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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 
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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. 
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SUMMARY 

 

The doctoral thesis Commento sopra una canzone dʼamore in the Context of Its Times, 

divided into four chapters, focuses on an analysis of the concept of love as perceived by 

the Italian humanist G. Pico della Mirandola (1463–1494). As Giovanni Pico was an 

author who lived and worked in the Italian Quattrocento, in the first chapter (“Italian 

Humanist Giovanni Pico: Portrait Attempt”) the attention is focused on the concept of 

studia humanitatis. His relation to the study of classical languages (Greek and Latin), 

rhetoric, philosophy and theology is examined in the first part (“Pico between Rhetoric and 

Philosophy”). Here we deal with the question whether Pico like other Italian humanists 

adopted the contemporary phenomenon, i. e. the discovery of sources of ancient wisdom 

(ad fontes). And thus Pico can be grouped with intellectuals of the type of M. Ficino and 

A. Poliziano, who set themselves the task of creating critical editions of philosophical 

texts, or, rather, whether Pico used humanist tools (especially rhetoric) to introduce his 

humanistic philosophical-theological concept. Pico seems to have selected the latter option 

and he systematically presented his humanistic conception in his works dating from 1486 

to 1489 (e.g. Oratio 1486, Conclusiones 1486, Apologia 1487 and Heptaplus 1489). The 

analysis of his letters (addressed to E. Barbaro and Lorenzo Medici) leads us to the theme 

of the second part of the first chapter: “Pico’s Work in the ‘Parisian’ Style”. If there was a 

distinctive polished rhetorical style in some of Pico’s letters (e.g. De genere dicendi 1485) 

and his Oratio, a more technical style was more appropriate for his Conclusiones. Pico 

became acquainted with this during his stay in Paris and applied it both in his syncretic 

project in the form of Nine Hundred Theses and also used it for his defence of the thirteen, 

condemned theses, which he characteristically called Apologia. 

Pico’s own theme of the concept of love follows. The first two chapters: “Pico’s 

and Ficino’s Controversy” and “Pico’s and Ficino’s Concept of True Friendship”, or the 

“unconventional” interpretation of Cavalcanti’s “Donna me prega”, focus on the 

comparison of Pico’s and Ficino’s concept of philosophical love. In this connection Pico’s 

work Commento and Ficino’s work De amore are especially analysed. The theme is 

examined here after the presentation of the different positions taken by modern researchers 

(Allen, Jayne, Garin). Firstly, the question of Pico’s and Ficino’s relation to the tradition of 

“prisca theologia” is dealt with. Secondly, the attention is focused on their concept of true 

friendship based on the interpretation of Cavalcanti’s poem “Donna me prega”. Ficino 
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attempted to embed this poem into his Platonic concept of philosophical love (see for 

example the character of Socrates), on the other hand Pico placed it at a lower level, i. e. 

into sensually experienced love. For this he took advantage of his knowledge of the 

Aristotelian philosophical tradition and Jewish philosophy and mysticism. Pico’s 

contemplation of the true form of love conclude the fourth chapter: “Jewish Sources of 

Pico’s Concept of Felicitas.” Here, his concept is compared both to Gersonides’ model, 

presented in his commentary on the Song of Songs, and also to Alemanno’s concept of 

ultima felicitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

RIASSUNTO 

 

 

La tesi dottorale, Commento sopra una canzone dʼamore nel contesto del suo tempo, divisa 

in quattro capitoli, si concentra sull´analisi del concetto di amore dell´umanista italiano G. 

Pico della Mirandola (1463–1494). Giovanni Pico fu un´autore, che visse e creò nel 

Quattrocento italiano, nel primo capitolo („Umanista italiano Giovanni Pico: tentativo di 

ritratto“) l´attenzione è rivolta al concetto di studia humanitatis. Nella prima parte („Pico 

tra retorica e filosofia“) viene prima esaminato il suo atteggiamento verso lo studio delle 

lingue classiche (greco e latino), retorica, filosofia a teologia. C´è quindi da chiedersi, se 

Pico, ispirandosi ad altri umanisti italiani, aderì pure al fenomeno di quell´epoca, cioé  

scoprire le fonti dell´antica saggezza (ad fontes). É quindi possibile collocare Pico tra tipi 

di intelettuali come M. Ficino o A. Poliziano, il cui obiettivo era la creazione delle edizioni 

critiche degli scritti filosofici, oppure lo stesso Pico usò strumenti filosofici (retorica) 

attraverso i quali, presentò il suo particolare concetto umanistico filosofico – teologico. 

Sembra, che Pico optò per la seconda variante, presentando sistematicamente la sua visione 

umanistica attraverso le sue opere degli anni 1486–1489 (per es. Oratio 1486, 

Conclusiones 1486, Apologia 1487 e Heptaplus 1489). Dopo l´analisi delle sue lettere  

(indirizzate a E. Barbaro e Lorenzo dei Medici) segue il tema della seconda parte: „L´opera 

di  Pico in cosidetto „stile parigino“. Mentre alcune lettere di Pico (per es.  De genere 

dicendi 1485) e per il suo Oratio si distinguono per tipico stile retorico raffinato, la sua 

opera  Conclusiones, ha un aspetto piuttosto tecnico. Pico ne venne a conoscenza durante il 

suo soggiorno a Parigi, applicandolo sia nel suo progetto sincretico intitolato Nove cento 

tesi, sia per la sua difesa riguardo a tredici tesi condannate, intitolata tipicamente dal 

medesimo l´Apologia. 

Segue il proprio pensiero di Pico, che riguarda il concetto di amore, mentre i primi 

due capitoli: „Polemica tra Pico e Ficino“ ed il concetto di vera amicizia di „Pico e 

Ficino“, oppure l´interpretazione „non convenzionale“ di Cavalcanti intitolata „Donna me 

prega“, si concentrano sulla comparazione del concetto di amore filosofico di Pico a 

Ficino. In tale circostanza vengono analizzati innanzitutto gli scritti di Pico intitolati  

Commento  e l´opera   di Ficino De amore. Dopo la presentazione delle diverse posizioni 

dei ricercatori moderni (Allen, Jayne, Garin) il tema viene esaminato in queste linee. In 

primo luogo, viene esaminata la questione riguardante l´atteggiamento di Ficino e Pico 
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verso la tradizione “prisca theologia“. In secondo luogo, l´attenzione si concentra sul loro 

concetto di amicizia vera, basato sull´interpretazione della poesia di Cavalcanti „Donna me 

prega“. Mentre Ficino tentò di inserire tale poesia nella sua forma platonica di amore 

filosofico (vedi per es. la figura di Socrate), Pico la inserì nel piano inferiore, cioé 

nell´amore sensualmente provato, sfruttando al contempo anche la conoscenza della 

tradizione filosofica aristotelica, ed anche la filosofia e misticismo ebraico. Il pensiero di 

Pico sul vero amore è trattato nel quarto capitolo intitolato „Fonti ebraiche del concetto di 

Pico „felicitas.“ Il suo pensiero viene qui comparato sia con il modello di Gersonides, 

rappresentato nel suo commento al Cantico dei Cantici, sia con la visione di Alemanno 

ultima felicitas. 
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1 Uvedení 

 

 

Je k tomu zapotřebí intelekt, v němž by se spojil duch poetický a duch filosofický, oba 

v celém svém bohatství. 

(Novalis, Zázračná hra světa. Úvahy a fragmenty, Praha 1991, s. 28) 

 

 

Giovanni Pico della Mirandola (1463–1494), zvaný kníže svornosti, je bezesporu 

výraznou osobností italského quattrocenta. Lze ho charakterizovat jako skvělého filologa, 

teologa a filosofa. Jeho život se však uzavřel poměrně brzy, když za dosud nevyjasněných 

okolností zemřel ve věku pouhých třiceti jedna let.
1
 Díky jeho synovci Gianfranceskovi 

však získala čtenářská obec možnost nahlédnout do Pikovy tvorby. Ujal se totiž editorství 

děl svého strýce, která vydal ve dvou svazcích v Bologni roku 1496. První z nich obsahuje 

Pikův život (Vita). Jeho součástí jsou i spisy Oratio (1486), Apologie (1487), Heptaplus 

(1489) a De ente et uno (1491). Druhý svazek zahrnuje Disputationes adversus 

astrologiam divinitatricem (1493, nedokončeno).
2
 Některá Pikova díla se však 

Gianfrancesco rozhodl do své edice nezařadit. Jedná se o jeho „kabalistické“ teze, dále 

o Concordia Platonis et Aristotelis, o komentáře k žalmům a také o dílo Commento sopra 

una canzone dʼamore.
3
 Krom toho jeho synovec Pikovy práce i znatelně upravil. V této 

souvislosti se většinou upozorňuje na Disputationes, které pozměnil i s přispěním 

Giovanniho Mainardiho.
4
 

                                                           
1
 Předpokládá se, že Pico byl otráven arsenem patrně svým sekretářem Cristoforem da Casale Maggiore. 

Stalo se tak 17. listopadu 1494. Srov. G. Busi, Vera relazione sulla vita e i fatti di Giovanni Pico conte della 

Mirandola, Torino 2010, s. 201, pozn. 275. 
2
 Přesný název Vita zní: Ioannis Pici Mirandulae viri omni disciplinarum genere consumatissimi vita per 

Ioannem Franciscum illustris principis Galeotti Pici filium conscripta, Modena 1994. V textu využívám 

pracovního překladu L. Kysučana. Celý název spisů zní: Ioanni Pico Mirandulae, Conclusiones, DCCCC, 

quas olim Romae disputandas exhibuit; Ioannis Pici Mirandulae et Concordiae comitis Apologia; Heptaplus. 

De septiformi sex dierum geneseos enarratione ad Laurentium Medicem. Srov. S Garinovou edicí: G. Pico, 

De hominis dignitate, Heptaplus, De ente et uno e scritti vari, (ed.) E. Garin, Firenze 1942; týž, 

Disputationes adversus astrologiam divinatricem, Firenze 1946. Viz dále: G. Pico, Apologia. Lʼautodifesa di 

Pico di fronte al Tribunale dellʼ Inquisizione, (ed.) P. E. Fornaciari, Firenze 2010. 
3
 Přesný název díla zní: Commento dello illustrissimo signor conte Joanni Pico Mirandolano sopra una 

canzona de amore composta da Girolamo Benivieni cittadino fiorentino secondo la mente et opinione deʼ 

platonici. 
4
 S. A. Farmer, Syncretism in the West: Picoʼs 900 Theses(1486). The Evolution of Traditional Religious and 

Philosophical Systems, Tempe: ACRMS Publications 1998; P. Zambelli, „Giovanni Mainardi e la polemica 

sullʼastrologia“, in: Lʼopera e il pensiero di Giovanni Pico della Mirandola nella storia dellʼUmanesimo, 

Firenze: Istituto nazionale sul studi di Rinascimento 1965, s. 205–279. 
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Proč tak činil? V Gianfranceskově případě se většinou poukazuje na Savonarolův 

vliv, který jej měl odvádět od přílišného vyzdvihování tendencí některých humanistů, 

nadmíru zdůrazňujících kupříkladu antropologické prvky a s tím související i velikost a 

vznešenost člověka.
5
 Dalším motivem byl zjevně Gianfranceskův příklon ke skepticismu, 

díky němuž se zcela nedokázal ztotožnit s obhajobou netradičních nauk. Jinými slovy 

nesdílel zájmy svého strýce o synkretickou filosofii, v níž se kloubí řecké filosofické a 

religionistické zdroje s motivy vycházejícími ze židovské filosofie a mystiky. 

Gianfrancesco totiž nabyl přesvědčení, že takto pojatému konceptu hrozí nebezpečí 

přílišného „pohanství“, které není úplně slučitelné s křesťanskou ortodoxií. Z toho důvodu 

ze svazku vyřadil „kabalistické“ teze. A obdobně postupoval i s Pikovým komentářem 

o lásce (Commento), protože se obával možných negativních Ficinových reakcí. Jak 

známo, florentský platonik vytvořil roku 1469 dílo, které vešlo ve známost pod názvem 

Commentarium in Platonis Convivium de amore (zkráceně: De amore),
6
 kde se pokusil 

nabídnout čtenáři svou intepretaci Platónova dialogu Symposion. Na jeho koncept 

filosofické lásky Pico reagoval o sedmnáct let později tvorbou Commenta. Podle badatelů 

(Garin, Jayne, Allen) se zde kníže svornosti kriticky vyrovnával s Ficinovou vizí platónské 

lásky. Gianfrancesco chtěl jeho ostří zmírnit, a proto jej vyňal ze své edice. Na jeho 

počínání je nyní nahlíženo značně rozpačitě. Můžeme však říci, že se mu alespoň podařilo 

vzbudit zájem moderních interpretů o prozkoumání Pikova intelektuálního odkazu. 

Vyjma počátečních romantizujících tendencí, byl jeho projekt sledován 

v religionisticko-filosofické a teologické rovině. V této souvislosti se ovšem naskýtá 

otázka, jakou vhodnou metodu můžeme použít, pokud chceme co nejpřesněji postihnout 

hlavní linii Pikova myšlení. Lze na jeho tvorbu nahlížet z hermeneutické pozice? Pokud 

ano, je možno z takové perspektivy uvažovat o knížeti svornosti jakožto o humanisticky 

orientovaném učenci, v jehož konceptu je třeba akceptovat především literární charakter 

jeho díla, jak to činí kupříkladu F. Bausi?
7
 Nebo je spíše vhodnější upřednostnit obraz Pika 

coby filosofa, který ve své tvorbě představil nový synkretický religionisticko-teologický 

model? Takovou variantu nabízel kupříkladu E. Cassirer, který v kombinaci filosofie a 

                                                           
5
 Srov. např. P. O. Kristeller, Renaissance Concept of Man and Other Essays, New York: Harper and Row 

1972. 
6
 Vycházím z edice R. Marcela. Srov. M. Ficino, Commentaire sur le banquet de Platon, (ed.) R. Marcel, 

Paris 1956, s. 135–263. 
7
 F. Bausi, Nec rhetor neque philosophu: fonti, lingua e stile nelle prime opere latine di Giovanni Pico della 

Mirandola (1484–87), Firenze: Olschki 1996. 
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náboženství spatřoval možnost vytvořit nový druh symbolického poznání, v němž dochází 

k symbióze mezi jeho racionální (logickým) a mystickým akcentem.
8
 

V návaznosti na jeho úvahy poté vystoupila F. Yatesová se svou slavnou tezí 

o vlivu hermetismu na Pikův filosofický koncept. To by de facto znamenalo, že se jeho 

filosofie stává příslibem nové renesanční vědy. Yatesová se tedy domnívala, že Pico 

zapojuje hermetickou tradici do svého synkretického magicko-kabalistického učení. 

V jejím rámci se magus stává příslibem nového dobyvatele celé přírody (liber naturae). 

Její stanovisko je blízké názorům D. P. Walkera, z nichž patrně vycházela.
9
 Bylo taktéž 

rozvíjeno italským badatelem E. Garinem, který však v Pikově konceptu hodlal sledovat 

jeho konkordační úsilí, poněvadž byl přesvědčen, že kníže svornosti využívá tento 

renesanční topos ve snaze synchronizovat netradiční religionisticko-filosofické přístupy. 

Pikovým cílem tak mělo být představit nový typ renesančního člověka–mága, jehož 

hlavním znakem je princip svobody.
10

 

Přijmeme-li hermetickou metodu ve smyslu ars intepretandi, v níž je možno 

vstoupit do hermetického kruhu na způsob dialektiky, můžeme postupně dospět 

k „uhadování“ smyslu celku a k dodatečnému vysvětlování jeho částí.
11

 Taková metoda 

nám tedy poslouží jako vhodný nástroj k hlubšímu porozumění Pikovu spisu Commento. 

Musíme však úvodem sdělit, že kníže svornosti na něm začal pracovat od roku 1486. 

Současně řešil i pojetí svých dvou děl: Oratio a následně i Devět set tezí. Je tedy zřejmé, že 

některé motivy z Commenta posléze rozvinul také v těchto spisech. Pico navíc komentář o 

lásce nedokončil. Z toho důvodu někteří badatelé předpokládají (Garin, Jayne), že jeho 

filosoficko-religionisticko-teologický koncept částečně vtělil i do svého pozdního spisu 

Heptaplus. 

V disertační práci, rozčleněné do čtyř kapitol, budeme z hermeneutické perspektivy 

zkoumat vybrané aspekty Pikova myšlení. V první kapitole „Italský humanista Giovanni 

Pico: pokus o portrét“ bude pozornost upřena na Pikův vztah k humanismu. Budeme 

se ptát, zda je možno Pika pokládat za renesančního humanistu v pravém slova smyslu. 

                                                           
8
 E. Cassirer, „Giovanni Pico della Mirandola. A Study in the History of Renaissance Ideas“, in: Journal of 

the History of Ideas 3, 1942, s. 138–143. 
9
 F. Yates, Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, Chicago – London: University of Chicago Press 

1964, s. 116 (český překlad: Giordano Bruno a hermetická tradice, Praha: Vyšehrad 2009, s. 127). Srov. 

s prací D. P. Walkera Spiritual and Demonic Magic. From Ficino to Campanella, London: University of 

Notre Dame Press 2000. 
10

 E. Garin, Giovanni Pico della Mirandola: vita e dottrina, Firenze: Le Monnier 1937, s. 70–73; týž, Italian 

Humanism: Philosophy and Civic Life in the Renaissance, Oxford 1965, s. 106. Srov. F. Borghesi, „ Pico e la 

concordia. In margine a un recente dibattito“, in: Schede umanistiche 17, 2, s. 91–107.   
11

 H.-G. Gadamer, Problém dějinného vědomí, Praha: Filosofia 1994, s. 47; J. Hroch–M. Konečná–L. 

Hlouch, Proměny hermeneutického myšlení, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2010, s. 46–

48. 
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Jakým způsobem tedy rozvíjel své humanistické vzdělání (rétorika, filosofie a teologie) a 

kterou z těchto disciplín upřednostňoval. K rozboru využijeme dopis De genere dicendi, 

který Ermolao Barbaro (1454–1493) zaslal Pikovi roku 1485.
12

 Na jeho podkladě budeme 

posuzovat jak literární styl, který kníže svornosti používal, tak reakci obou akterů. Jako 

další pramen, který nám poslouží, budou Pikovy Conclusiones a jeho Apologie. Pro obě 

díla je příznačné, že byla vytvořena v tzv. pařížském stylu, který se liší od způsobu 

zpracování jeho dopisu adresovaného E. Barbarovi. 

Ve druhé kapitole „Pikova a Ficinova kontroverze“ se již soustředíme na analýzu 

jeho Commenta, což učiníme ve dvou liniích. Nejprve zasadíme jeho spis do historického 

kontextu a představíme současné interpretační pozice. Poté budeme sledovat konfrontaci 

Pikova a Ficinova konceptu a to v rámci jejich vztahu k netradičním naukám. Budeme se 

tedy věnovat jejich konkordačnímu úsilí, respektive jakým způsobem se zapojují do tradice 

tzv. prisca theologia a v čem se jejich religionisticko-filosofické přístupy liší. Ve třetí 

kapitole „Pikovo a Ficinovo pojetí pravého přátelství, aneb „netradiční“ interpretace 

Cavalcantiho básně „Donna me prega“, se zaměříme na rozdílný Pikův a Ficinův výklad 

básně „Donna me prega“. Zatímco Ficino na ni nahlíží jako na spirituálně laděnou báseň, 

v níž se skvěle propojuje tradice toskánských básníků s platónskou interpretací, Pico ji 

konfrontačně vsazuje na roveň nižší, do smyslově zakoušené lásky. Disertaci uzavře čtvrtá 

kapitola „Židovské zdroje Pikova konceptu felicitas“. Předmětem jejího zájmu se stane 

pojetí štěstí / blaženosti. Budeme řešit, z jakých řeckých a arabských zdrojů Pico čerpá. 

Budeme se také ptát, zda je v jeho konceptu patrný vliv středověkých a renesančních 

židovských intelektuálů a jakým konkrétním způsobem se projevuje v Pikově Commentu, 

v Conclusiones, v jeho Apologii a také ve spise Heptaplus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 E. Barbaro–G. Pico, Filosofia o eloquenza?, (ed.) F. Bausi, Napoli 1998, s. 36–65. 
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2 Italský humanista Giovanni Pico: pokus o portrét 

2.1 Pico mezi rétorikou a filosofií 

 

 Humanismus 15. století můžeme charakterizovat mnoha způsoby. Lze jej označit 

za kulturní a vzdělávací hnutí, ale i za epochu, kdy se v konfrontaci s předchozí 

scholastickou tradicí rodí nová koncepce renesanční filosofie, vyznačující se tématy 

antropologické, etické nebo metafyzické povahy. Hlavním námětem tohoto hnutí byl 

programový návrat k antickému řeckému a latinskému literárnímu dědictví (ad fontes), 

který byl však kombinován také s důrazem na biblickou tradici (odtud název biblický 

humanismus, jehož čelnými představiteli byli např. Lorenzo Valla, 1407–1457, a Erasmus 

Rotterdamský, 1466–1536).
13

 Mnoho intelektuálů přitom vycházelo z předpokladu, že žijí 

v období hluboké intelektuální krize. Má-li být "křesťanská vzdělanost" znovu obnovena, 

je třeba se navrátit k tomu, co se vyznačuje stabilitou, jistotou a starobylostí. Nemůžeme 

nás proto udivovat, když v jeho počáteční fázi většina učenců scháněla po knihovnách 

řecké a latinské rukopisy vyznačující se touto pečetí. Jedním z nich byl také Francesco 

Petrarca, kterému se dokonce podařilo získat Homérův rukopis, některá Cicerónova díla, 

nebo Platónův dialog Timaios.
14

   

Avšak také Petrarca se potýkal s počátečním problémem spousty zájemců té doby 

o antickou řeckou kulturu a literaturu, jímž byla nedostatečná znalost řeckého jazyka. Sám 

se sice řecky učil kupříkladu pod vedením kalabrijského mnicha Barlaama, ale nikdy 

nedosáhl takové úrovně, aby mohl samostatně překládat často interpretačně náročné 

antické řecké texty. Jestliže se zajímal kupříkladu o prameny filosofické povahy, většinou 

si vystačil s Cicerónovými „výpisky“, ostatně jako řada jeho předchůdců. I přesto stál 

Petrarca na počátku zájmu mnoha pozdějších italských učenců o tzv. studia humanitatis, 

které se dle Kristellera ustálily v průběhu 15. století v pevně danou skladbu oborů. 

Zahrnovaly tedy tyto disciplíny: gramatiku, poetiku, historii, morální filosofii a rétoriku.
15

 

Následuje další fáze vývoje: translatio studii. V jejím rámci se zakládají nové 

instituce a katedry orientované na studium klasické filologie, kam jsou povoláváni 

byzantští učitelé řeckého jazyka. Jedním z center se stává i Florencie. Zásluhou jejího 

kancléře Coluccia Salutatiho (1331–1406) zavítal do města lilie na svou pedagogickou 

misi také byzantský intelektuál Manuel Chrysoloras (1355–1415). Jeho úkolem bylo 

                                                           
13

 K tématu např. C. Augustijn, Humanismus, Göttingen Vandenhoeck und Ruprecht Verlag 2003. 
14

 J. Hankins, Humanism and Platonism in the Italian Renaissance II, Roma: Edizioni di storia e letteratura, 

s. 98–100. 
15

 Srov. P. O. Kristeller, Renaissance Thought and Its Sources, New York: Columbia University Press 1979, 

s. 17; týž, Osm filosofů italské renesance, Praha: Vyšehrad 2007, s. 16–17. 
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vychovat nastupující generaci grécistů a překladatelů. Přesto si na konci života v dopise 

postěžoval jednomu ze svých žáku Ubertovi Decembriovi (1350–1427), že jeho záměr 

nebyl zcela uskutečněn. Nedošlo totiž k naplnění jeho velkého očekávání, čímž mělo být 

sjednocení západní a východní církve, které vzniklo v důsledku Velkého schizmatu roku 

1054. Nicméně od té doby už nemuseli florentští intelektuálové pouze fyzicky vlastnit 

"ukradené" nebo draze koupené manuskripty ve svých knihovnách, ale mohli s nimi i 

pracovat, překládat a interpretovat je. Dokázali taktéž vytvářet jejich kritické edice a 

postupně je vydávat.
16

  

Pozornost renesančních učenců nebyla soustředěna jen na témata z oblasti krásné 

literatury, práva nebo historie. Do jejich hledáčku se dostaly také řecké filosofické 

prameny. Postupně byly objevovány a nově překládány Aristotelovy spisy (např. L. Bruni 

a A. Poliziano a E. Barbaro). A po několika staletích trvající odmlce získal latinský čtenář 

možnost číst i celé Platónovo dílo a jiné novoplatónsky orientované filosofy, jakými byli 

Plotínos, Proklos, Jamblichos (např. Uberto Decembrio, Pier Paolo Decembrio, Antonio 

Cassarino, Giorgio da Trebisonda, Leonardo Bruni a Marsilio Ficino). Musíme však říci, 

že velkou zásluhu na recepci této literární produkce měli právě byzanští učenci (např. 

Plethón, Bessarión), kteří se zúčastnili zasedání ferrařsko-florentského koncilu (1438–

1439). „Platonismus“ mocně zapůsobil i na florentské vladaře rodu Medicejských (Cosima 

a Lorenza), kteří jej pojali za vhodnou ideologii sloužící k rozvoji města na poli kultury a 

vědy. Byl to Cosimo (zvaný pater patriae), kdo posléze poskytoval Ficinovi záštitu při 

překládání platónského korpusu a kdo mu roku 1463 povolil založit Platónskou akademii 

ve vile v Careggi.
17

 

 

                                                           
16

 P. O. Kristeller, Renaissance Thought, s. 135–165; J. Hankins, Humanism and Platonism I, s. 243–291. 
17

 Supplementum ficinianum II, s. 88, (ed.) Kristeller: Quod tandem pro tantis muneribus referam aliud nihil 

habeo, nisi ut Platonicis voluminibus que ipse largissime porrexisti sedulus incumbam, Academiam quam 

nobis in agro Caregio parasti veluti quoddam contemplationis sacellum legitime colam ibique dum spiritus 

hoc reget corpusculum Platonis pariter ac Cosmi Medicis natalem diem celebrem. Pridie Nonas septembris 

1462 ex Celli. Vale felix.  Srov. ibid. II, s. 104: Quod iam pridem e Bizantia Florentiam spiritus eius ipsis in 

licteris vivens attica voce resonus ad Cosmum Medicem advolavit. Utque non greca solum sed etiam latina 

cum eo lingua dissereret, visum est opere pretium ut e multis que grece loquitur quedam latine 

interpretaremur. Accipe igitur Cosme felix Platonicos libros duodecim, dialogos videlicet eius decem et 

opuscula Speusippe et Alcinoi platonici duo… Srov se stanoviskem Niccola Valariho, což byl tvůrce 

Lorenzova životopisu (Niccolaus Valorius in Laurentii Medicis vita) – viz. Ibid., II, s. 312:   Post Aristotelem 

Academiae amore incensus Marsilio Ficino familiarissime utebatur (sc. Laurentius), sub quo maxime 

profecit, ut etiam Platonis sensus intimos et reconditos quosque penetraret, id quod Ficinus ipse in suis 

scriptis saepissime testatur. Aiebat idem Ficinus Laurentium dicere solitum absque Platonica disciplina nec 

bonum civem nec Christianae doctrinae peritum facile quemquam futurum. Quare hoc sentiens 

quotiescumque a publicis negotiis vacabat, semper Academiae fores non solum aperuit, sed intima quoque 

adyta se duce penetravit. Cum Marsilio igitur assidue versabatur, a quo secretum aliquod divini Platonis 

mysterium acceperat, ingenii relaxandi gratia perlibenter Cosmi avi vitam moresque commerabat subinde 

quaerens, quibus ille artibus ad tantum dignitatis fastigium pervenisset. Srov. Gentile, Sebastiano, „Sulle 

prime traduzioni dal greco di Marsilio Ficino“, in: Rinascimento 1990, 40, s. 57–104. 
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 Jestliže město lilie bylo spojováno s rozkvětem převážně platónských studií, 

Padova se stala příslibem rozvoje aristotelské tradice. V této souvislosti lze upozornit 

na filosofy typu Agostina Nifa (1473–1545), nebo Pietra Pomponazziho (1462–1525). 

Nutno říci, že stoupenci obou doktrín se hlásili i k základnímu požadavku renesančních 

humanistů, který spočíval v nutnosti zprostředkovávat „moudrost“ antických filosofů 

přesnou a kultivovanou latinou. Odmítali proto dřívější styl „scholastických“ interpretů, 

který považovali za příliš doslovný a „hrubý“. Výrazným propagátorem těchto změn byl 

benátský filosof a překladatel aristotelského díla Ermolao Barbaro jak ještě dále uvidíme.  

V jakém vztahu byl Pico ke studia humanitatis? Lze ho považovat za humanistu v 

pravém slova smyslu. Jinými slovy jaká byla jeho obeznámenost s klasickými jazyky a jak 

je ve svých dílech využíval. Můžeme Pika dále pokládat za rétora nebo spíše 

za humanisticky orientovaného filosofa? Je známo, že od svých čtrnácti let začal kníže 

svornosti studovat nejprve práva v Bologni. Ale poté se orientoval na studium teologie a 

filosofie. O jeho rozhodnutí nás informuje Gianfrancesco Pico v De vita takto: „Avšak 

dychtivý badatel skrytých tajemství přírody opustil tyto již prošlapané cesty a zcela se 

oddal studiu filosofie jak lidské, tak božské. Aby v ní dosáhl vzdělání, prošel školy nejen 

italské, ale i francouzské a po způsobu Platóna a Apollónia vyhledával s velkou pečlivostí 

slavné učence své doby. Těmto studiím věnoval tak neúnavné úsilí, že se, ač holobrádek, 

stal současně hotovým teologem a filosofem a byl za něj skutečně i pokládán.“
18

  

Za zřejmým Gianfranceskovým patosem se skrývá i celé vzdělávací úsilí jeho 

slavného strýce Giovanniho Pika. Zaměřme proto nyní svou pozornost na jeho curriculum 

studiorum. Už roku 1479 se kníže svornosti zapisuje na univerzitě ve Ferraře, kde proniká 

hlouběji do tajů řeckého a latinského jazyka i antické literatury (litterarum studia), přičemž 

jeho učitelem řečtiny byl patrně Manuel Adramythenos. Pod vedením Battisty Guariniho, 

což byl syn Guarina Veroneseho, se zdokonaluje v rétorice.
19

 Účastní se také veřejné 

                                                           
18

 G. Pico, Vita, s. 34: Dum vero quartum et decimum aetatis annum ageret, matris iussu, quae sacris eum 

initiari vehementer optabat, discendi iuris pontificii gratia Bononiam se transtulit. Quod cum biennium 

degustasset, meris id inniti traditionibus conspicatus, alio deflecit, non tamen absque bonae frugis foetura, 

quando iam puer et quidem tenellus ex Epistolis summorum Pontificum, quas Decretales vocant, epitomen 

quandam seu breviarium compilaverit, quo omnes concisius quam fieri potuit, sanctionum illarum sententias 

conclusit, consumatis professoribus opus non tenue. Sed secretarum naturae rerum cupidus exploratus tritas 

has semitas derelinquens, intellectus speculationi philosophiaeque cum humanae, tum divinae se penitus 

dedit, cuius enanciscendae gratia non tamen Italiae, sed et Galliarum litteraria Gymnasia perlustrans, 

celebres doctores tempestatis illius, more Platonis et Apollonii, scrupolosissime perquirebat, operam adeo 

indefessam studiis illis impendens, ut consumatus simul et theologus simul et philosophus, imberbis adhuc, et 

esset et haberetur. K tématu: A. Grafton, „Giovanni Pico della Mirandola: Trials and Triumphs of an 

Omnivore“, in: týž, Commerce with the Classics: Ancient Books and Renaissance Readers, Ann Arbor: 

University of Michigan Press, 1997, s. 93–134. 
19

 Ibid., s. 74: et Ferrariae quoque commoraretur, quarum alteram civitatem sibi quasi domicilium 

praestituisse putaverim, quod scilicet in ea post Bononiam primum litterarum studia coluerat illiusque 
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debaty, kterou vedl francouzský teolog a filosof Leonardo Nogarola, orientovaný 

na averoisticko-aristotelskou tradici, jíž propojoval s prvky vycházejícími ze 

scholastických rozprav, o čemž podává svědectví Raffaele Maffei ve svých Commentarii 

urbani.
20

 Kníže svornosti tak již ve ferrařském prostředí získál příležitost se obeznámit 

s pařížským filosofickým stylem, který uplatnil i v některých svých dílech (např. 

Commento 1486, Conclusiones 1486, Apologie 1487).  

Od roku 1480 se už Pico nachází v Padově, v centru aristotelismu, kde se obklopuje 

váženými učenci tehdejší doby. Z nich můžeme upozornit zejména na benátského myslitele 

Ermolaa Barbara, s nímž udržoval i úzký epistolární kontakt. Barbaro zasvěcoval knížete 

svornosti do řecké gramatiky a povzbuzoval ho, aby neúnavně pátral po všech 

peripatetických stezkách (sám přeložil kupříkladu Themistia roku 1481).
21

 Snad i proto 

Pico vyhledal jiného věhlasného aristotelika Nicolettu Verniu (1420–1499), který právě 

tehdy vytvářel Quaestio de unitate intellectus. V tomto spise čerpal z komentáře Alexandra 

z Afrodisiady k Aristotelovu spisu De anima. A obhajoval pozici, že Aristotelés i Averroes 

se shodovali v představě jednoho věčného a nestvořeného intelektu, který je společný všem 

lidem. Pico však takový názor nikdy úplně nepřijal, neboť by byla ohrožena nesmrtelnost 

lidské duše a tím i důstojnost a výtečnost člověka. Vyjma Verniovy inspirace můžeme 

uvést ještě Agostina Nifa a jeho spis De intellectu.
22

  Z Pikových dalších učitelů stojí 

za zmínku i židovský intelektuál Elia del Medigo (1458–93), který se ve svém hebrejsky 

psaném komentáři k De substantia orbis pokusil nabídnout mimo jiné syntézu 

averroisticko-aristotelské filosofie s židovskou filosofií a mystikou. Lze proto říci, že se 

                                                                                                                                                                                
Princeps eum mirifice diligeret. Není bez zajímavosti, že Pikův bratr Galeotto si vzal za manželku Bianku 

Marii, dceru ferrařského markýze Nikola dʼEste (1383–1441), jejichž synem byl právě Gianfrancesco: 

quadamque veluti Blancha Maria Estensi natus sim (ibid.). Srov. P. O Kristeller, „Giovanni Pico della 

Mirandola and His Sources“, in: Lʼopera e il pensiero di Giovanni Pico della Mirandola,  Firenze: Istituto 

Nazionale di Studi sul Rinascimento 1963, s. 42–53;  A. Buck, „Lʼantropologia dellʼumanesimo italiano“, in: 

C. G. Garfagnini (ed.), Giovanni Pico della Mirandola. Convegno internazionale di studi nel 

cinquecentesimo anniversario della morte (1494–1994), Firenze: Olsckhi 1997, s. 2–3.   
20

  Z díla Leonarda Nogaroly lze uvést následující: De beatitudine (1483, věnována kardinálu A. Despuigovi 

de Podio a Tractatus de mundi aeternitate (vyšlo r. 1485 a bylo dedikováno kardinálu G. dʼAragona).  Srov. 

