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Posudek vedoucího práce

Charakteristika

Práce je věnována spisu De docta ignorantia, v jehož třech knihách Mikuláš Kusánský 
pojednává o Bohu jako maximum absolutum, světu jako maximum contractum a Kristu 
jako maximum simul contractum et absolutum. Podle výsledku práce „jednotou 
protikladů“ Kusánský míní samo maximum absolutum jako to, co nemá žádný 

protiklad ani protějšek ve smyslu jinakosti, nýbrž je zhola vším skutečným i možným 

(str. 17 n.). Sama tato „jednota protikladů“ (jako základ, v němž nejen protiklady, ale 
vůbec všechny navzájem odlišné věci spadají vjedno) je ovšem nadto představena 
v paradoxní („dialektické“) jednotě s maximum contractum, k níž dochází ve spojení 
Boha s člověkem, tj. nekonečného s konečným (čili spojení maximum absolutum 

s partikulární kontrakcí jednotlivého člověka), v osobě Krista (str. 36 n.). Této (dvojí) 
podobě „jednoty protikladů“ odpovídá také epistemologická cesta, na niž chce 
Kusánský čtenáře uvést: konečný duch není schopen pojmout maximum absolutum, 
které nemá žádné vymezení, jeho rozum (ratio) nedovede jednotu protikladů 

v maximum absolutum myslet, může se k ní vztáhnout pouze „neuchopujícím 
způsobem“ (incomprehensibiliter intelligere), který ovšem znamená jeho vlastní
sebepřekročení (str. 18). Tento obrat konečného ducha k maximum absolutum je 

možný jen jako obrat Boha k němu, tj. jako víra, která je Božím darem, tj. opět jako 
paradoxní spojení maximum absolutum s jeho partikulární kontrakcí. Konečný duch 

tak není ponechán v naprostém nevědění, ale dostává se mu „vědoucího nevědění“:
ignorantia docta, tj. víry (str. 37 nn.). 

Přednosti práce

Autor práce podal velmi zajímavou a ne zcela obvyklou interpretaci spisu De docta 
ignorantia: za originální motivy lze pokládat jednak důraz na třetí (christologickou) 
knihu a z ní vytěžené pojetí coincidentia oppositorum jako paradoxní („dialektické“)

jednoty maximum simul contractum et absolutum, jednak epistemologickou aplikaci
coincidentia oppositorum v obou jejích významech. Kusánského spis je zde představen 
jako uvedení na filosofickou cestu vycházející z údivu (admiratio), jak je o něm řeč

v průvodním dopise kardinálu Cesarinimu (str. 5-10), a dospívající skrze 
sebepřekročení konečného ducha k víře čili ignorantia docta (str. 42). 

Práce je založena na četbě De docta ignorantia v originální latinské verzi (také 

překlad citovaných pasáží je pořízen nově, není přejat z překladu Patočkova), bere 

v úvahu přiměřené množství sekundární literatury domácí i zahraniční, zejména 
německého a anglického jazyka (seznam literatury čítá přes dvacet položek).
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Kritické připomínky

Práce prozrazuje velmi dobré rámcové porozumění Kusánského úvahám, 
v některých částech však postrádáme detailnější výklad jeho myšlenek, zevrubnější 
textové analýzy a diskusi interpretů, které má autor práce sklon nahrazovat volným 
spekulováním nebo etymologizováním. Uvádím některé příklady:

1. Podrobnější vysvětlení opřené o relevantní místa spisu (v ideálním případě 
všechna) by bylo užitečné připojit zejména ke klíčovým pojmům oppositum (oppositio) 
a coincidentia (coincidere). Zcela nevysvětlený (ačkoli adekvátně užívaný) zůstává 

pojem contractio ve své mnohotvárnosti (kontrakce na kvantitu, kontrakce na svět 

jako celek, kontrakce na druh, kontrakce na jednotlivinu). Jeho rozpracováním by 
Kusánského myšlení vystoupilo diferencovaněji a plastičtěji (pozn. 13 na str. 11 
takový výklad nenahrazuje). Totéž platí o pojmu complicatio, o němž se autor práce 

nezmiňuje téměř vůbec, jakkoli jeho souvislost s pojednávaným tématem je velmi 
těsná (srv. De docta ignorantia, I, 68).

2. Práce se zmiňuje o sebevztahu mysli (str. 26 n.), tento výklad se však nejeví 
zcela srozumitelný: proč je sebevztah mysli jejím vztahem k maximum absolutum?

