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Abstrakt 

Tato disertační práce se zabývá antropologickým myšlením Mikuláše Kusánského. 

Takto jsou v první části představeny základní metafyzické motivy, ze kterých tato 

antropologie vychází. Jde především o určení člověka jako mysli (intelektu), které 

souvisí s důsledným myšlením božského Počátku (tj. Boha) jako se sebou identické 

jednoty. Jednota Jedna pak následně sestupuje do světa skrze číslo, které vykazuje 

jasný charakter jednoty ale zároveň i mnohosti (každé číslo se totiž skládá 

z jedniček). Díky tomuto důrazu na jednotu Jedna a na číslo jako na prostředek 

stvoření se přesouvá Kusánův pohled od zkoumání jednotlivin ke zkoumání poměrů 

mezi jednotlivými jsoucny. Toto vše si však žádá rovněž velmi silně pojatý lidský 

intelekt (mysl), což však v Kusánových prvních filosofických dílech (kterými se 

zabývá první část) ještě není náležitě provedeno. Druhá část předkládané práce se 

zabývá již důsledně promyšleným antropologickým myšlením, které nalezneme 

v dialozích s idiota. Je ukázáno, jaká je role lidské mysli v celé kosmické dynamice 

sestupu a následného vzestupu jednoty Jedna – právě skrze lidskou mysl a skrze její 

intelektuální návrat ke svému Počátku je celé ostatní stvoření jednoceno a 

přiváděno ke své pravé podobě, která je pouze v Jednu. Poslední část práce se 

zabývá otázkou „novověkosti“ kardinála Mikuláše Kusánského, tj. nakolik v jeho 

názorech či myšlenkách můžeme spatřovat pozvolna nastupující dobu novověku. 

V souvislosti s touto otázkou je věnován prostor především Kusánovým pokusům o 

návrh empirické metody zkoumání přírody a rovněž jeho určení božského Počátku 

jako moci-jest (lat. possest) či moci samé (lat. posse ipsum). 

 

Klíčová slova  

Mikuláš Kusánský, filosofická antropologie, intelekt, číslo, novoplatonismus, 

novověk 
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Abstract 

This thesis deals with the anthropological thinking of Nicholas of Cusa. The first part 

presents the fundamental metaphysical motifs that are the basis for this 

anthropology – above all, it concerns the conception of human as a mind (intellect). 

This conception is linked with the thinking of the first Principle (God) as the unity 

that is identical with itself. This unity/oneness of the One descends into the world 

through number that is one and multiple at the same time (all higher numbers 

consist of ones). The emphasis on unity of the One and on number as a mean of the 

creation is the reason, why Cusa’s main concern, regarding the understanding of the 

world, aren’t individual substances, but the relations between these substances. 

And for this kind of metaphysical thinking it is really important to develop also a 

strong notion of human intellect (mind), but the first philosophical texts to some 

extent fail to do so. The second part of this thesis deals with the proper 

anthropology that is developed in the dialogues with the idiota. It is shown what is 

the role of human mind in the dynamics of descent and ascent of unity of the One – 

it is the human mind and its intellectual return to its Beginning through which is all 

creation being made one and being brought to its true nature that is the One. The 

last part of the thesis deals with the „modernity“ of cardinal Cusa, i.e. to what 

extent it is possible to consider this kind of metaphysical thinking to be the 

beginning of the modern era (in philosophy). In this context the text deals with 

Cusa’s proposition of an empirical method of understanding of the nature and with 

the characterisation of the first Principle as power itself (lat. posse ipsum). 

 

Key Words 

Nicholas of Cusa, Philosophical anthropology, Intellect, Number, Neoplatonism, 

Modern era 
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Úvod 
 

Každá filosofie je vždy vposled antropologií. Vždyť naše myšlení (a to znamená bez 

jakékoli pochyby i každé filosofické myšlení) je vždy nutně a plně lidské. A to i tehdy, 

když lidskost bereme teprve jako kýžený cíl veškerého našeho promýšlejícího 

usilování.  