Raffaele da Volterra, Commentariorum urbanorum octo et triginta libri, Basilea 1559, s. 492–493; G. 

Fioravanti, „Pico e lʼambiente ferrarese“, in: G. C. Garfagnini (ed.), Giovanni Pico della Mirandola, s. 160–

161.  
21

 G. Pico, Lettere s. 125 (ed.) Borghesi: Memini me, cum deliberarem quamnam potissimuntm ex Italiae 

gymnasiis mihi sedem ad philosophiae studia deligerem, cum me multa Patavium vocarent, libentius illuc 

petisse ut amor in te meus quem iamdiu animo nutriveram mutua consuetudine tibi palam esse (dopis je 

z roku 1482). Srov. s jeho jiným dopisem adresovaným Barbarovi (6. prosinec 1484), kde se zmiňuje o jeho 

překladu Themistia. Ibid., s. 115: De studiis meis ego quid ad te scribam nihil habeo, nisi assiduum me in 

Hermolao esse mearumque noctium maximam partem in tuo Themistio vigilare.  
22

 E. Mahoney, „Nicoletto Vernia on the Soul and Immortality“, in: týž (ed.), Philosophy and Humanism: 

Renaissance Essays in Honor of Paul Oskar Kristeller, Leiden–New York: Leiden: E. J. Brill 1976, 145–

149; B. Nardi, „Mistica averroistica e Pico della Mirandola, in: Saggi sullʼaristotelismo padovano dal secolo 

XV al secolo XVI, Firenze: G. C. Sansoni 1958, s. 127–146.  
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pod jeho vedením mohl Pico poprvé blíže seznámit jak s hebrejským jazykem, tak 

s maimonidovskou filosofickou tradicí.
23

  

Elia doprovázel knížete svornosti i do města lilie (1484), kde bylo na vzestupu zase 

Platónovo učení. Pico se tak mohl setkat s Girolamem Benivienim, Angelem Polizianem či 

Marsiliem Ficinem.
24

 Musíme však říci, že s některými učenci udržoval písemnou 

korespondenci ještě před svým příjezdem do Florencie. Nejprve roku 1479 požádal  

Poliziana o posouzení svých básní a o tři roky později oslovil i Ficina ve snaze získat kopii 

jeho spisu Theologia platonica (de immortalitate animorum), čemuž bylo vyhověno.
25

 

Florentský platonik si Pika evidentně považoval. Pokládal ho totiž za skvělého znalce 

aristotelské školy, který dokáže bravurně vyložit i subtilní otázky jeho arabských 

komentátorů (včetně jejich členění na dvě větve: alexandristy a averroisty).
26

 A proto jej 

coby pozoruhodnou personu vnímal také v  rovině symbolické. Datum jeho narození 

(1463) spojoval s počátky svých interpretačních aktivit na poli platónských studií. Viděl 

dále i paralelu mezi dnem Pikova příjezdu do Florencii a vydáním svého překladu spisů 

„božského“ myslitele (Plato divinus).
27

  Jeho nadšení pro „pravou“ filosofii však kníže 

svornosti úplně nesdílel. Ostatně neměl k tomu zatím žádný důvod, nacházel se totiž stále 

ve formační fázi. A ještě nebyl pevně rozhodnut, kterou z disciplín nakonec upřednostní, 

zda rétoriku nebo filosofii. To se dočítáme i v dopise, který adresoval o rok dříve 
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 B. Kieszkowski, „Averroismo e platonismo in Italia negli ultimi decenni del secolo XV. In: Giornale 

critico della filosofia italiana 2, 1, 14, 1933, s. 286–301; M. Engel, Elijah Del Medigo and Paduan 

Aristotelism, London–Oxford et al.: Bloomsbury Academic 2017, s. 6–9. K tématu del Medigova pojetí 

kabaly srov. G. Busi, „Toward a New Evaluation of Picoʼs Kabbalistic Sources“, in: Rinascimento 48, 2009, 

s. 175–178; K. P. Bland, „Elijah Del Medigoʼs Response to the Kabbalahs of Fifteenth-century Jewry and 

Pico della Mirandola“, in: The Journal of Jewish Thought and Philosophy 1, 1991, s. 23–53. 
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 A. Della Torre, Storia dellʼAcademia  Platonica di Firenze, Firenze: G. Carnesecchi 1902, s. 750–751; E. 

Garin, Giovanni Pico della Mirandola. Vita e dottrina, s. 5–6.   
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 G. Pico, Lettere, s. 121 (ed.) Borghese: Verum ut te praemonitore prius, ita nunc adiutore opus est 

tauaeque erit humanitatis et in me benevolentiae non deesse proposito meo atque eo quidem tam honesto et 
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1484): Quos inter literario amore duos sibi potissimum devinxit Angelum scilicet Politianum virum graece 

latineque doctissimum, necnon variarum litterarum florum refertum ac prope vindicem Romanae linguae; 

alterum Marsilium Ficinum, Florentinum hominem omnifaria litteratura redolentem, sed maximum ex his qui 

nunc vivunt Platonicum cuius opera in Academicis sibi vindicandis usus fuerat. 
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 M. Ficino, Opera II, s. 1538: Totus enim ferme terrarum orbis a Peripateticis occupatus in duas plurimum 

sectas divisus est. Alexandrinam et Averoicam. Illi quidem intellectum nostrum esse mortalem existimant: hi 

vero unicum esse contendunt. Utrique religionem omnem funditus aeque tollunt, praesertim, quia divinam 

circa homines providentiam negare videntur, ut utrobique a suo etiam Aristotele defecisse: cuius mentem 
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Themistius, Porphyrius, Symplicius, Avicenna, et nuper Plethon interpretantur. 
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 Ibid., s. 1537: Quo enim tempore Platonem Latinis dedi legendum, heroicus ille Cosmi animus heroicam 

Ioannis Pici Mirandulae mentem nescio quomodo instigavit, ut Florentiam – et ipse quasi nesciens quomodo 

– perveniret. Hic sane quo anno Platonem aggressus fueram natus, deinde quo die et ferme qua hora 

Platonem edidi Florentam veniens, me statim post primam salutionem de Platone rogat. Huic equidem ´Plato 

noster´, inquam, ´hodie liminibus nostris est egressus´. 
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Polizianovi (1483). Zde si stěžuje, že doposud sedí na dvou židlích a není tak pořádně ani 

básníkem, rétorem a ani filosofem.
28

  

 Během pouhého roku dochází k jistým proměnám v jeho postojích. Vše zahajuje 

Barbarův dopis z 5. dubna 1485, jehož příjemcem je právě Pico. Benátský humanista se 

v něm ostře ohrazuje vůči tvorbě scholastických filosofů, jíž považuje za nízkou, a příliš 

barbarskou. Středověkým překladatelům aristotelských děl vyčítá nedostatečnou znalost 

řeckého jazyka. Jejím důsledkem je i neotesaný a hrubý styl, který se zcela příčí elegantní 

formě vyjadřování, jemuž naopak holdovala řada humanistů. Svůj kriticky osten zaměřuje 

taktéž na některé padovské aristoteliky, kteří odmítali studia humanitatis a orientovali se 

jen na studium teologie a filosofie. Barbaro naopak požaduje, aby si každý interpret 

filosofa ze Stageiry vydobyl nesmrtelnou slávu užíváním „čisté“ a lahodné latiny. Neboť 

ani žádný špatný básník se nestane velkým, bude-li pojednávat o stejných tématech jako 

Homér a Vergilius.
29

  

Pico reaguje na názory svého ctěného kolegy 3. června téhož roku formou dopisu, 

jenž vešel ve známost pod názvem De genere dicendi philosophorum. V jeho úvodu se 

setkáváme s typickou humanistickou chvalořečí jejího adresáta, přičemž oslavována není 

jen velikost Barbarova ducha, ale i poučený, vybroušený a důvtipný styl, jímž působí 

na své čtenáře. I proto si Pico s nadšením neustále jeho listy procházel, jak plyne 

z následujícího: „Ať už se podíváš na slova nebo na celé věty, nenajdeš v něm nic 

všedního, obyčejného a tuctového. Já a náš společný přítel Poliziano často čítáváme 

všechny tvé listy, které se nám dostaly do rukou, ať už adresované nám samým, nebo 

jiným: nové listy si přitom nikdy nijak nezadají s listy předchozími a při jejich četbě vždy 
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 G. Pico, Lettere, s. 109 (ed.) Borghesi: Simili et ego utar perfugio, ut poetis rhetoribusque me approbem 
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memoriam sempiternam scriptoribus conciliat. Nisi quis pictorem et excusorem et statuarium et caeteros 

opifices laudari posse iudicet hoc solo, quod magni constet et preciosa sit materia circa quam versentur; aut 

si Choerilus et Maevius habuissent illam segetem canendi, quam Virgilius et Homerus, futurum fuisse ut 

primum a criticis et Aristarchis, mox communi grammaticorum consensu, in numerum redigerentur 

poetarum… Srov. G. Di Napoli, Giovanni Pico della Mirandola e la problematica dottrinale del suo tempo, 

Roma: Desclée, s. 40–41. 
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znovu hojně vzkétá tolik nových krás, že si při tom neustálém nadšeném údivu ani 

nevydechneme.“
 30

   

Jenže v zápětí se Pico staví negativně ke kritice benátského humanisty a pokouší se 

paradoxně hájit hrubý styl středověkých intelektuálů. Proč tak jedná? Jedním z důvodů 

může být to, že se soustředil na středověké filosofické myšlení už během svých 

předchozích studií ve Ferraře a v Padově: „To mě, při Hérakleovi, tak zasáhlo a tak jsem se 

zastyděl a zalitoval mých studií, jimž se nyní věnuji už šestým rokem, že by mi snad bylo 

všechno jiné milejší než to, že jsem vynakládal soustředěné úsilí na věc tak nicotnou. Říkal 

jsem si, že jsem u Tomáše a Jana Scota, u Alberta a Averroa ztratil svá nejlepší léta a že 

jsem všechny ty probdělé noci měl raději věnovat studiu ušlechtilé vzdělanosti [bonae 

litterae], v němž bych byl snad něčeho dosáhl.“
31

  

Avšak Pico dále odmítá nejen Barbarovu kritiku nevhodného projevu středověkých 

učenců, ale vytváří i rozlišení mezi posláním řečníka a filosofa. První z nich využívá 

technické prostředky (líbivost slov, velká gesta, dokonalý vzhled, etc.) pouze k tomu, aby 

své posluchačstvo přesvědčil, svedl na scestí a oklamal. Filosof však nepotřebuje nutně 

zaujmout dav svým patetickým stylem jako řečník. Má jinou ambici. Chce totiž nahlédnout 

pravdu jako takovou. A k tomu mu bohatě stačí neuhlazený způsob vyjadřování.: „… 

právě proto čteme posvátné texty v podobě spíše prosté než uhlazené: kdekoli jde totiž 

o poznání pravdy, není nic nevhodnějšího a škodlivějšího než vyumělkovaný styl.“  

Jak hodnotí jeho přístup moderní badatelé? E. Garin se domnívá, že se Pico 

vyrovnává s přetechnizovaným stylem některých humanistů. A proto se navrací 

ke středověké tradici. Jeho postoj můžeme označit za antirétorický manifest, jehož cílem je 

dospět k hlubší filosofické pravdě. Jiný názor zastává F. Bausi, který pokládá Pikův list 

za důstojného reprezentanta všech humanistických zásad. Jelikož jeho genus dicendi 

naplňuje, ba i překračuje, veškeré úsilí renesančních intelektuálů o dokonalou jazykovou 
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 E. Barbaro–G. Pico della Mirandola, Filosofia o eloquenza?, (ed.) F. Bausi, s. 36–38: Ipse enim, ut taceam 
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  E. Barbaro–G. Pico della Mirandola, Filosofia o eloquenza?, s. 38: … ita, Hercules, sum commotus, ita 
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výstavbu latinského textu, jehož znakem je i výborná stylistika a skvělý rétorický um. 

Podle Bausiho Pico sice ústy pomyslného scholastika hájí barbarský styl středověkých 

vzdělanců, ale bere si na pomoc všechny humanistické výrazové prostředky.
32

 K tomu je 

třeba dodat, že v hojném počtu využívá také antických autorit (Cicero, Gellius, 

Quintilianus, Seneca, etc.). 

Na tuto skutečnost poukazoval již E. Barbaro, který si pro svou repliku na Pikův 

dopis vybral jako mluvčího svých názorů soudobého padovského scholastika. Jeho 

prostřednictvím se pokusil některé soudy knížete svornosti zmírnit. Jak tedy postupoval? 

V De genere dicendi vyslovil Pico kupříkladu domněnku, že se dá docela dobře žít i bez 

patřičné jazykové kultivovanosti (humanus). Ovšem není-li „intelektuál“ dostatečně znalý 

filosofie, pak snad ani není člověkem (homo).
33

 Barbaro tyto jeho vývody ocenil. 

Nedokázal se však ubránit dojmu, že kníže svornosti hájí opiniones barbarský filosofů 

s nejvznešenějšími zbraněmi humanistické rétoriky. I přesto se rozhodl, že bude 

„obdivovat“ tuto jeho navýsost žertovnou hru, kde útočí barbaros contra Barbarum a v níž 

je domnělý grammaticus poražen scholastickým filosofem.
34

 Koneckonců s jeho 

stanoviskem by mohla souznít i závěrečná část Pikova dopisu, kde otevřeně sdělil, že měl 

v úmyslu dvě věci. Jednak chtěl podrobit zkoušce své spisovatelské (rétorické) schopnosti. 

A jednak se hodlal zastat filosofů typu Sókrata proti „gramatikům“, kteří mu hýbali žlučí. 

Protože: „… sotva přijdou na původ nějakých dvou slovíček a hned se vychloubají, honosí 

a předvádějí, jako by si mysleli, že filosofy je třeba ve srovnání s nimi samými považovat 

za úplné nuly. „Nestojíme“ říkají „o tuto vaši filosofii.“ A není divu – vždyť ani psi nestojí 

o falernské víno.“
35
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hasce vestras philosophias»; et quid mirum? Nec Palernum canes. Srov. Cicero, De oratore II, 90, 365: 
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abstemium, in quo nihil vini potatur, caninum dicitur, quoniam canis vino caret. Srov. též Erasmus, Adagia 
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 Můžeme proto říci, že kníže svornosti už přestal „sedět na dvou židlích“ a bez 

výhrad zaměřil svou pozornost na humanitní studia, jak tvrdil F. Bausi? Jinými slovy byla 

jeho obhajoba scholastických barbarských filosofů pouhým kratochvilným cvičením 

z rétoriky, což se domníval také Poliziano?
36

 Nahlédněme ještě do dopisu, který Pico zaslal 

Lorenzu Medicejského pouhý rok (15. červenec 1486)
37

 po své korespondenci s E. 

Barbarem. Nalézáme zde oprávněnou chválu výtečného Lorenzova básnického talentu, 

o němž se Pico domnívá, že co do obsahu převyšuje Dantovu tvorbu a co do formy ho není 

hoden ani Petrarca. Ten sice vytváří lahodné, květnaté a zdobené veršíky. Jenže zejí 

prázdnotou, jíž nemůže povýšit ani jejich líbozvučná melodie. Dantova díla se pak mohou 

pyšnit hloubkou svého zpracování, avšak ve stylistické rovině se vyznačují hrubostí a 

úsporností.
38

 Petrarkovské básně bychom mohli přiřadit k asijské formě, zatímco pro Danta 

má být, dle Pika, charakteristický spíše střízlivý attický styl. Jeho znalost filosofie a 

teologie je taktéž analogicky srovnatelná s barbarskými filosofy, které kníže svornosti hájil 

v dopise adresovaném E. Barbarovi. Kdežto v případě Petrarky spatřuje určité paralely 

s rétory, což vyjadřuje takto: „Viděli jsme to, opakuji, u všech těch, jimž se hodilo upoutat 

čtenáře na samém povrchu pestrými rytmy a souzvuky, protože uvnitř už není nic než 

prázdno a nicota.“
39

 S využitím Cicerónova dikta lze tedy říci, že filosof sice může 
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K tématu: F. Bausi, Nec rhetor, neque philosophus, s. 71–84 ; týž, „Introduzione, in: E. Barbaro–G. Pico 

della Mirandola, Filosofia o eloquenza?, s. 15–16. 
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 E. Barbaro–G. Pico della Mirandola, Filosofia o eloquenza?, s. 44: Vidimus, inquam, in hisce omnibus, 
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disponovat výmluvností, ovšem nikoliv bezpodmínečně. Podstatnější je jeho schopnost 

odhalit pravdu, byť prostými výrazovými prostředky. Je proto nesporné, že Jan Duns 

Scotus filosofuje správněji, i když Lucretius mluví zdobněji.
40

 

  Podle L. Valckeho používá Pico rétoriku jako užitečný nástroj pro svou tvorbu na 

poli humanitních studií. Do této sekce můžeme zařadit jeho zmíněný dopis, který zaslal E. 

Barbarovi. Její součástí je i oratio elegantissima, která je známější pod názvem Oratio a 

v dějinách evropské literatury i myšlení si vydobyla slávu svým netradičním pojetím 

„důstojnosti člověka“ (dignitas hominis). Dále lze částečně uvést i jeho spis Heptaplus, což 

je filosoficko-teologický alegorický výklad biblické knihy Genesis. Do druhé kategorie 

patří spisy Commento, Conclusiones a Apologia, které Pico psal převážně v tzv. pařížském 

stylu. Ten není tak zdobný jako rétorický styl, určený pro předchozí tři díla. To znamená, 

že v něm převládá spíše techničtější ráz, srovnatelný se způsobem vyjadřování 

„barbarských“ filosofů.
41

  

Je však třeba poznamenat, že kníže svornosti vytvářel výše uvedená díla 

kontinuálně v letech 1485 až 1489. A některé pasáže z tzv. rétorických spisů se vzápětí 

opakují i ve spisech psaných pařížským způsobem. Takovým typickým příkladem je 

Oratio, z níž Pico použil část úvodu pro svou Apologii. Do jejího pátého oddílu vtělil i 

téma „o přirozené magii a křesťanské kabale“, které původně tvořilo druhou část ještě 

nedokončené řeči.
42

 Zdá se proto pravděpodobnější varianta, kterou nabídla Jill Kraye ve 

své stati „Pico on the Relationship of Rhetoric and Philosophy“. Podle jejího názoru Pico 

uplatňoval své rétorické schopnosti, získané v rámci studia humanitatis a dovedně je 

aplikoval i na své „barbarské“ pojetí scholastické filosofie a teologie (Albert Veliký, 

Averroes, Tomáš Akvinský, Jan Duns Scotus, etc.).
43

 Podívejme se nyní blíže, jak s 

humanistickou „zbraní“ kníže svornosti zacházel v tzv. pařížském stylu (stilus parisiensis). 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
moventur, exagitantur et gestiunt, tum scias et qui dicit et qui audiunt, frustra esse neque illi philosophum 

loqui, sed tibicinem canere“. 
40

 Týž, Filosofia o eloquenza?, s. 62: Extra omnes est controversiam tam rectius Scotum philosophari quam 

ille loquitur ornatius. Srov. Cicero, De finibus I, 15: ego a philosopho, si afferat eloquentiam, non asperner, 

si non habeat, non admodum flagitem. 
41

 L. Valcke, „Jean Pic et le retour au „style de Paris“: Portée d’une critique littéraire“, s. 260–270. 
42

 Srov. G. Pico, De dign. hom., s. 100–113; týž, Apol., s. 114–125 a 166–181.   
43

 J. Kraye, „Pico on the Relationship of Rhetoric and Philosophy“, s. 35–36.  
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2.2 Pikova tvorba v tzv. pařížském stylu 

 

Moderní badatelé (Dorez, Di Napoli) předpokládali, že Pico našel zalíbení 

v pařížském teologicko-filosofickém stylu v prostředí sorbonnské univerzity, kde měl 

pobývat od července roku 1485 až do března či dubna 1486.
44

 Většinou se přitom 

odvolávali na dopis, který Alessandro Cortesi zaslal knížeti svornosti roku následujícího, 

v němž se o Pikově pařížském období také zmínil. Jejich hypotézu v současnosti 

zpochybňuje nicméně Busiho studie „Chi non ammirerà il nostro camaleonte?“ Italský 

badatel si všímá, že neexistuje žádný záznam, který by Pikův pobyt v tomto období 

věrohodně dokumentoval. V Gianfranceskově Vita nacházíme pouze informaci, že jeho 

strýc se zaměřil na studium teologie a filosofie, jak lidské, tak božské. Dalším zdrojem je 

Apologie, kde se dočítáme o Pikově prvním pobytu v Paříži uskutečněném před rokem 

1487.
45

 Z výše řečeného vyvozuje Busi závěr, že kníže svornosti navštívil Francii dříve a 

to ještě před svým příchodem do Florencie (1484).
46

 Busiho zjištění se zdá být přesvědčivé 

i s ohledem na Pikovu argumentaci ve prospěch barbarských scholasticky orientovaných 

středověkých filosofů, jak ji o rok později obhajoval právě v dopise zaslaném E. Barbarovi.  

Proč si vybral Pico zrovna Francii? Je známo, že Paříž byla intelektuálním centrem, 

kde se při studiu teologie nevěnovala příliš velká pozornost předmětům typu biblistika 

nebo patrologie a místo toho se pěstovala disciplína zvaná theologia disputatrix. 

Frekventati měli tedy příležitost se obeznámit jak s metodologickou stránkou teologické 

disciplíny, tak s uměním vést kvodlibetální disputace (disputationes) ve scholastickém 

modu (in stilo parisiensi).  V jejím rámci se spolu často střetávaly protichůdné filosoficko-

teologické směry, jejichž sporné hroty (discordia) byly sérií kladených otázek 

(quaestiones) a odpovědí postupně umenšovány a harmonizovány (concordia). Co bylo 

smyslem těchto cvičení? Učenci se měli oprostit od parciálně zachytitelné pravdy a zaměřit 

se na její obecné uchopení.   

Jaké konkrétní otázky byly předmětem zájmu disputationes? V úvahu přicházejí 

následující možnosti: o Bohu (de deo), o přírodě / přirozenosti (de natura). Na teologické 

fakultě se však řešily i spory o duši (de anima), které panovaly například mezi scotisty a 

nominalisty. Z Pikovy Apologie je zřejmé, že haec quaestiones mu nebyly neznámé a 

zjevně se jich také v Paříži aktivně účastnil:… cummunem viam theologorum appellans, 

quae communiter nunc tenetur Parisiis ubi praecipue viget studium theologiae: ibi autem 

                                                           
44

 L. Dorez – L. Thuasne, Pic de la Mirandole en France (1485–1488), Paris: Leroux 1897, s. 35–41 a 106–

108; G. Di Napoli, Giovanni Pico della Mirandola, s. 42–46.  
45

 G. Pico, Apol., s. 225. 
46

 G. Busi, Lʼenigma dellʼebraico nel rinascimento, Torino: Nino Aragno 2007, s. 36. 
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fere omnes incedunt in ista materia de praesentialitate animae ad locum cum Scotistis et 

Nominalibus…“
47

  Kníže svornosti se proto nevyhýbal žádným tématům, které by mu 

pomohly: „odhalit něco z tajů přírody, něco nebeského, sneseného lidem z paláce Jovova.“ 

Byl totiž přesvědčen, že scholastické cvičení mu poskytne: „jemné rozbory, dobře 

podložený úsudek, náročnou syntézu a pohotovou analýzu.“ To uvádí opět na příkladu 

Lucretiově a Scotově. Zatímco římský básník mluví vznešeně o Bohu, o přírodě a o dalších 

filosofických otázkách, Scotus používá nemastný a neslaný jazyk. I přesto pomyslné 

prvenství náleží středověkému teologovi, poněvadž je pravým filosofem. 
48

  

Lze tedy říci, že pařížský styl na Pika mimořádně zapůsobil. A rozhodl se in hoc 

modo uspořádat i veřejnou disputaci o svých tezích (conclusiones), jak uvádí 

Gianfrancesco: „Po akademickém způsobu se věnoval scholastickým cvičením a předložil 

k debatě mnohá učení starých filosofů, totiž Alexandra, Averroa a celé řady dalších…“
49

  

V Oratiu se vyjadřuje obdobně takto: „… někteří pak tento druh cvičení v zásadě 

schvalují, ale v mém případě ho neschvalují vůbec, protože jsem se ve svém věku, totiž ve 

věku pouhých dvaceti čtyř let, odvážil navrhnout rozpravu o nejvznešenějších otázkách 

filosofie, o neznámých naukách.“
50

  

Jejím předmětem zájmu se měly stát teze (conclusiones), které kníže svornosti 

vytvořil v pařížském stylu, a jenž upřednostňoval i před římským způsobem vedení 

disputací. Důvod je prostý, neboť téměř všichni „barbarští“ filosofové takový styl tehdy 

běžně používali.
51

 Haec conclusiones jsou námětově velmi pestrobarevné. Zahrnují témata 

z oblasti arabské filosofie a mystiky (Avicenna, Averroes, al-Farábí, Avempace, etc.), 

řecké filosofie (Platón, Aristotelés, Theofrastros, Simplikios, novoplatonikové, etc.) a 

středověké filosofie (T. Akvinský, R. Bacon, J. Duns Scotus, Jindřich z Gentu, A. Veliký, 

etc.). Dotýkají se také otázek teologických. A neopomíjejí ani netradičné nauky 

(zoroastrismus, orfismus, přírodní magii a židovskou i křesťanskou kabalu v rámci 
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 G. Pico, Apol., s. 129–130. 
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 E. Barbaro – G. Pico della Mirandola, Filosofia o eloquenza?, s. 60. 
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 Gianfrancesco Pico, Vita, s. 40: Scholasticamque exercitationem more Academiarum mediatus multa 

veterum Philosophorum, Alexandri scilicet et Averrois aliorumque quam plurium impia dogma 
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 G. Pico, De dign. hom. s. 87 (pře. D. Sanetrník). Srov. s dopisem, který Pikovi zaslal F. Beroaldo, kde jej 

označuje za druhého Apuleia (125–180) pro jeho učenost jak na poli filosofie, tak v rétorice. Viz. G. Pico, 

Opera omnia I, s. 402: Tu Musarum alummnus merito potes nuncupari, qui non, ut multi, unam crateram 
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limpidam atque nectaream, quam paucissimi primoribus vix labris attingunt, vixque labris attingunt, vixque 

a limine salutant.  
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 Týž, Conclusines, in: Op. omn., s. 63: … Ioannes Picus Mirandulanus, Concordiae Comes, in quibus 

recitandis, non Romae lingue nitorem, sed celebratissimorum Parisiensium disputatorum, dicendi genus est 

imitatus, propterea, quod eo nostri temporis philosophi plerique omnes utuntur. 



29 

tzv. staré teologie / prisca theologia).
52

 Pico jejich počet stále proměňoval a upřesňoval (až 

z původních sedmi set tezí vzniklo devět set tezí).
53

   

M. V. Dougherty soudí, že conclusiones je možno chápat jako skladbu 

středověkých cvičení: quaestiones disputatae, dialectica a sententia (připomínajícíc např. 

Lombardského kolekce).
54

 Lze je však pojímat i za synkreticky pojatou encyklopedii, v níž 

jsou představeny rozličné názory (opiniones) zástupců jednotlivých národů (Arabové a 

Evropané), řádů (františkáni a dominikáni) a škol (skotisté, tomisté a nominalisté). Jejich 

pozice se přitom na první pohled zásadně liší (discordia). Ovšem během rozpravy by již 

měl mezi nimi nastat soulad (concordia). A podle Pika nás k takovému cíli vybízí právě 

filosofie, která je vskutku užitečným nástrojem. Z toho důvodu nalézáme v Řeči 

trojstupňové vymezení její funkce. Dialektika napravuje naše logické soudy, morální 

filosofie očišťuje lidskou mysl a přírodní filosofie nás směřuje k poznání knihy přírody 

(liber naturae). Této triádě odpovídá i pseudo-dionýsovská linie: očištění (purgatio) a 

osvícení (illuminatio). K samotnému vrcholu nás však, podle knížete svornosti, nepřivede 

filosofie, je jí vyhrazena jen přípravná fáze (philosophia est ancilla theologiae). Definitivní 

soulad (zdokonalení – perfectio) jednotlivých názorů má tak zprostředkovat až teologie 

(scientia divina).
55

 

Svůj koncept se Pico rozhodl předložit k veřejné disputaci v Římě (caput mundi). 

Do centra veškerého dění přijíždí v druhé polovině listopadu roku 1486 a teze vycházejí už 

7. prosince. Z Gianfranceskova Vita vyplývá, že kníže svornosti hodlal diskutovat o své 

synkretické vizi nejen s římskými učenci, ale i s dalšími evropskými vzdělanci. A dokonce 

slíbil, že jim zaplatí veškeré náklady spjaté s cestou.
56

 Na rozpravu byl pozván i papež 

Inocenc VIII. coby hlava katolické církve. Vážené filosofy a teology Pico hodlal náležitým 

způsobem upoutat. Vytvořil tedy elegantní latinou psanou Řeč, kde upozorňoval i na své 

znalosti z humanistických disciplín, což zmiňuje následně: „Ovšemže jsem dobře věděl, 

ctihodní Otcové, že tato má rozprava bude na jedné straně milá a vítána všem Vám, kteří 
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 Jedná se o dopis z 12. listopadu 1486, který byl zaslán Girolamu Benivienimu. Srov. G. Pico, Lettere, s. 

155 Disputanda per me publice dogmata ante tuum a me discessum 700
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a
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esses, ut recens opus auribus, quasi e gremio repente editum infantem, benignius auditor exciperes. 
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 M. V. Dougherty, „Three Precursors to Pico della Mirandolaʼs Roman Disputation“, s. 116–121. 
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jste nakloněni ušlechtilé vzdělanosti a rozhodli jste se poctít tuto rozpravu svou vzácnou 

přítomností.“
57

 

Avšak Pikův projekt nebyl realizován. Papež Inocenc VIII. ustanovil bulou Cum ex 

injuncto officio komisi (20. únor 1487), která měla posoudit ortodoxnost všech jeho tezí. 

Protože by mohly vyvolat pohoršení u zbožných věřících kvůli jejich novému a 

neslýchanému filosofickému a teologickému pojmosloví. Předsedou byl ustanoven Jean 

Monissart, biskup z Tournai.
58

 Seznam dalších posuzovatelů nabízí Aloiso de Campania, 

veřejný notář a pravděpodobný autor záznamu z Pikova procesu.  Jejich výčet je 

následující:   

1. Ardicino della Porta, biskup z Aleria 

2. Pedro Garcia, biskup z Ales 

3. Antonio Grassi, biskup z Tivoli 

4. Galcerando De Andrea, OFM, biskup z Leighlin 

5. John E. Courcey, OFM, biskup z Clogher 

6. Francesco Sansone /Samson ze Sieny, generální představený minoritů 

7. Giachino da Vinci, generální vikář dominikánů 

8. Marco de Miroldo (Maroldo), člen dominikánského řádu a magister Apoštolského 

paláce 

9. Antonio Florès, doktor obojího práva 

10. Luca Borsiani da Foligno, papežův zpovědník 

11. Francesco da Murcia, papežův komorník 

12. Jean Cordier, profesor teologie na Sorboně 

13. Battista Signori de Genova, prokurátor augustiniánů 

14. Cristoforo da Castronuovo, OFM, profesor teologie
59
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 G. Pico, De dign. hom., s. 87 (přel. D. Sanetrník). 
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 Procès, s. 115–116: … et scandalum in eadem sanctissima fide exoriretur, illas reverendo in Christo patri 
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declarari conclusiones confuse, ut dicebar, ad disputandum publicatas et positas per prefatum Johannem 
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Z uvedeného seznamu učenců je patrné, že Pikovy teze posuzovali převážně 

teologové a znalci církevního práva. Samotné jednání komise probíhalo od 2. do 13. března 

1487. Nuceným účastníkem neveřejného rokování byl zpočátku i kníže svornosti. Jenže 

poměrně brzy pochopil, že se jeho pře neubírá správným směrem a jejich závěrů se raději 

nezúčastnil.
60

 I když je třeba říci, že někteří hodnotitelé (např. Jean Cordier)
61

 mu byli po 

celou dobu nakloněni. Na druhou stranu Pico měl i věhlasného kritika svého projektu, jímž 

byl Pedro Garcia.
62

 Ten vehementně odmítal jakákoliv kompromisní stanoviska a s velkou 

měrou se zasloužil o odsouzení sporných Pikových tezí. Z celkového počtu devíti set bylo 

nakonec vyňato třináct podezřelých tezí.  

 

Jedná se o následující conclusiones: 

1.  Christus non veraciter et quantum ad realem praesentiam descendit ad inferos, 

ut ponit Thomas et communis via sed solum quo ad effectum. / Kristus opravdu 

a s ohledem na svou reálnou přítomnost nesestoupil do pekel, jak zastává 

Tomáš a jak se obvykle tvrdí, ale jen ve své působnosti. 

2. Secunda est, quod peccato mortali finiti temporis non debetur poena infinita 

secundum tempus, sed finita tantum. / Druhá teze zní, že za smrtelný hřích 

z konce času nepřísluší věčný trest, ale pouze trest konečný. 

3. Nec crux Christi nec ulla imago adoranda est adoratione latriae etiam eo modo 

quo ponit Thomas. / Ani Kristův kříž a ani žádný jeho obraz by neměl být 

uctíván ve smyslu latreutické úcty, třebaže Tomáš [takový názor] zastává. 

4. Non assentior communi sententiae theologorum dicentium posse Deum 

quamlibet naturam suppositare sed de rationabili tantum hoc concedo. / 

Nesouhlasím se všeobecným míněním teologů, kteří tvrdí, že Bůh na sebe může 

vzít jakoukoliv přirozenost. Připouštím spíše jen přirozenost rozumovou. 
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 Pedro Garisia alias Pedro Garcia (1440–1505), biskup z Ales (Ussel) na Sardinii. Srov. G. Busi, Vera 
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5. Non est in libera potestate hominis credere articulum fidei esse verum quando 

sibi placet et credere eum non esse verum quando sibi placet. / Není ve 

svobodné moci člověka věřit tomu, že článek víry je pravdivý, když s ním 

souhlasí, a věřit tomu, že je nepravdivý, když se mu to hodí. 

6. Rationabilius est credere Originem esse salvum quam credere ipsum esse 

damnatum. / Je rozumnější věřit tomu, že Órigenés byl spasen, než věřit tomu, 

že byl zatracen. 

7. Qui dixerit accidens existere non posse nisi inexistat Eucharistiae poterit 

sacramentum tenere etiam tenendo panis substantiam non remanere ut tenet 

communis via. / Kdo tvrdí, že akcident nemůže existovat, jestli neexistuje 

v něčem jiném, může hájit svátost eucharistie, i když zastává názor, že se 

substance chleba nezachová, jak se všeobecně zastává. 

8. Si teneatur communis via de possibilitate suppositationis, in respectu ad 

quacumcunque creaturam, dico, quod sine conversione substantiae panis in 

corpus Christi vel paneitatis annihilatione fieri potest ut in altari sit corpus 

Christi secundum veritatem sacramenti Eucharistiae, quod sit dictum loquendo 

de possibili non de sic esse. / Jestliže se všeobecně zastává názor o možnosti 

supozice s ohledem na veškeré stvoření, tvrdím, že je možno i bez proměnění 

podstaty chleba nebo zrušením podstaty tohoto chleba dosáhnout toho, aby 

Kristovo tělo bylo na oltáři přítomno v souladu s pravdivostí eucharistie. 

