ki jo je mogoče preseči s popolnejšim in
celovitejšim spoznanjem. Popolno spoznanje je pratyabhijñā, »prepoznanje« prave
narave resničnosti, spoznanje, v katerem se nam ne razkrije nič novega, temveč se
zavest zgolj spomni tistega, kar ji je bilo že vselej znano. Smisel vsega filozofskega
razglabljanja je zgolj v tem – da bralca vodi k temeljnemu in dokončnemu
Prepoznanju. Kozmos, kot se mu bo razkril s Prepoznanjem, pa je, zagotavlja
monistični kašmirski šivaizem, vreden občudovanja polnega zrenja. Kajti absolutna
Zavest ne ustvarja vesolja, ki bi bilo »tako bledo, da bi se, kot v sočasnih vedāntskih
šolah, preobrazilo v brezoblično igro senc, temveč ga ožarja in oživlja od znotraj. V
tem vesolju, kjer je vse prežeto s Šivo, nič ne ostaja na obrobju, vse se zrcali celo v
najskromnejši stvari in narava Šive je v njem prisotna v celoti.«123 To vesolje je večno
poustvarjajoči se odmev božanske pesnitve, umetnina, v kateri se Zavest radostno
poigrava sama s seboj.

3.2 Absolut in kozmos: Kozmologija monističnega
kašmirskega šivaizma
3.2.1 Jezik(i) telesnosti, emanacije, prežemanja in odsevanja:
kozmogonični diskurz(i) v monističnem kašmirskem šivaizmu
»Od vseh kozmologij vseh tradicij Vzhoda se nobena ne more primerjati s
kozmologijo kašmirskega šivaizma. Ne le da je osupljivo obsežna in zapleteno
precizna, pač pa je tudi nauk o odrešenju,«124 je v svojem Predgovoru k študiji Gavina
Flooda Body and Cosmology in Kashmir Śaivism vzneseno ocenil Andrew Rawlinson.
Kozmologija kašmirskega šivaizma po svoji soteriološki naravnanosti zagotovo ni
edinstvena med kozmologijami indijskih tradicij, ravno obratno, to, da je razumevanje
123
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ustroja kozmosa prednost, če ne celo nuja pri prizadevanjih za duhovno osvoboditev,
je indijskim kozmološkim razmislekom skupno. Prav gotovo pa drži, kot je zapisal
Rawlins, da je »osupljivo obsežna in zapleteno precizna.« Rawlins je v nadaljevanju
povzel njene temeljne principe: »Vesolje sestavlja serija plasti, ki se manifestirajo iz
izvirnega telesa zavesti ali Šive. Sleherna plast nastane tako, da je projicirana skozi
lečo, ki vsebuje vse elemente, ki bodo uporabljeni pri konstrukciji sveta, kot bo
manifestiran, vključno z vsemi predmeti in bitji, ki ga bodo naseljevala. Vendar pa ti
elementi niso kot gradniki, ki bi že izdelani čakali, da se jih uporabi, pač pa bolj kot
semena, ki zrasejo v – se pravi, dejansko ustvarijo – svet ali plast, ki se manifestira. In
prav kakor mora želod zrasti v hrast, tako se različni elementi v leči nujno izražajo v
oblikah plasti kozmične hierarhije, ki ji pripadajo. Rečeno drugače, leča v sebi vsebuje
principe ali zasnove ali arhetipe vseh oblik, ki so ustvarjene, ko skoznje posije luč
zavesti«125
Prav skozi prizmo kozmologije je zainteresirana svetovna javnost tudi prvič
spoznala filozofijo kašmirskega šivaizma. Študija J. C. Chaterjeeja Kashmir
Shaivaism126, ki je izšla leta 1914 kot druga knjiga v zbirki Kashmir Series of Texts
and Studies in bila naknadno še večkrat ponatisnjena, je namreč po kratkem uvodu, v
katerem so opisane različne smeri monističnega kašmirskega šivaizma, strukturirana
kot predstavitev manifestacije kozmosa skozi šestintrideset kategorij bitnosti (tattva),
ki se ji bomo temeljiteje posvetili v naslednjem razdelku. Že omenjena študija Gavina
Flooda pa je bila v začetku devetdesetih let ena prvih resnih akademskih študij
kašmirskega šivaizma in še danes velja za relevantno. Kar dve tako prelomni knjigi sta
torej posvečeni filozofiji kašmirskega šivaizma kot kozmologiji. V strokovni javnosti,
ki ni v neposrednem stiku s primarnimi viri, se je tako ustvaril vtis, da je prav
kozmologija tisto, kar je najbolj tehten in izviren prispevek monističnega kašmirskega
šivaizma k indijski filozofiji. Res pa je ravno obratno – kozmološki model so filozofi
monističnega kašmirskega šivaizma prevzeli iz zgodnejšega āgamičnega in tantričnega
izročila ter ga reinterpretirali v skladu z monistično ontologijo. V Utpaladevovih ĪPK
in avtorjevih ter Abhinavaguptovih komentarjih, torej v kanonični literaturi
pratyabhijñe, so kategorije bitnosti (tattva) predstavljene v zadnjem, tretjem poglavju z
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naslovom »O izročilu« (Āgamādhikāra), ki sledi poglavjema o spoznanju
(Jñānādhikāra) in delovanju (Krīyādhikāra). Na epistemološki osnovi je torej najprej
zgrajena ontologija, kozmologija, kot jo uči izročilo, pa je v ontološki model vključena
naknadno.
Ena od ključnih triad, po katerih je kašmirsko izročilo trika, kar dobesedno
pomeni »trojstvo«, dobilo ime, je triada Śiva – Śakti – nara, o kateri Flood piše, da
označuje tri kontekste in sicer ontološkega, kozmološkega ter osebnega oziroma
individualnega: »Ti trije konteksti se nanašajo na trika klasifikacijo, po kateri je Śiva
ontološki temelj kozmosa, Śakti moč, ki se manifestira kot kozmos, anu ali nara pa
posamična zavest. Vendar pa lahko te tri kontekste na obzorju trika teologije ločimo le
umetno, kajti kozmologija in torej tudi individualnost, ki velja za posledico
kozmologije, se lahko v končni fazi spojita z ontologijo; v resnici obstaja le čista
zavest Paramaśive.«127 Ontologija je temelj in okvir, ki določa način razpravljanja tako
o kozmologiji kot tudi vsem, kar se tiče posameznika, v celotnem izročilu trike, zato
tudi v pratyabhijñi, ki je filozofska eksplikacija trike.
Flood v svoji študiji kozmologije kašmirskega šivaizma upravičeno enakovredno
obravnava pestro paleto primarnih virov, tako Tantre in Āgame kot avtorska besedila
monističnega kašmirskega šivaizma. V primeru kozmoloških prepričanj je monistični
kašmirski šivaizem težko (pogosto celo nesmiselno) ločevati od kašmirskega šivaizma
ali celo kašmirskega tantrizma nasploh razen v tistih vidikih, kjer gre za monistično
(re)interpretacijo, ki pa ima tudi podlago že v monistično naravnanih Tantrah.
Ena od izrazito tantričnih značilnosti v kozmološkem mišljenju in diskurzu
monističnega kašmirskega šivaizma je jezik telesnosti.128 »Ne le, da vesolje velja za
Śivovo telo, s katerim je poenoten, temveč se tudi o transcendentni, vrhovni zavesti
sámi govori kot o telesu: telesu zavesti (vijñānadeha, cidvapus, cidrūpa), telesu luči
(prakāśavapus, prakāśaśarīra) ali telesu absolutnega prostora (paravyomavapus).«129
V »kozmičnem telesu«, kot to poimenuje Flood, se srečujeta in prepletata
transcendentni vidik, ki mu Flood pravi »esencialno telo« (essential cosmic body) in
na katerega se nanašajo izrazi, pravkar navedeni v citatu, ter imanentni vidik,
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»manifestno kozmično telo« (manifest cosmic body). Za manifestno kozmično telo je
Flood v virih, ki jih je pregledal, odkril tri poimenovanja, ki se nenehno ponavljajo:
viśvaśarīra, »kozmično«, »univerzalno« ali »vseobsegajoče telo«, viśvarūpa,
»kozmična«, »univerzalna« ali »vseobsegajoča oblika/podoba« in krīḍaśarīra, »telo
igre«. V povezavi s temo te disertacije je posebej pomembno sledeče: po navdihu
tantričnega izročila monistični kašmirski šivaizem estetsko samozavedanje/samookušanje Zavesti, ki smo ga raziskovali v prejšnjem poglavju, pojmuje telesno.
Kozmos ni le manifestacija igre Zavesti, ampak je telo igre. »Že sam termin 'telo' pa
ima za triko dva pomena, in sicer je tisto, kar zaznava ali je zavestno, torej subjekt, in
tisto, kar je zaznano ali je objekt zavesti. Tako je Paramaśiva, telo zavesti, zaznavajoče
telo, medtem ko je kozmos, telo vesolja, zaznano telo. Z najvišjega vidika pa sta v
ontologiji trike tako spoznavalec (perceiver) kot spozna(va)no (perceived), opazujoče
telo in opazovano telo, nerazlikovana.«130
Pri opisih kozmične manifestacije v proučevanih virih je Flood odkril še eno
polarnost, ki se zrcali v dveh tipih kozmogoničnega diskurza: poimenoval ju je jezik
prežemanja (pervasion language) in jezik emanacije (emanation language). Za jezik
prežemanja je značilna uporaba izrazov, ki poudarjajo izvorno ontološko enost,
nerazlikovanost (abheda), vseprežemajočnost absolutne Zavesti. Po drugi strani pa je
za jezik emanacije tipično raziskovanje, kako pride do mnogoterosti, razlikovanosti
(bheda) pojavov in ta jezik implicira hierarhijo, ki se razteza od čistih (śuddha),
nerazlikovanih kozmoloških ravni do nečistih (aśuddha) ravni, kjer vlada mnogoterost.
Da je mogoče konsistentno misliti sintezo vseh teh polarnosti (eno-mnogo,
transcendentno-imanentno, subjekt-objekt, Absolut-kozmos ipd.), poskuša monistični
kašmirski šivaizem ilustrirati tudi z uporabo številnih prispodob, analogij ali metafor
(sanskrtsko upamā). To je v indijski filozofiji standarden postopek, saj sklepanje po
analogiji v logičnem sistemu nyāye, ki je skupno izhodišče indijskih filozofij, velja za
enega od štirih veljavnih načinov 131 kako pridobiti pravilno spoznanje (pramāṇa).
Največjo raznovrstnost prispodob najdemo v Abhinavaguptovi Paramārthasāri
(»Bistvo najvišje resničnosti«, v nadljevanju PS), ki jo je napisal na podlagi starejšega
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višnuističnega besedila z enakim naslovom. Nekatere od teh so standardne in v
predhodni indijski filozofiji že uveljavljene, nekatere pa specifične za monistični
kašmirski šivaizem oziroma prav za filozofijo Abhinavagupte in jim velja nameniti
nekaj več pozornosti.
PS se začenja s petimi izreki (kārikā), ki na kratko povzamejo ontologijo
monističnega kašmirskega šivaizma, že v šestem izreku pa avtor na vprašanje
namišljenega idejnega nasprotnika, ki se glasi, kako naj bi se Absolut kazal v obliki
mnogoterega, če pa je vendar Eno, odgovarja: »Kakor čist kristal privzame odtenke
različnih barv, tako Gospod vsebuje kalejdoskop oblik bogov, ljudi, živali in
rastlin.«132 Komentator Yogarāja v svoji razlagi med drugim dodaja, da se čistost in
dragocenost dragulja meri natanko po tem, koliko različnih odtenkov odseva, dragulj
pa seveda ob tem ves čas ostane dragulj. Tako je tudi v primeru Gospoda, čeprav je
»zgoščina enovite zavesti« (cidekaghana). Od kristala pa se vendarle pomembno
razlikuje po tem, da tudi presega vse oblike, ki jih vsebuje/zrcali, in se venomer polno
zaveda svojega nerazlikovanega Sebstva, saj (estetsko) občuti samega sebe na način
»čudenja, ki je čisto jazstvo« (ahantācamatkāra).133
Metaforika odbleska ali odseva je za monistični kašmirski šivaizem sicer posebej
značilna. V obliki, ki je za indijsko filozofijo dokaj tipična 134 , jo srečamo v PS 7:
»Kadar se voda giblje, se zdi, da se giblje tudi luna [ki v njej odseva] in kadar voda
miruje, miruje tudi mesec. Tako je tudi s Sebstvom, vélikim Gospodom (Maheśvara),
ki se zrcali v množici teles, značilnosti in svetov.« Iz daljšega komentarja Yogarāje pa
naj navedem le kratek odlomek: »Prav božanska veličina (maheśānatva) zavestnega
principa (saṃvittattva) omogoča najtežji dosežek (durghaṭakārin); kajti čeprav
[Absolut] na nešteto načinov použiva vse dobrine nebes in vse zlo pekla, saj je sprejel
stanje omejenega subjekta, hkrati ostaja nerazlikovan od svojega bistva, ki je zavest,
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kajti on je natanko sposobnost doživljanja v slehernem [doživljajočem subjektu]
(sarvānubhavitṛtā).«135
Vendar pa ravno te sposobnosti doživljanja same ni mogoče zaznati neposredno
in metafora, ki jo Abhinavagupta izbere, da bi to poudaril, je staroindijsko
astronomsko (in astrološko) razumevanje »planeta«, ki ga imenujejo Rāhu136: »Rāhu je
neviden, a se manifestira, ko pride v stik z lunino orbito. Tako se tudi Sebstvo, čeprav
nevidno prisotno v vseh rečeh, manifestira v zrcalu uma (dhīmukura), a zato potrebuje
osnovo v zunanjih predmetih.« 137 Yogarāja v komentarju pojasnjuje, da je Sebstvo
sicer prisotno v vseh bitjih, a ga ni mogoče neposredno zaznati, saj »zavzame obliko,
nerazločljivo od samega izkustva«.138 V prvoosebnem izkustvu (ahaṃpratīti) se skriva
za idejo »jaza«, kot ko recimo pravimo »jaz slišim«. Izkustvo jazstva (ne nujno
pojmovno artikulirano, saj po prepričanju monističnega kašmirskega šivaizma
prvoosebno doživljajo tudi živali in rastline) je tisto, kar razlikuje živa, čuteča bitja od
neživih, nečutečih. Vendar pa je absolutna zavest prisotna tudi v neživih rečeh, čeprav
je v njih še posebej »nevidna«. »Med številnimi entitetami, ki so le vidiki njega
samega, Gospod z močjo razlikovanja (māyāśakti), nekatere ustvari kot spoznavalce
(pramātṛ), obdarjene s ščepcem pogojenega samozavedanja/ jazstva (ahantā), ki
naseljujejo subtilna telesa, čeprav so tudi to [s stališča Gospoda] le objekti spoznanja
(prameya). Druge pa ustvari kot objekte spoznanja […]. Ker je le objekt spoznanja, je
kepa gline zato neživa/nečuteča, medtem ko je spoznavalec, opremljen s subtilnim
telesom, zavesten/čuteč. A z vidika vrhovnega Gospoda ni razlike med čutečim in
nečutečim.«139 Vse so namreč le pojavi v Njegovi lastni, absolutni Zavesti, ki jih vsak
trenutek znova ustvarja, ohranja – in tudi spreminja.
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To protiintuitivno prepričanje monističnega kašmirskega šivaizma je lažje
razumeti s pomočjo primere s sanjami, ki se v PS pojavi v drugi polovici kārike 48, v
kateri Abhinavagupta izreka zrenje s stališča absolutne Zavesti: »V Meni se Vse
pojavlja, kakor čudovita raznolikost sanj sanjalca.«140 Absolutna zavest sanja celoto
kozmosa, zato tkanina kozmosa ni nič drugega kot Zavest sama. »Jaz sem, ki se
pojavljam/utripam v vsem,« prepoznava Zavest, »aham eva sphurāmi«. 141 Dosledna
uporaba izpeljank iz glagolskega korena √sphur, ki je nosilec pomenov, kot so utripati,
vibrirati, tresti se, kadar je govora o pojavljanju, v literaturi monističnega kašmirskega
šivaizma nikakor ni naključje, ampak vedno znova opozarja na vibracijsko, utripajočo,
živo in živahno naravo Zavesti. V mitološko-religijskem ozadju kašmirskega šivaizma
to pooseblja (ljubezenska) združitev Šive in Šakti, na kar opominja Yogarāja v
komentarju k PS 41, kjer med drugim pravi, da je kozmos »kot serija valov, ki se pred
našimi očmi dvigajo kot čudesa iz [morja] Śakti, povzroča pa jih véliki tok, ki prihaja
iz prebivališča Śambhuja (torej Śive, op. T.K.), oceana nektarja.« 142 Celotni svet
pojavov (jagat) je utripajoče »srce absolutne Zavesti«143 (parasaṃvidhṛdaya).
Specifična prav za filozofijo Abhinavagupte pa je izjemno natančno formulirana
metafora absolutne Zavesti kot zrcala, v katerem odsevajo mnogoteri pojavi, ki pa za
razliko od zrcala nimajo izvora zunaj, ampak v Zavesti sami. Nauk, ki se imenuje
viśvacitpratibimbatva, »zrcaljenje/odsevanje vsega v Zavesti«, Abhinavagupta
najtemeljiteje in najbolj obsežno razvije v 3. poglavju Tantrāloke (»Osvetlitev tantre«,
v nadaljevanju TĀ)144, ki je bila namenjena ozkemu ezoteričnemu krogu učencev in
vsebuje navodila za konkretne meditacijske in ritualne prakse – s pomočjo analogije
zrcala naj bi meditator kontempliral in postopno razvijal spoznanje enosti vsega z
absolutno Zavestjo. V krajši obliki jo Abhinavagupta uporablja tudi kot analogijo v
filozofskih tekstih, v PS 12-13 jo strne takole: »Na površini zrcala se zdijo objekti, kot
so mesta in vasi, različni tako eden od drugega kot od zrcala, čeprav se kot podobe v
resnici ne razlikujejo od ogledala. Tako se tudi svet [ki se zrcali v Gospodovi zavesti]
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zdi razlikovan tako navznoter kot tudi od Zavesti, čeprav se v resnici ne razlikuje od
najčistejše Zavesti, vrhovnega Bhairave.«
Yogarāja v komentarju osvetljuje še dodatne dimenzije analogije, ki iz
Abhinavaguptovih navedenih dveh kārik v PS niso takoj razvidne. Metafora namreč
ne govori le o naravi podob in njihovem medsebojnem odnosu ter odnosu do zrcala,
pač pa tudi o naravi zrcala (torej absolutne Zavesti). Čeprav podobe vidimo v zrcalu,
pa ne moremo reči, da so podobe tisto, kar zrcalo sestavlja – ne, tudi ko podobe
izginejo, zrcalo ostane, saj je zrcalo tisto, ki omogoča pojavljanje podob in ne obratno.
To je ugovor oziroma odgovor na budistično tezo, da se zavest vedno pojavlja le
skupaj z objekti zavesti. »In tako se luč/zavest, ki sprejema vse reči v vesolju in jih
hkrati presega, kaže v skladu s svojo notranjo naravo kot sama zmožnost izkustva v
vsakomer.«145 In vendar, poudarja Yogarāja, se luč zavesti (citprakāśa) odlikuje še po
samozavedanju (vimarśa): »Po eni strani Luč, katere bistvo je čudovito izkušanje same
sebe, na svoji lastni površini (svātmabhitti) in po lastni svobodni volji manifestira
(ābhāsayati) kozmos, čigar materialni vzrok je ta ista Zavest, a se pri tem zaveda same
sebe (parāmṛśat) kot nerazlikovane. Gospodova ustvarjalnost (nirmātṛtva) ni nič
drugega kot ta manifestacija (ābhāsana) kozmosa. Samozavedanje (parāmarśa) je
poglavitni vidik Luči, zaradi česar se razlikuje od nečutečega ogledala ipd.«
Isabelle Ratié pa opozarja še na en vidik zavesti, ki v analogiji z zrcalom
umanjka: »Moč ogledala je zgolj sinhrona: manifestira prostorsko mnogoterost, a za
razliko od zavesti nima moči, da bi manifestiralo časovno mnogoterost in jo zaobjelo v
enotnost,

kot to moč sinteze (anusndhāna) zavesti stori v primeru dejanja.« 146

Ogledalo, skratka, ne le da nima samozavedanja, ampak tudi nima spomina. Bi si bilo
mogoče zamisliti analogijo, primerljivo z analogijo odseva, ki bi metaforično
ponazorila diahroni odnos med enostjo in mnogoterostjo? Da, in po mojem mnenju
Abhinavagupta stori natanko to v 3. poglavju Tantrasāre (»Bistvo tantre«, v
nadaljevanju TS), kjer analogiji odseva mimogrede ob bok postavi še analogijo
zvoka/odmeva (dhvani), ob tem pa poudari, da je samozavedanje Zavesti oživljeno z
»vrhovnim zvokom« (paranāda). »Ta vrhovni zvok zrcali mnogoterost sil, ki
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pripadajo Gospodu in ustvarjajo ta kozmos.« 147 Sile, ki ustvarjajo kozmos, ki se
manifestirajo kot kozmos, se zrcalijo, se pravi, odmevajo v vrhovnem »zvoku«, ta pa je
notranja živost Zavesti same – vimarśa.
Abhinavaguptove kozmološke prispodobe se torej poigravajo z dvojnostjo in
dvopomenskostjo: Absolut se po eni strani zrcali v pojavih, po drugi strani pa niso
pojavi nič drugega kot podobe v božanskem zrcalu absolutne Zavesti, ki v odsotnosti
česarkoli, kar bi ji bilo zunanje, zrcali samo sebe. Hrati pa Zavest ni le neujemljiva
Luč, ki se poigrava z lastnimi odbleski, temveč tudi utripajoča, zvočno otipljiva Živost,
ki odmeva kot kozmos – ali obratno. Kozmos se manifestira kot telo božanske igre,
stkano prav iz neskončnosti odmevov in odsevov Enega, ki sprožajo tok emanacije, a
hkrati Eno prežema Vse in zato tudi vse odmeva in odseva v vsem. Vse ima naravo
vsega, sarvam sarvātmakam, kot sporoča monistični kašmirski šivaizem.

3.2.2 Kategorije bitnosti (tattva) v kozmični emanaciji
Kako konkretno iz enovite absolutne Zavesti emanira kozmos mnogoterih
pojavov? V šestintridesetih korakih, odgovarja šivaizem. Eden od osrednjih naukov
šivaističnega izročila, ki ima tako razlagalno kot potencialno soteriološko moč, je
kozmološka vizija šestintridesetih stopenj, principov, elementov, kategorij ali bitnosti,
kakor bi v različnih kontekstih lahko prevajali sanskrtski termin »tattva«. Čeprav
monistični kašmirski šivaizem sistem tattev zgolj integrira v svojo ontologijo, o
njegovem izjemnem pomenu priča dejstvo, da ga obravnavajo, se nanj sklicujejo ali pa
ga vsaj omenjajo vsa kanonična besedila monističnega kašmirskega šivaizma.
Izraz »tattva« je v indijski filozofiji sicer dobro udomačen in lahko pomeni
»takšnost«, »resničnost«, »princip« ali »kategorijo«, v monističnem kašmirskem
šivaizmu pa pridobi še dodatne pomenske odtenke. Raffaele Torella je analiziral mesta
v tekstih pratyabhijñe, ki definirajo, kaj je tattva. Po definiciji Abhinavagupte gre za
princip ali element, lahko bi rekli (najmanjši) skupni imenovalec, ki združuje različne
entitete: tako kot npr. »zemlja« za hribe, gore in dežele ter »voda« za reke, jezera,
morja. Po drugi strani pa tattva označuje »objektivno dimenzijo določene ravni
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resničnosti, se pravi vsebino in lastnosti izkustva subjektov, ki doživljajo ta nivo.«148
Flood izrazu v kontekstu trika šivaizma pripisuje tri pomene: »(i) gradnik ravni
vesolja, 'substanca', ki sestavlja sleherno raven; (ii) princip, ki to raven omogoča ali ji
vlada in ki se tudi povezuje z božanstvom; in (iii) kategorija percepcije.« 149 Glede
kategorije (padārtha) dodatno pojasnjuje: »Izraz padārtha ima v indijski misli dva
poglavitna pomena. Po eni strani označuje 'pomen besede' in v tem smislu izraz
uporabljajo slovničarji, recimo Bhartṛhari, ki je močno vplival na šivaistične moniste,
po drugi strani pa je filozofski termin za kategorije, kot sta substanca (dravya) in
lastnost (guṇa), npr. v vaiśeṣika tradiciji.«150 V vseh navedenih pomenih je torej treba
razumeti uporabo termina tattva v monističnem kašmirskem šivaizmu. V besedilu ga
najpogosteje prevajam kot »bitnost« (ali »kategorija bitnosti«), saj izraz, ki ga SSKJ
definira kot »bistvo, vsebina, narava; eksistenca, obstoj, obstajanje«, zaobjame največ
pomenskih odtenkov izvirnika.
Kozmološki sistem kategorij bitnosti je starodaven, v različnih tradicijah, ki so
ga posvojile, se je očitno prenašal ter hkrati ohranjal in spreminjal skozi stoletja. V
obliki, kot ga srečamo v monističnem kašmirskem šivaizmu, najdemo vse kategorije,
ki jih predvideva kozmologija sāṃkhye in tudi v enakem zaporedju. Sāṃkhyakārikā,
najstarejše zapisano besedilo sāṃkhye, je verjetno nastalo v 3. stol. n. št., kar najbrž
pomeni, da je sam nauk še vsaj nekaj stoletij starejši. Šivaizem je nad kategorije
sāṃkhye dodal še enajst dodatnih kategorij, ki so šivaistom omogočile kozmološke
razlage s pomočjo pojmov, kot je iluzija/čarovnija (māyā), na vrh oziroma vir
emanacije pa so uvrstili principe, ki se povezujejo s šivaističnimi božanstvi.
Dualistični (siddhānta) šivaizem predvideva jasno hierarhijo kozmoloških ravni,
ki jih tudi pojmuje kot čiste, śuddha (kategorije nad māyo) in nečiste, aśuddha
(kategorije pod māyo). Monistični kašmirski šivaizem vsa ta pojmovanja ohrani,
vendar jih izrazito relativizira. Poleg tega celoten kozmološki sistem reinterpretira v
luči monistične ontologije: dualistični diskurz emanacije prežame z monističnim
diskurzom prežemanja. Na ta način izoblikuje kozmologijo, ki je sicer resda
sestavljena iz že predhodno obstoječih elementov, pa vendarle nova in izvirna prav na
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način, kot sta Utpaladeva in Abhinavagupta opredelila izvirnost domišljije: gre za
izvirno sintezo, zaradi katere stari nauki zasijejo v novi luči kot v monistično
ontologijo sveže preoblečena kozmogonija.

a) Anuttara: Nepresegljivo, ki presega in prežema kategorije bitnosti (tattve)
Radikalna novost, ki jo uvedejo filozofi monističnega kašmirskega šivaizma,
najbolj dosledno pa jo v svojih delih uporablja Abhinavagupta, je uokvirjenje sistema
šestintridesetih kategorij bitnosti s principom, ki ga ne želijo imenovati tattva, saj
hkrati presega in prežema vse tattve. Po analogiji z ogledalom bi lahko rekli, da gre za
ogledalo sámo. Ta vrhovni vidik, ki ga prevajam kot Absolut(na), Abhinavagupta v
svojih trika besedilih (od v disertaciji omenjenih so to TĀ, TS in PTV) imenuje
anuttara, »nepresegljiv(o)«, zanj(o) pa na številnih ključnih mestih uporablja žensko
slovnično obliko anuttarā, torej »nepresegljiva«. 151 V besedilih pratyabhijñe, ki so
zaradi svoje eksoteričnosti manj obarvana s pojmi iz šaktizma (ti bi se javnosti, ki so jo
nagovarjala, utegnili zdeti sporni), je isti princip poimenovan kot Paramaśiva ali
Parameśvara, »Nadšiva«, »Vrhovni Šiva« oz. »Vrhovni Gospod«.
Zakaj ne moremo govoriti o 37. tattvi? Kot v svojem komentarju pojasnjuje
Bhāskara, komentator Abhinavaguptovega ĪPVV, je Paramaśiva tisto, kar prežema vse
tattve, torej »prežemajoči« (vyāpaka), medtem ko so tattve tisto, kar je prežeto
(vyāpya). Prežemajoči ne more biti v isti seriji s prežetim, tudi ne, če ga postavimo na
vrh hierarhije.152 Ontološko je onkraj kategorij – kozmološko hkrati v vseh.

b) Čiste (śuddha) kategorije bitnosti
Prvih pet kategorij bitnosti opisuje notranje dogajanje absolutne Zavesti,
vznikanje razlikovanosti (bheda) iz nerazlikovanosti (abheda). Bitnost v vseh teh
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kategorijah je Zavest, vendar pa se v Zavesti postopno vzpostavlja napetost med
poloma Subjekt – Jaz (aham) (torej Absolut) in Objekt – To (idam) (kozmos).
Prva kategorija bitnosti je cit, absolutna Zavest v svoji takšnosti kot čisti Subjekt,
čisto božansko Jazstvo (ahanta). Ta bitnost je zgolj Luč zavesti (prakāśa) prazna
kakršnekoli vsebine. Po analogiji z ogledalom gre za površino zrcala, ki pa (še) ničesar
ne zrcali. Filozofija pratyabhijñe to bitnost poenoti s šivaistično Śivatattvo, torej Šivo,
in svojo abstraktno teoretsko ontologijo na ta način poveže z že obstoječo teologijo.
Druga kozmološka kategorija je ānanda, božanska Blaženost, najbolj notranja
živost zavesti, ki jo pratyabhijñā poistoveti s samozavedanjem Absoluta (vimarśo).
Prvi dve bitnosti nikoli nista dejansko ločeni, ampak gre zgolj za dva vidika v sebi še
povsem nerazlikovane Zavesti. Subjekt še vedno nima vsebine, površina zrcala še
ničesar ne zrcali, a vimarśa je prav tisto, kar zrcalo Absoluta loči od fizičnega zrcala,
kot smo že večkrat poudarili. Ta bitnost je svātantrya, ustvarjalna svoboda Absoluta in
pogoj pojavnosti. Monistični kašmirski šivaizem jo izenači s Śaktitattvo, Šakti
teističnega izročila.
Na ravni tretje kategorije pa se v čisti nerazlikovanosti (abheda) absolutnega
Jazstva začenja izoblikovati ideja Objekta-kozmosa. Ontološka situacija, ki opredeljuje
naslednje tri kategorije (torej od tretje do pete),

je zato razlikovanost-v-

nerazlikovanosti (bhedābheda). Bitnost tretje kategorije je icchāśakti, sila volje (Flood
jo prevaja kot »intencionalnost«) Absoluta, ki je še povsem neizoblikovana, je zgolj
notranja naravnanost enovite Zavesti, ki želi v sebi izoblikovati Objekt. Če poskusimo
konkretizirati abstraktno kozmološko-ontološko idejo in jo ponazoriti s konkretnim
izkustvom (kar je v monističnem kašmirskem šivaizmu vedno mogoče), lahko za
primer ponovno izberemo domišljijsko dejanje. Sila volje zavesti predstavlja zgolj
odločitev zavesti, da si bo nekaj predstavljala – nekaj nedoločnega. Stanje zavesti ob
tem ni enako, kot če te uperjenosti k ustvarjanju ne bi bilo in bi zavest zgolj blaženo
počivala v sebi. Zavest se zdaj zaveda tako sebe kot tudi nedoločenega objekta, vendar
subjektni del še prevladuje: zavest je v stanju, ki ga filozofi monističnega kašmirskega
šivaizma poimenujejo ahamidam, »jaz-to«. Od šivaističnih božanstev naj bi to fazo
simboliziral Sadāśiva, zato jo izročilo imenuje Sadāśivatattva ali Sādākhyatattva.
V četrti kategoriji se notranja razlikovanost Zavesti poglobi in sila volje se
transformira v silo kognicije oz. spozna(va)nja, jñānaśakti. Z močjo kognicije si
Zavest že predstavlja Objekt, ki ga bo izoblikovala, a vendar še ne povsem določno.
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Vrnimo se k opazovanju delovanja domišljije: v tej fazi se ne le odločim, da si bom
predstavljala nekaj, pač pa se odločim tudi že, kaj si bom predstavljala – to bo slon s
štirimi trobci in petimi okli! Odločitev je sprejeta, a to še ne pomeni, da si slona že
predstavljam. Če želim v svoji zavesti jasno ugledati željenega slona, moram vanj
usmeriti še več predstavne moči, kar se bo zgodilo v naslednji fazi. Zaenkrat pa je
moja zavest v stanju, ki ga teksti imenujejo idamaham, »to-jaz«. Da sem se lahko
odločila, kaj si bom predstavljala, je morala moja zavest zanihati s subjektnega
samozavedanja v smeri predstave objekta: čeprav se še zavedam sebe, kako si
predstavljam, je ideja, ki jo oblikujem, zdaj deležna že večjega deleža pozornosti od
jazstva. Če bi bila božanstvo in ne zgolj omejeni posamični subjekt (v kar sem – po
mnenju monističnega kašmirksega šivaizma zmotno - prepričana), bi bil Objekt, ki se
izoblikuje v moji predstavi, kar ves kozmos. Božanstvo ali bolje vidik božanstva, ki ga
ustvarja, se v šivaizmu imenuje Īśvara, zato je bitnost, o kateri je govora, Īśvaratattva
ali Aiśvaryatattva.
V peti kategoriji se predstavna moč (jñānaśakti) intenzivira v absolutno dejavno
moč (kriyāśakti) in iz meglenih obrisov ustvari polno izoblikovan notranji Objekt.
Absolutna Zavest je na tej ravni v stanju, ko Objekt, ki ga je ustvarila, jasno pojmuje
kot drugo od sebe kot jazstva: njena notranja naravnanost je »jaz-in-to« (ahaṃca
idaṃca). Izročilo to raven imenuje Sadvidyā ali Śuddhavidyātattva, bitnost resničnega,
čistega (spo)znanja. Zavest je v tem stanju namreč še vedno »prisebna« in se ob
objektu še vendarle jasno zaveda, da ga ustvaraja. Če se vrnemo k domišljijskemu
slonu: v tej fazi ustvarjalnega procesa si slona s štirimi trobci in petimi okli v notranji
viziji povsem jasno predstavljam do zadnje najmanjše podrobnosti. Hkrati pa vem, da
sem si slona »samo« izmislila. Deluje sicer zelo živo, na njem lahko tudi letim. Poleg
slona si lahko zamislim še pestro paleto drugih likov in z njimi ustvarim barvito
notranjo domišljijsko predstavo. Vendar je predstava barvitosti navkljub še vedno
rahlo dolgočasna – vse izmišljije me namreč ves čas ubogajo in ne zgodi se nič zares
presenetljivega. Povsem drugače bi bilo, če bi zaspala in sanjala. Moj notranji svet bi
oživel, slon in vsa druga bitja v njem pa bi delovala v skladu z lastno, svobodno voljo.
Tako šele bi moja ustvarjalna dogodivščina postala zares zanimiva. Vse, kar moram
storiti, je zaspati in pozabiti na svoj budni jaz.
Natanko to po prepričanju monističnega kašmirskega šivaizma v naslednjem
koraku stori absolutna Zavest.
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c) Samoomejitev absolutne Zavesti: māyā in kañcuke
»Kaj je težje doseči kot to: v Enem, čigar narava je Luč, manifestirati negacijo
Luči, medtem ko bistvo Luči še naprej sije nerazlikovano?« (retorično) sprašuje
Abhinavagupta. In (si) odgovarja: »Le vrhovna svoboda Najvišjemu Gospodu
omogoča, da se manifestira kot omejeni posameznik, pri tem pa povzroči, da se del
pojavnega sveta manifestira kot tisti, ki izkuša, posledično pa se [ostali pojavni svet]
manifestira kot predmeti izkustva. Temu se reče moč māye Boga (bhagavato
māyāśaktir), o kateri se govori: 'māyā je tista, ki zavaja (vimohinī)'.«153 Yogarāja māyo
definira na dva načina: je tisto, kar povzroča razlikovanost, kar omejuje, a prav na ta
način omogoča svet mnogoterih omejenih subjektov in objektov; in je tisto, kar ima
moč, da zavede vsakogar.154
Māyā je tudi eden osrednjih pojmov v monistični vedānti, vendar ima v
monističnem kašmirskem šivaizmu povsem drugačno konotacijo. Prav tako je
zavajajoča sila, ki povzroča kozmični privid, a ni posledica avidye, nevednosti
neznanega izvora, kot v vedānti, temveč je izraz božje svobode. »Treba se je zavedati,
da je povezana z Bogom igrive narave (krīḍāśīla), zato se ji tudi pravi boginja (devī) in
ni primerno trditi, kot to počnejo Brahmavādini,155da obstaja māyā, ki je različna,«156
poudarja Yogarāja. Je notranja moč božanske Zavesti, ki omogoča, da Zavest doseže,
kar je najtežje doseči (durghatakāritva): negira, omeji oziroma pozabi svoje bistvo,
samo sebe kot Subjekt – zato da objekt zavesti, Kozmos, zaživi samostojno, od Zavesti
navidez neodvisno življenje. In to ne zunaj Zavesti, ampak v Zavesti.
Māyātattva je tako šesta kategorija bitnosti. Je sila, moč (śakti), ki omogoča
omejitev absolutnega in njegovo diverzifikacijo, šivaistična kozmologija pa še
natančneje opredeli, kako do tega pride. Naslednjih pet kategorij, ki so posledica sile
māye, omeji in razprši vsako od petih »čistih« moči Absoluta. Teh petero kategorij se
imenuje kañcuke, kar dobesedno pomeni ogrinjala ali tančice.
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Tako kot sta prvi dve kategoriji, cit (Zavest) in ānanda (blaženost), dejansko
nerazdružljivi, saj sta zgolj dva vidika istega principa, sta nerazdružjivi tudi prvi dve
kañcuki. Ti sta kot nekakšna leča, ki živo Luč absolutne Zavesti razprši v tisočero
žarkov. Zvest (cit) je kot Luč (prakāśa) večna (nitya), prva kañcuka pa jo razprši v
preteklost, sedanjost in prihodnost – ta »tančica« je čas (kāla). Kot vimarśa oz. ānanda
je Zavest vseprežemajoča (vyāpaka) in svobodna (svatantra) – tančica, ki se pojavi
hkrati s časom in vnese razpršenost v ti dve dimenziji, je vzročnost (niyati). Za prostor
monistični kašmirski šivaizem meni, da se pojavi kot posledica oziroma zgolj dodatni
vidik časa-vzročnosti. V prostrani absolutni Zavesti, v kateri je vse prisotno hkrati,
»leča« časa-vzročnosti omogoča, da se bodo pojavi pojavljali kot omejeni v prostoručasu in povezani v vzročno mrežo medsebojne pogojenosti.
Absolutna volja/intencionalnost, icchāśakti, je neomejena in ne izvira iz manka,
temveč je manifestacija polnine/popolnosti (pūrṇatva) absolutne Zavesti. Ko se ta moč
razprši in omeji, se manifestira kot želja (rāga), kar pomeni oslabljeno obliko volje, ki
deluje kot rāga-dveśa, želja po nekaterih objektih in stanjih zavesti ter odpor do
drugih. Absolutna jñānaśakti, kognitivna/spoznavna/predstavna moč Zavesti, spoznava
vse pojave hkrati in v celoti, torej je njena lastnost vsevednost (sarvajñātṛtva). V
razpršeni obliki postane vidyā – omejena vednost. Na enak način se omeji neskončna
ustvarjalna in dejavna moč Absoluta (kriyāśakti), ki je v absolutni obliki vsemogčna
(sarvakartṛ), a ogrnjena v plašč māye postane kalā, omejena ustvarjalna sposobnost
oziroma veščina.
Ko je božanska moč na ta način razpršena, je vse pripravljeno, da se
manifestirajo raznoliki nosilci raznolikih božanskih žarkov: posamični subjekti.

