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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Coincidentia oppositorum
v díle De docta ignorantia Mikuláše Kusánského

Petr Buchta

Práce Petra Buchty se věnuje analýze a širším souvislostem koncepce koincidence minima 
a maxima v díle De docta ignorantia Mikuláše Kusánského. Obecně vzato autor v práci 
prokazuje schopnost samostatné interpretace poměrně obtížného pozdně středověkého 
latinského textu s pomocí sekundární literatury; rovněž formálně je práce dobře zvládnuta. Na 
druhou stranu se však práce vyznačuje též některými nedostatky.

Z nich bych na prvním místě uvedl často příliš slabý kontakt s interpretovaným textem: 
autor by měl své interpretační teze mnohem lépe dokládat. Autor má zjevný sklon samostatně 
domýšlet Kusánského koncepce; ovšem, jak se mi zdá, jeho konstrukce se někdy trefují více, 
jindy méně. S tím souvisí i ne zcela zřídka se objevující chyby v překladu z latiny, či značně 
svévolné interpretace významu latinského textu.

Druhá obecná výtka: jak si autor sám všímá, Kusánského výklady jsou často poněkud 
„tezovité“, chybí v nich propracovanější logická argumentace, která by osvětlila důvody, proč 
Kusánský tyto teze zastává. Autor se pokouší toto manko doplnit vlastními výklady 
a analýzami, avšak mám pocit, že si tyto výklady svojí tezovitostí a absencí zřetelného 
zdůvodnění s Kusánským často nijak nezadají. 

Moje třetí obecná námitka se týká autorovy interpretační metody: Buchta se často snaží 
odkrýt smysl Kusánského výkladu prostřednictvím etymologizování. Tato metoda je podle 
mého mínění sama o sobě filosoficky pochybná, neboť význam jazykových termínů, a zejména 
termínů filosofických, se od jejich etymologie často podstatně vzdálil; nemístnost této metody 
však ještě více vyniká, je-li aplikována na pozdně scholastickou latinu 15. století, v níž je cítění  
hlubších etymologických souvislosti pro její mluvčí, pro které není mateřštinou, nýbrž 
naučeným, spíše technickým jazykem, jak se domnívám, namnoze již dávno ztraceno.

Tyto obecné výtky nyní doložím na několika konkrétních příkladech.
Na str. 11 se autor zabývá výkladem smyslu Kusánského termínu „contractio“, „contrahere“. 

Cituje několik klasických významů a způsobů užití, nezmiňuje však význam technický, 
scholastický, který ovšem zcela evidentně stojí v pozadí Kusánského úzu a mohlo by ho osvětlit 
mnohem lépe, než např. užití ve frázi „negotia contrahere“ – totiž „kontrakce“ jakožto 
„vymezení“ a „zúžení“, které přináší diference nějakému rodu.  

Na str. 12 autor tvrdí, že Kusánský používá synonymně abstraktní a konkrétní výrazy jako 
„maximum“ a „maximitas“, „unum“ a „unitas“ atd. Mám však za to, že pro tuto svoji tezi 
nepřináší žádné doklady – naopak, pasáž citovaná v pozn. 14 se zdá nasvědčovat tomu, že 
Kusánský oba výrazy co do smyslu odlišoval: „maximum“ je to, co je charakterizováno svojí 
„maximitas“. Tímto rozlišením je dokonce podmíněna nekruhovost úsudku, který zde provádí: 
s maximalitou koinciduje jednota, proto absolutní maximum je také absolutní jedno. Autor si 
nicméně hned v další větě odporuje, když tvrdí, že koincidence abstraktních a konkrétních 
výrazů znamená pro Kusánského koincidenci myšlení a bytí. Jak je to tedy – znamenají výrazy 
„maximum“ a „maximitas“ totéž, anebo jsou konkréta vztažena k bytí a abstrakta k myšlení, jak 
tvrdí Buchta? Aby mohl Kusánský netriviálně vyjadřovat totožnost myšlení a bytí, potřeboval 
by přece pro obě roviny výrazy, které neznamenají totéž. Ve skutečnosti se mi ovšem zdá, že  
podsouvání teze o totožnosti myšlení a bytí Kusánskému je značně svévolné, a rozhodně 
v práci nijak nedoložené. Rovněž jeho teze tamtéž o koincidenci „možnosti a skutečnosti“ 
u absolutního maxima se jeví jako pochybná – obrat „est actu omne possibile esse“ znamená 
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doslova, že maximum je skutečně vším tím, co může být. Z toho však ještě nijak nevyplývá, že 
možnost a skutečnost je pro maximum totéž.

Podobnou, avšak ještě zásadnější dezinterpretaci spatřuji v autorově nakládání s výrazem 
„incomprehensibiliter“, který překládá jako „neuchopujícím způsobem“. Jako přípravu výkladu 
smyslu tohoto termínu provádí autor etymologickou analýzu výrazu „manifestus“, která mu 
umožňuje spojit jej s metaforou „chytání za ruku“. Tím se dostává k výrazu „apprehendere, 
který pak ve vhodném okamžiku tiše zamění za „comprehendere“, čímž legitimuje svůj uvedený 
překlad „incomprehensibiliter intelligere“ (dále na str. 24 spojený s metaforou „vybírání“). Tato 
etymologicko-fenomenologická analýza však autora ve skutečnosti zcela zavedla. Výraz „com-
prehendere“ totiž ve scholastické latině funguje jako sémantický protějšek k „apprehendere“, 
přičemž se v obou případech jedná spíše o technické termíny, jejichž etymologické konotace 
jsou spíše irelevantní. Apprehendere znamená něco pojímat či postihovat, avšak nikoliv nutně 
vyčerpávajícím způsobem; nějak se toho „dotýkat“, chcete-li, ovšem pouze z určité „strany“.
Comprehendere pak znamená uchopení či poznání vyčerpávající, „všeobjímající“ či „pro-
nikající“. Adekvátním překladem „incomprehensibiliter intelligere“ by tudíž mnohem spíše bylo 
„chápat nepronikajícím způsobem“, „nevyčerpávajícím způsobem“ apod., zkrátka způsobem, 
který ponechává daný předmět v jakési neproniknuté temnotě.