Protože tento výrok hovoří o „možnosti“, nikoliv o „uskutečnění“. 

9. Illa verba «Hoc est corpus», quae in consecratione dicuntur materialiter 

tenentur et non significative. / Slova: «Toto je tělo», která se pronáší při 

proměňování, jsou pojata ve smyslu materiálním, nikoliv symbolickém. 

10. Magis improprie dicitur de Deo quod sit intellectus vel intelligens, quam de 

anima rationali quod sit angelus. / Je více nevhodné tvrdit o Bohu, že je 

intelekt, či že má intelekt, než o andělu tvrdit, že je rozumnou duší. 

11. Nichil intelligit actu et distincte anima, nisi seipsam. / Duše, v aktu a s jasností, 

nepoznává nic, vyjma sebe sama. 

12. Miracula Christi non ratione rei facte, sed ratione modi faciendi, divinitatis 

argumentum certissimum sunt. / Kristovy zázraky jsou nejjistějším důkazem 

jeho božství, nikoliv proto, že je vykonal, ale proto, jakým způsobem je učinil. 
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13. Nulla est scientia quae nos magis certificet de divinitate Christi quam magia et 

cabala. / Není žádná věda, která nás více ujišťuje o Kristově božství než magie 

a kabala.
63

 

 

Ač se Pico jevil papeži jako sympatický mladý muž, přesto na doporučení komise 

byl nucen tyto teze odsoudit. Sedm z nich získalo označení: chybné, podezřelé z hereze, 

dalších šest bylo posouzeno takto: chybné, nebo vedoucí k chybnému výkladu. Co bylo 

příčinou tohoto neúspěchu? Podle Garina se kníže svornosti vzepřel zaběhnutému 

„římskému“ způsobu vedení disputací. A místo toho představil své teze v pařížském stylu, 

přičemž si záměrně vybíral „netradiční“ témata (např. averroistickou filosofii). Římského 

učence tak chtěl především „provokovat.“ Jediným výsledkem tohoto Pikova úsilí bylo 

odsouzení jeho „heretické“ filosofie.
64

 Proti Garinovu tvrzení můžeme uvést, že někteří 

členové papežské komise (J. Cordier, J. Myrle) s Pikovým stylem sympatizovali a alespoň 

zpočátku odmítali stvrdit svým podpisem jeho odsouzení. Podlehli až nátlaku jiných členů 

komise (např. Pedra Garcii). Když se dále kupříkladu Lorenzo Medicejský přimlouval 

u papeže, aby zprostil Pika veškerých obvinění, Inocenc VIII. mu nevyhověl. Jelikož se 

domníval, že jeho znalost teologie je na velmi nízké úrovni. A zjevně to byl i jeden 

z hlavních důvodů jeho potíží.
65
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Podle Edelheita se kníže svornosti dostal do zvláštní pozice. Ve svých tezích totiž 

původně hodlal představit nový filosoficko-teologický humanistický koncept, v němž by 

reagoval i na značně upadlou úroveň tehdejšího teologického diskurzu. Nakonec však 

musel hájit některé své podezřelé teze právě před zastánci konzervativního názorového 

spektra, jímž byla většina členů komise.
66

 Již od počátku procesu bylo proto 

pravděpodobné, že Pico v této při nemůže uspět. Situaci mu ztěžovalo mládí, ale i pomluvy 

a intriky, což zmiňoval již Gianfrancesco ve Vita: „… jeho odpůrce se s ním neodvážili po 

celou dobu utkat v otevřené debatě, ale spíše se jej snažili poškodit… Soudí se, že takovou 

nenávist si přivodil zvláště proto, že mnozí z těch, kdo se literatuře dlouho věnovali snad 

ze ctižádosti nebo ze zištnosti, si začali uvědomovat, že tento mladík, obdařený majetkem 

předků a převelikou učeností… se nebojí soupeřit svou učeností a nadáním v debatě o 

lidských a božských otázkách a věcech… Když zjistili, že proti jeho učenosti ničeho 

nezmohou ani skutečnými intrikami, rozhodli se ho uvrhnout na samotná mučidla… a 

třináct z jeho devíti set tezí prohlásili za podezřelé vůči pravé víře.
67

 

Jak reagoval Pico na danou situaci? Se stanoviskem papežské komise nejprve 

souhlasil.
68

 Ovšem pak se kvůli možnému uvěznění rozhodl Řím okamžitě opustit a vydal 

se na cestu do Francie, kde chtěl opět uspořádat veřejnou disputaci o svých Conclusiones. 

Ani zde však neměl úspěch, mezi Grenoblem a Lyonem byl zajat Filipem Savojským. Pod 

dohledem papežského nuncia byl poté eskortován do Paříže, kde měl čekat na svůj 

„návrat“ do Říma. Do diplomatických jednání se však zapojil i francouzský král Karel VII. 

(1470–1498) a díky jeho přízni byl Pico převezen na hrad ve Vincennes, čímž došlo 

k zabránění jeho vydání k papežskému soudu. Papež pak knížeti svornosti povolil, aby 

mohl natrvalo pobývat ve Florencii a v jejím okolí. To se stalo zásluhou Lorenza 

Medicejského. 
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Vraťme se ještě k Pikově cestě do Francie, neboť během ní vytvořil za pomoci 

svých přátel (J. Cordier) Apologii třinácti odsouzených tezí. Sepsal ji velmi kvapně 

za pouhých dvacet dnů a dedikoval ji strategicky Lorenzu Medicejskému.
69

 Obdobně jako 

při tvorbě tezí se nechal inspirovat pařížským stylem, což uvádí kupříkladu v pátém oddílu 

věnovaném obhajobě kabaly, a taktéž v šestému oddílu, který zasvětil otázkám o 

eucharistie.
70

 V Apologii se však Pico pokusil znovu prezentovat i svůj „konkordační“ 

projekt, jak se s ním seznámil již na sorbonnské univerzitě. Jeho partnery v dialogu se 

tentokrát stali členové papežské komise. Jestliže v Oratiu chtěl Pico vzdělance z celého 

světa zaujmout svou „učeností“, nyní hodlal spíše poučit „hrubé“ a „neotesané“ 

posuzovatele svých tezí. Tvrdil-li ve svém dopise Barbaro, že se Pico pouští do navýsost 

žertovné hry, v níž hájí „barbarské“ scholastické filosofy, v Apologii spojuje pojem 

„barbari“ se samotnými komisaři. Nehodlá je však hájit jako v případě filosofů. Vyčítá jim 

naopak přílišný konzervatismus, jehož důsledkem je i naprosté nepochopení samotných 

zásad humanistické teologie.
71

   

Jak postupuje Pico? Pokud členové komise nahlíželi a hodnotili jeho teze pouze 

z jediného teologického úhlu, kníže svornosti v konfrontaci s jejich míněním rozlišuje mezi 

zjevenou pravdou (articulus fidei), jíž nelze odporovat, a názory (opiniones) rozličných 

filosofických a teologických interpretů, s nímž už je možno polemizovat. Za příklad si 

vezměme jeho první odsouzenou tezi pojednávací o tom, zda „Kristus sestoupil do pekel 

reálně, nebo pouze ve své působnosti“. Pico zde proti sobě staví dvě rozdílné interpretační 

pozice. První z nich zastávají tomisté, kteří tvrdí, že Kristus sestoupil do pekel ve své 

reálné přítomnosti. Zatímco reprezentati skotistů (např. F. de Meyronnes, 1288–1328) 

s jejich názory nesouhlásí a hlásají přesný opak. Rozumí se, že Kristus byl v pekle in 

effectu.
72

 Kníže svornosti však nemá v úmyslu říci, která z těchto škol nabízí 

přesvědčivější řešení. Spíše vedle sebe klade v pařížském způsobu jejich opiniones 

s očekáváním, že se v průběhu diskuze vzájemný nesoulad (discordia) těchto škol vyjasní a 

účastníci debaty dospějí k nějakému přijatelnému pravděpodobnému závěru (concordia). 
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Jenže členové komise jeho strategii nepochopili a domnívali se, že Pico hájí 

nepřijatelné stanovisko skotistů. Z toho důvodu posoudili tuto tezi jako chybnou a 

heretickou.  Jejich teologickou metodu, která vycházela z dichotomie mezi dvěma póly, 

pravdou víry (assertio catholica) a herezí (assertio heretica), odmítal zase Pico. A po 

vzoru dalších humanistů (např. Valla) byl přesvědčen, že v každé řešené otázce je třeba 

aplikovat zcela otevřený filosoficko-teologický přístup. Ten by měl vycházet z kritické 

metody a měl by se také zakládat na důkladné analýze dostupných pramenů. Závěr diskuse 

by pak neměl být absolutně nekompromisní, jak požadovali někteří členové komise 

(Garcia), ale měl by vyznít jako pravděpodobný (probabilis).
73

 

Pikova „nová“ metoda vzbudila velký zájem v kruhu konzervativních učenců. 

A dočkala se i odpovědi samotného papeže Inocence VIII. Ten bezprostředně po vydání 

jeho Apologie (31. květen 1487) ustanovil inkviziční komisi, která měla zakročit proti 

šiřitelům tezí knížete svornosti s využitím všech dostupných prostředků, jež v takovém 

případě poskytuje kanonické právo. Stalo se tak 6. června v dopise nazvaném Superioribus 

mensibus.
74

 O necelé dva měsíce vyšla další jeho bula Et si ex iniuncto nobis (4. srpen).  

Inocenc VIII. v ní nařídil, aby byli exkomunikováni všichni, kdo hodlají dále Pikovy teze 

distribuovat. Tiskem vyšla až 15. prosince. Nicméně díky diplomatickému umu Lorenza 

Medicejského se kníže svornosti nakonec dočkal i osvobozujícího verdiktu. Podařilo se mu 

totiž přimět Inocencova nástupce papeže Alexandra VI. vydat dopis Omnium 

Catholicorum (18. červen 1493), v němž zprostil Pika označení „heretik“.
75
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2.3 Shrnutí 

 

Můžeme říci, že Pico byl skutečně předním vzdělancem své doby. Nevytvářel sice 

kritické edice jako jeho přátelé M. Ficino, E. Barbaro, nebo A. Poliziano. Přesto svým 

humanistickým vzděláním, zahrnujícím studium klasických jazyků, rétoriky, teologie i 

filosofie, zcela jistě naplňoval proklamované krédo renesančního humanistického hnutí ad 

fontes. I proto ve své knihovně
76

 shromažďoval antické a středověké filosofické a 

teologické prameny, která kombinoval s tzv. netradičními naukami (chaldejské věštby, 

zoroastrismus, etc.) a s židovskou filosofií a mystikou. Tyto zdroje však pouze fyzicky 

nevlastnil, ale hodlal je využít i pro svůj synkreticky pojatý koncept nové filosofie a 

teologie.  

Učinil tak prostřednictvím Devíti set tezí, které představil v pařížském stylu, jenž 

detailně poznal při svém studijním a badatelském pobytu ve Francii. Jenže jeho projekt 

nebyl akceptován, protože se stal hlasatelem nové humanistické vzdělanosti, na což 

upozornil již A. Edelheit. Pico se však pokusil in hoc modo svůj záměr zopakovat. Z toho 

důvodu vytvořil Apologii, aby znovu představil své teze v konfrontaci s názory jeho 

„barbarských“ posuzovatelů / členů komise. A poté se rozhodl přijmout nabídku svých 

přátel (Cordier). Uprchl z Říma do Francie, kde chtěl opět zúročit své humanistické 

vzdělání. Jak již víme, i toto jeho úsilí ztroskotalo. 

 Jeho učenost mu nicméně umožnila dokonale střídat literární styly, jimiž hodlal 

oslovovat své čtenáře i posuzovatele. Elegantní latinu si vyzkoušel v konverzaci 

s benátským intelektuálem E. Barbarou, kde rétoricky vybroušeným jazykem obhajoval 

názory „barbarských“ scholastických filosofů. Jeho literární znalosti mu zase posloužily 

v korespondenci s Lorenzem Medicejským. A konečně na římské konzervativní 

posluchače zapůsobil dvěma způsoby. Nabídl jim rétoricky zdařilou Řeč, která měla uvést 

jeho conclusiones, jež však byly sepsány už v pařížském technickém stylu.  
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3 Pikova a Ficinova kontroverze 

3.1 Počátky sporu 

 

 Pico začal pracovat na svém komentáři o lásce od září 1486, přičemž jeho poslední 

stránky dokončoval v měsíci říjnu. To dokládá dopis (15. říjen 1486), který adresoval 

humanistovi Andreu Corneovi.
77

  Vyplývá z něj, že k sepisování Commento přistoupil 

v době, kdy právě prožíval „zasloužené“ otium v Perugii. Zde se léčil z utržených šrámů, 

které nabyl ve městě Arezzo, kde se pokusil unést Margheritu, manželku Giuliana di 

Mariotto deʼMedici. Událost se odehrála 10. května 1486 a pro oba milence dopadla 

nešťastně. Pico byl spolu se svým osobním sekretářem uvržen do vězení, zatímco 

Margherita byla navrácena zpět svému choti. Teprve zdařilou diplomacií Lorenza 

Medicejského se podařilo Giuliana přimět, aby Pika z vězení propustil a dovolil mu odejít 

do Florencie.
78

  

 Po této traumatizující zkušenosti se kníže svornosti rozhodl radikálně změnit svůj 

život. Už nechtěl hledat jen smysly zakoušenou lásku, ale usiloval nalézat i její pravý 

spirituální rozměr. Na tuto skutečnost upozorňuje také jeho synovec a životopisec 

Gianfrancesco Pico: „Předtím rovněž dychtivý slávy a roznícen marnivou láskou byl 

sváděn vnadami žen. Ženy totiž k němu často vzplanuly velkou láskou pro půvab jeho 

tváře… Jejich zájem mu nikterak nebyl proti mysli, a tak poněkud sešel ze své cesty a 

propadl rozkoším. Z tohoto víru života se však probudil, usebral ducha roztěkaného 

požitkářstvím a obrátil se ke Kristu. Ženské lichotky vyměnil za radosti nebeské vlasti, 

pohrdl touhou po světském věhlasu a vyměnil ji za slávu, po níž skutečně dychtil.“
79
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 Giovanni Pico, Op. omn. s. 378–379. 
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 Srov. kupříkladu s referencí Picova bratra Antona Maria: menando via de Arezo una zentil donna 

Fiorentina lo Magnifico Conte Zoanne de la Mirandola mio fratello: la qual femina lo seguiva 

volontariamente: pe li vilani de dicto loco de Arezo nello uscire della città, non so se facto a persuasione del 

marito, o in che modo, fu assaltato lo predicto Conte…, et tagliato a pezo tutta la compagnia sua et a lui 

dato due ferite: et menato poi in diotta città prigione per condurlo poi a Fiorenza. Giuliano di Mariotto 

deʼMedici byl však přesvědčen, že jeho manželka byla unesena proti své vůli, o čemž také informoval 

Lorenza Medicejského: Iermattina andando la Margherita, mia donna colla serva pigliare recreatione al 

Duomo Vecchio da fuori dʼArezzo, fu da gente del signore della Mirandola, contra sua volontà, presa e 

messa et in groppa a gente di sua famiglia colla quale era il decto signore; che per questo era venuto la sera 

dinanzi qui agli alberghi dʼArezzo, con circa 20 cavgli et con balestrieri acti a far male; et memorronda via, 

cavalcando quanto potevano. K tématu: M. Del Piazzo, „Nuovi documenti sullʼincidente aretino di Pico della 

Mirandola“, in: Rassegna degli archivi di stato 23, 1963, s. 274, 276 a 280. Srov též s Ficinovou ironickou 

reakcí: Nymphae enim ut scis divina lege deorum coniuges sunt, non hominum (Supplementum 1, s. 56). 
79

 Giovanni Pico. Vita, s. 40–42: Prius enim et gloriae cupidus et amore vano succensus mulieribusque 

illecebris commotus fuerat, foeminarum quippe plurimae ob venustatem corporis orisque gratiam… in eius 

amorem exarserunt, a quarum studio non abhorrens, parumper via vitae posthabita, in delicias defluxerat. 

Verum simultate illa experrectus diffluentem luxu animam retudit et convertit ad Christum, atque foeminea 

blandimenta in supernae patriae gaudia commutavit, neglectaque aura gloriolae, quam affectaverat. 
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 Osobní proměna jej odvedla od oceňování materiálních stránek života a přivedla jej 

k hlubší filosofické kontemplaci.  Jeho touhou nyní bylo hledání pravdy, o čemž hovoří 

ve své Oratio: „Mohu si připsat k dobru, a v tomto ohledu se nebudu červenat studem 

za chválu sebe sama, že jsem nikdy nefilosofoval z jiného důvodu, než abych filosofoval, 

ani jsem si od svých studií a nočních bdění nesliboval a v nich nevyhledával žádný jiný 

zisk a výtěžek než péči o duši a poznání pravdy, po níž jsem vždy nade vše toužil. Po ní 

jsem vždy natolik dychtil a tolik jsem ji miloval, že jsem zanechal veškeré péče o věci 

osobní i veřejné a plně jsem se odevzdal nečinné kontemplaci.“
80

 

V takovém rozpoložení Pico vytváří i svůj komentář o lásce. Corneovi však 

neopomíjí s jistou nadsázkou sdělit, že jeho pojednání bude něčím mimořádným, co si 

učenci nemohli dosud nikde přečíst.
81

 Svou verzi filosofické lásky odhaluje dále v jiném 

svém dopise (z 10. listopadu 1486, Fratta). Jeho příjemcem je tentokrát Girolamův bratr 

Domenico Benivieni. Informuje jej tedy, že Commento, ač pozoruhodné dílo, je prozatím 

pouhou předehrou k mnohem závažnějšímu komentáři k Platónovu Symposiu.
82

 Zjevně 

polemicky naráží na traktát svého současníka Marsilia Ficina. Jeho ambicí bylo totiž 

předložit čtenářské obci vlastní koncept lásky, vycházející ze stejnomeného Platónova 

dialogu, což učinil již roku 1469. Jedná se o jeho slavné a velmi vlivné dílo De amore. 

Samotný spis byl rozvržen do sedmi částí a byl dedikován jeho příteli Giovannimu 

Cavalcantimu.
83

 Ostatně Pico zasílá svůj náčrt i filosofu Ficinovi, očekávaje jeho názor. 

Odezva se dostavila poměrně rychle. Florentský platonik totiž pochopil, že kníže svornosti 

mu k posouzení předkládá komentář, který není ničím jiným než ostrou kritikou jeho 

vlastní pozice.  
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 Giovanni Pico, De dign. hom. s. 85 (přel. D. Sanetrník).  
81

 Giovanni Pico, Lettere, s. 128–129 (ed.) Borghesi: Rythmos meos ethruscos non est quod deisderes, iam 

dudum amatoriis lusibus nuntium remissimus, alia meditantes. Sed hoc te quoque monitum volo Lauram 

tuam, si eam esse editurus, supprimas adhuc aliquot dies, nam forsan paulo mox legent nostri homines de 

amore (Vide quod dicam) quae non dum legerunt… 
82

 Ibid. s. 138: Commentariolum nostrum non est, quod admireris, ociosi esse voluimus, et omnino nihil 

agere, id egimus, animum remittentes potius quam intendentes. Omnino praeludium est commentariorum, 

quae in Platonis Symposium meditamur. Erit in illis quod tu saltem ames et laudes, qui omnia nostra amas et 

laudas. Srov. týž, Commento, s. 480: La materia delle idee daʼPlatonici celebrate, è fra tutte le questioni 

deʼfilosofi forse la più utile e la più difficile e noi nel concilio nostro e nel commento sopra el Convivio di 

Platone esattamente ne tratteremo. 
83

, Supplementum I, s. 87: (ed.) Kristeller: Marsilius Ficinus Ioanni Cavalcanti amico unico… Hinc igitur res 

amatorias abunde ut mihi quidem videbar edoctus hunc de amore librum composui, quem manu mea 

scriptum tibi potissimum dedicare constitui, ut que tua sunt tibi reddam… M. Ficino, Opera, s. 1320–1363;  

Srov. J. Festugière, La philosophie de lʼamour de Marsile Ficin et son influence sur la littérature franҫaise 

au XVI siècle, Paris 1941; J.-C. Margolin, „Du «De amore» de Ficin à la «Délie» de Scève: Lumière, regard, 

amour et beauté“, in: Marsilio Ficino e il ritorno  di Platone, II, Firenze: Olsckhi 1986, s. 587–614.  
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 Mezitím se však Pico soustředil na daleko náročnější projekt, který hodlal 

nabídnout k veřejné disputaci v Římě, jak se o něm zmiňuje ve svém Commentu.
84

 Oddal 

se proto zcela tvorbě svých slavných tezí.  Zanechal prozatím komentář o lásce 

v nedokončené podobě. Opustil Frattu a vydal se vstříc Římu, aby tam o svých tezí rokoval 

s významnými učenci tehdejší doby. Leč disputace, jak již víme, se nikdy neuskutečnila. 

Vraťme se tedy ještě k Ficinově reakci na Pikův koncept lásky. Florentský platonik jej 

považoval za vážné nedorozumění, za omyl, který nemá nic společného s jeho pojetím. A 

proto mu zaslal spoustu pozměňovacích návrhů, které by měly pomoci projasnit některá 

sporná místa jeho Commenta. Ficino si totiž nemohl nevšimnout, že ve vybraných pasážích 

svého díla Pico dává nepokrytě najevo, jak moc si považuje jeho platonizujících 

interpretací. Uveďme kupříkladu některé Pikovy ironizující poznámky: „jistý platonik“, 

„velký platonik.“ Ovšem v textu se setkáváme i s útoky adresovanými přímo Ficinovi: 

„Můžeš si, čtenáři, představit, kolika jen omylů se dopustil náš Marsilio v první částí své 

„hostiny...“
85

 Na veškerá doporučení florentského platonika reagoval Pico poměrně 

zdrženlivě a většinou je umístil do marginálií svého díla. Jedinou zásadnější proměnou 

prošla struktura jeho spisu, konkrétněji přemístil prvních sedm kapitol druhého oddílu 

do její třetí části nazvanou Commento particulare. 

Nicméně krátce po Pikově smrti zaslal Ficino dopis (23. březen 1494) adresovaný 

francouzskému knězi a humanistovi Germainovi de Ganay, v němž vzpomínal jednak 

na peripetie, které se Pikovi přihodily ve Francii (především jeho zatčení Filipem 

Savojským). Neopomněl ani zdůraznit, že jeho velkou zásluhou bylo i to, že mohl zbytek 

svého života strávit ve Florencii, když se za něho u Lorenza přimluvil. Jednak soustředil 

svou pozornost na jedno Pikovo nejmenované dílo o lásce, které však označil za pouhý 

výplod jeho vášněmi zmítaného mládí. Tento spis údajně nakonec spálil. Měl se prý totiž 

obávat, že by později mohl vážně poškodit jeho reputaci.
86

 Podle E. Garina se jedná o jeho 

komentář o lásce. P. O. Kristeller si tím není úplně jist a poukazuje na Picovy básně, které 

vytvářel ve svém mládí a část z nich zničil. S jeho názorem koresponduje i pasáž 

z Gianfrancescova Vita: „Předtím si v elegickém rytmu pohrával s milostnou poezií, pět 
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 Cit. dle E. Garin, Giovanni Pico: Vita e dottrina, s. 31: Conclusiones non disputabuntur nisi post 

Epiphaniam; interim publicabuntur in omnibus Italiae gymnasiis, et si quis Philosophus aut Theologus, 

etiam ab extrema, arguendi causa venire voluerit, pollicetur ipse D. disputaturus se viatici expensas illi 

soluturum de suo.  
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 Giovanni Pico, Commento, s. 487 – 488, 499. 
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 Supplementum, s. 92, (ed.) Kristeller: quicquid de amore olim, fervente adhuc adolescentia, composuerat, 

iudicio deinde maturiore damnavit voluitque penitus aboleri, nec sine illius iniuria edi potest – novi equidem 

ultimam pii hominis voluntatem…  
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knížek milostných básní však kvůli náboženství hodil do ohně. Mnohé hravé básně napsal i 

v etruských rytmech, avšak i ty ze stejného důvodu strávil oheň.“
87

   

 Jaké básně má Gianfrancesco na mysli?  Víme, že od roku 1479 vedl Pico 

korespondenci s Polizianem. V jednom z dopisů se dočítáme, že téměř v chlapeckém věku 

vytvořil veršíky, o jejiž zralosti však nebyl příliš přesvědčen. A proto je nesměle zaslal 

k posouzení slavnějšímu básníkovi a překladateli. Polizianův soud byl spíše shovívavý. 

Pico je nejprve vtělil do sbírky, rozvržené do pěti knih, kterou po Ovidiově vzoru nazval 

Amores (Lásky), nicméně později některé básně skutečně spálil. Důvodem mohlo být i to, 

že si chtěl uchránit svou pověst, jak se domníval Poliziano.
88

 Kristellerův názor se proto 

zdá být věrohodnější. 

 Proč by měl Ficino zaměňovat jeho veršíky za spis Commento? Jednu z možných 

odpovědí nám poskytuje Giambattista Giraldi Cinthio, který upozorňuje na dvě věci. 

Zaprvé, sděluje, že Pico vytvořil komentář o lásce, který se v mnoha bodech značně 

rozchází s Ficinovou platónskou interpretací. A proto se někteří „jejich společní přátelé“ 

rozhodli po Pikově smrti umenšit kritický osten Commenta.
89

 Zadruhé, nás Giraldi 

informuje, že jedním z nich byl právě Girolamo Benivieni, který pod Savonarolovým 

vlivem radikálně proměnil svůj život. Jedním z důsledků bylo i to, že své básně očistil od 

zbytečných platonizujících nánosů. A vydal je ve Florencii roku 1500, a to formou 

komentáře k vybraným básním, který nese název Commento di Hieronymo Benivieni sopra 

a più sue canzone et sonetti dello Amore et della Belleza divina. Do souboru však 
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 Giovanni Pico, Lettere, s. 119 (ed.) Borghesi: Cum tenues Musas meas, quibus dum per aetatem licuit de 

amoribus meis iocatus sum, in libellos quinque digesserim, mitto ad te illorum primum, missurus reliquos, si 

in hoc uno amicum experiat te non assentatorem. Ea enim lege ad te veniunt ut castigentur et vapulent, ut 

erratorum poenas ut ungue et obeliscis luant… Gianfrancesco Pico, Vita, s. 42: Elegiaco carmine amores 

luserat, quos quinque exaratos libris Religionis causa ignibus tradidit. Multa itidem Rhitmis lusit Hetruscis, 

quae pari causa par ignis absumpsit. Srov. E. Garin, Giovanni Pico della Mirandola, s. 35–36. 
88

 Ibid., s. 120–121: Cum superioribus annis Florentinae essem, amatorias elegias quattuor apud te reliqui, 

quas ut fit, exercendi ingenii gratia per id tempus pene puer effinxeram. Erant illae quidem insulsae, 

ineruditae et leves, quae auctoris aetatem et inscitiam facile prae se ferrent. Tu tamen illas non pro rei 

merito sed pro tua benignitate vel indulgenter approbasti, et ob id ipsum, ut fidem faceres quod approbasses, 

exemplaria petiisti, profecto non ignarus ea esse animis adolescentum ad virtutem acerrima incitabula, ut, 

laudis cupiditate illecti, quam libaverint gloriolam mox degustare altius enitantur… Quae igitur apud te 

carmina ex nostris sunt, si me amas, aut remittas ad me, aut laceres, aut igni tradas. Ea omnia elaborata 

magis complura alia, quae, postquam istinc abscessi, mihi per ocium exciderunt, brevi tuae limiae 

demandabuntur. Srov. A. Poliziano, Letters I, sv. I – IV, s. 16, 18 a 26. Srov. Ovidius, Am., přel. R. Mertlík: 

Tři jsme knížečky teď, ač pět nás nedávno bylo; Naso, původce náš, před pěti přednost dal třem. 
89

 Giambattista Giraldi Cinthio, Intorno al comporre dei romanzi, Venezia1554, s. 80–81: sarebbe manifesto, 

se si leggesse il commento di essa Canzone, come egli lo scrisse, ed i comuni amici non avessero soppresse 

dopo la morte del Pico le contraddizioni, le quali si sono vedute da coloro chʼ hanno letto il commento avea 

scritto il Pico di propria mano. 
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Benivieni překvapivě nezahrnul báseň Amor dalle cui, modelovanou podle básně Donna 

me prega svého slavného předchůdce Guida Cavalcantiho.
90

  

 Zvláštní shodou okolností se roku 1518 dostala Pikova původní neupravená verze 

komentáře o lásce (dnes MS R2528) spolu s Benivieniho básní Amor dalle cui do rukou 

Biagia Buonaccorsiho, který ji chtěl okamžitě publikovat. Obrátil se na Benivieniho, aby 

jej o svém záměru informoval. Zároveň jej upozornil, že mezi čtenáři už kolují některé 

kopie tohoto komentáře, v nichž se nachází mnoho nepřesností. Jak se zdá, je jeho kopie 

alespoň z velké části bezchybná.
91

 Jenže Benivieni mu zaslal svou upravenou a očištěnou 

kopii z roku 1500 (dnes MS R 2770), jejíž revizi učinil patrně roku 1495, kdy Ficino ještě 

žil. Z původního komentáře odstranil některé Pikovy kritické narážky („velký platonik“, 

jistý platonik“, oslovení „Marsilio“). Jiné pasáže ponechal buď v margináliích, nebo s nimi 

pracoval přímo v textu, aniž by jmenoval původního autora. Benivieniho snahou tedy bylo 

předložit Buonaccorsimu kopii, v níž by nebyl přítomen žádný Pikův atak.
92

  

V dopise mu také doporučil, aby spojil dohromady jeho očištěnou verzi s původním 

Pikovým komentářem o lásce a vše bez váhání předal tiskaři. Benivieni ovšem posléze 

na celou věc poněkud pozapomněl. Sdělil pouze, že dříve než stihl zakročit, Buonaccorsi 

bez jeho vědomí celý soubor vydal pod novým názvem Commento dello illustrissimo 

Signore Conte Iohanni  Pico Mirandulano sopra una Canzona de Amore composta da 

Hieronymo Benivieni Ciptadino Fiorentino secondo la mente et opinione deʼ Platonici.  

Komentář vyšel roku 1519 opět ve Florencii. Později se dočkal ještě dvou edic, a to 

v Benátkách (1522 a 1524) a v Lucce (1531). Obě verze byly taktéž očištěny od 

jakýchkoliv narážek na Ficinovo pojetí lásky. Následně byl vydán ještě v Basileji (1557, 

1572 a 1601) v upravené podobě pod Pikovým jménem v rámci jeho Opera omnia. Nazván 

byl Commento sopra una canzone dʼamore…, přičemž v obsahu bylo uvedeno In Platonis 
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 Srov. D. Weinstein, Savonarola and Florence: Prophecy and Patriotism in the Renaissance, Princeton 

University Press 1970, s. 216–220. 
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 Blasius Bonacursius Hieronymo Benivenio Amico suo dilectissimo S., in: Giovanni Pico, De dign. hom., 

(ed.) E. Garin, s. 446: Avendo io dunque appresso di me uno transunto di detta canzona e commento e 

essendone di uno transunto di detta canzona e commento e essendone con grande istanzia richiesto da alcuni 

nostri impressori, sono stato adquanto sospeso, se lo dovevo concedere o no. Da lʼuno parte mi riteneva el 

sapere io quanto fussi alieno dalla mente tua e da quella dello autore la publicazione di tale opera per le 

cagioni da te intese. Dallʼaltra mi incitava la instanzia di essi impressori e ʼl desiderio di molti e la utilità e 

commodo che a me pareva che di tale pubblicazione dovessi resultare… Conciosiachè, avendo io notizia di 

più transunti di detta opera, li quali in varii luoghi e per mano di molti disseminati si leggono, iudicavo al 

tutto impossibile che non la fussi un giorno per el medesimo modo publicata, il che bisognava fussi con molti 

maggiore dispiacere tuo e di tutto li amatori delle cose del Conte, rispetto allo essere tali transunti imperfetti 

e ripieni di molti errori deʼquali io credo che questa mia copia sia, se non in tutto, al manco per la maggior 

parte purgata. 
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 Srov. E. Garin, Marsilio Ficino, Girolamo Benivieni e Giovanni Pico, in: Giornale critico della filosofia 

italiana 23, 1942, s. 93–99. 
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Convivium libri III italice.
93

 Původního „neočištěného komentáře se ujal i Benivieniho 

prasynovec Lorenzo, který jej chtěl využít v margináliích pro novou edici Girolamových 

básní. Ve svém projektu chtěl čtenáři představit starší platónsky orientovanou tvorbu svého 

strýce, ovlivněnou Ficinovou a Pikovou interpretací, jíž stavěl do protikladu vůči jeho 

pozdějšímu pojetí pravé pravdy dlící v ryze křesťanské podobě lásky.
94

  

Dalším jejich „společným přítelem“ byl Pikův synovec Gianfrancesco, jenž se 

ve své Vita zmiňuje o komentáři o lásce takto: „… Zjistil jsem též, že sepsal několik 

platónských děl v italštině, v nichž jsou zahrnuty mnohé úvahy, které se pokoušejí objasnit 

teologii starých mudrců a vyložit i mnoho jiných jejich názorů, ukrytých v hádankách a 

podobenstvích. Snad naleznu více času, abych je přeložil do latiny ….“
95

 Gianfrancescovo 

úsilí nebylo naplněno, překlad nikdy nevznikl. Jeho synovec se sice editorsky podílel 

na dvou svazcích Pikových děl, které vyšly pod názvem Opera roku 1496. Ale Commento 

v nich zahrnuto nebylo. Gianfrancesco mohl být spíše motivován snahou zmírnit rozkol 

mezi Ficinem a Pikem. Z toho důvodu sepsal i krátký traktát De amore divino (vydáno 

v Římě 1516).  

 Teprve moderní badatelé začali zpětně odhalovat určité neshody mezi oběma 

čelnými představiteli tzv. florentského platonismu, které se jak Benivieni, tak 

Gianfrancesco pokusili zmírnit, či přímo zastřít. Byl to Eugenio Garin, kdo jako jeden 

z prvních interpretů upozornil na nové manuskripty zahrnující antificinovská témata, které 

byly obsaženy v Pikově původní verzi spisu Commento (MS R2528). Vsadil je proto 

do své kritické edice Pikových děl, která vyšla ve Florencii roku 1942 pod názvem De 

homini dignitate, Heptaplus, De ente et uno e scritti vari. Na jeho činnost navázal Sears 

Jayne ve své disertační práci Commentary on a Canzone of Benivieni, kde konfrontoval 

Garinovu verzi s dalšími dvěma zdroji (MS–N. A. 1217, Biblioteca Nazionale ve Florencii 

a MS Siena C. VI. 16, Biblioteca Communale v Sieně). Jaynovu interpretaci později 

doplnil F. Baccheli dvaceti novými „antificinovskými“ fragmenty (C M 328, Biblioteca 
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 Srov. M. Allen, „The Second Ficino-Pico controversy: Parmenidean poetry, eristic and the One’, in: 

Marsilio Ficino e il ritorno di Platone: studi e documenti, ed. G. C. Garfagnini, Firenze 1986, s. 420–421. 

