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Athanasius Kircher (1602–1680) a jeho vliv na přírodní filosofii v Českých zemích 
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Tématem disertační práce Ivy Lelkové je osobnost a dílo barokního jesuitského polyhistora 

Athanasia Kirchera (1602–1680) a zkoumání jeho osobních vazeb či ohlasu v českých zemích 

se speciálním zaměřením na jeho případný vliv na vývoj přírodní filosofie. Prostředkem 

tohoto zkoumání je analýza Kircherovy korespondence, situované z hlediska autorů či 

adresátů v prostoru českých zemí; tato korespondence představuje proto rovněž základní 

primární pramen. Nikoli však jediný, podstatná část práce je založena na studiu, interpretaci a 

komparaci dobových publikovaných prací Kirchera samého i dalších autorů.  

 A. Kircher je významným představitelem barokní vzdělanosti, který zosobňuje typ 

učence encyklopedicky ovládajícího všechny obory vědění (matematiku, přírodovědu, 

mechaniku, jazykovědu, bádání o starověku, etnologii…). Po neklidném mládí žil od r. 1633 

až do smrti v Římě, přednášel matematiku, fyziku a orientální jazyky na Collegiu Romanum, 

zabýval se vlastními výzkumy a vybudoval světoznámé Museum Kircherianum. Soustředil 

kolem sebe korespondenční síť, která svou extenzí byla s nadsázkou celoplanetární a 

objemem rovnocenná či zastiňující Nicolase Fabriho de Peiresca, Marina Mersenna, Henryho 

Oldenburga či J. A. Komenského (s. 5). Patří tedy mezi pilíře nadnárodního, 

nadkonfesionálního, nadpolitického a nadinstitucionálního fenoménu tzv. res publica 

litteraria, duchovní „republiky vzdělanců“ , která se od druhé poloviny 20. stol. právem stala 

úhelným kamenem zkoumání vzniku novověké evropské vědy v 17. století zejména z 

historických a sociokulturních perspektiv.1 Také Kircher se proto v posledních desetiletích 

těší zvýšené pozornosti historiků vědy různorodých orientací a bádání o dosahu jeho působení 

a jeho dobových perspektivách zdaleka nejsou uzavřena. Na tento kontext kircherovských 

bádání předložená práce navazuje.  

 Zaměření práce Ivy Lelkové na Kircherův vliv v českých zemích přitom z tohoto 

hlediska není regionální marginálií. Jak se totiž dozvídáme, co do objemu v rámci celkově 

dochovaného a dosud zpřístupněného konvolutu Kircherovy korespondence stojí Praha mezi  

nejfrekventovanějšími centry hned na druhém místě (!). A sice za Vídní, kde Kircher dříve 

                                                 
1 Např. P. Rossi, Die Geburt der modernen Wissenschaft in Europa, München 1997, s. 16n.  
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působil jako dvorní matematik. S tím jistě souvisí i teze Roberta J. W. Evanse o Kircherovi 

jako duchovně a intelektuálně klíčové postavě v zemích střední Evropy a jejím mimořádném 

vlivu a významu právě zde. Přezkoumání Evansových tezí – jejich korigování, potvrzení resp. 

doplnění – si klade autorka za jeden z hlavních cílů (9). Z tohoto pohledu je až zarážející, že 

Kircher stojí dosud mimo pozornost českých historiků a filosofů – neexistují překlady, žádná 

monografie ani stručná biografie (původní či překladová); mimo ojedinělé speciální studie (J. 

Smolky ad.) neexistuje žádná souvislejší reflexe Kircherovy recepce u nás, až na marginální 

zmínky není tudíž jeho působení zohledňováno ani v encyklopedických kompendiích či 

syntézách (Dějiny exaktních věd v českých zemích, 1961; Dějiny techniky v Československu, 

1974, …). Zkoumání intelektuálního vývoje v českých zemích v raném novověku má přitom 

velmi dlouhou tradici a rozsáhlou literaturu v samotné historiografii, dějinách filosofie i 

jednotlivých věd; stejně tak studium raného novověku tradičně představuje pole četných 

metodologických inovací a stimulů (které jsou pak eventuelně aplikovány pro období starší i 

novější). V obou těchto komponentách – tedy v oblasti věcného zájmu i teoreticko-

metodologických přístupů – autorka přináší původní zpracování, které ve výsledku dosavadní 

poznatky podstatně obohacuje. Podíl na tom má záslužná volba tématu i originální způsob 

jeho zpracování.  

