
 

RESUMÉ 

 

 

Disertační práce Commento sopra una canzone dʼamore v kontextu své doby, rozvržená do 

čtyř kapitol, se zaměřuje na rozbor konceptu lásky italského humanisty G. Pica della 

Mirandola (1463–1494). Jelikož Giovanni Pico byl autorem, jenž žil a tvořil v období 

italského quattrocenta, je v první kapitole („Italský humanista Giovanni Pico: pokus o 

portrét“) pozornost věnována konceptu studia humanitatis. Nejprve je v první části („Pico 

mezi rétorikou a filosofií“) zkoumán jeho vztah ke studiu klasických jazyků (řečtina a latina), 

rétoriky, filosofie a teologie. Je tedy řešena otázka, zda se Pico po vzoru ostatních italských 

humanistů hlásil taktéž k dobovému fenoménu, tj. k objevování pramenů antické moudrosti 

(ad fontes). Je tedy možno přiřadit Pika k intelektuálům typu M. Ficina nebo A. Poliziano, 

kteří si za svůj cíl kladli vytvářet kritické edice filosofických spisů. Nebo spíše využíval Pico 

humanistické nástroje (zejména rétoriku) k tomu, aby jejich prostřednictvím představil svůj 

svébytný humanistický filosoficko-teologický koncept. Zdá se, že si Pico vybral variantu 

druhou. A systematicky svou humanistickou vizi představoval v dílech z let 1486–1489 (např. 

Oratio 1486, Conclusiones 1486, Apologia 1487 a Heptaplus 1489). Po analýze jeho listů 

(adresovaných E. Barbarovi a Lorenzovi Medicejskému) následuje téma druhé části: „Pikova 

tvorba v tzv. pařížském stylu“. Jestliže pro některé Pikovy dopisy (např. De genere dicendi 

1485) a pro jeho Oratio je příznačný vybroušený rétoricky styl, pro jeho Conclusiones se hodí 

styl spíše techničtějšího rázu. Pico se s ním seznámil během svého pobytu v Paříži a aplikoval 

jej jednak ve svém synkretickém projektu v podobě Devíti set tezí a jednak jej použil i pro 

svou obhajobu třinácti odsouzených tezí, kterou nazval Apologií. 

Následuje vlastní téma Pikova konceptu lásky, přičemž první dvě kapitoly: „Pikova a 

Ficinova kontroverze“ a „Pikovo a Ficinovo pojetí pravého přátelství, aneb „netradiční“ 

interpretace Cavalcantiho básně „Donna me prega“ se soustřeďují na komparaci Pikovo a 

Ficinovo pojetí filosofické lásky. V této souvislosti je analyzován zejména Pikův spis 

Commento a Ficinovo dílo De amore. Po představení rozlišných pozic moderních badatelů 

(Allen, Jayne, Garin) je téma prozkoumáváno v těchto liniích. Zaprvé, je řešena otázka 

Ficinova a Pikova vztahu k tradici „prisca theologia“. Zadruhé, je pozornost upřena na jejich 

koncept pravého přátelství na podkladě interpretace Cavalcantiho básně „Donna me prega“. 

Jestliže se Ficino pokusil tuto báseň vsadit do svého platónského rozvrhu filosofické lásky 



(viz kupříkladu postava Sókrata), Pico ji zahrnul do roviny nižší, tj. do smyslově zakoušené 

lásky. Využil přitom i své znalosti z aristotelské filosofické tradice a židovské filosofie a 

mystiky. Pikovy úvahy o pravé podobě lásky uzavírá čtvrtá kapitola: „Židovské zdroje Pikova 

konceptu felicitas.“ Jeho pojetí je zde srovnáváno jednak s Gersonidovým model, 

představeným v jeho komentáři k  Písni písní, a jednak s Alemannovou vizí ultima felicitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