Návrh tohoto Lorenzova projektu je nyní uchován v Bibliotheca Ricardiana (MS 2811, fol. 93
v
). 
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 L. Benivieni, Biblioteca Riccardiana (MS 2811, fol. 3

r
–4

r
: Since the canzoni and sonnets contained in the 

present volume were so composed by the author, and hidden under such veils and poetic figures that they can 

hardly be fully understood without their proper glosses, and since full explication of the poems can produce 

a certain boredom in the reader’s mind, I have often wondered whether it would be worthwile to condense 

and abbreviate the glosses to some extent… So I have willingly undertaken this task, which I think should be 

made somewhat easier by the fact that the author of the said glosses, canzoni, and sonnets is still alive, and 

when any questions occur to me in the course of the work, I am able to confer with him… (přel. S. Jayne, 

Commentary, s. 19–20).  
95

 Gianfrancesco, Vita, s. 46: Vidimus etiam nonnulla platonica vernaculo sermone ab eo digesta, in quibus 

multa ad priscorum Theologiam enodandam facientia, multa in enigmatibus et scirpis abstrusa sapientum 

sensa reserantia deprehenduntur, quae forsan maius ocium nacti latina reddere tentabimus…  
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Comunale di Padova). Jak fragment MS R2528, tak C M 328 svědčí o přesunu prvních 

sedmi kapitol druhé knihy Commenta do její třetí části zvané Commento particulare.
96

 

 Co Pico nejvíce kritizoval na Ficinově pojetí lásky? Podle Allena směřovala jeho 

hlavní výtka k Ficinově nedůsledné práci s řeckými zdroji, což jej mimo jiné mělo vést 

k jeho chybné interpretaci Platónova dialogu Symposion a dialogu Faidros.  Ovšem takové 

obvinění se zdá být poněkud bizarní, uvědomíme-li si, že Ficino byl jedním z prvních 

renesančních intelektuálů, který se velmi seriózně zabýval studiem Platóna, Plotína, 

Prokla, Iamblicha a dalších novoplatónských komentátorů. Byl to navíc Pico, kdo Ficina 

žádal o některé překlady (novo)platónských děl, aby se mohl ještě lépe obeznámit s jejich 

učením. Americký badatel S. Farmer proto přichází s jinou variantou. Hlavní příčinou 

jejich nedorozumění mělo být Ficinovo přílišné zdůrazňování platónské tradice na úkor 

aristotelské odnože, zatímco Pico již měl usilovat o jejich skloubení, což mělo projevit také 

v koncepci jeho Commenta.  

 Allen si je pochopitelně vědom sporu mezi oběma renesančními učenci. Ovšem 

rovněž upozorňuje, že Pico sice zpětně kriticky napadal svého druha z neznalosti 

Platónových dialogů, ale právě jeho práce s texty vykazuje zásadní interpretační 

nedostatky. Podle Allena to byl tedy spíše kníže svornosti, kdo nebyl dobře obeznámen se 

Symposiem a dále s Faidrem, na nichž florentský platonik de facto své pojetí lásky založil. 

Navíc Pico ve skutečnosti nikdy neusiloval o věrné napodobení obou Platónových děl, jak 

mylně čtenáři tvrdil. Místo toho měl v úmyslu jeho prostřednictvím představit své vlastní 

pojetí metafyziky lásky, respektive její teologii, čerpající své vize z mýtotvorného výkladu 

egyptského, řecko-latinského a tzv. zoroastrismu.
97

 

 S jeho názorem souzní i Pikův prvotní nápad rozvrhnout komentář o lásce 

(Commento) do dvou tematicky vzájemně propojených projektů, tj. na již zmíněný 

„komentář k Platónovu Symposiu“ a na „poetickou teologii“ (Teologia Poetica).
98

 V této 

souvislosti S. Jayne uvádí, že sice z původního Pikova scénáře vlivem okolností nakonec 

sešlo, i přesto v jeho pojetí nadále vévodila snaha kriticky se vyrovnat s Ficinovým 

De amore. Dle Jayne se tak dělo v rámci její metodologie a dále v její mytologické 

                                                           
96

 Srov. E. Garin, „Introduzione“, in: Giovanni Pico, De dignitate hominis, s. 52–59; S. Jayne, Introduction 

D, in: Commentary on a Canzone of Benivieni by Giovanni Pico della Mirandola, přel. S. Jayne, s. 49–55; F. 

Bacchelli, Giovanni Pico e Pier Leone da Spoleto. Tra filosofia dellʼamore e tradizione cabalistica, s. 103–

142. 
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 M. J. B. Allen, Studies in the Platonism of Marsilio Ficino and Giovanni Pico, London–New York: 

Routledge 2017, s. 85–87. 
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 Srov. Giovanni Pico, Commento, s. 546: Per questa cagione adunque è dal Poeta nostro invocato Apollo e 

Amore, così come da chi o di nozze o di guerre scrive, oltre alla invocazione deʼdei datori della eloquenzia, è 

da questo invocato Marte e Imeneo da quello, la quel cosa assai più diffusamente nel primo libro della 

nostra Poetica Teologia dichiareremo.  
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dimenzi. Jestliže tedy Ficino usiloval učinit soulad primárně mezi antickou řeckou 

(novo)platónskou filosofií a křesťanským náboženstvím, Pico se měl pokusit harmonizovat 

platonismus s aristotelismem. Takový koncept lásky měl obohatit i o zdroje arabsko-

hebrejské.
99

 

 

3.2 Ficinovo pojetí tradice prisca theologia 

 

 Už Ch. Schmitt vsadil jejich úsilí do tradice tzv. staré teologie (prisca theologia).
100

 

Ve Ficinově případě se většinou klade důraz na propojení pravé platónské filosofie 

s pravou křesťanskou teologií. Florentský platonik totiž vycházel z předpokladu, že pravá 

moudrost (prisca sapientia) se sice plně vyjevila až příchodem Krista na zemi (tj. zjevením 

absolutní pravdy), ale už od počátku byla přítomna v tajných naukách starých filosofů 

(prisci philosophi) v podobě tzv. docta religio. To znamená, že v hermetických textech, 

v chaldejských věštbách, či v orfických zpěvech se v nedokonalé a zavinuté formě 

nacházela semínka pravdy, která byla plně odhalena a správně interpretována až v éře 

křesťanské. Ficino se proto horlivě seznamoval se skrytým poselstvím těchto mudrců a 

formou překladů je zpřístupňoval dále svým žákům a následovníkům. Již roku 1462 se 

do jeho rukou dostal manuskript Corpus hermeticum, jehož autorství bylo přisuzováno 

Hermovi Trismegistovi.  

 Ficino jej údajně z příkazu florentského vladaře Cosima Medicejského, převedl 

do jazyka latinského (1463).
101

 Hermés byl totiž prvním a nejmoudřejším ze všech 

Egypťanů. Neboť prý pochopil, že Bůh je nejvyšším pramenem moudrosti a také světlem, 

v němž se zrcadlí archetypy všech věcí (idejí). Byl to Hermés, kdo měl do svého učení 

zasvětit i Platóna. V úvodu k hermetickému korpusu, na němž Ficino systematicky 

pracoval od roku 1463, posléze sděluje, že Hermés byl vůbec prvním teologem a znalcem 

božských věcí. Je proto pochopitelné, že v jeho hierarchii starých teologů hrál zpočátku 

nejvýznamnější roli.
102
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 S. Jayne, „B. The Subject of the Commento“, in G. Pico, Commentary on a Canzone of Benivieni, přel. S. 

Jayne, New York: Peter Lang 1984, s. 21–23. 
100

 Ch. B. Schmitt, „Perennial Philosophy: Steuco to Leibniz“, in: Journal of the History of Ideas 27, 4, 1966, 

s. 507–509. 
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 Srov. „Appendix II“, in: J. Hankins (ed.), Humanism and Platonism in the Italian Renaissance II, s. 212: 
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 Srov. J. Lauster, „Marsilio Ficino as a Christian thinker: Theological Aspects of His Platonism. In: Allen, 
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 Avšak pod vlivem Georgia Gemista Plethóna, Ficino proměnil jejich pořadí a první 

místo nabídl perskému Zoroastrovi (zván též caput Magorum), který měl být zase tvůrcem 

Chaldejských věšteb (Oracula Chaldaica).
103

 Na základě toho florentský platonik nabyl 

přesvědčení, že samotná moudrost, již označoval dále termínem pia philosophia, se zrodila 

v Persii (pod patronací Zoroastra), pronikla do Egypta (Hermés). A následně zasáhla i 

Thrákii, kde byla spjata s bájným pěvcem Orfeem a Aglaophemem, aby poté dosáhla 

svého vrcholu u Pythagora a božského Platóna. Na tomto místě je nutno říci, že nebylo 

vždy snadné rozluštit alegorický způsob vyjadřování starých teologů, jelikož své skryté 

poselství o božských věcech většinou zahalovali do básnického hávu. V tomto bodě se 

Ficino liší od Plethóna, který umenšoval význam prisci poetae (Homér, Hésiodos) A místo 

toho se nechává inspirovat Petrarkovým a Bocacciovým názorem, že prisci theologi byli 

také starými básníky (Orfeus, či Mojžíš). Jejich prisca sapientia byla však zahalena do 

mýtotvorného vyprávění. Podle Ficina se jí podařilo rozluštit teprve až Plotínovi a jeho 

pokračovatelům (Proklos, Iamblichos, etc.).
104

  

 Jak poznamenává J. Hankins, florentský platonik nyní potřeboval vytvořit most 

mezi řeckou tradicí, starozákonním poselstvím (reprezentováno prorokem Mojžíšem) a 

nastupujícím křesťanstvím, v němž mělo lidstvo definitivně dospět k odhalení veškeré 

pravdy božské i lidské. Jinými slovy musel překlenout propast mezi pohanskou mytologií a 

pravou křesťanskou zvěstí. Hankins proto navrhl rozlišení dvou period. První z nich 

zahrnuje pohanské básnictví, vrcholí Platónovým učením a židovským proroctvím. 

Pro tvorbu těchto prisci theologi (alias prisci poetae) je nicméně příznačné, že Bůh je vždy 

a ve všem přímo inspiroval (inspiratio). Druhá perioda pak začíná narozením Krista. Jedná 
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 Srov. týž, De rel. christ., s. 25: Prisca gentilium theologia in qua Zoroaster, Mercurius, Orpheus, 

Aglaophemus, Pythagoras consererunt. Viz také týž, Theol. plat., vol. 6, s. 7: In rebus his quae ad 
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 M. Ficino, Epistulae, in: Opera, s. 871–872: Factum est ut pia quaedam philosphia quondam et apud 

Persas sub Zoroastre et apud Aegyptios sub Mercurio nasceretur utrobique sibimet consona. Nutriretur 

deinde apud Thraces sub Orpheo atque Aglaophemo. Adolesceret quoque mox sub Pythagora apud Graecos 
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divinitus pentravit… Srov. s Garinovým náhledem na Ficinovo pojetí „poetické teologie“: Poetry, therefore, 
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both for hiding and for translating the divine mysteries. (E. Garin, Italian Humanism. Philosophy and Civic 

Life in the Renaissance, New York: Harper and Row 1965, s. 93). 
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se o fázi, v níž „křesťanští“ učenci mohou už dokonale porozumět (interpretatio) 

pohanským hádankám a dokáží plně odhalit jejich skrytý význam (occulta mysteria).
105

 

 Ficino si tímto krokem připravil půdu pro svůj jiný důležitý argument, dle něhož 

„platonikové“ (Numenius, Plotínos, Iamblichos, Proklos) čerpali své vědění přímo 

z Pavlových listů a z díla Dionýsia Areopagity, pokládaného za žáka apoštola Pavla.
106

 

Nelze tudíž pochybovat, že platonismus je bytostně spjat s křesťanskou moudrostí. Jenže 

takový názor není ničím novým. Nalézáme jej u církevních otců (Órigenés, Eusebius 

z Césareje, nebo Klement Alexandrijský). A je rozvíjen Augustinem Aureliem, jehož 

autority se Ficino dovolával, když tvrdil, že platonikové pouze odvozují celé své učení 

z Janova evangelia.
107

 Jeho prostřednictvím může být také znovu obnovena (renovatio) i 

zašlá sláva křesťanské vzdělanosti, o níž Ficino soudil, že byla až příliš uchvácena 

scholastickou aristotelskou terminologií.
108

 Její dvě radikální odnože (alexandrismus a 

averroismus) navíc popírají jedno ze základních dogmat, tj. učení o individuální 

nesmrtelné lidské duši, čímž ohrožují samotné základy křesťanského náboženství.
109

 

Ostatně i v tomto bodě se Ficino dovolává Plethónovy autority, i když jeho verzi 

„deterministicky“ pojatého platonismu do svého filosofického korpusu rozhodně zapojit 

nechtěl.  

 Allen se taktéž domnívá, že Ficino hledal prostředky, s nimiž by dokázal 

věrohodněji obhájit „doctrina christiana.“ A proto se obracel k antickým 
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Orpheus, Aglaophemus, Pythagoras consenserunt, tota in Platonis nostri voluminibus continetur. Mysteria 

huiusmodi Plato in Epistolis vaticinatur, tandem post multa secula hominibus manifesta fieri posse. Quod 

quidem ita contigit, nam Philonis, Numeniique temporibus primum coepit mens priscorum Theologorum in 

Platonicis chartis intelligi, videlicet statim post Apostolorum, Apostolicorumque discipulorum conciones et 

scripta. Divino enim Christianorum lumine usi sunt Platonici ad divinum Platonem interpretandum. Hinc est 

quod magnus Basilius, et Augustinus probant, Platonicos Ioannis Evangelistae mysteria sibi usurpavisse. 

Ego certe reperi praecipua Numenii, Philonis, Plotini, Iamblici, Proculi mysteria, ab Ioanne, Paolo, 

Yerotheo, Dionysio Areopagita accepta fuisse. Quicquid enim de mente divina angelisque, et caeteris ad 

Theologiam spectantibus magnificum dixere, manifeste ab illis usurpaverunt. 
107

 M. Ficino, Op., s. 855, 1: [Aurelius Augustinus] authoritatem quidem Christi se omnibus anteponere, 

rationes vero quae huic potissimum consonent, se solum apud Platonicos invenire, apud quos prooemium 
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(novo)platónským pramenům veškeré moudrosti v rámci tzv. prisca theologia, aby v nich 

nacházel „rozumové důvody“ pro potvrzení základních křesťanských dogmat (např. učení 

o vtělení a trojici).
110

 I podle Edelheita florentský platonik tyto starobylé zdroje 

programově zapojoval do svého konceptu nové humanisticky orientované teologie, v níž 

usiloval o představení harmonického vztahu (concordia) mezi jednotlivými zástupci 

starých teologů / básníků s platónským učením a jejich novoplatónskými interpretacemi.
111

  

Je ovšem zřejmé, že antický model spojoval rovněž s christianizovanou verzí platonismu, 

s níž pracovali již církevní otcové. Na druhou stranu Ficino samotný aristotelismus úplně 

neodmítal, ale považoval jej za nižší (propedeutický) stupeň sloužící k dosažení vyšší 

formy božského vědění (Plato divinus).
112

  

  

3.3 Pikovo pojetí tradice prisca theologia 

 

 V dopise (z 15. prosince 1482) nabádal Ficino v obdobném duchu i Pika, přičemž 

mu schvaloval, že se na počátku svého filosofického úsilí rozhodl věnovat nejprve 

peripatetikům. Leč požadoval také, aby neváhal, pokročil ještě o krok dále a nechal 

se navždy uchvátit platónskou moudrostí.
113

 Jenže Pico měl od počátku úplně jinou 

představu, jak se vyrovnat s oběma antickými tradicemi. Na svůj záměr upozornil v dopise 

adresovaném právě Ficinovi, kde mu neopomněl zdůraznit fakt, že už tři roky dlí 

ve společnosti aristoteliků.
114

 Oproti očekávání florentského platonika se Pico pokusil 

vzájemně komparovat Platónovo a Aristotelovo myšlení a hledat mezi nimi styčné a 

rozličné body. 
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 Zapojil se do dlouho trvajících polemik byzantských intelektuálů, hodnotících a 

posuzujících, která z výše uvedených doktrín má mít patřičnou relevanci a proč. Vyjma 

Plethónova spisu De differentiis Platonis et Aristotelis,
115

 zdůrazňujícího, podobně jako 

Ficino, prioritu platónského směru nad aristotelismem, můžeme uvést jeho žáka kardinála 

Basileia Johanna Bessariona (1403–1472). Ten ve svém díle Bessarionis cardinalis Niceni 

et patriarchae Constantinopolitani In calumniatorem Platonis libri IV (1469)
116

 reagoval 

na ostrou kritiku Georgia z Trapezuntu, jíž byzantský učenec ve spise Comparatio Platonis 

et Aristotelis (1458) namířil jak proti celému tzv. platonismu, tak proti vlastnímu 

Plethónova učení. Georgios z Trapezuntu se totiž domníval, že Platónova doktrína není 

ničím jiným než zdrojem amorálnosti a kacířství, tedy něčím, co se zcela příčí 

křesťanskému náboženství. Je-li vůbec možno nějak vzkřísit „uvadlou křesťanskou 

teologii“, nezbývá než se opětovně navrátit k jejímu základnímu stavebnímu kameni, 

tj. k Aristotelovi a jeho následovníkům (např. T. Akvinskému). V návaznosti na Plethóna 

se Béssarión proto pokusil zprostředkovat jiný způsob, jak nahlížet na oba antické 

myslitele, aby nakonec nabyl přesvědčení, že jedině platonismus plně vyhovuje 

požadavkům křesťanství, a je tudíž zcela v souladu s jeho teologií. A proto je tím 

nejvhodnějším pomocníkem i při dokazování katolických dogmat (např. učení o Trojici). 

Kardinál se ve svých závěrech opíral nejen o názory církevních otců, ale dovolával se 

i autority Pseudodionýsia Areopagity, což zapůsobilo taktéž na Ficina.
117

  

 Pico se rozhodl představit ambicióznější projekt, v němž požadoval, aby hlavní 

antické filosofické školy byly ve vzájemné harmonii (concordia). Již v Commentu 

se setkáváme s argumentem, že všechny „(novo)platónské směry se sice liší způsoby svého 

podání (slovy), leč v podstatných otázkách (sensus) se shodují.“
118

 Je s nimi nicméně 

v souladu i tradice aristotelská, na což Pico upozorňuje ve své Oratio: „A kdo by nevěděl, 

že bych mohl jednu jedinou z devíti set tezí, abych už pomlčel o ostatních, totiž tezí 

o slučitelnosti Platónovy a Aristotelovy filosofie, vyhnat do počtu tisíce, neřkuli více 
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 Nutno říci, že Pico samotného Plethóna příliš často necitoval. Výjimku tvoří jeho spis Commento, kde je 

uveden pouze jednou: Per questo da Giorgio Gemisto, approbatissimo platonico (Commento, s. 510). 
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 Bessarion, In calumniatorem Platonis, s. 73: Quis mentis compos dubitet palmam Platoni esse 
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modo sententiis, verum etiam verbis ipsis princeps Christiana Theologiae Dionysius Areopagita in omnibus 

suis operibus utitur. 
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 G. Pico, Commento, s. 463. 
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kapitol, aniž by mě mohli jakkoliv podezřívat ze svévolného zvyšování počtu tezí? Stačilo 

by totiž uvést jedno po druhém všechna ta místa, kde se podle názoru jiných učenců Platón 

s Aristotelem rozcházejí, podle mého mínění, ale naopak shodují.“
119

 Je možno taktéž 

zmínit i dopis z roku 1484 adresovaný E. Barbarovi a jednu jeho tezi, v nichž uvažoval 

o shodě mezi oběma filosofickými systémy. Samotná teze zní následně: „Není zde žádná 

přírodní nebo božská otázka, v níž by se Aristotelés s Platónem co do smyslu a podstaty 

neshodovali, i když se zdá, že se slovy vzájemně liší.“
120

 Své konkordační úsilí Pico završil 

v nedokončeném spise nazvaném příznačně Concordia Platonis et Aristotelis. Vytvořil 

však pouze její první část, jež vešla ve známost pod názvem De ente et uno (1491), kde se 

vyrovnával i s Ficinovou interpretací Platónova dialogu Parmenides.
121

  

 Předkládané filosofické tradice představují jen část pravdy. Musíme k nim připočíst 

taktéž chaldejské věštby, zoroastrismus, orfismus a pythagoreismus, které jsou zase jen 

určitou částí celé mozaiky zvané prisca theologia. Krom toho Pico poznamenává, že pravý 

a autentický výklad veškeré moudrosti byl svěřen Mojžíšovi. Všichni lidé k němu 

rozhodně přístup nemají. Neb už od počátku byl ústně předáván jen několika málo 

povolaným: „Nebylo to tedy lidské rozhodnutí, nýbrž Boží příkaz, aby bylo před lidem 

uchováno ve skrytosti to, co se mělo sdělovat pouze dokonalým. Pavel sám sobě 

dosvědčuje, že učil pouze tyto dokonalé. Tutéž zásadu se vší svědomitostí zachovávali 

starověcí filosofové. Pythagoras nesepsal nic než několik drobností, které před svou smrtí 

svěřil své dceři Damě. Kamenné sochy sfing u egyptských chrámů vybízely k tomu, aby 

byly tajné nauky chráněny spletí hádanek, a nemohly tak být znesvěceny prostým 

davem.
122

 Když psal Platón Dionysiovi o nejvyšších podstatách, upozorňoval ho: „Musím 

mluvit v hádankách, aby nemohli jiné lidé porozumět tomu, co ti píšu, kdyby se list 
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 G. Pico, De dign. hom., s. (přel. D. Sanetrník). 
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 G. Pico, Concl. 1, in: Op. omn. s. 83: Nullum est quaesitum naturale aut divinum in quo Aristoteles et 

Plato sensu et re non conveniant, quamvis verbis dissentire videantur. Srov. týž, Lettere, s. 115: Diverti 
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communionem, ita ut, si verba spectes, nihil pugnatius, si res nihil concordius.   
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 Srov. R. Ebgi, „Saggio introduttivo, in: Pico della Mirandola, DellʼEnte e dellʼUno, Milano: Bompiani 

2010, s. 90–157. 
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 Totéž dictum se objevuje v Pikově Commentu, s. 581: Quanto fussi el medesimo stilo daʼPitagorici 

osservato si vede per la epistola di Liside ad Ipparco, nè per altra ragione gli Egizii in tutti eʼ loro templi 

aveano sculpte le Sfinge, se non per dichiarare doversi le cose divine… A posléze bylo transformováno i do 

jeho spisu Heptaplus, s. 172: … hoc ab Aegyptiis observatum, quod et Sphinges illae pro templis 

insinuabant; ab eis edoctus Pythagoras silentii factus est magister, nec ipse quicquam litteris mandavit 

praeter omnino paucula quae Damae filiae moriens commendavit. 
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nedopatřením dostal do cizích rukou.“ Aristotelés říkával, že knihy jeho Metafyziky, 

v nichž pojednává o božských věcech, jsou vydané a nevydané.“
123

  

 Takový motiv je rozvíjen i v Pikově spise Commento, kde jsou názory (opiniones) 

pohanských teologů harmonizovány s židovskou mystickou tradicí a křesťanskou 

moudrostí.  Již Mojžíš nesměl nic zaznamenávat a své vědění mohl předávat pouze ústně 

vybraným následovníkům. Pico při této příležitosti využívá i pavlovské diktum o rozhraní 

mezi tělesným zákonem určeným masám a jeho pravým duchovním smyslem, vhodným 

pro křesťanské vzdělance. Na tuto linii pak navozuje jeho údajný žák Dionýsios 

Areopagita, který už sděluje, že „tajné nauky“ se přece nezapisují, nýbrž se ústně svěřují 

povolaným kněžím.
124

 Podle Pika v sobě pohanská mytologie a antické básnictví skrývaly 

drahocenné poklady, které musely být nejprve za pomocí (novo)platónské a aristotelské 

filosofii demytologizovány, poté se absolutní pravda znovu připomněla Mojžíšovi 

v podobě hořícího keře. Jenže fakticky se lidem zjevila až příchodem Ježíše (vtělením 

božského logu). Jak ji však můžeme zachytit, uchopit a „správně“ interpretovat?  

 Pico se domnívá, že prvotním a základním předpokladem k takové exegezi je dobrá 

jazyková výbava. A proto se s horlivostí sobě vlastní učil nejen řecky a latinsky, nýbrž 

věnoval se též chaldejštině, arabštině a hebrejštině, což roku 1486 hrdě sděloval 

M. Ficinovi a A. Corneovi. O pokroku v jeho studiu mělo svědčit i to, že v posvátném 

jazyce dokázal diktovat dopisy, ač nikoliv bezchybně.
125

 V Commentu nacházíme další 

zdůvodnění toho, proč je vhodné se učit biblické jazyky. S jejich znalostí můžeme totiž 

interpretovat často velmi nejednoznačné hebrejské texty a pronikat tak do všech zákoutí 

jejich skrytých významů (occulta mysteria).
126

 V této souvislosti musíme říci, že Pico 

soustředil svou pozornost na hebrejštinu už v Padově, kde přišel do kontaktu s židovským 
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 G. Pico, De dign. hom., s. 109 (přel. D. Sanetrník). 
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 Týž, Commento, s. 581: Scienzia per certo divina e degna di non participare se non con pochi, 
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učencem Eliem del Medigo.
127

 Ovšem s největší intenzitou se jí zabýval až od roku 1485 

ve Florencii a ve Frattě, a to pod vedením Flavia Mithridata.
128

 V letech 1486–1487 se 

však Pico učil hebrejsky a arabsky také v okruhu jiných dvou židovských intelektuálů, 

z nichž můžeme zmínit Piera Leona da Spoleto a Jochanana Alemanna.
129

  

 Po jazykové přípravě následuje další krok, který umožňuje nalézt absolutní pravdu. 

Jeho počátečním nedostatkem může být jen to, že samotný text se většinou vykládá pouze 

doslovně. Pico takovou variantu pochopitelně odmítá, neboť pravda tkví v samé dřeni 

textu. Musí být proto odhalena jedině via allegorica, což zdůrazňovali i jeho křesťanští 

exegetičtí předchůdci. Uveďme kupříkladu patristického apologetu Klementa 

Alexandrijského. Ten ve svých Stromatech tvrdil, že většina věřících (pistei) jsou ti, kdo 

plní příkazy Písma. Kdežto „praví křesťanští znalci“ (gnostikoi) jsou už ti, kdo se 

pokoušejí nalézt jeho vnitřní hloubku. A tak zkoumají, z čeho jsou slova zákona utkána. 

Nejsou už spokojeni s pouhými názory (opiniones) jako pohanští gnostikoi. A touží nalézt 

samu pravdu, na níž mají nárok jen nemnozí meditující učenci, k níž dospívají 

v kontemplaci o božském logu. Na tomto místě se Klement nebrání ani přirovnání 

k pythagorejcům, oddělujícím od sebe dvě roviny filosofie. První z nich byla určena širší 

veřejnosti, zatímco ta druhá, vyšší v sobě zahrnovala tajné učení, k němuž měli přístup jen 

„milovníci moudrosti“
130

. Ostatně podobně uvažoval i Platón ve svém Listě druhém: „Jen 

si dávej pozor, aby tyto věci nikdy neunikly na veřejnost mezi lidi nezvdělané; vždyť jistě, 

jak se mi zdá, není nad ně pro obecný lid řečí směšnějších, ani zase pro lidi ušlechtilé 

podivuhodnějších a plnějších božího nadchnutí.“
131

 Nutno říci, že veškeré úvahy o prisca 

sapientia završil až apoštol Pavel v listu Kolosanům, kde sdělil, že pravou moudrostí je 

„stát se dokonalým v Kristu“ (conversio ad Christum).
132
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 Flavius Mithridates (lat. Guglielmus Siculus, též Guglielmo Raimondo Moncada), narozen na Sicílii, byl 
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 Samotná idea nalezla živnou půdu u Órigéna, jehož učitelem byl podle legendy, 

stejně jako v případě Plotínově, Ammonius Sakkas. I křesťanský učenec nabízel rozlišení 

mezi psanou, čili doslovnou formou výkladu, a její vyšší nepsanou, tudíž esoterickou 

složkou, k níž je možno dospět alegoricky. Órigenés se dále domníval, že pravou gnósis 

lze částečně nalézt v „platónských“ a „pythagorejských“ knihách. Pochopitelně 

v nezastřené podobě byla zjevena už Mojžíšovi, od něhož de facto řečtí filosofové své 

vědění odvodili. Haec sapientia byla zanesena i do evangelií. Takže téměž každý křesťan 

k ní má přístup, je-li schopen číst mezi řádky. Nepoužije-li však alegorickou metodu 

výkladu, stěží ji zahlédne za závojem „viditelných věcí.“
133

  

 Jestliže chce nicméně moudrost odhalit, musí v exegezi postupovat mimořádně 

pečlivě. Bohužel ani Ficino nebyl, podle Pika, úspěšný. Příkladem může být jeho 

nepřesvědčivá interpretace „orfických hymnů.“ Zde sice pozoruhodně využil vybrané části 

z Bruniho překladu Platónova Faidra a uvedl ji do vztahu s Orfeem, jenž svým božským 

zpěvem přivádí básníky i filosofy do stavu „božského šílenství“ (čili melancholie), ale 

nepovšiml si jeho vztahu s konceptem magie, ač Orfeovy hymny jako první převedl 

do latiny.
134

 Zásadním prohřeškem však bylo jeho nadměrné vyzdvihování významu 

(novo)platónských směrů na úkor aristotelismu a následně i jejich „chaotická“ klasifikace. 

Jinými slovy Ficinovi se nepodařilo nalézt vhodný „synkretický“ model, který by 

garantoval soulad mezi jednotlivými filosofickými a náboženskými proudy v rámci 

konceptu prisca theologia / theologia poetica. Jeho nedůsledná práce s texty zapříčinila, 

dle Pika, i zbytečné opomíjení hebrejských pramenů nutných k plastičtější výstavbě 

samotného konceptu lásky, na což upozorňovali již Farmer a Jayne. 
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3.4 Shrnutí 

 

Když se Pico rozhodl vytvořit z dlouhé chvíle, jak alespoň sděloval svým přátelům, 

krátký a nedokončený komentář o lásce, měl již za sebou studijní pobyt v Paříži. Můžeme 

proto právem poukázat na skutečnost, že se v jeho konceptu lásky projevuje i metoda 

užívaná při vedení scholastických debat, která posléze pronikla do jeho Conclusiones a 

do Apologie. Nelze se divit, že ji zapojil i do svého konkordačního úsilí, jehož cílem bylo 

harmonizovat platonismus s aristotelismem. V tomto bodě se tedy zřetelně lišil od 

Ficinovy christianizované verze platonismu, což mu bylo také několikrát patřičně 

připomenuto. Na druhou stranu oba myslitele spojoval zájem o využití konceptu prisca 

theologia, který se projevil i v jejich pojetí lásky, byť každý z nich postupoval jiným 

způsobem.  
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4 Pikovo a Ficinovo pojetí pravého přátelství, aneb „netradiční“ 

interpretace Cavalcantiho básně „Donna me prega“ 

 

4.1 Uvedení 

 

 Guida Cavalcantiho (1259–1300) můžeme bezesporu pokládat za význačného 

florentského básníka italského duecenta, jehož autoritu ocenil i jeho neméně slavný 

současník Dante Alighieri, když mu dedikoval své dílo Vita nuova / Nový život.
135

  

Můžeme jej považovat i za výrazného učence, jemuž vydobyla slávu jeho báseň Donna me 

prega / Paní mě žádá.
136

 Cavalcanti v ní totiž, v reakci na sonet Guida Orlandiho, 

představil vlastní psychologii lásky. Podle názoru některých interpretů se jedná o vědecký 

traktát, v němž jeho autor zkoumá fenomén lásky (její zrod a původ) pod zorným úhlem 

dramatického konfliktu mezi smysly a intelektem. 

 Takový koncept lásky se posléze stal námětem mnoha diskuzí a komentářů, 

přičemž do konce 16. století jich bylo vytvořeno nejméně devět. K jejímu odkazu se hlásil 

kupříkladu florentský lékař a filosof Dino del Garbo (1280–1327), což byl tvůrce patrně 

prvního komentáře k Donna me prega, využívajícího ve svém výkladu i znalosti z lékařské 

a aristotelské terminologie. Dále můžeme upozornit na Giovanniho Boccaccia (1313– 

1375), který ve svém Dekameronu charakterizoval Cavalcantiho jako skvělého logika a 

přírodního filosofa.
137

 Zmiňme taktéž komentář filosofa a teologa Pseuda-Egidia Colonny 

(1243–1316) a další cavalcantovské interpretace pocházející od Lorenza Medicejského, 

Girolama Benivieniho, Maria Equicoly (1470–1526), nebo Paola del Rosso.
138

 

 Cavalcantiho báseň nezůstala stranou pozornosti ani u představitelů florentského 

platonismu 15. století. Jako první se na ni soustředil ve spise De amore Marsilio Ficino. 

O sedmnáct let později reagoval na jeho rozbor i Pico ve třetí části svého Commenta, kde ji 

srovnával s Benivieniho básní Amore dalle cui.  Podle M. Allena na ni oba učenci nahlíželi 

ze zcela odlišné perspektivy.
139

 Zatímco Ficino v ní údajně nacházel příležitost, jak by 

mohl ještě lépe upozornit na vyšší, tj. spirituální rozměr novoplatónsky zabarvené lásky, 
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v konfrontaci s takovou vizí ji měl Pico vsadit na rovinu nižší a měl v ní primárně 

vyzdvihovat aspekt smyslový. Budeme sledovat, jakou pozici oba aktéři zastávají. Při této 

příležitosti se zaměříme i na to, v čem se jejich koncepty lásky liší, což budeme analyzovat 

na podkladě jejich vize „pravého přátelství.“ 

 

4.2 Picova a Ficinova intepretace „Donna me prega“ 

 

Cristoforo Marsuppini chválí v sedmé části De amore Ficina za to, že upozornil 

na významu rodu Cavalcantů v rámci tradice toskánského básnictví, když toto dílko 

věnoval Giovannimu (téhož příjmení jako Guido).
140

 Podle Marsuppiniho se mu podařilo 

Donna me prega skvěle interpretovat poté, co ji pojal za součást sókratovsko-platónského 

typu lásky. Rozumí se, že Guido Cavalcanti nebyl jenom výtečným přírodním filosofem, 

ale dokázal „slovy i gesty“ dokonale vystihnout veškeré Sókratovy úvahy o lásce, které se 

měly nejvýrazněji projevit ve formě pravého přátelství.
141

 Proč se Ficino k takovému 

výkladu uchyluje? J. Ch. Nelson a S. Jayne se domnívají, že jedná naprosto nepatřičně, 

když spojuje sokratovský motiv s Cavalcantiho básní, zatímco podle Kristellerova názoru 

Ficino uvedl vhodně v soulad dosavadní úvahy o lásce z řad provensálských a toskánských 

básníků (např. F. Petrarca) s filosofickou a teologickou tradicí (např. Aristotelés a 

Augustinus, či Pavel z Tarsu) a vytvořil nový a netradiční model platónsky pojaté 

metafyziky lásky.
142

 

Jedním z těch, kdo si povšiml rozdílu mezi Ficinovým pojetím a toskánskou 

básnickou tradicí, byl Pico. A proto si nenechal ujít příležitost, aby svého staršího druha 

taktně neupozornil na drobné nedostatky jeho výkladu. Konkrétněji v Commento otevřeně 

prohlásil, že Ficinova platonizující inovace Donna me prega je naprosto nepřesvědčivá. 