d) Nečiste (aśuddha) kategorije bitnosti
Od tod naprej so vse tattve enake in tudi v enakem zaporedju kot v kozmologiji
sāṃkhye, vendar monistični kašmirski šivaizem prvi dve, puruṣo in prakṛti, pa tudi
odnos med njima, razume bistveno drugače kot sāṃkhya.
V sāṃkhyi je puruṣa nekakšna monada čiste, prazne zavesti. Puruṣa je subjekt,
ki nima dejavne moči, temveč je zgolj opazovalec (draṣṭṛ), ki se zmotno identificira z
opazovanimi pojavi. Je večen in nespremenljiv. Puruṣ je v sāṃkhyi neskončno mnogo.
V monističnem kašmirskem šivaizmu je puruṣa ali aṇu (posameznik, dobesedno
»atom« individualizirane božanske subjektivnosti) razumljen v zveznem kontekstu

70

tako z bitnostmi, ki so v emanacije »višje«, kot s tistimi, ki so nižje. Ni prazna
brezosebna monada abstraktne »čiste« zavesti, temveč je nosilec božanskih moči v
omejeni obliki. Tako kot je Absolut v šivaizmu osebni Bog, Gospod, absolutni
Subjekt, saj je nosilec moči Volje, Kognicije in Dejavnosti, je puruṣa (tudi onkraj
prakṛti) subjekt, saj je nosilec skozi lečo māye razpršenih božanskih sil: želje (rāga)
ter omejene sposobnosti spozna(va)nja (vidyā) in ustvarjalnega delovanja (kalā).
Puruṣa ni onkraj prostora, časa in vzročnosti, temveč jim je podvržen – če se ne bi
božanska Zavest že prej razpršila, sploh ne bi bilo pogojev, da bi se manifestirala v
posamični obliki, menijo filozofi monističnega kašmirskega šivaizma. Posamičnost je
namreč natanko omejenost s časom/prostorom in vzročnostjo (kāla-niyati).
V dualizmu sāṃkhye je prakṛti od puruṣe popolnoma različna substanca –
prakṛti je vse, kar je spremenljivo in minljivo, torej vsi pojavi, od mentalnih do
materialnih, pa tudi sami vzvodi spoznavanja in delovanja. V sāṃkhyi je prakṛti
univerzalna. V monističnem kašmirskem šivaizmu pa je prakṛti kot naslednja v
emanaciji bitnosti posledica puruṣe, ki je njen izvor. Vzorec porajanja prakṛti je sicer
univerzalen, vendar pa monistični kašmirski šivaizem verjame, da ima vsak puruṣa
svojo prakṛti. Prakṛti je namreč tisto, kar je opazovano, spozna(va)no, in po
razumevanju monističnega kašmirskega šivaizma to nikoli ni in ne more biti neodvisno
od opazovalca, subjekta opazovanja – torej puruṣe. Puruṣa pogojuje prakṛti –
opazovalec pogojuje opazovano (in tudi mehanizme opazovanja)! Čeprav se zdi, da si
resničnost delimo, vsak posameznik naseljuje svoj edinstveni kozmos. Vsak posamični
subjekt doživlja stvarnost v skladu s svojo naravo, do »reči na sebi« pa kot omejeni
subjekti nimamo dostopa – dejansko resničnost lahko uvidimo le, če zavest preseže
nivo māye, če se prebudi, prepozna. A če se to zgodi, zavest ne deluje/spoznava več
kot (zgolj) posamična.
Te razlike med filozofijo sāṃkhye, ki jo je v svoj sistem integrirala tudi klasična
yoga, in monističnim kašmirskim šivaizmom, se odražajo v enako temeljnih in
temeljitih razlikah v soterioloških pristopih, o čemer več v podpoglavju, namenjenemu
tem vprašanjem.
Preostale tattve in njihovo funkcijo kozmološki nauk monističnega kašmirskega
šivaizma predstavi na enak način kot sāṃkhya in yoga. Prve tri kategorije bitnosti v
domeni prakṛti tvorijo notranji svet, notranji ustroj (dobesedno notranji »aparat«–
sanskrtsko antaḥkaraṇa) posameznika: to so buddhi (pogojno bi ga lahko prevedli kot
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»um«), ahaṃkāra (»ustvarjalec identitete«) in manas (vključuje tako razum kot tudi
čustvovanje). Manas je zbirališče vtisov, ki jih posredujejo čuti in se mu v indijskih
tradicijah zato pogosto pravi tudi »šesti čut«. Ahaṃkāra iz teh vtisov ustvarja idejo
koherentnega psihološkega jaza. Buddhi pa ima sposobnost vrednotenja in refleksije –
vrednoti lahko vsebine, ki mu jih posredujeta manas in ahaṃkāra ter tako deluje kot
»višji jaz«. Po drugi strani pa zrcali višjo resničnost, se pravi puruṣo. Kako čisto ali
popačeno je to zrcaljenje, je odvisno od tega, kako čista ter kako mirna je »voda«
notranjega sveta. Če se ves notranji svet povsem umiri, buddhi deluje kot površina
mirnega jezera (kar je v azijskih tradicijah široko uveljavljena metafora) in zrcali
»polno luno«, višjo resničnost, se pravi puruṣo. Če pa je notranji svet razburkan in
»zamazan« z neustreznimi čutnimi vtisi, buddhi višjih ravni ali sploh ne zrcali ali pa
jih prikazuje v izmaličeni obliki.
Naslednjih petnajst kategorij bitnosti opisuje mehanizem izmenjave med
notranjim svetom posameznika in zunanjo, predmetno stvarnostjo. Prva peterica teh
kategorij so čuti (jñānendriya): sluh (śravaṇendriya), otip (sparśendriya), vid
(cakṣurindriya), okus (rasanendriya) in voh (ghrāṇendriya). V drugo peterico
kategorij sodijo sposobnosti delovanja (karmendriya): sposobnost govora (vāgindriya),
sposobnost ročnih opravil (hastendriya), sposobnost premikanja (pādendriya),
sposobnost izločanja (pāyvindriya) in sposobnost spolnosti (upasthendriya). Med
materialno stvarnostjo in notranjim svetom posameznika pa se nahaja še pet bitnosti, ki
naj bi označevale abstraktni vidik čutnih vtisov, ki se bodo manifestirali na podlagi
zunanje stvarnosti – to so t.i. tanmātre, kar bi morda lahko prevedli kot »čutne
takšnosti«:

zvočnost

(śabdatanmātra),

otipljivost

(śparśatanmātra),

barvitost

(rūpatanmātra), okusnost (rasatanmātra) in vonljivost (gandhatanmātra).
Na tej ravni je šele zadoščeno vsem pogojem, ki so potrebni, da se manifestira
konkretna, predmetna stvarnost, ki jo spoznavajoči subjekt spoznava kot zunanjo.
Bitnosti, ki jo tvorijo, so eter (ākāśa), zrak (vāyu), ogenj (tejas oz. agni; pomeni tako
fizično svetlobo kot tudi toploto), voda (āpas) in zemlja (pṛthvī). Bitnosti porajajo
tanmātre: eter naj bi bil tako nosilec zvočnosti, torej je »eter« tisto, kar je mogoče
slišati, ne pa tudi zaznati s katerimkoli od drugih čutov. Zrak je »otipljiv«: lahko ga
tako slišimo kot tudi občutimo s kožo. Ogenj je prva vidna bitnost: v to kategorijo
spada vse tisto, kar lahko vidimo, slišimo in občutimo. Voda je nosilka okusa: kar ima
to bitnost, lahko slišimo, tipamo, vidimo in tudi okušamo. Šele zemlja kot poslednja
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bitnost pa ima vse vidike: lahko jo slišimo, tipamo, vidimo, okušamo in tudi vonjamo.
Materialna stvarnost je konglomerat različnih bitnosti: tekočina, ki ima tudi vonj, je po
tej kategorizaciji mešanica vode in zemlje. Če zavoham vonj v zraku, pomeni, da je v
njem prisotno nekaj »zemeljskega«: morda cvetni prah, nevidni delci kadila …
Kar velja ob koncu te sheme še enkrat poudariti je, da subjekt pogojuje in
ontološko predhaja objekte: notranji svet pogojuje čute in ti pogojujejo občuteno
»stvarnost«.

e) Kavzalnost med kategorijami bitnosti
Če smo si po tem bliskovitem vesoljskem poletu skozi tattve v kašmirskem
šivaizmu že oddahnili, češ, končno smo prispeli na zemljo in imamo trdna tla pod
nogami, je vtis neutemeljen – kozmologija kašmirskega šivaizma je namreč zares
brezdanja, saj je brez »dna« tako v prostoru kot tudi v času.
Nepresegljivo (anuttara oz. Paramaśiva) prežema vse bitnosti, a to ne le na
način, da imajo vse bitnosti naravo Absoluta, pač pa ima sleherna kategorija, ki se
manifestira kot določena bitnost, hkrati potencialno tudi naravo vseh ostalih bitnosti. V
čisti Zavesti (cit) so potencialno že prisotne vse bitnosti, ki se bodo manifestirale v
verigi emanacije, v zemlji (pṛthvī) pa so zgoščeno manifestirane vse kategorije, ki jo
ontološko predhajajo. Zemlja zato ne velja za skrajno negacijo, ampak za polno
manifestacijo absolutne Zavesti. Tako monistični kašmirski šivaizem tudi v
kozmološki shemi utemeljuje značilno tantrični odnos do materialnosti in telesnosti:
kakor je absolutna Zavest potencialno materialna, je materija potencialno božanska.
Na kak način pa je med kategorijami bitnosti mogoče govoriti o kavzalnosti?
Spomnimo, da sta čas in vzročnost (niyati) le dve od kategorij bitnosti, ki se v
kozmološki shemi pojavita relativno pozno, šele na sedmem in osmem mestu.
Kozmologija monističnega kašmirskega šivaizma ne opisuje kozmogonije, ki bi se
odvrtela nekoč v pradavnem času, kakor uči biblični nauk o stvarjenju pa tudi večina
drugih kozmogoničnih mitov svetovnih religij in/ali mitologij, temveč je shema
principov, ki so dejavni v slehernem trenutku manifestacije tako na makrokozmični kot
tudi na mikrokozmični ravni. Isti mehanizmi so na delu tako pri pojavljanju kozmosa
mnogoterih pojavov kot tudi pri pojavljanju kateregakoli od posamičnih pojavov.
Vzročnost, ki je osnovana na času in jo razumemo kot časovno predhajanje
vzroka, ki obrodi učinek, je po filozofiji monističnega kašmirskega šivaizma posledica
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iluzije oz. čarovnije (māye) samopozabe absolutne Zavesti. Z vidika absolutne
resničnosti je tovrstna vzročnost utvara, saj so v nepresegljivem dejansko prisotni vsi
pojavi vseh navideznih časov in prostorov hkrati. Tattve dejansko povezuje nečasovna
kavzalnost, ki jo indijske filozofije imenujejo satkārya 157 : njeno bistvo je, da je
dozdevni »učinek« potencialno že prisoten v dozdevnem »vzroku«, potencialnost ali
izraženost (manifestiranost) pa sta le dve plati istega kovanca. Na videz pretekli pojavi
»povzročajo« na videz prihodnje v enaki meri kot obratno – ker je tok časa sanjska
iluzija, iz tega logično sledi, da prihodnost prav tako »povzroča« preteklost!
Emanacijske verige kategorij bitnosti si zato ne smemo predstavljati kot linearne
časovne sekvence, še manj ustrezna pa bi bila predstava, da je kozmološki tok
enosmeren. Ravno obratno – tok od enega k mnogoteremu in od mnogoterega k enemu
poteka v absolutni Zavesti v slehernem trenutku hkrati v obe navidezni smeri.
Absolutna Zavest tako sleherni trenutek hkrati »pozablja« svojo pravo naravo z močjo
lastne māye, po drugi strani pa se je spominja s prepoznanjem (pratyabhijño).
Posamičnim subjektom pod vplivom māye se ta tok kaže kot božje skrivanje
(tirodhāna) po eni, in razkrivanje, milost (anugraha) po drugi strani.
Neskončni kalejdoskop odmevov in odsevov bitnosti je božanska igra, v kateri se
absolutna Zavest nenehno poigrava in pogovarja s seboj.

3.2.3 Kozmos kot Govorica (vāc)
»Po indijskem umevanju dejansko velja, na začetku je bila Beseda; a tu je
Beseda sila: je dejavna in mogoče jo je uporabiti za dejavnost,«158 v Uvodu izčrpne
študije Vāc: The Concept of the Word in Selected Hindu Tantras zapiše André Padoux.
Pojem, ki ga Padoux prevaja kot »Beseda«, je vāc, še eden od notorično težko
prevedljivih ali celo neprevedljivih pojmov indijskih filozofij in religij. »Vāc, iz
[glagolskega korena, op. T.K] VAC – govoriti, reči – pomeni glas, govorica, beseda;
nanaša se lahko tudi na izrek ali jezik. Je tudi utelešena, divinizirana Beseda: Boginja,
ki je Beseda, in ta zadnji aspekt bo tu [se pravi v kontekstu študije, op. T.K.]
najpogostejši. Kajti vāc je oboje, tako tisto, kar je rečeno, izrečeno, pa tudi tisto, kar
govori ali izreka – Eno, ki govori in je govorjeno – zato se nam prevod kot beseda (ali
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Beseda) zdi najmanj neprimeren. A ne sme se je mešati z logosom, čigar status nikakor
ni enak vāc. Jezik bi bil povsem nezadovoljiv prevod, saj v stopnjah, ki bodo opisane
na prihodnjih straneh, vāc predhaja katerikoli jezik, kakor jo z mantrami uporablja
tantrizem – še posebej z bījamantrami159 - pa sploh ni povezana z jezikom. Vāc je
mogoče prevajati tudi kot govorica ali Govorica,«160 utemeljuje Padoux. Prav za to
zadnjo različico, torej za prevajanje vāc kot »Govorica« na absolutni oziroma
»govorica« na vsakdanji ravni, sem se odločila v kontekstu te disertacije. V slovenščini
se po mojem mnenju »[G]ovorica« še najbolj približa pomenskemu polju, ki ga
pokriva vāc v filozofiji monističnega kašmirskega šivaizma. V indijski kulturi, ki po
svojem ustroju temelji na ustnem izročilu, vāc prvenstveno pomeni govorjeno in ne
pisane besede. Pisana beseda velja za mrtvo, saj je besedi, da bi živela, treba vdihniti
dih oziroma življenjsko silo (prāṇo). Tudi pri branju se po tantričnem prepričanju to
dogaja tako, da bralec besede »izgovarja« v svojem notranjem mentalnem toku in jim
tako dovaja subtilni dih, zaradi katerega notranje izgovorjene besede sliši kot notranji
glas/zvok.
A preden se posvetimo tantričnemu razumevanju Govorice in njeni kozmološki
vlogi, si – v sicer zelo strnjeni obliki – oglejmo, na čem je osnovan izjemen pomen, ki
ga indijske filozofije in religije pripisujejo tako zvoku kot tudi jeziku. Miti in
spekulacije o moči govorice se pojavljajo že v Vedah, kjer ima vāc (kot slovenski
»beseda« in »govorica« je tudi v sanskrtu ženskega spola) božanski status, saj je njena
funkcija imenovanje (nāmadheya), »poimenovati pa v mitski misli (ne le v Indiji)
pomeni podarjati bivanje.«161 Nekatere vedske himne jo postavljajo celo nad bogove, v
našem kontekstu pa je pomembna predvsem zamisel, da je vāc koenkstenzivna z
vrhovnim ontološkim principom, brahmanom: »Kolikor se je razširil brahman, tako
širna je Govorica.« 162 Enači se jo tudi z vedskim metrumom virāj, ki ga mitsko
arhetipsko simbolizira vesoljna krava, čigar tele je vrhovni vedski bog Indra. A še
pomembnejše je razumevanje virāj v skladu z etimologijo (vi + √rāj), po kateri
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pomeni »dejavni princip, ki vlada, je žareča, hranljiva, ženstvena in ustvarjalna
energija, zato bi bilo mogoče, da zaradi tega vidika in vloge predhaja śakti kasnejših
obdobij.«163 Brāhmaṇe vāc poistovetijo z boginjo Sarasvatī, ki v poznejših obdobjih
postane boginja učenosti in tudi umetnosti, že v Ṛgvedi (2.3.8)164 pa skrbi, da obredne
molitve obrodijo sadove.
Tudi Upaniṣade nakazujejo inherentno zvočno naravo kozmosa, saj izjemen
pomen pripisujejo prazvoku, čigar slišna manifestacija je oṃ - izenačijo ga z
brahmanom, z esenco celote Ved, pa tudi s stanji zavesti. Māṇḍūkya Upaniṣada165, ki
je posvečena prav temu skrivnostnemu nadzvoku, uči, da fonemi »a«, »u« in »ṃ«,
povezani v oṃ, zaobjemajo stanja zavesti: a tako simbolizira budno stanje, v katerem
je zavest osredotočena na zunanje objekte; u sanjanje (svapna), ko se zavest ukvarja z
notranjimi objekti; m globoki sen (suṣupti), ko je zavest brez objekta; bindu, pičica v
sanskrtski naznačitvi t.i. anunāsike, ki povzroči nazalizacijo, pa simbolizira »četrto
stanje«, turīya, ki prežema in presega ostala tri. Zavest ima torej svoj notranji zven in z
modro uporabo fizičnega zvoka ter prisluškovanjem njegovemu neslišnemu odzvenu
jo je mogoče postopno ponotranjiti ter popeljati v transcendentno stanje.
A za indijsko filozofijo jezika ni pomembno le, kaj vedsko izročilo sporoča o
naravi in pomenu Govorice, še pomembneje je, da je prav vera v inherentno povezavo
med jezikom in kozmosom, pa tudi zavestjo, tisto, zaradi česar je vedskemu izročilu
sploh pripisan (ali pa ne) status vrhovne Resnice. Ko budizem in džainizem zanikata
avtoriteto Ved, je bojno polje, na katerem se odvija bitka argumentov in
protiargumentov, tudi filozofija jezika. V 10. in 11. stol., ko se vanjo vključita
Utpaladeva in Abhinavagupta, ima že dolgo zgodovino.
Šole, zavezane ohranjanju vedskega izročila, razvijejo različne strategije
obrambe domnevno nezmotljive avtoritete Ved. Mīmāṃsā166, ki bi jo lahko označili za
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hermenevtiko Ved, bolj specifično t. i. karmakāṇḍe 167 , obrednih predpisov, ki jih
vsebujejo vedske Saṃhite (zbirke hvalnic), predvsem pa Brāhmaṇe, razglasi Vede za
večne in nespremenljive. Nastale naj bi skupaj s svetom (ki je po mīmāṃsi prav tako
večen) in nimajo avtorja – niti človeškega niti božanskega. Vsak avtor, celo Bog, je
namreč potencialno zmotljiv, Vede pa so manifestacija večne Resnice, kakršna je.
Vedski vidci (ṛṣiji) niso avtorji vedskih himen, ampak so jih zgolj »slišali« in izrazili.
Kako je to mogoče? Ker je narava absolutne resničnosti proto-zvočna. Vrhovna
resničnost je śabdabrahman, Brahman-beseda oz. Brahman-zvok, uči Bhartṛhari (5.
stol. n. št.), eden vodilnih predstavnikov slovnične šole (vyākaraṇa), čigar filozofija je
imela na monistični kašmirski šivaizem od Utpaladeve dalje izjemen vpliv. Vyākaraṇa
je bila ena od šestih »udov Ved« (vedāṅga), disciplin, ki so po vedskem prepričanju
potrebne za pravilno tolmačenje Ved in izvajanje vedskega obredja. Z jezikom
oziroma vedsko govorico se tako ali drugače ukvarjajo kar štiri vedāṅge, 168 kar
ponovno priča o tehtnosti, ki jo temu področju pripisuje vedska kultura, posledično pa
indijske filozofije nasploh, saj se do vedskega izročila vse tako ali drugače
opredeljujejo.
Slovnica, ki je zanimala staroindijske slovničarje, ni zgolj slovnica kakšnega
določenega jezika, v njihovem primeru (vedskega) sanskrta, temveč so želeli razumeti
in razložiti »pravo naravo in možnosti jezika, tudi njegovo vlogo pri doseganju
[duhovne] osvoboditve,« 169 v enciklopediji The Philosophy of the Grammarians
pojasnjujeta urednika Harold G. Coward in K. Kunjunni Raja. Nataliya Isayeva, ki je v
svoji študiji proučevala povezave med zgodnjo vedānto, vyākaraṇo in kašmirskim
šivaizmom, pa piše: »Indijski slovničarji so vedno poskušali povezati povsem tehnična
pravila in pojme s splošno strukturo univerzuma, z zamislijo o izvoru sveta in njegovi
naravi.« 170 Tradiciji staroindijskih slovničarjev je s pomočjo ohranjenih zapisov
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mogoče slediti do približno 5. stol. pr. n. št., ko sta delovala Pāṇini in Yāska, bolj
filozofsko naravnana pa je postala z delom Patañjalija iz 2. stol. pr. n. št..
Bhartṛharijevo najbolj znano delo, Vākyapadīya (O besedi in stavku; v
nadaljevanju VP), se poleg slovnične problematike ukvarja tudi z metafizičnimi
vprašanji. Eden bistvenih filozofskih izzivov je razložiti, kako se iz primarne ontološke
Enosti poraja pojavna mnogoterost – slovnična šola pa vidi odgovor prav v
proučevanju narave jezika/govorice (vāc). »Nekaj mora biti v naravi besede, v naravi
govorice in samega jezika, kar razloži Brahmanovo nenavadno sposobnost, da je hkrati
eno in mnogo, da je tako enovit kot tudi neskončno razdeljen.«171 Govorica, ki nosi
odgovor na to véliko vprašanje, pa seveda ni (le) vsakodnevni jezik kot orodje
sporazumevanja med ljudmi172, pač pa Govorica, ki je vidcem narekovala Vede in ki
hkrati »poraja tako univerzum kot tudi običajen človeški jezik.«173 Ta Govorica ima po
Bhartṛhariju tri ravni 174 , kar je nauk, ki ga Somānanda, »oče« šole prepoznanja v
svojem ŚD ostro napade175, Utpaladeva pa v ĪPK posvoji ter integrira v ontologijo,
kozmologijo in epistemologijo monističnega kašmirskega šivaizma. Abhinavagupta
teorijo še izpopolni in poveže s tantričnimi učenji o kozmični zvočnosti, na pomemben
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način pa tudi – kot bomo videli v drugem delu disertacije – s fenomenologijo
estetskega izkustva in poetiko.
Kot sem zapisala že v razdelku o vimarśi, samozavedanju Zavesti, ta pojem, tako
ključen za filozofijo pratyabhijñe, izhaja prav iz Bhartṛharijeve filozofije. V VP 131132 Bhartṛhari pravi: »Na svetu ni nobene kognicije, ki ne bi bila povezana z besedo
(śabda). Vsako spoznanje (jñāna) je prežeto z besedo. Če bi ta večna istovetost med
spoznanjem in besedo izginila, spoznanje ne bi bilo več spoznanje; zaradi te
istovetnosti je mogoča identifikacija [v širšem pomenu 'refleksivno zavedanje']
(pratyavamarśa).«176 Ta odlomek je izjemno težko prevedljiv oziroma ni prevedljiv,
zaradi različnih konotacij, ki jih imajo v izvirniku uporabljeni izrazi. Njegov pomen je
mogoče pojasniti le z interpretacijo. In ker je predmet te disertacije filozofija
monističnega kašmirskega šivaizma, lahko kot interpretacijo navedenega odlomka
beremo kar celotno filozofijo Govorice v pratyabhijñi.
Ključni korak Utpaladeve v ĪPK je, da vimarśo kot samozavedanje Zavesti
poistoveti z vrhovno ravnjo Govorice, ki jo poimenuje parā vāc (vrhovna Govorica,
Nadgovorica). Ta pojem ne izvira iz Bhartṛharijeve filozofije, po kateri ima Govorica
tri ravni, čeprav je soroden ideji o śabdabrahmanu, Absolutu-Besedi. Vendar pa je
parā vāc, Nadgovorica, slovnično ženskega spola in tudi eksplicitno izenačena s
tantričnim konceptom śakti. Za kaj pravzaprav gre? Z izenačenjem avtorefleksivne
narave Zavesti z vrhovno Govorico, Utpaladeva poudarja dvoje: prvič, polarnost
Zavesti kot prakāśe-vimarśe je po svojem bistvu dialoška, samozavedanje je protopogovor Zavesti s seboj. In drugič, prav takšno pojmovanje Zavesti omogoča ne le
razlago manifestacije kozmosa, temveč tudi jezika. Med jezikom in kozmosom pa
vzpostavi esencialno povezavo – o rečeh lahko govorimo, ker med rečmi in jezikom
obstaja inherentna povezanost, a ne na empirični ravni, pač pa na ravni, ki ontološko
predhaja tako predmete (označence) kot jezik (označevalce): v Zavesti. Kozmos je
Govorica absolutne Zavesti.
Vrhovna Govorica kot vimarśa ni le izhodišče jezika, temveč celote obstoja.
»Vse, kamni, drevesa, ptice, človeška bitja, bogovi, demoni itn. so le vrhovna

176

na so'sti pratyayo loke yaḥ śabdānugamād ṛte/ anuviddham iva jñānaṃ sarvaṃ śabdena bhāsate//

vāgrūpatā ced utkramed avabodhasya śāsvatī/ na prakāśaḥ prakāśeta sā hi pratyavamarśinī// (navajam
po Torella 2002, 125, op. 41)
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[Govorica], ki je prisotna v vsem in jo sestavlja vse,«177 zagotavlja Abhinavagupta v
besedilu Parātrīśikāvivaraṇa (Razlaga Parātrīśike, v nadaljevanju PTV) 178 , obsežni
razlagi ezoterične Tantre z naslovom Parātrīśika. V ĪPV pa spregovori v manj
poetičnem in bolj analitičnem jeziku: »Samozavedanje (pratyavamarśa) je po naravi
verbalizacija (śabdana), ki je povsem notranja naravnanost ali izraz (antarabhilāpa).
Ta verbalizacija nima nič s konvencionalnim jezkom (saṃketa). Je dejanje
nerazlikovanega subjektivnega okušanja (camatkāra), kot bi si navznoter odobravajoče
prikimali. Je tisto, kar daje življenje fonemu a in vsem ostalim, ki sestavljajo
konvencionalni

jezik

na

ravni

māye,

saj

je

osnova

vseh

ostalih

oblik

spoznanja/označevanja (pratyavamarśāntara), kot so 'Jaz sem Caitra' ali 'To je modro'.
Reče se ji parā, vrhovna, ker je (po)polna, in vāc, Govorica, ker govori (vakti), se
pravi manifestira (abhilāpati) kozmos zahvaljujoč temu samozavedanju/ označevanju
(pratyavamarśena). Zato se samostojno ustvarja in manifestira, saj je Zavest, ki počiva
v sebi kot večni 'Jaz'.«179
Vrhovna Govorica označuje nerazlikovano (abheda) samozavedanje Zavesti, ki
pa je hkrati tisto, kar se bo v nadaljnih fazah manifestiralo kot predmet izkustva – je
tisto, kar prežema in presega vse ostale ravni Govorice. Tako v kozmološki kot v
pojmovni shemi predstavlja fazo samozavedanja čistega Subjekta kot zgolj »jaz«,
ahaṃ. Abhinavagupta izkoristi naravo sanskrtskega izraza za »jaz«, da še dodatno
ilustrira vseobsegajočo naravo vrhovne Govorice180: a, ki je tudi prvi glas v sanskrtski
abesedi, hkrati simbolizira vdih (skozi usta s polnimi pljuči), zato tudi začetek, rojstvo.
Je glas, ki ga spontano manifestiramo ob začudenem vzkliku, to je po prepričanju
monističnega kašmirskega šivaizma v hipu, ko se zavest – četudi na podlagi zunanjega
dražljaja – za trenutek »vrne vase« in se doživi v svoji polnini. Ha pa je v sanskrtski
abecedi zadnji fonem in simbolizira zvok globokega izdiha (skozi usta), tudi
poslednjega izdiha ob smrti. Bindu, pičica, ki v sanskrtskem zapisu označuje
177

navajam po Padoux 1990, 174
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Delo, ki spada v kanon trika tantrizma, je posvečeno ezoterični razlagi zvočne matrice (matṛka, kar

dobesedno pomeni »mala mati«) kozmosa, ki naj bi jo sestavljali fonemi. Utemeljuje teorijo manter in
uporabe zvoka pri vplivanju na pojave, kar je eno temeljnih prepričanj tantrizma. Delo je prevedeno v
angleščino (glej Singh 1989), o njem pa je obsežno študijo napisala Bettina Bäumer (glej Bäumer 2011).
179

ĪPV I.5.13

180

Delno povzemam po PTV v Singh 1989, 54-60, interpretacija pa je moja.
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nazalizacijo in ki jo v transliteriramo kot ṃ, pa označuje prežemanje, inherentno
prepletenost in nerazdružljivost vdiha in izdiha, rojstva in smrti, začetka in konca ter
vsega, kar se nahaja vmes, kar v sanskrtski abecedi pomeni vse glasove. Kot pravi
Abhinavagupta, je ahaṃ »naravna mantra« vrhovne Govorice. Spomnimo, da parā vāc
pomeni stanje, ko se zavest »okuša« na način estetskega čudenja oziroma občudovanja
(camatkāra). Je notranja živost (vdih-izdih) zavesti, ki se v svoji pristnosti najjasneje
razkriva v t.i. »Aha! trenutkih«. Univerzalni vzklik spoznanja, prepoznanja, navdiha je
prav tisto, kar veliko bolje kot besede konvencionalnih jezikov označuje stanje zavesti,
ki ga monistični kašmirski šivaizem razume kot »vrhovno«.
Filozofija Govorice je v monističnem kašmirskem šivaizmu konsistentna z
ontološko-kozmološkimi zamislimi, ki smo jih že spoznali v preteklih poglavjih. Na
naslednji ravni se tako v čisti nerazlikovanosti pojavi sled razlikovanosti, ki pa še ni
manifestirana

(t.i.

»razlikovanost-v-nerazlikovanosti«,

bhedābheda).

Z

vidika

Govorice to pomeni, da se dialoška naravnanost vrhovne Govorice izrazi kot
»obarvanost« Zavesti z nedoločno notranjo predstavo, ki jo zavest zre v sebi –
Govorica se na tej ravni imenuje paśyantī vāc, dobesedno »Govorica, ki zre«, kar
pevajam kot »Govorica zrenja«. Abhinavagupta jo v svojih delih (ĪPV in PTV) izenači
z icchā śakti, silo volje Absoluta (3. kategorijo bitnosti). V zavesti posameznika pa se
govorica zrenja manifestira kot nepojmovne vsebine zavesti: kot notranja atmosfera
neujemljivih in nedoločljivih občutij, ki še niso zavzela oblike znaka, niti podobe niti
besede, vendar pa se bodo vsi znaki, ki se bodo manifestirali na naslednji ravni
govorice, porodili prav iz teh občutij in bodo z njimi obarvani. To je tudi raven zavesti,
kjer so uskladiščene sledi preteklih vtisov (saṃskāre), zato bi lahko rekli, da je
govorica zrenja žuborenje nezavednega, a po prepričanju monističnega kašmirskega
šivaizma tudi »nadzavestnega«, saj je (lahko) razpoložljivost za šepet (božanskega)
navdiha in uvidov.
Naslednja raven pozunanjenja Govorice je madhyamā vāc, »vmesna Govorica«.
Z vidika posameznika je to notranji (samo)govor, ki poteka v obliki pojmov in podob.
Ta govorica je že razlikovana na označevalce (vācaka, śabda) in označence (vācya,
artha), vendar pa »ti znaki, prav tako pa tudi tisto, na kar se nanašajo ali kar pomenijo,
fizično ne obstajajo: so bodisi mentalni (za posamično zavest) ali pa zgolj vidiki
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oziroma oblike energije, neločljive od božanske zavesti (v kozmogoniji),«
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pojasnjuje André Padoux. Na kozmični ravni Abhinavagupta vmesno Govorico
razume kot dogajanje v Absolutni Zavesti na ravni jñāna in kriyā śakti (4. in 5.
kategorija bitnosti), pri posamezniku pa prežema buddhi, ahaṃkāro in manas. Je
pojmovno mišljenje, govorica misli, vendar ne zgolj besedna. Neizbrisljivo je
zaznamovana s predhodnimi ravnmi, vrhovno govorico in govorico zrenja – vrhovna
govorica pomeni sámo zmožnost zavesti za notranji dialog, govorica zrenja pa ves
samogovor atmosfersko prežema, je kot glasba občutja, ki notranji miselni govorici
narekuje vsebino.
V madhyamā vāc, vmesni, notranji govorici so označevalci in označenci, čeprav
že razlikovani, del istega notranjega miselnega toka zavesti in prav to, trdi
Abhinavagupta, 182 nam omogoča, da se naučimo jezika. Kako proces učenja jezika
poteka? Tako da besedo, ki jo slišim, povežem z notranjo predstavo ali izkustvom
označenca. Če vidim slona in ob njem dovolj pogosto slišim besedo »slon«, se bo v
moji notranji govorici ustvarila povezava med (abstraktno) predstavo slona in
označevalcem »slon« - vendar je to mogoče natanko zato, ker (ponotranjena) predstava
slona in (notranji) zven besede »slon« oba »bivata« kot notranja oziroma vmesna
govorica (madhyamā vāc), ki je tok moje zavesti. Hkrati pa ta notranja govorica ne bo
(nujno) nevtralna, ampak bo obarvana z atmosfero nepojmovne govorice zrenja
(občutji), če imam s sloni pozitivne ali negativne pretekle izkušnje. Vmesna govorica
hkrati je in tudi ni povezana s konvencionalnim jezikom – vsebuje namreč več
elementov kot jezik in v njej se lahko tudi poljubno meša več jezikov.
Šele zadnja raven, vaikharī vāc, »pozunanjena« govorica, s človeškega vidika
pomeni konvencionalni jezik in je namenjena medsebojni komunikaciji. V pozunanjeni
govorici pride do jasne razlikovanosti (bheda) med označevalci in označenci, ki so
oboji del glede na doživljajoči subjekt objektivne stvarnosti: označenci so predmeti, ki
so bodisi konkretne reči bodisi abstraktne entitete, za katere pa vendarle verjamemo,
da so del stvarnosti, ki si jo delimo z drugimi subjekti - če ne bi bile, zanje v jeziku ne
bi bilo označevalcev. In končno so označevalci konvencioanlnega jezika tudi del
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PTV, povzemam po Padoux 1990, 212
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dogovorjene resničnosti, sicer jezik ne bi mogel funkcionirati kot sredstvo
komunikacije.
Kaj pa na kozmični ravni? Pozunanjena Govorica Absoluta je po kozmologiji
monističnega kašmirksega šivaizma ves pojavni svet. Tako kot absolutna Zavest v
sami sebi ustvarja kozmos na videz razlikovanih posamičnih subjektov in njihovih
objektov spozna(va)nja, se v manifestnem svetu vrhovna Govorica razdeli na
označence v obliki predmetov zaznave in označevalce, ki jih tem označencem na
podlagi subjektivnih zaznav podelijo zavestni subjekti. V monističnem kašmirskem
šivaizmu ni nujno, da so ti ljudje, svojo govorico imajo tudi živali in z jogijskimi
postopki naj bi jo bilo mogoče razumeti prav zato, ker ima s človeškimi govoricami
skupen izvor v Govorici, ki presega in prežema vse druge.
Vsako sporočilo, ki ga tvorimo, prehaja z višjih, subjektivnih ravni govorice
skozi vmesno govorico v pozunanjeno govorico, sporočila, ki jih poskušamo doumeti,
pa potujejo v obratni smeri. Kaj se v skladu s tem pojmovanjem dogaja, ko pišem
pričujoče besedilo? Filozofiji monističnega kašmirskega šivaizma sem se posvetila, ker
sem ob njej pogosto doživela čudovito poživljajoče »aha!« trenutke. Ti trenutki so kot
prebliski živosti zavesti dragoceni sami po sebi, a dejstvo, da ob njih ne obmolčim,
pač pa jih želim izraziti in deliti z drugimi subjekti, pomeni, da se je aktivirala
govorica zrenja, ki jo občutim kot nekaj, kar me presega, kot navdih ali idejo. Če želim
to idejo besedno manifestirati, v notranji, vmesni govorici dolgo iščem prave izraze, ki
jih nato zapišem v obliki pozunanjenih stavkov. Morebitna bralka ali bralec bo mrtvim
črkam na papirju ali ekranu vdihnil/a življenje, ko jih bo ponotranjil/a v svojo notranjo
(vmesno) govorico. Če notranja pokrajina bralke ali bralca tovrstnim zamislim ni
naklonjena, se pot ideje tu konča – bralka ali bralec jo semantično morda razume, a ob
tem ne občuti ničesar posebnega. Če pa je notranja narava bralke ali bralca takšna, da
pojmi naletijo na plodna tla, se razrasejo v govorico zrenja, kar bralec ali bralka doživi
kot lastno uzrtje, razumevanje, preblisk. Če je to doživetje posebej intenzivno, seže vse
do vrhovne govorice in bralec ali bralka v preblisku »aha!« trenutka doživi polno
živost lastne zavesti.
Vendar večina govorice, ki se odvija tako na ravni pozunanjene kot notranje
govorice, seveda ni namenjena vzvišenim filozofskim idejam, temveč bolj praktičnim
rečem. In v tem je po monističnem kašmirskem šivaizmu težava z govorico: z govorico
se zavest večinoma ne obrača k sebi in ne prepoznava svoje inherentne polnine,
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temveč se pozunanja, pozablja svojo naravo in svet, ki se zrcali v razdrobljeni
kakofonosti govorice, zmotno doživlja kot razlikovan.
A to ni nujno. Govorica lahko uklešča zavest, lahko pa jo tudi usmerja k duhovni
osvoboditvi, k prepoznanju. To moč naj bi po tantričnem prepričanju imele mantre kot
poseben tip zvokovne govorice, modro strukturiran natanko tako, da po zakonitostih,
vpisanih v matrico kozmosa kot Govorice, zavest razpira za presežno in zrenje usmerja
k njenemu (iz)viru.
Kot bomo videli v drugem delu disertacije, pa ima po Abhinavagupti takšno moč
(lahko) tudi poezija.

