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Ná�zev: Aelred z Rievaulx a jeho dílo De spirituali amicitia: mezi tradicí a individualismem
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Diplomántká še ve šve�  prá� ci vydá�vá�  zkoumát prome�ny chá�pá�ní� dvou zá�kládní�ch mezilidšky�ch vztáhu� , 
lá� šky á pr�á� telštví�, ná pr�í�kládu vlivne�ho špišu cišterciá�ká Aelredá z Řieváulx á š oporou v šouc�ášne�m 
oboru „hištory of emotionš“ á konceptu „emoc�ní�ch komunit“. Pr�itom še šnáz� í� nájí�t á interpretovát štopy
Aelredovy áutorške�  individuálity tvá� r�í� v tvá� r�  trádici, á to zejme�ná v jeho štrátegií�ch áutorške�  šebepre-
zentáce. Lá� šku á pr�á� telštví� pr�itom vní�má�  rovne�z�  jáko teoreticke�  koncepty á ná� štroje k uchopení� šve� tá. 

Te�z� iš�te�  prá� ce špoc�í�vá�  v interpretáci Aelredová špišu De spirituali amicitia ve c�tvrte�  kápitole, do-
prová� zene�  pec�livy�m zkoumá�ní�m štávu zá�kládní�ch bádátelšky�ch otá� zek, ktere�  še k tomuto špišu vá� z�ou, 
pr�edevš�í�m fenome�nu pr�á� telštví�, áfektivity á individuálity. Prá�ve�  zde še táke�  projevuje nejšilne� jš� í� 
štrá�nká áutorky, coz�  je podle me�  šchopnošt šyntetizovát ru� zne�  proudy bá�dá�ní�, ániz�  by pr�itom z oc�í� 
zmizelá nit zkoumá�ní� (jí�z�  je, ják še ukázuje, pr�edevš�í�m problemátiká individuá á moz�noští� jeho zkou-
má�ní�; Aelred tu pu� šobí� nákonec jáko hištorická�  poštává, která�  tákove�  zkoumá�ní� mu� z�e une�št). 

Řozhodnutí� áutorky hovor�it o šobe�  ná zác�á� tku á ná konci prá� ce ve tr�etí� ošobe�  rešpektuji, ác� podle 
me�ho šoudu mí�šty vede ke zbytec�ne�  šloz� ity�m konštrukcí�m. Prá� ce jáko celek má�  pr�ehlednou formu á je 
pšá�ná velmi kultivováne� ; drobny�ch štylišticky�ch uklouznutí� (nápr�. „ví�ce blí�zky� “ námí�što „bliz�š� í�“ ná š. 
12) še tu nájde minimum. 

Ceštá, po ktere�  še tu áutorká vydá�vá� , še mu� z�e (ják še práví� v zá�ve�ru) škutec�ne�  štá� t jední�m z „co moz�ná�  
nejobjektivne� jš� í�ch ná� štroju� “ „pro pošuzová�ní� á hodnocení� projevu�  hištoricky�ch individuálit á jejich 
vzorcu�  myš�lení�“ (š. 82). Pr�i prá� ci š hištoricky�m textovy�m máteriá� lem, k ne�muz�  še muší�me prokoušá�vát 
pr�eš nejru� zne� jš� í� druhy jinákoští� á še ktery�m še vz�dy muší�me ták c�i onák ákomodovát, pr�edštávuje ob-
jektivitá oš�idnou kátegorii á unikávy�  cí�l. Po pr�ec�tení� prá� ce mi nicme�ne�  toto áutorc�ino ušilová�ní� i jeho 
pr�edbe�z�ne�  vyu� šte�ní� v diplomove�  prá� ci pr�ipádá�  šmyšluplne�  á nošne� . Ještliz�e uve�dome�ní� šebe šámá vede
u Aelredá á mnohá podobny�ch intelektuá� lní�ch „hve�zd“ štr�edove�ku námí�što pe�štová�ní� odliš�nošti pr�e-
devš�í�m k pec�live�mu pru� zkumu moz�noští�, ktere�  še jiz�  nábí�zejí�, á k ve�dome�mu náštolení� diálogu jedince 
š objektivne�  vykázátelny�mi komunitámi c�i špolec�enšky�mi mnoz� inámi, do ktery�ch pátr�í� c�i pátr�it chte� jí�, 
oteví�rá�  še moz�nošt podobne�ho diálogu i dneš�ní�m bádátelu� m. Strukturá, kterou áutorká ve šve�  prá� ci ná-
c�rtá�vá� , še šklá�dá�  z podobny�ch rozmluv á protnutí�, kdyz�  nápr�. ušouvztáz�n� uje áfektivní� teologii š identi-
tou reformní�ch r�á� du�  c�i kdyz�  vštupuje do polemiky š vlivny�m pohledem ná Aelredá jáko ná ápologetu 
mniš�šky�ch homošexuá� lní�ch vztáhu� . Jáko táková�  je velmi inšpirátivní�. 

Ná zá�kláde�  vy�š�e uvedene�ho prá� ci doporučuji k obhajobě á návrhuji hodnotit zná�mkou výborně. 

Do diškuše ši dovoluji nádhodit otá� zku, která�  návázuje ná áutorc�inu pr�edchozí� prá� ci š rytí�r�šky�mi romá� -
ny, á zeptát še jí�, zdá še domní�vá� , z�e še metodá dekonštruují�cí� á pote�  ope� t konštruují�cí� individuálitu 
Aelredá z Řieváulx nábí�zí� k pouz� ití� i pr�i zkoumá�ní� „vernákulá� rní�ch“ literá� tu� , o ktery�ch toho ví�me 
mnohem me�ne� , nápr�. Chre� tiená de Troyeš. A pokud áno, ják?
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