Kníže svornosti tak dává najevo, že zná dobře tvorbu Dina del Garbo, který ve svém 

komentáři nahlížel na Cavalcantiho báseň z pozice přírodního vědce. Pokládal ji tedy 

za medicínské pojednání arabsko-aristotelského ražení, v němž se popisují errores, které 
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může láska způsobit.  V interpretaci Dina del Garbo není amore hodna obdivu, protože 

nevyvádí člověka z pout smyslovosti vzhůru k pravému intelektuálnímu nazření veškeré 

krásy, jak si Ficino přál. Láska je naopak zdrojem deziluzí plynoucích ze smyslového 

utrpení, které většinou způsobuje. V žádném případě ji nelze pojímat jako užitečnou 

pomocnici sloužící člověku k jeho morálnímu očištění. Nepozvedává jej ani z hlubin 

marnosti do spirituálních výšin radosti a věčné blaženosti. Podle Dina del Garbo bychom 

měli takovou lásku označit za nicotnou nákazu, vyvolávající jen nepřirozené sklony a 

nemoci.
143

  

Pico však hodlá nabídnout jiné a věrohodnější čtení samotné básně, než učinil 

Ficino. V Commentu lásku nejprve vymezuje po vzoru platoniků jako touhu po kráse.  

Následně ji dělí na dva typy: na nebeskou a na pozemskou (ve Ficinově případě se jedná 

o lásku lidskou).  První z nich přísluší směřování k ideální kráse, kterou zve nebeskou 

Venuší.
144

 Její touhou je intelektuálně nazřít krásu božských věcí (idejí) a v konečném 

stádiu dosáhnout i vrcholu lidského snažení, tj. štěstí (blaženosti), spočívající ve sjednocení 

se se svým tvůrcem. Ve třetí části svého Commenta přisuzuje Pico tento typ lásky 

Benivieniho kanconě o lásce, neboť oproti Ficinovi ji správně interpretoval a odhalil i její 

pravou podobu. Pochopil totiž, že nebeská láska má člověka vyvádět od smysly zakoušené 

krásy až k Bohu (ad Deum). Jak lze ovšem charakterizovat pozemskou lásku? Pico se 

domnívá, že se nachází na nižší úrovni než láska nebeská a je spjata se senzitivní 

(iracionální) částí lidské duše.
145

 Jinými slovy lidé, kteří po ní touží, jsou často oslepeni 

svými smysly a nalézají potěchu v tělesné kráse, spojenou s lidovou Venuší (la bellezza 
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corporale e sensibile, detta Venere vulgare) a většinou se oddávají jen tělesným rozkoším. 

Podle Pika odpovídá druhý typ lásky i představě Guida Cavalcantiho.
146

  

Nutno říci, že se kníže svornosti ve své interpretaci nijak zásadně nemýlí. Vždyť i 

slovutný básník ji přiřazuje k senzitivní složce duše, tj. do místa, kde sídlí paměť (in quella 

parte – dove sta memora). Nepokládá ji také za zvlášť potěšující záležitost, která by 

na člověka blahodárně působila. Její zrod neklade ani do spojitosti s Venuší. Místo toho ji 

uvádí do společnosti temného Martova znamení (la qual parte da Marte – vène, e fa 

demora).
 147

  Láska je proto něčím vrtkavým, co člověka zbavuje smyslů. Je i tím, co mu 

způsobuje zármutek a bolest a vede ho na cestu bídy a zoufalství (do iracionálních stavů 

mysli).  Proč je láska od přirozenosti takto nestálá? Podle Cavalcantiho je to dáno i tím, že 

není substancí, ale má akcidentální charakter (per chʼeo voglio dire dʼun acidente).
148

 

S využitím aristotelského slovníku je možno konstatovat, že láska není soběstačnou věcí 

(in se) a její status je pouze nahodilý (per aliud).  

Cavalcantiho názor se vymyká představám některých stilnovistů, z nichž můžeme 

upozornit na pojetí Guinizzelliho (např. jeho báseň Al cor gentil) a jeho žáka Danta 

Alighieriho. Oba učenci pokládají lásku za ctnost, tedy za něco svébytného, po níž každý 

člověk právem touží, neboť amore v sobě ukrývá mimořádnou sílu, zprostředkovávající 

lidem morální očištění. Láska lidem umožňuje nalézt i spirituálnější rozměr jejich života a 

vede je k introspekci, k zachycení jejich vnitřního hlasu, ukrytého v srdci každého člověka 

(cor gentile). Takový rozvrh je dobře patrný kupříkladu v Dantově Vita nuova, kde je 

opěvována jeho milovaná Beatrice, respektive její život a smrt. Ač pro něho zůstává 

navždy nedostupnou ženou, je mu příslibem duchovního růstu. A oproti Cavalcantiho verzi 

je paní, která dokonale porozuměla samotné podstatě lásky. Již v jejím pozdravení 

(in salute) se Dantovi vyjevuje možnost jeho záchrany (salus). Beatrice (donnna 

angelicata) se tak stává pravým světlem, prozařujícím všechna temná místa jeho života a 

inspirujícím ho k tomu, aby vyšel vstříc kontemplaci o božských věcech. Je symbolem 

křesťanské lásky (charitas), v níž se zrcadlí i nejpodivuhodnější mystéria křesťanské víry 

(např. učení o trojici). V Dantově perspektivě je andělská paní také nadějí, že život smrtí 
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zdaleka nekončí, ale má své posmrtné pokračování v podobě věčné blaženosti (via ad 

salutem).
149

 

Nicméně Cavalcanti nahlížel na lidský úděl pesimističtěji, když se domníval, že 

amore způsobuje člověku samé utrpení. A v konečném důsledku může zapříčinit i jeho 

smrt (Di sua potenza seque spesso morte). Dante si byl tohoto názoru vědom. Ve své 

Komedii ho proto obvinil, že pod vlivem epikureismu popírá nesmrtelnost lidské duše a tím 

i jedno ze základních křesťanských dogmat.
150

 Na jeho kritiku posléze navázal Boccaccio, 

který jej sice oceňoval jako výrazného přírodního vědce, neopomněl však zdůraznit, že se 

Cavalcanti až příliš oddával názorům epikurejců.
151

 Ve skutečnosti byl florenský básník 

patrně pod vlivem arabských učenců (Averroes) a jejich latinských komentátorů. Byl tak 

zapojen do již probíhajících intelektuálních bojů na latinském Západě, které se týkaly 

tématu, zda je lidská duše povahy smrtelné nebo nesmrtelné. V jejím rámci byla řešena 

otázka, zda smrtí těla zaniká i duše člověka. To by znamenalo, že není nejen nesmrtelná, 

ale nemá ani individuální statut. V takovém případě by bylo ohroženo jedno 

z fundamentálních dogmat církve, což by mělo své negativní důsledky jak v rovině 

teologicko-filosofické, tak v oblasti etické. Haec opinio byl mimořádně nebezpečný a 

středověcí učenci, byť sympatizující s aristotelismem, se právem obávali jeho následků. 

Jedním z nich byl Tomáš Akvinský, který vystoupil proti averroismu ve spise De unitate 

intellectus contra Averroistas. Zde naopak obhajoval individuálnost a nesmrtelnost každé 

lidské duše. Nutno říci, že Averroovo učení bylo odsouzeno spolu s ostatními spornými 

tezemi v Paříži roku 1270 a 1277. 

Můžeme říci, že Pico na rozdíl od Danta na taková obvinění příliš nedbal a zaměřil 

se na jiné „nepřesnosti“, kterých se měl Cavalcanti dopustit. V Commentu uvádí jejich 

následující výčet. Zaprvé, lásku neoznačil vlastním jménem. Jedná se totiž o lásku 

pozemskou, která je spjata se smyslovou krásou, způsobující lidem samé utrpení. Zadruhé 
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ji spojil s ženským elementem, který není tak dokonalý jako mužský element. Jestliže 

Cavalcanti postupoval takto „chybně“, u Benivieniho nalézáme překvapivě správný 

výklad. Jednak lásku nazval vlastním jménem, když ji výstižně označil za pravou nebeskou 

lásku. Jednak ji spojil s intelektuální, nikoliv se senzitivní složkou lidské duše, jak to učinil 

jeho florentský předchůdce. A pochopil také, že takový typ lásky je dokonalý jen tehdy, je-

li spjat s mužským faktorem. Na tomto místě se Pico dovolává učení (novo)pythagorejců, 

kteří tvrdili, že vše liché (např. mužský element) je dokonalejší, a tudíž má i vyšší status 

než vše sudé (např. ženský element).
 152

 

Je ovšem otázkou, proč kníže svornosti absurdně obviňuje Cavalcantiho z toho, že 

nedokázal lásku výstižně pojmenovat? Vždyť již v úvodu k jeho básni Donna me prega se 

setkáváme s jejím pravým označením: „che sovente - è  fero ed è sì altero, -  chʼ è 

chiamato “amore.“
153

 Jistou nápovědu nám poskytuje dánsko-norská badatelka Unn I. 

Aasdalen, která tvrdí, že se Pico nikdy nepokoušel věrohodně interpretovat Cavalcantiho 

Donna me prega. Od počátku měl však v úmyslu se kriticky vyrovnat s Ficinovým 

neobvyklým propojením jeho básně a Sókratovou řečí o lásce / kráse z Platónova 

Symposia.
154

 S jejím stanoviskem souvisí i Pikovo úsilí přesvědčit svého přítele 

Benivieniho, aby svou kanconu o lásce přepsal dříve, než k ní vytvoří komentář. Někteří 

badatelé (Jayne, Garin) dokonce předpokládají, že Pico mu některé stance sám 

nadiktoval.
155

  

Co bylo příčinou jeho nátlaku? Víme, že Benivieni vytvořil první verzi své básně 

přibližně ve stejné době jako Ficino (1469) a po formální stránce ji modeloval podle 

Cavalcantiho vzoru. Spolu s florentským platonikem sdílel i snahu sjednotit toskánskou 

básnickou tradici s novoplatónskou filosoficko-mýtotvornou interpretací.
156

 Pico však 

nabyl dojmu, že jeho inovace konceptu lásky projevující se ve formě pravého přátelství je 
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 O. Zorzi Pugliese, „Variations on Ficino’s De amore: The Hymns to Love by Benivieni and Castiglione“,  

in: Ficino and Renaissance Platonism, s. 113–117. 
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z metodologického hlediska naprosto chybná, zmatená a nepřesná.
157

 Ficino bezesporu 

jeho invektivy nesdílel a pokládal je za naprosté nepochopení svých úvah o podobě ideální 

sókratovské lásky. I z toho důvodu krátce po smrti knížete svornosti nabádal Benivieniho, 

aby svou báseň očistil od jeho zbytečných zásahů, což autor do jisté míry učinil. 

 

4.3 Ficinovo pojetí „pravého“ přátelství 

 

Na jaké chybné inovace florentský platonik upozorňuje? Jak už bylo sděleno, jedna 

z výtek knížete svornosti se týkala jeho konceptu pravého přátelství, o němž Ficino rozjímá 

v sedmé části De amore. Zde si klade otázku, jaký status má mít nebeská láska. A dochází 

k zjištění, že by měla každého adepta směřovat nejen k morálnímu životu, ale i k hlubší 

filosofické kontemplaci. Ostatně k tomuto cíli je čtenář veden již od počátku platónské 

hostiny, kterou se Ficino rozhodl uspořádat pod záštitou Lorenza Medicejského ve vile 

v Careggi. Pro svou „fiktivní“ rozpravu si vybral 7. listopad 1468, což byl den Platónova 

narození. Samotných účastníků bylo zpočátku devět a in via symbolica odpovídali devíti 

řeckým Múzám.  Nutno říci, se většinou jednalo o autority z florentského politického nebo 

kulturního života, přičemž každý z nich zastával funkci jednoho z mluvčích Platónova 

dialogu Symposion.
158

  

Jako první se na scéně objevuje Ficinův nejbližší přítel, mající roli Faidra, kterou 

ovšem rád přijímá (ut personam Phedri Myrrinusii gererem). Poté následují osobnosti 

v tomto pořadí: Antonio Agli, biskup z Fiesole, určený pro zastupování Pausania. Dále to 

byl Marsiliův otec Diotifeci Ficino, povoláním lékař, který byl vybrán pro Eryximacha, 

muže téže profese. Básník Cristoforo Marsupini měl zase přináležet Agatónovi; Tommaso 

Benci, jenž Ficinovi daroval jeden ze svých platónských dialogů, byl vybrán pro Sokrata. 

Celou plejádu jmen a tím i knihu uzavírá již zmíněný Cristoforo Marsuppini, jemuž byla 

svěřena postava Alkibiada. Hostinu nakonec opustili Antonio a Diotifeci. Jejich role se 

proto ujímá Ficinův „miláček“ Giovanni Cavalcanti.
159

 Tím dochází i k redukci počtu osob 
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 G. Pico, Commento, s. 488: … Benchè, oltre a questo, in ogni parte di questo trattato abbia commesso in 

ogni materia errori, come io credo nel processo chiaramente manifestare. 
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 M. Ficino, De amore VII, I, s. 136–137: Plato philosophorum pater annos unum et octuaginta etatis 

natus, septimo Novembris die, quo ortus fuert, discumbens in convivio remotis dapibus expiravit… Vir 

clarissimus Laurentius Medices, platonicum convivium innovaturus,  
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 Ibid.: Cum igitur septimum Novembris diem colere Bandinus instituisset, regio apparatu, in agro 

Charegio novem Platonicos accepit convivas: Antonium Allium episcopum Fesulanum, Ficinum medicum, 

Christophorum Landinum, poetam, Bernardum Nutium, rhetorem, Tommam / Bencium, Iohannem 

Cavalcantem familiarem nostrum quem propter virtutem animi et egregiam indolem, heroem convive 

nuncupaverunt, Marsupinos duos Christophorum Charolumque Charoli poete filios. Me denique nonum 

Bandinus esse voluit, ut Marsilio Ficino superioribus addito Musarum numerus impleretur… Gratissima 
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a je opět dosaženo magického pythagorejského čísla sedm, které je spjato s kultem boha 

Apollóna, patrona filosofie a vztahuje se i k významnému Platónovu dnu, jak už bylo výše 

předesláno.
160

 

V této vážené hře si každý mluvčí nasazuje masku své postavy, aby spolu s ní 

stanul ve fiktivním a přitom živém dialogu tváří v tvář. To by jej mělo přimět nejen 

k jejímu postupnému napodobování (imitatio), ale i k následné transformaci 

(transformatio) celého dosavadního způsobu života. Zásadním projevem takového obratu 

(conversio) se pak stane odklon od obdivu k částečné kráse (dobru) a příklon ke kráse jako 

takové. Účastník debaty projde pseudodionýsovským procesem duchovní očisty 

(purgatio), jehož základním aktem je definitivní odmítnutí živočišné (tělesné) krásy. S tím 

dále souvisí i hledání její vyšší spirituální dimenze, spočívající v nalezení průzračné krásy 

o sobě / dobra o sobě (perfectio). 

Kdo by však měl být pravým průvodcem, usměrňujícím a zároveň provázejícím 

každého, kde se cítí být zasažen láskou? Ficino se domnívá, že taková role přináleží pouze 

tomu, kdo disponuje vskutku nejvyšší ctností / zdatností. Nemůže jím být proto nikdo 

menší než Sókrates (hominem scilicet natura melancolicum), jenž coby mluvčí pravé 

nebeské lásky celý dialog De amore i završuje
161

, jelikož už několikrát prokázal, jak je 

schopen blahodárně působit na své svěřence (Socratis personam ante oculos ponite). Když 

kupříkladu odvedl Faidra od řečnictví a přivedl zpět k filosofii, Alkibiada uchránil 

od prostopášného života a přesvědčil i Platóna, aby zavrhl poezii a raději se oddal studiu 

filosofie. Starý mudrc se proto zaslouženě stal pravým vzorem vhodným 

k napodobování.
162

  A díky jeho způsobu života se mladíkům otevřela nová cesta, na níž 

dokáží odhlížet od smyslově vnímatelné krásy a mohou dospět i k její vyšší a věčné formě.  

                                                                                                                                                                                
mihi, o optimi convive, sors ista hodie obtigit qua effectum est ut personam Phedri Myrrinusii gererem… 

Cum igitur huius Phedri me similem, non ego quidem, non enim tantum mihi arrogo, sed sortis casus primo, 

et vester deinde applausus iudicaverit, his felicibus auspiciis eius imprimis orationem libenter interpretabor. 

Deinde Antonii et Ficini partes pro ingenii viribus exsequar. 
160

 Srov. Christiane L. Joost-Gaugier, Pythagoras and Renaissance Europe: Finding Heaven, Cambridge: 

Cambridge University Press 2009, s. 84. 
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 M. Ficino, De amore VII, 2, s, 242:  Numquid, o optimi viri, illud in superioribus animadvertistis, quod 

dum Plato ipsum fingit amorem, Socratis omnem pingit effigiem ac numinis illius / figuram ex Socratis 

persona describit quasi verus sit legitimusque amator? Agite iam amoris picturam illam in animum revocate. 

Videbitis in ea Socratem figuratum Socratis personam ante oculos ponite.  
162

 Ibid. VII, 17, s. 262: Hoc pacto Phedonem ado/lescentulum lupanari publico prostitutum ab ea calamitate 

redemit fecitque philosophum. Platonem poesi deditum coegit tragedias igni tradere et studia pretiosiora 

capessere. Zenophontem avulgarit luxu ad sapientiam traduxit sobrietatem. Eschinem et Aristippum ex 

ignorante doctissimum reddidit. Charmidem gravem fecit et verecundum, Theagem justum fortemque in 

republica civem. Euthydemum ac Xenonem a sophistarum captiunculis ad veram transtulit sapientiam. Quo 

factum est ut non tam iocunda quam utilit ferit Socratis consuetudo, ac multo ardentius ab adolescentibus, ut 

Alcibiades ait, dilectus ferit Socrates quam dilexerit. 
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Z výše řečeného Ficino vyvozuje závěr, že bychom měli Sókrata pokládat 

za pohanského světce, nebo za předobraz Krista (figura Christi), jakými byli Jób a Jan 

Křtitel.
163

  Neboť stejně jako Ježíš své učení nikam nezapisoval, ale předával ho ústně jen 

několika málo vyvoleným (apoštolům / žáku Platónovi). Obdobně upřednostňoval věci 

božské před pomíjivými a věčnost před časností. Ve svém životě vždy hájil pravdu před lží 

a spravedlnost před domýšlivostí.
164

 Za své přesvědčení byl ochoten obětovat i svůj život. 

A nakonec byl, stejně jako Ježíš, prodán za třicet stříbrných a podstoupil mučení. Samotné 

odsouzení k smrti přijal s naprostým klidem a ještě poskytl útěchu zarmouceným přátelům. 

Podle Ficina to je Sókrates a nikoliv Platón, kdo byl hoden oslovení „první milovník 

moudrosti“ (primus philosophus). Jelikož celý svůj život zasvětil řešení etických otázek a 

filosofické kontemplaci, čímž připravil půdu i svému žáku Platónovi a jeho 

pokračovatelům.
165

 

A proto se nesmíme podivovat, že Guido Cavalcanti ve své básni slovy i gesty 

napodoboval Sókrata. Dle Ficina se právem stal sókratovským vozatajem ideální nebeské 

lásky, který mistrně vyvádí oře mladíků typu Faidra (což je předobraz Ficinova přítele 

Giovanniho Cavalcantiho) ze všech životních propastí a zákrut a přivádí je na bezpečnou 

cestu filosofické výchovy. Ostatně když dedikoval De amore svému Giovannimu (propter 

virtutem animi et egregiam indolem), jen následoval Danta, který si zase vybral za svou 

auctoritas Guida, slavnějšího z rodu Cavalcantů, aby mu věnoval Nový život.
166

  Zdá se 

(jak tvrdil i Kristeller), že Ficino toto gesto činí také proto, aby upozornil na kontinuitu 

mezi toskánskou básnickou a antickou platónskou filosofickou tradicí.  
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 M. Ficino, Phaed., in: Opera, s. 1390, 2: Nisi vererer optime Paule, fore nonnullos qui vel pravitate 

ingenii vel parvitate iudicii alio quam nos loquamur sensu captent singula, demonstrarem Socratem, etsi non 

figura qui Iob atque Ioannes Baptista, tamen adumbratione forte quadam Christum salutis auctorem quasi 

(ut ita loquar) praesignavisse.: Socratis vitam vitae Christianae imaginem quandam saltem umbram esse 

demonstrat.  
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 Týž, Opera, s. 1389: ita suam ad haec instituit vitam ut aeterna semper temporalibus anteponeret, 

iniustitiam magis timeret quam mortem, pro veritate, pro pietate, pro charitate, non dubitaret labores, 

penuriam, contumelias, iniurias, verbera, mortemque subire… 
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 Týž., „Appendix I“, ed. Allen, s. 210: Mitto in praesentia triginta nummorum pretium de Socrate factum; 

et ipsius Socratis vaticinia vindictam quoque divinitus post eius necem subito consecutum; lotionem vesperi 

paulo ante obitum institutam a Socrate, exhortationemque eius ad pietatem hora coenae. Quid quod in 

eadem hora de calice atque benedictione et in obitu ipso de gallo fit mentio? Mitto praeterea multa Socratis 

tam facta quam dicta non ab ipso quidem sed a discipulis eius quattuor praecipue scripta, quibus Christiana 

fides adversus Lucianum maxime confirmatur. Multa enim sunt et ea quidem maxima quae huic infuso deque 

abstractione mentis a corpore et quasi quadam transfiguratione traduntur. Haec vero neque facile epistola 

caperet, neque benigne forsitan nonnulli reciperent, putantes fortasse Socratem nunc quasi aemulum 

comparari quem defensorem paro.  
166

Srov. M. Allen, Plato’s Third Eye: Studies in Marsilio Ficino´s Metaphysics and its Sources, Routledge: 

Variorum Collected Studies 1995, s. 134–135. 
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Jenže zároveň se dostává do zvláštní pozice. Na jednu stranu se snaží 

christianizovat takový typ platónského přátelství. Na druhou stranu si je vědom i toho, že 

Sókratův morální profil nebyl úplně čistý, když jej Lúkianos ze Samosaty (120–180) 

obviňoval ze zbabělosti a homosexuality, což nebylo slučitelné právě s křesťanstvím.
167

 

Ficino si proto vypomáhá koncepcí byzantského učence kardinála Johanna Bessariona, 

který ve spise In calumniatorem Platonis nepopírá, že by se v platónském konceptu lásky 

neprojevovaly homosexuální tendence. V Sókratově případě je však vylučuje a pokládá jej 

za ctnostného člověka, který neměl nikdy nic společného se sexuálním chtíčem. Aby se 

zabránilo těmto nedorozuměním, navrhuje Bessarion interpretovat daný motiv alegoricky, 

ostatně jako v případě výkladu Písně písní.
168

 Ficino jeho úvahy přijímá a pokládá Sókrata 

za ideální vzor i za světce, byť kontroverzního.
169

  

Nechává jej kráčet po Diotimině alegorickém žebříku, na němž je již možno 

odhlížet od částečné (tělesné) krásy a připodobnit se navždy k její vyší formě. Florentský 

platonik zde využívá i hierarchicky uspořádané schéma pocházející z novoplatónské 

kosmologie (jedno (hén) – intelekt (nús) – duše (psyché) – látka (hylé), které spojuje s její 

christianizovanou verzí (např. pseudo-dionýsovský a augustinovský motiv). V zásadních 

aspektech se tak od antického modelu odlišuje. Pojem „Bůh“ (deus) neztotožňuje 

s pojmem „Jedno“ (hén). Svět není taktéž vytvořen z nutnosti a z nějakého předem daného 

substrátu, jak tvrdili novoplatónikové, ale z ničeho (ex nihilo) a ze svobodné vůle jeho 

tvůrce. Na samém vrcholu tedy stojí v centru všeho dění Bůh coby dobro samo (bonum 

ipsum), který se vyznačuje absolutní jednotou (unitas absoluta) a věčností (aeternus). 

Z jeho stvořitelské aktivity vychází nejprve andělská mysl (mens angelica) v podobě 

prvního světa (chaos) utvořeného Bohem, poté světová duše (mundi anima) a následně i 

tělo světa (mundi corpus). V další části své De amore nabízí Ficino ještě jinou variantu 

těchto hypostází uspořádaných v podobě čtyř kruhů: andělská mysl (mens), duše světa 

(anima), přirozenost (natura) a látka (materia).
170

 Svou kosmologii lásky vsazuje i do sféry 
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 Týž, Synoptic Art, s. 126–128.  
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 Johannes Bessarion, In calumniatorem Platonis, s. 442–493. Srov. Lúkianos ze Samosat, Šlehy a úsměvy, 

přel. L. Varcl, Praha: Svoboda 1969, 20, 417–419.  
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 M. Ficino, De amore VII, 2, s. 242: Huic vite severitas et alienorum scelerum correptio frequens multos / 

et scelerum correptio frequens multos / et magnos viros, ut solet veritas, infensos reddiderat, Anitum, 

Melitum, Liconem presertim, cives in Republica potentissimos, Thrasymacum, Polum et Calliam oratores. 

Aristophanem preterea comicum acerimum habuit insectatorem. Sed neque cives illi in accusatione qua 

Socratem in iudicium traxere inhonestos amores inscripserunt neque oratores eius hostes tale quicquam 

Socrati obiecere. Neque Aristophanes comicus, licet alia multa ridicula et absurda in Dionysiis colligat in 

Socratem maledicta. Srov. R. Marcel, Saint Socrates, patron de l’humanisme, Revue internationale de 

philosophie, V, 1951, s. 135–143; J. Hankins, Plato in the Italian Renaissance 1, s. 321–322.  
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 M. Ficino, De amore I, 3, s. 139: Primum omnium est deus, universorum auctor, quod ipsum bonum 

dicimus. Hic mentem primo creat angelicam, deinde mundi huius animam, ut Plato vult, postremo mundi 

corpus. Summum illum deum, non mundum dicimus, quia mundus ornamentum significat ex multis 
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mytologické. Bůh odpovídá nebi (Úranos, lat. caelum), sféře mysli přísluší tato trojice: 

Saturn (lat. essentia) pro oblast bytí, Jupiter (lat. Zeus) odkazuje k životu (lat. vita) a 

Venuši (řec. Afrodité) je určeno myšlení (intelligentia). Tatáž triáda přechází k duši světa, 

kde plní funkci nižší. Je třeba ještě podotknout, že všechny věci se k Bohu coby své příčině 

a počátku stále obracejí a navrací.
171

 

Hnací silou, která umožňuje takový návrat a zajišťuje i proces unifikace, je láska. 

Jak již bylo výše předesláno, Ficino postuluje dvě Venuše: nebeskou a lidovou. První 

z nich se vztahuje k lásce nebeské, zrozené z Jupitera bez účasti matky (tj. látky – 

materia), a spadá do sféry andělské mysli, kdežto druhá se zrodila z otce i matky Diony. 

Naléží k anima mundi, působí na látku světa a vyznačuje se kopulativní funkcí. Ficino si tu 

vypomáhá mýtem z Platónova dialogu Symposion, který však reinterpretuje i s přispěním 

plotínovského slovníku. Podívejme se blíže na jeho znění: „Všichni víme, že není 

bez Eróta Afrodité. Ta kdyby byla jedna, jeden by byl Erós; ale poněvadž jsou dvě, nutně i 

Erótové jsou dva. A jak by nebyly dvě ty bohyně, Jedna je starší a bez matky, dcera Úrana, 

boha nebes, kterou také nazýváme Nebeskou, druhá pak mladší, dcera Diova a Diónina, 

kterou jmenujeme Obecnou. Z toho tedy vyplývá, že i Erós, jenž jest pomocníkem této 

Afrodity, správně by byl jmenován Obecný, druhý pak Nebeský.“ Oba typy lásky 

provázejí dva Erótové: božský, náležející k nebeské Venuši, a daimón, patřící k lidové 

Venuši. Ten není ani smrtelný, ani nesmrtelný, ale je smíšený z obého. Vyznačuje se 

touhou po kráse, jíž však není schopen úplně dosáhnout. V případě božského Eróta se tedy 

jedná o nazření krásy idejí, kdežto daimón obdivuje krásu lidských těl.
172

   

                                                                                                                                                                                
compositum. Ille vero penitus simpelx esse debet, sed mundorum omnium principium atque finem ipsum 

asserimus. Mens angelica primus mundus est a deo factus. Secundus, universi corporis anima. Tertius, tota 

hec quam cernimus machina. Ibid. II, 3, s. 147: Neque ab re theologi veteres bonitatem in centro, 

pulchritudinem in circulo posuerunt. Bonitatem quidem in centro uno, in / circulis autem quattor 

pulchritudinem. Centrum unum omnium deus, circuli quatuor circa deum, mens, anima, natura, materia. 

Mens stabilis circulus. Anima per se mobilis. Natura mobilis in alio, non ab alio. Materia ab alio et in alio 

mobilis… K tématu: F. Karfík, „Duplex Venus: Marsilio Ficino a druhý život jednoho filosofického mýtu,“ 

in: J. Nechutová, Druhý život antického mýtu, Brno: CDK 2003, s. 163–177. 
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 M. Ficino, De amore II, 7, s. 154: Celum Platonici summum deum ideo vocant, quia sicut celum istud 

sublime corpus omnia corpora regit et continet, sic summus ille deus omnes spiritus supereminet. Mentem 

vero pluribus nominibus nuncupant. Saturunum enim modo, modo Iovem, modo Venerem vocant. Est namque 

mens illa, vivit, intelligit. Essentiam suam Saturnum, vitam, Iovem, intelligentiam Venerem appelare 

consueverunt. Animam preterea mundi Saturnum similiter et Iovem vocamus et Venerem. Prout superna 

intelligit, Saturnum; prout celestia movet, Iovem; ut inferiora generat Venerem. 
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 Ibid.: Venus prima, que in mente est, celo nata sine matre dicitur, quoniam mater apud Physicos materia 

est. Mens autem illa materie corporalis est aliena. Secunda Venus, que in mundi anima ponitur ex Iove est et 

Dione  genita…. Denique ut summatim dicam, duplex est Venus. Altera sane est intelligentia illa, quam in 

mente angelica posuimus. Altera, vis generandi anime mundi tributa./ Utraque sui similem comitem habet 

amorem. Illa enim amore ingenito ad intelligendam dei pulchritudinem rapitur. Hec item amore suo ad 

eandem pulchritudinem in corporibus procreandam… 
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Už jsme sdělili, že Sókrates je věrným průvodcem nebeské lásky. Můžeme ho proto 

považovat i za dobrého Eróta.
173

 Při této příležitosti jej Ficino charakterizuje jako muže 

stojícího na rozhraní dvou světů (či říší lásky): pozemského a věčného. Je opět inspirován 

Symposiem, v němž Diotima, inspirovaná Duchem svatým, hovoří o Erótu takto: „Velký 

daimón, Sókrate; vždyť každá daimonská bytost je uprostřed mezi bohem a člověkem.“ 

Lze říci, že starý mudrc zastává funkci zprostředkovatele mezi lidskou touhou po kráse a 

jejím absolutním naplněním v božství.
174

 Chce-li člověk skutečně dosáhnout pravého štěstí, 

měl by věrně následovat Eróta-Sókrata. Neboť je to muž, který vždy vedl své svěřence 

k pravému dobru (bonum ipsum) a neúnavně je vybízel k obracení se ke Kristu coby 

věčnému Logu (conversio ad Christum). D. Robichaud v této souvislosti výstižně 

poznamenává, že Ficino prezentuje pohanského myslitele Sókrata jako soteriologickou 

figuru vhodnou k nápodobě spíše pro své křesťanské současníky než pro aténské občany. 

Ostatně přátelství mezi členy Platónské akademie je dle Ficina také předpokladem pravé 

lásky mezi duší člověka a Bohem.
175

  

Člověk, zasažený pravou láskou, obdivuje nejprve vnější (částečnou) krásu 

jednotlivých těl a poté dospívá k její netělesné formě, což Ficino vyjádřuje i s přispěním 

plotínovské proporční teorie. Následně homo může na sebe nechat působit paprsek, 

vycházející od všemohoucího tvůrce veškerenstva. Bůh svým milostivým světlem naplňuje 

andělskou mysl, což způsobuje aktivaci idejí. Lux dei proniká dále do přirozenosti všech 

věcí, které stvořil. Dotýká se i duše člověka, přičemž silou, která očišťuje a proměňuje jeho 

mysl a navrací ho zpět do nebe, je láska. Člověk sice může chtít nazřít Boha ještě během 

svého života, ale to se mu nikdy zcela nepodaří.
176

 Může jej však stále poznávat a milovat 

a tehdy ho ho bude milovat i Deus. Ovšem nikoliv proto, že jej poznává, ale proto, že jej 
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 M. Ficino, Argumentum Marsilii in «Apologiam», in: „Appendix I“, (ed.) M. J. B. Alen, s. 198: Quia 

sublimis daemon Socratem quasi dei interpres nuntiusque afflabat. Sed numquid ipsum Socratis intellectum 

possumus daemonum nuncupare? Possumus certe. Nam Timaeus inquit Deum nobis supremam animi partem 

tanquam daemonem tribuisse. Rursus in Sym[1388]posio ipse mentis amor ad divinam pulchritudinem 

contemplandam daemon cognominatur. Verum praeter haec necesse est superiorem nobis substantiam 

daemonis praesidere.   
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 Platón, Symposion 202e, přel. F. Novotný, s. 48; M. Ficino, De amore, VI, 18, s. 235–238. 
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 Denis J. Robichaud, Plato’s persona: Marsilio Ficino, Renaissance Humanism, and Platonic Tradition, 

Pennsylvania: University of Pennyslvania Press 2018, s. 126–132. Srov. P. O. Kristeller, Il pensiero 

filosoficko di Marsilio Ficino, s. 306. 
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 Člověka uvádí k Bohu dvě mohutnosti: vůle a rozum. Ficino se jejich prostřednictvím pokouší 

harmonizovat i křesťanské náboženství (religio christiana) s filosofií (philosophia), neboť voluntas přináleží 

knězi, zatímco rozum nejlépe vystihuje filosofa. Srov. M. Ficino, Opera I, s. 1: Nam cum animus (ut Platoni 

nostro placet) duabus tantum alis, id est, intellectu, et voluntate possit ad coelestem patrem, et patriam 

revolare ac philosophus intellectu maxime, sacerdos voluntate nitatur, et intellectus voluntatem illuminet, 

voluntas intellectum accendat, consentaneum est qui primi divina per intelligentiam, vel ex se invenerunt, vel 

divinitus attigerunt, primos divina per voluntatem rectissime coluisse, rectumque eorum cultum rationemque 

colendi ad caeteros propagasse. 
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miluje. Ficino tedy pojímá Boha a caritas za jedno. V jeho pojetí zastává láska důležitější 

funkci než poznání boží (dei cognitio).
177

 

 

4.4 Pikova kritika Ficinova konceptu přátelství 

 

Podívejme se nyní, jak Ficinovu verzi přátelství hodnotí Pico. Ten spolu s ním sdílí 

přesvědčení, že Sókratovi není třeba vyčítat žádné sexuální delikty. A obdobně soudí, že 

koncept ideální lásky by měl být interpretován alegoricky. Potud se s florentským 

platonikem shoduje. Rozchází se s ním však v názoru, že existuje přímá souvislost mezi 

pozemskou a nebeskou krásou / láskou. Daný spor se týká výkladu následujícího textu 

z Platónova Symposia: „Do těchto tajemství lásky, Sókrate, snad i ty bys mohl býti 

zasvěcen; ale nevím, zdali bys byl schopen k vrcholnému a zíravému stupni zasvěcení, ke 

kterému jest i toto při správném postupu jen přípravou… Kdo chce náležitou cestou jíti 

za touto věcí, musí z počátku v mládí chodit za krásnými těly a nejprve, jestliže ho správně 

vede jeho vůdce, milovat jedno tělo a tam plodit krásné myšlenky… Když si toto uvědomí, 

musí se stát milovníkem všech krásných těl… Potom nabude přesvědčení, že krása 

v duších je cennější než krása těl… Kdo je přiveden na cestě lásky až sem a dívá se 

postupně a správně na zjevy krásna, ten, blíže se již vrcholu erotického zasvěcení, náhle 

uvidí krásno podivuhodné podstaty, to krásno, Sókrate, pro které byly podstupovány 

všechny dřívější námahy, které je především věčné a ani nevzniká, ani nezaniká…
178

 

Zatímco Ficino postuluje Sókrata jakožto spojovací element obou typů lásky, který 

odváděl své svěřence od tělesné krásy a uváděl je do její vyšší a spirituálnější dimenze, 
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 M. Ficino, De amore I, III, s. 139: Quoniam vero a deo nata est, ad deum sui principium ingenito quodam 

appetitu convertitur, Conversa in deum ipsius radio illustratur. Radii illius fulgore ille suus appetitus 

accenditur./ Accensus appetitus deo totus inheret. Inherendo formatur. Nam deus, qui potest omnia, in mente 

sibi inherente creandarum rerum naturas effingit. Ibid. IV, 6, s. 176: Nulli enim celum repetunt, nisi qui 
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presenti in tempore impossibile est. Vere autem amare quoquomodo cognitum et possibile est et facile. Qui 
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Quod ergo nos celo restituit non dei cognitio est, sed amor. Srov. s Platónovým dialogem Faidros 247d–e 

(přel. F. Novotný), který Ficino v této pasáži přijímá zjevně za svůj inspirační zdroj: … viditelná jedinému 
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spatří to, co jest, a pohlížejíc na pravdivé věci, sytí se a má se dobře, až ji otáčivý pohyb kruhem donese na 

totéž místo. A na této okružní cestě vidí samu spravedlnost, vidí i rozumnost, vidí i vědění, ne to, které je 

spojeno s děním, ani to, které je jiné při každém ze jsoucen od nás nyní tak nazvaných, nýbrž to vědění, které 

je v tom, co je vskutku jsoucí… Ficino však spojuje platonismus s jeho christianizovanou verzí (např. 