3.2.4 Kozmos kot igra (krīḍā) in umetniška uprizoritev (nāṭya)
Zakaj bi božanska Zavest, popolna in blažena, v sebi ustvarjala kozmos
mnogoterih pojavov? Zato, da se ustvarjalno izrazi, kar je v njeni naravi. Edini motiv
Absoluta za manifestacijo je igra, odgovarjajo različna besedila monističnega
kašmirskega šivaizma. Ideja kozmosa kot božje igre sicer ni specifično šivaistična,
intenzivno je zastopana tudi v višnuizmu, kjer se zanjo uporablja sanskrtski termin
»līlā«. Ta termin se v tekstih monističnega kašmirskega šivaizma ne pojavlja, namesto
njega za igro uporabljajo besedo »krīḍā«.
Ponovno velja spomniti na odlomek iz Somānandovega ŚD, ki sem ga sicer
citirala že v razdelku »O naravi Šive«: »Kakor se vsemogočni kralj, ki uživa v radosti
svojega gospostva, lahko za zabavo poigra in opravlja dolžnosti navadnega pešaka, kot
bi bile njegove, tako se tudi Gospod, čigar narava je radost, na ta način vedno znova
igra.«183 A zakaj bi se Bog igral na načine, ki so (tudi) strašni in grozljivi? Kakšna igra
naj bi to bila, ko pa vendar vidimo, koliko trpljenja čutečih bitij vključuje? Odgovor, ki
ga z uporabo metafor na več ključnih mestih ponujajo besedila monističnega
kašmirskega šivaizma, predvsem Abhinavaguptova, je: gledališka igra. Kozmos ni le
igra (krīḍā), pač pa je gledališka/plesna predstava (nāṭya), ki si jo uprizarja Absolut.
Mit o Šivi kot kozmičnem plesalcu, »bogu/ kralju plesa«, Nāṭarāji, je bil v času,
ki ga obravnavamo, že uveljavljen po vsej Južni Aziji in je tudi danes še zelo živ.
Termin nāṭya se lahko v okviru klasične indijske umetnosti nanaša bodisi na ples
183
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bodisi na gledališče, tudi v drugem primeru pa ponavadi pomeni preplet obojega, saj je
imel ples v indijskih uprizoritvenih umetnostih vedno pomembno vlogo.184 V okviru
panindijskega hinduizma185 je ponavadi izpostavljena vloga Šive kot uničevalca svetov
(medtem ko je vloga stvarnika pripisana Brahmi, ohranjevalca pa Višnuju). Šiva bo s
svojim plesom svet (začasno) popeljal nazaj v neobstoj, a to nima negativne
konotacije, saj je nepogrešljiv vidik v ciklih kozmičnega preobražanja. V šivaizmu ima
Šiva kot kozmični plesalec vse tri vloge ustvarjanja, ohranjanja in uničenja kozmosa.
Ples, ki ga pleše Šiva kot Nāṭarāja, je tāṇḍava nṛtya (Tandujev ples), čigar pravila so
podrobno opisana v Nāṭyaśāstri (NŚ). Kot se je mogoče podučiti v 4. poglavju NŚ,
namenjenem prav tāṇḍava nṛtyi, je ples dobil ime po Tanduju, Šivovem pomočniku, ki
naj bi Bharato, domnevnega avtorja NŚ, posvetil v skrivnosti te mogočne (in magične)
umetnosti. Dandanes svetovno javnost na kozmološko vlogo »kralja plesa« Šive
opozarja dva metra visok kip Nāṭarāje pred Evropskim centrom za nuklearne raziskave
(CERN) v Ženevi.186
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To se je v indijskem klasičnem gledališču ohranilo vse do danes, enako pa velja tudi za indijsko

popularno kulturo sodobne filmske produkcije (Bollywood, Tollywood itd.).
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»Hinduizem« je sicer problematičen pojem, če si pod njim predstavljamo strukturirano religijo po

vzoru abrahamskih. Južna Azija je bila v zgodovini religijsko izjemno pluralen prostor sobivanja in
prepletanja različnih tokov in izročil. Težnje po sistematizaciji in poenotenju »hinduizma« so se v
zgodovini vedno pojavljale v odnosu do Drugega, najizraziteje islama in pozneje krščanstva. Danes so
povezane s politično agendo t.i. »hindutve«. Mednarodno najodmevnejša strokovna študija zadnjih let
na temo formacije hinduizma je Nicholsonova Unifying Hinduism: Philosophy and Identity in Indian
Intellectual History (Nicholson 2014).
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CERNu je kip leta 2004 podarila indijska vlada, na plošči, ki razlaga njegov pomen, pa je zapisano:

»Ananda K. Coomaraswamy, ki je videl onkraj nepreseženega ritma, lepote, moči in miline Nataraje, je
o njem nekoč zapisal: 'To je najjasnejša podoba aktivnosti Boga, s katero se lahko pohvali katera od
religij.' Bolj nedavno je Fritjof Capra pojasnil: 'Moderna fizika je pokazala, da se ritem ustvarjanja in
uničenja ne manifestira le v menjavi letnih časov ter kot rojstvo in smrt vseh živih bitij, temveč je tudi
esenca neorganske materije,' in pa: 'Za modernega fizika je torej ples Šive ples osnovnih delcev
materije.' Res je, kot je zaključil Capra: 'Pred stotinami let so indijski umetniki ustvarili vizualne podobe
plešočih Šiv v prelepi seriji bronastih kipcev. V današnjem času fiziki uporabljajo najnaprednejšo
tehnologijo, da bi orisali vzorce kozmičnega plesa. Metafora kozmičnega plesa tako združuje
starodavno mitologijo, religiozno umetnost in moderno fiziko.'« vir: http://www.fritjofcapra.net/shivascosmic-dance-at-cern/, podatki s spletne strani pridobljeni 24. 8. 2017
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V Vasuguptovih Śivasūtrah (v nadaljevanju ŚS), temeljnem delu smeri spanda
monističnega kašmirskega šivaizma, se metafora gledališča/plesa, ki jo poznejša
besedila pogosto navajajo, pojavlja v sūtrah III.9-11, ki pravijo: »Sebstvo (ātmā) je
plesalec/igralec (nartaka). Notranji svet (antarātmā) je oder. Čuti so gledalci.«187 Judit
Törzsök je v članku, v katerem je opisala potencialne vire za prispodobo gledališča pri
Abhinavagupti, takole strnjeno povzela razlago navedenih izrekov, kot izhaja iz
komentarjev: » […] Sebstvo je identično z božanstvom ali zavestjo (cit), ki uprizarja
predstavo, ta pa je pojavni svet. Vloge, ki jih zavzema, so omejeni posamični subjekti.
Na ta način podoba, ki je v različnih besedilih kašmirskega nedualističnega šivaizma
zelo široko razširjena, uporabno razlaga, kako se en bog ali duša manifestira kot
mnoge.«188
Metafora gledališke predstave se v monističnem kašmirskem šivaizmu pojavlja
na dva načina: v kozmološkem kontekstu kot prispodoba plesa sveta, v kontekstu
posameznika pa normativno, kot poduk, kako naj osvobojeni (jīvanmukta) biva v svetu
na način igre. V tem poglavju si bomo ogledali kozmološki vidik gledaliških
prispodob, v naslednjem pa soteriološkega.
Na podlagi pregleda tantričnih virov, ki ga je opravila Judit Törzsök, je mogoče
zaključiti, da se je v tantrizmu prispodoba pogosteje uporabljala v ritualnem kontekstu,
ne pa izključno. Že v Jayadrathayāmala Tantri (1.30.19) je mogoče najti odlomek, ki
povezuje kozmologijo/ontologijo z estetiko, saj uporablja značilne tehnične izraze iz
terminologije NŚ: »Sredi odra, ki je njegova lastna narava, pleše svet (jagat) kot
plesalec, pri tem pa se naslanja na tri načine kompozicije (vṛttitraya), da spodbuja
različne občutke (bhāva) in čustva (rasa).«189 Pojavni svet na odru lastne narave torej
ne le pleše, pač pa to počne kot plesalec, izučen v gledališki umetnosti, kot jo uči NŚ;
in pri tem zbuja občutja, ki niso kakršnakoli, temveč so estetska!190
Še zgodnejša je uporaba metafore kozmosa kot gledališča v sāṃkhyi.191 Pojavi
se že v Sāṃkhyakārikah (kārikā 59, 61 in 65-66), dodatno pa jo v svojem komentarju
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razširi Gauḍapāda. Na odru je po sāṃkhyi celotna prakṛti, ki jo SK 59 imenuje nartakī
(igralka/plesalka). Gauḍapāda v komentarju (Gauḍapādīyabhāṣya, v nadaljevanju
GBh) poudarja, da prakṛti s svojim nastopom uprizarja estetska čustva (rase), torej gre
tudi v tem primeru za povezavo med kozmologijo (sāṃkhye) in estetiko NŚ. A komu
je predstava namenjena? Gledalec je puruṣa, ki je njen ujetnik, dokler se z njo
identificira, ko jo prepozna kot predstavo, pa se je osvobodi. Osvoboditev doseže, ko
razvije modrost (vijñāna), na podlagi katere uvidi gradnike kozmične predstave,
kategorije bitnosti (tattve).192 Pred gledalcem – puruṣo pleše plesalka – nartakī, ki jo
puruṣa, če naj se osvobodi njenega uroka, »razkrinka« kot sestavljeno iz kategorij
bitnosti (tattev), to pa povzroči, da se z rasami (čustvenimi elementi) predstave ne
identificira več.
Metaforo na delno podoben način, a tudi z bistvenimi razlikami, v svojih delih
uporablja Abhinavagupta – ogledali si bomo dva primera, iz katerih je jasno razvidno,
kako pomembno se v njegovi filozofiji stikata, prepletata in prežemata ontologija in
estetika.
Prvi primer je v članku »The World on Show, or Sensibility in Disguise.
Philosophical and Aesthetic Issues in a Stanza by Abhinavagupta (Tantrāloka I 332,
Locana ad Dhvayāloka I 13)«193 podrobno analizirala Lyne Bansat-Boudon. Gre za
Abhinavaguptovo kitico, v izvirniku napisano v pesniškem metrumu, imenovanem
śārdūlavikrīḍita, ki se v klasični staroindijski poeziji uporablja v liriki. »V luči
komentarjev je kitica videti kot izvrstna ilustracija načina, kako šivaistična misel
prepleta filozofske in estetske registre. Na delu vidimo gibanje misli, duhovno
naravnanost, značilno za miselni sistem, ki nam ponuja bistvene poteze indijske
estetske teorije.«194
»O, celota reči/ pojavni svet (bhāvavrāta)!« vzklika Abhinavagupta. »Silovito se
poigravaš s srci ljudi, kakor igralec v svojih preoblekah skrivaš bistvo/sebstvo svojega
srca (ātmahṛdayaṃ). Tisti, ki ti pravi, da si brez zavesti (jaḍa), je sam brez zavesti:
misli, da je pretanjen gledalec (sahṛdaya), v resnici pa je pomanjkljivo izobražen. A
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celo njegova neosveščenost je hvalevredna, saj verjamemo, da je tudi on tebi enak.«195
Kitica se v enaki obliki pojavlja v dveh Abhinavaguptovih delih: v TĀ (I.332) in
DhĀL (I.13), kar že samo po sebi kaže na povezovanje tantrične ontologije iz TĀ na
eni strani in teoretske poetike iz DhĀL na drugi. Poigrava se s pojmom »srce/bistvo«
(hṛdaya), ki je v filozofiji monističnega kašmirskega šivaizma izrazito večplasten.
Poleg fizičnega in subtilnega (energijskega) človeškega srca označuje tudi bistvo,
pravo naravo reči, absolutno Zavest, ki je utripajoča in daje življenje vsemu - kot smo
se do zdaj že dodobra podučili, tudi rečem, ki so na videz nežive. V drugem delu kitice
pa se pojavlja sahṛdaya, kar bi lahko dobesedno prevedli kot »srčnež«, vendar v
kontekstu poetike, ki je na tem mestu jasno razviden, pomeni vrhunsko izobraženega
in hkrati estetsko senzibilnega gledalca.196
Kdo je namišljeni sahṛdaya, ki ga okrca Abhinavagupta? Lahko bi bil prav
Gauḍapāda kot interpretator gledališke metafore v sāṃkhyi, načeloma pa kdorkoli, ki
si drzne domnevati, da je izobražen, pri tem pa se ne strinja z ontološko vizijo
monističnega kašmirskega šivaizma. Njegova izobraženost mu prav nič ne pomaga, saj
trpi za veliko zablodo in ne uvidi, da tudi v navidezno neživih rečeh utripa srce
absolutne Zavesti. A tega mu ne gre zameriti, saj se absolutna Zavest v preobleki
pojavnega sveta dobro pretvarja in skriva svojo pravo naravo. Poleg tega pa tudi
nevednost nesrečnega zasplepljenca ni nič drugega kot še ena od preoblek Šive, ki je
enako božanska, kot je božanski pojavni svet. Kdor poje hvalnico Šivi, mora vanjo
vključiti prav vse, kar se pojavlja!
Kaj pa je mogoče reči o tem, kar se kaže na odru, torej o celoti reči
(bhāvavrāta)? Pojavni svet se kot različen od Zavesti kaže zaradi moči māye, iluzije.
Vlogo plesalke, ki jo je imela v gledališki metafori v sāṃkhyi prakṛti, ima v šivaizmu
māyā, bistvena razlika pa je v tem, da je »prakṛti brez zavesti, medtem ko je māyā,
Śivova hipostaza (z drugimi besedami, hipostaza Zavesti), skóz in skóz zavestna,«197
poudarja Lyne Bansat-Boudon. »[P]ojavna mnogoterost v obliki māyāśakti igra pred
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gledalcem in se tudi igra z njim, če slučajno ni zares sahṛdaya, ter povzroča, da
zmotno verjame v dihotomijo subjekt/objekt.«198
Nasprotno pa resnični sahṛdaya, »srčnež«, Šivaistični mislec in modrec, vidi
skozi iluzijo božanske uprizoritve naravnost v srce vseh reči. V DhĀL (I.13)
Abhinavagupta dodatno pojasni199, kaj na ta način uzira: to srce je »vélika globina«
(mahāgambhīra), »nadvse inteligentno« (atividagdha), »popolnoma očiščeno prevare«
(suṣṭhugarvahīna) in »vešče igre« (krīḍācatura). »V končni analizi to pomeni, da
objekt ni različen od zavesti, torej ni različen od Śive, ki je sam 'velika globina,' itd., in
'vešč igre', kakor igralec. Krog je tako sklenjen.«200
Enako je mogoče zaključiti tudi na podlagi Abhinavaguptove gledališke
ĪPVV, najkompleksnejšem in najdaljšem delu iz korpusa ohranjenih

metafore v

tekstov filozofije pratyabhijñe. Odlomek v izvirniku in prevodu v celoti navajam v
opombi,201 ker pa vsebuje več tehničnih terminov iz indijske teatrologije, ga bom v
nadaljevanju razlagalno povzela. Abhinavagupta v njem gledališko metaforo uporabi,
da bi razložil, kako se absolutna Zavest manifestira v obliki omejene zavesti
posameznika, ki se identificira s telesom in osebnostjo. Kozmos je dramska igra, njena
zgodba pa poteka na način krogotoka prerajanja (saṃsāre), v katerem se posameznik
vedno znova rojeva. A ta zgodba se ne odvija neodvisno, nasprotno, sproža jo vodilni
lik v drami (nāyaka). Njegovo vlogo igra vodja igralske družine (sūtradhāra), ki je
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244)
»In ta iluzija [t.j. identifikacija s telesom itd.] je prvotna, ker se ta drama (itivṛtta), ki je kozmos (viśva),
manifestira v odvisnosti od nāyake (vodilnega junaka drame), ki je kot vodja igralske družine
(sūtradhāra) in njen najpomembnejši član sprožilec dramskega dejanja ter ima glavno vlogo v ciklu
prerajanja (saṃsāri), ta pa, podobno kot gledališka igra (nāṭya), postane objekt spozna(va)nja, čeprav z
vrhovnega vidika ni resnična. Tako je, ker se najvišji Gospod (parameśvara) manifestira podobno kot
igralec (naṭa), ki se ne ustavi, da bi počival v lastni naravi.« (odlomek sem prevedla s pomočjo
angleškega prevoda Isabelle Ratié v Ratié 2009, 364, op. 42.)
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imel v takratnem indijskem gledališkem sistemu funkcijo tako glavnega igralca kot
tudi režiserja predstave. Kdo je glavni igralec? To je (posamični) subjekt, ki ga v
središče drame postavlja njegov »jaz«. S stališča subjekta se drama odvija zanj in
okrog njega. Dramo sestavlja vse, kar je glede na subjekt objekt spozna(va)nja.
Spomnimo, da po prepričanju monističnega kašmirskega šivaizma (za razliko od
sāṃkhye) vsak posameznik (puruṣa) ne le pričuje lastni »drami« (prakṛti), temveč je
tudi njen izvor. Sleherni subjekt - in to vključuje vsa živa bitja, tudi živali in rastline –
je torej glavni junak in hkrati režiser lastne, edinstvene drame, ki se odvija (le) zanj,
čeprav deloma sovpada s predstavami drugih subjektov. A z vidika absolutne
resničnosti je celotna uprizoritev iluzija. Kar se dejansko odvija, je le igriva ustvarjalna
manifestacija Absoluta, ki si, medtem ko uprizarja dramo, ne vzame odmora, da bi
počival v svoji resnični naravi, temveč je prepričljivo vživet v izbrano vlogo.
Besedila monističnega kašmirskega šivaizma, še posebej pa različna dela
Abhinavagupte, z interpretacijo kozmosa kot umetniške uprizoritve pripravijo oder, na
katerega lahko zdaj končno stopi glavni igralec: Absolut v vlogi posameznika.

3.3 Absolut in posameznik: epistemologija in
soteriologija monističnega kašmirskega šivaizma
3.3.1 Kdo spoznava, kdo deluje?: Epistemologija šole
prepoznanja
»V tem kozmosu, ki je poln živih bitij in neživih reči, nežive obstajajo v
odvisnosti od živih. Živost vseh živih bitij pa konstituirata že omenjeni božanski sili
spoznanja (jñānaśakti) in delovanja (kriyāśakti), pa naj gre za našo lastno ali tujo
(paratra). Le telesa itd. se pojavljajo kot različna. […] Živost sestavljata spoznavanje
in dejavnost, torej spoznavanje in dejavnost nakazujeta živost,« Abhinavagupta v
PTV202 kratko povzema bistvo nauka šole prepoznanja (pratyabhijñe), ki opredeljuje,
kdo je subjekt. Posameznik je subjekt spoznavanja (pramātṛ) in delovanja (kartṛ).
Kako vem, da sem živ, zavesten subjekt? Ker spoznavam in delujem. In kako vem, da
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je pred menoj drug živ in zavesten subjekt? Ker spoznava in deluje.203 Samo najini
»telesi itd.« (z itd. pa Abhinavagupta misli na serijo vsega, kar sestavlja identiteto
posameznika: poleg telesa po indijski filozofiji še življenjska moč, prāṇa, ter vse, kar
si predstavljamo kot osebnost) sta različni, a oživljajo ju iste sile. Filozofski analizi
mehanizmov spozna(va)nja in dejavnosti je posvečen Utpaladevov in Abhinavaguptov
opus šole prepoznanja.
Utpaladevov

ĪPK

in

ohranjene

razlage

(Utpaladevov

ĪPKVṛ

ter

Abhinavaguptova ĪPV in ĪPVV) imajo trodelno strukturo: sestavljajo jih poglavja
Jñānādhikāra (O spoznanju), Kriyādhikāra (O dejavnosti) in Āgamādhikāra (O
izročilu). »Arhitekturo pratyabhijñe« 204 je bistveno zaznamovala izbira idejnega
nasprotnika (pūrvapakṣina), vodilnega predstavnika budistične logično-epistemološke
šole, Dharmakīrtija, in ta izbira je znatno vplivala tudi na vsebinske vidike najbolj
filozofske od vseh smeri monističnega kašmirskega šivaizma. »Številni problemi so
bolj ali manj nezavedno zastavljeni v budističnem izrazju, to pa do neke mere določa
njihov razvoj in zmanjšuje možne alternative, kar se tiče rešitve,«205 v analizi odnosa
med pratyabhijño in budistično logično-epistemološko šolo ugotavlja Torella. Zakaj si
je Utpaladeva za pūrvapakṣina izbral prav Dharmakīrtija? »Budistični logiki in
pratyabhijñā izhajajo iz predpostavk, ki se zdijo, in tudi so, povsem nezdružljive:
neosebni svet dogodkov na eni strani, na drugi strani pa svet, prežet in oživljen z
dinamizmom Jaza (Śive ali Zavesti) celo v razpokah, ki so videti najbolj brez zavesti.
Temu navkljub pa doslednost argumentacije budističnih logikov in njihova neustrašna
kritična sposobnost, ki uporablja svoja ostra in izvirna orodja na doktrinah
najrazličnejših nasprotnikov, nedvomno vzbujata občudovanje. […] Zato jih avtorja
pratyabhijñe posvojita, deloma, kot bi se reklo, kot preskusni kamen za svoje teze,
deloma pa kot brusilni kamen, da obrusita svoje dialektično orožje.«206
Debata, v katero se vključi filozofija pratyabhijñe, je stara že toliko kot budizem,
in se suče okrog osrednjega vprašanja: kdo spoznava, kdo deluje? Je treba zato, da bi
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razložili mehanizme spoznanja in delovanja, predpostaviti sebstvo (ātman) ali gre za
tok medsebojno pogojenih, a dejansko brezosebnih (anātman) pojavov? 207 Do 10.
stol., ko se razpravi priključi Utpaladeva, so med zagovorniki sebstva (ātmavādini)
najtehtnejše argumente razvili filozofi nyāye, protiargumente pa predstavniki
budistične logično epistemološke šole – njenega vodilnega predstavnika Dharmakīrtija
so

zaradi

odličnosti

njegove

dialektike

naslavljali

celo

z

nadimkom

»nyāyaparameśvara«, »vrhovni Gospod logike.« 208 Pratyabhijñā sicer zagovarja
nujnost ideje sebstva, vendar si sebstvo predstavlja drugače od konkurenčnih filozofij.
»Hindujski zagovorniki sebstva pripadajo različnim tradicijam (mīmāṃsi, nyāyi in
vaiśeṣiki, pa tudi tokovom, ki se v mnogih vidikih razlikujejo od vedske ortodoksije:
sāṃkhyi, yogi in vedānti). Te tradicije branijo različne teze v zvezi z naravo ātmana –
ne strinjajo se recimo, ali je sebstvo po naravi zavestno (vključno z osvobojenim
stanjem) ali ne. Se pa strinjajo, da je sebstvo podstat različnih običajnih stanj zavesti in
mora biti zato neka oblika nespremenljive substance. Po Utpaladevi pa je natanko to
razlog, zakaj je njihova obramba sebstva obsojena na poraz v soočenju z budističnimi
napadi,« 209 pojasnjuje Isabelle Ratié. Da bi to pokazal, Utpaladeva v začetku ĪPK
»uprizori« razpravo: v dialoški obliki predstavi argumente zagovornikov sebstva na eni
in budistov na drugi strani – izkaže se, da je zmagovalec debate budistična
epistemologija. Šele na tej točki, ko torej vidimo, da so druge šole pred
Dharmakīrtijevimi argumenti brez moči, predstavi lastne, ki naj bi budistične izpodbili.
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Ambicija pratyabhijñe je bila visoka: pokazati, da je filozofija prepoznanja edina
mogoča alternativa budistični epistemologiji in posledično ontologiji.
Argumentacija, ki se je je lotil Utpaladeva, za njim pa jo je še poglobil in razširil
Abhinavagupta, je kompleksna in razvejana.210 V tej kratki osnovni predstavitvi bom
zato le orisala bistvene poteze epistemologije pratyabhijñe in še to predvsem tiste, ki
ilustrirajo, kako se epistemologija povezuje z ontologijo monističnega kašmirskega
šivaizma ter tiste, ki so najpomembnejše za razumevanje Abhinavaguptove estetike.
Pri tem bom strnjeno povzela argumente, kot jih je mogoče izluščiti iz ĪPK, ĪPVṛ in
ĪPV, ki se medsebojno dopolnjujejo, oznake, v katerem delu tekstov je mogoče najti
povzeto vsebino, pa se nanašajo na vsa tri besedila (ki imajo, ker so vsa razlage ĪPK,
enako strukturo), razen kadar ne gre za dobesedne navedke iz katerega od besedil.
Oglejmo si najprej v grobem za nas najpomembnejše iztočnice začetnega
»dialoga«, kot ga beleži kanon pratyabhijñe in ki predstavlja soočenje temeljnih stališč
budistične epistemologije na eni in zagovornikov sebstva na drugi strani.
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Neimenovani zagovornik budistične epistemologije postavi tezo, da obstajata dve vrsti
spoznanja: neposredna zaznava, v kateri se edinstveni predmet zaznave (svalakṣaṇa)
pojavlja takšen, kot je, in pa miselna predstava (vikalpa), ki je neločljivo povezana z
verbalizacijo (sābhilāpam). Niti v enem niti v drugem primeru ni potrebno
predpostaviti nespremenljivega subjekta spoznanja, saj se nikjer ne pojavlja. Pri prvi
vrsti spoznavanja je razviden predmet v svoji takšnosti, a spoznanje je v tej obliki
neizrekljivo; pri drugi vrsti spoznanja imamo predstavo ali pojem predmeta, ki ju
lahko pretvorimo v znak, a to ne zrcali predmeta samega. Kje pa je sebstvo? Če
analiziramo predstavo, ki ji pravimo »jaz«, ugotovimo, da je »jaz« zgolj pojem, s
katerim označujemo konkretne referente, kot so telo in ostali gradniki identitete, a vse
to so v resnici zgolj spremenljivi in brezosebni pojavi, ne pa neminljivo sebstvo.
»Kako pa naj potem razložimo spomin?« sprašuje zagovornik sebstva. V
spominu se pojavljajo reči, ki niso več na voljo neposredni zaznavi, a kako naj bi bilo
to mogoče, če trdimo, da sebstva, ki bi se ohranjalo skozi čas in bi bilo torej subjekt
210
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spominjanja, ni? To sploh ni nikakršna težava, odmahne budistični filozof. Spomin je
namreč posledica latentnih vtisov (saṃskār) preteklih zaznav212. Kako bi nam lahko
pri razlagi spomina kakorkoli pomagala ideja neminljivega in nespremenljivega
sebstva, kot si ātmana predstavljajo njegovi zagovorniki? Kar se dogaja, je, da
neposredne zaznave v venomer spreminjajočem se brezosebnem toku kognicij pustijo
sledi, ki se v ustreznih pogojih manifestirajo kot kognicija, ki ji pravimo »spomin« - a
če si dobro ogledamo to kognicijo, je vse, kar v njej odkrijemo, mentalna predstava.
Sebstva, ki ga iščemo, pa spet ni nikjer!
Enako nerazumna, nadaljuje budist, je po drugi strani ideja, da je katera koli
dejavnost nekaj enotnega in zveznega, kar bi potrebovalo podstat sebstva. Kaj vidimo,
ko pozorno opazujemo kakršno koli dogajanje? Le sosledje raznolikih trenutkov, ki se
med seboj zdijo zvezni, ker se eden za drugim tako bliskovito izmenjujejo. »Raznolike
reči se pojavljajo v odvisnosti od prisotnosti drugih reči: le to je mogoče izkusiti in nič
drugega. Edina relacija (saṃbandhaḥ), ki obstaja, je odnos med vzrokom in
učinkom.« 213 Kaj je mogoče neposredno zaznati? Pojavi se vedno pojavljajo v
soodvisnosti od drugih pojavov. Pojavi, ki se manifestirajo v enem trenutku, ustvarijo
pogoje, iz katerih v naslednjem trenutku vzniknejo drugi pojavi, a ne arbitrarno, pač pa
na podlagi relacije vzroka in učinka – to je edino, kar pojave povezuje, ne pa kakršna
koli substancialna podstat v obliki subjekta kot vršilca dejavnosti.
»Zares,«
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začenja Utpaladeva 3. poglavje sklopa O spoznanju, kar

Abhinavagupta komentira: »Z uporabo izraza 'zares' je nakazal: 'V prepičanju
nasprotnika je veliko takšnega, kar moram sprejeti.' A kar ni sprejemljivo, bo
zavrnjeno.«215 Da bi ovrgel budistično teorijo spomina, se Utpaladeva nasloni prav na
budistično tezo, po kateri je temeljna značilnost sleherne kognicije, da je po naravi
zavestna (svasaṃvedana). Do spoznanja po prepričanju budistov ne pride zato, ker bi
se subjekt zavedal objekta, ampak sta v kogniciji sami neločljivo prepletena njen
predmet in zavest. Po budistični epistemologiji se zavest pojavlja zgolj na ta način:
vedno skupaj s predmetom kot kognicija predmeta. Sleherna kognicija je zgolj hipna, a
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v sebi zaključena, samostojna, atomarna celota. Posledično ena kognicija ne more
postati predmet druge kognicije. »Po Utpaladevi pa ta razlaga ne pojasni najbolj
karakteristične značilnosti spomina, namreč dejstva, da pri spominjanju ne gre le za
pretekli objekt, pač pa temelji na zavedanju našega izkušanja tega objekta v
preteklosti: spominjanje je subjektivno zavedanje, da smo izkušali, tega pa budisti ne
morejo razložiti,«216 v svoji analizi argumenta iz spomina, kot ga zastavi pratyabhijña,
poudarja Isabelle Ratié. »Torej ko se spominjamo, se zavedamo samih sebe, kako smo
spoznavali v preteklosti, budisti pa tega fenomena ne morejo razložiti, kajti po njihovo
ne obstaja nič razen trenutnih kognicij, hkrati pa njihova teorija samozavedanja
predpostavlja, da zdajšnja kognicija ne more imeti za predmet pretekle kognicije. Z
budistične prespektive mora biti sleherna kognicija 'omejena nase' (ātmaniṣṭha), kajti
ena kognicija druge ne more imeti za predmet, onkraj trenutnih kognicij pa ni nobene
zavestne entitete. Posledično je kognitivna sinteza (anusandhāna), na kateri temelji vsa
naša običajna aktivnost, nerazložljiva.«217
Zato v 4. poglavju sklopa O spoznanju Utpaladeva in Abhinavagupta predstavita
svojo, alternativno teorijo spomina. Ta predpostavlja subjekt spoznavanja, ki je že
obstajal v preteklosti, zdaj pa se spominja nekdaj že zaznanega predmeta. Kako? Tako,
da njegovo samozavedanje (vimarśa) zavzame obliko predmeta in se glede na subjekt
spoznanja (ki je »jaz«), kaže kot drugo, torej »to«. Subjekt v trenutku spominjanja
manifestira predmet spomina v svoji zavesti, a se hkrati zaveda tako samega sebe kot
tudi tega, da je predmet v preteklosti že izkušal – če ne bi bilo tako, ne bi prepoznal
razlike med spominom in trenutno zaznavo, pa tudi ne razlike med spominom in
domišljijsko predstavo. »Zatorej kadar obstaja refleksivno zavedanje 'to vidim, to sem
videl', 'tisto', 'to', se zdita elementa razdeljena v spoznavajoči subjekt in predmet
spoznanja, a se oba manifestirata v subjektu,«218 piše Utpaladeva. Abhinavagupta pa
dodaja: »Spomin je torej mogoč le na sledeč način: samozavedanje (vimarśa), ki zdaj
tvori spomin, je isto samozavedanje, ki je v preteklosti tvorilo izkustvo. […] To enotno
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samozavedanje, ki se neprekinjeno razteza skozi čas, pa je natanko prava narava
spoznavajočega subjekta – to je zdaj dokazano.«219
Zanimivo je tudi zadnje, 8. poglavje sklopa O spoznanju. V njem se Utpaladeva
med drugim sprašuje, kakšna je razlika med pojavom, kot je npr. »posoda«, in
pojavom, kot je npr. »prijetno«. Glede na subjekt spoznavanja je oboje predmet
spoznanja, torej nekaj, kar subjekt občuti kot zunanje glede na »jaz«. A vendar subjekt
predmet, kot je »posoda«, spoznava kot dvakratno zunanji: je predmet spoznanja tako
notranjega čuta kot tudi zunanjih čutov, občutek, kot je »prijetno«, pa le notranjega
čuta, saj se pojavlja v umu (bauddha). Kot subjekt se zavedam, da predmeta, kot sta
skodelica in čaj, lahko zaznavajo tudi drugi subjekti, mojih občutkov ob pitju čaja pa
ne. In vendar vse te predmete doživljanja doživljam kot povezane. Kaj omogoča
sintezo med njimi? Po Utpaladevi je to ponovno refleksivno zavedanje zavesti
(vimarśa): vsi ti pojavi v zavesti, čeprav na videz tako raznoliki, so dejansko različne
oblike samozavedanja zavesti. Vimarśa, dinamični vidik zavesti, privzame obliko
dozdevno zunanjega predmeta »to« (skodelica, čaj) in v trenutku, ko se pojavlja v tej
obliki, doživlja popolno negacijo sebe kot subjekta spoznanja. Ko pa se pojavlja v
obliki notranjega občutka, pa se hkrati zaveda sebe kot subjekta in objekta spoznanja,
je v stanju »jaz-to«. Če kontemplativno pijem čaj, lahko svojo pozornost kot vimarśo
zavestno vodim od zunanje, objektne, k vedno bolj ponotranjeni, subjektni obliki.
V sklopu O delovanju Utpaladeva enak argument nujnosti sinteze, kot ga je
razvil na primeru različnih spoznavnih vidikov, prenese na polje dejavnosti.
Spomnimo na budistični argument, češ da je subjekt dejavnosti odvečna predpostavka,
kajti vse, kar zaznavamo, so drobni zaporedni dogodki, medsebojno povezani zgolj po
principu vzroka in učinka. Kot je pri spoznanju ugovarjal, da ne gre za med seboj
nepovezane kognicije, tako ob analizi dejavnosti zatrdi, da ne gre za nepovezane
trenutke, ki sledijo eden drugemu: kot je iluzorna nepovezanost časovno sinhronih
pojavov, je iluzorna nepovezanost časovno diahronih pojavov. Zaporedje nepovezanih
pojavov je privid. To pa zato, ker je čas iluzija. Lahko kje vidimo čas? Ne, kajti ideja
časa je le konvencija, s katero poimenujemo, kar dejansko doživljamo: to pa je
spreminjanje oblik pojavov v zavesti, torej vimarśe.
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In če je iluzorna ideja časa, je iluzorna tudi relacija vzroka in učinka. Kar
dejansko povzroča spreminjanje pojavov v zavesti niso drugi pojavi v zavesti, kajti vsi
pojavi v zavesti so natanko to: pojavi v zavesti. Vsi pojavi so zavest, ki se pojavlja kot
pojavi, pa naj gre za sinhrono ali diahrono raznolike pojave. Ko to uvidimo, je na
dlani, kaj je edino lahko vzrok vseh pojavov: to je zavest sama, ki pa po filozofiji
pratyabhijñe ni brezosebna, temveč je subjekt.
Naj poskusim povzeti in povezati temeljne poteze epistemologije pratyabhijñe
ter jih interpretirati v luči ontologije – ta vidika se v obravnavanih tekstih namreč ves
čas izmenjujeta oziroma prepletata. Ko spoznavam, dinamični vidik zavesti,
refleksivno zavedanje, vimarśa, zavzema različne oblike. Pri tem se dogaja dvoje:
vimarśa prehaja iz subjektnega (»jaz«) k objektnemu (»to«) stanju in nazaj, pri tem pa
se krči (saṅkoca), ko prehaja v smeri objekta, torej h konkretnemu, in razširja (vikāsa),
ko se vrača nazaj k subjektnemu, kar spremlja abstrakcija. Moje samozavedanje, ki se
v enem trenutku kaže kot poskus dojemanja abstraktnega pojma »zavest«, se ob
pogledu na skodelico čaja skrči v konkretno vizualno podobo skodelice, ki je čisti
»to«, predmet zaznave. V naslednjem hipu zaniha nazaj v smeri subjektnosti, ko
tvorim pojem »skodelica«, za katerega vem, da je kot pojem del mojega notranjega
miselnega toka, a se hkrati nanaša na zunanji svet. Zavest je torej v stanju »to-jaz«, saj
se še vedno bolj zaveda notranjega objekta, skodelice, kot lastnega zavedanja. Hkrati
je vimarśa kot pojem še širša, saj ne zaobsega le konkretne podobe dane skodelice,
ampak potencialno vse možne skodelice ali natančneje vse tisto, kar ni »ne-skodelica«.
Ko srknem čaj, se vimarśa skrči v konkretno zaznavo tople tekočine. Če se čuječe
posvetim okušanju, se vimarśa razširja od konkretnega občutja k vedno bolj
subtilnemu zaznavanju, od tega, da svoje samozavedanje občutim kot »jaz« v »to«
(občutku), do tega, da od občutka ostane le še sled in začne prevladovati zavedanje
zavesti občutka (le še rahel »to« v prevladujočem »jaz«).
A kdo je tisti, ki okuša? Kdo je subjekt izkustva? Na prvi pogled se zdi, da telo, a
vsi telesni občutki so predmet spoznanja in ne spoznavalec. Tudi vse notranje
predstave, s katerimi se identificiram, lahko postanejo predmet spoznanja, torej niso
subjekt. Če rečem »moja zavest«, kaj je tisto, kar spoznavajočo zavest opredeljuje kot
»mojo«? Vse atribute zavesti, zaradi katerih se zdi, da je zavest »moja«, lahko s
pozornim motrenjem prepoznam kot objekt zavesti in torej niso tisto, čemur bi lahko
po indijski opredelitvi rekli subjekt. To je bilo v indijskih filozofijah že dolgo znano.
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Že Upaniṣade na vprašanje, kaj je ātman, odgovarjajo (tudi) apofatično: neti – neti,
»niti (to), niti (ono)«. O ātmanu ni mogoče ničesar zatrditi, ker ga nič ne opredeljuje.
Tudi sāṃkhya pot k osvoboditvi vidi v tem, da se puruṣa kot opazovalec preneha
identificirati s čimerkoli, kar bi lahko bilo opazovano. Enako monistični kašmirski
šivaizem zatrdi, da zavest kot zavest nikoli ne more postati svoj predmet. Luči zavesti,
prakāśe, ni mogoče uzreti neposredno, saj je prav ta tisto, kar osvetljuje vse, kar se
pojavlja.
Ampak! Kaj pa je vse, kar se pojavlja? Tudi vse, kar se pojavlja, je – kot pojav v
zavesti - zavest! So le različne oblike samozavedanja zavesti, vimarśa. Kot je po eni
strani res, da nikoli ne morem uzreti prakāśe, je res tudi, da nikoli ne morem ne uzirati
vimarśe. Zavesti ne morem nikoli videti in hkrati zavesti nikoli ne morem ne videti. Ne
prepoznam je ne zato, ker je ne bi izkušala, pač pa ravno obratno: zavesti ne
prepoznam zato, ker je vse, kar izkušam. Kot pravi sloviti izrek PTV: etad guhyaṃ
mahāguhyam.220 Razumeti (in prevesti), ga je mogoče na dva načina: »To je skrivnost,
velika skrivnost,« ali pa »To je skrivnost, velika neskrivnost.« Resničnost zavesti je
po eni strani velika skrivnost, saj je zavest dobro skrita pred seboj. In po drugi strani je
velika neskritost, ker je zavest – kot vimarśa – venomer razkrita. Paradoksno pa prav
zato ne(raz)vidna.
A kdo ali kaj je zavest, za katero je to mogoče reči? Ta zavest ni nič od tistega,
kar bi jo opredeljevalo kot »mojo«. Kot smo videli, si lahko karkoli, zaradi česar imam
zavest za »svojo«, ogledujem kot predmet spoznanja, predmet pa je vedno vimarśa v
skrčeni obliki. Če želim uzreti resnično naravo zavesti v njeni celovitosti, mora
samozavedanje zavesti popolnoma opustiti predstavo predmeta in se zliti s prakāśo.
Šele v tej točki se zavest prepozna: ko se refleksivnost zavesti v celoti osvobodi
predmetnosti in zrcali le še lastno luč, ni v zavesti nič, a tudi ničesar ni zunaj nje.
Zavest se prepozna kot (po)polna celovitost vsega. Prepozna se kot absolutna Zavest.
Zavest, ki omogoča sintezo različnih kognicij, je prav tista in takšna Zavest, v kateri
soobstajajo vsi pojavi vseh časov in prostorov hkrati, le zaradi moči lastne māye, ki
enovitost vimarśe razprši v tisočero in tisočero raznolikih konkretnih manifestacij, se
zdi, da je zavest posamična in omejena ter vezana na časovno in prostorsko pogojene
pojave (kot je telo).
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Utpaladeva s svojo filozofijo prepoznanja (ki jo Abhinavagupta še eksplicira)
izvede izjemen dialektični manever: Dharmakīrtijevo logično dosledno epistemologijo
posvoji skoraj v celoti, z drobnim popravkom – kar se Dharmakīrtiju kaže kot ločeni,
med seboj le kavzalno povezani kognitivni utrinki, reinterpretira kot bliskovito
spreminjanje oblik samorefleksivnega vidika zavesti, s čimer pojasni, kako je mogoča
sinteza raznolikih kognitivnih dogodkov. A iz tega drobnega epistemološkega
preobrata izpelje daljnosežne ontološke implikacije: namesto serije brezosebnih
kavzalno urejenih pojavov motrenje mehanizmov spoznanja razkrije absolutno Zavest,
ki je svobodni, suvereni absolutni Subjekt, nosilec moči Volje, Spoznanja in
Dejavnosti ter kot tak z vidika vrhovne resničnosti edini vzrok vseh pojavov. Kot je v
svoji analizi pratyabhijñe ocenil Arindam Chakrabarti: »Metafizika kašmirskega
šivaizma je morda enako revizionistična kot budistično zagovarjanje ne-sebstva, na
ekstremno zanikanje prvoosebnosti se odzove z enako ekstremno vseobsegajočo
afirmacijo. A je fascinanten filozofski primer, kako uporabiti radikalni kognitivni
atomizem – pri katerem vse razpade v nepovezane partikularnosti brez oken – in ga
dialektično odbiti v nasprotni ekstrem kognitivnega holizma, ki vse poveže z enotno
nitjo sinteze.«221

