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 Práce Jana Herůfka, jejíž téma je jednoznačně vyjádřeno již jejím názvem, vůbec 

není snadná. Je tomu tak zejména pro onen „kontext“, do něhož je působení a dílo Pico 

della Mirandoly jakož i jeho spis o Cavalcantiho kanconě zasazeno: z jedné strany 

padovský a pařížský aristotelismus a vůbec recepce Aristotela prostředkovaná 

scholastikou a postupným návratem k původním textům, z druhé strany renesanční 

„humanismus“, florentský (Ficino) a jiný. A s tím pak těsně souvisí i různé další problémy 

včetně filologických, např. ne vždy zcela jasná geneze klíčových spisů, původní 

komentáře a jejich interpretace. Tomu logicky odpovídá i značná různost názorů 

vyslovených v sekundární literatuře, která není vždy přehledná už proto, že je třeba 

zvažovat váhu různých inspiračních zdrojů a vlivů – nejen klasické antiky, ale i arabsko-

hebrejské tradice, přírodní filosofie té doby (která však zahrnovala i různé „magické“ 

tradice), významné místo Corpus hermeticum, nerozlišování Platóna a novoplatonismu 

atd. V pozadí jsou pak různé pokusy o syntézu (ne nadarmo je Pico zván princeps 

concordiae) a hledání shody s křesťanskou filosofií a hledání jejích prefigurací v priscila 

theologia. Neméně problematický je i fakt, že dnešní kanonická podoba antických textů 

nebyla v Pikově době ani zdaleka ustálena, čehož příkladem je třeba právě i pojetí 

jediného, věčného a nestvořeného intelektu, dovolávající se Aristotela, jehož možnou 

implikací by bylo i popření nesmrtelnosti lidské duše (averroismus a monopsychismus 

versus alexandrismu a další varianty). 

 

 Proto je třeba vyzdvihnout, že navzdory tomu všemu má disertace Jana Herůfka 

jasnou a logickou strukturu: obecně seznamuje s Pikovým vzděláváním na evropských 

univerzitách, vysvětluje osudy jeho Conclusiones a poté přistupuje k různým koncepcím 

spirituální lásky, podnětem k nimž byla Cavalcantiho báseň „Donna me prege“. Proti 

tomuto horizontu Jan Herůfek jasně profiluje výklady a souvislosti nejen Pica della 

Mirandolly a Marsilia Ficina, ale i dalších a dalších, kdo se dotkli tématu theologie lásky: 

Pico chce spojit Platóna a Aristotela (tak jako je spojuje i ve svém vztahu k písemnictví s 

jeho rozměrem rétorickým a i filosofickým, scholastickým a humanistickým), Ficino spíše 

hledá shodu platonismu s křesťanstvím. Tak se tématem stává rovněž i pozemská láska 

(smysly vnímaná, od níž vede u Ficina cesta k „pravému přátelství“, a pak je třeba 

zkoumat i pojem felicitas/blaženost (fakticky poslední cíl všech antických filosofických 

škol), k němuž vede cesta od Platóna a jeho chápání lásky jako touhy po kráse a ve 

vazbě na senzitivní duši k potřebě „pedagogického“ vedení k vyšším stupňům (Sókratés a 

platónský model přátelství). Není bez theologických svízelí (právě třeba riskantní spojení 

aktivního intelektu s pasivním jako jeho formou), je třeba postulovat rozdíl přirozeného 

štěstí a věčné blaženosti.  

 

 To však jsou již ony části práce, kde Jan Herůfek navazuje originálním způsobem 

na současný trend bádání a věnuje se velmi důkladně identifikuje a zkoumá (pokud mohu 

soudit: nad rámec existující literatury) židovské zdroje Pikova konceptu felicitas. Nemá 

smysl reprodukovat jeho jemné analýzy; jsou přesvědčivé a spolehlivě zdůvodněné. 

Odtud je pak také možné přejít k celkovému hodnocení celé práce, protože to, co je na ní 

třeba ocenit, není jen zcela suverénní orientace v literatuře (primární stejně jako 

sekundární), ale zejména to, jak se s ní vyrovnává, přesvědčivost jeho rozhodnutí, 

přikládá-li se spíše na jednu než na druhou stranu, řešení která sám navrhuje. Především 

je ale zřejmé, jak vhodně bylo zvoleno téma felicitas a vlastně i zdánlivě okrajový 

„konflikt interpretací“ ve věci Cavalcantiho kancony. 

 

 Nemohu si však nepostesknout (to není v žádném případě výtka, skutečně jen 

zvědavost oponenta, který tuší, že by se mu dostalo poučení tam, kde sám tápe): v práci 



jsou místa, spíše náznaky, které by se daly určitě více rozvinout, například vztah k dolce 

stil nuovo (Cavalcanti je ve věci pozemské lásky poněkud zdrženlivější), který zcela jistě 

souvisí (jakkoli nepřímo) s konfliktem rétoriky a filosofie – a dodnes neztratil na 

významu. 

 

 Je možné, že pro méně informovaného čtenáře by bylo dobré vysvětlit i to, kde se 

vzaly a jak fungovaly v pozdější recepci Aristotela pojmy činného a trpného intelektu.  

Autor zcela přesně popisuje kontroverze s nimi spjaté, ale vzhledem k problému 

nesmrtelnosti by bylo dobré vrátit se, třeba jen letmo, až k původnímu Aristotelovi a k 

jeho spisu O duši. 

 

 Práci pokládám za výjimečnou jak poučeností jejího autora, tak jeho schopností 

orientovat se ve složité materii a hledat v ní vlastní cestu, vlastní řešení sporných 

interpretačních situací. Jeho kapitola o židovských zdrojích je zcela příkladná. 

 

 Navrhuji ocenit ji jako výbornou a doporučuji k přijetí. 
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