Augustinův koncept Boha coby světla / Deus est lux). Mnozí interpreti nalézají též příbuznost mezi 

Ficinovým výstupem k Boha a Bonaventurovou mystickou cestou. Srov. kupř. L. Westra, „Love and Beauty 

in Ficino and Plotinus“, s. 175–187.  
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 Platón, Symposion 210a–211a, s. 56–57 (přel. F. Novotný).  
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Pico se domnívá, že tyto amores nejsou v souladu. Ale navzájem se od sebe liší, jak 

sděluje ve svém Commento: „… lʼamore col quale Dio ama le creature e quellʼaltro che 

propriamente si chiama amicizia…“
179

 Neexistuje ani jakákoliv vazba mezi Sókratovou 

formou přátelství a láskou, kterou lidem nabízí Bůh. Pico proto vsazuje Ficinův koncept 

amicitia do sféry lásky pozemské, i když lze uznat, že starý mudrc dokázal skvěle 

oslovovat mladíky a obracel je na cestu ctnostného života. Ovšem se svými mladíky 

(Alkibiades, Faidros) meditoval jen o amore volgare, jejímž základem byl obdiv k částečné 

(tělesné) kráse, uskutečňované formou filosofického přátelství mezi muži. Takový typ 

krásy je nejvíce materiální a nejméně dokonalý.
180

 Pico jej umísťuje na první nejnižší 

stupeň ascendenčního výstupu za ideální láskou / pravou krásou, jak jej načrtla Diotima.  

Jestliže se kníže svornosti domníval, že Sókrates vedl své chovance jen za smysly 

vnímanou krásou, jak lze dospět k její vyšší podobě? Její charakteristika úzce souvisí 

i s kosmologickým rámcem, do něhož jsou Pikovy úvahy o amore celeste vsazeny. A proto 

si jej nyní alespoň částečně představme. Obdobně jako u Ficina se setkáváme s hierachicky 

sestaveným univerzem, jemuž dominuje Bůh (simplicissima unità), kterého Pico 

přirovnává k božskému slunci a po vzoru pythagorejců a téměř všech starých teologů jej 

označuje i jako „pravé nebe“. Dále rozvažuje o první stvořené hypostázi, tj o andělské 

mysli, která je naplněna „krásou božských idejí. Ty vyvěrají (sestupují) přímo od Boha, 

jejich zdroje a pravého světla.
181

  

Při popisu mens angelica se kníže svornosti nechává inspirovat také mýtem „Diovy 

zahrady“ z Platónova Symposia, kde se vypravuje o oslavě narození Venuše. Mezi hosty se 

objevil i Poros (Důmysl, syn Métidin). Jeho protiklad Penia (Chudoba) stála u dveří 

zahrady a čekala na svou příležitost. Poté, co se Poros zpil nektarem: „vešel do Diovy 

zahrady a tam zmožen spal. A tu si Penia, puzena svou bídou, vymyslela, aby měla z Pora 

                                                           
179

 G. Pico, Commento, s. 488: Similmente, quello amore che amicizia si chiama ha opposite proprietà al 

nostro amore. Nellʼamicizia è sempre necessaria la reciprocazione, come Platone dice in molti luoghi, cioè 

che lʼuno amico per il medesimo modo e per la medesima causa ami lʼaltro, che lui è amato da colui. E cosi 

e converso, come Platone dice in molti luoghi: il che non è necessario nellʼamore nostro perchè colui che 

ama può essere non bello e conseguentemente non atto a muovere lʼamico a mutuo desiderio sua bellezza. 

Puoi dunque considerare, lettore, quanti errori nel primo congresso commetta el nostro Marsilio 

confundendo in tutto, sol per questo capo, e pervetendo ciò che dʼamore parla.  
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 Ibid., s. 567: E questo ordine nel Commento nostro sopra el Simposio diffusamente trattaremo. Sequendo 

dunque lo autore, questo ordine mostra come per sei gradi, da materiale beltà incominciando, al primo fine 

suo lʼuomo si conduce. Allʼanima aʼ sensi conversa prima per li occhi se gli presenta la particulare beltà di 

Alcibiade, di Fedro, o di qualche altro corpo spezioso; a quello inclina e in quella forma particulare si 

diletta, e quivi fermandosi è nel primo grado più imperfetto e più materiale… Srov. U. I. Aasdalen, „The first 

Pico–Ficino Controversy, s. 77.  
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 J 1,4. Srov. G. Pico, Commento, s. 548–549: Scende el divin sole, cioè la luce delle idee emanante da Dio, 

autore dʼogni luce spirituale come el sole celeste dʼogni luce sensibile… è da Platone per li orti di Giove 

significata, nella quale le idee come sempre verdi e frondosi arbori sono da Dio piantate…   
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dítě; lehne si vedle něho a počala Eróta.“
182

  Tento mýtus můžeme dle Pika vyložit i tak, že 

se nebeská láska zrodila z Úrana tehdy, když se Poros (actus / aktivní intelekt) sjednotí s 

ještě beztvarou a „nedokonalou“ substancí, jíž reprezentuje Penia (potentia).
183

 

K samotné aktivaci mens angelica dochází až v okamžiku, když je prozářena idejemi 

vycházejícími od jejího tvůrce. Pico se tu dovolává i Janova evangelia: „Co bylo v něm, 

byl život a ten život byl světlem lidí.“ Obrací se však též k židovské mystické terminologii 

a připodobňuje andělskou mysl (anděla) k druhé sefíře, zvané „ideální“ moudrost o sobě 

(Chochma).
184

  

O vyšší říši smějí meditovat i lidé. I z toho důvodu je anima umístěna do středu 

celého univerza, aby v něm fungovala jako spojnice mezi nižším pozemským a vyšším 

andělským světem. Na druhou stranu jen málokteří učenci dokáží proniknout přímo k jeho 

branám. V Commentu Pico poukazuje na dva typy intelektuálů: na „pravé“ filosofy a 

sofisty. První z nich hledají pravdu o sobě, kdežto druzí se spokojují s jejím pouhým 

zdáním. Milovníci moudrosti náležejí do duchovní oblasti, která je reálné povahy. Avšak 

sofisté soustřeďují svou pozornost na smysly vnímatelné věci a náležejí do světa, v němž 

se vyskytují jenom stíny inteligibilního nebe. Jestliže homines contemplativi usilují 

o dosažení pravého a věčného světa božských idejí (krásy o sobě), sofistům se to nikdy 

nepodaří. A navíc jim hrozí, že zůstanou nejen v zajetí smyslové krásy, ale mohou 

se propadnout i do její nižší zvířecí sféry.
185

 

Lze souhrně říci, že podle Pika může být duše člověka zasažena trojí podobou 

lásky. V prvním případě zaměřuje svou pozornost na krásu smyslově vnímatelných 

předmětů. K jejímu naplnění dochází, když se člověk zcela oddává tělesným prožitkům a 

aktivuje tak iracionální část své duše. Takový typ lásky lze označit za zvířecí. Dále 

se jedná o pozemskou lásku, v níž je již zapojena rozumová část duše. Je pro ni příznačné, 

že se člověk pokouší odhlížet od tělesné krásy a uchopovat její abstrahovanou formu. 
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 Platón, Symposion 203b–c, s. 49 (přel. F. Novotný).   
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 G. Pico, Commento, s. 551:  Ed è per le medesime cose dette chiaro come lui nasce di richezza e di 
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 Ibid., s. 548: … E perchè fra el filosofo e el sofista è la medesima differenzia, chè el filosofo cerca el vero 

e el sofista lʼapparente, però dicono li antiqui platonici essere lʼopifice delle cose sensibili chiamato 
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70 

Nejvyšší typem lásky je amore celeste, spočívající v intelektuálním nazření ideální nebeské 

krásy v říši idejí. K ní má přístup jenom ten, jehož intelekt prošel pseudo-dionýsovským 

procesem očištění a osvícení, což se dle Pika může podařit jen s přispěním studia filosofie. 

Mezi pozemskou a nebeskou láskou je stejný rozdíl jako mezi sofisty a filosofy.
186

 

 Ač Ficino považoval Pikovo rozhraní obou amores za vážné nepochopení svého 

ideálu lásky sókratovsko-platónského ražení, její klasifikace skýtá jistou analogii s pojetím 

židovského učence Leona Ebrea (1460/65–1523), kterou představil v Dialoghi dʼamore. I 

v jeho konceptu se setkáváme s přísným rozhraním mezi amore, která se uskutečňuje 

formou přátelství mezi lidmi na straně jedné, a láskou boží na straně druhé. Obdobně jako 

Pico ani Ebreo neklade „pozemskou“ lásku na úroveň amor dei. Taková láska je totiž 

částečná, neboť existuje pouze mezi stvořenými věcmi. V žádném případě plně nevystihuje 

absolutní a nejvyšší krásu boží.
187

  

I kníže svornosti se domnívá, že lidská touha po kráse nemá nic společného 

s koncepcí  nebeské lásky. Éros-Sókratés tudíž nebude nikdy schopen překlenout propast 

mezi pozemským a vyšším spirituálním světem, jak Ficino mylně soudil. Zatímco jeho typ 

Eróta-Sókrata je zakotven v horizontální perspektivě, mezi pomíjivostí (corpus) a 

nemrtelností (anima) a jeho důstojnost je spjata s nesmrtelností lidské duše, Pico nabízí 

jinou variantu. Místo postavy Sókrata postuluju figura Adama, jenž je v mnoha ohledech 

také podoben Erótovi. Není totiž zasazen do pevného statického hierarchického řádu, ale 

stojí v jeho dynamickém centru. Není dále smrtelný a ani nesmrtelný. Je svobodný. Může 

si vybrat, zda bude pečovat o svou duši a překračovat tak své smrtelné určení do vertikální 

oblasti božství, nebo zda se raději poddá svému chtíči a stane se zajatcem zvířecího typu 

lásky. Jestliže si Erós-Adam zvolí první možnost a bude chtít zachytit, byť nepatrně, 

absolutní krásu a docílit tak věčné blaženosti, měl by, dle knížete svornosti, opustit 
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Love of Leone Ebreo“, in: L. Ebreo, Dialogues of Love, Toronto: University of Toronto 2009, s. 15–16. 
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Diotimin platónský alegorický žebřík poznání, alias via positiva, a vydat se na pseudo-

dionýsovskou cestu lidského ne-vědění (via negativa). Jedná se tedy o stezku, v níž 

se filosof nemá spoléhat na své nedokonalé poznávací mohutnosti, ale měl by raději 

směřovat via mystica k „temnotě boží“. Pico svůj názor kombinuje i s postřehy ze židovské 

mystiky, kde je termín Bůh vyjádřen pomocí pojmu „Ejn Sof“ (Ne-konečno), jak ještě dále 

uvidíme.
188

   

 

4.5 Shrnutí 

 

Lze říci, že Cavalcantiho báseň „Donna me prega“ posloužila oběma učencům 

k tomu, aby jeho prostřednictvím načrtli své vlastní a v určitých detailech i rozdílné 

koncepty lásky. Ficino se totiž pokouší naplňovat svou programovou vizi 

christianizovaného platonismu, jejíž nedílnou součástí má být jednak propagandistická 

funkce, odtud jeho úsilí propojit antický platonismus s toskánskou básnickou tradicí. 

A jednak ji má doplňovat a rozvíjet i funkce výchovná, která by měla jeho žáky vhodně 

směřovat k pravé filosofické kontemplaci. Z toho důvodu Ficino interpretuje Cavalcantiho 

jakožto vzor a zároveň hlasatele sókratovské ideální nebeské lásky. 

Pico se do interpretačního zápasu o autentickou podobu obou tradic zapojuje 

o sedmnáct let později. Je však patrně již nezodpověditelnou otázkou, zda skutečně usiluje 

o to, aby nabídla věrohodnější čtení obou tradic, nebo zda se chce spíše kriticky vyrovnat 

s Ficinovou koncepcí lásky. Každopádně předkládá naprosto protichůdnou interpretační 

pozici, v níž na nižší rovinu (tj. do pozemské lásky), do smysly vnímatelné krásy, klade 

Ficinovu ideu pravého přátelství, kterou spojuje, snad oprávněně, i s interpretací 

Cavalcantiho básně. Za vyšší druh lásky považuje nebeskou láskou, jíž v závěrečné části 

zvané Commento particulare představil jeho přítel Girolamo Benivieni. Vyjma 

platónských motivů, převzatých převážně od Ficina, se v Pikově rozvrhu lásky setkáváme i 

s hebrejskými zdroji, a to zejména při prezentaci jeho pojetí štěstí / blaženosti. 

V následující kapitole budeme proto sledovat, jakým způsobem Pico s těmito prameny 

pracuje. Budeme řešit, zda je příliš závislý na svých překladatelích, případně jaké nové 

interpretační přístupy sám nabízí. 
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 G. Pico, Conclusiones 42, in: Op. omn., s. 91: Infinitas Dei per superexcedentiam ad esse intellectuale et 

viam mystice theologiae probari potest, et ad id probandum omnia alia via inefficax est.. 
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5 Židovské zdroje Pikova konceptu felicitas 

 

5.1 Uvedení 

 

 V současnosti se mnoho moderních badatelů soustřeďuje zejména na recepci 

pramenů hebrejských. Vycházejí z předpokladu, že v době redakce Commenta a 

nedokončené Oratio byl Pico ve styku se židovským učencem Eliem del Medigo a taktéž 

s konvertitou ke křesťanství Flaviem Mithridatem. Zásluhou posledně uvedeného se Pico 

nejen horlivě učil biblické jazyky, ale získal i přístup k enormnímu množství hebrejských 

manuskriptů, které mu Mithridates „ochotně“ zpřístupňoval, když je převáděl do jazyka 

latinského.
189

  K takovým překladům patřilo i dílo středověkého filosofa, logika a 

astronoma Leviho ben Geršom (lat. Gersonides, 1288–1344), které Mithridates přeložil 

roku 1486. Již C. Black se ve své práci Pico’s Heptaplus and Biblical Hermeneutics 

pokusil prokázat spřízněnost mezi Pikovým a Gersonidovým pojetím ultima felicitas. 

Jenže Black se zaměřoval na analýzu jeho spisu Heptaplus, pocházejícího z pozdního 

období jeho tvorby (1488–1489). Kdežto italská badatelka M. Andreatta dokazovala 

Gersonidův vliv i v Picově rané fázi, a to v jeho spise Commento.
190

   

Je však třeba říci, že Pico zřejmě nabízí daleko pestřejší paletu potencionálních 

židovských zdrojů, jak na ni upozornil už Ch. Wirszubski v knize Pico della Mirandola’s 

Encounter with Jewish Mysticism (1989). Soudil, že na Pikův koncept felicitas, projevující 

se i v jeho Conclusiones a dále v Apologii, zapůsobil také židovský lékař a filosof rabi 

Jochanan Alemanno. Jeho tezi v současné době podporuje izraelský badatel M. Idel a 

domnívá se, že se oba myslitelé spolu setkali ve Florencii v roce 1486, tedy v době, kdy 
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 Srov. s některými Mithridatovými překlady: M. Recanati, Commentary on the Daily Prayers. Flavius 

Mithridates’Latin Translation, the Hebrew Text, and an English Version, ed. G. Corazzol, Torino 2008; 

Gikatilla Josef, The Book of Punctuation. Flavius Mithridates’Latin Translation, the Hebrew Text, and an 

English Version, ed. A. Martini, Torino: Nino Aragno 2010; The Book of Bahir. Flavius Mithridates’Latin 

Translation, the Hebrew Text, and an English Version, ed. S. Campanini, Torino: Nino Aragno 2005; The 

Great Parchment. Flavius Mithridates’Latin Translation, the Hebrew Text, and an English Version, eds. G. 

Busi–S. Campanini, Torino: Nino Aragno 2004. Část této kapitoly byla přijata do tisku pod názvem: 

„Židovské zdroje Pikova konceptu felicitas, in: Svět literatury. 
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 C. Black., Pico’s Heptaplus and Biblical Hermeneutics, Leiden–Boston: Brill 2006, s. 211–212; M. 

Andreatta, „Introduzione“, In: Gersonides, Commento al Cantico dei Cantici nella traduzione ebraico-latina 

di Flavio Mithridate, Firenzei: Olschki 2009, s. 37–40. 
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Pico pracoval na svém komentáři o lásce (Commento) i své Řeči (Oratio).
191

 Naše 

pozornost bude zaměřena na to, jakým způsobem Pico rozvíjí ve svých zmíněných dílech 

pojetí štěstí / blaženosti. Jinými slovy prozkoumáme, z jakých zdrojů vychází, případně jak 

se s nimi kriticky vyrovnává. Budeme tedy hledat nejprve příbuznost nebo rozdílnost v 

Pikově a Gersonidově koncepci štěstí / blaženosti. Následně budeme analyzovat jeho 

kabalistický rozvrh a konfrontovat jej s Alemannovou vizí a dalšími hebrejskými prameny. 

 

5.2 Pikův a Gersonidův koncept felicitas 

 

 V pátém oddílu Apologie, nazvaném Pojednání o přirozené magii a kabale, 

představuje Pico svůj výklad Bible, a jak plyne z následující citace, zakládá se na 

kombinaci židovských a křesťanských exegetických prvků: „Známe čtyři způsoby výkladu 

Bible: doslovný, mystický neboli alegorický, tropologický a anagogický. Židé mají 

podobně pro doslovný výklad označení pešat, k tomuto způsobu se hlásí například rabi 

Š’lomo, Kimchi atd.; alegorický midraš, který často pojímají jako Midraš Rút, Midraš 

Tehilim, Midraš Qohelet, což je midrašský, tedy mystický výklad knihy Rút, Žalmů, 

Kazatel a jiných (příznačný nejvíce pro talmudskou školu); tropologický, zvaný Sechel, 

není doslovný a následují ho například Abraham ibn-Ezra, Gersonides a především rabi 

Moše Egyptský [Maimonides]; anagogický se nazývá kabala…“
192

 

 

Pico tedy uvažuje o exegetickém schématu, jejž lze načrtnout následujícím způsobem: 

 

           pešat פשט – littera – doslovný výklad 

             midraš מדךש – allegoria – alegorický výklad 

             sechel שכל – intellectus – tropologický (morální) výklad 

             kabala קבלה – anagogia – anagogický výklad. 
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 Ch. Wirszubski, Pico della Mirandolaʼs Encounter with Jewish Mysticism. Cambridge (Mass.) – London: 

Harvard University Press, 256–257. Srov. G. dellʼAcqua–L. Münster, “I rapporti di Giovanni Pico della 
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 G. Pico, Apol., in: Op. omn., s. 178: Sicut enim apud nos est quadruplex modus exponendi Bibliam, 

litteralis misticus sive allegoricus tropologicus et anagogicus, ita est et apud Hebraeos: litteralis apud eos 
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super Ruth, super Psalmos, super Ecclesiastem, et sic de aliis, et istum modum sequuntur maxime doctores 

Talmutici. Tropologicus dicitur sechel, quem sequuntur Abraam Abnazzara, ubi literaliter non exponit et 

Levi ben Gerson et multi alii, et ante omnes rabi Moyses Egyptius. Anagogicus dicitur cabala… 
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Z jakých zdrojů čerpá? Dle Geršoma Scholema byl Pico ovlivněn komentářem 

k Pentateuchu středověkého židovského učence Bachji ben Ašer (13. stol.), který však 

za alegorický výklad pokládal sechel, a nikoliv midraš. Scholem proto dospívá k závěru, že 

Pikova znalost této problematiky byla značně omezená. M. Andreatta hledala příčiny jeho 

„dezinterpretace“ jinde a upozornila na Gersonidův spis  Commento al Cantico dei 

Cantici,
193

 kde autor dochází k propojení alegorického modu s midrašským výkladem, 

které je velmi podobné, ne-li shodné, s Pikovým náčrtem: verba tendentia ad sensus 

allegoricus, et secundum opinionem cuisdam doctrine nostre Hebraice qui dicitur 

dras.
194

 Ve skutečnosti se však jedná o zvýrazněnou vsuvku, kterou do překladu zanesl 

Mithridates. Je totiž známo, že sicilský konvertita byl nejen nadaným filologem, ale proslul 

i jako neméně slavný mystifikátor, přičemž zjevným důvodem jeho her byla snaha 

zaujmout své zadavatele. O Pikovu přízeň se proto ucházel coby znalec středověkých 

mystických knih, v nichž je možno nalézt spoustu styčných bodů s křesťanskou 

filosofickou a teologickou tradicí. Mithridates si byl velmi dobře vědom i toho, že Pikovi 

mají hebrejské motivy posloužit k jeho synkreticky pojatým apologetickým a 

kontemplativním cílům. A rozhodně nikdy nevynechal příležitost, aby zdůraznil svou roli 

zasvěcovatele do židovských mystérií.
195

  

Již ve spise Sermo de passione Domini (1481), dedikovaném papeži Sixtu IV., 

uvažoval Mithridates o dvou formách výkladu. První z nich se týká autentického učení 

starých talmudistů (veteres / antiqui Talmudistae). Druhý je spjat s tvorbou rabínských 

učenců (recentiores Talmudistae / doctrina modernorum). Je pro něj příznačné, že vznikl 

až po Kristově smrti a byl zcela namířen proti křesťanům. Autentický výklad je 

pochopitelně věrohodnější, jednak proto, že jej Bůh předal ústní formou jen několika 

učencům v nepřetržité posloupnosti, jednak proto, že byl vytvořen ještě tři sta sedmdesát 

let před Kristovým příchodem. Je proto třeba dále říci že kabalistická exegeze není   určena 

všem Židům, ale jen těm, kteří dovrší čtyřiceti let
196

 proto určen všem Židům, ale jen těm, 

kteří dovrší svých čtyřiceti let.
197

 Podobné dictum se vyskytuje v Mithridatově překladu 
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 G. Scholem, On the Kabbalah and its Symbolism, přel. R. Manheim, New York: Schocken Books 1996, s. 

62; M. Andreatta, „Filosofia e cabbalà nel Commento al Cantico dei cantici di Lewi ben Geršom tradotto in 
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 Srov. kupříkladu Ch. Wirszubski, Pico della Mirandola’s, zejména 9. kap. “Christianizing 

Interpretations“, s. 106–113. 
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 Mithridates1963, s. 89.   
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 Fl. Mithridates, Sermo de passione Domini, s. 89: hoc itaque antiquissima Hebreorum oracula trecentis 

septuaginta annis ante ipsius Christi adventum in ueteri Talmud: quod Hebrei usque ad annum 

quadragesimum sue etatis legere non audent: (ut in uolumine Habodazara habetur) ita uaticinati sunt.   
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Gersonidova spisu Commento al Cantico a je opět učiněno formou zvýraznění: Ideo sancti 

doctores nostri cabaliste prohibent, ne quis usque ad annum quadragesimum ei vacet, 

quando presupponunt predicta sciri.
198

 

Nelze se divit, že jeho interpretace pronikla i do Pikova projektu. Setkáváme se s ní 

nejprve v Oratio:  „U Židů se v naší době těší tyto knihy tak posvátné úctě, že tomu, kdo 

není stár alespoň čtyřiceti let, není dovoleno se jich ani dotknout.“
199

 V Apologii je posléze 

upřena pozornost na rozhraní mezi autentickým midrašským učením předkřesťanské 

tradice, které Pico označuje za skrytý a a pravý anagogický (kabalistický) výklad: „… 

Mojžíš přijal od Boha kromě psaného zákona také jeho pravý výklad, který následně předal 

svým nástupcům, sedmdesáti starcům a ti zase svým dalším následovníkům“, a výroky 

rabínských autorit, jež však křesťanští učitelé necitovali. Důvod je prostý: „… Židé 

vytvořili talmudské učení zcela proti křesťanům, s nimiž tehdy již bojovali; a proto si naši 

otcové této větve nevážili natolik, aby považovali za pravdivý jakýkoli jejich výrok.“
200

 

K čemu má kabalistická exegeze sloužit? Ze spisu Commento se dozvídáme, že 

haec disciplina má božský původ. A proto ji na počátku (in principio / bereshit) Bůh zjevil 

pouze Mojžíšovi, neboť v sobě zahrnuje božské věci a velká tajemství, jak se domnívali už 

staří teologové. Tato mystéria nejsou určena všem lidem, ale jen vyvoleným. Lidé si je 

nesměli ani zapisovat.
201

 Mohli si je však předávat ústně až do časů Ezdráše, kdy byla 

vsazena do podoby kabalistických knih. Pico si je s velkými obtížemi obstaral. Rozumí se, 

že platil nemalé částky svému učiteli Mithridatovi, aby je přeložil do latiny.
202

 V Apologii 

Pico vskutku uznává, že se jedná o božský výklad, který nás vyvádí z pozemského života 

k nebeskému, z časnosti k věčnosti a pozvedá nás i z tělesnoti k duchovnosti. Jinými slovy 

řečeno, kabala může člověku pomoci odhalit skryté a posvátné věci, které jsou ukryty pod 

tvrdou korou židovského zákona. Ostatně tuto jedinečnou věc dosvědčoval nejen 
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 Gersonides, Commento al Cantico, s. 109. 
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 G. Pico, Apol., s. 178. Srov. týž De dign. hom., s. 111 (přel. D. Sanetrník) 
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Gersonides, ale i křesťanští učeni, jakými byli apoštol Pavel, Dionýsios Areopagita, 

Eusebius z Cesareje, Hilarius, Órigenés, Klement Alexandrijský a Jeroným.
203

 

Pico tímto způsobem transformuje původně židovské učení do křesťanské formy a 

tvrdí, že Židům sice byla svěřena pravda jako taková, jenže jejich vykladači (recentiores 

Talmudistae) jí úplně neporozuměli. Hledali tudíž jen její doslovný smysl. Na tuto 

skutečnost Pico upozorňuje v Apologii takto: „když jim totiž proroci předpovídali, že je 

mesiáš osvobodí ze zajetí a přivede je do země zaslíbené, Židé vše pochopili doslovně. A 

proto si mysleli, že je to řečeno pouze o osvobození ze světského zajetí, o zaslíbení zemi 

coby pozemské Judeji a obdobně o hmotné jeruzalémské obci a o chrámu.“
204

 Křesťanští 

vzdělanci jsou naopak schopni spatřit její skrytý duchovní smysl: „Právě křesťané si 

nejvíce zaslouží takovou vědu, neboť jako je samotný zákon duchovní, a nikoliv tělesný, 

tak i my jsme duchovní Izraelité a nikoliv tělesní.“
205

 Stejný motiv nacházíme i v Pikově 

pozdním spise Heptaplus, kde je taktéž učiněno rovnítko mezi křesťany a legitimním 

Izraelity.
206

 Na rozdíl od Židů vidí věci božské (secretiora mysteria). I proto čtou knihu 

Zákona (liber Legis) a knihu přírody (liber naturae) alegoricky, aby v nich mohli odhalit 

veškerá tajemství, což ve své teologii činil již Dionýsius Areopagita: „… cestou kabaly se 

nám odhaluje tajemství Trojice s možností vtělení, když se toto jméno uděluje nejvlastněji 

Bohu. To otevřeně častěji tvrdí nejen kabalisté, ale [nacházíme to] i v teologii Dionýsia 

Areopagity.“ 
207
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 G. Pico, Concl. 34, s. 110. 
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Kníže svornosti dále předpokládá, že kabalistická exegeze je věrohodným 

interpretačním klíčem vhodným k dešifrování základních teologických otázek, která 

učence uvádí do hlubin filosofické kontemplace. Tato nauka je také srovnatelná i s 

novoplatonsko-pythagorejskou tradicí: „A pokud se týká jejich filosofického obsahu, 

člověk by téměř myslel, že čte Pythagoru nebo Platóna, jejichž učení jsou tak blízká 

křesťanské víře, že náš Augustin vyjadřuje Bohu svou hlubokou vděčnost za to, že se spisy 

platoniků dostaly do jeho rukou.“
208

 Pico se tedy zapojuje do synkretického modelu, v níž 

se jednotlivé religionistické a filosoficko-teologické systémy snoubí v jeden celek v rámci 

prisca theologia). V rámci této tradice se vychází z předpokladu, že Bůh předal Mojžíšovi 

pravou moudrost (prisca sapientia) a ta byla v nepřetržité posloupnosti dále recipována.
 209

 

V závěru Apologie se proto Pico chlubí, že je prvním myslitelem latinského 

Západu, jenž propojuje dohromady „křesťanskou“ filosofii s židovskou mystikou: „… já, 

latinsky píšící autor, jsem se jako první zmínil o této prvotní a pravé kabale, již využívám i 

ve svých tezích.“ Jeho názor sdílel i G. Scholem.
210

 Musíme ovšem konstatovat, že takové 

prvenství náleží spíše jeho učiteli Fl. Mithridatovi. Jelikož ten v Sermo upřednostňuje 

židovské učení před řeckou vzdělaností, když zdůrazňuje, že to byl Mojžíš, kdo jako první 

čerpal z pramenů moudrosti (fons sapientiae). A teprve později jej následovali další perští, 

egyptští a řečtí mágové a učenci (Zoroaster, Hermés, Pythagoras, Platón): „.. a jak píše 

pythagorejec Numenius ve spise O dobru, Platón a Pythagoras v řečtině vyložili jenom to, 

na co již předtím přišli brahmáni a Židé… Platónovo učení není ničím jiným než 

opětovným vyjádřením starého mojžíšovského jazyka.“
211

 V okruhu florenstkých platoniků 

má navíc Mithridates ambici prokázat, že disponuje dobrou filosofickou průpravou a smí 

být pokládán za Platónova přítele (legitimum Platonis amicum).
212

 Pico tedy, pod 
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 M. Ficino, Op. omn., s. 883 (3). Srov. s referencí R. Agricoly (1444–1485): Homo est [Mithridates], ut 

audio, doctissimus omnium linguarum… peritissimus, praeterea theologus, philosophus. K. Hartfelder, 
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Mithridatovým vlivem, vsazuje kabalu do tradice prisca theologia, což posléze činí i ve 

spise Heptaplus: Notum illud Numenii philosophi, non aliud esse Platonem quam Atticum 

Mosem.
213

  

Kromě filosofické roviny má kabala i zřetelný apologetický nádech, jak plyne 

z Oratio: „Zkrátka a dobře mezi námi a Židy není snad žádná sporná otázka, v níž bychom 

je právě s pomocí kabalistických spisů nemohli usvědčit z omylu a argumenty je zahnat do 

úzkých tak, že by jim nezbyl ani koutek, kde by se mohli schovat.“ A dále lze uvést pasáž 

z Apologie: „.. a když jsem si je důkladně prostudoval, pochopil jsem, že se mnohé, ba 

dokonce téměř vše, shoduje s naší vírou. My křesťané jsme dokonce schopni porazit Židy 

jejich vlastními zbraněmi.“
214

  Už v Mithridatově Sermo se objevuje následující sdělení. 

„A právě na nás přešla památka Kristova utrpení a našeho vysvobození. Židovský zákon se 

proměnil v evangelium a synagoga v církev.“
215

 Domnívám se proto, že jak v Apologii, tak 

v Heptaplu uplatňuje Pico téměř doslovně některé Mithridatovy vize. 

    Kabalistická exegeze je nicméně určena jen vyvoleným mudrcům, kteří dosáhli 

určitého věku a především se důkladně seznámili s vybranými vědami. Mezi ně patří 

dialektika, která umožňuje učencům tříbit slova, morální filosofie, zajišťující jejich vnitřní 

očištění. Dále se jedná o přírodní vědu, zahrnující disciplíny typu aritmetika či přirozená 

magie. Samotné curriculum zakončuje a vrcholí studiem teologie, respektive metafyziky. 