3.3.2 Intersubjektivnost, sočutje in etika v filozofiji prepoznanja
Nagārjunov učenec Āryadeva (3. stol. n. št.), eden pomembnejših filozofov
madhyamaka budizma, je kot argument proti ideji sebstva izpostavil: »Če bi bilo
sebstvo resnično, potem bi bilo na enak način, kot je osnova za 'jaz' (ahaṃkāra) pri eni
osebi, podlaga za 'jaz' vseh. Ker je v tem svetu vročina bistvena narava ognja, ne
moremo najti nekaterih ognjev, ki ne bi bili vroči. Če bi sebstvo dejansko obstajalo, bi
bilo na enak način sebstvo vseh in bi nanj meril vsakdo, ko reče 'jaz'.«222 Kot smo si do
zdaj že dodobra ogledali z različnih vidikov, monistični kašmirski šivazem stavi
natanko na to: isto sebstvo, ki je absolutna Zavest, je dejanski referent slehernega 'jaza'
kot čisti jaz, ki ga nič določnega ne opredeljuje. (Enako velja tudi za sebstvo v advaita
vedānti.) Pri takšnem stališču je filozofski izziv, na katerega je nujno odgovoriti,
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seveda vprašanje drugosti (paratva): če smo s stališča vrhovne resničnosti vsi eno,
kako lahko drugega prepoznam kot drugega? Odgovor, ki ga ponudi pratyabhijñā, v
vprašanju izpostavljeni problem preobrne v (raz)rešitev: drugega lahko kot subjekt (in
ne le objekt) prepoznam natanko zato, ker je razlika med nama zgolj navidezna. Kot
subjekt ga prepoznam, če in kolikor kot subjekt zares prepoznavam sebe.
Spomnimo, da sta po filozofiji pratyabhijñe za sleherno živo bitje značilni
sposobnosti spoznavanja (jñāna) in dejavnosti (kriyā), zato je vsak posameznik subjekt
(spoznavanja in delovanja). »Spoznanje je samorazvidno (svataḥ siddham); dejavnost
pa je razvidna tudi drugim, kadar se manifestira skozi telo. Na ta način je mogoče
uganiti (ūhyate), da drugi spoznava,«223 pravi Utpaladeva.
Kot subjekt to, da spoznavam, vem. Zavest, da spoznavam, je prvotno spoznanje,
vse drugo, vsi objekti spoznanja, so glede na to primarno védnost sekundarni in v zvezi
z njimi sem lahko tudi v zmoti. Ne morem pa biti v zmoti glede osnovnega dejstva, da
spoznavam. V članku »Otherness in the Pratyabhijñā Philosophy« Isabelle Ratié
pojasnjuje, kako so samorazvidnost spoznanja opredelile indijske filozofije:
»Spoznanje ni določena oblika objektivne entitete, ni predmet med drugimi predmeti.
Kajti da obstajajo predmeti, ugotovimo s pomočjo pramāṇe, spoznavnega procesa (pa
naj gre za neposredno zaznavo ali sklepanje); a spoznavanje presega objektivnost,
vkolikor je samorazvidna moč. Spoznanje: 'Spoznavam,' temelji na 'samoosvetljujočem se' razumevanju moje subjektivnosti.«224 Vendar pa je samorazvidnost
spoznanja, da spoznavajo (tudi) drugi, obratno sorazmerna s samorazvidnostjo mojega
lastnega spoznavanja – tega, da spoznavam, ne morem ne vedeti; po drugi strani pa
tega, da spoznavajo drugi, nikakor ne morem vedeti z gotovostjo, saj mi subjektivni
vidik njihovega spoznavanja ni dostopen.
Lahko torej sploh upravičeno menim, da tudi drugi spoznavajo, da so tudi drugi
subjekti spoznanja? Pri sebi vidim, da je spoznanje povezano z dejavnostjo, da na
podlagi spoznanja – ali pa zato, da bi pridobila spoznanje – delujem, to dejavnost pa
manifestiram telesno. Telesno izraženo dejavnost lahko zaznajo tudi drugi – če seveda
predpostavim, da zares spoznavajo. In ker vidim številna bitja, ki telesno manifestirajo
dejavne znake življenja, menim, da so ta bitja živa, torej čuteča, kar pomeni, da tudi
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spoznavajo. A kako to zaključim? Budistični filozofi225 so menili, da na to sklepam.
Ko pri bitju zaznam določene oblike dejavnosti, značilne za živa bitja, skratka znake
življenja, sklepam, da je bitje živo. A Utpaladeva zavzame drugačno stališče: da je
drugo bitje živo, po njegovo ne sklepam, pač pa uganem.
Kaj naj bi pomenil ta enigmatični izraz? Abhinavagupta v ĪPV pojasnjuje: »Z
'uganem' (ūhyate) je naznačil, da spoznanje (jñāna) ne more postati predmet spoznanja
(prameya), kajti sicer bi lahko rekel: 'sklepam' (anumīyate) 226 .« 227 V osnovi
argumentacije, ki bo epistemologijo pratyabhijñe ločila od budistične tudi pri
vprašanjih odnosa do drugih subjektov, je torej ponovno predpostavka, ki sta jo
Utpaladeva in Abhinavagupta že uporabila kot temeljni ugovor budistični spoznavni
teoriji v celoti: spoznanje ne more postati predmet spoznavnega procesa. Predmet
sklepanja so lahko vsi potencialni predmeti spoznanja – ne pa tudi spoznanje samo. Če
zaznam, da je telo bitja toplo in da bitje diha, sklepam, da mu bije srce – vse navedeno
so namreč potencialni predmeti spoznanja. Ne morem pa na enak način sklepati, da
bitje spoznava, kajti njegovo spoznanje mi na ta način ni dostopno – kakor mi ni moje
lastno! Če se opazujem in občutim, da je moje telo toplo, da diham, da mi bije srce, iz
tega ne morem »sklepati«, da spoznavam, saj je prav to, da spoznavam, tisto, kar mi
omogoča spoznavati navedene predmete spoznanja (v tem primeru življenjske znake),
ne pa obratno.
V ĪPVV Abhinavagupta dodatno razlaga: »Z 'uganem' je izraženo dejstvo, da
zavest drugih ni zgolj predmet sklepanja (anumeya); zato [Utpaladeva] pravi 'ugibanje'
(ūhana), 'domneva' (tarkaṇa), 'predvidevanje' (saṃbhāvana). Pri tem je delno (aṃśe)
soudeležena tudi dejavnost čutov in zato 'ugibanje' (ūha) implicira tudi neposredno
zaznavo (sākṣātkāra).« 228 Na prvi pogled se zdi, da ta Abhinavaguptov komentar
vnaša le še več zmede – potem ko zatrdi, da zavest drugih ne more biti predmet
sklepanja (kar morda lahko sprejmemo), nadaljuje z nadvse nenavadnim predlogom:
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naše spoznanje spoznanja drugega naj bi bilo delno tudi čutno, torej zavest drugega
delno neposredno zaznamo. Kaj novega naj bi to prineslo? V indijskih filozofijah je
veljalo, da sklepamo v vsakem primeru na podlagi podatkov, ki nam jih priskrbi
neposredna zaznava (ali zanesljivo pričevanje), torej nismo nič pridobili. A oglejmo si
čudni predlog filozofov pratyabhijñe natančneje v širšem kontekstu filozofije
prepoznanja.
Kar je najprej pomembno izpostaviti in kar v indijski filozofiji še zdaleč ni
samoumevno, pač pa je posebnost monističnega kašmirskega šivaizma, je razumevanje
spoznanja (jñāna) in dejavnosti (kriyā) kot inherentno povezanih. Kot smo videli že v
ontološki in kozmološki shemi, sta spoznavanje in dejavnost dve obliki iste sile
oziroma moči (śakti) in ne dve različni, med seboj nepovezani sposobnosti. Dejavnost
je zgolj konkretna manifestacija sile, ki se v abstraktnejši obliki kaže kot moč
spoznanja, v še abstraktnejši pa kot moč volje. Volja sproži spoznanje (notranjo
predstavo), ki jo nato udejanim in obratno, z dejavnostjo čutno spoznavam in
spoznanje zaznamuje voljo. Za konkretnejšo ponazoritev pa spomnimo na
Utpaladevovo izhodiščno tezo: o spoznanju pri drugem ugibam na podlagi dejavnosti,
ki jo telesno manifestira. Pod telesno manifestacijo dejavnosti pa po razumevanju
pratyabhijñe med drugim spadajo tudi telesni znaki, ki so značilni za čustvovanje. Ko
vidim nekoga, ki se trese in neutolažljivo joka, na podlagi te njegove »dejavnosti«
ugibam, kot bi se izrazil Utpaladeva, da »spoznava«, se pravi doživlja, občuti, stanje
globoke žalosti. Telesni znaki, povezani z notranjimi stanji (bhava), so zelo natančno
opredeljeni v Nāṭyaśāstri, nauku o gledališki umetnosti: če želimo notranja stanja
upodobljenih likov prikazati kar se da prepričljivo, je treba seveda zelo natančno
poznati njihove zunanje znake. Razumevanje mehanizmov intersubjektivnosti je torej
še eno področje, kjer se epistemologija (in tudi ontologija) pratyabhijñe stika s
področjem estetike.
Ob domnevi, da sočlovek (oziroma drugo živo bitje) doživlja bolečino, pa moje
notranje stanje, se pravi spoznanje, ni enako, kot recimo ob sklepanju: »Na hribu vidim
dim, torej je na hribu ogenj.« Naše doživljanje živih bitij je bistveno drugačno od
doživljanja neživih reči. »[…] naše zavedanje drugih ni zgolj spoznanje (jñāna), pač
pa je prepoznanje (pratyabhijñā),«229 ugotavlja Isabelle Ratié, ki je vprašanje drugosti
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v filozofiji pratyabhijñe v svojem delu temeljito raziskala.230 »Ko sem priča dejavnosti,
jo prepoznam kot vidik vimarśe, esencialnega dinamizma zavesti. Naše zavedanje
drugih je prepoznanje – se pravi preblisk zavedanja svobodne, samo-osvetljujoče se
entitete, ki jo že poznam, kajti sebe izkušam kot takšno svobodno samo-osvetljujočo se
entiteto. Zavedati se drugih pomeni v njih prepoznati svojo lastno subjektivnost.«231
Drugega kot živo bitje prepoznam ne zato, ker bi njegova živost postala objekt mojega
spoznanja (čeprav prepoznanje sprožijo telesni znaki, ki to so), ampak zato, ker ob
živem bitju jasneje začutim lastno živost oziroma subjektivnost, ki ni niti (zgolj) moja
niti (zgolj) subjektivnost drugega, ampak nama je obema skupna.
Čeprav prepoznam spozna(va)nje drugega kot spozna(va)nje, torej prepoznam
zavestnost, ki naju oba oživlja, pa mi ostaja nedostopna vsebina in narava njegovega
spozna(va)nja. Sleherni posameznik v svetu mnogoterosti, ki je v domeni māye,
spoznava kozmos s svoje edinstvene perspektive, ki je drugim posameznikom
nedostopna.232 Zato spoznanje drugega po eni strani intimno prepoznam kot lastno, po
drugi strani pa predstavlja nedostopno drugost, o kateri lahko zgolj ugibam. Z drugim
sva tako hkrati eno in drug drugemu drugo. »Posamični subjekti po filozofiji
pratyabhijñe niso monade, ker niso nič drugega kot omejeni vidiki ali vloge, ki si jih
enovita zavest svobodno izbira. Iz tega razloga tudi niso zaprti vase, za razliko od
neživih predmetov, ki so 'vsebovani v sebi' (svātmaniṣṭha): v takšnem sistemu
empiričnega posameznika opredeljujejo tako njegove meje – ki jih stalno izkuša v
soočanju z objekti in drugimi subjekti – , kot tudi njihovo raztapljanje – ki ga prav tako
stalno izkuša, ko si svet deli z drugimi.«233
V kolikšni meri (lahko) drugega prepoznam kot zavestni, čuteči subjekt, pa je
odvisno od tega, v kolikšni meri se prepoznavam/doživljam kot zavesten in čuteč
subjekt. Če je posameznikova zavest v zamegljenem stanju zablode (moha), ki je
nasprotno prepoznanju, je zavest ujeta v objektno naravnanost – tak posameznik
230
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spoznava in deluje, kot bi ne bil zavestno, čuteče bitje, ampak brezčuten avtomat,
objekt. Samega sebe občuti objektno, posledično pa ni sposoben prepoznati živosti,
subjektivnosti drugega. Tak posameznik je brezsrčnež (ahṛdaya). Njegovo nasprotje je
srčnež (sahṛdaya), čigar zavest je tako močno zasidrana v subjektivnosti, da
prepoznava zavestnost ne le v drugih živih subjektih, pač pa v vseh pojavih. Stanje
zavesti lahko prehaja skozi različne oblike med tema dvema ekstremoma. Z vrhovnega
vidika je tisto, kar se bodisi razkriva bodisi skriva pred seboj, absolutna Zavest, ki je
kot čisti subjekt (po)polne zavestnosti, živosti in čutenja Śiva, kot čisti objekt, ki je v
največji mogoči meri negacija zavestnosti, živosti in čutenja, pa materija.
Sposobnost sočutja in posledično pristna etična drža je po filozofiji pratyabhijñe
premo sorazmerna s stopnjo prepoznanja (pratyabhijñā). Sočutje je posredno predmet
uvodnega Utpaladevovega izreka, v katerem izrazi namero svojega pisanja: »Potem ko
sem na nek način dosegel stanje služabnika vélikega Gospoda (Maheśvara), bi rad
pomagal vsem ljudem (janasya), zato bom logično pojasnil, kako doseči prebujenje
prepoznanja Gospoda, kar je najvišji dosežek.«234 Prepoznanje je najvišji dosežek zato,
ker prinaša popolno izpolnitev (pūrṇata), še dodaja v lastnem komentarju. 235 Temu
uvodnemu izreku, ki je (vsaj deloma) stvar konvencije (avtor svojo avtoriteto
vzpostavi s tem, da se razglasi za razsvetljenega, njegova motivacija pa je nesebična),
se Abhinavagupta v razlagah temeljito posveti, ob tem pa razvije več zanimivih misli,
povezanih z vprašanji sočutja, altruizma in etičnosti.
Najprej poudari, da je Utpaladevova filozofija namenjena vsem, ki so rojeni
(jana) in podvrženi krogotoku rojstva (janana) in smrti – zdi se, da Abhinavagupta s to
razlago pomensko polje, ki ga označuje »jana«, z »vseh ljudi«, kakor se običajno
razume, še razširi na vsa čuteča bitja. Utpaladeva po njegovo na ta način »izrazi
dejstvo, da jim je treba pomagati (upakaraṇīya), saj so predmet sočutja (kṛpā).«236 Tu
je jasno viden vpliv budističnega ideala bodhisattve, ki smisel duhovnega prebujenja
ne vidi v osebni osvoboditvi, temveč v pomoči drugim bitjem, ujetim v krogotoku
prerajanja (saṃsāra), da bi tudi ona dosegla prebujenje in se tako osvobodila trpljenja.
Prepoznanje (pratyabhijñā) naj bi bilo torej načeloma dosegljivo vsem ljudem ne glede
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na spol in kastno pripadnost. Ta načelna naravnanost je sicer v neskladju z naravo ĪPK,
ki je zahtevno filozofsko besedilo, očitno namenjeno visoko izobraženim bralcem
(torej moškim brahmanom). A branje in razumevanje ĪPK ni veljalo za edino pot k
prepoznanju – nasprotno, do prepoznanja lahko pride tudi spontano ali ob zgolj rahli
zunanji vzpodbudi.237
V nadaljevanju Abhinavagupta komentira Utpaladevov izpričani motiv za
osnovanje filozofije prepoznanja, kar prerase v razmislek o naravi motivacije nasploh
in o pogojih možnosti nesebičnega delovanja. Utpaladeva »poudari svojo istovetnost
(abhinnatā) s Sebstvom 238 , kar izključuje možnost kakršnega koli drugega motiva
(prayojana) kot je delovanje v najvišje dobro (parārtha) drugih; kar se tiče njega
samega (svātman) je (po)poln/ iz(po)polnjen (pūrṇa).«239 Ali je nesebično delovanje
zares mogoče ali pa se v ozadju slehernega navidezno nesebičnega delovanja skriva
prikrito sebični interes (ki pa ni nujno v navzkrižju z interesi drugih), je bilo v indijskih
filozofijah predmet kompleksnih debat in polemik, povezanih z različnimi prepričanji
o naravi sebstva kot subjekta delovanja ter o (ne)povezanosti sleherne dejavnosti z
željo. V podrobnosti teh zanimivih razprav se na tem mestu žal ni mogoče spustiti, saj
bi to zahtevalo daljšo, samostojno obravnavo.240
Do ideje, da bi bilo lahko motiv delovanja karkoli drugega kot posameznikova
želja, so bili posebej kritični filozofi mīmāṃse. Mīmāṃsā, ki je v osnovi hermenevtika
navodil za vedsko obredje, je teorijo motivacije sprva razvila v odnosu do obrednega
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delovanja, nato pa do delovanja nasploh. Po mīmāṃsi je motiv za delovanje lahko
edino posameznikova želja, pa naj bo bolj ali manj plemenita. Tudi če resnično želim
dobro drugim, je želja, ki usmerja moje delovanje, moja lastna. Buddhovo delovanje je
po mīmāṃsi tako v neskladju z njegovim naukom: če je Buddha resnično dosegel
nirvāṇo in je povsem brez želja, ni mogoče, da bi imel kakršen koli motiv za
poučevanje; če pa Buddha razširja svoj nauk, to pomeni, da ima željo razširjati svoj
nauk, torej ni dosegel nirvāṇe, h kakršni naj bi njegov nauk vodil.
Abhinavagupta se odločno postavi na stran tistih, ki zagovarjajo, da je mogoče
ne le altruistično, pač pa tudi brezželjno delovanje. »Nobenega božanskega prekletstva
ni, ki bi povzročilo, da je motiv lahko zgolj moje lastno dobro (svārtha), ne pa dobro
drugih! Kajti tudi moj lastni interes ne more biti motiv, če ne ustreza definiciji motiva,
motiv pa je tisto, kar se je človek nameril doseči in je zato sprožilec (prayojaka)
delovanja.«241 Če se je človek nameril doseči dobro drugih, je torej to njegov motiv,
njegovo delovanje pa bo posledično bistveno drugačno, kot če bi služil zgolj lastnemu
interesu. V ĪPVV gre Abhinavagupta še dlje in razglasi, da je dobro drugih lahko
motiv samo v primeru, ko je človek že brez želja, sicer pa nikakor ne. Samo človek, ki
je dosegel prepoznanje in s tem izpopolnjenost (pūrṇatā), lahko deluje pristno
nesebično. »Kajti nekdo, ki ni (po)poln/iz(po)polnjen (apūrṇa), si misli 'Moram došeči
izpolnitev (pūrayiṣyāmi)!' in zato škoduje (apakaroti) drugim (para) ali pa jim vsaj ne
pomaga (upakaroti). […] Kajti kdor je omejen (niyantrita) s tem, kar mora doseči zase
(svasaṃpādya), si ne more želeti pomagati drugim – če pa ni ničesar, kar bi želeli
doseči zase, ne more biti drugače, kot da je [njegov] namen pomagati drugim
(paropakāra).«242 Isabelle Ratié je v članku »Remarks on Compassion and Altruism in
the Pratyabhijñā Philosophy« odlično strnila stališče filozofov pratyabhijñe: »Kdor se
ni osvobodil ne more želeti pomagati drugim: njegova volja je nujno omejena na
sebične cilje, kajti ne izkuša svoje lastne izpolnjenosti. Nasprotno pa je želja (icchā)
osvobojenega daleč od tega, da bi bila pričakovanje (ākāṇkṣā) – to pomeni želja, da bi
zapolnili nek manko in v ta namen uporabili drugega; je volja, ki brsti iz zavedanja
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lastne polnosti, zato je nujno altruistična in je eno s tistim, kar šivaistično izročilo
imenuje milost (anugraha) Gospoda.«243
A zavest, ki je dosegla prepoznanje in se čuti izpolnjeno, je po monističnem
kašmirskem šivaizmu zavest, ki je v stanju najvišje oblike blaženosti (ānanda), v kateri
ne le sebe, pač pa ves kozmos (kar je v primeru prebujene zavesti istovetno) doživlja
kot polje absolutne blaženosti (jagadānanda). To pa pomeni, da motivacija za pomoč
drugim ne more izvirati iz zavesti njihovega trpljenja (duḥkha), kar je motivacija
budističnega bodhisattve. Tudi trpljenje po prepričanju monističnega kašmirskega
šivaizma namreč ni odstotnost oziroma negacija blaženosti, ki je temeljna narava
absolutne Zavesti (cidānanda), pač pa je zgolj pozaba izvorne blaženosti, sorazmerna s
pozabo/omejitvijo Zavesti. Ker trpljenje ni nasprotje blaženosti, ga je mogoče
sublimirati in preobraziti v blaženost, intenzivno trpljenje pa lahko celo pripelje do
bliskovitega in spontanega prebujenja.244 Motiv za pomoč drugim torej ni niti lastni
manko niti zavest njihovega manka, pač pa ravno obratno: zavest inherentne blaženosti
in (po)polnosti absolutne Zavesti, ki je z vidika vrhovne resničnosti v enaki meri
prisotna vedno, povsod, v vseh in v vsem. »Pomagati drugim ni več poskus zapolniti
kakršno koli nepopolnost, ki jih prizadeva: je radostna dejavnost, ki je ne opredeljuje
nikakršen manko ali potreba in nima drugega vzroka kot svojo lastno polnost, kajti
nesebična dejavnost ni mogoča brez blažene zavesti lastne izpolnjenosti, blažena
zavest pa nujno rezultira v dejavnosti, usmerjeni k interesu drugih.«245
Podoba altruističnega modreca, kot jo izriše monistični kašmirski šivaizem, je
radostni srčnež, čigar blagohotnost je povsem spontana, naravna in organska, saj izvira
iz občutja prekipevajoče notranje polnine in blaženosti. Ali kot sklene Isabelle Ratié:
»Osvobojeni, ki se zaveda svoje enosti z drugimi, katere poskuša osvoboditi, le igra,
da jih osvobaja, prav kakor drugi le igrajo, da se osvobajajo. Tako osvobojeno sebstvo
kot tudi zasužnjeni drugi konec koncev niso nič drugega kot vloge, ki ji igra Igralec
par excellence, absolutna zavest; to pa ne pomeni, da bi bili drugi zgolj iluzija za
razliko od mene – drugi so, enako kot jaz, ista absolutno svobodna (in absolutno
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resnična) eniteta, ki se igra igro ujetosti in osvobajanja, tako da je tudi sočutje samo po
sebi del te igrive alternacije med samopozabo in samoprepoznanjem.«246

3.3.3 Strategije osvobajanja247: Metoda, ritual, igra
a) Monistična reinterpretacija šivaističnega izročila: Nečistost(i) (mala) kot
manifestacija pomanjkljivega spoznanja (ajñāna)
Ideja osvoboditve (mokṣa, mukti, kaivalya), h kateri stremijo indijske tradicije, je
pogojena s predstavo o ujetosti (bandha) v krogotoku prerajanja (saṃsāra). Glede tega
osnovnega izhodišča vlada v indijskih filozofijah širok konsenz. Glavni krivec za
prerajanje je karma, a o tem, kaj natanko naj bi karma bila, posledično pa tudi, kako jo
prekiniti in se je osvoboditi, imajo tradicije različne nazore. Glede na to, kako
pomemben, tako rekoč vseprežemajoč, je nauk o karmi v indijskih religijah/filozofijah,
je izjemno zanimivo, kako malo prostora in pozornosti mu namenjajo besedila
monističnega kašmirskega šivaizma. V monističnem kašmirskem šivaizmu je pojem
karme povsem obroben in ima svoje mesto le v okviru šivaističnega nauka o treh
oblikah nečistosti (mala), ki ga monistični tantrizem subverzivno reinterpretira.
Dualistično izročilo šivaistične siddhānte uči, da je tisto, kar veže posamično
dušo (paśu), nečistost (mala). Ta je definirana kot »nezaznavna, vseprežemajoča
substanca (dravya), ki preprečuje, da bi duša dostopala do svoje notranje vsevednosti
in vsemogočnosti.« 248 Nečistost ima tri oblike: vrhovna in primarna je nečistost
posamičnosti (āṇavamala), ki dušo omeji, atomizira (aṇu). Druga nečistost je nečistost
iluzije (māyīyamala), ki ustvarja zmotno zaznavo mnogoterega sveta. Šele tretja
nečistost pa je karmična nečistost (kārmamala), 249 zaradi katere se duša znova in
znova reinkarnira v saṃsāri. Ker je v siddhānti nečistost pojmovana substancialno, naj
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bi se je bilo mogoče očistiti zgolj z obredjem, ki ga skozi ustrezno posvečene
šivaistične svečenike izvaja sam Šiva. In ker je fizično telo posledica karmične
nečistosti, se bo osvoboditev polno manifestirala šele po smrti. »Vprašanje, kdo je
osvobojen, se za siddhāntike ne pojavi. Edino vprašanje je, kdo bo osvobojen, to pa je
odvisno od tega, ali je bil človek sprejet za iniciacijo, nad čimer imajo institucije
siddhānte popoln nadzor,«250 razlaga Alexis Sanderson.
Nasprotno pa monistični tantrizem zamisel o treh nečistostih načeloma sicer
sprejema, a jih razglasi za obliko nevednosti oziroma nepopolnega spoznanja (ajñāna).
Rituali imajo tudi v monističnem tantrizmu pomembno mesto, a njihova vrednost ni
absolutna, pač pa relativna – ali so smiselni ali ne, ni odvisno (le) od tega, ali so
tehnično brezhibno izvedeni (kot v brahmanizmu in dualistične tantrizmu), pač pa od
tega, ali posameznik, ki je v ritualu udeležen, s pomočjo rituala doseže popolnejše
spoznanje, kot ga je imal prej. In čeprav rituali lahko prispevajo k spoznanju, ker
postane z njihovo pomočjo posameznikova zavest zanj razpoložljivejša, pa niso niti
nujni niti zadostni pogoj zanj. Do spoznanja lahko pride tudi brez uporabe ritualov ali
jogijskih metod, zgolj s kontemplacijo ali celo povsem spontano (čeprav naj bi bilo to
zelo redek pojav). To pa pomeni, da je osvoboditev neodvisna od posrednikov v obliki
duhovnih institucij.
»Spoznavajoči subjekt se imenuje 'gospod(ar)' (patiḥ), kadar se mu vse stvari
kažejo, kot da sestavljajo njegovo telo. Kadar se mu zdijo različne zaradi iluzije
(māyā), pa se subjekt, zaznamovan z različnimi nečistostmi, kot so karma itd., imenuje
'zver' (paśuḥ).« 251 Tako Utpaladeva v 3. poglavju ĪPK (O izročilu) temeljna pojma
šivaističnega izročila, ki označujeta Boga (patiḥ) in omejeno dušo (paśuḥ), vključi v
monistično ontologijo pratyabhijñe. Abhinavagupta v ĪPV pojasnjuje, da osvobojeni
prepoznava »tako svoje telo kot tudi vse drugo na svetu kot nerazlikovano od
Zavesti«252, zato ni nobene ovire, da ne bi bil popolnoma duhovno svoboden že za časa
življenja in ne šele po smrti, kakor je veljalo v siddhānti pa tudi drugih indijskih
tradicijah. Pravzaprav pa je tudi o osvoboditvi mogoče govoriti le v relativnem smislu,
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saj v resnici »ne obstajata niti ujetost niti osvoboditev. A glede na prejšnje stanje in v
primerjavi z drugimi subjekti, se mu iz praktičnih razlogov reče osvobojeni, Śiva.«253
Kako torej v monističnem kontekstu razumeti nečistosti, o katerih govori
dualistični šivaizem? »Zavest, ki je prikrajšana za svobodo ali obratno, svoboda, ki je
prikrajšana za zavest, to sta dve obliki nečistosti - ki se ji tako pravi, ker zamegli
posameznikovo pravo naravo -, imenovane āṇava,«254 definira Utpaladeva v ĪPK. V
lastnem komentarju 255 dodaja, da je absolutna resničnost svobodna Zavest, njena
narava pa je čista (po)polnost. Po lastni volji se omeji v enem – ali v obeh – od teh
vidikov, kar povzroči, da se atomizira in ne zaobjema več celote vsega. Ko je ta pogoj
izpolnjen, pravi v naslednjem izreku 256 , si spoznavno resničnost predstavlja kot
različno od sebe, kar je nečistost, imenovana māyīyamala. Subjekt, omejen na ta način,
ima še vedno (čeprav tudi omejeno) moč delovanja, ki določa, kako se bo rodil in
kakšne izkušnje bo imel. Ker pa ima zmotne predstave o tem, kdo je in je njegova
identifikacija omejena, v razdrobljenem svetu pojavov deluje na podlagi želja in
odporov ter domneva, da žanje njihove sadove - to je kārmamala. A tudi ta ni nič
substancialnega, temveč je zgolj oblika zmote. »Karmična nečistost, ki se nanaša na
subjekt delovanja z omejeno lučjo zavesti, je posledica zmote, da so vzrok porajanja
itd., dejanja, kot je bilo dokazano, pa to niso vzroki.«257 Dejanski vzrok vseh pojavov
je po filozofiji pratyabhijñe le svobodna volja absolutne Zavesti. Prav ta pa je tudi
vzrok samih nečistosti, ki so način božje samopozabe: »Gospodova volja ustvariti te tri
nečistosti se imenuje moč māye,«258 odločno poudari Utpaladeva.
Pratyabhijñā na ta način integrira nauke šivaističnega izročila v monistično
kozmološko-ontološko shemo. Nečistosti, ki jih ima siddhānta za substancialne,
razglasi za posledico zmote, za funkcijo māye. Male niso uvrščene med kategorije
(tattve), ker niso samostojne bitnosti, so zgolj učinek božanske čarovnije.
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Takšna reinterpretacija pa ima za posledico tudi povsem drugačen odnos do
telesa, kot je bil značilen za predhodne in sočasne indijske tradicije. Telo (deha ali
śarīra), ki se ujetemu posamezniku kaže kot posledica karme in neizčrpen vir
potencialnega trpljenja, se osvobojenemu razkrije kot zgoščina (ghana) zavesti in
(potencialni) vir (božanske) moči. Zanimive misli o telesu je mogoče najti v izrekih
PS, še posebej pa v Yogarājovem komentarju. 74. kārikā PS o osvobojenem pravi:
»Zanj je božansko prebivališče njegovo lastno telo – obdarjeno s šestintridesetimi
tattvami in z okni čutov – ali pa telo drugega ali pa celo predmet, kot je posoda.« V
tem izreku odmeva misel Abhinavagupte, ki sem jo že navedla, namreč da osvobojeni
prepoznava tako svoje telo kot tudi vse ostalo kot absolutno Zavest. Izrek iz PS pa k
temu še dodaja, da je telo »obdarjeno s šestintridesetimi tattvami in z okni čutov«: telo
je mikrokozmos, ki ga gradijo enaki gradniki, kot sestavljajo makrokozmos, poleg tega
pa ga »okna čutov« odpirajo navzven – telo je torej odprti mikrokozmos, povezan z
vsem, kar ga obdaja.
Izrazi za telo (deha, śarīra) ne označujejo zgolj materialnega, fizičnega telesa.
PS 5 izrecno poudarja, da je kozmos »neprekinjen kontinuum čudovito raznolikih
teles, sposobnosti in svetov.« Yogarāja v komentarju dodaja, da so telesa »oblike, za
katere so značilne različne razporeditve obraza, rok, nog, itd., med seboj pa se
razlikujejo v skladu z raznolikimi bitji, od Ruder do običajnih duš.« 259 Rudre so
božanstva, ki nimajo materialnih teles. V komentarju k PS 95 Yogarāja pojasnjuje,
kakšna je razlika med »telesi« božanstev in ostalih živih bitij: Šiva ima telo, ki ga gradi
»izključno zavedanje njegovega lastnega Sebstva«260, medtem ko materialno utelešena
bitja podlegajo utvari, da je njihovo (fizično) telo Sebstvo. »To je razlika med Bogom
in žuželko.«261
Tisto, kar po soteriologiji monističnega kašmirskega šivaizma edino osvobaja, je
torej spoznjanje (jñāna) v obliki prepoznanja (pratyabhijñā) resnične narave vseh
pojavov kot manifestacije blažene božanske Zavesti. Tudi v monistični vedānti je
osvoboditev mogoča edino s spoznanjem, a razlika med vsevključujočim monizmom
kašmirskega šivaizma in monizmom advaita vedānte je velika tako v ontologiji kot v
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soteriologiji. Kot v članku »Meaning in Tantric Ritual« pojasnjuje Alexis Sanderson,
sta za nedualizem Maṇḍanamiśre in Śaṅkare »ritual in spoznanje povsem
nekompatibilna, kajti prvi temelji na prepričanju, da so faktorji, dejavnost (kriyā) in
njeni rezultati (phalam) neodvisne entitete, ki se lahko povežejo, medtem ko je
predmet drugega nedualni Absolut, čigar spoznanje razkrije, da je bila mnogoterost teh
elementov sad nevednosti (avidyā).«
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kašmirskem šivaizmu pa ne izključuje mnogoterosti (bheda) in tudi ne sekvenčnosti
(krama), ki sta značilni za (ne le) ritualno dejavnost. »Medtem ko v nedualizmu
Maṇḍanamiśre in Śaṅkare vsi pojavi povzročajo ujetost, lahko v dinamičnem
nedualizmu Abhinavagupte in Kṣemarāje bodisi vežejo bodisi osvobajajo. Prvo se bo
zgodilo v primeru, če njihova prisotnost ni prepoznana kot dinamizem, naraven za luč
zavesti. Drugo pa se bo zgodilo takoj, ko se vzpostavi takšno prepoznanje.
Spoznavanje in dejavnost, ki sta prej zastirala resnično identiteto posameznika, zdaj
ponazarjata njeno vseprežemajočo in neuničljivo moč.«263

b) Metoda (upāya)
V

Tantrāloki

(TĀ)

Abhinavagupta

razvije

metaklasifikacijo

tantričnih

soterioloških metod, ki je s filozofskega stališča zanimiva zaradi povezav tako z
ontologijo kot z estetiko. Glede na to, kako in na kak način praktikant usmerja svojo
pozornost, prakse razvrsti v štiri kategorije: anupāya, śāmbhavopāya, śāktopāya in
āṇavopāya, sama struktura TĀ pa je zasnovana tako, da si opisi in teoretska
utemeljitev praks sledijo od najvišjih k nižjim nivojem, kar ni nepovezano s
kozmološko kategorizacijo bitnosti (zato ima TĀ 37 poglavij, ki simbolozirajo 36
kategorij in nepresegljivo, anuttara).
Najvišja oblika soteriološke metode (upāya) je »nemetoda« (anupāya), ki ji je
posvečeno 2. poglavje TĀ (takoj po splošnem uvodnem). Gre za spontano prebujenje,
s katerim posameznik v hipu doseže celovito, popolno in trajno spoznanje, nobena
metoda pa ni potrebna niti za to, da bi takšno spoznanje ohranjal. Takšnega prebujenja
ne sproži nič zunanjega, temveč intenzivni sunek božanske moči (śaktipāta). V
najintenzivnejši obliki pride do tako hitre in nenadne razširitve zavesti, da posameznik
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ne more ohraniti identitete posamičnosti, tudi ne telesa – fizično takoj nastopi smrt. Če
je prebujenje blažje, ga posameznik lahko preživi ter v prebujenem stanju ostane brez
nadaljnje uporabe metod. V najblažji različici pa do prebujenja sicer pride spontano, a
ni trajno in je razširjeno stanje zavesti treba ohranjati z ostalimi metodami.264
Za najvišjo obliko metode velja śāmbhavopāya, »Šivova metoda«, ki je po
naravi nediskurzivna, gre zgolj za subtilno usmerjanje čistega zrenja. S to metodo, ki ji
je posvečeno 3. poglavje TĀ, se zavedanje (vimarśa) ohranja v stanju subjekta (ahaṃ):
praktikant mora sredi vseh pojavov ohraniti zavedanje, da so pojavi pojavi v Zavesti.
V ta namen se uporablja prispodoba zrcala, s katero smo se že seznanili v okviru
poglavja o kozmologiji – le da v śāmbhavopayi zrcalo ni prispodoba, pač pa živo
zrenje: praktikant vse pojave uzira kot odbleske v ogledalu absolutne Zavesti, ne da bi
se v to moral posebej prepričevati.
Če ne zmore na ta način stabilizirati zavedanja, se je treba poslužiti diskurzivne
metode, imenovane śāktopāya, »metoda (Šivove) moči«, ki ji je posvečeno 4. poglavje
TĀ. Abhinavagupta tako spoznanje kot nevednost deli na dve obliki: pauruṣa (a)jñāna
in bauddha (a)jñāna. Pauruṣa jñāna je višje, nedvojnostno spoznanje, ki je
neposredno izkustvo razširjene zavesti, bauddha jñāna pa je »intelektualna,
konceptualna formulacija absolutnega stanja in resničnosti,« 265 razlaga Sanderson.
»Intelektualna nevednost je refleks skrčene zavesti; a lahko tudi intenzivira ta krč. Na
enak način se polno razširjena zavest (pauruṣam jñānam) izraža v nedualističnih
formulacijah resničnosti (bauddhaṃ jñānam), kot v svetih spisih; a zavest je mogoče
tudi razširiti s potopitvijo v kontemplacijo tovrstnih formulacij.« 266 Tako kot vse
ostalo, kar ima naravo mnogoterosti, lahko tudi mišljenje po monističnem kašmirskem
šivaizmu bodisi osvobaja bodisi zasužnjuje – to pa je odvisno od tega, kako je
usmerjeno: subjektno, v smeri enosti, ali objektno, v smeri mnogoterosti. Śāktopāya
obrača misel k njenemu izvoru, ki je onkraj misli. Monistični kašmirski šivaizem
verjame, da je mogoče »misel (vikalpaḥ) na nedualno resničnost z nenehnim
ponavljanjem tako intenzivirati, da izbriše vse drugo zavedanje in sčasoma odvrže
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svojo naravo razdvojevanja ter postane razsvetljena nedualna zavest, ki je bila do tedaj
njen predmet.«267
Najnižja oblika metode pa je »posameznikova metoda«, āṇavopāya, ki so ji
posvečena preostala poglavja v TĀ. Za metode, ki spadajo v to kategorijo, je značilno,
da je zavedanje posameznika v njih usmerjeno na predmet, ki ga posameznik občuti
kot zunanji glede na svoj jaz. Ta predmet je lahko bodisi notranji (kot pri vizualizaciji,
razvijanju osredotočenosti na dih ipd.) ali zunanji (kot maṇḍala in mantra v ritualu).
Āṇavopāya ima več stopenj, višje stopnje so jogijske metode, nižje pa rituali: pri tem
so višje oblike ritualov notranje vizualizacije rituala, najnižje pa konkretni rituali, pri
katerih se uporabljajo zunanji predmeti.
Abhinavaguptova metaklasifikacija soterioloških praks je preslikava ontološkokozmološke sheme na področje soteriologije. Ker je ujetost (bandha) z absolutnega
stališča zgolj navidezna, so tudi same metode razumljene kot manifestacija božanskega
razkrivanja (anugraha), milosti, ki se prav tako kot obratni tok, skrivanje (tirodhāna),
v absolutni Zavesti odvija ves čas. Kdo izvaja metodo? V višjih oblikah je jasno, da je
to Šiva (śāmbhavopāya) oziroma njegova sila (śāktopāya), le v najnižjih oblikah se
zdi, da je vršilec posameznik (āṇavopāya). Dejansko pa se v metodah kaže valovanje
in preoblikovanje božanske sile: cidānanda śakti, sila blažene absolutne zavesti v
nemetodi

(anupāya),

īccha

śakti,

naddiskurzivna

volja

v

Šivovi

metodi

(śāmbhavopāya), jñāna śakti, moč spoznanja v metodi moči (śāktopāya) in kriyā śakti,
moč dejavnosti v posameznikovi metodi (āṇavopāya).
V štiridelni shematizaciji metod pa se zrcali še ena štiridelna shema: shema ravni
Govorice. Moč Govorice, ki vodi od enega k mnogoteremu in nazaj, se v metodah
razkriva kot naravnanost zavesti, ki pomenu od objektiviziranega sledi nazaj k izvoru v
absolutnem Subjektu. Āṇavopāya ustreza ravni pozunanjene Govorice (vaikharī vāc),
vendar se označevalcev, pa naj gre za verbalne znake/simbole, kot so mantre, ali
vizualne znake/simbole, kot so yantre in maṇḍale, v metodi ne uporablja za
označevanje objektivne stvarnosti, temveč je končni označenec vseh označevalcev
Zavest sama. Pomen vseh v upāyi uporabljenih označevalcev je Absolut – pa naj gre
za ritualne predmete (o tem več v nadaljevanju) ali za dih, ki ga jogin pozorno motri in
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tako zavedanje naperi k živosti, ki dih poraja (dih pa je v tem smislu njen
označevalec).
Diskurzivno mišljenje, uporabljeno v śāktopāyi, ustreza vmesni Govorici
(madhyamā vāc). Čeprav gre za notranji samogovor miselnega toka v obliki
pojmovnega mišljenja, to mišljenje – če naj velja za soteriološko metodo - ne označuje
objektne stvarnosti, ampak napotuje onkraj sebe in razpira zavest za nediskurzivno
zrenje. Takšno zrenje, značilno za śāmbhavopāyo, ustreza ravni Govorice zrenja
(paśyantī vāc). Ko se raztopi še zadnja sled razlikovanosti med subjektom in objektom,
označevalcem in označencem, je zavest v nerazlikovanem stanju vrhovne Govorice
(parā vāc), kjer ni potrebe po kakršni koli metodi (anupāya).