  

Úvod práce (s. 2-11) se z velké části věnuje teoretickým předpokladům a přístupům, které 

autorka volí nebo jimiž se inspiruje. Z hlediska přístupů dějin vědy se hlásí k programu „dějin 

idejí“ (7) a rovněž „sociologie vědeckého bádání“ (10). Kromě již zmíněné Evansovy teze o 

vlivu Kirchera ve střední Evropě, bych vyzdvihl dvě určující hlediska. Prvním je úvodní 

charakteristika Kircherovy osoby a jejího díla, jež se díky nejednoznačnosti, 

mnohovrstevnatosti a zároveň i dochovanému pramennému bohatství stává vděčným a 

důležitým tématem pro soudobé směry zkoumání raně novověké vědy (klíčové postavení pro 

studium souvislostí vztahů center a periferií nebo funkcí intelektuálních sítí, dále pro chápání 

samotné vědy z hlediska proměn jejích hranic a jejího definování a též pro reflexi proměn 

obsahového, epistemologického a ideového statusu jednotlivých disciplín, v nichž Kircher 

figuroval). Druhým je pojem „vlivu“, který autorka volí jako klíčové kritérium, aby tuto 

mnohovrstevnatost mohla uchopit (vliv skrze běžnou řádovou korespondenci, vytváření 

komunikační sítě, vliv ideový či myšlenkový, vliv skrze sebeobraz ve vlastní autobiografii 

atd., 7-9). Na analýze různých typů konkrétní pramenné matérie pak autorka v práci postupně 

rozvíjí jednotlivé reprezentace těchto vlivů.  
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 Druhá kapitola o literatuře o Kircherově životě a díle (s. 11-35) potvrzuje autorčin 

rozvrh sledování mnohovstevnatosti Kircherova vlivu, zde tedy vymezeného jako diachronní. 

Nejde o běžný literární přehled, ale o zajímavý historický nástin reflexí a recepcí Kircherova 

díla v evropské vědě a kultuře od doby jeho života až po současnost.2 Osnovu tvoří vývoj 

kritických a obranných postojů, posunujících se z korespondence do tištěných děl, 

specializujících se oborů a teprve během nejnovější doby ke Kircherovi jako badatelskému 

tématu, kde je postupně problematizován osvícenstvím fixovaný stereotyp Kirchera jako 

naivního a mýlícího se génia směrem k jeho ocenění jako obrazu dobové mentality a 

intelektuálního spiritus agens. Objevuje se zde celá řada zajímavostí – např. problém 

proměny univerzálního polyhistorství ve specializující se vědy (13), Goethův výjimečně 

optimistický náhled na Kircherovo dílo (16), postupné pronikání historického kontextu do 

dějin vědy (19ad.), historizující beletrie nebo třeba i bizarní pokusy některých vědeckých 

dobrodruhů posledních let zmocnit se Kircherova odkazu ke svému profitu (27n). Je zde 

rovněž nastíněna šíře jednotlivých oblastí Kircherova působení (od matematiky přes geologii, 

hudbu, jazykovědu až po egyptologii atd.). Český kontext je podřízen obecnému vývoji, ale i 

zde jsou význačné i méně známé hlavní osoby, práce a texty od raného novověku po současné 

bádání (orientovaného převážně na dějiny jezuitského řádu).  

 Následují dva informačně užitečné nástiny Kircherovy biografie (s. 36-56) a jeho 

vlivné autobiografie (s. 56-67). Ačkoliv je oprávněné jejich zařazení do hlavního textu, věcně 

bych je přiřadil k materiálovým přílohám (s. 198-223), zahrnujícím na konci práce další 

synopsi autobiografie, chronologický přehled jeho tištěných prací a kvantifikační tabulky 

Kircherových korespondentů a center korespondence.  

 Čtyři další vzájemně navazující kapitoly o celkovém rozsahu 126 stran (s. 67-193) 

představují vlastní jádro disertační práce a výsledky autorčina původního bádání.  

 Kapitola „Kircherovi korespondenti v Čechách“ (s. 67-116) je v celé práci 

nejrozsáhlejší. Na 50 stranách textu zde autorka mapuje Kircherovu korespondenci přímo 

situovanou či jinak související s českými zeměmi; postupuje po jednotlivých autorech-

korespondentech, přibližuje obsahy dopisů, motivace, vnější či případné subjektivní okolnosti 

a vůbec připojuje užitečné biografické okolnosti. Na začátku kapitoly upřesňuje lokální 

vymezení i celý pramenný soubor včetně jeho zdrojů, přičemž neopominula žádnou ze 

zásadních světových knihovních sbírek. Předností je tedy jednoznačně v mezích možností 

maximální úplnost (limitou je jistě dosažený stav digitalizace a dosud zpřístupněné 