Podobnou dichotomii mezi prostým lidem, jemuž je v písemné podobě svěřena kniha 

Zákona (liber Legis), a elitou, které je umožněn přístup k božským věcem (vera lex), 

nacházíme i v Mithridatově překladu Gersonidova Commento al Cantico. Morální 

zdokonalení zprostředkovává člověku scriptura sacra formou příkazů a nařízení, které by 

měl každý z bázně Boží dodržovat. Vyššího stupně poznání dosahuje pouze elita poté, co 

se vydá na cestu spekulativního vědění. Mudrc může nejprve pronikat do tajů matematiky 

a přírodních věd (fyzika), aby byl posléze schopen vstřebat i náročnější studium božských 

věd (zejména metafyziky / teologie). Na jejím vrcholu pak stojí poznání Boha a 

v konečném stádiu i přimknutí se k němu, což Gersonides považuje za nejvyšší odměnu 

jeho dosavadního životního úsilí (felicitas).
216
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Nutno říci, že zmíněné vědy jsou hierarchicky uspořádány a provázány. Není tedy 

možné přeskočit kupříkladu matematiku, neboť ta učence teprve připravuje na vstup 

do sféry vyšších věd (sapientia divina). Jestliže se však mudrc dostane až ke studiu 

metafyziky (via perfectionis), neznamená to zákonitě, že dosáhne zcela svého cíle. Jeho 

intelekt proto musí být stále pevný, aby se vždy dokázal vyvarovat všech chyb, hájit 

absolutní pravdu a také v ní dlít.
217

 Samotný proces sjednocení s Bohem je v arabsko-

aristotelské terminologii pojat jako spojení aktivního božského a pasivního lidského 

intelektu. Gersonides se této linie drží, přenáší jej i do tradice židovské. Nechává se 

inspirovat biblickým citátem z Písně písní: „Polib ho polibkem svých úst.“ A rozpracovává 

koncept polibku smrti (mors osculi / binsica), v jehož rámci se uvažuje o radostném 

naplnění všech intelektuálních tužeb učence (amor intellectualis) ve spatření božství svého 

tvůrce. Aby židovský kabalista dodal vážnosti svému sdělení, uvádí, že podobným 

způsobem skonali také Mojžíš, Áron a Marie.
218

  

Vychází v tomto případě Pico opravdu z Gersonidova modelu? Podle 

Ch. Wirszubského je možno nalézt paralelu mezi knihou Zohar a spisem Commento.
219

 Ve 

své hypotézi však zdůrazňuje, že některé její části nekorespondují zcela s dalším 

překladem, totiž Recanatiho komentářem k Pentateuchu, který měl Pico zásluhou 

Mithridata na přelomu září a října 1486 k dispozici, právě když vytvářel toto dílo.
220
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M. Idel se domnívá, že se Pico mohl nechat inspirovat středověkým židovským učencem 

Maimonidem, který ve spise Průvodce tápajících uvažoval alegoricky o  mors osculi takto: 

„Výsledkem je, že když dokonale očištěný člověk zestárne a je blíže smrti, obavy z ní 

vzrostou mocněji, avšak radost a velká láska ji nakonec přemohou, a to až do té doby, než 

se duše oddělí od těla…“
221

 S další varaintou přichází M. Andreatta, která na základě 

důkladné analýzy manuskriptu, jeho glos i vsuvek určuje za přímý Pikův pramen právě 

Gersonidův komentář o lásce. Oba koncepty se mají vyznačovat společnými motivy: 

zdůraznění spirituálního typu lásky (symbolizovaný nebeskou Venuší), dále sjednocení 

pasivního a aktivního intelektu a taktéž způsob skonání vyvolených patriarchů.
222

   

 Úvodem můžeme říci, že v židovské tradici se rozvažuje o dvou druzích 

„smrtelných“ (požehnaných) polibků (mors osculi). V prvním z nich dochází k oddělení 

duše z těla (per separationem animae a corpore), homo contemplativus ještě fyzicky 

neumírá. Jeho tělo je pouze umrtveno a samotná duše se dostává do stavu extatického 

vytržení, kdy se spojuje s její božskou složkou: „Duše spravedlivého člověka vystoupí za 

jeho života velmi vysoko, až k místu rozkoše duší všech spravedlivých.“
223

  V druhém 

polibku duše už tělo navždy opouští. Jedná se o konečné stadium, v němž člověk skutečně 

umírá, aby se mohl přimknout k boží přítomnosti (Šechina). Takový druh polibku 

zachycuje kupříkladu Recanatiho zlomek: „Věz, že jako zralé ovoce spadne ze stromu, 

když už nepotřebuje spojení s ním [se stromem], tak tomu je i u spojení duše a těla; neboť 

když [lidská] duše pochopila to, co bylo v její moci pochopit, přimkne se k božské duši, 

odloží oděv prachu a opustí své místo [tj. tělo], aby se přimkla k Šechině – to je smyslem 

polibku smrti“
224

 

 Ve spise Commento rozlišuje Pico také dva druhy mors osculi. Nejprve se homo 

dočasně oprostí od svého tělo (separazione solo dellʼanima dal corpo) a nazří / pozná tváří 

v tvář pravou krásu / Boha (Venere celeste). Konečné blaženosti (ultima felicitas) dosáhne 
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až poté, co nastane naprosté oddělení duše z těla. V této fázi se již navždy sjednocuje 

s pramenem veškeré krásy (tj. nebeskou Venuší).
225

  Akt tohoto spojení zachycují i dvě 

Pikovy teze z roku 1486, z nichž je možno vyčíst jeho další potencionální hebrejské zdroje. 

Soustřeďme se proto na jedenáctou tezi: „Způsob (ačkoli kabalisté o tom nehovoří), jak 

archanděl zasvěcuje rozumné duše Bohu, se děje pouze oddělením duše od těla, nikoliv 

těla od duše – jen druhotně. To nastává ve „smrtelném“ polibku, o níž je psáno: je vzácná 

smrt jeho svatých ve spatření Páně.“
226

 Archandělem je míněn Michael, což dokládá první 

„hebrejská“ teze: „Jako člověk je nižším knězem a obětuje Bohu duše nerozumných 

živočichů, tak Michael coby vyšší kněz obětuje duše rozumných živočichů.“
227

 Pico je 

nyní patrně ovlivněn tímto Recanatiho komentářem k Pentateuchu: „A od koho žádám 

oběti? Od Izraele? Vy víte [Recanati říká dále], že Michael je veleknězem, protože jeho 

moc pochází od lásky [šestá sefíra], a v midráši je řečeno, že obětuje duše spravedlivých 

jako zápalné oběti.“
228

 

 Pojetí ultima felicitas zprostředkovává třináctá teze: „Kdo se věnuje kabale bez 

příměsi něčeho cizího, pokud tak činí již dlouho, zemře z binsica [„smrtelný polibek“]. 

Jestliže však v konání pochybí nebo [k němu] přistoupí neočištěný, bude pohlcen 

Azazelem skrze „vlastnost soudu.“
229

 Teze popisuje faktickou smrt. Vyplývá z ní i to, že 

pokud člověk neprojde procesem morálního očištění, bude jeho konání hodnotit démon 

zvaný Azazel (Samael). Zajímavou interpretaci této pasáže přináší Kniha Zohar, démon je 

totiž andělem svrženým z nebe do nejhlubší temnoty. I přesto mu náleží právo soudit / 
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posuzovat lidská provinění.
230

  Jestliže však mudrc dosáhne příslušného stavu, bude se 

moci navrátit ke svému počátku (pramenu krásy): „Konečným lidským štěstím / blažeností 

je to, když se aktivní intelekt spojí s pasivním coby jeho formou…. Takovým způsobem 

skonali i Mojžíš a Miriam, jak se dočítáme v Pikově Commento: „…a proto kabalističtí 

učenci a mnozí církevní otcové chtějí v takovém intelektuálním vytržení zemřít…binsica, 

která v našem jazyce znamená „smrtelný“ polibek, v jehož souvislosti se hovoří o 

Abrahámovi, Izákovi, Jákobovi, Mojžíšovi, Áronovi, Miriam a dalších.“
231

 Můžeme 

nicméně konstatovat, že varianta Andreattové je poměrně přesvědčivá, poněvadž hlavním 

Pikovým zdrojem je opravdu Gersonidův komentář. Doplňujé jej však i jiné židovské 

zdroje (Maimonides a Recanati), které mu v roce 1486 postupně zpřístupňoval jeho 

překladatel Mithridates. 

 

5.3 Pikův a Alemannův koncept felicitas 

 

 Vyjma gersonidovského vlivu předložme ještě jiný pramen Pikova pojetí štěstí / 

blaženosti. Ve třetí části spisu Commento se v souvislosti s charakteristikou nebeské lásky 

objevují tato dvě hebrejská jména: „Manaen e Johanan.“
232

 První z nich náleží zmíněnému 

středověkému učenci Menachemu Recanatimu a „Johanan“ odpovídá jménu „Jochanan.“ 

Podle F. Secreta patří J. Alemannovi, který byl aktivní v Padově, Mantově, Bologni a ve 

Florencii.
233

 Zde pobýval nejprve v letech 1455–1462 a poté od roku 1488, kdy působil 

v domě bankéře Jehi’ela da Pisa jako učitel a vychovatel. M. Idel proto soudí, že Pikovi 

byly některé Alemannovy spisy známy ještě o dva roky dříve.
234

 Uveďme kupříkladu jeho 
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 Srov. The Wisdom of the Zohar, II., s. 652: They are the “Fallen down, and with opened eyes,“ namely, 

Uzza and Azael… So he is called “fallen down“: he fell from heaven, and then he fell again into the depth of 

darkness. Azael is the one “with opened eyes,“ because darkness was not scattered over him, because he did 

non protest or rage against Heaven like the one [mentioned] above. Srov. s touto Picovou tezí: Concl. 13, in: 

Op. omn., s. 109: Qui operatur in Cabala sine admixtione extranei, si diu erit in opere, morietur ex binsica, 

et si errabit in opere aut non purificatus accesserit, devorabitur ab Azazele per proprietatem iudicii. Viz též: 

Ch. Wirszubski, Pico della Mirandola‘s Encounter with Jewish Mysticism, s. 159. 
231

 G. Pico, Commento, s. 557–558: E nota che la più perfetta e intima unione che possa l‘amante avere della 

celeste amata si denota per la unione di bacio, perchè ogni altro congresso o copula più in là usata nello 

amore corporale non è licito per alcuno modo per translazione alcuna usare in questo santo e sacratissimo 

amore; e perchè e´sapienti cabalisti vogliono molti degli antiqui padri in loro essere morti, troverai appreso 

di loro essere morti di binsica, che in lingua nostra significa morte di bacio, il che dicono di Abraam, Isaac, 

Iacob, Moyse, Aaron, Maria, e di qualcuno altro… 
232

 G. Pico, Commento, s. 535: … del divino e celeste nella Cantica sua, e però Johanan e Manaen ebrei e 

Jonathan caldeo dice che fra tutti eʼ cantici della scrittura sacra quello è el più sacro e el più divino. 
233

 F. Secret, Les Kabbalistes Chrétiens de la Renaissance, Paris 1964, s. 43. Srov. Ch. Wirszubski, Pico 

della Mirandola’s, s. 256–257. 
234

 M. Idel, „The Ladder of Ascension-The Reverberations of a Medieval Motif in the Renaissance“, in: 

Studies in Medieval Jewish History and Literature, 2, 1984, s. 86–87; A. Ben-Zaken, Reading Ḥayy Ibn-
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komentář k Písni písní (Chešek Šelomo), na němž začal rabi pracovat od roku 1469 a 

následně, na Pikův podnět, se k němu vrátil při svém druhém pobytu ve městě lilie.  Dále 

lze poukázat na jeho dílo Collectanea, což je komentář ke spisu Živý, syn bdícího 

arabského filosofa A. ibn Tufajla (1105–1185), které vykazuje četné paralely s Commento 

a Oratio. Tentýž Alemannův spis měl Pikovi posloužit spolu s traktátem O nesmrtelnosti 

(Chaj ha-olamin) i při tvorbě jeho alegorické interpretace knihy Genesis, zvané 

Heptaplus.
235

 

 Prozkoumejme, zda s Idelovým názorem souzní některé Pikovy „kabalistické“ teze 

(vytvořené v letech 1485–1486), které by mohly prokázat určitou názorovou příbuznost 

obou učenců. Uveďme první „kabalistickou“ tezi: „Ačkoliv jiní kabalisté tvrdí, já bych 

v prvním kabalistickém dělení rozlišil kabalistickou vědu na učení o sefírách a o jménech 

jakoby v praktickou a spekulativní [větev].“
236

  Takový rozvrh scientia cabalae Pico více 

objasňuje v Apologii, kde uvádí následující: „Ve svých tezích nazývám umění 

kombinatoriky uměním otáčení abecedou, a to umění, které se soustředí na síly vyšších 

těles a které může být jednak pojato jako část přirozené magie, ale jednak také zcela 

odlišně, je právě to, o čemž hovořím v této tezi, když tvrdím, že nám napomáhá 

v poznávání Kristova božství…“
237

 Učení o jménech je překvapivě, oproti běžnému pojetí, 

přiřazeno ke spekulativní (teosoficko-teurgické) kabalistické části. A je pro ni, podle Pika, 

příznačné, že pracuje s dvaceti dvěma písmeny hebrejské abecedy (umění otáčení 

abecedou). V jejím rámci jsou tato písmena různě permutována a kombinována. Kdežto s 

praktickou (extaticko-prorockou) větví je spjato učení o deseti hierarchicky uspořádaných 

sefirách, fungujících jako zprostředkovatelé božské síly, která vyvěrá z vyšší nebeské sféry 

do roviny pozemské.  

 S obdobným uspořádáním kabaly se setkáváme v Alemannově Chešek Šelomo, kde 

je na postavě Mojžíše upřesněna i funkce samotných sefír: „Kabalisté věří, že Mojžíš, 

                                                                                                                                                                                
Yaqẓān. A Cross-Cultural History of Autodidacticism, Baltimore: The Johns Hopkins University Press 2011, 

s. 75.  
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 Srov. F. Lelli, “Umanesimo laurenziano nellʼ opera di Alemanno, In: Dora L. Bemporad – I. Zatelli (eds.), 

La cultura ebraica allʼepoca di Lorenzo il Magnifico. Celebrazioni del V centenario della morte di Lorenzo 

il Magnifico, Firenze: Olsckhi 1997, s. 53–55. 
236

 G. Pico, Concl. 1, in: Op. omn., s. 107–108: Quicquid dicant caeteri Cabaliste, ego prima divisione 

scientiam Cabale in scientiam Sephirot et Semot, tanquam in practicam et speculativam distinguerem. Srov. 

Montefiore MS 316, f. 28v. In: M. Idel, “Magical and Neoplatonic Interpretations of the Kabbalah in the 

Renaissance“, in: David B. Ruderman (ed.), Essential Papers on Jewish Culture in Renaissance and Baroque 

Italy, New York: New York University Press 1992, s. 118: The speculative part of the Kabalah concerns 

knowledge of the interconnection of the three worlds by means of the ten Sefirot, and the allusion and secrets 

of the Torah and the hierarchy of these three worlds and their area of influence. 
237

 G. Pico, Apol., in: Op. omn. s. 181: Illa enim ars combinandi, est quam ego in conclusionibus meis voco, 

Alphabetariam revolutionem, est ista quae de virtutibus rerum superiorum, quae uno modo potest capi, ut 

pars Magiae naturalis, alio modo, ut res distincta ab ea, est illa de qua loquor in praesenti conclusione, 

dicens: Quod adiuvat nos in cognitione divinitatis Christi… 
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pokoj buď s ním, byl znalý ve věcech duchovního světa, který též nazývají světem sefirot, 

božských jmen nebo také [světem] božských písmen… Kdykoli potřeboval udělat znamení 

a zázraky, modlil se, vyslovoval Boží jména a slova, a meditoval… tak, že emanace 

sestupovaly do světa a působily nadpřirozené věci. S takovou znalostí rozevřel Mojžíš 

moře, otevřel zemi apod.“
238

 V Alemannově kabalistickém projektu se Mojžíš, coby první 

ze starých teologů (prisca theologia), stává jakýmsi super-mágem, jemuž Bůh svěřil 

pravou moudrost (prisca sapientia) a daroval mu nad-přirozenou sílu, aby jejím 

prostřednictvím konal velké divy (miracula). Zdánlivě by tak mohl manipulovat se světem 

přírody a získávat v něm značnou dominanci srovnatelnou s novodobou koncepcí vědy 

coby moci sloužící k ovládnutí veškerenstva (universum). Ve skutečnosti však Alemanno 

požaduje, aby homo magus žil a tvořil v souladu s příkazy tóry. Nepřísluší mu proto role 

vědce-dobyvatele, ale spíše se má stát pokorným služebníkem-prorokem, využívajícím své 

duchovní síly z vyššího sefirotického světa k proměňování sebe sama, své přirozenosti 

(natura). Mudrc má projít procesem sókratovsko-platónského sebepoznání, které by jej 

mělo nejprve morálně a spirituálně očistit a posléze uvést na cestu zdokonalení. Po jeho 

zdárnému průběhu by měl dokázat rozpoznat veškerá tajemství, jež jsou ukryta v knize 

zákona a v knize přírody. V konečném stadiu by směl také nazřít boží krásu a přimknout 

se k ní.
 239

 

 Jak by měl takový proces probíhat? Na tuto otázku nám odpovídá Alemanno 

ve svém díle Collectanea: „Toto jsou tři přípravné [kroky], vnějšek [těla], vnitřek [duše] a 

obrazotvornosti. Když se ponoří do těchto tří věcí, dostaví se tak veliký příval, že bude 

moci na sebe nechat sestoupit Božího Ducha, který se nad ním bud vznášet a mihotat celý 

den.“ Zjeví se mu totiž hrozná tajemství, která mohou emanovat pouze do čisté duše.
240

 

Rabi zde upozorňuje i na svou novo-platónskou inspiraci, která je srovnatelná 

s Pikovou trojstupňovou cestou pseudodionýsovského očištění: purificatio – očištění, 

illuminatio – osvícení a perfectio – zdokonalení.  
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 Srov. Ms. Oxford, Bodleian Library, 1535, cc. 104v-105r, in: M. Idel, La cabbalà in Italia in Italia, s. 

225–226: I cabbalisti credono che Mosè, la pace sia con lui, avesse una conoscenza precisa del mondo 

spirituale, chiamato «mondo delle Sefirot» e dei nomi divini o «mondo delle lettere»… Quando voleva 

operare segni e prodigi, Mosè pregava e pronuciava nomi divini, parole e meditazioni… Allora le 

emanazioni scendevano nel mondo e creavano nuove cose sovrannaturali: con tali conoscenze Mosè divise il 

mare, aprì la terra, etc. 
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 J. Alemanno, Collectanea, Ms. London, Jewʼs College, Montefiore 316, c. 28v, in: M. Idel, La cabbalà in 

Italia, s. 228. 
240

 Ibid., Ms. Oxford, Bodleian Library, 2234, c. 164r. s. 222: Allora gli si riveleranno segretti terribili e 

quelle visioni divine che possono apparire solo ad nime limpide e pure pronte a riceverle., secondo quanto è 

scritto: «Preparati per tre giorni e lava le tue vesti». Tre infatti sono le preparazioni: esteriore [del corpo]: 

interiore [del animo]: e dellʼimmaginazione. 
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Po zdárném průběhu tohoto obnovení (renovatio) získává meditující učenec 

příležitost k sebezdokonalení, a to formou absolvování vybraných disciplín. Alemanno tak 

načrtává celoživotní vzdělávací program, který v sobě mimo jiné zahrnuje studium tóry, 

rabínských spisů, přírodních věd (astronomie, alchymie a fyzika), filosofie (arabsko-

aristotelské, platonské a židovské provenience) a vrcholí studiem božských věd (magie a 

kabala). Můžeme dále říci, že rabi, obdobně jako Pico, odmítá také použít jen doslovný 

výklad tóry. Ten je prospěšný prostému lidu k dodržování jejich příkazů a nařízení. Mudrc 

nemá setrvávat na povrchu, ale má ve své filosofické kontemplaci směřovat via alegorica 

přímo do nitra živého organismu tóry.  Podle Idela není jistě náhodou ani to, že Mithridates 

překládal na jeho žádost jenom ty hebrejské spisy, které byly zahrnuty i v Alemannově 

studijním curriculu.
241

  

Už v Oratio Pico žádá, stejně jako židovský učenec, aby homo neváhal a 

neprodleně usiloval o svůj morální a duchovní růst (perfectio). Vždyť oproti jiným 

živočichům není jeho přirozenost pevně zakotvena v hierarchicky uspořádaném univerzu. 

Naopak má jedinečnou příležitost si ji utvářet ke svému obrazu a své podobě: „Adame! 

Nepřidělil jsem ti žádné určité sídlo, žádnou tobě vlastní podobu ani žádné osobité dary – a 

to proto, abys získal a měl takové sídlo, takovou podobu a takové dary, jaké si podle 

vlastního přání a úsudku sám zvolíš. Přirozenost ostatních stvoření je vždy pevně určena a 

rozvíjí se pouze v mezích, které jsou stanoveny mnou předepsanými zákony. Ty si však 

budeš, aniž bys byl jakkoli omezován, určovat svou přirozenost podle své vlastní svobodné 

vůle, do jejíž péče jsem tě svěřil.“
242

 Člověku se sice otvírají nekonečné obzory 

svobodného rozhodování, leč jsou spjaty s důležitým závazkem. Musí si vybrat, zda bude 

chtít poklesnout na úroveň zvířat, kde bude v zajetí tělesné žádostivosti, nebo se naopak 

homo může vydat vzhůru po Jákobově žebříku poznání až k andělské řísi.  Vybere-li si 

druhou variantu, musí opustit všechno smyslové a oddat se výhradně péči o intelektuální 

část své duše: „Kdo vypěstuje zárodky smyslové, stane se zvířetem. Kdo vypěstuje 

zárodky rozumové, vyzraje v nebeskou bytost. Kdo vypěstuje zárodky intelektuální, stane 

se andělem a synem Božím.“
243

 

Ve spise Commento Pico rozvíjí totéž téma. Ve zkratce lze říci, že jeho hlavním 

cílem je nalezení ideální (intelektuální) krásy. Člověk se musí proto oprostit od veškerého 

obdivu k tělesné kráse a vydat se za poznáním její vyšší abstraktní formy. Pico nás tak zve 
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 „Appendice“ 3: Il curriculum degli studi di Yoḥanan Alemanno, in: M. Idel, La cabbalà in Italia, s. 419–

422. 
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 G. Pico, De dig. hom., s. 57 (přel. D. Sanetrník). 
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 Ibid., s. 59. 
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na šestistupňovou pouť, opět po Jákobově žebříku, jejímž smyslem má být nahlédnutí 

(intellectus) a spočinutí u pravé krásy / blaženosti (felicitas supernaturalis). Základním 

předpokladem však je, aby se duše na prvním stupni odpoutala od smyslové krásy spojené 

s tělem. Na čtvrtém stupni pak bude moci poutnice zahlédnout obraz ideální krásy. Na 

pátém stupni se již setkává s nebeskou Venuší, která je vlastní formou krásy. Postoupí-li 

ještě o jeden stupeň výše, dosáhne vrcholu svého snažení. A spočine u pramene krásy, 

může-li k němu člověk vůbec během života dospět.
244

    

Takto novoplatonsky pojatý ascendenční výstup k pravé kráse propojuje Pico nejen 

s prvky vycházejícími ze židovské, ale i z arabsko-aristotelské filosofické tradice. Jeho 

vstupní fází je umrtvení těla coby proměnlivé a pomíjivé látky. Následuje hledání čisté 

intelektuální formy, jejímž prostřednictvím může učenec proniknout až k branám pravé 

krásy. Ve spise Commento Pico proto spolu s Platónem a Aristotelem rozvažuje o třech 

mohutnostech lidské duše: vegetativní, senzitivní a rozumové. Domnívá se však, že musí 

existovat ještě vyšší složka, totiž intelektuální, skrze níž by mudrc mohl být spjat 

s andělskou myslí a dospěl by tak k vrcholu svého snažení.
245

 Jinými slovy nastal by 

proces sjednocení lidského pasivního a andělského aktivního intelektu, jak plyne z Pikovy 

třetí teze podle Averroa: „Konečným lidským štěstím je, když se aktivní intelekt spojí 

s pasivním coby [jeho] formou. Tomuto spojení porozuměli obzvláště špatně a chybně 

mnozí latinští [autoři], které jsem četl. A především Jan z Jandunu, jenž nejen v tomto 

[bodě], ale téměř ve všech filosofických otázkách chybně pochopil a zcela zneuctil 

Averroovo učení.“
246

 

 Problematický je nicméně názor některých židovských (Maimonides) a arabských 

myslitelů (Al-Farabi, Averroes, Alexandr z Afrodisiady, Ibn Tufajl, etc), kteří soudili, že 
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 G. Pico, Commento, s. 567: E questo ordine nel Commento nostra sopra el Simposio diffusamente 

trattaremo. Sequendo dunque lo autore, questo ordine mostra come per sei gradi, da la materiale beltà 

incominciando, al primo fine suo lʼuomo si conduce. Allʼanima aʼ sensi conversa prim per li occhi se gli 

presenta la particulare beltà di Alcibiade, di Fedro… Di poi da sè allʼ intelletto proprio ascendendo è nel 

quinto grado, ove la celeste Venere in propria forma e non immaginaria… nè gli è licito nel settimo, quasi 

sabbato del celeste amore, muoversi più oltre, ma quivi debbe come in suo fine a lato al primo Padre, fonte 

della bellezza, felicemente riposarsi… 
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 Ibid., s. 479: Poi è in lui la vegetativa, per la quale questo corruttibile corpo si genera, si nutrisce e 

cresce, e quello eterno vive di perpetua vita. Tertio, è la parte sensitiva e motiva, per la quale ha 

convenienzia con gli animali irrazionali. Quarto, è la parte razionale, la quale è propria de gli uomini e de 

gli animali razionali, e daʼ Peripatetici latini è creduta essere lʼultima e la più nobile parte, dellʼanima 

nostra, cum nondimeno sopra essa sia la parte intellettuale ed angelica, per la quale lʼuomo così conviene 

con gli Angeli, come per la parte sensitiva conviene con le bestie. El sommo di questa parte intelletuale 

chiamano eʼ Platonici unità della anima e vogliono essere quella per la quale lʼuomo immediatamente con 

Dio si congiunge, e quasi co lui convenga, come per la parte vegetativa conviene con le piante. 
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 G. Pico, Concl. 3, in: Op. omn., s. 67–68: Felicitas ultima hominis est cum continuatur intellectus agens 

possibili ut forma; quam continuationem et latini alii quos legi et maxime Iohannes de Gandavo pervese et 

erronee intellexit, qui non solum in hoc, sed ferme in omnibus quaesitis Philosophiae, doctrinam Avenrois 

corrupit omnino et depravavit. 
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„Boží“ duch, osvětlující (illuminatio) lidský intelekt, je v něm přítomen jen ve spojení 

s tělem a po jeho zániku zmizí.
247

 Pico se s takovou interpretací úplně neztotožňuje (byla 

by ohrožena nesmrtelnost lidské duše). Patrně i proto rozlišuje ve spise Heptaplus dva typy 

felicitas: přirozené štěstí (felicitas naturalis) a věčnou blaženost (felicitas supernaturalis). 

Zatímco průvodcem prvního z nich je Mojžíš, který během šesti dnů zasvěcuje učence 

do všech mystérií přírodních zákonů (liber naturae), věčnou blažeností (pravou krásou) už 

v sedmý den provazí Kristus v podobě janovského vtěleného slova.  K němu se coby 

k počátku vše právem obrací a navrací.
248

 

Ostatně do sekce přirozeného štěstí Pico zařazuje právě arabské učence, kteří 

záslužně rozvažovali o funkci lidského rozumu a také o jeho funkci v rámci sjednocení 

lidského pasivního a božského intelektu.
249

 Podle Pika se však už nevěnovali tématu věčné 

blaženosti. I Alemanno nabízí stejný seznam intelektuálů v Chaj ha-olamin, zmiňuje 

pozdně antického řeckého filozofa Alexandra z Afrodisiady a arabské myslitele Averroa 

nebo Ibn Tufajla. Ti také prezentovali způsoby, jak docílit přimknutí se k aktivnímu 

intelektu (ultima felicitas). Ani podle rabiho do konečného stadia většinou nikdy 

nedospěli.
250

 A proto se Alemanno raději obrací ke své vlastní tradici a vyzdvihuje jméno 

Abrahama Abulafii (1240–1294), středověkého židovského představitele extatické 

kabalistické větve. Podle Lelliho se nejedná o nečekaný krok, jelikož se u obou myslitelů 

vyskytuje mnoho společného. Můžeme zmínit zejména definici kabaly, v jejímž rámci jak 

v Abulafiově, tak Alemannově případě vévodí účení o jménech.
251

 Takový kabalistický 
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 G. Pico, Heptaplus, s. 274–276: Unde nobis maximum dogma de anima reseratur. Intellectum enim, qui 

est in nobis, illustrat maior atque adeo divinus intellectus sive sit Deus (ut quidam volunt), sive proxima 

homini et cognata mens, ut fere omnes Graeci, ut Arabes, ut Hebraeorum plurimi volunt. Quam substantiam 

et Judaei philosophi et Abunasar Alpharabius, in libro quem scribit de principiis, expressis verbis Spiritum 

Domini appellavit. Nec factum sine causa ut, priusquam hominem ex animo et corpore vinculo lucis 

constituisset, huius rei meminerit, idest delationis spiritus super aquas, sed ob id factum, ne forte crederemus 

non adesse spiritum hunc nostro intellectui, nisi cum esset corpori copulatus. Quod et Moses Aegyptius et 

Abubacher Arabs et quidam alii falso crediderunt. 
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 Ibid., s. 326: Illam naturalem, hanc supernaturalem appellant. De prima, idest de naturali, satis dictum a 

Mose, quoniam rerum cognita natura, naturalem quoque earum felicitatem cognoscimus… Felicitatem ego 

sic definio: reditum uniuscuisque rei ad suum principium. 
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 Ibid., s. 330: De homine autem, etsi diversi diversa senserint, omnes tamen intra humanae facultatis 

angustias se tenuerunt, vel in ipsa tantum veri vestigatione, quod Academici, vel in adeptione potius per 

studia philosophiae, quod Alpharabius dixit, felicitatem / hominis determinantes. Dare aliquid plus visi 
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Cause, according to the opinion of Averroes and Abu Bakr ibn Tufayl... 
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rozvrh se měl posléze promítnout i do Pikova uspořádání kabaly. Posuďme, nakolik jsou 

Lelliho závěry oprávněné. 

Už víme, že Pico přiřazuje učení o sefírách k praktické kabale, zatímco její 

spekulativní větev je spjata s učením o jménech. S podrobnějším vymezením této části 

kabaly se setkáváme ve druhé „kabalistické“ tezi: „Ačkoli jiní kabalisté tvrdí, já bych 

rozdělil spekulativní větev kabaly do čtyř proudů, které odpovídají čtverému dělení 

filosofie, jež také obvykle používám. První z nich nazývám uměním otáčení abecedou 

[Alphabetarie revolutionis] a odpovídá filosofické části, kterou nazývám všeobecnou 

[philosophia catholica]. Druhá, třetí a čtvrtá část je trojitá merkava odpovídající třem 

částem speciální filosofie, tj. božské, prostřední a rozumové přirozenosti.“
252

 Umění 

otáčení abecedou je totožné s uměním kombinatoriky (ars combinandi), jak jsme se s ním 

setkali už v Picově Apologii. A koresponduje s Abulafiovou lingvisticko-kabalistickou 

exegezí, která využívá mystickou techniku zvanou gematrie, založenou na kombinaci a 

permutaci jednotlivých písmen hebrejské abecedy, převoditelných v čísla a opačně. Taková 

metoda umožňuje učenci dosáhnout pravého proroctví a v konečném stadiu i sjednocení se 

s aktivním intelektem (Bohem).
253

   

O názorové spřízněnosti obou myslitelů byl přesvědčen i Ch. Wirszubski, 

předpokládal, že Pico čerpal převážně z Abulafiova spisu Sitre Tora (lat. De Secretis 

legis), což byl komentář k Maimonidovu Průvodce tápajících (More ha-nevukim).
254

 S. 

Campanini však poukazuje na další zdroj, tj. Abulafiův dopis Vezot-li Jehuda, adresovaný 

jeho žáku Jehudovi. Podle Idela zprostředkoval znalost abulafiovské terminologie, 

vycházející z Maimonidovy aristotelsky orientované filosofie, jeho překladatel Fl. 
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Mithridates už v roce 1486,
 255

 poněvadž velmi dobře intuitivně vycítil, že Pico potřebuje 

pramenný materiál, jenž by mu měl posloužit k jeho filosoficko-teologickým účelům. 

Nuno říci, že se Mithridates pokládal za zasvětitele do božských věci. Knížeti 

svornosti také nerad svěřoval své tajuplné interpretace Abulafiových děl jinak než osobně. 

Samotné texty překládal doslovně a většinou ve velkém spěchu, protože je Pico naléhavě 

potřeboval pro své privátní studium. I přesto si Mithridates chtěl zachovat pozici učitele, 

který bedlivě bdí nad pokroky svého žáka. A tak z didaktických důvodů nechával v textu 

slova v hebrejském, arabském, nebo aramejském originále, čímž chtěl Pika upozornit na 

jeho nedostatečnou znalost lingua sacra. V margináliích mu již zřetelně dával najevo, že 

sám nikde nepronikne do skrytých interpretačních záhad Abulafiových děl a bude muset 

být navždy odkázán na svého učitele.
256

 

Proč mu však záleželo na tom, aby Pico dokázal proniknout do exegeze extatického 

kabalisty? Je známo, že se ještě za studií v Padově seznámil s židovským učencem Eliem 

del Medigo. Ten jej seznamoval s židovskou a aristotelskou filosofií (včetně jeho 

arabských komentátorů)
257

 a dával mu k dispozici i některé latinské překlady jejich spisů. 

Mezi ně patřily i vybrané pasáže pocházející z dílny středověkých židovských mystiků. 