c) Ritual
Da bi imel ritual v okviru monistične šivaistične ontologije in kozmologije
soteriološki smisel, ga je treba utemeljiti kot obliko spoznanja. S te perspektive je
izvajanje obredov razumljeno kot primerno za tiste, »ki ne morejo doseči
samopreobrazbe zgolj z mišljenjem. Proces morajo začeti korak dlje od cilja, s
sestopom v dejavnost (kriyā), najmanj subtilno od vseh moči zavesti. A s tem ne
zapustijo domene spoznanja. Razumeli naj bi, da prakticirajo isto izpopolnjevanje
mišljenja resničnosti (vikalpasaṃskāraḥ) [kot praktikanti śāktopāye, op. T.K.], a v
manj subtilnem mediju smiselne dejavnosti. Substrat dejavnosti v konkretni sferi
individualizirane zavesti podpira proces zavedanja in mu omogoča, da razvije
intenziteto,« 268 razlaga Sanderson. Božanstvo, ki se v obredu časti, simbolizira
absolutno Zavest, s katero se poskuša častilec med obredom poistovetiti. »Čaščenje je
treba razumeti kot kontemplacijo te istovetnosti, ki lahko vodi do razsvetljenja s
ponavljanjem, kulminira pa v neposrednem spoznanju.«269
Častilec naj bi se obreda lotil z naravnanostjo, da so vsi elementi obreda sam
Šiva, torej absolutna Zavest: Šiva so pripomočki, uporabljeni v obredu, Šiva je potek
obreda, Šiva je ta, ki se ga časti (v kateri koli obliki in pod katerim koli imenom) in
tudi on sam, častilec, je že v izhodišču Šiva. Če častilec v obred vstopi s takšnim
zavedanjem in ga skozi obred ohranja, ga bo spoznanje, da je vse Šiva, preplavilo s
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takšno močjo, da ne bo ostalo omejeno le na posvečeni prostor in čas obreda, je
prepričan Abhinavagupta: »Ko se vsi faktorji preobrazijo v Šivo v paradigmi
(udāharaṇam) obreda, to prežame tudi človekovo posvetno delovanje. Kakor bo
izurjen konj ohranil disciplino tudi takrat, ko je spuščen na prostost in celo sredi bitke,
tako bo tisti, ki je vse faktorje poistovetil s Šivo s stalnim ponavljanjem dejanja
čaščenja, v njih [tudi zunaj obreda] videl enost, pa naj miruje ali deluje. Kdorkoli se na
ta način popolnoma posveti praksi enosti, bo izkusil, da se vesolje nenadoma in
mogočno razkrije, zdi se, da ekstatično pleše pod silovitim vplivom svoje brezgrajne
narave Šive. […] Kakšen višji cilj bi še lahko obstajal za tiste, ki opravljajo obredje, da
bi dosegli to stanje, v katerem prežamejo kozmos kot Šiva v vsej svoji celovitosti?
Dosegli so izpolnitev. So že Šiva.«270
In kakor je celovito spoznanje po prepričanju monističnega kašmirskega
šivaizma mogoče doseči brez obrednih praks, ga je po drugi strani mogoče doseči tudi
zgolj z obredno prakso, ne da bi se posebej kultiviralo mišljenje, če se jo le izvaja s
pravilno, v preseganje razlikovanosti (bheda) usmerjeno naravnanostjo. Tudi v
soteriološki shemi se torej izkaže, kar je bilo značilno že za kozmološko: hierarhija
med ravnmi je zgolj navidezna in relativna, z absolutnega vidika pa so vse ravni
enakovredne, saj celovitost nepresegljivega v enaki meri prežema vse pojave in oblike.
Obred po eni strani služi kot uprizoritev kozmičnih silnic, po drugi strani pa
častilec iste silnice in zakonitosti, ki jih je prepoznal v obredu, z obredno prepobraženo
zavestjo uzira v delovanju kozmosa. Kozmološke kategorije bitnosti, tattve, v obredu
ponazarja maṇḍala, moč Govorice pa oživlja obredne mantre. A zunanjo, objektno
formo obreda je treba kontemplativno ponotranjiti, subjektivirati. Maṇḍalo, ki
simbolizira kozmos, praktikant z vizualizacijo »prenese« v svoje telo in jo opolnomoči
z »vnašanjem« manter (nyāsa).271 Zmago Šmitek je v knjigi Mandale: Tajni vrtovi
razsvetljenja o maṇḍalah v ritualih, ki jih opisuje Abhinavaguptova TĀ, zapisal:
»Mandala je poistovetena s telesom tistega, ki opravlja obred. Le skozi človeško telo
(tako kot skozi mandalo) je mogoče dojeti božansko sfero. Vendar je mandala tako
močna, da sčasoma preraste telo adepta.« 272 Zavest omejenega fizičnega telesa se
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raztopi v razširjeni zavesti kozmosa, ki ga praktikant občuti kot svoje telo.
Ponotranjenje obreda Abhinavagupta opisuje: »Potem ko se je očistil tako, da se je
radostno potopil v ta kozmos, ki prekipeva od esence (rasa) njegove zavesti, naj časti
celotno zaporedje kozmične hierarhije. […] Ko je opravil to daritev in na ta način
počastil neskončno božanstev, naj prečisti kategorije bitnosti (tattvam), ki so porodile
njegovo telo. Resnična nečistost je zmota, da se razlikujejo od Šive, čeprav so v resnici
identične z njim. Resnično očiščenje je opustitev te zmote. Tako uvidi, da njegovo telo
ne vsebuje ničesar razen zavesti in da je prosto razdvojenosti. Počiva v vsemogočni
svobodi čiste zavesti.«273
Osnovna naravnanost, ki jo v obredu zapoveduje Abhinavagupta, je estetska.
Pred obredom je bilo zapovedano, da se častilci okopajo in tako simbolno očistijo, a
kar veleva Abhinavagupta, je, naj se praktikant okopa v rasi lastne zavesti. »Rasa« ima
številne pomene – o njenem pomenu v estetiki več v nadaljevanju -, pomeni lahko
tekočino, esenco, okus, estetsko doživetje, slast, blaženost … Ko praktikant razširi
svoje zavedanje in namesto omejenega fizičnega telesa ponotranjeno kozmično
maṇḍalo občuti telesno, kozmos, s katerim je poistoveten, prekipeva od rase zavesti:
to je daritvena tekočina, s katero bo – namesto vode, mleka in drugih tekočih daritev,
ki se sicer uporabljajo v obredih - »oblival« vse, kar bo v obredu častil. S pomočjo
celotnega obrednega dogajanja se praktikant uri ne le v izostrovanju in rafiniranju, pač
pa v diviniziranju čutov in čutnosti. »Če so objekti čutov razumljeni kot reči zunaj
zavesti, ki si jih subjekt prilašča in z njimi manipulira, potem čuti niso nič več kot
instrumenti stanja ujetosti (bandhaḥ); če pa subjekt opusti ta prilaščajoči način
percepcije, objekte čutov izkusi v zavesti kot vsebino kognicij, ki jih zaznavajo, in ne
kot njihov vzrok. Ta preskok iz prilaščajočega v estetski način zavedanja
Abhinavagupta vidi kot divinizacijo samih čutov ali bolje kot prepoznanje njihove
božanske narave kot projekcij ali zmožnosti blažene zavesti brez ega, ki je temeljna
identiteta vsega zavedanja.«274 Paradigma estetske naravnanosti, ki jo Abhinavagupta
priporoča v obredju, je, kot bomo videli v nadaljevanju, enaka tudi v primeru, ko
predmet doživljanja ni obred, ampak je umetniška stvaritev.
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Obred pa je poleg vsega navedenega tudi privilegirano mesto, kjer se razkriva
resnična narava intersubjektivnosti. Posvetitev, s katero prebujeni svoje spoznanje
ritualno »prenese« na posvečenca, ne bi mogla učinkovati, če bi se tudi dejansko in ne
le navidezno razlikovala. A prav izjemna moč iniciacije po Abhinavaguptovem
mnenju dokazuje, da se ne. Kot razlaga Sanderson: »Obstaja le zavest. Ta absolut se
manifestira kot naše predstave sebe in drugega/drugih; a s tem se ne odpove svoji
enotnosti. Ko svečenik iniciira, predstavlja tako sebe kot posvečenca v tem
nerazlikovanem bistvu; in dokler ohranja to spoznanje, je identiteta posvečenca
dejansko zlita z njegovo.«275
Če sklenem: rituali so v dualistični šivaistični siddhānti veljali za obliko
dejavnosti, nekakšno operacijo, ki je potrebna, da se odstrani substancialno razumljeno
dušno nečistost. Tako v ritualih siddhānte kot tudi v brahmanskih, vedskih ritualih je
bil poudarek na tehnično brezhibni izvedbi ritualov, njeno kakovost pa so zagotavljali
poklicni izvajalci obredov, svečeniki. Če si je hotel zagotoviti, da mu bo obred prinesel
željene sadove, je moral častilec izbrati najboljše izvajalce in ravnati v skladu z
njihovimi navodili (glede očiščevalnih praks in drugih postopkov). V monističnem
kašmirskem šivaizmu, ki ritual reinterpretira kot dejavnost, namenjeno doseganju
spoznanja, pa se težišče z izvedbe obreda prenese na častilca kot subjekt doživljanja
obrednega dogajanja. Od častilčeve naravnanosti je odvisno, kako globok bo učinek
rituala, izvedba in vsebina rituala pa morata biti takšni, da častilca čim intenzivneje
vzpodbudita k neposrednemu doživetju nedvojnostne zavesti – a nista niti nujni niti
zadostni pogoj za to. Svečenik ali mojster, ki obred izvaja, pa naj ne bi bil le tehnično
podkovan v obrednih postopkih, temveč je za moč in učinek obredja ključna njegova
stopnja spoznanja – če je ta visoka, lahko z močjo spoznanja prežame tudi zavest
častilca, saj je bistvo prepoznanja prav v tem, da ne gre za dve ločeni zavesti, ampak
dve različni manifestaciji ene, absolutne Zavesti.

d) Igra
Za ritual je značilen preplet mikro- in makrokozmosa, zato se tudi v
mezokozmosu obreda zrcali kozmična dinamika, ki jo šivaizem razume kot božansko
igro. Termin »mezokozmos« tu razumem v pomenu, kot ga je v svoji knjigi Etika diha
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in atmosfera politike utemeljil Lenart Škof: »Telo se v tem procesu ne pojavlja v obliki
grobe materije, ali kot nasprotje duha v kateri izmed njegovih form, ali kakšne
sodobne oblike somatike ali medtelesnosti, temveč je bližje staremu razumevanju sveta
kot součinkovanja elementov (zraka ali diha, vode, ognja, zemlje) v okviru celostne
kozmologije mikrokozmosa in makrokozmosa. Tako razumljeno telo je del prostora, v
katerem se rojevajo etične geste – to je del naravnega in spiritualnega okolja, tu
poimenovanega z izrazom mezokozmos.« 276 To poimenovanje je uporabil Robert I.
Levy, ki je analiziral rituale med nepalskimi Newari »ter mezokozmos razumel kot
prostor, kjer se skozi vsakodnevne rituale dogodeva t.i. 'religija na tleh'.« 277 V
mezokozmični (javni) prostor, v katerem ni bilo več jasnih ločnic med ritualom in
zunajritualnim življenjem, so šivaistični in tantrični praktikanti zavestno vstopali na
način igre in performativnosti.
Posebej zanimiva je ritualna paradigma igre v zgodnejšem šivaističnem in
tantričnem izročilu, ki jo je temeljito osvetlila Judit Törzsök v članku »Theatre, Acting
and the Image of the Actor in Abhinavagupta's Tantric Sources.« 278 Že zgodnji,
pāśupata šivaizem279 (pribl. 1. – 4. stol. n. št.) je v obred vključil elemente, ki bi bili v
drugih sočasnih indijskih religijah v okviru ritualnih praks nezaslišani: petje, ekstatični
ples in izrazit, glasen smeh. Vse navedeno so v kontekstu čaščenja predlagale tudi
zgodnje śākta tantre, zapisane nekaj stoletij pozneje (pribl. 6.-7. stol.). Tako ritualno
petje kot ples sta bila improvizirana in nista sledila normam, zapovedanim v NŚ.
Častilci naj bi posnemali »divji ples« čaščenih božanstev, zato so lahko plesi
»vključevali kakršno koli obliko gibanja in so jih primerjali z nenadzorovanim
vedenjem otrok ali norcev.«280 Z glasnim petjem, divjim plesom in smehom naj bi se
skozi častilca izražala božanstva, ki so ga med obredom »obsedla«, prevzela in prežela
njegovo zavest (aveśa).
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»Častilec naj daruje [Gospodu] smeh, ples, zvok haḍuk, poklone in recitacijo manter.«

Pāśupatasūtra (PS)1.8 v Törzsök 2016, 456. Ustanovitelj pāśupata šivaizma, Lakulīśa, je verjetno živel
okrog začetka n.št.. Na podlagi inskripcij je mogoče sklepati, da se je gibanje kot del javnega
religioznega življenja zagotovo uveljavilo do 4. stol. n. št..
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Paradigma plesa/igre pa se je iz ritualnega konteksta prenesla v vsakdanje
življenje častilca. Śākta tantra Brahmayāmala (7. – 9. stol.) tako veleva: »Potem ko je
spoznal vrhovno nedualnost (parādvaita) sveta, naj se praktikant ustali [v zavedanju te
nedualnosti]. Je kakor veter, ki ga nečistost ne umaže, tudi če se igra, je kakor sonce,
ki ni omadeževano, tudi če prebuja lotose. Njegovo sebstvo je ustvarjeno iz vseh
bitnosti vesolja (sarvatattvakṛtātmā), pojavni kozmos je njegovo bivališče, zato se
mora dojemati kot igralec/plesalec, ki použiva vse kakor smrt.« 281 Praktikant,
poistoveten s celoto bivajočega in vsemi nasprotji, ki jih vsebuje, naj ima do svoje
vloge utelešenega posameznika odnos igralca, zapoveduje Tantra. Zato ne sme delati
razlik med čistim(i) in nečistim(i) (izkustvi), temveč mora použivati vsa kakor
neizbirčna smrt, v katere žrelu slej ko prej vse izgine. Odlomek iz danes izgubljene
Triśirobhairavatantre282 pa opozarja, da ima človek v svetu na izbiro le dvoje – lahko
je slab igralec, ujetnik svoje posvetne vloge, ali pa dober in v njej svobodno pleše: »Če
ima človek malo zavedanja, se igra v kletki telesa, ujetnik svoje nečistosti kakor
sviloprejka, ki je uklenjena v kokon lastne preje. Kdor goji pravilno zavedanje, pa se
vrti kakor plesalec v različnih oblikah in pogojih, ne da bi ga omejevale stvaritve
lastnega uma, prost želja po sreči/varnosti (kṣema).«283
Praktikanti, ki so jim bili namenjeni ti zgodnji teksti, so bili tisti, ki so zapustili
posvetno življenje. Poleg načelnih navodil, kakšno naravnanost naj praktikant zavzame
do nasprotij polnega pojavnega sveta, je bila igra zapovedana tudi kot del asketskega
življenja, ki so ga usmerjale različne zaprisege (vrata), s katerimi naj bi praktikanti
kultivirali oziroma praktično udejanjali spoznanje metafizične nedvojnosti. Različni
šivaistični kulti so bili pogosto protidružbeni in praktikanti so namerno izzivali ter
sprevračali ustaljene družbene norme. Eno od pāśupata besedil284 praktikantu veleva,
naj svoje družbeno nesprejemljivo vedenje v javnosti izvaja, kot bi bil igralec na odru:
čim bolj intenzivno naj zbuja zgražanje, pri tem pa ostane notranje neprizadet in
nenavezan na odzive. »Pāśupate so bili verjetno prvi šivaisti, ki so 'igrali' kot del svoje
religijske prakse. Tako so začeli tradicijo praks, ki so vključevale gledališki vidik ali
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pa od praktikanta vsaj zahtevale, da se zamaskira in igra vlogo. To naj bi počel vedno,
kadar je obkrožen z ljudmi, pred mimoidočimi, s čimer se je tudi razločil od
družbe.«285
Medtem ko so pāśupate v svojih praksah igrali, da bi izzvali družbeni odpor in
se tako razločili od družbe ter osvobodili pritiska njenih zapovedi, pa so kasnejši
tantrični praktikanti vloge igrali kot del prakse, ki naj bi jih približala izbranim
božanstvom. Ena od treh predpisanih vlog (poleg boga ljubezni in boginje) je bila
vloga norca (unmatta). Splošno pravilo v vseh treh vlogah je bilo med drugim, naj
praktikant »pohaja po glavnih cestah in križiščih skozi vasi ter pri tem poje, se smeji,
recitira tekste, […] pleše in zelo radostno poskakuje.« 286 S stališča povezav z
gledališčem je posebej zanimiv odlomek Jayadrathayāmale, ki praktikantu v vlogi
norca nalaga, naj se »v enem trenutku smeji, v drugem poje, nato pa joka in tuli. V
enem hipu naj poskakuje, v drugem pleše, teče ali se zabava. Za trenutek naj se zateče
k uprizarjanju rase spokojnosti (śāntarasa), nato junaštva, gnusa, besa, groze, ljubezni,
humorja, čudenja in žalosti. Izraža naj različna čustva (rasa) in občutke, se igra
različne igre in prepeva različne pesmi, […] govori naj v različnih jezikih.«287 Tantra
praktikantu v vlogi norca torej izrecno zapoveduje, naj uprizarja vseh devetero čustev
(rasa), ki jih opisuje NŚ, pri tem pa tekst uporabi eksplicitno teatrološko izrazoslovje.
Praktikant mora skratka v bliskovitem zaporedju uprizoriti celotno paleto človeškega
izkustva na način, ki je v svojem bistvu gledališki, kar pa ga dela subverzivnega, je
»nastop« praktikanta v konkretnih družbenih okoljih (ceste, vasi …) ter izrazito
ekscentrično pretiravanje, ki deluje neobvladljivo in groteskno – na ta način šokira
naključno gledalstvo, a kakšnemu od gledalcev prav s pomočjo šoka morda odstre
luciden, neposreden uvid v temeljno naravo človeškega stanja.
Monistični kašmirski šivaizem po eni strani sicer črpa iz izročil zgodnjega
šivaizma in nedualističnega tantrizma, a po drugi strani svojim praktikantom niti ne
zapoveduje niti ne svetuje izstopa iz družbe. Po prepričanju monističnega kašmirskega
šivaizma je popolna duhovna osvoboditev (mukti) mogoča ne le še za časa življenja, v
fizičnem telesu, temveč tudi ne da bi praktikant opustil svojo družbeno vlogo. Človek,
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ki je dosegel prepoznanje, je jīvanmukta, »živeči osvobojeni« oziroma mahāpuruṣa,
»véliki duh«. Zanj je značilno, da sicer živi v svetu, a je, kot piše Lyne BansatBoudon, »razblinil temo metafizične nevednosti.« 288 Temu navkljub se – ravno
obratno kot zgodnješivaistični in tantrični asketi - v javnosti drži družbenih norm, in
se, čeprav je dejansko brez želja, vede, kot bi jih še imel. Ljudje o njem klevetajo in
natolcujejo, kar sprejme, ne da bi se branil. Imajo ga za bedaka ali norca in ga
prezirajo. Kot Abhinavagupta pojasnjuje v svojem komentarju k Bhagavadgīti289, so
zunanji znaki mističnega izkustva med drugim tudi to, da je praktikant vznesen od
radosti, drgeta in ne more zaustaviti spontanega joka. »To je seveda več, kot lahko
običajni ljudje razumejo in tolerirajo. Jīvanmukto zato nadlegujejo, se mu rogajo in ga
prezirajo, češ da je bedak (mūrkha), brezumen (jaḍa) ali nor (unmatta).«290 Vendar
osvobojeni temu navkljub vztraja v svetu, njegova dejavnost pa je, čeprav se nevednim
zunanjim opazovalcem zdi, da jo poganjajo želje, v resnici spontan izraz notranje
polnine. Poistoveten z absolutno Zavestjo jīvanmukta deluje iz enakega vzgiba in na
enak način kot vrhovni kozmični Igralec: njegova dejavnost je ustvarjalna igra
skrivanja in razkrivanja, igra, ki se jo blažena Zavest igra s seboj.
Paradigmo ritualne igre predhodnega šivaističnega in tantričnega izročila
monistični kašmirski šivaizem hkrati sprejme in preobrne. Medtem ko so šivaistični
asketi in tantrični praktikanti (božansko) norost javno uprizarjali, da bi tako presegli in
presekali dejanske vezi človeškega stanja, prebujeni, kot ga vidi monistični kašmirski
šivaizem, enako kot Šiva, ki je njegovo resnično sebstvo, v javnosti uprizarja svojo
človeško vlogo omejenega posameznika. Jīvanmukta igra normalnost, da bi prikril
»norost« divje blaženosti svojega spoznanja. A to mu uspe le delno, saj se tudi
Absolut, vseprežemajoč kot je, moči māye navkljub ne zmore v celoti skriti. Skrivajoč
se se vedno znova razkriva v sveti igri sveta.
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4. TEMELJNI POJMI ABHINAVAGUPTOVE
ESTETIKE
4.1 Rasa: esenca estetskega doživetja
4.1.1 Abhinavaguptova fenomenologija estetskega izkustva
Če bi bilo treba bistvo indijske estetike zaobjeti z eno samo ključno besedo, bi
bila ta nedvomno rasa. Izraz sam je imel številne pomenske odtenke, še preden je
postal temeljni pojem estetike. V knjigi Staroindijska poetika Vlasta Pacheiner –
Klander razlaga: »Raziskovalci vedskega jezika so ugotovili, da rasa v Rgvedi pomeni
tekočino (etimološko je sorodna slovenski besedi rosa), sok rastlin in sadežev, opojni
napitek in božanstvo Somo, bistvo, jedro, mozeg, pa tudi že okus. V tem pomenu je
beseda znana tudi v filozofskem sistemu vaišéšiki (vaiśeṣika) in v tradicionalnem
zdravilstvu ajurvédi (ayurveda), kjer zaznamuje šest različnih okusov (sladko, kislo,
slano, ostro, grenko in trpko), pomeni pa tudi nagnjenje. Etimološki pomen okus v
teoriji estetskega doživljanja ni čisto ustrezen, čeprav nekateri moderni pisci tako
prevajajo termin rasa in čeprav se na ta pomen sklicuje tudi Natjašastra, ki okušanje
umetniškega dela, povezano z užitkom, pojasnjuje z okušanjem sestavljene jedi, ki
dobi dokončni okus iz več sestavin.«291 Omeniti velja vsaj še uporabo termina v zvezi
z indijsko alkimijo, kjer se izraz uporablja tako za živo srebro kot za izmuzljivi
življenjski fluid, ki ga živo srebro v alkimijskem postopku simbolizira oziroma
zastopa. »V tem alkimijskem kontekstu je rasa izraz za tekočo kovino živo srebro,
mineralno hierofanijo vitalnega semena faličnega boga Šive,« 292 v knjigi The
Alchemical Body: Siddha Traditions in Medieval India piše David Gordon White.
Rasi je posvečeno VI. poglavje NŚ, na to, kako jo indijska estetika razume, pa je
bistveno vplival komentar, o čigar pomenu in slovesu priča dejstvo, da je edini
ohranjeni – ko se je pojavil, je v hipu zasenčil in izpodrinil vse dotedanje, se uveljavil
kot eno temeljnih del indijske estetike ter ta status obdržal vse do danes. Komentar
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nosi naslov Abhinavabharatī (v nadaljevanju NŚABh) po svojem avtorju,
Abhinavagupti.
Predmet Abhinavaguptove hermenevtike, NŚ, je normativni tekst, ki se v
šestintridesetih poglavjih posveča različnim vidikom uprizoritvenih umetnosti (nāṭya)
od plesa, glasbe, scenografije do dramskih besedil. Gre za kompilacijo, ki je nastajala
v daljšem časovnem razponu, obliko, v kakršni se je ohranila do danes, pa je verjetno
dobila med 2. stol. pr. n. št. in 2. stol. n. št.. Končna različica besedila je zagotovo delo
raznolikih avtorjev, čeprav tradicija avtorstvo NŚ pripisuje mitskemu Bharati. V tem
kratkem pregledu se bomo omejili zgolj na vsebino VI. poglavja, ki je s stališča
povezav s filozofijo monističnega kašmirskega šivaizma najzanimivejše.
Moč umetniške uprizoritve NŚ vidi v tem, da nagovarja čustva. Osnovnih
čustvenih duševnih stanj (sthāyibhāva) je po NŚ osem: ljubezensko vznemirjenje
(rati), občutje smešnega (hāsa), žalost (śoka), jeza (krodha), pogum (utsāha), strah
(bhaya), gnus (jugupsā) in začudenje (vismaya). Nāṭya vsa našteta duševna stanja
junakov sicer uprizarja, vendar so zgolj povod za to, da uprizoritev porodi tisto, kar
hkrati izvira iz njih in jih presega: raso. Vsako od navedenih duševnih stanj je podlaga
za eno od osmih oblik rase: erotično/ljubezensko (śṛṅgāra), komično (hāsya), žalosto
(karuṇa), besno (raudra), junaško (vīra), grozljivo (bhayānaka), gnusno (bībhatsa) in
čudežno (adbhuta).
Kako umetniška uprizoritev duševna stanja, ki so tudi del vsakdanjega življenja,
preobrazi v estetsko raso? O tem so bili komentatorji pred Abhinavagupto različnih
mnenj, ker pa se njihova dela niso ohranila, se lahko o tem, kakšna stališča so
zagovarjali, podučimo le iz povzetka, ki jim ga je v svojem komentarju namenil
Abhinavagupta. Lollaṭa (9.-10.stol.) je učil, da je rasa intenzivirana oblika osnovnih
čustvenih duševnih stanj, ki se nanaša tako na lik, ki ga igralec uprizarja (v primarnem
smislu) kot na igralca (v sekundarnem smislu), saj je igralec tisti, v katerem gledalci
raso prepoznajo. 293 Śaṅkuka (9. – 10. stol., a po Lollaṭi) je zagovarjal mimetično
pozicijo: rasa po njegovo nastane tako, da igralec posnema duševna stanja
uprizorjenega lika. Duševno stanje je sthāyibhāva, igralčeva umetniška imitacija pa
rasa. Ko igralec uprizarja raso, natančno posnema telesne znake, značilne za vsako od
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duševnih stanj (ki so v NŚ natančno opisani). Igralec na odru poustvarja čustvena
stanja na podlagi lastnih preteklih izkustev.294
A kako gledalec spoznava, da gre za raso? Njegova zaznava igralčevega
duševnega stanja, opozarja Abhinavagupta, ni niti pravilna niti napačna: uprizorjeni lik
ni resničen, gledalec pa to sicer ve, a lahko doživi raso le, če odmisli imitacijo.
Gledalec ne bi mogel uživati v predstavi, če bi ves čas ozaveščal, da gleda posnemanje
– raso doživi ravno zato, ker na to pozabi in uprizorjeno dogajanje občuti kot pristno, a
ne na enak način kot neumetniške dogodke v vsakdanjem življenju. Pravo vprašanje, ki
ga odpira rasa, je po Abhinavagupti zatorej »[K]aj je resnična narava estetske
zaznave?«295 Prvi, ki ga je zastavil v kontekstu gledališča, pa ni bil Abhinavagupta
ampak njegov predhodnik Bhaṭṭa Nāyaka.
Zanesljivih podatkov o življenju in delu Bhaṭṭa Nāyake je zelo malo. Zagotovo je
živel po Ānandavardhani (2. pol. 9. stol.), ker je kritiziral njegove zamisli, in pred
Abhinavagupto, torej verjetno na prelomu 9. in 10. stol.. Tudi njegova dela se niso
ohranila, zato je mogoče njegova stališča delno rekonstruirati le na podlagi ohranjenih
tekstov, ki jih citirajo/povzemajo, kar je v članku »What Was Bhaṭṭa Nāyaka Saying?
The Hermeneutical Transformation of Indian Aesthetics,« poskusil Sheldon Pollock.
Bistvo Nāyakovega paradigmatskega preobrata v razumevanju rase je bilo, da je
pozornost preusmeril s tega, kako je čustvo uprizorjeno, h »gledalčevevi ali bralčevi
lastni subjektivni izkušnji tega čustva.«296 Kajti za zaznavajoči subjekt po Nāyaki rasa
ne more biti nekaj zunanjega, saj v tem primeru ne bi bila okus (kar je eden od njenih
pomenov), ampak bi jo gledalec zaznaval na enak način kot predmet (npr. posodo), do
katere je čustveno neopredeljen. Rasa se torej pojavlja v zavesti zaznavajočega
subjekta, gledalca. A vprašanje je, kako.
Nāyaka poudarja, da se rasa v gledalčevi zavesti nikakor ne more pojavljati na
enak način kot čustvena duševna stanja, ki so posledica dogodkov v človekovem
siceršnjem življenju. Če bi se, bi gledalci ob predstavah, ki temeljijo na uprizarjanju
neprijetnih stanj, kot so strah, žalost ali gnus, pobegnili iz dvorane, ob dobri uprizoritvi
pa se to ne zgodi, temveč gledalci v estetskem izkustvu, ki ga na podlagi uprizorjenih
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čustev doživijo, estetsko uživajo. To se po Nāyaki zgodi zato, ker raso razodene
posebna moč, ki jo imajo besede poezije in dramatike, to pa je moč razodetja
(bhāvanā). Ta moč ima dvojno funkcijo: posploši posebne vzroke (kot je recimo
izguba ljubljene osebe) in posledice (kot je recimo junakov jok), ki se v literarnem
delu pojavljajo v povezavi s čustvenim stanjem junakov, in sicer tako, da »se gost
oblak duševne otopelosti (moha), ki zagrinja gledalčevo zavest«297, razkadi. Kar se
gledalcu tako razodene, je rasa, gledalec pa jo použiva (bhuj) na način, ki se razlikuje
od neposrednega izkustva ali spomina. Za estetski užitek je značilno počivanje
(viśrānti) zavesti v lastni naravi, estetsko izkustvo pa je polno blaženosti (ānanda) in
luči (prakāśa) ter je zato podobno vrhunskim mističnim stanjem okušanja absolutnega,
brahmana.
Ti pogledi so Abhinavaguptovim zelo sorodni in njegova hermenevtika rase
Nāyakovi dolguje veliko, a temu navkljub – ali pa prav zato? – si ga izbere za
vodilnega idejnega nasprotnika. Ugovarja Nāyakovi tezi, da rasa v gledalčevi zavesti
ni niti proizvedena niti zaznana niti manifestirana, temveč zgolj skrivnostno razodeta.
»[…] če ne priznamo, da je rasa bodisi nastala bodisi se manifestirala, bomo prisiljeni
zaključiti, da je ali večna ali neobstoječa: tretje možnosti ni. Za reč, ki je ni mogoče
spoznati, pa ni mogoče reči, da sploh obstaja.« 298 Opomni tudi, da na podlagi
Nāyakove teorije ni mogoče razložiti, zakaj so si rase med seboj različne.
A tudi Abhinavagupta govori o posebni funkciji literature, ki presega dobesedni
pomen. Takoj za tem, ko gledalec doume dobesedni pomen drame (ali poezije),
nastopi drugačna zaznava: to je notranje (mānasī) spoznanje, ki je slečeno vsega
določujočega (viśeṣa). Če je uprizoritev nanj zares estetsko učinkovala, zunanje
podrobnosti uprizorjenega dogodka, kot so prostor in čas, v gledalčevi zavesti izginejo
oziroma se umaknejo v ozadje. Estetsko izkustvo, ki ga doživi gledalec, je nadsvetno
(alaukika), presežno. A kaj vsebuje? Abhinavagupta odgovarja299: ko doživlja raso,
gledalec doživlja neposredni okus čustva kot takega.
Gledalec torej raso spoznava v svoji zavesti, a ta se po Abhinavagupti ne
razodene kot božanska mana, kakor je predlagal Nāyaka. Zgodi se nekaj še
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zanimivejšega. Ker gledalca, ki npr. spremlja uprizoritev, v kateri se odvija grozljiv
prizor, ni zares strah niti za lastno življenje niti za življenje igralca, je njegova zavest v
estetskem izkustvu osvobojena primeža želja in odporov. Prav želje po ugodju in strah
pred neugodjem so tisto, kar v vsakdanjem življenju posameznikovo zavest oži in
zastira, a hkrati poganja njegovo čustvovanje. V estetskem izkustvu pa je gledalec
čustveno angažiran, ne da bi bil v dogajanje, ki v njem sproža čustvovanje, tudi osebno
vpleten. Zato lahko ob predstavi doživi čisto esenco čustev, tako sicer prijetnih kot
neprijetnih. Namesto strahu za svojo varnost občuti strah kot tak. Namesto hromeče
osebne žalosti njeno čisto bistvo. Rasa je okus, esenca čustvenih stanj, umetniška
uprizoritev pa je zgolj zunanji sprožilec, ki zavesti omogoči, da jo doživi.
Medtem ko so običajna čustvena stanja bodisi prijetna bodisi neprijetna, pa
različne rase niso niti eno niti drugo: kar doživlja zavest, ko okuša njihovo bistvo, ni
posvetni užitek, temveč je estetska blaženost. Ta ni le abstraktna, kajti doživljajočega
povsem prevzame in tudi telesno preplavi.
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Njena temeljna narava je po