                                                 
2 Kapitola byla již publikována jako samostatný článek in: Studia Comeniana et historica 40, 2010, č. 83-84, s. 
46-68.  
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katalogizace). Autorka prostudovala kolem 170 dopisů nejrůznější provenience (obeznámena 

je ale s ještě větším celkem), zahrnující běžnou řádovou, dvorskou ad. korespondenci, 

v jejímž rámci ta učenecká tvoří jen část. Celek vyhodnocuje statisticky (tematicky, lokálně, 

chronologicky apod.), velkým přínosem jsou průběžné obsahové parafráze. Kapitola tak 

prezentuje původní a obtížný badatelský výkon. Jeho hlavní hodnota je informační a 

heuristická, ale získáváme tu mnoho zcela nových, dosud nepopsaných poznatků. Celek má 

svébytnou hodnotu, neboť ho lze dále využívat i směry, které jsou již mimo autorčin další 

zájem.  

 V obsahových parafrázích korespondence se I. Lelková pochopitelně soustřeďuje na 

její učeneckou komponentu, tedy na aktuální otázky např. orientálních jazyků, misijní a 

cestopisné literatury, hudební teorie či steganografie. Ačkoli naráží na skutečnost, že 

jednotlivé zájmy a obory je u Kirchera v podstatě nemožné oddělovat (mísí se matematika 

s fyzikou a lingvistikou apod., 124), vyjímá z tohoto celku tematiku týkající se primárně 

matematiky a přírodní filosofie. Na ně se pak soustřeďuje v další kapitole „Nová přírodní 

filosofie v Kircherově korespondenci s Českými zeměmi“ (s. 117-152). Zde figuruje několik 

významných osobností jako Theodor Moretus, Godefried Alois Kinner, Jan Marek Marci 

z Kronlandu, Valentin Stansel ad. V duchu předchozí kapitoly i zde podrobně parafrázuje 

obsahy korespondence, ale posunuje ji zde na novou interpretační úroveň. Zohledňuje totiž 

daleko více a tematicky i širší kontext a intelektuální pozadí činnosti jednotlivých aktérů a 

zejména i jejich vzájemné intelektuální vazby, takže je tu již předmětem zkoumání jistá širší 

„česká“ učenecká síť. Autorka tu dochází k závažným poznatkům. Prokazuje Kircherovy 

konkrétní přímé vlivy na některá lokální zkoumání (měření magnetické deklinace 1639, 

pozorování zatmění měsíce 1642 ad.). Zachycuje také částečně pronikání Kircherova vlivu do 

tištěných prací domácí provenience. Dále potvrzuje starší zkoumání Josefa Smolky (jež dále 

prohlubuje a rozvádí) o významu studia matematiky v českých zemích, zejm. na pražské 

jezuitské univerzitě, a o klíčovém Kircherově vlivu na tento tzv. „pražský matematický 

kroužek“ (termín I. L.) prostřednictvím zejm. matematicko-astronomických a fyzikálních 

zájmů. Nakonec též klade – v rovině spíše hypotetické – do přímé souvislosti Kircherovu smrt 

(1680), tedy postupný zánik jisté korespondenční sítě, s následným úpadkem matematicko-

fyzikálních a astro-fyzikálních zájmů na pražské univerzitě. Tato teze je podle mne velmi 

závažná a do budoucna by stála za bližší prozkoumání.  

 Do tohoto okruhu korespondentů-„přírodovědců“ z českých zemí patří vratislavský 

lékař Philipp Jakob Sachs von Löwenheim (1627-1672). Autorka mu pak věnuje další 

samostatnou kapitolu (s. 153-166), která práci posunuje na další – a nutno říci že dosud 
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netušenou – úroveň. Zde již přímá korespondence s Kircherem ustupuje do pozadí za 

celoevropsky rozestřenou síť prostředníků a Sachs jako hlavní organizátor učené společnosti 

Academia naturae curiosorum ve slezské Vratislavi (později známá jako Leopoldina) a tvůrce 

světově prvního lékařského časopisu tamtéž (dodnes vycházejícího) zde figuruje jako téměř 

rovnocenný centrální aktér intelektuální komunikace vedle Kirchera. Rozprostírá se zde 

rozdílný typ sítě, v níž jsou české země již podřízeny dalekosáhlejším vazbám 

(korespondence s Henry Oldenburgem a anglickou Royal Society atd.). Sachsova centrální 

úloha pro organizaci učenecké komunity v oblasti se tak v postupné výstavbě a vyústění práce 