Del Medigo však na jejich učení nahlížel značně skepticky, když zpochybňoval originalitu 

tohoto myšlenkového proudu. Nesouhlasil rovněž s úsilím některých svých současníků 

nabízet kabalu křesťanským zadavatelům jako vhodný prostředek sloužící k potvrzení 

fundamentálních dogmat katolické církve.
258

  

Kdežto Mithridates činil pravý opak a obhajoval užitečnost židovské tradice i 

v rámci křesťanského náboženství. Krom toho těžce nesl, že Pico je s Eliou del Medigo 
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 M. Idel. „Flavius Mithridates: “Vetus Talmud“ and other Askenazi tradition“. In: M. Perani – G. Corazzol 
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 U. Cassuti, Gli Ebrei a Firenze, s. 271; P. Kibre, The Library of Pico della Mirandola, no920, s. 80–81; 

M. Idel, Kabala. Nové pohledy, s. 30–32. 
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kontaktu i ve Florencii.
259

 Rozhodl se tedy na Abulafiově příkladu věrohodně prokázat 

nezastupitelnou roli extatické kabaly v konfrontaci s filosofickou pozicí, kterou hájil právě 

del Medigo. Mithridatovi však bylo taktéž zřejmé, že Pika zaujme tehdy, pokud mu 

umožní spatřit v Abulafiově učení i paralelu s filosofií a teologií. V abulafiovských textech 

proto nalézáme jeho časté intepretační zásahy, které mají formou vsuvek zdůraznit jejich 

christologický charakter. Nutno však dodat, že v původních hebrejských pramenech taková 

témata rozhodně zpracována nejsou.
260

 

Ač Mithridatova mystifikační hra měla značný vliv na Pikův rodící se kabalistický 

koncept, čehož si všímá například Corazzol,
261

 přesto nelze přehlédnout jeho úsilí 

nabídnout jinou a pokud možno odlišnou verzi křesťanské kabalistické exegeze, což je 

nejvíce patrné z jeho Conclusiones a spisu Heptaplus. Již v Oratio a Apologii si Pico 

stěžoval, že za překlady kabalistických knih musí zaplatit ctižádostivému a 

nevyzpytatelnému Mithridatovi nemalé částky. Nemůžeme se divit, že se postupně pokusil 

jeho zasvětitelskou a překladatelskou roli umenšit. To se mu nakonec podařilo až poté, 

když byl v Římě roku 1487 Mithridates pro podezření z vraždy uvězněn. Jejich spolupráce 

byla tudíž ukončena. Pro jeho místo musel nyní Pico najít adekvátní náhradu, jíž 

Alemanno bezesporu byl. Podle Idela dnes již bohužel nedokážeme zcela objektivně 

posoudit bezpočet setkání a rozprav, které spolu oba učenci uskutečnili. Jisté však je, že je 

tehdy spojoval i zájem o Abulafiovu extatickou kabalu.
262

 

Příbuznost jejich koncepcí by mohla doložit Pikova třetí „kabalistická teze: „Věda, 

která je praktickou částí kabaly, praktikuje celou formální metafyziku a nižší teologii.“
263

 

Ale podle Bluma je funkce nižší teologie srovnatelná spíše s posláním středověké teologie, 

jejímž dobrým příkladem může být Akvinského definice: „umění, jak vést / směřovat svůj 

život k Bohu.“
264

 V takovém náhledu je Pico charakterizován jako myslitel, který bravurně 

pracuje se scholastickou terminologií a paradoxně ji dokonale využívá pro svůj koncept 
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humanisticky pojaté filosofické teologie. Naproti tomu Ch. Wirszubski odkazuje k Pseudo-

dionýsiově katafatické (negativní) teologii spjaté s učením o jménech (de nominibus).
265

  

Zdá se však, že se Campanimu podařilo odhalit skutečný zdroj Pikovy teze. Jedná 

se o zmíněný Abulafiův dopis Summa brevis cabale, v němž extatický kabalista rozlišuje 

mezi talmudem a skrytou moudrostí (sapientia cabale occulta). Ta je pojata jako umění 

meditovat o Božím jménu prostřednictvím deseti sefír a jako umění, umožňující 

proniknout do tajemství tetragrammatonu prostřednictvím dvaceti dvou písmen hebrejské 

abecedy (umění otáčení abecedou). Zatímco první z nich vzniklo dříve, druhé učení 

o jménech je, dle Abulafii, vznešenější a má i vyšší status.
266

 Umožňuje učenci vydat se 

na cestu pravého proroctví po mystické exegetické stezce. Obdobně jako u Pika je jejím 

vyvrcholením nazření pravé krásy. Abulafia ji pojímá za velesvatyni: „…  do které vstoupí 

jen proroci… tímto pochopením pak rozumová mohutnost porozumí „řeči“, která vychází 

z činného intelektu… toto je stezka pravého proroctví a jeho podstaty.“
267

 Mudrc však 

musí nejprve projít procesem fyzického (tělesného), morálního a duchovního očištení. 

I v tomto bodě je patrná paralela s Abulafiovým a Alemannovým pojetím. 

Vraťme se ještě k vymezení pojmu „metaphysica formalis“. Benátský učenec 

Francesco Zorzi (1466-1540)
268

 se ke konci života pokusil interpretovat některé Pikovy 

„kabalistické“ teze. Ve svém komentáři ke třetí tezi nalezl podobnost mezi abulafiovským 

umění a druhou disciplínou praktické kabaly, rozumí se formální metafyzikou.
269

 Jeho 

závěry korespondují s Idelovým a s Campaniho stanoviskem.
270

 Podporuje je i pasáž 

ze spisu Commento, kde Pico rozjímá o božím synu následně:  „Tuto první stvořenou mysl 
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označuje Platón a antičtí filosofové Hermés Trismegistos a Zoroaster někdy jako syna 

božího, někdy jako mysl, někdy jako moudrost, či božský rozum…“
271 

Pico tak hledá 

souvislost mezi řeckou filosofií, potažmo náboženstvím (pseudo-hermetismem) a 

židovskou a křesťanskou tradicí v rámci konceptu prisca theologia, což se projevuje i 

ve třinácté „chaldejské“ tezi. Zde je syn boží pojat jako řecký bůh Pan a je charakterizován 

jako „chlapec / dítě“ (puer), jehož můžeme však ztotožnit i s intelektem: „U interpretů 

nerozuměj chlapcem nic jiného než intelekt.“
272

   

Výraz Pan znamená rovněž všechno (quod totum significat). Takový motiv není 

ničím novým. Setkáváme se s ním již u Eusebia z Caesareje a Isidora Sevillského.  Pronikl 

však i do Boccacciových a Landinových děl.
273

 Jeho rozbor ovšem nalézáme také 

ve Ficinově De religione christiana, kde je zván sphera intelligibilis. Bylo by proto 

logické hledat zrod Pikových úvah přímo v jeho konceptu, jak plyne z následující desáté 

„kabalistické“ teze: „To, co kabalisté označují jako Metatron,
274

 je bez vší pochybnosti 

podobné tomu, co Orfeus nazývá Pallas, Zoroaster otcovým rozumem, Hermés božím 

synem, Pythagoras moudrostí a Parmenidés intelektuální sférou.“
275

 Ostatně takovou 

možnost připouští i S. Campanini, když upozorňuje, že Ficino mohl posléze inspirovat i 

benátského učence Zorziho, který identifikoval pojem Pan s inteligibilního sférou. Jenže 

takové dictum se objevuje už v Mithridatově Sermo, kde Pan, symbolizující Ježíše, je coby 

syn boží zabit.
276

 Je proto pravděpodobnější, že Pico čerpá z verze svého učitele a 

překladatele z hebrejštiny. 
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nunciaret. Magnum Pana interiise. cum ventum est ad locum Thamnus magna voce inclamavit, interijt Pan. 
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Kníže svornosti má navíc výhrady vůči Ficinovu názoru, že v souladu 

s hermetickou tradicí lze syna božího alias vtělené slovo (verbo) označit za „vyššího 

stvořeného anděla.“ Zřejmě tak naráží na pasáž z jeho Theologia platonica, kde jej Ficino 

nazývá nejvznešenějším andělem. Místo toho Pico pokládá anděla za „stvořitele a nikoliv 

za pouhé stvoření.“
277

 S využitím janovské terminologie považuje verbum také za život 

(vita), v němž vše, co Bůh stvořil, existovalo ještě předtím spolu s Ním v ideální formě 

bytí. A proto kabalisté oprávněně považují syna božího za moudrost, když: „udělují jméno 

„život“ druhé sefíře (sic), která vychází od prvotního Otce a je sama v sobě první ideální 

Moudrostí.“
 
 

V židovské mystické tradici se vychází z předpokladu, že Bůh na počátku (berešit / 

in principio) stvořil svět prostřednictvím třiceti dvou cest své moudrosti. Rozumí se 

pomocí deseti sefír a dvaceti dvou písmen hebrejské abecedy. Pico se této dikce drží a 

sděluje: „Berešit, tj. na počátku stvořil, je totéž, jako by řekl, v moudrosti stvořil.
278

 

V sefirotickém systému odpovídá moudrost druhé sefíře zvané Chochma. Ta v Pikově 

pojetí symbolizuje Krista, tj. nestvořeného a věčného syna božího, k němuž se vše navrací: 

„Skrze tutéž tezi lze rozpoznat, že tentýž syn, jenž je moudrostí otce, je ten, kdo vše v Otci 

sjednocuje a skrze něhož byly všechny věci stvořeny. K němu se vše také obrací a v něm 

všechno spočine.“ Samotné dílo stvoření (ma‘ase berešit) je poté rozvedeno i v poslední 

části spisu Heptaplus. V úvodu Pico neopomíjí zdůraznit, že se jedná o vyvrcholení jeho 

veškerých úvah.
279

 Co se mu tedy vyjevuje? S využitím mystické techniky gematrie se 

setkáváme s kombinací a permutací pojmu berešit. Jeho výsledek je takový: „Slovo av 

označuje otce; bebar: v synu a skrze syna (předpona bet se váže k oběma výrazům); resit 

znamená počátek; šabat: spočinutí … Všem křesťanům je známo, že otec stvořil v synu a 

skrze syna, což můžeme vyjádřit i tak, že syn je počátkem a cílem všeho. Je proto (jak píše 

                                                                                                                                                                                
statim ululatus et gemitus auditus est. hec etiam relata Tyberio Cesari fidem habuere, cuius iussu perquisitus 

quisnam esset iste Pan, responsum est eum fuisse qui fuit filius Mercuij ex Penelope. Pan igitur deus qui 

omnia sunt in mundo comprehendit: unde nomen habet… Srov. Platón, Crat. 408 b-d (přel. F. Novotný). 
277

 Giovanni Pico, Commento, s. 466: Ed abbi ciascuno diligente avvertenzia di non intendere che questo sia 

quello che daʼ nostri Theologi è detto figliuolo di Dio, perchè noi intendiamo per il figliuolo una medesima 

essenzia col padre, a lui in ogni cosa equale, creatore finalmente e non creatura, ma debbesi comparare 

quello che eʼ Platonici chiamano figliuolo di Dio al primo e più nobile angelo da Dio creato. M. Ficino. 

Theologia platonica, 11, 4. 
278

 Giovanni Pico, Concl. 25, in: Op. omn., s. 82: Idem est Bresith, id est in principio creavit, ac si dixisset et 

in sapientia creavit. Srov. s potencionálním zdrojem – M. Recanati, fol. 2ra, in: Ch. Wirszubski, Pico della 

Mirandola, s. 41: And our Masters also said in the book Bahir… that rešit [beginning] is in fact hokmah 

[wisdom]. 
279

 Giovanni Pico, Hept., s. 374: Sed superesse aliquid adhuc cognosco intactum a nobis et indiscussum, 

quod etiam primo loco exponendum videbatur, idest quid sibi velit prima dictio legis, quae est in principio.  
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Jan) α a ω, i počátkem, jak sám sebe zve….“ Triádu: av – otec, ben (bet + nun) – syn a 

šabat můžeme připodobnit k proklovskému modu: processio, reversio a reunio.
280

 

Z jakých dalších zdrojů Pico čerpá? Podle Wirszubského se dovolává Recanatiho 

komentáře k Tóře, kde se objevuje také stejná triáda (av, ben a šabat). Ovšem, jak 

upozorňuje Ogren, v Picově konceptu postrádáme hebrejská písmena kuf a reš, jejichž 

kombinací vzniká slovo kever.
281

 Aliis verbis není u něho patrná snaha uvést lidskou duši 

na cestu k jejímu věčnému spočinutí, kdy má nastat vítězný šabat coby tajemství velkého 

jubilea. Crofton předpokládá, že Pico může vycházet z Recanatiho, nebo z anonymního 

spisu Liber combinationum, pocházejícího snad z abulafiovského okruhu. Problematika 

určení zdroje se dotýká i čtyřicáté čtvrté „kabalistické“ teze, kde Pico medituje o božím 

synu jakožto makrokosmu, s nímž se člověk coby mikrokosmos spojuje.
282

 Rozumí se, že 

se setkává s andělem božství (se Šechinou (boží přítomností – felicitas ultima): „Když duše 

dosáhne všeho, čeho jen může dosáhnout, spojí se s vyšší duší, zbaví se svého pozemského 

šatu, vytrhne se ze svého místa a spojí se s božstvím.“
283

 Neboť Wirszubski určuje jako 

přímý zdroj Recanatiho komentář k Pentateuchu, kdežto B. C. Novak a posléze i F. Lelli 

jej nacházejí v Alemannově Chešek Šelomo.
284

  

Navrátíme-li se k charakteristice Metatronu, možná se nám podaří najít alespoň 

částečné řešení tohoto problému. Tuto postavu Pico blíže specifikuje nejen ve svých 
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 Ibid., s. 378–380: Ab patrem significat; bebar in filio et per filium (utrumque enim significat beth 

praepositio); resit, principium; sabath, quietem et finem… notum omnibus Christianis quid sit, Patrem in 

Filio et per Filium creasse, quidem item sit, Filium principium esse et finem omnium. Est enim α et ω (ut 

scribit Ioannes), et ipse principium se appellavit…     
281

 M. Recanati, Commentary on the Torah, in: Ch. Wirszubski, A Christian Kabbalah Reads the Law. 

Jerusalem 1977, s. 17–18: … it is Av, i.e. a “Father“ for all the generations of those things that come into 

existence from its emanation by way of its nursing from the alef, which is an allusion to Keter Elyon. And 

when if flows forth onto the letter nun, which is in the middle of the alphabet, a son is born from its 

conjuction there. And when it enters between kuf and resh, then it is a kever, i.e., a “grave“, and it enters 

there to relinquish the soul from its body and to seek rest for it, and to bring it into the palace of the King. It 

further operates and enters between the two last letters in order to arrive at the supernal light, the rest of the 

souls, and then it is Shabbat. Then it stands still from giving birth and from operating, for this is the secret of 

the Great Jubilee… B. Ogren, The Beginning of the World in the Renaissance Thought, Leiden: Brill 2016, s. 

49–50.     
282

 Srov. Ibid., s. 380: Patrem in Filio et per Filium creasse, quid item sit: Filium principium esse et finem 

omnium. Est enim α et ω (ut scribit Ioannes), et ipse principium se appelavit; et nos demonstravimus finem 

omnium rerum esse, ut in principio suo restituantur… Neque enim statim in promptu omnibus videre hic 

explicatam mundorum quattor, de quibus egimus, omnem rationem, cognationem item et felicitatem de 

quibus postremo nos disputavimus. Primum igitur illud advertendum, vocari a Mose mundum hominem 

magnum. Nam si homo est parvus mundus, utique mundus est magnus homo. Srov. C. Black, Picoʼs 

Heptaplus and Biblical Hermeneutics, s. 216. 
283

 G. Pico, Concl. 44, in: Opera omnia, s. 83: Cum anima compraehenderit, quidquid poterit 

compraehendere, et coniungetur animae superiori, expoliabit indumentum terrenum a se, et coniungetur cum 

divinitate. 
284

 Ch. Wirszubski, Pico della Mirandola’s, s. 50; F. Lelli, “Un collaboratore ebreo di Giovanni Pico della 

Mirandola: Yohanan Alemanno“, s. 427.  
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zmíněných tezích, ale i v Commento a v Oratio.
285

 Když odmítá přijmout Ficinovu 

představu „vyššího stvořeného anděla“, odvolává se na středověké kabalisty, neboť ti věří, 

že se biblický Henoch transformoval v Metatron, tj. v anděla božství. Jedním z nich je i 

Abulafia, který pokládá jeho jméno, skládající se ze sedmdesáti dvou hebrejských písmen, 

za posvátné a nevyslovitelné (nomen ineffabile). Jedná se totiž o syna božího a našeho 

spasitele, vládnoucímu celému světu.
286

 Podle Idela symbolizuje Metatron božský aktivní 

intelekt, k němuž se člověk (pasivní intelekt) může navždy přimknout v konceptu unio 

mystica.
287

 

Abulafia tedy na jeho postavě popisuje proces sjednocení, respective postupnou 

transformaci lidského intelektu v božský prostřednictvím kombinace a permutace písmen 

hebrejské abecedy (gematrie).
288

 I Pico jeho vizi přijímá, proměňuje ji však ke svému 

obrazu. A konfrontačně jej označuje nejen za syna božího, ale i za pravého mesiáše, 

kterého židé nikdy skutečně nepoznali: „Skrze jméno jod, he, vav, he, což je jméno 

nevyslovitelné, o němž kabalisté tvrdí, že bude jménem mesiáše, lze zřetelně rozpoznat, že 

to bude Bůh, boží syn, který se prostřednictvím ducha svatého stal člověkem a po něm na 

lidi sestoupí duch utěšitel, aby přivedl lidský rod k dokonalosti.“
289

 

  Pravý mesiáš je také počátkem (principium), skrze něhož Bůh stvořil nebe i zemi. 

A proto: „Z této teze a třicáté výše uvedené plyne, že každý kabalista musí uznat, že Ježíš, 
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 G. Pico, De dign. hom., s. 59: Neboť tajná židovská teologie proměňuje jednou svatého anděla v anděla 

božství, jehož nazývají םלאך הטכינה … týž, Commento, s. 554: Dunque quando nellʼuomo niuna umana 

operazione appare è veramente morto quanto allʼessere umano e, se da quello passa allʼessere intellettuale, 

è per tale morte di uomo in angelo trasformato; nè altrimenti el detto si debbe intendere deʼ sapienti 

cabbalisti quando o Enoch in Matatron in angelo della divinità, o universalmente alcuno altro uomo in 

angelo dicono trasformarsi.  
286

 A. Abulafia, De Secretis Legis, Cod. Vat. Ebr. 190, fols. 377r–378v, in: Ch. Wirszubski, Pico della 

Mirandola‘s, s. 232: Et ipse est… hu Goel idest redemptor. quia est ipse in toto corde tuo… et ipse est qui 

regit totum mundum… sicut cor quod regit totum corpus et secretum eius est in mari… 
287

 Unio mystica – G. Scholem se domníval, že tento koncept není zcela autentický v rámci židovské mystiky. 

A proto uvažoval o vnější gnosticko-mytologické inspiraci židovských zdrojů. Kdežto M. Idel nabízí zcela 

opačný pohled. I v židovském prostředí může meditující učenec zakoušet osobní mystickou zkušenost 

(takový názor odmítal Scholem). V kabale tak, dle Idela, můžeme nalézt jednak teoretickou diskuzi o 

možnosti mystického sjednocení se s Bohem (teosoficko-teurgický aspekt – zástupcem takového pojetí je 

Menachem Recanati), jednak se setkáváme i s popisy osobního zakoušení Boha (poznání a splynutí s Ním 

v podobě mors osculi). Zástupcem této kabalistické větve (extatický aspekt) je právě Abraham Abulafia. 

Srov. M. Idel – B. McGinn (eds.), Mystical Union in Judaism, Christianity, and Islam, New York 1996, s. 

27–57. 
288

 A. Abulafia, De Secretis Legis, Cod. Vat. Ebr. 190, fols. 377r–378v, in: Ch. Wirszubski, Pico della 

Mirandola‘s, s. 232: … sechel appoel id est intellectum agentem… Itaque sapientes nostri vocant eum ut 

plurimum הנוך. et dicunt quod Henoch est Mattatron et sic dixit Ionethes Chaldeus… Scias quod nomen 

primum ipsius Mattatron ex sacrosanctis septuaginta nominibus que habet est… iehuel idest deus deus. et 

secretum eius est בן Ben idest filius…  Srov. M. Idel, Ben: Sonship and Jewish Mysticism, New York–London 

2007, s. 333. 
289

 G. Pico, Concl. 15, in: Op. omn., s. 109: Per nomen Iod, he, vav, he, quod est nomen ineffabile, quod 

dicunt Cabalistae futurum esse nomen Messiae, evidenter cognoscitur futurum eum Deum Dei filium per 

spiritum sanctum hominem factum, et post eum ad perfectionem humani generis super homines paracletum 

descensurum. 
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když byl tázán, kdo je, velmi správně odpověděl: „Já jsem počátek, který mluví k vám.“
290

 

Pico zde opět uplaňuje Janovské dictum, aby dodal vážnosti svému tvrzení: „Řekli mu, 

„kdo jsi ty?“ Ježíš jim odpověděl: „Co vám od počátku říkám.“ (J 8,25). Principium tedy 

souzní s moudrostí (sefíra Chochma), jak bylo výše uvedeno. A vztahuje se k Ježíšově 

božské (vtělené slovo) a tělesné přirozenosti („slovo se stalo tělem“ J 1,14). Chochma je 

tak počátkem boží moudrosti, která se vlévá do lidského intelektu. Můžeme ji dále vymezit 

jako první příčinu, která převyšuje veškerou řeč, jak se o ni, podle Pika, dočítáme 

v anonymním středověkém spise Knize příčin (Liber de causis).
291

 

Obdobně v Abulafiově Imrej Šefer je první příčina nad všemi věcmi (tj. nad 

smysly, obrazností, intelektem i řečí), poněvadž je jejich příčinou.
292

 Jeho dílo se rozhodl 

interpretovat i rabi Alemanno. Spojil jej s biblickým výrokem: „Počátkem moudrosti je bát 

se Hospodina“ (Ž 111, 10) a s Aristotelovou koncepcí činného a trpného rozumu. Chochmu 

pak pojímá za počátek, který je prostředníkem toho, co se uskutečňuje i toho, co je ještě 

v možnosti.
293 

A stejně jako v Abulafiově a Pikově případě je první příčinou všeho 

jsoucího.  Je zde však jedna odlišnost. Neboť kníže svornosti je přesvědčen, že pravým 

mesiášem, alias synem božím může být jenom Kristus. Ten také figuruje jako garant toho, 

že Bůh vše stvořil v dobré smlouvě: „… neboť [ta] je k Bohu, který je sám dobrý, řízena a 

směrována tak, že jako je celý svět ve svých částech jeden, tak také na konci bude 

[smlouva] jedna spolu se svým tvůrcem.“  

Homo má usilovat o dosažení věčné blaženosti a sjednocení se se svým počátkem 

(moudrostí / aktivním intelektem): „I my napodobme nejposvátnější smlouvu světa, 

abychom se ve vzájemné lásce sjednotili, připojili se k pravé Boží lásce, dosáhli své 

blaženosti a posléze jsme se s ním šťastně sjednotili…“
294

 I v tomto bodě existuje výrazná 

shoda mezi Pikem a Alemannem. Rabi se také domnívá, že člověka nedovede k věčné 
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 Ibid., 39, s. 111: Ex hac conclusione et trigesima superius posita sequitur, quod quilibet Cabalista habet 

concedere, quod interrogatus Iesus quis esset, rectissime respondit dicens, Ego sum principium qui loquor 

vobis. Srov. Ibid., 30, s. 110: Necessario habent concedere Cabalistae secundum sua principia, quod verus 

Messias futurus est talis, ut de eo vere dicatur, quod est Deus et Dei filius. 
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 Ibid. 5, s. 100: Cum dixit Abucaten, causam primam superiorem esse omni naratione, non tam propter id 

habet veritatem quo primo affert, quia scilicet causam ante se non habet, quam propter id quod secundario 

innuit, quia omne intelligibile unialiter antecedit. 
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 A. Abulafia, Imrej Šefer, 193, Ms. Paris BN 849, 91a, 123a: The First Cause, cannot be described, since it 

is above all description. And speech does not reach it, since description is only by means of speech; and 

speech is by means of the intellect; and the intellect is by means of thought; and thought is by means of the 

immagination; and the immagination is by means of the senses. And the First Cause is above all of these 

things, since it is their cause. As a result of this, it does not fall under sense or immagination or thought or 

intellect or speech. Consequently, it is not describable. 
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 B. Ogren, The Beginning of the World in Renaissance Jewish Thought. Maʼaseh Bereshit in Italian Jewish 

Philosophy and Kabbalah 1492–1535, s. 27. Srov. Aristotelés, De Anima, III, 5, přel. A. Kříž, Praha: Petr 

Rezek 1995, s. 96–97.  
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 G. Pico, Hept., s. 382: …. Imitemur et nos sanctissimum foedus mundi, ut et mutua caritate invicem simus 

unum et simul omnes per veram Dei dilectionem cum illo unum feliciter evadamus.  
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blaženosti pouze rozum. Je proto třeba aplikovat vyšší složku duše (pasivní intelekt), 

sloužící ke spojení s božským aktivním intelektem: „Ten, kdo je dokonalý, přilne 

k aktivnímu intelektu a bude přijímat božské světlo z božské přirozenosti, zvané aktivní 

intelekt… tak, že člověk a aktivní intelekt se stanou nerozeznatelnými jeden 

od druhého.“
295

 

 

5.4 Shrnutí 

 

Pikův koncept felicitas představuje poměrně složitý systém, v němž se snoubí 

zdroje vycházející z antické novo-platónské a aristotelské filosofie s prameny 

pocházejícími ze středověké arabské filosofické a  židovské mystické tradice (Gersonides, 

Recanati, Abulafia). A proto nelze jednoznačně určit, která filosofická odnož má v jeho 

pojetí dominantní funkci. Zdá se však, že již v její rané fázi (spjata s tvorbou Commento, 

Oratio a Conclusiones) se projevuje zřetelný interpretační vliv jeho učitelů a překladatelů 

z hebrejštiny, jakými byli zejména Flavius Mithridates a Jochanan Alemanno. Tito učenci 

ho nejen seznamovali se židovskou exegezí, filosofií a mystikou, ale nabízeli mu i četné 

možnosti, jak dohromady skloubit jednotlivé filosofické tradice. Pico se tak pod jejich 

vlivem zapojuje do synkreticky pojatého konceptu prisca theologia, v jehož rámci se 

pokouší řešit i otázku lidského údělu. Obě díla proto spojují i podobné antropologické 

motivy: otázka volby – dimenze zvířecí (smyslová láska) nebo říše andělská (hledání 

intelektuální formy lásky), proces očištění člověka – tři stadia (purificatio–dialektika a 

philosophia moralis, illuminatio–philosophia naturalis et perfectio–theologia sive 

metaphysica). A konečně v obou spisech se objevuje také téma sjednocení se s Bohem 

(spojení lidského pasivního a božského aktivního intelektu). Není proto překvapující, že 

takové motivy pronikly také do jeho pozdního spisu Heptaplus, v němž Pico čerpá svou 

inspiraci převážně z Alemannovy dílny (opět proces očištění lidského intelektu, využití 

téhož curricula vědních disciplín a přimknutí se k Šechině, alias Metatronu). 
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 F. Lelli, “Prisca Philosophia and Docta Religio. The Boundaries of Rational Knowledge, s. 71. Srov. M. 

Idel, “The Ladder of Ascension – The Reverberations of a Medieval Motif in the Renaissance“s, s. 84. 
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6 Závěr 

 

Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. 

(Augustinus Aurelius, De vera religione 39, PL 34, 154) 

 

 

Pikovu cestu za poznáním můžeme pojímat v několika interpretačních rovinách. 

Zaprvé ji můžeme označit za fázi formační. V jejím rámci byla v první kapitole „Italský 

humanista Giovanni Pico: pokus o portrét“ řešena Pikova pouť k pramenům moudrosti (ad 

fontes). Při svých studijních cestách po významných univerzitních centrech (např. Padova 

a Paříž) se kníže svornosti mohl blíže obeznámit s dobovou koncepcí humanistického 

způsobu vzdělávání (studia humanitatis). Sám nejprve inklinoval k rétorice (Bausi), kterou 

však vzápětí byl ochoten kombinovat i s aristotelskou filosofickou tradicí, jak se s ní 

seznámil v Padově. Následovala cesta do Florencie, aby se zde za asistence Marsilia Ficina 

hlouběji ponořil do platónských studií. Ovšem stále se nacházel pouze na počátku svého 

poznávajícího úsilí. A nebyl ani rozhodnut, kterou z výše uvedených disciplín by měl 

raději upřednostnit.  

Zadruhé, můžeme Pikovu cestu pokládat za fázi konfrontační. Ta patrně začíná už 

v korespondenci s benátským humanistou E. Barbarem, kdy se proměňuje i jeho postoj k 

filosofii. Ve svém slavném dopise De genere dicendi se totiž kníže svornosti rozhodl 

propojit své humanistické vzdělání a svůj zájem o středověkou filosofii a teologii. Jak 

můžeme rozumět Pikově obraně „barbarských“ scholastických filosofů (J. Duns Scotus, 

Albert Veliký, etc.)? Lze ji chápat např. jako velkou žertovnou hru, kde již od počátku není 

znám ani vítěz, ani poražený, jak soudil E. Barbaro. Koneckonců takovou kratochvíli si 

Pico chtěl vyzkoušet také při svém pobytu na sorbonnské univerzitě. I zde se totiž hodlal 

zdánlivě procvičovat v techničtěji pojatém „barbarském“ pařížském stylu. Jenže tato hra se 

v Římě náhle přibližíla ke svému konci. Zde měl Pico v úmyslu uspořádat akademickou 

debatu se všemi učenci tehdejšího světa o svých Conclusiones. Hodlal jim nabídnout nejen 

své dosavadní výsledky z formační fáze, ale i synkretický projekt se zřetelnými 

konkordačními rysy, na což upozorňoval již E. Garin. 
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Avšak disputace nikdy neproběhla. Pico narazil na odpor konzervativních učenců, 

kteří odmítali jak jeho mladičkou nerozvážnost, tak jeho nedostatečné vzdělání 

v teologické disciplíně. Kníže svornosti se tak dostal do pozice, kdy teze již nenabízel 

ctihodným učencům, ale musel je bránit před svými „barbarskými“ posuzovateli. Výsledek 

jeho pře byl evidentní. Pikovy teze byly odsouzeny a sám jejich autor se měl zodpovídat 

před inkvizičním soudem. Jak na danou situaci reagoval kníže svornosti? Jakoby stále 

naslouchal Barbarovu žertovnému tónu a odjel se svými francouzskými přáteli do Francie 

v touze se znovu procvičit v barbarském scholastickém stylu. Jeho zaměr nebyl zase 

naplněn. Pico se dostal do zajetí a po zbytek svého života dlel pod ochranou Lorenza 

Medicejského ve Florencii a v jejím okolí. 

Existuje i jiná možnost, jak nahlížet na Pikovu cestu za poznáním. Podle Edelheita 

chtěl kníže svornosti využít svého humanistického vzdělání k tomu, aby mohl adekvátněji 

reagovat na upadlou „křesťanskou vzdělanost.“ Z toho důvodu se po vzoru dalších 

humanistů (E. Barbaro, A. Poliziano, M. Ficino) bez váhání pustil do studia klasických 

jazyků (řečtina a latina). Nezůstal však pouze u toho, svou učennost chtěl prokázat 

i znalostí biblických jazyků. Již v Padově se seznámil s židovským intelektuálem 

E. del Medigo, který jej uváděl do hebrejského jazyka. Největší příležitost mu však nabídl 

až Fl. Mithridates, který jej hebrejštinu vyučoval a zprostředkoval mu i enormní množství 

hebrejských manuskriptů většinou filosofické a mystického provenience. Pro Pika zjevně 

takové setkání nebylo úplně ideální, neboť jak v Oratio, tak v Apologii si stěžoval na 

Mithridatovu nevypočítatelnost.  

Kníže svornosti tak vstoupil do kontaktu s dalším židovským intelektuálem 

Jochananem Alemannou. Podle Idela a Wirszubského se oba učenci mohli potkat už roku 

1486, tedy v době, kdy Pico vytvářel Oratio a Conclusiones.  Ovšem v této fázi již začíná i 

jeho práce na spisu Commento. Nelze se tedy divit, že ve třech uvedených dílech se 

vyskytují podobné filosoficko-teologické a antropologické motivy, které se posléze 

promítly také do jeho spisu Heptaplus. A právě v druhé kapitole „Pikovy a Ficinovy 

kontroverze“ se opět věnujeme konkordačnímu projektu knížete svornosti. V návaznosti na 

synkretický záměr představený v Conclusiones se Pico pokouší i v Commentu propojit 

řeckou mytologii a filosofii se středověkou teologií a s prvky vycházejícími ze židovské 

mystiky. Na první pohled se může zdát, že Pico vedle sebe pouze klade jednotlivé 

náboženské proudy a filosofické směry (platonismus, aristotelismus). I přesto se 

domnívám, že jeho záměr byl hlubší. Obdobně jako při obhajobě svých tezí chtěl také 
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ve svém konceptu lásky dosáhnout určitého souladu a docílit tak zachycení absolutní 

pravdy. 

  Pico se paradoxně rozhodl svou vizi konfrontovat s Ficinovým dílem De amore 

(viz kapitola „Pikova a Ficinova kontroverze“). I když jeho znalosti (novo)platonismu 

nebyly zjevně na takové úrovni jako v případě florentského platonika (jak soudil 

kupříkladu M. Allen). Nicméně i v Pikově konceptu lásky lze nalézt určitá pozoruhodná 

východiska. V této souvislosti můžeme upozornit na dva body. První z nich se týká Pikovy 

interpretace Cavalcantiho básně „Donna me prega“ (viz třetí kapitola „ Pikovo a Ficinovo 

pojetí pravého přátelství, aneb netradiční interpretace Cavalcantiho básně „Donna me 

prega“). V této souvislosti je třeba říci, že Ficino měl v úmyslu zapojit svou 

christianizovanou verzi platonismu do toskánské básnické tradice (srov. Kristeller). A 

proto  hledal v Cavalcantiho básni spirituálně laděné motivy. Za vhodný příklad si vybral 

Sókrata, jehož pojímal za Eróta vyznačujícího se pravou ctností / zdatností. A tak jej 

transformoval do role věrného průvodce nebeské lásky. Mohl tedy vyvádět mladíky 

(Faidros, Alkibiades) od smyslově zakoušené lásky a přivádět je na cestu vyššího 

kontemplativního života. Pico v konfrontaci s takovým názorem vsadil Cavalcantiho 

koncept do nižší roviny, tj. do oblasti materiální krásy. A domníval se, že k pravé kráse 

vybrané adepty neuvede Erós-Sókrates. Tato role má náležet už Erótu-Adamovi. Ten si 

umí sám a svobodně vybrat, na jakou cestu se hodlá vydat. Zda bude chtít uspokojit pouze 

svůj chtíč a vězet tak ve smyslové kráse, nebo zda bude raději směřovat ke 

kontemplativnímu životu (tj. k vyšší nebeské lásce). 

Následuje druhý bod, v němž je Pikův koncept zajímavý. V této souvislosti je třeba 

říci, že se, zatřetí, jedná o fázi kontemplativní. Jejím základním znakem je ascendenční 

cesta za dosažením pravé krásy, respektive pravé blaženosti, jíž však člověk nemůže 

během svého života nikdy úplně dosáhnout. Tato cesta byla popsána ve čtvrté kapitole 

„Židovské zdroje Pikova konceptu felicitas“. Kníže svornosti v ní aplikoval hermeneutický 

alegorický výklad. Vyjma antických řeckých zdrojů (např. Plotínos), čerpal také z pramenů 

křesťanských (Órigenés, Klement Alexandrijský). Ovšem zvolil si rovněž i anagogický 

exegetický postup, který považoval za nejvyšší formu výkladu celé skutečnosti. Pojal ji i 

za ontologickou cestu, jež nás může dovést po alegorickém žebříku poznání až k nazření 

absolutního transcendence. Ve svém výkladu čerpal nejen z křesťanského (Pseudo-

dionýsios Areopagita), ale i arabského (ibn Tufafl, Averroes) a židovského (Maimonides) 

filosofického pojmosloví. To však dovedně propojil i se „skrytou“ židovskou exegezí. 

S pomocí těchto metodických hermeneutických postupů se pokusil představit své úvahy o 
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přirozeném štěstí a věčné blaženosti. Jeho výsledkem je poměrně složitý synkretický 

model, kterému vévodí výrazný christologický motiv (Kristus coby nový Adam / janovské 

Logos / sefíra Chochma). Svou vizi Pico představil jak ve svých Conclusiones, tak 

v Commentu. K tématu se navrátil i ve spise Heptaplus. Na základě jejich důkladné 

analýzy bylo prokázano, že tato díla tvoří pevný a jednotný celek, v němž se analogicky 

jednotlivé motivy vzájemně překrývají a kontinuálně rozvíjejí a doplňují. 

Do budoucna by zcela jistě stálo za zvážení komparovat Pikův koncept filosofické 

lásky s pojetím židovského intelektuála L. Ebrea, které představil ve svých Dialoghi 

dʼamore. Na některé společné rysy (zejména vztah k židovské mystické tradici) již bylo 

velmi sporadicky upozorněno i v této práci. 
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