
Oponentský posudek disertační práce 

Commento sopra una canzone d’amore v kontextu své doby, 

kterou předložil Mgr. Jan Herůfek, Ph.D. 

Ústav románských studií FFUK, červen 2019 

 

 

Filozof a humanistický literát Pico della Mirandola je postavou poměrně známou, stejně tak 

filozof Marsilio Ficino a téma novoplatónské filozofie je látkou často traktovanou, avšak 

v českém prostředí bibliograficky zastoupenou spíše skromně. Český badatel, pokud nesáhne 

po zahraničních publikacích, nemá mnoho možností se novoplatonskými filozofy a jejich 

specifiky zabývat do hloubky. V posledních letech došlo alespoň do určité míry k oživení 

zájmu o jejich dílo a jsou dostupné některé texty, případně je jejich publikování oznámeno na 

blízkou budoucnost (Ficino – O Slunci, O světle; Mirandola – O důstojnosti člověka). 

Disertační práce Jana Herůfka je tedy vítaným počinem, jenž do určité míry zaplňuje prázdné 

místo.  

I. Stručná charakteristika práce 

Disertační práce, rozvržená celkem do čtyř kapitol, se zaměřuje na analýzu konceptu lásky 

proslulého italského humanisty Giovanniho Pica della Mirandoly. Autor v průběhu práce 

systematicky představuje Pica della Mirandolu i jeho dílo v jejich celistvosti, aniž by zbytečně 

odděloval jednu složku od druhé, čímž je podán hodnověrný obraz Picova odkazu. V první 

části je pozornost zaměřena na koncept studia humanitatis. Je zde zkoumán jeho vztah ke 

studiu rétoriky, filozofie a teologie, ale především klasických jazyků, tedy latiny a řečtiny. Jan 

Herůfek pokládá základní otázku, nakolik byl Pico della Mirandola „klasickým“ humanistou, 

zda je možné jej jakožto humanistu stavět po bok humanistů předchozích generací, jako je 

Valla či Bruni, či zda je již jeho přístup jiný. Odpovědí, kterou do jisté míry očekáváme, je, že 

Pico spíše používá humanistické nástroje k tomu, aby jejich pomocí zformuloval svůj 

svébytný filozoficko-teologický koncept. Dr. Herůfek toto tvrzení dokládá množstvím analýz 

textů samotných, ale i dopisů, ve kterých úspěšně nachází potvrzení tohoto faktu. 

Ústředním tématem práce je téma Picova konceptu lásky. V následujících dvou kapitolách se 

autor zaměřuje na srovnání Ficinova a Pikova konceptu filozofické lásky – zde se analýzy 



dotýkají zejména jejich neznámějších spisů na téma lásky: Picovo Commento a Ficinovo De 

amore. Za moment střetu obou myšlenkových směrů je pak představena rozdílná interpretace 

kancony „Donna me prega“ slavného stilnovistického básníka Guida Cavalcantiho, což je 

představeno na podkladu jejich vize „pravého přátelství“. Práce je doplněna poslední 

kapitolou, zabývající se Pikovými zdroji z tradice židovské filozofie a mystiky, k nimž získal 

přístup prostřednictvím kontaktů s židovskými intelektuály. 

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

Předložená disertační práce je plodem dlouhodobého odborného zájmu dr. Herůfka o 

novoplatonskou filozofii. Projevem tohoto zájmu je bohatá vědecká činnost (včetně 

semestrálního kurzu s tímto tématem vedeného v rámci výuky na Italianistice FFUK). Jan 

Herůfek předkládá práci zralou, pevně a jasně uchopenou, s výtečně zvolenou strukturou i 

metodologií, jež je podložena značně rozsáhlou primární i sekundární bibliografií. Prokazuje 

hlubokou znalost pramenů (včetně značného množství latinských dopisů), kterými svá tvrzení 

dokládá. Dochází k cílům, jež jsou dobře podložené, a nastoluje i pro odborného čtenáře 

zajímavé otázky. 

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích aspektů 

Jan Herůfek nás ve své disertační práci zve na cestu zkoumání vybraných aspektů Picova 

myšlení z hermeneutické perspektivy. Zajisté je zásadní položit si otázku, nakolik lze Pica, 

mnohdy až legendárně pojatou a celoevropsky známou postavu, považovat za renesančního 

humanistu v pravém slova smyslu. Pootočení pohledu na Picův humanismus umožňuje bližší 

pochopení jeho svébytného filozofického postoje. Do značné míry je v práci analyzována také 

vize, již Pico představil ve svých Conclusiones, a jeho myšlenka setkání různých 

filozofických škol za účelem hledání společné „Pravdy“.  