Ivy Lelkové stává jakoby druhým hlavním tématem. Nevím zda bylo takové v podstatě skryté 

vypointování záměrem, ale z formálního hlediska bych si spíše dovedl představit silnější 

promítnutí tohoto motivu do titulu i celkové struktury práce (třeba na úkor podrobné 

Kircherovy biografie). Výklad zde totiž přerůstá v širší interpretaci vzájemných vztahů 

jednotlivých kulturních okruhů, jejich výlučných vztahů ke vzoru Royal Society, a s ohledem 

na Sachsovu funkci městského lékaře ve Vratislavi, vydavatele Efemerid a klíčového časopisu 

se tu dosud analyzovaná korespondenční síť týchž osob v českých zemích nápadně 

decentralizuje a prohlubuje.  

 Identifikace odlišného typu korespondenční sítě, jejíž hlavou byl Sachs, není 

samoúčelná a vede Ivu Lelkovou k dalším důsledkům. Do centra autorčiny pozornosti se 

dostává Sachsovo hlavní dílo Oceanus Macro-microcosmicus a jeho dobové souvislosti jak co 

do přímých vlivů a inspirací, prostřednictvím korespondence i tištěných děl, tak vlivů 

nepřímých prostřednictvím dobově či mentalitně sdílených témat a myšlenkových rámců. 

Toto téma je pak pojednáno v závěrečné kapitole „Analogie pohybu zemských vod a pohybu 

krve v lidském těle“ (s. 166-193). Napotřetí tu sledujeme krok, kdy z podtématu předchozí 

kapitoly je v následující učiněno hlavní téma, na kterém rozvine novou úroveň analýzy a 

reflexe. Předmětem analýzy jsou zde čtyři staré tisky, vedle zmíněného Sachsova dvě 

Kircherova: fiktivní cesta pod povrch Země a na dno oceánů Iter Extaticum II (1657) a jeho 

mnohem větší dílo, jedno z prvních celostních pojednání o Zemi a jejích geologických 

procesech Mundus subterraneus; a dále dílo o pohybu mořských vod Tractatus physico-

methematicus de aestu maris od Theodora Moreta, klíčového Kircherova pražského 

korespondenta. Předmětem reflexe je pak ideový vliv, kterému jsou odkazy na korespondenci 

již výlučně podřízeny a který je postaven a zároveň problematizován ve světle dobového 

diskursu, paradigmatu či hranic epistém. Autorka navíc zná a přibližuje více spisů než čtyři 

zmíněné. Jde opět o původní a samostatný pokus autorky zorientovat se v nesnadno přístupné 

látce a srozumitelně ji artikulovat s přesvědčivými dílčími závěry. Zvláště bych vyzdvihl: a) 
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autorčino určení dobového významu studia pohybu mořských vod v raném novověku (vedle 

historiky vědy převážně studované zeměpisné délky; 166-167); b) popsanou genezi tohoto 

problému od poloviny 16. století a to na široké škále, kterou bychom mohli vymezit jako 

přírodně filosofickou, fyzikální a lékařskou; c) interpretaci Sachsova díla, který analogii 

pohybu vody v přírodě a pohybu krve v lidském těle vypracoval v kombinaci vlivů jednak 

objevů a experimentů Williama Harveye a jednak pojetí geokosmu A. Kirchera (tato klíčová 

část, na níž jsou založeny i následující závěry, ostatně podle mne jen dotvrzuje výše uvedenou 

poznámku o strukturním významu Sachsova „centra“ v kompozici celé práce); d) rozlišení 

dvou typů analogií, analogie jako ontologické jednoty a analogie jako paralelního modelu, 

kde interpretačním klíčem proměny prvého typu v druhý je proměna primárně analogického 

přístupu ke schématu primárně cirkulačnímu.  

Tato poslední rovina je pak rozvinuta v závěrečné podkapitole „Aristotelské a 

platónské pojetí analogie“ (s. 186-194), která představuje celkové završení. Vodítko autorce 

poskytuje Foucaultovo určení přechodu renesanční ke klasické epistémé v první polovině 17. 

století, které problematizuje v tom směru – pokud autorce dobře rozumím –, že spíše než o 

proměnu analogie v reprezentaci lze na příkladech Kirchera a Sachse spatřovat spíše různý 

typ proměny samotné analogie, která si ale jako metoda poznání zachovává relevanci. U 