Jako další příklady pochybných či nedostatečně doložených tezí by bylo možné uvést např. 
následující: Na str. 30 autor náhle tvrdí, že „rozpornost je způsobem bytí konečného“, aniž by 
to nějak zdůvodnil. Čtenář by spíše čekal, že koincidence protikladů (a tedy svého druhu 
rozpor) bude Kusánský klást do „maxima“, nikoliv na rovinu konečných věcí. Vzniká 
podezření, že tato teze zde slouží vlastně pouze k tomu, aby „zneškodnila“ námitku 
rozpornosti celého výkladu. Pokud se podle autora nejen při hovoru o maximu, ale i při hovoru 
o stvořených konečných věcech pohybujeme podle autora „za hranicí pochopitelnosti a 
vyslovitelnosti“, pak se zdá, že je možné s touto licencí tvrdit vlastně cokoliv. Je zřejmé, že 
Kusánského koncepce přinejmenším balancuje na této hraně, za níž je dovoleno vše, ovšem od 
interpreta bych očekával kritický odstup, který by buď ukázal jevící se rozpory jako zdánlivé, 
anebo by naopak přesnou analýzou Kusánského usvědčil z nekoherence.

Jiná nedostatečně doložená teze se nachází na str. 33: autor zde interpretuje Kusánským 
zmiňované mody bytí možnosti, skutečnosti a nutnosti tak, že nutnost, o níž se zde jedná, je 
jakési „nucení k uskutečnění“, které poutá možnost se skutečností. Citované Kusánského texty 
však toto zprostředkující postavení nutnosti nijak nedokládají, spíše se zdá, že Kusánský 
(logicky) chápe nutnost jako modalitu či způsob bytí v řadě s ostatními dvěma – věci jsou buď 
možné, nebo pouze skutečné, nebo nutné.

Další příklad: na str. 39 autor tvrdí, že podle Kusánského láska a víra od sebe nejsou 
oddělitelné. Zdá se však, že Kusánský tuto překvapivou a neortodoxní tezi nezastává; 
z uvedených citátů vyplývá pouze to, že dokonalá víra vyžaduje též dokonalou lásku – což je 
teze v několika ohledech slabší.

Podobně na str. 40: Bůh nás prý nemiluje, pokud my nemilujeme jeho. Skutečně toto 
Kusánský někde tvrdí? Popírá snad Kusánský univerzalitu Boží lásky? Proč Bůh zachraňuje 
hříšníky, když je nemiluje?

Zmíním ještě několik příkladů chyb v překladu:
Citát na str. 34 je přeložen chybně tak, že se zcela mění jeho smysl – správně by překlad 

zněl: „A tak je  skutečnost [či snad lépe: akt] omezena možností, takže se vůbec (absolutně) 
nevyskytuje jinak než [jakožto přijatá] v potenci, a potence se vůbec (absolutně) nevyskytuje 
jinak než jako vymezená aktem.“ – jinými slovy, latinský text nijak nekontrastuje „absolute“–„in 
potentia“ či „absolute“–„per actum contracta“, což je ovšem právě to, co chce autor doložit.

Zde se ukazuje jedna z dalších mezí autorova výkladu: ve svém pojednání Kusánského totiž 
zcela pomíjí scholastické myšlenkové a terminologické pozadí. Pokud by je autor vzal v úvahu, 
nemusel by např. věnovat tolik prostoru Kusánského výkladům o potenci a aktu, a pouze 
vysvětlit, v čem konkrétně se od běžného scholastického pojetí odlišuje; podobně koincidence 
jsoucnosti, jednoty a pravdy by se stala mnohem srozumitelnější na pozadí scholastické nauky 
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o transcendentálicích, kterou autor ovšem pouze zmiňuje, aniž by o ní něco řekl (str. 29), atd. 
Zkrátka – namísto etymologizování, citací Sallustia apod. se autor měl snažit odkrýt reálné 
myšlenkové a terminologické pozadí, z nějž Kusánského originální myšlení vychází.

Jinde se autor dopouští v překladu spíše neobratností: v citátu na str. 23 by měl překlad znít 
„Všechna jména jsou dávána na základě jakési jedinečnosti vymezení [ratio], díky němuž
[tj. vymezení] se jedna věc liší od jiné… Tam, kde je vše jedno, nemůže být náležité [proprium] 
žádné jméno“. V pozn. 64 nikoliv „Je tedy sama a jediná absolutní věčnost a nekonečnost“, ale 
„Jediná a jedinečná absolutní věčnost je tedy samotnou nekonečností“. Str. 32: „prostřed-
nictvím“ místo „v důsledku mediace“ či „mediací“; podobně str. 36, pozn. 112 – „prostřednic-
tvím téhož“ místo „ skrze totéž medium“. Str. 33: má být verti ad unum místo vertere ad unum
(deponentní sloveso). Další drobné přehmaty jsou vyznačeny přímo v textu.

Přes všechny výše uvedené námitky se nicméně domnívám, že předložená práce 
nepochybně dosvědčuje autorovu odbornou kompetenci na úrovni absolventa bakalářského 
stupně studia. Autor si zvolil téma vskutku obtížné, a lze říci, že při jeho zpracování obstál se 
ctí. Proto práci doporučuji k obhajobě a předběžně navrhuji hodnocení velmi dobře.

Lukáš Novák
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