Hlavním tématem je však srovnání značně kontroverzního Picova a Ficinova konceptu – 

analýzu Picova Commenta, jež je vedena za prvé zasazením tohoto spisu do historického 

kontextu a za druhé představením různých interpretačních pozic, následuje rozdílná 

interpretace obou učenců Cavalcantiho básně „Donna me prega“. Autor upozorňuje, že již E. 

Garin (s. 43) poukázal na antificinovská témata, jež byla obsažena v Picově původní verzi 

spisu Commento. Zatímco Ficino předkládá svoji christianizovanou verzi platonismu, Pico 

della Mirandola se ve svém konkordančním úsilí snaží harmonizovat platonismus 

s aristotelismem. Dalším zajímavým bodem je ascendenční cesta za dosažením pravé krásy 



neboli pravé blaženosti, jíž však člověk nemůže během života zcela dosáhnout – toto je Picův 

koncept felicitas, v jehož výkladu filozof vychází nejen z křesťanského, ale i arabského a 

židovského pojmosloví. 

 

Formální úroveň 

Disertace je napsána kultivovaným jazykem s občasnými formálními nedokonalostmi 

(množství překlepů či drobných chyb, např. s. 13 které/á, s. 16 díla byly vytvořeny, s. 20 

kontakt/u/ a dále v průměru ob dvě strany), jež však neruší ve čtení a lze je upravit redakcí. 

Stejně tak bych doporučila k redakčnímu uvážení zvláštní autorovu syntax, kterou považuji 

spíše za osobní styl než za chybné psaní – jedná se o případy, kdy je delší souvětí poněkud 

násilně rozděleno tečkou, a nová věta začíná například spojkou protože, aby, což při čtení 

může nabývat lehce rušivého dojmu.   

Vlastní přínos 

Jak již bylo naznačeno, práci pokládám za velice přínosnou. Zajisté by bylo vhodné, aby se 

dočkala i knižního vydání. Nejedná se o dílo striktně romanistické či filozofické či teologické 

a má tedy šanci oslovit širší spektrum odborných čtenářů z různých oborů. 

 

IV. Dotazy k obhajobě 

Ficinův a Picův přístup v interpretaci Cavalcantiho básně je do značné míry odlišný. Pico si 

„nenechal ujít příležitost, aby svého staršího druha neupozornil na drobné nedostatky jeho 

výkladu“ (s. 56). Podle Pica je Ficinova platonizující interpretace Donna me prega zcela 

nepřesvědčivá. Cavalcantiho přístup je podle něj jiný – láska zde není prostředkem morálního 

očištění básníka, nevede jej na cestě opuštění smyslovosti vzhůru, ale naopak se jedná o lásku 

smyslovou, na nižší úrovni, než je láska nebeská, a tato láska básníkovi škodí, když prožívá 

deziluzi ze smyslového utrpení.  

V rámci literárního bádání prochází v posledních desetiletích celý koncept pojmu stilnovismu 

a básníků do této školy zařazených značnou revizí. Ozývají se literární vědci (např. D. 

Pirovano), kteří poukazují na nekoherentnost tohoto pojmu právě na základě rozdílnosti 

Cavalcantiho pojetí lásky oproti dalším stilnovistům. Guinizzelliovské pojetí morální očisty je 



zde do značné míry eliminováno a na scénu přicházejí Cavalcantiho známé „spiriti vitali“, 

láska je pro něj rozvratnou a iracionální (mnohdy ničivou) silou. Tato kancona je v určitém 

smyslu exhibicí filozofického myšlení, a proto mohla být z filozofického hlediska lákavá, 

avšak přesto se naskýtá otázka, proč si Pico vybral právě ji. Šlo o cílenou snahu vymezit se 

vůči Ficinově interpretaci? Proč se právě tato báseň stala předmětem konfrontace? A proč 

Ficino nezvolil jinou báseň, jež by mnohem lépe odpovídala jeho představám?  

 

V. Závěr 

Předložená disertační práce splňuje požadavky kladené na disertační práci, a proto ji 

doporučuji k obhajobě a předběžně ji klasifikuji jako prospěl/a. 
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