Kirchera jde o ontologicky svázanou analogii (novo)platónského typu, originálně 

prohloubenou o lullovsky inspirovanou kombinatoriku, u Sachse naproti tomu o analogické 

zvládnutí mnohoznačnosti jsoucna inspirované v Harveyových stopách aristotelismem. Vedle 

cesty vitalistického přístupu k univerzu jako oduševnělé bytosti a člověka jako jeho nedílné 

součásti (Kircher) směrem k mechanicismu prostřednictvím renesančního platonismu 

(uspořádání dle matematických či kombinatorických principů) je zde paralelní cesta ve vývoji 

věd o životě (lékař Sachs), pro něž má větší plauzibilitu aristotelsky založené pojmy a 

postupy. Sice ve zkratce a částečně hypoteticky, nicméně s několika velmi zajímavými 

postřehy, zde Iva Lelková uzavírá, že by proto bylo omylem novověkou vědu považovat za 

jednotný fenomén následující stejné vzorce (190).  

 

Čtyři hlavní kapitoly na čtyřech rovinách přinášejí širokou škálu otázek a badatelských i 

interpretačních postupů, jak naznačoval úvod. Každá z nich přitom naráží také na specifická 

úskalí, často i jistou náznakovost, hypotetičnost, občas nedotaženost tezí či zvolených kritérií. 

Zde bych rád ale ještě jednou upozornil na jejich celek, protože ve vztahu k němu jsou 

jednotlivé problémy pochopitelné, ba dokonce do určité míry nutné, aby práce mohla 

postupovat zvoleným směrem. Kapitoly vždy přímo navazují na předchozí tím, že z nastolené 
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šíře témat vybírají jistou oblast či výsek, na který se posléze specializují; přitom však nejde o 

detailnější rozvedení, rozpitvání popsaného, ale naopak v takto vybraném rámci o rozvinutí 

nové úrovně reflexe a interpretace. Setkáváme se tak s po mém soudu velmi zajímavou 

strukturou (zde neparafrázuji autorku, ale uvádím svůj pohled): zatímco tematika následné 

kapitoly představuje vždy přímý tematický výsek předchozí, jeho zpracování přináší zcela 

novou poznatkovou a interpretační rovinu. V tomto směřování přitom nacházíme jednak cestu 

od materiálové šíře ke specializaci na jedné straně, jednak na straně druhé cestu od 

speciálněji, techničtěji a popisněji vymezeného zkoumání, zakotveného v historické sociologii 

vědy, k větší obecnosti, obecnějším rovinám myšlenkových vazeb a k dějinám idejí, ústící 

k interpretaci filosofické. Každá ze čtyř rovin analýzy či reflexe přitom přináší svébytné a 

nové poznatky (které by bylo možno samostatně dál rozvinout). Postavíme-li přitom vedle 

sebe poslední a první kapitolu či rovinu, jen sotva bychom nalezli nějakou přímou spojitost: 

každá z nich se již pohybuje jako by ve zcela odlišném metodickém i tematickém prostoru. 

Ovšem v provedeném zřetězení „Kircherovi korespondenti v českých zemích“ – „přírodně 

filosofická problematika“ – „specifické Sachsovo centrum“ – „epistemologický a filosofický 

kontext analogie pohybu zemských vod“ získáváme jejich po mém soudu velmi originální 

propojení, průhled do vědecké kultury i přírodní filosofie 17. století obecně, situace českých 

zemí a jejich intelektuálních vazeb, kircherovské problematiky… Propojení je přitom dobře 

zdůvodněné a názorné, téměř přirozeně vyplývající.  

Mám za to, že autorka sama tento svůj postup a jeho originalitu patřičně nevyzdvihla a 

nevytěžila po metodologické stránce, ačkoli tak chtěla učinit prostřednictvím pojmu „vlivu“ a 

jeho diferenciací. Něco jsem již uvedl, v bodech následují některé další kritické připomínky. 

Zahrnují jednak konkrétní otázky pro obhajobu a dále obecněji založené náměty spíše pro 

diskusi nebo možné další rozpracování (např. pro publikaci).  

 

1. Nejprve povinná poznámka k formálním náležitostem. Práce je napsána literárně velmi 

pěkně, pracuje s velkým množstvím domácí i zahraniční literatury, formální aparát včetně 

zpracování příloh, pramenů a literatury je vzorný. Připomínky proto jsou opravdu velmi 

ojedinělé:  

Měl by být např. uveden jediný (mně známý) český překlad Kirchera,3 stejně jako český 

překlad Evansovy knihy, jež je citována jen v originále.4  

                                                 
3 „Kircherovo resumé Grueberovy cestovní zprávy“, latinský text a český překlad, in: J. Kolmaš, J. Malina (ed.), 
Panoráma biologické a sociokulturní antropologie, Brno 2003. 
4 R. J. W. Evans, Vznik habsburské monarchie 1550-1700, Praha 2003.  
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Občas nepřesné určení kapitol: „v první kapitole…“ (s. 7), formálně jde o kapitolu druhou.  