Abhinavagupti čudenje: camatkāra. »Čemur pravimo camatkāra je neprekinjeno
(acchina) stanje potopljenosti v estetskem uživanju, za katerega je značilna prisotnost
občutja notranje polnine. Lahko bi se reklo, da je camatkāra sad dejavnosti okušanja
(cam) okušajočega subjekta, torej osebe, ki je potopljena v notranji utrip (spanda)
čudežnega (adbhuta) uživanja.«301
Bistvo estetskega izkustva je po Abhinavagupti torej natanko tisto, kar je
Utpaladeva opredelil kot temeljno lastnost vimarśe, samozavedanja Zavesti: če se
Zavest ne bi okušala, bi bila po filozofiji pratyabhijñe hroma. A vendar je bil
Abhinavagupta prvi, ki je pojem camatkāra eksplicitno povezal s fenomenologijo
estetike. Navjivan Rastogi je v članku »Quintessentiality of Camatkāra in RasaExperience: Revisiting Abhinavagupta« sklenil: »Zasluge za tehnični razvoj pojma
camatkāra in njegovo teoretsko uporabo moramo pripisati Abhinavagupti. Zdi se, da je
Abhinavagupta namerno razvil idejo o camatkāri in v njeno obravnavo vnesel
doktrinalne nianse, da je zagotovil odgovor na več nerešenih vprašanj glede izkušanja
umetnosti. Pred Abhinavagupto so o camatkāri razpravljali precej površno.«302
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Res je, da je že Nāyaka ključno preoblikoval razmislek o naravi rase:
komentatorji pred njim so raso razumeli kot element uprizoritve, kot objekt estetskega
izkustva. Nāyaka pa je v hermenetvtiko NŚ prvi vpeljal pristop, ki je po svoji naravi
fenomenološki: pozornost je z objekta izkustva prenesel na samo izkustvo ter na
gledalca, ki ga doživlja. Z vsemi ključnimi lastnostmi, ki jih je rasi pripisal Nāyaka, se
je strinjal tudi Abhinavagupta – ko doživlja raso, zavest počiva v lastni naravi, izkuša
blaženost (ānanda) in luč (prakāśa). Vendar pa je Abhinavagupta uporabil dialektično
orodje, ki sta ga z Utpaladevo obrusila v soočenju s precizno budistično
epistemologijo, da bi opozoril na vprašanje, na katero Nāyaka po njegovem mnenju ni
odgovoril dovolj prepričljivo: kakšen kognitivni proces je na delu v primeru estetskega
izkustva?
Prav pratyabhijñā, filozofija prepoznanja, ki zavest že v osnovi razume kot
estetsko naravnano, se pri razlagi estetskega izkustva izkaže za odlično teoretsko
izhodišče. Na podlagi ontoloških in epistemoloških razmislekov pratyabhijñe lahko
Abhinavagupta pokaže, da zavest v estetskem izkustvu ne potrebuje ničesar zunanjega
– »okuša« svoj lastni okus. Zunanji sprožilci, ki jo do tega pripravijo, pa temu
navkljub nikakor niso zanemarljivi: brez stika z izvrstno umetniško uprizoritvijo bi
bila zavest še naprej ukleščena v primež ukvarjanja z objekti. Objektivizirana vimarśa
se, ko pride v stik s posebnim, umetniškim objektom, usmeri nazaj k svoji izvorni
subjektnosti, k lastni luči, prakāśi.
A v primeru osmih ras ta luč ni povsem čista: obarvana je z značilnim okusom
slehernega od osmih čustvenih stanj, pa čeprav v njihovi najčistejši obliki. Vendar se
po prepričanju Abhinavagupte lahko osvobodi tudi teh. V najvišji obliki estetskega
izkustva zavest, pa čeprav le za hip, okusi čisto, neomadeževano izvorno polnino. To
se zgodi, ko zavest okuša najbolj neznačilno od vseh vrst rase: śānta raso, estetsko
izkustvo spokojnosti.
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4.1.2 Śānta rasa: Spokojnost kot vrhovno estetsko doživetje303
Poleg do zdaj obravnavanih osmih ras je deveto raso, estetsko izkustvo
spokojnosti, śānta raso, na seznam estetskih doživetij prvi uvrstil kašmirski gledališki
teoretik Udbhaṭa304, ki je živel v začetku 9. stol.. Ta poteza se je takoj izkazala za
kontroverzno in požela precej neodobravanja. Kaj naj bi bilo osnovno čustveno
duševno stanje (sthāyibhāva), ki bi lahko bilo temelj za raso spokojnosti? Mir (śama).
V drami naj bi se ga uprizarjalo tako, da se junak druži z asketi, meditira in je brez
želja ali jeze. Nasprotniki so ugovarjali, češ da druženje z asketi ne more biti
neposredni vzrok miru, medtem ko je odsotnost želje lahko posledica čustvenih stanj,
ki so vse prej kot mirna – kot sta recimo žalost ali gnus. A najmočnejši argument proti
śānta rasi je bil, da je povsem neprimerna za dramsko uprizarjanje: » [Śānta rasa] ni
nekaj, kar bi bilo mogoče primerno uprizoriti na odru. Kajti prenehanje z dejavnostjo
ni primeren predmet za odrsko uprizoritev.«305
Svoj zagovor śānta rase Abhinavagupta prične s pritrditvijo, da je mir resnično
povezan z duhovno osvoboditvijo, mokṣo. Glede tega je v njegovem času vladal širok
konsenz in prav to je bilo tudi tisto, zaradi česar naj bi spokojnost na odru prikazovalo
druženje z asketi. A ključno vprašanje, ki ga zastavi Abhinavagupta, je: »[Z]akaj se ne
bi bilo stanje duha (cittavṛtti), ki je primerno za doseganje duhovne osvoboditve,
najvišjega človeškega cilja, zmožno preobraziti v raso?«306 Da bi nanj odgovoril, pa je
moral najprej pokazati, za kakšno stanje duha naj bi po njegovo šlo.
Prvi mogoči kandidat je bila ravnodušnost (nirveda), za katero je veljalo, da je
posledica vrhovnega spoznanja: »Ravnodušnost, ki izvira iz spoznanja resničnosti,
izpodrine vsa druga čustvena stanja.« 307 Kot bomo videli v nadaljevanju, so
Abhinavaguptovi predhodniki s śānta raso prvenstveno povezovali prav ravnodušnost,
a ta ni imela nič kaj radostnega prizvoka. Nirveda, ki naj bi vodila do ultimativne
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spokojnosti, je bila po njihovem mnenju posledica popolnega razočaranja nad svetom,
ki človeka pripravi do tega, da opusti vse posvetne upe in se osredotoči zgolj na
doseganje duhovne osvoboditve. Abhinavagupta pa v svoji interpretaciji stopi v drugo
smer – ravnodušnost, pravi, je zgolj posledica, katere vzrok je spoznanje prave narave
stvarnosti (tattvajñāna). »Kaj je torej podlaga [za śānta raso]? Rečeno je: kolikor je
spoznanje prave narave stvarnosti način za doseganje duhovne osvoboditve, je to tisto,
kar bi moralo veljati za temelj v zvezi z osvboditvijo. A spoznanje resničnosti ni nič
drugega kot spoznanje Sebstva. […] Iz tega sledi, da je Sebstvo – ki ima čiste
značilnosti, kot sta spoznanje in radost ter je neomadeževano z željami po predmetih –
temelj [śānta rase].«308
Sebstvo pa ni le temelj rase spokojnosti, temveč tudi vseh ostalih ras in
običajnih duševnih stanj. Ta so »stalna«309 le kolikor »se za nekaj časa pripnejo na zid
Sebstva, čigar narava je, da je stalno.« 310 Ker Sebstvo ni povezano s kakšno
partikularno obliko blaženosti, kot to velja za osmerico ras, gre pri śānta rasi za čisto
blaženost, neomadeževano radost zavesti, ki okuša svoj lastni, neprekosljivi okus.
Sebstvo, ki je »odrešeno vseh vrst trpljenja, saj te izvirajo iz tega, da gledamo stran [od
Sebstva], sije tako iz poetičnih kot iz praktičnih del kot enovita zavest, ki vodi do
vrhovne blaženosti. Javlja se v notranjem stanju [gledalca] ter vzbuja senzibiliteto
enake vrste, kot vodi k izkustvu transcendentne blaženosti.«311
Najvišja oblika estetskega izkustva je po Abhinavagupti torej enaka tistemu, kar
filozofija pratyabhijñe razume kot prepoznanje: zavest okuša samo sebe v svoji čisti,
neomadeževani takšnosti. A za razliko od prepoznanja, do katerega pride na podlagi
filozofskega, jogijskega ali ritualnega prizadevanja, je estetsko izkustvo spokojnosti
relativno kratke sape – vzpodbujeno z umetniško uprizoritvijo ni dosti trajnejše od nje.
Kritiki pa so Abhinavagupti očitali še pomanjkljivost, ki je povsem praktične narave: v
klasični sanskrtski dramatiki, na katero naj bi se teorija nanašala, praktično ni dram, ki
bi imele za cilj vzpodbuditi śānta raso. Nāgānanda, ki jo navede Abhinavagupta, je
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veljala za precej povprečno, celo slabo delo, nikakor pa ne za primer vélike literature.
Jeffrey Lloyd Masson in Madhav V. Patwardhan sta v knjigi Śāntarasa and
Abhinavagupta's Philosophy of Aesthetics do Abhinavaguptove teorije v tem oziru
kritična: »S tem ko se zazira onkraj literature k univerzalnemu izkustvu, ki leži v
njenem ozadju, Abhinava spodkopava avtonomijo, edinstvenost literarnega izkustva. V
nevarnosti je, da bi literaturo spremenil v ikono, v ponazoritveni predmet, pripomoček
za pobožnost namesto izkustva, ki je edinstveno in dragoceno samo po sebi … S tem
ko vztraja pri tem, da poeziji pripisuje takšen pomen, je Abhinava v nevarnosti, da bi
večino sanskrtske literature naredil za odvečno; zdi se, da ta ne more prenesti
filozofskega bremena, s katerim jo obloži.«312
A analizo primera vélike literature, ki naj bi vodila k śānta rasi, je mogoče najti
v drugem Abhinavaguptovem estetskem delu, DhĀL, komentarju k Ānandavardhanovi
poetiki. Ānandavardhana je za umetnino, katere namera je vzpodbuditi śānta raso,
razglasil véliki indijski ep Mahābhārato (v nadaljevanju MBh). Za oba epa, tako MBh
kot Ramāyano je veljalo, da imata dvojno naravo: po eni strani sta poezija (kavya),
celo vélika pesnitev (mahākavya), po drugi strani pa vir informacij o preteklosti –
sanskrtska beseda za ep, »itihāsa«, namreč dobesedno pomeni »(povedano), kot je
bilo«. Ānandavardhana je bil prvi, ki je obsežna epa analiziral kot enoviti literarni deli,
ki imata tudi vsako svojo temeljno raso – pri Ramāyani naj bi to bila žalostna/sočutna
(karuṇa) rasa, pri MBh pa spokojna rasa. Katero raso porojeva literarno delo, naj bi
bilo po Ānandavardhani odvisno od konca: če je konec nesrečen, kot v Ramāyani, je to
tisti poglavitni okus, ki ga bo bralec/gledalec doživel kot prevladujočega.
MBh se zdi na prvi pogled zelo nenavaden izbor literarnega dela, ki naj bi vodilo
k spokojnosti – ep opisuje krvoločno in dolgotrajno bratomorno vojno med klanoma
Kurovcev in Pandovcev, ki se konča s popolnim uničenjem, redki preživeli pa tudi po
njenem koncu živijo v globokem obupu in obžalovanju. To je vojna, v kateri so
poraženci vsi, tudi navidezni zmagovalci. A po Ānandavardhani je kleč natanko v tem:
»V Mahābhārati je njen avtor, veliki modrec, uprizoril zaključek, ki z nesrečno usodo
Vršnovcev in Pandovcev potre naša srca, ter tako pokazal, da je bil poglavitni namen
njegovega dela pripeljati do razočaranja nad svetom ter da je bil njegov primarni
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Kako po Ānandavardhani pride do śānta rase? Kot je v članku »Śāntarasa in
Mahābhārata« prepričljivo argumentiral Gary Tubb314, spokojnosti ne doživljajo epski
junaki, temveč na podlagi njihove zgodbe gledalci/poslušalci315 - kar pred Nāyakovim
paradigmatskim preobratom, torej v času, ko je deloval Ānandavardhana, še zdaleč ni
bilo samoumevno. Pesnitev, ki prepričljivo pokaže, kako se vsa človeška posvetna
koprnenja iztečejo v klavrn konec, vzbudi nirvedo – ravnodušnost. Ta ni le površinski
odpor do kakšne posamične oblike neprijetnosti, temveč globlji uvid v že v osnovi
nazadovoljujočo naravo celotnega pojavnega sveta. Posledica tega spoznanja naj bi
bila želja po duhovni osvoboditvi, ki lahko edina prekine nesmiselen tokokrog
venomer porajajočega in ponavljajočega se trpljenja.
Na enak način pa se je śānta raso po lastnih besedah nameril vzpodbuditi (sicer
od tu obravnavanih teoretikov poznejši) zgodovinar – pesnik Kalhaṇa (12. stol.), avtor
v indijskem kontekstu zelo posebnega dela: njegov Rājataraṅgiṇī je zgodovinska
kronika kašmirskih kraljev v obliki pesnitve. Kar je za indijsko literaturo nenavadno,
je, da ge za zelo natančno, zgodovinskih podatkov polno delo, ki ne vsebuje mitoloških
ali domišljijskih vsebin, kritično obravnava tako svoje vire kot tudi tiste, čigar življenja
popisuje: vladarje. V Kalhaṇovem odnosu do zgodovine se zrcali uvid historia vitae
magistra est, saj njegova kronika beleži, kako »bežno bivanje živih bitij mine v nekaj
kratkih hipih«316, zato je »najpomembnejša v tem delu śānta rasa.«317 Kot je v članku
»Śāntarasa in the Rājataraṅgiṇī: History, Epic, and Moral Decay« zapisal Lawrence
McCrea: »Če se prav naučimo lekcij iz zgodovine Kašmirja, kot jo predstavlja, naj bi
začutili potrebo, da se odvrnemo od posvetnih želja, saj vodijo zgolj v obup; a to je
lekcija, ki se je njegovi liki nikakor ne naučijo.«318
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McCrea v svoji analizi Kalhaṇovega pristopa k obravnavani snovi nadalje
ugotavlja: »Njegov pregled kašmirske kraljeve zgodovine je zelo daleč od tega, da bi
bil slavilen in zdi se, da z neusmiljeno kritiko pogosto meri na ne zgolj posamične
slabe kralje (peščico 'gnilih jabolk') ampak na kralje in vladarstvo nasploh.«319 To je
bilo pri kašmirskih pesnikih med 10. in 12. stol. tako zelo pogosto, da je Kašmir v tem
zgodovinskem obdobju mogoče označiti za »kulturo političnega cinizma.«

320

Kalhaṇovi kralji so prikazani kot temačni liki z redkimi svetlimi izjemami, celo tisti, ki
na začetku veliko obetajo, pa se sčasoma spridijo. O temeljnem sporočilu njegove
zgodovinske kronike McCrea zato sklene: »Povedati resnično zgodbo, celovito zgodbo
– življenja, vladavine, dinastije ali kraljestva – skoraj neizogibno pomeni povedati
tragično zgodbo; zgodbo, ki nas bo, če jo jasno uvidimo, navdala s prepričanjem v
brezplodnost vsega človeškega prizadevanja in nas napeljala k temu, da začutimo
obup. Če bi imeli kaj pameti, bi to sami spoznali in se odvrnili od posvetnih upov ter
prizadevanj. A kot nam kašmirski kritiki jasno razkrivajo, so dominantne oblike tako
literarnih kot političnih diskurzov dejansko zasnovane natanko z namenom, da nas
odvrnejo od takšnih neprijetnih misli. So laži, ki si jih pripovedujemo, da bi se
ohrabrili: da bo vrlina nagrajena, da bosta težko delo in vztrajnost poplačana in da vsaj
naš konec ne bo grenak. To so iluzije, ki se jih moramo znebiti, če naj resnično
doživimo mir, kot ga razume Kalhaṇa.«321
Dediščina, s katero je bilo zaznamovano pojmovanje rase spokojnosti, ni bila v
Abhinavaguptovem času (in še tudi po njem) nič kaj optimistična. Poetike so śānta
raso načeloma odsvetovale ne le zato, ker naj bi predstavljala težave pri uprizoritvi,
temveč tudi zato, ker naj bi vodila do preveč morbidnih zaključkov. Osrednja rasa naj
bi bila raje vzpodbudna, kot sta recimo erotična ali junaška rasa. Ānandavardhana se
je s temi priporočili sicer strinjal, a je poudaril, da pri śānta rasi še zdaleč ni poglaviten
vidik obupa nad bivanjem, temveč »zadovoljstvo, ki se pojavi, ko želje izginejo
(tṛṣṇākṣayasukha)«322. Kot smo videli, pa je Abhinavagupta śānta raso razglasil ne le
za umirjeno zadovoljstvo, temveč za najvišjo obliko popolne blaženosti. Pri tem mu je
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bilo v veliko teoretsko oporo ponovno prav zaledje filozofije pratyabhijñe, po kateri
izginotje želja ne pomeni apatične brezželjnosti, temveč se lahko želje zares prenehajo
šele, ko in če subjekt prepozna pravo naravo lastne zavesti, ki je absolutna, od vsega
zunanjega neodvisna polnina (pūrṇatā).
Teorija rase Abhinavagupti ne služi le za to, da bi z njo pojasnil mehanizme
tedanje sanskrtske dramatike. Vprašanje doživljanja rase – in še posebej śānta rase - ,
odpira drugo, še tehtnejše vprašanje … To je vprašanje, ki ga panenteistični monistični
ontologiji zastavlja življenje samo: kako in kam v filozofsko shemo, ki kot temeljno
naravo vseprežemajoče absolutne Zavesti razume blaženost, umestiti dejstvo trpljenja.
Kontekst indijskih tradicij z dolgo in kompleksno zgodovino, osrediščeno okrog uvida
v neizbežnost duḥkhe, ki označuje tako drobne neprijetnosti kot neznosno trpljenje, ni
dopuščal, da bi to vprašanje odpravil zgolj površno ali mimogrede. Če je želel nanj
zadovoljivo odgovoriti, je moral vrhovno blaženost prepričljivo utemeljiti tako, da
zaobjema tudi trpljenje.

4.1.3 Onkraj estetike: Čutnost in sublimacija trpljenja
Abhinavaguptove razmisleke o bolečini/ trpljenju je mogoče najti v različnih
(kon)tekstih, so pa med seboj povsem konsistentni. Nekaj najznačilnejših je v članku
»Remarks on Compassion and Altruism in the Pratyabhijñā Philosophy« zbrala,
prevedla in pojasnila Isabelle Ratié. 323 Da bi celostno razumeli Abhinavaguptovo
teorijo sublimacije trpljenja, je treba stopiti onkraj estetike v ožjem smislu teorije
umetnosti in si jo ogledati z različnih zornih kotov. Poskusila pa bom pokazati, da
Abhinavaguptov odgovor na izziv, ki ga za monistično ontologijo predstavlja dejstvo
trpljenja, v osnovi prepleta ontologijo z estetiko, še več, brez tega prepleta po mojem
mnenju sploh ne bi bil mogoč.
Zametek teorije trpljenja, ki jo je Abhinavagupta od vseh filozofov monističnega
kašmirskega šivaizma sicer najtemeljiteje razdelal, je mogoče najti že v
Somānandovem ŚD: »In če kdo ugovarja, da v trpljenju (duhkḥa) ni enosti s Šivo,
odgovarjamo, da je enost tudi v tem primeru, saj se tudi sredi trpljenja zavest razširi

323

Ratié 2009, 359 – 362

134

(pravikāsa) in človek doživi radost (dhṛti) v zvezi s predmetom bolečine.« 324
Trpljenje/bolečina (duhkḥa) je po filozofiji pratyabhijñe stanje zavesti, za katero je
značilno dvoje: zavest je v bolečini v krčevitem stanju (saṅkoca) in v njem ne zmore
»počivati« v sebi, kot temu pravijo indijski filozofi. V svoji razpravi o estetskem
izkustvu Abhinavagupta bolečino/trpljenje definira: »Bolečina je enostavno zgolj
odsotnost počitka (viśrānti).«325 Povedano drugače: za trpljenje sta značilna krčevita
napetost in nemir. Krčevitost zavesti v trpljenju povzroča izrazita navezanost,
obsedenost zavesti s predmetom, za katerega občuti, da ji bolečino povzroča bodisi s
svojo prisotnostjo bodisi s svojo odsotnostjo. Trpljenje je osredotočenost zavesti na
prisotnost neprijetnega predmeta (npr. pojav fizične bolečine) ali odsotnost prijetnega
(npr. odsotnost ljubljene osebe). A kako naj bi se zavest v trpljenju razširila in kako naj
bi človek doživel radost v zvezi s predmetom bolečine?
V ĪPVV Abhinavagupta pojasnjuje: »Kdo si drzne reči, da v izkustvu bolečine ni
blaženosti? Naj razložim: v čisti notranjosti lahko počivamo samo, če s slastjo
okušamo (āsvādayamāna) tudi bolečino. Kdor želi nekaj zunanjega in se osredotoča na
to zunanje, ki je izginilo, ne opazi tega notranjega počivanja (antarviśrānti), čeprav je
dejansko prisotno, a ga prikriva njegovo pomanjkanje pozornosti. Izročilo
[monističnega tantrizma] pa nas uči, da ko māyā izgine, ko se ne osredotočamo več na
zunanjo obliko, je natanko ta notranji počitek tisto, kar se razkrije.«326 Če se trpeča
zavest lahko osvobodi fiksacije na zunanji predmet, ki ji trpljenje povzroča, in namesto
tega počiva v občutenju bolečine kot take, bolečina ne povzroča več trpljenja, pač pa se
razkrije kot ena od oblik blaženosti.
Paradoksno se v običajnem življenju po Abhinavagupti to ne zgodi, kadar je
bolečina zmerna in neprijetnost obvladljiva, ampak ravno obratno – do zlitja z
vseprežemajočo Zavestjo lahko pride tedaj, kadar je trpljenje neznosno. »Včasih je
bolečina tako intenzivna, da izgine celo zavest zunanjega predmeta (z njo pa
razlikovanje med notranjim in zunanjim, med subjektom in objektom), kajti zavest,
prežeta z bolečino, ni takrat nič drugega kot zavedanje same sebe kot bolečine in v
tistem trenutku ni zmožna normalno delovati – kar pomeni, da ne deluje na podlagi
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razlikovanja med subjektom in objektom, brez česar sveta v običajnem pomenu besede
ni. V trenutni prekinitvi te temeljne dihotomije je preplavljena zavest podvržena neke
vrste razširjenju (vikāsa, pravikāsa), kajti nič več je ne omejuje ta ali oni predmet pa
tudi ne objektnost na splošno,« razlaga Isabelle Ratié.
Zanimiv odlomek na to temo najdemo tudi v PTV.327 V njem Abhinavagupta
pojasnjuje, da do razširitve zavesti v bolečini pride v obliki šoka (kṣobha), ki ga
spremlja posebna oblika začudenja (camatkriyā): brezup (nirapekṣa). A ta brezup v
svojem bistvu ni pričakovanje slabega, temveč označuje (začasno) odsotnost slehernih
pričakovanj (apekṣā). »Sredi intenzivne bolečine obupana zavest nenadoma izkusi
svojo polno svobodo, kajti občuti se natanko kot prosta kakršnih koli pričakovanj –
posledično pa, da ni od ničesar odvisna […]. Zato po Utpaladevi in Abhinavagupti
osnovno eksistencialno dejstvo ni trpljenje, temveč je blaženost. Izkustvo blaženosti je
povsem neposredovano, kajti v njem zavest ne dojema predmeta, ki bi ji bil zunanji,
temveč se zgolj zaveda same sebe kot svobodne in polne entitete […],« 328 sklene
Isabelle Ratié.
Pri omenjenem odlomku o bolečini/trpljenju v PTV je posebej poveden tudi
njegov kontekst. O brezupu Abhinavagupta v tem ezoteričnem tantričnem delu
razmišlja sredi obsežnejše razprave o sublimaciji čutnega užitka, ki med drugim
vsebuje tudi načelna navodila, kako usmerjati pozornost med izvajanjem tantričnih
erotičnih praks. Tema njegovega razmiseka torej ni le sublimacija bolečine, temveč v
enaki meri tudi sublimacija čutnega ugodja: izkustvo neznosnega trpljenja je v
tantrični teoriji postavljeno ob bok izkustvu orgazma, saj lahko potencialno obe vrsti
izkustva, tako izkustvo skrajnega ugodja kot skrajnega neugodja pripeljeta zavest do
stanja »preplavljenosti«, v katerem se – vsaj začasno – osvobodi predmetne
naravnanosti in počiva v občutenju različnih odtenkov lastne notranje živosti.
Mehanizem, ki po tantrični teoriji omogoča sublimacijo čutnega izkustva, je tako
v primeru prijetnega kot neprijetnega izkustva enak. Odvisen je splošne življenjske
moči (vīrya), ki jo tantrizem razume kot nekakšno temeljno libidinalno energijo. Od
stanja te energije je odvisna človekova kapaciteta za občutenje. Če je vīrya slabotna, se
to zrcali v splošni otopelosti. »Če je blaženost popolnoma odsotna, to kaže na
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neživost,«329 pravi Abhinavagupta. Samo nežive reči ničesar ne občutijo. Vendar pa
tudi živa bitja s slabotno življenjsko močjo občutijo komaj kaj in so v tem smislu
»podobna kamnu.«330 Kultivacija življenjske moči in sofisticirana kultivacija čutnosti
veljata v tantrizmu za nerazdružljivo povezani. Cilj te kultivacije je velika življenjska
moč, ki pa je praktikant ne sme zlorabiti ali zapraviti, temveč naj bi jo vešče usmeril
tako, da z notranjim ognjem vīrye sleherno čutno izkustvo, tako ugodje kot neugodje,
preobrazi v izkustvo ānande. Gre za postopek notranje alkimije, ki tudi svinec izkustva
neznosnega trpljenja preobrazi v čisto zlato duhovne blaženosti.
Bolj ali manj radikalnim asketskim tradicijam, ki so kot protistrup
eksistencialnemu dejstvu trpljenja svetovale odpoved (željam, delovanju, čutnosti …),
monistični kašmirski šivaizem ugovarja z radikalno nasprotnim stališčem: namesto
asketskega je model preseganja ali bolje preobražanja trpljenja v monistističnem
kašmirskem šivaizmu estetski. Filozofi pratyabhijñe so do asketskih izročil pogosto
kritični, saj menijo, da »izogibanje bolečini ni dovolj, da bi se je znebili, saj zgolj
zavest, ki je zmožna izkustvo bolečine poglobiti do točke, na kateri se bolečina razkrije
kot blaženost, učinkovito izniči bolečino.« 331 Hkrati pa svarijo pred po njihovem
mnenju nepotrebnimi jogijskimi praksami, ki vključujejo kakršno koli obliko
naprezanja. Abhinavagupta v ĪPVV zapiše: »Ker osvoboditev (mokṣa) izhaja iz
prepoznanja (pratyabhijñā), je na tej poti joga, ki vključuje boleče naprezanje […]
povsem neuporabna (anupayoga).«332 Soteriološki princip, ki ga imenujem »estetski«,
je torej natanko nasproten asketskemu: medtem ko se asket, da bi se odrešil trpljenja,
ki ga prinaša življenje, odpove posvetnemu življenju ter zaveže bolečim in napornim
asketskim praksam, tantrični estet raznolika izkustva, ki jih prinaša življenje, sublimira
s postopkom notranje alkimije, z jogijskimi in ritualnimi praksami pa se izpopolnjuje v
tej veščini in kultivira življenjsko moč, ki je zanjo potrebna.
Vendar pa monistični kašmirski šivaizem vseeno gradi (tudi) na pojmovni
dediščini predhodnih asketskih izročil, ki so zapovedovala odklonilen odnos do telesa
in telesnosti, kar naj bi vodilo k posmrtni odrešitvi ali ugodni reinkarnaciji. Tovrstna
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prepričanja naslavlja Abhinavagupta v ĪPVV, ko piše: »Tisti, ki bi radi zapustili svoje
telo zaradi želje po telesu, ki bo prebivalo v nebesih ali po telesu, ki je drugačno od
sedanjega ali pa želijo izničiti bolečino, ki je neizogibno povezana s telesom, ti šibijo
potrjujoče čudenje (camatkāra) kot 'jaz' v tem telesu in odlašajo izkustvo čudenja na
čas v drugem telesu. Nasprotno pa tisti, ki so dosegli stanje mumurṣu (dobesedno
»tisti, ki želi smrt«), počivajo v blaženosti (ānanda) čudenja, v katerem so izginile vse
(notranje) ovire in ki je v absolutnem smislu edino resnično (pāramārthikī).«333 Ta
odlomek zveni v izvirniku silno nenavadno, saj v hermenevtičnem smislu izvede
naravnost vratolomen preobrat v interpretaciji pojma mumurṣu. Pojem je namreč
izvorno povezan s soteriološko filozofijo asketskih tradicij, kjer duhovna osvoboditev
pomeni prenehanje vseh posvetnih želja. Gre za željo po smrti/ prenehanju ne le tega
konkretnega življenja, temveč saṃsāre v celoti: po izničenju svoje eksitence v
pojavnem svetu. A kakor ga interpretira Abhinavagupta, je to stanje popolne notranje
blaženosti, ki je značilno za duhovno osvoboditev kot prepoznanje. Kar je popolnoma
enak dialektični manever, kot ga Abhinavagupta izvede v razpravi o śānta rasi.
Spomnimo, da je bil pojem śānta rase pred Abhinavaguptovim hermenevtičnim
posegom povezan s popolnim in dokončnim razočaranjem nad vsem posvetnim, s
stanjem ravnodušnosti (nirveda), ki je pomenila otopelost za svet in obrat k
posvečenosti asketski duhovni poti, katere nujni del je tudi odpoved čutnemu.
Abhinavagupta pa vsa stanja, predhodno povezana z domnevnimi notranjimi stanji
asketov – nirveda (ravnodušnost), nirapekṣa (brezup), mumurṣu (želja po prenehanju
krogotoga prerajanja) – reinterpretira tako, da v njegovi terminologiji postanejo
estetska stanja. V razpravi o śānta rasi poudarja, da nikakor ne govori o spokojnosti in
miru, kakršna sta značilna za kamen: torej odsotnost kakršnega koli občutenja. Po
njegovo je spokojnost, ravno nasprotno, najbolj intenzivna oblika občutenja: stanje, v
katerem zavest blaženo okuša živi utrip svoje lastne notranje polnine. Kar lahko
doseže askeza, je po mnenju monističnega kašmirskega šivaizma zgolj to, da občutke
zaduši, ne more pa voditi do resnične spokojnosti, kakršno zavest izkusi le s
prepoznanjem.
Abhinavaguptova estetska teorija je povsem konsistenstna tako s filozofijo
pratyabhijñe kot tudi z njegovo hermenevtiko tantričnega izročila. S pomočjo
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estetskega izkustva, ki ga sproži umetniška uprizoritev, Abhinavagupta pokaže, da je
mogoče izkusiti (estetsko) blaženost tako na podlagi načeloma prijetnih kot neprijetnih
čustvenih stanj. Če gre človek prostovoljno v gledališče, da bi si ogledal tragično
predstavo, to pomeni, da resnični vzrok človeškega trpljenja niso tragični dogodki kot
taki, ampak način, kako je zavest fiksirana na predmet bolečine. Ko gledalec pričuje
gledališki predstavi, je njegova zavest ravno dovolj čustveno angažirana, da občuti
bolečino, a te bolečine ne občuti kot svoje osebne, z njo se ne identificira. V estetskem
izkustvu žalosti se izkaže, da žalost kot taka ni izvor trpljenja, ampak je mogoče njen
čisti okus doživeti kot manifestacijo neizmerne lepote.
Do estetskega izkustva lahko privede stik z umetnostjo, a ker ga Abhinavagupta
interpretira fenomenološko, poudarek njegove filozofije ni na umetnini kot objektu,
temveč na gledalčevi zavesti kot subjektu izkustva. Mehanizem estetskega izkustva
zato ni nujno vezan na predmet (umetnost), temveč ravno obratno: ustrezno senzibilna
zavest lahko na estetski način použije kateri koli vtis. To prepričanje, ki je popolnoma
v skladu s paneneteistično ontologijo monističnega kašmirskega šivaizma, je tudi
temelj tantrične soteriologije.
Za Abhinavaguptovo estetiko rase se zdi, da sta ji konkretna staroindijska
dramatika in tudi sam tekst NŚ služila zgolj kot povod in izhodišče. Po mojem mnenju
ni naključje, da sleherno od šestintridesetih poglavij njegovega NŚABh nosi posvetilo
eni od kozmoloških kategorij bitnosti. Njegova teorija rase se sicer nanaša tudi na
dramatiko človeškega izvora, še bolj kot to pa morda na véliko kozmično dramo,
neizčrpno igro pojavov, katere Ustvarjalec – in Gledalec – je Absolut.

139

4.2 Dhvani: nakazani pomen poetičnega jezika334
4.2.1 Ānandavardhanova Dhvanyāloka in paradigmatski
preobrat v indijski poetiki
V čem je bistvo poezije? V staroindijski poetiki je do 9. stoletja veljalo, da so to
»poetični okraski« (alaṃkāra), ki ustrezajo figuram in tropom v evropski literarni
teoriji. Teoretiki poezije so si prizadevali, da bi jih čim natančneje identificirali,
analizirali in klasificirali, zato se je za poetiko uveljavil izraz alaṃkāraśāstra (veda o
poetični okrašenosti jezika). Formalne pesniške prvine s svojo umetelnostjo
povzročajo estetsko ugodje in so tisto, po čemer se poetični jezik bistveno razlikuje od
nepoetičnega. Poezijo je zato mogoče razumeti in vrednotiti formalistično ter
partikularistično, saj je pesništvo veščina estetskega krašenja jezika. Takšno je bilo
osnovno izhodišče alaṃkāraśāstre, dokler ni Ānandavardhana napisal dela, danes
poznanega pod naslovom Dhvanyāloka (Osvetlitev nakazanega pomena, v
nadaljevanju DhĀ) in s tem v indijski poetiki sprožil pravo revolucijo.
Po Ānandavardhani »duša poezije« ni jezikovno okrasje, ampak je skrivnostna
prvina, ki jo je poimenoval dhvani, nakazani pomen. Ta se bistveno razlikuje tako od
primarnega, dobesednega pomena, kot tudi od sekundarnega, metaforičnega pomena.
Dhvani naj bi označeval neujemljivo bistvo poetičnega jezika, ki uhaja vsakršni
analizi. Je presežek pomena, odločilen, da rabo jezika prepoznamo kot poetično. Ni pa
nujno, da ga vedno prepoznamo – s teorijo nakazanega pomena se je staroindijska
literarna veda s formalnih prvin preusmerila na preučevanje recepcije, saj nakazani
pomen kot naslovnika predvideva tenkočutnega bralca/poslušalca (sahṛdaya).
A še preden je bila teorija nakazanega pomena prvič zapisana in jasno
artikulirana, je že naletela na ugovore. To je mogoče sklepati iz samega besedila DhĀ,
ki se začenja polemično: »Nekateri pravijo, da ne obstaja nič takega, kot je duša
poezije, ki so jo modreci preteklosti poimenovali kot nakazovanje (dhvani), drugi, da
gre le za preneseni pomen (bhākta). Nekateri pravijo, da je njena narava zunaj dometa
334

Pri prevajanju pojma dhvani kot »nakazani pomen« sledim slovenskemu prevodu Vlaste Pacheiner-

Klander (Pacheiner – Klander 1982). Večji del vsebine tega poglavja je že bil objavljen v članku
»Dhvani ('nakazani pomen') v kontekstu srednjeveške indijske poetike, filozofije jezika in ontologije
monističnega kašmirskega šivaizma« (Košir – Mazi 2014).
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jezika. Tu bomo zato spregovorili o njeni pravi naravi, da bi razveselili srca
tenkočutnih bralcev (sahṛdaya).«335 Kdo naj bi bili modreci preteklosti, o katerih na
tem mestu govori Ānandavardhana, ni jasno, in tudi v lastnem komentarju pojasni le,
da gre za tiste, ki »poznajo bistvo poezije, po imenu dhvani.«336 Njegova teorija morda
črpa tudi iz ustnega izročila predhodnih razprav o poetiki, vendar je iz razsežnosti
paradigmatskega preboja, ki ga je povzročila, razvidno, da v obliki, kot jo je formuliral
Ānandavardhana, dotlej ni bila poznana.
Lawrence McCrea je v svojem odmevnem in obsežnem delu The Teleology of
Poetics

in

Medieval

Kashmir

Ānandavardhanov

teoretski

doprinos

ocenil:

»Ānandavardhana povsem preobrne partikularistično razumevanje literarne lepote.
Zanj formalni gradniki poetičnega dela ne delujejo neodvisno; nasprotno, so del
hierarhično urejene in funkcionalno poenotene celote.«337 Šele celota namreč generira
estetsko ugodje, ki ga po Ānandavardhani ne gre pripisati »okrašenosti« jezika, pač pa
estetskemu občutju (rasa). Ānandavardhanovo razumevanje rase sicer še ni bilo tako
sofisticirano, kot sta ga pozneje razvila Bhaṭṭa Nāyaka in Abhinavagupta. »Ānanda
uporablja besedo rasa za osnovno čustvo, ki je okrepljeno,«338 v Uvodu k prevodu
DhĀ pojasnjuje Ingalls.
Je pa Ānandavardhana uvedel še eno pomembno novost: njegova poetika se
nanaša tako na poezijo v ožjem pomenu besede (kāvya) kot tudi na dramatiko. Dotlej
sta bili vedi o dramski umetnosti na eni in pesništvu na drugi strani ločeni,
Ānandavardhana pa je v poetiko prenesel pojem rasa, kot bi bilo to nekaj
samoumevnega. K temu so prispevale tudi specifične družbeno-politične okoliščine.
Po zatonu mogočne in stabilne vladavine dinastije Gupta, ki je velikodušno podpirala
vse oblike umetnosti, je sanskrtska drama izgubila pomemben del občinstva
(izobražene in kultivirane dvorjane in meščane) pa tudi pokrovitelje. »Drame so še
naprej pisali, a predvidevamo, da so jih redko uprizarjali – preprosto povedano to
pomeni, da je bila drama prikrajšana za svojo odločilno značilnost in zreducirana na
status pisne umetnine. Pisanje dramatike, prikrajšano za medij, v katerem drama oživi,
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je vedno bolj prihajalo pod vpliv poetičnih stilov, v katerih dominirajo bogate
metafore, težak jezik in neuprizorljive (nedramatične) zgodbe,« 339 zgodovinske
okoliščine tistega časa v knjigi Indian Poetics opisuje Edwin Gerow. Drama se je
približala poeziji, teorija poezije (kāvyaśāstra) pa je začela črpati iz teorije drame
(nāṭyaśāstra).
Kaj natanko pa naj bi bil dhvani? Je značilnost del velikih pesnikov, a to je v
skladu z Ānandavardhanovim prvim opisom nekaj precej izmuzljivega: »Je tisto, kar
se zdi drugačno od znanih elementov [poezije], kakor ženska očarljivost, [ki ni enaka
posameznim delom telesa].«340 In ker je dhvani več kot vsota posameznih jezikovnih
enot, ga zgolj obvladanje jezika še ne razkrije: »Če bi šlo za dobesedni pomen, bi ga
bilo mogoče dojeti s poznavanjem označenih pomenov in besed, ki jih posredujejo. A
ta pomen je onkraj dometa tistih, ki so se učili zgolj definicij besed in niso posvetili
pozornosti preučevanju poetičnega pomena […].« 341 Vendarle pa je razumevanje
jezika nujni pogoj, čeprav ne tudi zadostni, da bi okusili nakazani pomen: »Prav kakor
pomen stavka dojamemo tako, da razumemo pomen besed, tako je treba najprej
razumeti dobesedni pomen, da bi dojeli dhvani.« 342 Odnos med dobesednim in
nakazanim pomenom pa ni nujno vedno enak.

Ānandavardhana loči dva tipa

poetičnega izraza: takšnega, pri katerem dobesedni pomen sploh nima smisla in je
namen zgolj v nakazanem pomenu, in pa takšnega, pri katerem je sicer smiseln tudi
dobesedni pomen, ki je bil prav tako del pesnikove namere, a je vendarle podrejen
nakazanemu.
Nasprotnikom, ki so trdili, da se nakazani pomen pravzaprav ne razlikuje od
prenesenega pomena (lakṣaṇā), Ānandavardhana ugovarja, da bi bilo opredeliti dhvani
kot preneseni pomen »hkrati preširoko in preozko.«

343

Jezik namreč lahko

uporabljamo v prenesenem pomenu, ne da bi imel zato že presežno estetsko vrednost –
preneseni pomen je lahko konvencionalen, klišejski ali kako drugače nelep. Poleg tega
pa dhvani presega
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preneseni pomen tudi takrat, kadar ima ta estetsko funkcijo.
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Preneseni pomen je mogoče analizirati in razložiti, nakazanega pa ne – dhvani je
onkraj vsakršne interpretacije ali analize. Izrazi se izključno v neposrednem doživetju
poezije.
Nakazani pomen lahko uzremo bodisi po tem, ko smo že razumeli dobesedni
pomen ali pa hkrati z dobesednim pomenom. V tem primeru ga lahko posredujejo tako
posamični fonemi in besede kot stavki in literarno delo v celoti.344 To še posebej velja
za najpomembnejšo od treh oblik nakazanega pomena, ki jih identificira
Ānandavardhana: rasa dhvani. Drugi dve vrsti nakazanega pomena sta vastu dhvani in
alaṃkāra dhvani. Vastu dhvani nakazuje pomen, ki vsebuje določeno vsebinsko,
pripovedno informacijo. Prisoten je v skrivnih ljubezenskih namigih, šifriranih
sporočilih, ezoteričnih učenjih ipd.. Sporočilo je oblikovano tako, da je pravi pomen
razviden le naslovniku. Alaṃkāra dhvani pa nakazuje literarno figuro, recimo primero
(rūpaka), kadar je ta izražena zgolj posredno.
O nakazanem pomenu v polnem pomenu pojma pa lahko govorimo predvsem
takrat, kadar poetični jezik odzvanja kot rasa dhvani. Nakazovanje rase ne poteka le
na pomenski ravni jezika, pomembna je tudi zvočna – tudi zvoki, v primeru jezika
posamični fonemi, imajo moč vzbuditi določeno raso. Rasa dhvani lahko razkrivajo
celo geste, kar je posebej pomembno pri uprizoritvenih umetnostih. Nakazani pomen
torej nima nujno verbalne podlage, a besedam ni mogoče oporekati moči, da ga
prikličejo. To je po Ānandavardhani še dokaz več, da gre za svojstveno semantično
raven: »[…] tako zaradi razlike v predmetu kot zaradi razlike v naravi, sta moč besede,
da označuje svoj pomen, in njena moč povzročiti, da razumemo nek drug pomen, med
seboj različni.«345
Te razlike pa se ne da pojasniti (zgolj) kot razliko med primarnim in prenesenim
(sekundarnim) pomenom. Sekundarni (preneseni) pomen je po Ānandavardhani
namreč precej bliže primarnemu (dobesednemu), kot se sprva zdi. Ravna se po nareku
konvencij, s pomočjo katerih ga prepoznamo. Preneseni pomen pomen dobesedno
»prenese« in razveljavi dobesedni pomen, ki ga prepoznamo kot neveljavnega.
Nakazani pomen pa soobstaja skupaj s primarnim – ko se nam razkrije dhvani, to v
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ničemer ne ogrozi pomenske vrednosti primarnega (ali sekundarnega, če se je pomen
prenesel nanj) pomena, saj gre za povsem različni semantični ravni.346
Kakšna natanko je torej razlika med »močjo besede, da označuje svoj pomen« in
njeno »močjo povzročiti, da razumemo nek drug pomen«? »Moč označevanja je bistvo
vsake posamične besede, s katero je povezana od trenutka, ko besedo prvič razumemo,
kajti besede brez nje nikoli ne moremo poznati. Nakazovanje pa ni vezano na besedo,
temveč je posredno, saj je to, da ga razumemo, pogojeno s kontekstom, v odsotnosti
teh pogojev pa ga ne razumemo,«

347

meni Ānandavardhana. Debi Prasad

Chattopadhyaya je v članku »Ancient and Medieval Concepts and Theories of Art in
India« postavil zanimivo tezo: »Izkaže se, da pojem dhvani pomeni kompleksen
poetični proces in njegov prevod kot nakazovanje včasih ne uspe izraziti bogastva
njegovih pomenov.«348
Ānandavardhana je verjel, da je vsekakor nekaj, o čemer sploh ni mogoče
dvomiti: »Le kdo lahko zanika moč nakazovanja, ki pripada označujočim besedam,
neoznačujočim zvokom, kot so tisti v skladbah, nebesednim gestam in podobnemu, saj
izkušnja slehernika dokazuje, da [dhvani] obstaja?« A kritikom DhĀ se njegova
formulacija teorije nakazanega pomena ni zdela dovolj prepričljiva. V odgovor jim je
Abhinavagupta napisal Locano, vpliven komentar in zagovor DhĀ.