3. Ačkoli je zájem o třetí, christologickou knihu jedním z důležitých motivů 
práce, výklad o tomto tématu není zcela srozumitelný ani ve své teologické, ani ve 
své epistemologické části: Uvažuje Kusánský o Trojici v křesťanskému Bohu (příp. 
v jaké podobě) a její kosmogonické relevanci (rozvinutí jednoty v mnohost)? Je zcela 
lhostejné, která z osob vstupuje do „dialektické“ jednoty nekonečného s konečným? 
Je zcela lhostejné, se kterou konečnou kontrakcí se spojuje? Jaký význam má přesněji 
tato „dialektická“ jednota pro ostatní individuální kontrakce? Co je přesněji pro 
Kusánského „víra“ (fides)? Proč je „dialektická“ jednota nekonečného s konečným 

v Kristu její plnou realizací a podmínkou (str. 37)?
4. Autor práce pořídil vlastní překlad citací, které uvádí (nakolik jsem 

porovnávala s originálem, jde většinou o překlad adekvátní, jakkoli ne vždy 
elegantní). Na klíčových nebo sporných místech by však bylo dobré připojit synopsi 
překladů ostatních (k nimž autor podle svého vyjádření přihlížel, str. 45) a zdůvodnit 
řešení vlastní. Jde zejména o překlad základních pojmů coincidentia (coincidere), 

oppositum (oppositio), contractio (contractum), docta (ve spojení ignorantia docta) atd. 

Podobná diskuse by rovněž měla být uvedena tam, kde se autor práce odchyluje 
dokonce od edice a mění incorruptibilium na corruptibilium, (str. 5, pozn. 2 k De docta 
ignorantia, III, 263,8). Na tomto místě sice uvádí důvod pro tuto konjekturu, jeho 

vysvětlení je však dosti kusé a ne zcela srozumitelné: Proč jsou všechny lidsky 
poznatelné pravdy „porušitelné“? Týká se to kupř. matematických pravd? Toto 
tvrzení není rozhodně nijak doloženo a nejeví se v kontextu Kusánského myšlení 
samozřejmé (může jít spíše o překročení pravd v jejich mnohosti než nutně o 
překročení pravd „porušitelných“). Místo z Apologia doctae ignorantiae, na něž zde 

autor práce odkazuje, není citováno, takže jeho relevanci čtenář posoudit nemůže.
Na podporu původního čtení by se však dalo uvést místo z De docta ignorantia, III, 

259,22, které spornému místu dosti těsně předchází a kde se mluví o mnohosti 
neporušitelných předmětů intelektuálního názoru (Propter hoc intellectus, cum sit 
naturae convertibilis ad intelligibile, non intelligit nisi universalia et incorruptibilia et 
permanentia, quoniam veritas incorruptibilis est eius obiectum, in quod intellectualiter 
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fertur). Poznámka autora práce neuvádí, zda existuje rukopisné různočtení 

podpírající jeho hypotézu, ani nezmiňuje řešení ostatních překladatelů.

Formální úroveň práce je přijatelná, ačkoli není bezvadná. Krom občasných překlepů 
(hned na str. 5 jsem našla tři), kolísání podoby jména Kusánský/Cusanus/Kusánus, 
hovorových obratů (kupř. str. 10: „až tolik nepřekvapí“) je zarážející podoba odkazů 
na sekundární literaturu v poznámkách: příjmení a jméno nejsou odděleny čárkou 
ani jinak, při opakování se znovu nadbytečně uvádí odkaz plný (včetně místa a roku 
vydání), nedůsledně je uváděn vedle místa vydání také nakladatel. V seznamu 
pramenů schází přesné údaje o edici jednotlivých spisů (v kterém svazku edice se 

který spis nachází), chybí zcela jméno editora a vročení příslušných svazků. 
Struktura odkazů v poznámkách není vysvětlena.

Hodnocení

Přes uvedené nedostatky pokládám práci za zajímavý a velmi samostatný výklad 

Kusánského spisu, svědčící o adekvátním rámcovém pochopení problematiky i 
schopnosti formulovat vlastní myšlenky. Autor si dobře poradil jak s latinským 
originálem, tak s přiměřeným množstvím sekundární literatury. Práce podle mého 
názoru splňuje požadavky kladené na práci bakalářskou, proto ji doporučuji k přijetí 
a navrhuji ji hodnotit známkou 1 nebo 2 podle výsledku obhajoby. 

Prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
Praha 28. 8. 2011