Z věcných důvodů není vhodné psát „České země“ s velkým Č.  

Kolísá psaní některých jmen nebo slov: Löwenheim x Lewenheimb; Henri Oldenburg x 

Henry Oldenburg; Jan Caramuel z Lobkovic x Juan Caramuel z Lobkowitz; filosofie x 

filozofie…  

Již neobvyklé či i bizarní psaní některých jmen: Leibnitz; Diviš Areopagita (??, s. 188), popř. 

nepřesné uvádění titulu: Descartova Rozprava o metodě, nikoli Rozpravy o metodě (s. 54)  

 

2. V diachronním nástinu Kircherova vlivu (2. kap.), ale možná i v dalších pasážích o 

analogii, postrádám na straně českých zemí Kaspara Knittela. Ačkoli je jinde okrajově zmíněn 

jako možný korespondent (s. 115), je přece zásadní, že jako soudobý jezuita působil jako 

vlivný popularizáror lullistických autorů a že jako jeden z mála intenzivně využíval Kirchera 

jako předlohy a dovolával se ho, tedy v oblasti, která patří u Kircherova vlivu 

k nejvýznamnějším; navíc v přímé návaznosti na Kirchera psal o analogiích a úsudcích 

z analogie!5 Absenci Knittela považuji za jediný větší nedostatek práce.  

Stejně bych očekával souvislejší zmínku o vlivu na Komenského, který je doložen; zde 

s ohledem nikoli primárně na české země, ale na to, že Kircher a Komenský představují asi 

největší barokní encyklopedisty a hlavy korespondenčních sítí.6  

 

3. Zejména tyto absence mne vedou k obezřetnosti k pojmu „vlivu“, jak s ním autorka 

pracuje, ačkoli pro ni znamená klíčový interpretační nástroj. Nepřipadá mi totiž nakonec 

dostatečně srozumitelný či výstižný. Evokuje jistou jednosměrnost působení jako hlavní 

kritérium zájmu. V rozhodujících krocích všech čtyř hlavních kapitol ale autorka skrytě naráží 

na jeho nedostatečnost. Již na úrovni korespondence se ukazovalo, že pro samu 

přírodovědnou problematiku nebyla korespondence klíčovým médiem; bylo potřeba volit 

další strategie, ve kterých šlo o spektrum dalších vazeb, a nakonec si pojem „vlivu“ od 

počátku až do konce v práci udržuje určitou nutnou hypotetičnost. V závěru už zcela získává 

dominanci spíše motiv diskursu, mentality či obecně sdílených představ. Všude je patrné, že 

rozlišení mezi vlivem v užším slova smyslu a mezi např. módním operováním Kircherovým 

jménem či motivy s ním spojenými, je otázkou dosti subtilní interpretace.  

V průběhu četby jsem stále intenzivněji nabýval dojmu a otázky, zda by případnější nebylo 

primárně zkoumat a hovořit např. právě o komunikačních či významových „sítích“ či 

                                                 
5 S. Sousedík, Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím, Praha 1997, s. 210-212.  
6 Části o Kircherovu vlivu v Obecné poradě komentoval v českém překladu Zdeněk Horský.  
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strukturách (a jimi definovaných „centrech“)? Pojem „vlivu“ by pak byl jen jednou z variant 

či možných způsobů působení takových sítí. 

 

4. S pojmem intelektuálních sítí, které jsou tak zásadním předmětem studia vznikající raně 

novověké vědy souvisí základní kámen celé práce, jímž je „korespondence“. Ta představuje 

skutečný badatelský fundament autorky, kterou dnes bez nadsázky můžeme označit za dobrou 

specialistku. Přesto i v této komponentě spatřuji několik nedostatků či rezerv: 

a) Na konci 2. kapitoly se autorka stručně zmiňuje o soudobých směrech studia Kircherovy 

korespondence v souvislosti s digitalizačními projekty či s projektem Mapping the Republic 

of Letters (2008, Standford University) s cílem smysluplného zobrazování komplexních 

historických dat (s. 32an). Považuji za nedostatek, že toto téma nebylo rozvedeno samostatně 

v metodologickém úvodu v přímé vazbě na hlavní část autorčina výzkumu – zde by si mj. 