4.2.2 Abhinavaguptov doprinos k teoriji nakazanega pomena
Obe Abhinavaguptovi deli s področja indijske estetike, tako NŚABh kot DhĀL
sta napisani v obliki komentarja izvirnih del drugih avtorjev. Ob teoriji rase smo si že
ogledali, kako jo je Abhinavagupta avtorsko reinterpretiral, enako pa velja tudi za
teorijo nakazanega pomena. Z DhĀL je Abhinavagupta »veliko več kot zgolj
komentator, ki razlaga težavne dele besedila; je izvirni mislec, ki vso teorijo
predstavlja v popolnejši in razumljivejši obliki,«349 je v knjigi The Dhvanyāloka and
Its Critics, v kateri je raziskal zgodovinsko recepcijo DhĀ, ocenil K. Krishnamoorthy.
346

DhĀ 3.33h

347

DhĀ 3.33l

348

Chatopadhyaya 2007, 55-56

349

Krishnamoorty 1968, 217

144

Lawrence McCrea pa meni, »da bi Abhinavagupto lahko imeli za boljšega zagovornika
Ānandavardhanove teorije, kot je bil sam Ānandavardhana,« saj je »v svoji obrambi
dhvanija bolj samozavesten kot Ānandavardhana in […] je pripravljen pripeljati
implikacije Ānandavardhanovega teleološkega, na raso osredotočenega modela
literarne estetike do njihovih logičnih zaključkov, tudi kjer se je sam Ānandavardhana
obotavljal, da bi to storil.«350
Najpomembnejši »logični zaključek« teorije nakazanega pomena, do katerega po
Abhinavagupti pripeljejo Ānandavardhanovi nastavki, je, da je edina oblika
nakazanega pomena, o kateri je vredno razpravljati v okviru poetike, rasa dhvani. Ne
zanika sicer, da sta tudi vastu dhvani in alaṃkāra dhvani obliki nakazanega pomena,
vendar nimata posebne estetske vrednosti in nista vezani izključno na poetični jezik,
pač pa ju uporabljamo tudi v običajnem jeziku in bi ju lahko brez večje škode
nadomestili tako, da bi se izrazili dobesedno. »Nasprotno pa je rasa nekaj, o čemer ne
moremo niti sanjati, da bi izrazili z dobesednim pomenom. Ni v domeni vsakdanjega
izražanja,« 351 poudarja Abhinavagupta. Rasa je okus, ki ga blaženo okuša/použiva
tenkočutni duh sahṛdaye. Prikličejo jo besede poetičnega jezika, ki vzbudijo spomin
nekdaj doživetih čustev v skladu z vsebino literarnega dela. Občutje lepote izvira iz
tega, da umetnost »nagovarja srce«, 352 poslušalec/ bralec je torej ob estetskem
doživljanju čustveno angažiran. »Nakazovanje takšnega pomena se imenuje rasa
dhvani in je prisotno izključno v poeziji. To je torej dejansko duša poezije,«353 zaključi
Abhinavagupta.
Po Ānandavardhani je dhvani moč poetičnega jeizka, ki transcendira tako
dobesedni kot preneseni pomen. Pri tem se avtor DhĀ ustavi, Abhinavagupta pa ne: v
DhĀL literarno teorijo nakazanega pomena dosledno izpelje tako, da jo poveže s
splošno fenomenologijo estetskega izkustva. Že Ānandavardhana je vedel, da za
dojetje nakazanega pomena ni dovolj intelektualno razumevanje, temveč se dhvani
razkrije le tenkočutnemu bralcu. A rasa je zanj vendarle še pomenila zgolj okrepljeno
čustvo, za katerega ni bilo povsem jasno, kdo naj bi ga občutil, pesnik, literarni junaki,
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bralec/poslušalec ali vsi našteti. V teoriji Abhinavagupte pa o tem ni nobenega dvoma:
subjekt rase je, kdor umetniško delo doživlja, torej bralec, poslušalec, gledalec. Pa ne
kateri koli, temveč zgolj tisti, čigar duh je dovolj tenkočuten in estetsko senzibilen, da
je sploh razpoložljiv za estetsko doživetje: sahṛdaya.
»Rasa se pojavi, kadar je stanje duha (cittavṛtti), ki je stalno pozoren na primeren
predmet, estetsko občuteno,« 354 piše Abhinavagupta. Čeprav je sahṛdaya tisti, ki
estetsko občuti stanje svojega duha, pa je vendarle pomembno tudi, da je duh usmrejen
na ustrezen predmet, ki raso prikliče. Abhinavagupta ugovarja kritikom teorije
nakazanega pomena, ki so trdili, da če je nakazovanje »duša poezije«, potem je poezija
povsod. » […] pesmi se razlikujejo glede na to, katero raso nakazujejo. Nakazovanje
se sicer res pojavlja povsod, vendar ne imenujemo vsega poezija, kakor tudi o tem, da
je nekaj živo, govorimo samo v določenih primerih, čeprav duša prežema vse.« 355
Absolutna zavest prežema vse, a samo živa bitja dojemamo kot živa; na enak način
nakazovanje prežema vse, a vendar samo nekaterim jezikovnim stvaritvam pravimo
poezija. To pa so tiste, ki nakazujejo raso.
Abhinavagupta pa je tudi jasneje definiral nakazani pomen v odnosu do drugih
semantičnih funkcij. Za razliko od Ānandavardhane razločuje štiri in ne le tri. Prva je
abhidhā, ki po Abhinavagupti pomeni dobesedni pomen posamične besede (in ne
dobesedni pomen na splošno kot ponavadi v sanskrtu). Kontekstualno razumevanje
omogoči druga semantična funkcija, tātparya śakti, moč posredovati celovit pomen
(recimo stavka ali daljšega sestavka). Stavčni pomen primarno poskušamo dojeti
dobesedno, če pa razumevanje naleti na »oviro«, če dobesedni pomen stavka ni
smiseln, kognicija predela pomen ene ali več besed v stavku v preneseni pomen
(lakṣaṇā) – ki je tretja semantična funkcija - kot npr. v stavku: »Deček je lev.« Tega
stavka ne moremo razumeti dobesedno, saj realno obstoječega označenca, ki bi bil
hkrati in deček in lev, ni. Pomen zato razumemo metaforično: stavek želi povedati, da
ima deček lastnosti, ki jih sicer pripisujemo levu, kot so pogum, mogočnost, ponos itn..
Četrta, od vseh navedenih treh razčlična semantična funkcija pa je nakazovanje
(vyañjanā ali dhvanana). »Moč označevanja (abhidhā) je zatorej moč, ki jo ureja
konvencija, posredovati dobesedni pomen [posamičnih besed]; moč stavčne operacije
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(tātparya śakti)

je moč posredovati smisel [celote], brez te moči pa ni mogoče

razumeti dobesednega smisla [stavka]; moč sekundarnega pomena (lakṣanā śakti) je
moč razkriti smisel, pri čemer sodelujejo tudi faktorji, kot je oviranje primarnega
pomena; nakazovalna moč (vyañjanā śakti) pa je moč nakazovati, moč, ki izvira iz
človekovega razumevanja predmetov, kot jih razkrivajo prve tri moči in pri kateri
pomaga poslušalčeva domišljija, podkrepljena s predhodnim razumevanjem [prvih treh
semantičnih ravni],«356 opredeljuje Abhinavagupta.
Teorija nakazanega pomena se naslanja na filozofijo jezika, zato je zanimivo tudi
vprašanje, v kakšnem medsebojnem odnosu sta. Zanj ponudi izhodišče že
Ānandavardhana, ki se naveže na filozofsko izročilo slovnične tradicije: »Kar se tiče
učenjakov, ki so natančno opredelili naravo Brahmana, kot se pojavlja v govorici, pa
smo izraz dhvani posvojili iz njihove filozofije.«357 Kaj s tem misli, natančneje razlaga
v DhĀ 1.13, kjer pravi: »Prvi med učenimi možmi so slovničarji, kajti vse znanosti
slonijo na slovnici; in z dhvani so poimenovali slišne zvoke govorice. Na enak način
so drugi modri možje, ki so poznali bistvo poezije, sledili zgledu slovničarjev in ime
dhvani nadeli tisti besedni entiteti, ki je preplet označevalcev in označencev in se
imenuje 'pesem'. To so storili zaradi podobnosti [z akustičnim odmevom], saj izraža
[nakazane pomene, kakor slišni zvoki izražajo besede].« Dhvani se v okviru slovnične
tradicije sicer običajno prevaja kot »zven«, čeprav ima lahko različne pomenske
odtenke. Zvoki, ki jih slišimo, in tisti, ki so bili dejansko izgovorjeni, se med seboj
razlikujejo. Slišani zvoki, ki se imenujejo dhvani, naj bi bili nekakšen »odmev«
izgovorjenih zvokov (nāda). »Na enak način je bil nakazani pomen imenovan dhvani,
saj je zanj pogosto značilen nekakšen odmev, podoben odzvanjanju zvonca,« 358
pojasni Abhinavagupta.
Eden ključnih vidikov Bhartṛharijeve filozofije jezika je nauk o sphoṭi. Po
Bhartṛhariju nosilke pomena niso posamične besede, ampak je to stavek. Kot v knjigi
Staroindijska poetika razlaga Vlasta Pacheiner-Klander, je v Bhartṛharijevem
osrednjem delu Vākyapadīya (O besedi in stavku) »termin dhvani uporabljen za
izgovorjeno besedo, ki zavesti poslušalca razodeva nekaj skritega, svoj globlji pomen
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– sphoto (sphoṭa), šele ta pa v preblisku razkrije pomen stavka.« 359 Izpeljanke iz
glagolskega korena vy-añj (iz katerega izvira Ānandavardhanov termin za operacijo
nakazovanja) Bhartṛhari uporablja za opredelitev odnosa med dhvani in sphoṭo.
Dhvani razkriva sphoṭo: v tej relaciji je dhvani tisti, ki izraža (vyañjaka), sinonim zanj
pa je osvetljevalec (prakāśaka), medtem ko je sphoṭa tisto, kar je razkrito, izraženo
(vyaṅgya), osvetljeno (prakāśya).
Anna Radicchi je v članku »Dhvani in Bhartṛhari and Dhvanyāloka, I.13 with
Locana« analizirala odnos med Bhartṛharijevo izvirno mislijo ter interpretacijama
Ānandavardhane in Abhinavagupte. V DhĀ 1.13 Ānandavardhana z izrazom dhvani
poimenuje pesem in sicer najprej takšno, ki nakazuje nakazani pomen z besedami oz.
jezikovnimi enotami (śabda) ali njihovim pomenom (artha). Pri tem sledi klasični
staroindijski opredelitvi poezije kot »prepletu zvena in pomena«. 360 V lastnem
nadaljnem komentarju pa pesem definira kot »vācya-vācaka-sammiśra«, preplet
označencev (vācya) in označevalcev (vācaka). Podoben odnos se torej po
Ānandavardhani zrcali na treh ravneh: med zvenom besede (śabda) in njenim
pomenom (artha); med označevalcem (vācaka) in označencem (vācya); med izrazom
(vyañjaka) in izraženim (vyaṅgya). Operacija nakazovanja na višji ravni ponovi tisto,
kar se že zgodi na poti od zvena do pomena. »Abhinavagupta interpretira, da je dhvani
tako vācya kot vācaka: v njima odzvanja (dhvanati) tisti neizraženi pomen, ki je
natanko dhvani. Iz mešanice vācya in vācaka izhaja (dhvanyate) vyaṅgya, pomen, na
katerega se namiguje, in tudi ta je dhvani. To mešanico ustvarja dinamika vseh
medsebojno delujočih elementov v besedilu,«361 piše Anna Radicchi.
Od Bhartṛharija do Abhinavagupte se pomen pojma dhvani močno spremeni –
najprej že z Ānandavardhano: »Vyañjakatva, ki je skupna dvema izkustvoma,
razumevanju besed pri Bhartṛhariju in razumevanju poezije pri Ānandavardhani, je v
bistvu zgolj formalna povezava, ki se ne dotika idej, poudarjena pa je zgolj zato, da se
novo teorijo umesti pod staro avtoriteto. Termin dhvani pri Bhartṛhariju in
Ānandavardhani pomeni dve povsem različni stvari,« 362 zakjuči Anna Radicchi.
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Abhinavagupta gre pri svoji interpretaciji še dlje in se tako še bolj oddalji od
Bhartṛarijevega izvornega pomena. A sodba, da gre pri prenosu pojma dhvani v
Ānandavardhanovo poetiko le za formalno in nominalno sklicevanje na že uveljavljeno
in cenjeno avtoriteto, je po mojem mnenju vendarle prestroga. Ānandavardhana in
Abhinavagupta poudarjata, da ne gre za neposreden prenos, pač pa za analogijo. Ta
analogija pa je globoko smiselna in vsebinska.
V vseh primerih, pa naj gre za uvid v razliko med zvokom kot fizičnim pojavom
(nāda) in zaznavo zvoka (dhvani) ali pa za skrivnosten odnos med zvenom in
pomenom, označevalcem in označencem, izrazom in izraženim oziroma tistim, kar
nakazuje in tistim, kar je nakazano, gre za vprašanje odnosa med dvema entitetama, ki
vsekakor nista enaki, pa vendar ena vodi k drugi, saj v procesih sporočanja in/ali
razumevanja med njima očitno nekaj prehaja. A kaj naj bi to bilo? Da bi lahko
odgovorili na to vprašanje, je treba za hip ponovno zapustiti področje estetike oziroma
poetike v ožjem smislu ter se vrniti k Abhinavaguptovim ontološkim in kozmološkim
razmislekom.
Kot smo videli, sta Utpaladeva in Abhinavagupta Bhartṛharijevo filozofijo jezika
v veliki meri integrirala v filozofijo pratyabhijñe, saj sta posvojila (čeprav tudi
reinterpretirala) nauk o ontološko-kozmoloških ravneh Govorice. Zanimivo pa je tudi,
kaj sta zavrnila: Bhartṛharijev nauk o sphoṭi. Po Abhinavagupti, ki se temu vprašanju
najtemeljiteje posveti v PTV, osnovni nosilci pomena niso stavki, ampak so fonemi. Ti
v svoji čisti, nemanifestni, potencialni obliki utripajo že na ravni vrhovne Govorice
(parā vāc) kot vibracijska matrica kozmosa, imenovana mātṛkā (dobesedno »mala
mati«). Fonemi te osnovne matrice po tantrični filozofiji v različnih kombinacijah
tvorijo ne le človeško govorico, pač pa vse zvoke, ki so v kozmosu sploh mogoči.
Skrivni utrip kozmosa je njegova nemanifestna zvočnost, imenovana avyakta dhvani.
V pozunanjeni govorici so fonemi manifestni in razlikovani, na vsaki višji ravni
govorice pa vedno manj. In bolj ko se zastira razlikovanost med njimi, »več estetskega
ugodja, okusa, blaženosti povzročajo: vsakdo užije intenzivno zadovoljstvo, če zasliši
glasbo nemanifestnih zvokov,«363 pojasnjuje Raffaele Torella v članku »How is Verbal
Signification Possible: Understanding Abhinavagupta's Reply.« »Fonemi so edina
resničnost, ki je ne pogoltne vrhovna zavest; nikoli ne izgubijo svoje lastne bistvene

363

Torella 2004, 177

149

identitete in narave, ne glede na ontološko raven, na kateri delujejo; prosto tečejo skozi
vaikharī, madhyamā, paśyantī in parā. In zakaj? Preprosto zato, ker niso vsebina
zavesti, ampak so zavest sama, tvorijo njen energijski, kognitivni vidik. Zahvaljujoč
temu semenu mnogoterosti, ki jo sestavljajo, je zavest lahko živa, se lahko izogne slepi
ulici vedantske sat-cit-ānanda in udejanja svojo kozmično funkcijo, ali, če uporabimo
Abhinavaguptove besede, lahko dovoli zaporednosti, da vstopi vanjo in se preobrazi v
nezaporednost. Jezik je sredstvo, s katerim je v zavest vneseno zaporedje (krama), ki
ga zavest v večni igri raztopi v čisto refleksivno zavedanje.«364 Človeški jezik je sicer
osnovan na konvenciji, a ta učinkuje natanko zato, ker je ukoreninjena v nečem
globljem: v protozvočni, protojezikovni naravi stvarnosti. Večni, neslišni fonemi
porajajo foneme posvetnih jezikov (in tudi vseh ostalih zvokov) in so njihova notranja,
življenjska sila (vīrya).
Konvencionalni jezik tako nakazuje tisto, kar ga presega: avyakta dhvani,
neslišni zven absolutne Zavesti. Ta poje pesem vseh človeških in živalskih govoric,
skriva se v silovitem bučanju kozmosa. A o tem Abhinavagupta v okviru poetike ne
govori - ali vsaj ne naravnost. Namig, da lahko njegovo literarno teorijo beremo tudi v
širšem, kozmološkem in ontološkem kontekstu, pa najdemo v drobnih poklonih
boginjam Govorice, ki zaključujejo sleherno od štirih poglavij DhĀL.

4.2.3 Nakazani pomen in ontološke ravni Govorice365
Ontološko – kozmološkega nauka o ravneh Govorice Abhinavagupta v samem
besedilu DhĀL nikjer ne omenja, a vsako od štirih poglavij sklene s posvetilom eni od
oblik vāc. Pokloni močem Govorice so pesniški, pisani v verzni obliki, imenovani
śloka, igrajo se z večplastnostjo pomena (po retoričnem postopku, ki se mu v sanskrtu
pravi śleṣa), po mojem mnenju pa tudi nakazujejo, da v literarni teoriji, ki jo
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uokvirjajo, odzvanja več kot zgolj literarna teorija. Da bi pokazala, kako, jih bom
primerjala z ustreznimi mesti iz drugih Abhinavaguptovih tekstov. Številni odtenki, ki
vsebinsko nikakor niso zanemarljivi, se v prevodu izgubijo, zato bom te kratke utrinke
najprej navedla v izvirniku, nato pa osvetlila različne plasti njihovega pomena.
Ob koncu prvega poglavja DhĀL se Abhinavagupta pokloni vrhovni Govorici
(parā vāc), ne da bi jo eksplicitno imenoval, ampak pod imenom, ki v sanskrtu
označuje (božanski) navdih pa tudi globoko, pretanjeno razumevanje: pratibhā.

kiṃ locanaṃ vināloko bhāti candrikayāpi hi /
tenābhinavagupto'tra locanonmīlanaṃ vyadhāt //
yadaunmīlanaśaktyaiva viśvaunmīlati kṣanāt /
svātmāyatanaviśrāntāṃ tāṃ vande pratibhāṃ śivām //366

V prvem delu kitice se Abhinavagupta poigrava z naslovi treh besedil, povezanih
s teorijo nakazanega pomena. Obregne se ob komentar DhĀ, ki se do danes ni ohranil,
nosil pa je naslov Candrikā (Mesečina). Abhinavagupti se je zdel pomanjkljiv, saj
sprašuje: »Bo Āloka (torej Ānandavardhanova DhĀ) kadarkoli jasna brez Locane
(Abhinavaguptovega DhĀL) tudi ob Candriki (danes izgubljenem komentarju)? Zato
se je Abhinavagupta lotil Locane.« A verz lahko beremo tudi tako: »Bo osvetlitev
(āloka), pa čeprav ob mesečini (candrikā), kadarkoli razvidna brez očesa (locana)?
Zato se je vedno znova (abhinava) [porajajoča se] skrivnost (gupta) razkrila očesu
(locana).« Mesečina mitološko simbolizira Šivo, absolutno Zavest. A svetloba
mesečine ni nikomur razvidna, če ni očesa, ki bi jo zrlo. Menim, da lahko svetlobo v
tem kontekstu razumemo kot svetlobo absolutne Zavesti (prakāśa), ki ne bi sijala/ bila
razvidna, če ne bi bilo »očesa«, ki jo zre – to pa je v absolutnem smislu njeno lastno
samozavedanje (vimarśa). Tisti, ki je odprl oko, da uzira Luč, je lahko Abhinavagupta
osebno, ker pa sanskrt nima velikih začetnic, lahko njegovo lastno ime beremo tudi kot
večno nova (abhinava) skrivnost (gupta).
V drugem delu kitice se Abhinavagupta pokloni boginji, ki jo imenuje pratibhā
śivā: je moč navdiha/razumevanja in hkrati – kot vrhovna Govorica – ženski vidik Šive
(Śivā je ženska samostalniška oblika). Zanjo je značilno, da je »počivajoča v sebi«
366
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(svātmāyatanaviśrantā), pa vendar s silo, ki se prebudi v njej (unmīlanaśakti), v
hipu/vsak hip (kṣanāt) razodeva kozmos (viśvamunmīlati). Podoben status ima
pratibhā tudi v ezoteričnih tantričnih in filozofskih delih Abhinavagupte in
Utpaladeve. Naj navedem le tri najbolj ilustrativne primere. V TĀ se ji Abhinavagupta
pokloni že v drugem izreku367, kjer jo izenači z vrhovno (parā) božansko silo in hkrati
absolutno Zavestjo (cit), v kateri se združujejo spoznavajoči subjekt (pramāta),
predmet spoznanja (prameya) in spoznavni proces (pramāṇa). V PTV prav tako
nastopi na častnem mestu in je predmet tretjega izreka 368 , ponovno v povezavi z
»vrhovno Nepresegljivo« (parā anuttarā). Ta nosi v srcu (hṛdaye) trojstvo Śiva – Śakti
– nara, se pravi Šivo kot transcendentno Zavest, Šakti kot silo, ki poraja kozmos, in
človeka (nara). »Vrhovna Nepresegljiva« je utripajoče srce, ki oživlja celoto
transcendentno-imanentnega. Je povzročiteljica lastnega pojavljanja (nijabhāsa) in je
pratibhācamatkṛti:

navdih/razumevanje,

ki

povzroča

(estetsko)

(za)čudenje/občudovanje.
Na ključnem mestu v ĪPK (I.7.1) 369 pa pratibhā omenja tudi Utpaladeva:
»Pratibhā je spoznavajoči subjekt, Zavest, ki je brezmejna in nesekvenčna (akrama),
torej Véliki Gospod (Maheśvara). [Čeprav je po naravi takšna, pa je] venomer prežeta
(rūṣitā) z zaporedjem (krama) reči/ označencev (padārtha).« Že Utpaladeva je torej
pratibhā izenačil z absolutno Zavestjo, ki je po naravi popolnoma enovita, vendar pa
to ni razvidno, ker je venomer »prežeta« z (dozdevnim) zaporedjem notranjih predstav.
V tem kontekstu Utpaladeva za notranji tok pojavov, na katere je Zavest predmetno
naperjena, uporabi izraz »padārthakrama«: »padārtha« pomeni »pomen besed«,
»krama« pa zaporedje. Predstave, ki se v toku pojavljajo v zavesti, so torej označenci –
ne pa nujno tudi označevalci! Ni namreč nujno, da so misli besedno artikulirane, lahko
gre zgolj za tok »pomenov«. Ti pa so lahko, kot smo videli v prejšnjem razdelku, tudi
neartikulirani protofonemi, ki oživljajo vse oblike (notranjih) pojavov.
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A vrnimo se k Abhinavaguptovi kratki hvalnici, posvečeni pratibhā. Ta je
skladna s pomeni, ki jih ima pojem v tradiciji trika in v filozofiji prepoznanja. A
mogoče je tudi drug(ačn)o branje, ki se v celoti nanaša le na pesništvo in pratibhā kot
pesniški navdih. V tem primeru bi drugi del kitice brali: »Poklanjam se božanskemu
(śivā) 370 pesniškemu navdihu (pratibhā), ki počiva v [pesnikovi] duši in ki s svojo
ustvarjalno močjo (unmīlanaśakti) v trenutku ustvari svet (viśvamunmīlati).« Nabor
pomenov pa s tem še kar ni izčrpan: pratibhā je lahko moč navdiha, lahko pa tudi moč
(intuitivnega) razumevanja. Je tisto, kar potrebuje pesnik, da navdihnjeno ustvarja, a je
tudi pretanjeno razumevanje, ki »navdihne« bralca, da lahko dojame globlji pomen. Če
beremo tako, isti izrek zazveni: »Poklanjam se božanski moči pretanjenega
razumevanja, ki domuje v [bralčevi] duši in ki s svojo močjo razodevanja v hipu
razkrije [literarni] svet/kozmos.«
Enako so vsa tri branja – torej kot da se zapisano nanaša na proces v božanski
Zavesti, v zavesti pesnika ali bralca – mogoča pri hvalnicah preostalih treh ravni
Govorice. Ob koncu drugega poglavja DhĀL Abhinavagupta slavi paśyantī, govorico
zrenja, o kateri pravi:

prājyaṃ prollāsamātraṃ sadbhedenāsūtryate yayā/
vande'bhinavagupto'haṃ paśyantīṃ tāmidaṃ jagat//371

»Jaz, Abhinavagupta, častim paśyantī, ki s tem, ko zre prostran (prājya) privid
(prollāsamātra)

sveta,

povzroča,

da

se

zdi

razlikovan

[od

nje

same]

(sadbhedenāsūtryate).« Na ravni govorice zrenja je nastajajoči svet prostran privid, ki
se pojavlja v domišljiji pesnika – ali Boga. Lahko pa tudi bralca, potem ko je dojel
nakazani pomen umetniškega dela in ta odzvanja v njem. V vseh primerih gre za
notranje, nemanifestno pojavljanje zgolj sledi razlikovanosti v sicer enoviti zavesti.
Svet je tu označen z besedo »jagat«, dobesedno »tisto, kar se giblje«. To pomeni, da
gre lahko tudi le za neartkulirano »gibanje« notranjih pojavov.
Naslednji korak v manifestaciji kozmosa/pesmi se odvije na ravni vmesne
govorice (madhyamā vāc), o kateri ob koncu tretjega poglavja DhĀL beremo:
370
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āsūtritānāṃ bhedānāṃ sphuṭatāpattidāyinīm/
trilocanapriyāṃ vande madhyamāṃ parameśvarīm//372

Madhyamā, izvemo, je vrhovna boginja (parameśvarī), ljuba Triokemu
(trilocanapriyā), torej Šivi, hkrati pa se hvalnica nahaja ob koncu tretjega (tri)
poglavja Locane. Razlikovanost (bhedānā), ki je bila na prejšnji stopnji že pripravljena
(āsūtritānā), je zdaj na poti (patti), da bo jasno zasijala, se razvidno pojavila
(sphuṭata). To jasno razvidnost pa bo prej pripravljenim razlikam podarila »darovalka«
(dāyinī), ki je natanko moč vmesne govorice. Zanimivo je, da Abhinavagupta posebej
poudari božanskost te ravni, saj gre za notranji miselni tok, ki je v indijskih
soterioloških tradicijah sicer veljal za problematičnega. A ne v monističnem
kašmirskem šivaizmu. Tudi ta oblika zavesti, v kateri se že pojavlja razlikovanost, ki
jo povzroča pojmovno mišljenje, je božanska in Šivi ljuba.
Do končne manifestacije – sveta ali jezika – pa pride na poslednji stopnji
pozunanjene govorice, vaikharī vāc. Ob koncu DhĀL se Abhinavagupta pokloni tudi
tej ravni, ki jo poimenuje »četrta moč« (turyā śakti):

sphuṭīkṛtārthavaicitryabahiḥprasaradāyinīm/
turyāṃ śaktimahaṃ vande pratyakṣārthānidarśinīm//373

Govorica na tej ravni zaznavi (pratyakṣa) razkriva (darśinī) predmete/pomene
(ārthāni) in sicer tako, da daje jasno pojavno obliko (sphuṭīkṛta) mnogoterosti
reči/pomenov (ārtha vaicitrya), ki se manifestirajo/tečejo navzven (bahiḥprasara).
Tako je izražanje upredmeteno, pa naj bo tisto, kar se izraža, pojavni kozmos, ali pa v
jezik oblečena (pesnikova) zamisel.
S teorijo ravni Govorice, ki so hkrati tudi ravni Zavesti, pa je mogoče uskladiti
tudi Abhinavaguptovo estetsko teorijo. Razumevanje dobesednega in tudi prenesenega
pomena literarnega dela poteka na ravneh pozunanjene in vmesne govorice. Če je
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poslušalec/bralec dovolj tenkočuten, uzre nakazani pomen z notranjo močjo zrenja
(paśyantī) in njegovo zavest prežame okus ene od osmih oblik rase. V najvišji obliki
estetskega doživetja pa tudi rahla obarvanost, ki jo v zavest vnašajo rase, izgine, in
zavest se okusi v svoji takšnosti kot śānta rasa, spokojna živost notranje polnine,
vrhovna Govorica, parā vāc.
Na kozmični ravni absolutna Zavest nenehno utripa od enega k mnogoteremu in
nazaj. Ustvarjalno manifestira pojavni svet in ga hkrati spretno skrita sama pred seboj
čudeč se estetsko okuša. Njena radostna dejavnost se v človeškem svetu zrcali v
ustvarjanju pesnika/umetnika in estetskem doživljanju njegovega občinstva.

4.3 Sahṛdaya: Subjekt estetskega izkustva
Estetsko doživljanje se ne odvija v vakuumu, ampak v zavesti tenkočutnega
bralca/poslušalca (sahṛdaya). V teoriji nakazanega pomena je pojem »sahṛdaya« tako
pomemben, da se izvirni naslov Ānandavardhanovega dela najverjetneje ni glasil
Dhvanyāloka, ampak je bil Sahṛdayāloka (»Osvetlitev za tenkočutnega bralca«).374 Ko
Abhinavagupta govori o svojem delu, ga večinoma naslavlja zgolj Locana, v kolofonu
ob začetku poglavij pa s polnim imenom: Sahṛdayālokalocana (»Oko osvetlitve za
tenkočutnega bralca«).375 Samo sahṛdaya lahko razume nakazani pomen. A medtem
ko se Ānandavardhanova teorija vendarle prvenstveno ukvarja s pesniškim jezikovnim
procesom nakazovanja, se v Abhinavaguptovi težišče še bolj premakne k subjektu
estetskega doživetja.
Kdo je sahṛdaya? V sanskrtski poetiki, osredotočeni na alaṃkāre, je veljalo, da
je to poslušalec/bralec, ki je vrhunsko izobražen – kar je bilo za razumevanje baročnih
bravur sanskrtske dvorne poezije nujno potrebno. A že Ānandavardhana v DhĀ
izpostavi, da to ni dovolj. Njegova teorija nakazanega pomena je bistveno spremenila
predhodne predstave o tem, kaj naj bi bilo bistvo poezije in kako naj bi deloval
poetični jezik, posledično pa tudi, kdo je tisti, ki poezijo najbolje razume. To ni več le
nekdo, ki lahko zaradi svoje izobrazbe uživa v prefinjenih pesniških figurah, pač pa
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»biti sahṛdaya pomeni imeti sposobnost občutiti raso.«376 Sahṛdaya ni zgolj ustrezno
izobražen, temveč tudi estetsko (in čustveno) senzibilen poslušalec/ bralec.
Abhinavagupta v DhĀL pojem definira takole: »Beseda sahṛdaya označuje osebe, ki
so se sposobne poistovetiti s snovjo, saj je zrcalo njihovega srca zloščeno zaradi
stalnega proučevanja poezije v teoriji in praksi, na poezijo pa se srčno odzivajo.«377 V
NŚABh zapiše, da je sahṛdaya oseba, ki ima sposobnost globokega razumevanja
(pratibhāna), saj je njeno srce kot zrcalo. 378 Obakrat Abhinavagupta v zvezi s
sahṛdayo omeni svojo priljubljeno prispodobo zrcala: kot se celoten kozmos pojavlja v
zrcalu »srca« (hṛdaya) absolutne Zavesti, tako se svet umetnine zrcali v globokem
srcu/ zavesti/razumevanju sahṛdaye.
Da bi lahko razumel nakazani pomen, potrebuje sahṛdaya tudi domišljijo.379 Biti
se mora sposoben vživeti v fantazijsko zgodbo, poleg tega pa mora imeti spomin na
duševna čustvena stanja, ki jih ob vzpodbudi umetniškega dela doživi preobražena v
raso. A ni nujno, da je to njegov osebni spomin – vsaj ne iz tega življenja.
Abhinavagupta meni, da nosijo bitja v sebi nešteto latentnih vtisov/spominov (vāsana)
prejšnjih življenj, zato sahṛdaya brez večjih težav doživeto občuti, česar ni doživel
(lahko se recimo vživi v literarnega junaka nasprotnega spola, v žival ali celo katero od
nečloveških bitij, kot so bogovi in demoni).380
Predvsem pa tenkočutni bralec/poslušalec ob poeziji/drami občuti »srčni odziv«
(hṛdayasaṃvāda), ki presega posvetno čustvovanje. Izkustvo rase je »nesvetno«
(alaukika), saj ni zaznamovano s konkretnim prostorom in časom. Ingalls v opombi k
angleškemu prevodu DhĀL 1.5 razlaga: »Zahodnjak bi razmišljal o empatiji kot
nečem, zaradi česar Hamletove tegobe in težave občuti kot svoje, Abhinava pa
razmišlja o procesu sočustvovanja z Rāmo ali pa z žalujočo ptico kot o razpustitvi
gledalčevega/bralčevega osebnega spomina žalosti v univerzalnem, brezosebnem
okušanju. […] Ta hṛdayasaṃvāda (odziv srca) je tisto, kar omogoča širitev in
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depersonalizacijo človekovih lastnih čustev.«381 Ko gledalec sodoživlja globoko žalost
literarnega/dramskega junaka, občuti žalost, ki ni niti njegova osebna niti Rāmova
osebna (saj nihče ne more neposredno občutiti osebnih čustev drugega), pač pa je
univerzalna žalost kot taka – rasa, okus žalosti. Takšna žalost ne povzroča
osamljenega trpljenja, temveč je okus sočutja (karuṇa rasa), ki je mehko občutje
povezanosti z drugimi bitji in po Abhinavagupti povzroča topel občutek raztapljanja,
stapljanja.
Vendar še bolj kot z zavestjo literarnega junaka, ki je izmišljen lik oziroma v
literarnem delu/ gledališki predstavi ni realno prisoten, sahṛdaya stopi v magični stik z
zavestjo pesnika/ustvarjalca. Sahṛdayatva, estetska rahločutnost, po Abhinavagupti
pomeni

tudi

to,

da

pride

(kavihṛdayatādātmyāpattiyogyatā).

382

do

poistovetenja

s

srcem

pesnika

Preko poezije se zavest bralca/poslušalca

stopi/poistoveti z zavestjo pesnika. Kajti tisti, ki mora raso najprej občutiti, če naj jo
uspešno prelije v poezijo, je ustvarjalec sam.
Med pesniki pa so redki takšni, ki imajo dejansko moč ustvariti celovito delo, ki
s svojim nakazanim pomenom zbuja mogočno (in magično) raso. »Poimenovanje
'véliki pesnik' (mahakavi) uporabljamo samo za pesnike, ki imajo navdih (pratibhā), ki
je potreben za ustvarjanje poezije, oživljenje z nakazanimi pomeni, kot bomo razložili
v tem delu,« 383 kmalu po začetku DhĀL poudarja Abhinavagupta. Tako kot je
sahṛdaya tisti, ki ima pratibhā, sposobnost globokega dojemanja, zaradi katerega
lahko razume nakazani pomen oziroma občuti raso, je tudi pesnik v pravem pomenu le
tisti, ki ima prav tako pratibhā, ki se ustvarjalcu javlja kot navdih. Kot za sahṛdayo ni
dovolj, da je izobražen, tudi za pesnika ni dovolj, da je jezikovno spreten in sposoben
tvorjenja bravuroznih pesniških figur. Oba, tako pesnik kot sahṛdaya, potrebujeta
pratibhā – pesnika navdihne z raso, tenkočutnemu bralcu/poslušalcu pa omogoči, da
dojame nakazani pomen (in posledično občuti raso).
»Božanska govorica velikih pesnikov izraža, kar je bistveno/ bistvo reči
(vastutattva), in razkriva posebno, živosti polno navdihnjenost (pratibhā), ki je
nadčloveška. V tem svetu je bilo sicer že ogromno pesnikov vseh vrst, a le dvema ali
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trem, morda petim ali šestim, kot je Kālidāsa, lahko rečemo véliki pesniki,«384 ocenjuje
Ānandavardhana. Ingalls, Masson in Patwardhan »pratibhā« v kontekstu tega izreka
prevajajo kot »genialnost« (»genius«).385 Bistvo pesnikove »genialnosti« je božanska
navdihnjenost, ki pa se izjemno redko izraža v polnem sijaju. V svojem komentarju
Abhinavagupta genialnost/navdihnjenost definira: »Navdihnjenost (pratibhā) je
modrost

(prajñā),

ki

je

sposobna

ustvarjati

nove

reči.