zmínku zasluhovala vlastní účast, tj. význam zahraničních badatelských pobytů, pro vznik 

práce, nikoli jen formálně, ale strukturně ve spojení s vlastním postupem práce (vlastní 

skromnost je zde na škodu srozumitelnosti; ostatně autorčina zpráva o tomto badatelském 

trendu otištěná loni v DVT dává konzistentnější představu, než je obsažena v práci).  

b) Dále postrádám nějakou samostatnou přesněji vymezenou charakteristiku fenoménu 

korespondence v raném novověku jako celku a širších kulturních souvislostech, zejm. ve 

vztahu k jiným typům intelektuální komunikace (kavalírské cesty, akademická peregrinace, 

památníky,7 konfesionální či politický exil, význam panovnických dvorů, šlechtické knihovny 

a distribuce tisků atd.) 

c) u vlastní Kircherovy korespondence jsou sice uvedeny počty existujících a 

zdigitalizovaných dopisů, jejich rozmístění atd. (68-70), přesto si myslím, že i zde by byla 

vhodná nějaká celkovější kulturně historická charakteristika: v podobě hypotézy o celkovém 

rozsahu Kircherovy korespondence, jejích typech, a v tomto rámci o podmínkách, za jakých 

se ta která část dochovala (a jaká nedochovala), a co z toho vyplývá pro výsledný selektivní 

vzorek, který je zkoumán (tedy jde o hierarchii korespondence: nenapsaná, napsaná, 

dochovaná, známá, zpřístupněná, digitalizovaná, studovaná; kromě toho např. přímá – 

zprostředkovaná atd.).  

 

5. „Evansova teze.“ Určitá nejistota o celkové souvislosti a významu jednotlivých dopisů mne 

vede k nejistotě též o závěrech dané části. V podstatě mi není jasné, zda výsledek v závěrech 

                                                 
7 Viz např. M. Ryantová, Památníky, aneb, Štambuchy, to jest alba amicorum: kulturně historický fenomén 
raného novověku, České Budějovice 2007.  
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nakonec Evansovu tezi potvrzuje či reviduje (?) – vyjádření autorky jsou nejednoznačná. 

Vinou může být to, že teze není nijak podrobněji artikulována. Závěr zkoumání o možném 

centru a periferii je sice postaven na zajímavé a vtipné statistické práci, ale chybí mu přesnější 

vymezení, co se na jakém místě přesně míní pojmem „centrum“ (tedy centrum čeho?). Je-li 

tento pojem apriori vázán na dvorské prostředí, pak určení českých zemí jako relativní 

periferie je součástí premisy, neboť v nich dvůr nesídlí, a vlastně pak nerozumím, co se 

prokazuje. 

Můj závěr na základě četby práce zní (je v souladu či rozporu s autorkou?): Evansova teze se 

zde vesměs potvrzuje. Navzdory absenci panovnického dvora v českých zemích hrají 

v přetrvávající kvantitativně velmi výrazné komunikaci s Kircherem zásadní roli na jedné 

straně Kircherův exkluzivní vztahy k císařskému dvoru ve Vídni a souvislosti s jezuitskou 

rekatolizací (románsko-katolický kulturního okruhu). Výrazně učenecký profil „české“ 

korespondence, jejž zdůrazňuje práce, je spíše podpůrný argument pro tezi o kulturním 

významu Kirchera v habsburské monarchii, resp. českých zemích, nicméně práce zde přináší 

zatím jen důležitou materiálovou studii, jíž by bylo třeba prohloubit (protiargument: 

Kircherovo působení se nevepsalo do širšího kulturního povědomí, alespoň pokud je dosud 

známo).  

 

6. Na druhé straně je zde ale fenomén Slezska v podobě dalšího vratislavského „centra“ 

kolem Sachse. Zde bych navázal na výše uvedenou představu, že by tato věc mohla daleko 

silněji být promítnuta do struktury práce. Právě zde by se možná mohlo jednat o prohloubení 

a rozšíření Evansovy teze tím, že jde o jiný směr Kircherova případného působení (totiž přes 

další prostředníky mimo habsburskou monarchii a katolické prostředí).  