Posebna

navdihnjenost/genialnost, kot se jo tukaj razume, pa je sposobnost ustvarjati čisto in
lepo poezijo, ki jo je navdihnila rasa. Kot je rekel Modrec [Bharata v NŚ]: '[Poezija
prenaša] notranje duševno stanje ustvarjalca.'«386
Po Abhinavaguptovem prepričanju je navdih torej (pratibhā) povezan z
modrostjo (prajñā). Pesnik naj bi ustvarjal v stanju, ko občuti notranjo polnino, ki ji
ničesar ne primanjkuje. Navdih je najjasnejši, kadar je zavest najmanj zastrta in je
zatorej prežeta s śānta raso oziroma ānanda raso, »okusom blaženosti«. 387 Takšno
duševno stanje ustvarja »čisto in lepo poezijo«. Ko ji bo sahṛdaya prisluhnil/jo prebral,
se bo stanje nanj »preneslo« in okusil bo blaženo polnino (lastne) zavesti. »Če strogo
sledimo Abhinavovemu razumevanju,« poudarja Ingalls, »moramo reči, da pesnik
nikoli ne piše o lastnih tegobah. Piše le o tegobah drugih, ki jih je (estetsko) použil.
To, da jih je (estetsko) použil, implicira, da je v njih izgubil lastno žalost.«388 Tisto, kar
naj bi navdajalo pesnika, ko ustvarja, niso osebna čustva, temveč obča duševna stanja,
preobražena v raso.
Navdih je nujni pogoj za pesnenje, ne pa tudi zadostni – da bi se pratibhā
uspešno prelila v jezik, zahteva pesniško veščino in tudi preudarnost. »[…] poezija se
lahko sama od sebe nenadoma pojavi (parisphurati), kakor je bilo opisano: 'Pesem
pride k človeku, ki je navdihnjen in še to le včasih,'389 a tisočkrat boljša bo, če bo ta
človek preudarno premišljeval o svoji pesmi, 'to bi moralo biti tako', 'to bi bilo dobro
povedati tako namesto drugače', če bo na ta način vedno iskal nakazujočo besedo in

384

DhĀ 1.6

385

Ingalls, Masson in Patwardhan 1990, 119

386

DhĀL 1.6

387

prav tam

388

Ingalls, Masson in Patwardhan 1990, 118 (op.5)

389

avtor navedka je Bhāmaha (glej Ingalls, Masson in Patwardhan 1990, 125)

158

pomen.« 390 Kako pa pesnik najde primerne besede? Tako, da jih prepozna. Za
»prepoznanje« ustrezne besede in (njenega) nakazanega pomena Ānandavardhana v
DhĀ uporabi izraz pratyabhijñā, kar Abhinavagupta v svojem komentarju poveže s
filozofijo prepoznanja. Citira Utpaladevo, ki pravi, da se Bog, čeprav je naše lastno
sebstvo, ne more manifestirati v nas, če ga ne prepoznamo. »Iz tega vidimo,« pravi
Abhinavagupta, »da je prepoznanje (pratyabhijñā) preudarno preučevanje in
neprekinjeno reflektiranje predmeta, čeprav nam je ta predmet na nek način že
poznan.«391 Zavest se sicer pozna, a da bi se to manifestiralo, se mora vedno znova
»prepoznati«; in pesnikova zavest, prežeta z navdihujočo raso, mora vendarle
premišljeno »prepoznati« besede, s katerimi bo izrazila lastno spoznanje.
Da bi ustrezno nakazal raso, naj bo pesnikov osnovni namen, veleva
Ānandavardhana, zato naj pesmi ne preobteži z neprimernimi figurami, s katerimi bi
izkazal veličino svoje veščine. »Kot okras je v poeziji, ki nakazuje, sprejemljiva zgolj
tista pesniška figura, ki jo pesnik sestavi, medtem ko se ukvarja z raso in sama po sebi
ne zahteva posebnega napora.« 392 To je bilo v okviru dotedanje indijske poetike
nezaslišano navodilo. Ānandavardhana v daljšem komentarju svojega osnovnega
izreka zagotavlja, da bodo »figure, celo tiste, ki se zdijo zahtevne, ko se jih opisuje, kar
same poletele k navdihnjenemu pesniku, kadar bo osredotočal svoj um na raso.«393
Pesniška veščina torej vsekakor ni zanemarljiva, a je podrejena navdihu, skrbnemu
ustvarjanju nakazanega pomena, ki bo priklical okus želene rase. Osredotočenost
pesnika na raso zagotavlja, da bo »prepoznal« tudi primerna jezikovna sredstva in
stilske postopke, s katerimi jo bo izrazil.
Abhinavagupta meni, da pesnikova genialnost ni nekaj, na kar bi moralo
občinstvo sklepati, temveč se »neposredno manifestira zaradi njegove navdihnjenosti z
raso. Kot je rekel moj učitelj Bhaṭṭatauta: 'Zato je doživljanje junaka, pesnika in
občinstva enako.'« 394 Ob odlični poeziji (ali gledališki predstavi) doživljanje rase
prevzame občinstvo. Umetnost ima zato tudi moč, da pripomore k razvijanju etične
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občutljivosti občinstva. Abhinavagupta poudarja njen pomen pri vzgoji mladih
princev, ki je nujna, saj imajo v rokah usodo podanikov. Iz njegovega pisanja bi lahko
sklepali, da so mladi princi veljali za posebej problematično skupino. Dobro izobraženi
niso bili niti glede vedskega duhovnega izročila, da bi se ravnali po njegovih
navodilih, bolj malo pa jim je bilo mar tudi za nauke zgodovine, iz katerih bi se lahko
naučili, kakšne posledice sledijo določenim dejanjem. Podučiti jih je morebiti mogoče
edino tako, da se »vstopi v njihova srca. In kar ima dostop do srca, je okušanje
rase.«395 To, da ima umetnost tako vzgojno kot estetsko moč (nudi estetsko ugodje
oziroma »blaženost«), si po Abhinavagupti ne nasprotuje, kajti izkaže se, da oboje
korenini v istem.
V svoji razpravi o śānta rasi v NŚABh Abhinavagupta poudarja, da notranja
spokojnost, ki je tudi najvišje estetsko izkustvo, ne pomeni neobčutljivosti za drugega,
ampak ravno obratno – radikalno občutljivost: »Za tiste, ki so dosegli spoznanje […],
ni več ničesar, kar bi morali doseči zase. Njihov duh je spokojen. Zato ni v neskladju z
njihovo spokojnostjo, da žrtvujejo telo ali bogastvo v dobro drugih.« 396 Še več,
spoznanje prave narave Sebstva in spokojnost ter blaženost, povezani z njim, sta edini
temelj dejansko altruističnega ravnanja. »Nezamisljivo je, da bi lahko kdorkoli, ki
nima spoznanja o resnici Sebstva, deloval brez misli na lastni interes in izključno v
dobro drugega, pa naj gre za karkoli – poučevanje, podarjanje daril ali pa, konec
koncev, opustitev telesa.«397
Tako etična kot estetska senzibilnost sahṛdaye sta izraz njegove srčnosti.
Zanimivo in povedno je, da Abhinavagupta o pogojih možnosti delovanja v drobro
drugih v komentarju NŚ zapiše skoraj dobesedno isto kot v okviru filozofije
prepoznanja. Še posebej v primeru estetskega doživljanja śānta rase, ki je po
Abhinavagupti vrhuvno estetsko izkustvo, se meje med ontologijo, epistemologijo,
soteriologijo in estetiko raztapljajo. V najintenzivnejšem estetskem doživetju zavest
okusi svoj lastni čisti okus brez kakršnih koli pojavnih primesi. Izkusi (po)polno
subjektivnost, kar je natanko prepoznanje, kot ga definira pratyabhijñā.
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V središču Abhinavaguptove estetske teorije – kakor tudi v središču filozofije
prepoznanja – je zavest kot subjekt. Subjekt estetskega doživetja je sahṛdaya, subjekt
ustvarjalne dejavnosti pesnik (kavi) oziroma v kontekstu splošne estetike umetnik.
Umetnost je magična in mogočna, kajti čeprav je predmet zavesti, je poseben predmet:
ob stiku z navdihnjeno umetnino občinstvo doživi okus, ki je ob ustvarjanju prežemal
ustvarjalčevo zavest. Gledališče je prostor sodoživljanja, kjer se gledalci – če so
rahločutni in če je umetnina izvrstna – odvobodijo ujetosti v predmetnost, ki povzroča
razlikovanost, in izkusijo nadsvetno stanje intersubjektivnosti, v katerem se razblinjajo
meje med posamičnim.
A kar se v estetskem izkustvu pravzaprav okuša, je absolutna Zavest. Ta je
Nepresegljiva, anuttarā, vrhovna Govorica v večnem dialogu s samo seboj, pratibhā
camatkṛti, »navdih/razumevanje, ki povzroča čudenje«, je Ustvarjalka in svoje lastno
občinstvo, živa, utripajoča, vseprežemajoča, vseobsegajoča, čutna in čuteča, blažena
(ānanda) in (po)polna (pūrṇā). Kot vedno znova poudarjajo avtorji monističnega
kašmirskega šivaizma: nikakor ni kot kamen.
Absolutna Zavest v monističnem kašmirskem šivaizmu je hṛdaya: Srce.398
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5. SKLEP
Cilj pričujoče doktorske disertacije je bil proučiti stičišča med ontologijo in
estetiko v monističnem kašmirskem šivaizmu. Osrednje raziskovalno vprašanje, ki je
izhajalo iz hipoteze, da sta področji monistične ontologije in estetike kašmirskega
šivaizma bistveno in strukturno prepleteni, se je glasilo, v kolikšni meri je kategorije in
pojme z enega področja mogoče aplicirati pri razlagi drugega ter kaj s takšnim
dvosmernim branjem pridobimo. Predvsem me je zanimalo, kako so s povezovanjem
ontologije z estetiko razrešena filozofska vprašanja odnosa med transcendentnim in
imanentnim, med predpostavljeno ontološko enostjo in pojavno mnogoterostjo ter
kako je v okviru panenteističnega monizma pojasnjeno dejstvo trpljenja. Natančnejše
branje in premislek izbranih besedil sta pokazala, da je bila izhodiščna hipoteza o
strukturni prepletenosti ontologije monističnega kašmirskega šivaizma z estetiko
utemeljena, vendar pa se je izkazalo tudi, da je treba jasneje opredeliti njeno vsebino in
domet.
Nastavke za poznejši razvoj ontologije monističnega kašmirskega šivaizma je
najti že v predhodnih izročilih, predvsem monističnem tantrizmu s konceptom Šakti
kot božanske sile, ki ustvarja in prežema kozmos. Pomemben konceptualni korak je
naredil Somānanda, oče kašmirske filozofije prepoznanja, ki je Šivo /Absolut definiral
kot nosilec trojstva oziroma treh oblik moči (śakti): Volje, Spoznaja in Dejavnosti.
Vendar pa je šele Utpaladeva s pojmom samozavedanja/ avtorefleksivnosti (vimarśa)
naravnanost Zavesti naproti svoji vsebini ekplicitno opredelil kot estetsko: Zavest bi
bila po njegovo hroma, če se ne bi okušala. Samozavedajoča se absolutna Zavest se
občuti na način čudenja (camatkāra), njeno samoobčutenje pa je hkrati blaženost
(ānanda). Vimarśa je dinamični vidik Zavesti, ki lahko zavzame obliko katerega koli
pojava. S tem pojmom je Utpaladeva pojasnil suverenost (svātantrya) absolutne
Zavesti: Zavest po svoji volji manifestira pojavljanje (kozmos), ne da bi za to
potrebovala karkoli zunanjega in ne da bi ob tem prenehala biti ona sama. Absolut
oziroma (Véliki) Gospod (Īśvara/ Maheśvara) je v Utpaladevovi filozofiji prepoznanja
Subjekt, čigar narava je blažena Zavest (cidānanda), s trojstvom moči (VoljaSpoznanje-Dejavnost), ki zvezno prehajajo ena v drugo, pa v sebi manifestira kozmos.
Ustvarjalnost Absoluta je organski izraz njegove blaženosti (ānanda) in polnine
(pūrṇatā), ker za cilj nima ničesar zunanjega, pa je lahko motiv kozmične predstave
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edinole igra (krīḍā). Absolutna Zavest iz lastnega ustvarjalnega vzgiba v sebi poraja
pojave, ki jih hkrati estetsko izkuša/okuša. Zaradi vseh teh elementov je Utpaladevovo
ontologijo mogoče označiti za v osnovi estetsko. Še več: natanko s tem, ko Utpaladeva
absolutno Zavest opredeli na način, da se ta estetsko samodoživlja, omogoči filozofsko
dosledno artikulacijo monistične tantrične ontologije.
Izhodiščna naravnanost Utpaladevove filozofije prepoznanja je epistemološka,
saj odgovarja na izziv budistične logično-epistemološke pozicije, kot jo je formuliral
Dharmakīrti. Ključno vprašanje, ki je motiviralo Utpaladevov premislek, je, kakšna je
narava zavesti, ki omogoča pojavljanje pojavov na način, kot se kažejo spoznanju. Po
Utpaladevi budistični atomarni model toka zavesti kot serije med seboj vzročno
pogojenih kognicij ni ustrezen, saj ne nudi zadovoljive razlage nekaterih spoznavnih
procesov, na primer spomina. Namesto budističnega epistemološkega modela je zato
predlagal model radikalnega kognitivnega holizma, katerega temeljni princip je totalna
sinteza. Zavest, ki omogoča takšno sintezo pojavov, pa po Utpaladevi v končni
konsekvenci ne more biti individualna, saj so vsi elementi, ki Zavesti dajejo občutek
posamičnosti in razlikovanosti prav tako pojavi Zavesti. Kar ontološko presega in
predhaja pojave je lahko zgolj absolutna Zavest kot Subjekt zrenja vseh pojavov
(objektov), vendar pa je ta ista Zavest hkrati tudi edino, kar jih lahko poraja. Ko se
Zavest zazre globoko v naravo pojavov, se tudi v njih prepozna. Prepoznanje
(pratyabhijñā) absolutne Zavesti pa je prav zaradi njene narave estetsko: v
prepoznanju se Zavest blaženo čudi svoji polnini.
Po Utpaladevi je Abhinavagupta še poglobil in konkretiziral estetsko razsežnost
ontologije in epistemologije šole prepoznanja tudi tako, da jo je apliciral v estetski
teoriji. Teren za to je v estetiki že pripravil Bhaṭṭa Nāyaka. Raso, ki je veljala za bistvo
umetniškega dela, je Nāyaka prvi pojasnil kot estetsko doživetje gledalca/poslušalca,
izkustvo rase pa je tudi primerjal z mističnim izkustvom. A po Nāyaki se rasa v
zavesti ne pojavlja, temveč se razodeva. V to točko njegove teorije je Abhinavagupta
uperil svojo ost, češ da o nečem, kar se ne pojavlja in česar zavest ne zazna kot pojav,
sploh ni mogoče govoriti, še več, tega si niti zamisliti ni mogoče. Rasa je torej pojav v
zavesti, pri tem pa Abhinavagupta tako »zavest« kot »pojavljanje« že razume na
način, kot ju definira epistemološki model filozofije prepoznanja. Z njim tudi pojasni,
kakšna vrsta dojemanja je rasa: v estetskem izkustvu zavest okusi čisti okus čustva kot
takega, najvišja oblika estetskega doživetja pa je spokojnost (śānta rasa), saj takrat
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zavest okuša svoj čisti okus brez kakršnih koli primesi predmetnosti. Abhinavaguptova
estetska teorija torej v celoti temelji na epistemologiji in ontologiji filozofije
prepoznanja, saj predpostavlja, da lahko zavest estetsko »okuša« svojo vsebino in da je
blaženost (ānanda) premo sorazmerna s tem, koliko je zavest naravnana subjektno –
najvišjo stopnjo blaženosti doživlja zavest v stanju čistega jazstva (aham).
Vendar pa velja tudi obratno: ne le, da se epistemološki model filozofije
prepoznanja izkaže kot odličen temelj za hermenevtiko estetskega izkustva, temveč
samo dejstvo zmožnosti estetskega doživetja priča v prid estetsko opredeljeni naravi
zavesti. Ker je njegov NŚABh komentar NŚ, ki se navezuje na teze predhodnih
komentatorjev, je Abhinavagupta svojo razpravo o rasi osrediščil z vprašanjem,
kakšna je narava estetskega izkustva. Brali pa bi jo lahko tudi skozi prizmo vprašanja:
»Kakšna je narava zavesti, ki omogoča estetska izkustva, kot jih doživljamo?« Ideja,
da mora biti zmožnost estetskega samookušanja, ki ima naravo blaženosti, vrojena
zavesti sami, se prav ob poskusu razumevanja estetskega izkustva izkaže za posebej
plodno.
Abhinavagupta v svojih estetskih komentarjih mestoma sicer omenja filozofijo
prepoznanja, vendar relativno diskretno. Ob študiju njegovih del dobimo vtis, da je
svoje občistvo poskušal pripeljati do neposrednega uvida v naravo estetskega izkustva
(in posledično zavesti same), ne da bi estetsko teorijo eksplicitno povezal izključno z
nazori šivaistične šole prepoznanja. S svojima estetskima komentarjema je namreč
nagovarjal

občinstvo

takratnih

izobražencev

različnih

religijskih

izhodišč.

Zgodovinsko gledano se je njegov pristop izkazal za izjemno uspešnega – njegova
estetska teorija se je uveljavila do te mere, da je izpodrinila predhodne, njegov
komentar NŚ pa je edini, ki se je ohranil vse do danes. A v vmesnem času je filozofija
monističnega kašmirskega šivaizma, ki je nesporno temelj Abhinavaguptove estetike,
zaradi družbeno-političnih okoliščin utonila v pozabo. Filozofska (in tudi tantrična
ezoterična) dela Utpaladeve in Abhinavagupte so se ohranjala v rokopisni dediščini, ki
se je prenašala iz roda v rod v okviru peščice kašmirskih šivaističnih brahmanskih
družin, ostali ohranjeni rokopisi pa so ležali pozabljeni v različnih knjižnicah sveta,
dokler se niso nad monističnim kašmirskim šivaizmom v 20. stol. (predvsem pa v
zadnjih dvajsetih letih) navdušili vplivni svetovni indologi. Ob nepoznavanju tantrične
monistične filozofije so interpreti Abhinavaguptovo estetsko teorijo povezovali s
filozofijo, s katero je povsem nepovezljiva: Śaṇkarācāryevo monistično vedānto.

164

Prav s primerjavo z monistično vedānto je mogoče jasneje osvetliti izvirne
značilnosti filozofije prepoznanja. Nominalno sta obe ontologiji monistični (advaita),
vendar njun odnos do pojavnosti ne bi mogel biti različnejši. Monistična vedānta
temelji na prepričanju, da je mnogoterost pojavov iluzija (māyā), ki jo osvobajajoča
gnoza (jñāna) popolnoma razblini. Sledi apofatični liniji upanišadske misli, ki resnično
(sat) prepoznava z zanikanjem neresničnega (asat), kot neresnično (oziroma zgolj
relativno resnično) pa razume vse, kar je spremenljivo. Brahman monistične vedānte je
absolutnost čistega zrenja, za katero je zatrjeno, da je brez lastnosti (nirguṇa), torej
prav gotovo brez kakršnega koli »okusa« (rasa). Je brezosebna transcendenca, ki s
pojavi nima nikakršne zveze. Ti so posledica nevednosti (avidyā), katere izvor je
nepojasnjen in sicer zato, ker naj bi bil tudi nepojasnljiv: vprašanje o izvoru nevednosti
je izraz te iste nevednosti in se z uzrtjem absolutnega razblini.
Na prvi pogled sta si ontologiji monistične vedānte in monističnega kašmirskega
šivaizma podobni tudi po terminologiji, ki jo uporabljata za opisovanje narave vrhovne
resničnosti: po monistični vedānti je ta sat-cit-ānanda (bit – zavest - blaženost), po
monističnem kašmirskem šivaizmu cit-ānanda (zavest – blaženost). A kaj je
blaženost? V obeh primerih je temeljna narava in ne atribut (guna) absolutne Zavesti,
vendar Utpaladeva blaženost izenači s samozavedanjem (vimarśa) Zavesti, ki je hkrati
čudenje (camatkāra), Abhinavagupta in njegovi nasledniki (Kṣemarāja, Yogarāja,
Jayarātha) pa eksplicitno imenujejo blaženost za »okus zavesti« (cidrasa) ter tako v
ontologijo monističnega kašmirskega šivaizma vpeljejo terminologijo indijske estetske
teorije.
Ānanda je v monističnem kašmirskem šivaizmu izenačena s śakti, ustvarjalno
močjo Absoluta. Tako v monističnem kašmirskem šivaizmu kot v monistični vedānti
je vzrok pojavov māyā, kozmična iluzija/čarovnija, vendar se filozofiji ključno
razlikujeta v opredelitvi njenega izvora. Po monistični vedānti je izvor māye
nevednost, po monističnem kašmirskem šivaizmu pa je māyā oblika božanske moči, s
katero se absolutna Zavest skrije sama pred seboj. Izvor māye je ānanda: božanska
blaženost. To pa vodi v povsem nasproten odnos do pojavov, do sveta in življenja v
celoti. Po monistični vedānti do blaženosti kot ultimativnega stanja zavesti pride, ko
zavest opusti identifikacijo s katerim koli od pojavov, v monističnem kašmirskem
šivaizmu pa ravno obratno: zavest izkusi popolno blaženost, ko vse pojave prepozna
kot svoj lastni izraz, ko se torej identificira z vsemi pojavi brez razlike.
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Moč »iluzije« ali »privida« je po monističnem kašmirskem šivaizmu v tem, da
navidezno omeji blaženost, ki je zavest pod vplivom māye ne občuti v izvorni polnini.
Vsi občutki – ki so tudi oblika pojavov – so torej različno »obarvani« vidiki omejeno
občutene blaženosti. To velja tudi za bolečino. Že osnovne predpostavke ontologije
monističnega kašmirskega šivaizma odpravljajo možnost, da bi imelo vprašanje
trpljenja takšen pomen, kot ga ima v ontologijah, ki na njem gradijo, kot sta v indijski
filozofiji džainistična in budistična. Nazore, ki v zvezi s trpljenjem izhajajo iz
filozofije prepoznanja, pa ponovno ponazarja prav estetsko izkustvo, kot ga interpretira
Abhinavagupta. Dejstvo, da gledalec občuti estetsko ugodje ob umetniški uprizoritvi,
ki v njem zbuja občutja, kakršna bi v običajnem življenju veljala za neželjena (žalost,
strah, gnus …), kaže, da je trpljenje posledica specifičnega odnosa zavesti do
predmeta, ki ji zbuja nelagodje (s svojo prisotnostjo ali odsotnostjo). Če lahko zavest
opusti krčevito osredotočenost na predmet in občuti čisti »okus« (rasa) čustva, pa ob
slehernem od čustvenih »okusov« izkuša ugodje, ki je nesvetno (alaukika), saj ni
pogojeno s predmetom – je izvorna blaženost (ānanda) zavesti same.
Estetsko izkustvo spokojnosti (śānta rasa) Abhinavagupta utemelji kot vrhovno:
a v nasprotju s predhodniki spokojnosti ne razume kot izginotje preostalih občutij,
temveč kot njihovo sublimacijo. Že Ānandavardhana je za temeljno literarno delo, ki
naj bi vodilo k estetskemu izkustvu spokojnosti, razglasil ep Mahābhārata. Ta sijajno
prikaže vzgibe, ki pripeljejo do totalne vojne in njene katastrofalne posledice za vse
vpletene, zato naj bi bralec/poslušalec dobil uvid v ničevost sveta in zahrepenel po
duhovni osvoboditvi (mokṣa). Abhinavagupta pritrjuje, da je spokojnost v pravem
pomenu mogoče izkusiti le v stanju zavesti, ki je povezano z duhovno osvoboditvijo –
to je s spozanjem Sebstva. Vendar pa Sebstvo in duhovno osvoboditev ponovno
interpretira skozi prizmo filozofije prepoznanja: spokojnosti zavest ne okuša, ker bi
grozi sveta obrnila hrbet, temveč zato, ker je njej sami lastna moč kakršno koli
bolečino sublimirati v doživljanje blaženosti. Tak postopek notranje alkimije
Abhinavagupta zagovarja tudi v svojih tantričnih delih: praktikant naj na enak način
sublimira občutje skrajnega ugodja in skrajnega trpljenja. Abhinavaguptov soteriološki
model zato ni asketski, temveč je estetski.
Še eno ključno stičišče med ontologijo monističnega kašmirskega šivaizma in
estetiko – natančneje poetiko –

pa je ontološko utemeljena filozofija jezika.

Utpaladeva je samozavedanje zavesti (vimarśa) izenačil s parā vāc, Vrhovno
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Govorico. Filozofijo Bhartṛharijeve slovnične šole je prepletel s tantričnim
razumevanjem vrhovne božanske sile (parā śakti) kot vibracije (spanda), ki je notranji
utrip živosti Absoluta, potencialnost – »maternica« - vseh pojavov. Iz tega sledi, da je
avtorefleksivnost Zavesti hkrati njena inherentna dialoškost. Človeški jezik je le
droben del in eden od izrazov tako pojmovane Govorice (vāc). Jezik svojo moč
sporočanja črpa prav iz globlje strukture Govorice, za katero se izkaže, da je vrojena
zavesti sami. V čem je bistvo Govorice? Iz načina, kot je opredeljena v filozofiji
prepoznanja, sledi, da je to označevanje. Označujejo pa ne le verbalni označevalci,
torej pojmi, temveč so po Abhinavaguptovi teoriji temeljni nosilci pomena fonemi, ki
so na najvišji ontološki ravni čista potencialnost, matrica (mātṛkā, kar dobesedno sicer
pomeni »mala mati«) mnogoterosti, inherentna enoviti absolutni Zavesti. Pojavi so
zvenenje vrhovnih protozvokov, ki iz neslišnosti prehajajo v slišnost, iz nevidnosti v
vidnost, iz nadčutnega v čutno, iz nemanifestnega v manifestno, iz transcendence v
imanenco – in nazaj. Z absolutnega vidika so vsi pojavi označevalci, kar označujejo,
pa je absolutna Zavest. Absolutna Zvest se ustvarjalno izreka kot kozmos in se v
izrečenem prepoznava.
Ta mehanizem je ponovno mogoče zalotiti na delu prav v umetnosti, konkretno v
delovanju literarnega oziroma poetičnega jezika. Ānandavardhana je za njegovo bistvo
razglasil nakazani pomen, dhvani, dobesedno »odmev«. Najpomembnejša oblika
nakazovanja poetičnega jezika je rasa dhvani. Jezikovno nakazovanje rase je
Abhinavagupta v svojem komentarju Ānandavardhanove poetike povezal s svojo
estetsko teorijo, ki – kot smo že poudarili – v celoti temelji na filozofiji prepoznanja.
Filozofija jezika oziroma Govorice, kot jo formulira pratyabhijñā, se spet izkaže za
izvrsten model, s pomočjo katerega je mogoče razložiti estetsko izkustvo, vzpodbujeno
s poezijo: pesniško oblikovan jezik nakazuje »pomen«, ki ni niti dobesedni niti
preneseni, ampak je okus čustva (rasa). To je mogoče zato, ker so konvencionalni
jezik, pojmovno mišljenje in nepojmovno doživljanje (kakršno je »okus« čustva, rasa)
zgolj različne oblike oziroma hipostaze Govorice (vaikharī, madhyamā in paśyantī
vāc), ki zvezno prehajajo ena v drugo. Odnos med njimi pa je čudovito razviden prav v
teoriji poezije: poetični jezik nakazuje, kar ga presega. Imanentno torej nakazuje
transcendentno. Transcendentno je odmev imanentnega – in obratno.
Metaforiko odmeva in odseva Abhinavagupta v različnih delih (filozofiji
prepoznanja, tantričnih spisih in estetskih komentarjih) uporablja za ponazoritev

167

odnosa med transcendentnim in imanentnim, med Enim in mnogim, med Absolutom in
kozmosom. Pri tem sta ključna dva simbola, ki se stapljata v eno: zrcalo (in) srce.
Absolutna Zavest je zrcalo, v katerem se zrcali kozmos, ki pa ni odsev ničesar
zunanjega, temveč podobo ustvarja zrcalo samo. Zrcalo Zavesti namreč ni mrtvo.
Zaveda se tega, kar poraja in kar ni le »podoba«, temveč živost kozmičnega dogajanja
v vsej svoji polnini. Zavest svojo vsebino uzira, sliši, občuti in okuša. Samozavedanje
Zavesti je čutno. Izrazi za pojavljanje so v filozofiji prepoznanja najpogosteje izpeljani
iz glagolskega korena √sphur, ki pomeni tako »sijati« kot tudi »utripati«: pojavi hkrati
»sijejo« in »bijejo«. Ker so pojavi manifestacija Zavesti, utelešajo njeno naravo
luči/osvetljevalke (prakāśa) in samozavedanja (vimarśa) kot utripajoče, vibrirajoče
žive sile (śakti) vrhovne Govorice (parā vāc).
Z idejo nepresegljive (anuttarā) vrhovne božanske sile (parā śakti) kot srca, ki s
svojim živim utripom poraja in prežema kozmos, je v Abhinavaguptovi filozofiji
povezan še en pojem, ki je ključen tako v ontologiji kot estetiki: pratibhā. Ta kozmos
porajajoča moč se v posameznikovi zavesti izraža kot ustvarjalni navdih umetnika
in/ali sposobnost globokega estetskega doživljanja/razumevanja občinstva. Resnična
umetnina ni zgolj produkt veščine, temveč je manifestacija ustvarjalne božanske sile.
Enako pogoj za estetsko doživljanje ni le ustrezna izobraženost občinstva, temveč
estetsko

dojemljiva

zavest

gledalca/poslušalca/bralca.

Idealni

gledalec/poslušalec/bralec je sahṛdaya, dobesedno »srčnež«. Že v Utpaladevovi
zastavitvi filozofije prepoznanja je domišljija izpostavljena kot tista kognitivna
zmožnost, v kateri se najjasneje zrcali radostna ustvarjalna svoboda (svātantrya)
absolutne Zavesti. Preko umetnika in sahṛdaye se manifestirata dva vidika božanske
moči, lastne Zavesti: ustvarjalno porajanje in estetsko ugodje ob použivanju pojavov.
»Srčnost« pa ni le pogoj estetske občutljivosti in dojemljivosti, temveč tudi
etične. Tako etični kot estetski čut sta premosorazmerna s stopnjo prepoznanja oziroma
zmožnostjo

zavesti

za

subjektno

samoobčutenje.

Estetsko

doživljanje

je

intersubjektivno. Stanje zavesti umetnika med ustvarjanjem in občinstva med
estetskim dojemanjem umetniške stvaritve je glede na njihovo običajno razširjeno in
transcendentno. Tudi na polju estetskega se tako izkazuje, da se monistična ontologija
filozofije prepoznanja ne izteče v solipsizem, ampak ravno obratno: čisto jazstvo,
aham, ni izolirani jaz posameznika (ahaṃkāra) - je notranje jazstvo vseh jazov.
Točka skrajne subjektivnosti je točka, v kateri utripa neskončnost Celote.
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POVZETEK
Monistični kašmirski šivaizem je skupno ime več tantričnih religijsko-filozofskih
šol, ki so bile na področju Kašmirja dejavne predvsem med 9. in 13. stol., čeprav je bil
njihov vpliv širši in daljnosežnejši. Absolut je v monističnem kašmirskem šivaizmu
pojmovan kot bog Šiva, čigar temeljna narava je Zavest (cit). S svojo božansko močjo
(śakti) Absolut v samem sebi poraja mnogotere pojave (kozmos), ki jih vse prežema v
enaki meri. Šola prepoznanja (pratyabhijñā) je ontologijo monističnega kašmirskega
šivaizma filozofsko artikulirala in jo vpela v širši kontekstualni okvir indijske
filozofije. Najpomembnejše pojmovne novosti je v filozofiji prepoznanja utemeljil
Utpaladeva, njegove ideje pa je še poglobil Abhinavagupta. Slednji se je s
komentarjema osrednjega staroindijskega dela o vseh vidikih uprizoritvenih umetnosti
(Nāṭyaśāstrābhinavabhāratī)

in

Ānandavardhanove

revolucionarne

poetike

(Dhvanyālokalocana) uveljavil kot eden najpomembnejših indijskih teoretikov
umetnosti vseh časov. V Abhinavaguptovi filozofiji se ontologija, kozmologija,
epistemologija in soteriologija monističnega kašmirskega šivaizma najmočneje
prepletajo z estetiko.
Za očeta filozofije prepoznanja velja Somānanda, ki je Šivo opredelil kot nosilca
trojstva absolutnih moči: Volje, Spoznanja in Dejavnosti. Te moči zvezno prehajajo
ena v drugo in porajajo kozmos. Šiva je edini vzrok vseh pojavov, smoter njegove
dejavnosti pa je božanska igra. Filozofijo prepoznanja v polnem pomenu besede pa je
utemeljil šele Somānandov učenec Utpaladeva z delom Īśvarapratyabhijñākārikā
(Izreki o prepoznanju Gospoda), ki ga je spisal v odgovor na izziv budistične logičnoepistemološke pozicije, kot jo je formuliral Dharmakīrti. Ključna pojmovna inovacija
Utpaladeve je bila, da je naravi Absoluta poleg »luči zavesti« (prakāśa), ki osvetljuje
pojave, pripisal še inherentno samozavedanje (vimarśa). Vimarśa je dinamični vidik
Zavesti, ki prehaja iz subjektnega samozavedanja na način čistega jazstva (aham)
preko subjektno-objektnega (»jaz-to«, aham-idam) v objektnega (»to«, idam). Svojo
lastno vsebino, torej pojave, Zavest po Utpaladevi doživlja na način, ki ga je mogoče
opredeliti kot estetski: značilnosti samozavedanja Zavesti so namreč okušanje, čudenje
(camatkāra) in blaženost (ānanda). Poleg tega pa je vimarśa tudi ustvarjalna svoboda
Zavesti (svātantrya), ki omogoča, da Zavest po lastni volji zavzema obliko pojavov, ne
da bi pri tem prenehala biti ona sama.
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Kozmično emanacijo pojasnjuje natančna kozmološka shema šestintridesetih
kategorij bitnosti (tattva). Mnogoterost omogoča māyā, kozmična iluzija, razumljena
kot posebna moč (śakti) Absoluta: ta se namerno razprši in navidezno omeji, da se
lahko doživlja v obliki raznolikih pojavov. Na filozofijo prepoznanja je pomembno
vplivala filozofija Bhartṛharija, vodilnega predstavnika iz vedske tradicije izhajajoče
slovnične šole. Po Bhartṛhariju odnos med enovitostjo pomena in mnogoterostjo
jezikovnih enot zrcali odnos med ontološko enim in mnogim. Utpaladeva je inovativno
povezal tantrični nauk z Bhartṛharijevim in formuliral idejo o štirih hipostazah
Govorice (vāc), ki na ontološko-kozmološki ravni manifestirajo kozmos, na ravni
človeške zavesti pa jezik. S stališča povezav z estetiko je v šivaistični kozmologiji
pomenljiva tudi ideja o kozmosu kot igri (krīḍā) Absoluta.
Osnovno izhodišče filozofije prepoznanja je epistemološko: kakšna je narava
zavesti, v kateri se pojavi pojavljajo na način, kot se kažejo spoznanju? Utpaladeva in
Abhinavagupta zagovarjata radikalni kognitivni holizem, katerega temeljni princip je
sinteza, ki jo omogoča samozavedanje (vimarśa) Zavesti. Zavest kot podstat sinteze
vseh pojavov pa ne more biti posameznikova, ampak je lahko zgolj absolutna. Cilj
filozofije prepoznanja je, da se Zavest prepozna kot absolutni Subjekt. A to ne vodi v
solipsizem: stopnja prepoznanja lastne subjektnosti je premo sorazmerna s
prepoznanjem drugega kot subjekta.
V svojih delih s področja estetike in literarne teorije je Abhinavagupta
ontološko-epistemološki model filozofije prepoznanja uporabil, da je pojasnil
fenomenologijo estetskega izkustva. V indijski teoretski estetiki je veljalo, da je bistvo
estetskega izkustva rasa, »okus«, ki nastane na podlagi čustva. Po Abhinavagupti se
zavest, ko doživlja običajno čustvo, identificira s predmetom, ki ga sproža. V
estetskem izkustvu pa okusi okus čustva kot takega. Najvišja oblika estetskega
doživetja je zato spokojnost (śānta rasa), ko zavest okuša svoj čisti okus brez primesi
predmetnosti.
Abhinavagupta je pomembno prispeval tudi k indijski poetiki. Njegov
predhodnik Ānandavardhana je za bistvo poezije

razglasil njen nakazani pomen

(dhvani), ki se razlikuje tako od dobesednega kot od prenesenega. Najpomembnejša
oblika nakazanega pomena je rasa dhvani, nakazovanje rase. Abhinavagupta je teorijo
nakazanega pomena povezal s svojo splošno teorijo estetskega izkustva. Ker je rasa
pojav v zavesti občinstva, ni dovolj, da je to zgolj ustrezno izobraženo, pač pa mora
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biti, da bi jo izkusilo, tudi tenkočutno (sahṛdaya). Da bi umetnik uspešno nakazal raso
in da bi jo občinstvo lahko izkusilo, oba potrebujeta pratibhā: navdih oziroma globoko
dojemljivost, ki presega razum. V ontologiji prepoznanja pa je pojem pratibhā
izenačen z vrhovno božansko močjo (parā śakti), vrhovno Govorico (parā vāc), ki ni
nič drugega kot princip samozavedanja Zavesti: vimarśa. Krog med ontologijo
monističnega kašmirskega šivaizma in Abhinavaguptovo estetsko teorijo je tako
sklenjen.
S filozofsko analizo stičišč med ontologijo in estetiko v monističnem
kašmirskem šivaizmu je doktorska disertacija pokazala, da se ontološko-epistemološki
model filozofije prepoznanja izkaže kot odličen temelj za hermenevtiko estetskega
izkustva, dejstvo zmožnosti estetskega doživetja pa priča v prid estetsko opredeljeni
naravi zavesti. Čeprav ju je mogoče obravnavati tudi samostojno, sta ontologija
monističnega kašmirskega šivaizma in Abhinavaguptova estetska teorija povezani v
enovito paradigmo mišljenja, ki filozofijo, religijo, mistiko in umetnost povezuje na
način, edinstven ne le v kontekstu staroindijske misli, pač pa v svetovnem merilu.

Ključne besede: monistični kašmirski šivaizem, indijska filozofija, indijska religija,
ontologija, estetika, monizem, Abhinavagupta
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ABSTRACT
Non-dual Kashmir Śaivism is a common denominator of several tantric
religious-philosophical schools that flourished in the region of Kashmir especially
between 9th and 13th Centuries although their impact has been wider and more farreaching. In the Non-dual Kashmir Śaivism the Absolute is believed to be god Śiva
whose fundamental nature is Consciousness (cit). The Absolute manifests a variety of
phenomena (cosmos) in Himself by his divine power (śakti) and hence all the
phenomena are pervaded by Him in equal measure. The ontology of the Non-dual
Kashmir Śaivism was philosophically articulated in the wider context of Indian
philosophy by the Recognition School (Pratyabhijñā). The most important conceptual
novelties in the Philosophy of Recognition were established by Utpaladeva, whose
ideas were further developed by Abhinavagupta. Due to his commentaries of the
central Indian treatise on the performing arts (Nāṭyaśāstrābhinavabhāratī) and
Ānandavardhana's revolutionary poetics (Dhvanyālokalocana), Abhinavagupta is
believed to be one of the foremost Indian theoreticians of art of all times. In
Abhinavagupta's philosophy, ontology, cosmology, epistemology and soteriology are
most intricately linked to aesthetics.
The first perceptor of the Pratyabhijñā system was Somānanda, who defined Śiva
as the posessor of the trinity of the absolute powers of Will, Cognition and Action.
Those powers flow one into another and create cosmos. Śiva is the only cause of every
phenomenon and the goal of his activity is nothing but a divine play. But the
Philosophy of Recognition in full sense was established by Somānanda's successor
Utpaladeva. As a response to the challenge presented by the Buddhist logicoepistemological position formulated by Dharmakīrti, Utpaladeva wrote his
groundbreaking work Īśvarapratyabhijñākārikā. The crucial conceptual innovation of
Utpaladeva was to define the nature of the Absolute as not only the »light of
consciousness« (prakāśa) illuminating phenomena, but also as inherently selfreflective (vimarśa). Vimarśa is the dynamic aspect of Consciousness, transforming
itself from the subjective reflective awareness of pure »I« (aham) through subjectiveobjective (»I-this«, aham-idam) to objective (»this«, idam). The Conciousness
experiences its own content in a way that could be defined as essentially aesthetic: the
reflective awareness of Consciousness is characterised by tasting, wonder (camatkāra)
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and bliss (ānanda). Vimarśa is further identified with the creative freedom of
Consciousness (svātantrya), which enables the Consciousness to willfully take form of
various phenomena without ceasing to be itself.
The cosmic emanation is explained by a detailed cosmological scheme of the
thirty-six categories or principles of reality (tattva). Multiplicity is enabled by māyā, a
cosmic illusion, understood as a specific power (śakti) of the Absolute: the Absolute is
willfully delimited and dispersed in order to experience itself in the form of various
phenomena. Utpaladeva's Pratyabhijñā was importantly influenced by the philosophy
of Bhartṛhari, the leading representative of the Grammarian School stemming from the
Vedic tradition. According to Bhartṛhari, the relation between the ontological unity
and multiplicity is reflected in the relation between the unity of meaning and the
multiplicity of linguistic units. Bhartṛhari's teachings were innovatively intertwined
with the tantric ones by Utpaladeva, who formulated the idea of the four hyposthatic
levels of Speech (vāc). On the ontological/cosmological plane the levels of Speech
manifest the cosmos, while on the human plane they make language possible. From the
point of view of the correspondences with aesthetics, what turns out to be of special
interes in Śaiva cosmology is also the idea of the cosmos as the play (krīḍā) of the
Absolute.
The standpoint of the Pratyabhijñā philosophy is epistemological: what is the
nature of consciousness that enables the phenomena to appear in a way in which they
are presented to cognition? Utpaladeva and Abhinavagupta argue in favour of radical
cognitive holism, based on the principle of synthesis enabled by the reflective
awareness (vimarśa) of Consciousness. The Consiousness as the fundament of the
syntheis of all phenomena cannot be an individual one, but only the absolute. The goal
of the Pratyabhijñā is to make Consciousness recognise itself as the absolute Subject.
However, that does not lead to solipsism: the recognition of one's own subjectivity is
related to the ability to recognise the other as a subject.
In his works on aesthetics and literary theory, Abhinavagupta made use of the
ontologico-epistemological model of the Pratyabhijñā in order to explain the
phenomenology of an aesthetic experience. In Indian theoretical aesthetics, rasa, »a
taste«, formed by an emotion, was believed to be the essence of an aesthetic
experience. According to Abhinavagupta, in an ordinary emotional experience,
consciousness is identified with the object by which the emotion is aroused. In an
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aesthetic experience, however, a taste of an emotion as such is savoured. The supreme
form of an aesthetic experience is hence tranquillity (śānta rasa). In an experience of
śānta rasa, the consciousness relishes its own »taste« without any trace of objectivity.
Abhinavagupta also made important contributions to Indian Poetics. His
predecessor Ānandavardhana defined the essence of poetry to be its suggested
meaning (dhvani), differing both from the literal as well as the figurative. The most
important form of the suggested meaning is rasa dhvani, suggestion of rasa.
Abhinavagupta linked the theory of suugested meaning to his general theory of an
aesthetic experience. Since rasa is experienced by the consciousness of the audience,
the audience needs to be not only properly educated but also sensitive (sahṛdaya). For
an artist to successfully suggest rasa and for an audience to experience it, what they
both need is pratibhā: inspiration that is also deep understanding, trancending mere
reason. In the ontology of Non-Dual Kashmir Śaivism, the concept of pratibhā is
linked to the supreme divine power (parā śakti), the Supreme Speech (parā vāc),
which is nothing but the principle of the reflective awareness of Consciousness:
vimarśa. Thus the correspondences between the ontology of the Non-Dual Kashmir
Śaivism and Abhinavagupta's aesthetic theory come to a full circle.
In the dissertation, the correspondences between the ontology and the aesthetics
of the Non-Dual Kashmir Śaivism were analysed philosophically. It was thus shown
that the ontological and epistemological model of the Pratyabhijñā prooves to be an
excellent ground for the hermeneutics of an aesthetic experience, while the fact of its
ability of an aesthetic experience speaks in favour of the aesthetically defined nature of
consciousness. Although they may be treated independently, the ontology of the NonDual Kashmir Śaivism and Abhinavagupta's aesthetic theory can be seen to form a
unified paradigm, which links philosophy to religion, mysticism and art in a way that
is unique not only in the context of Indian thought but on a world scale.

Key words: Non-dual Kashmir Śaivism, Indian philosophy, Indian religion, ontology,
aesthetics, monism, Abhinavagupta
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