 

7. S tím nakonec souvisí další diskusní téma, které je asi nasnadě, a to je vymezení „českých 

zemí“. V práci je vysvětleno funkční určení „českých zemí“ k prosinci 1638 (s. 8, 69 – 

odeslání prvního dopisu), pochopitelné je dále jednak praktické územní omezení zvoleného 

vzorku korespondence, stejně jako potřeba toto omezení občas překračovat. Přesto se mi zdá, 

že celý problém českých zemí jako jistého předem předpokládaného celku a jako specifické 

periferie není v práci dořešen ani ve výsledku srozumitelně pojednán. Nabízejí se např. tyto 

otázky:  

a) Dílčí překračování zvolených kritérií klade otázku, čím byly tyto případy určeny (jak se 

k nim autorka dopracovala?), a dále zda a do jaké míry (opět v podobě hypotézy) lze 

předpokládat možnosti korespondencí dalších osob důležitých pro zvolené téma (=Kircherův 
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vliv v českých zemích); tzn. např. dopisy psané před zvoleným datem a mimo dané území 

např. osobami, které až později přišly do kontaktu s českými zeměmi či zde přímo působily…  

b) i v této otázce se opakuji poukazem, že se mi nezdá adekvátně dořešeno a pojednáno 

specifikum postavení Slezska (součástí českých zemí, ale mimo rekatolizační území). Vztah 

periferie a centra je totiž nakonec řešen výhradně na příkladu Prahy; daleko více se tu ale 

nabízí právě tento případ a práce podle mne přímo volá po nějaké přesnější reflexi vztahu „res 

publica litteraria“ a konkrétního území (zde tedy na případě českých zemí) – taková úvaha by 

mohla vést k názorné ukázce relativity lokace českých zemí, pokud uvažujeme intelektuální 

vztahy, a to právě navzdory metodicky nutnému omezujícímu východisku… (?) 

 

8. Klíčovým tématem novověké vědy i Kircherova přístupu je pojetí „experimentu“. Téma se 

vine celou prací, zejména v jejích prvních částech o Kircherovi a také v referencích obsahů 

korespondence. Posléze se ale jakoby vytrácí a v klíčové závěrečné kapitole již není 

pojednáno. Bylo by možné Kircherovo chápání experimentu, které je několikrát zajímavě 

autorkou přiblíženo (popřípadě i Sachsovo a jeho okruhu), nějak stručně promítnout i do 

závěrů o aristotelském a platónském pojetí analogie?  

 

9. Poslední otázka se týká jezuity a velevýznamné postavy Rodriga de Arriagy; její první část 

se obsahově týká práce a vyžaduje odpověď, druhá je spíše závěrečným řečnickým námětem, 

který jde již mimo vlastní práci (netřeba odpovídat):  

a) na s. 115 je uvedeno, že „nenacházíme známky Kircherovy možné vazby na Rodegira 

Arriagu“. Jednak zde nerozumím zdůvodnění tohoto tvrzení (že byl kritikem Marciho díla 

tištěného v protijezuitsky laděném semináři – to by svědčilo snad spíš pro opak [?], a dále pro 

kritiku novoplatónského učení o duši světa, přitom současně autorka potvrzuje že taková 

odlišnost pojetí nebránila v mnohaletém [myšlenkovém!] kontaktu s Marcim, proč by to mělo 

tedy svědčit proti možnému kontaktu s Kircherem?). Navíc však dále na s. 128 se dozvídáme, 

že Marci „zasílá Kircherovi směnku na 15 scudi od otce Arriagiho“ – co tato poznámka 

znamená, pokud ne „možnou vazbu“ mezi Kircherem a Arriagou? Není tu jistá vazba naopak 

spíše doložena?  

b) Petr Vopěnka v návaznosti jednak na svá zkoumání díla B. Bolzana a jednak na výzkumy 

S. Sousedíka rozvedl tezi, podle které Bolzanovo geniální vypracování myšlenky aktuálního 

nekonečna čerpalo ze skryté teologické a matematické, povýtce regionálně izolované tradice 
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na pražské univerzitě, na jejímž počátku stojí právě R. Arriaga v barokní Praze.8 Ačkoliv 

Arriaga představuje nejspíš Kircherův antipod, napadlo mne, pokud by se potvrzoval 

Kircherův vliv na přírodní filosofii v Praze téže doby, zejména na matematický okruh, zda by 

nakonec i on tímto způsobem významněji nefiguroval jako vzdálený spolutvůrce pražského 

intelektuálního prostředí (vždyť někteří korespondenti s ním diskutovali i stav výuky na 

univerzitě apod.) Sám mám Vopěnkovu svůdnou tezi za více spekulativní, než doloženou, 

ještě spekulativnější je zde tedy připojení Kirchera, přesto mi to připadá za hodné možného 

zamyšlení. 

 

Na závěr jen stručně opakuji, že předložená disertační práce Ivy Lelkové přináší cenné 

výsledky původního bádání, hodnotím ji jako vynikající a nadprůměrnou, a doporučuji ji 

k obhajobě.  

 

Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D.   v. r. 

 

V Praze, 31. 10. 2011 

 

                                                 
8 P. Vopěnka, Podivuhodný květ českého baroka, Praha 1998.  