Podobně je nezbytné zabývat se přístupy minulých „členů cechu filosofického 

řemesla“. Filosofie je sice jen „jedna“ a „věc sama“ zůstává proto vždy stejná, ale 

dějiny filosofie nejsou něčím, co by mělo být přenecháno péči historiků filosofie 

nebo bráno jako nějaká posloupnost úspěchů či neúspěchů, které nás přivedly do 

dnešního vynikajícího, výjimečného, osvíceného a konečně již takřka hotového stavu 

myšlení, kdy snad již není třeba přemýšlet (protože již přece víme, jak se tomu má 

se světem), zbývá nám pouze druhé přesvědčovat, že naše pravda je skutečně oním 

vrcholem (lat. apex) všeho přemýšlení, jejich je naopak omylem a zaslepeností. 

Dějiny filosofie by nám rovněž neměly sloužit jako nějaký „reservoár“ pokusů a 

omylů, ze kterého bychom si měli vybírat podle chuti a nálady a třeba se i poučit 

(třeba ve smyslu patřičně obměněného philosophia magistra vitae). 

Dějiny filosofie jsou pro nás stále závazné z toho důvodu, že se v nich „zjevuje“ (ale i 

skrývá) samo bytí, a to způsobem, který je typický pro danou epochu.1 „Starou“ 

filosofii nelze proto odbýt jako zastaralou, již dávno překonanou, ale je třeba se 

ptát, jakým způsobem tehdejší myslitelé odkrývali pro tu epochu typický charakter 

bytí, který je však trvale platný (protože jde nakonec o bytí). 

A právě v novověku lze spatřovat „zrod“ dodnes platného a „působícího“ 

epochálního charakteru bytí. Bytí totiž v této době začíná nabývat významové ražby 

síly či moci, což má nepřehlédnutelné následky až do dnešní doby.  

Je však nemožné na některé místo, či v našem případě na některý čas, ukázat 

prstem a říci: „Tady začíná novověk“. Mnohem spíše jde o plíživou změnu trvající 

                                                           
1
 K epochálnímu charakteru bytí viz Heidegger, Martin, Zur Sache des Denkens, Max Niemeyer 

Verlag, Tübingen 1969 (Zeit und Sein). K výkladu např. Benyovszky, Ladislav, „Das Geschick – 
Heideggerovo myšlení „dějin““ in: Novák, Aleš (ed.), Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 
II/2012, Togga, Praha 2012, s. 69-79. 
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několik staletí, kdy se postupně vynořují myslitelé a díla, které zpětně (a vždy pouze 

zpětně) můžeme označit jako již svým způsobem novověké. Samotní autoři si sami 

ani nemusejí uvědomovat (a většinou ani neuvědomují), že v jejich dílech se 

ohlašuje nová doba, která později bude nahlížena v silném kontrastu k době, ve 

které tito působili a žili. 

A toto je také případ kardinála Mikuláše Kusánského (1401–1464). Při našem 

zpětném pohledu se zdá, že Mikuláš se narodil v „přelomové“ době. Skončilo období 

„temna“, které bylo poznamenáno epidemií černé smrti, ochlazením celého 

kontinentu a prvními pokusy universitních učitelů o vzpouru vůči tehdy naprosto 

dominantní římské církvi, která se těšila moci a slávě, kterých se jí již nikdy později 

nepodařilo znovu nabýt. Byla to také doba, kdy se university plně společensky 

etablovaly a s konečnou platností vytlačily kláštery z jejich dosavadní pozice 

výlučných center vzdělávání. Avšak rovněž, jak se postupně šířil vzdor vůči církvi, 

začal se šířit vzdor vůči universitám a jejich monopolu na výklad pravdy. Všechny 

tyto dobové proudy a vlivy se projevily i na osobě a životě Mikuláše Kusánského. 

Již výše bylo řečeno, že každá filosofie je nakonec antropologií – vše, co je myšleno, 

má vposled svůj neodmyslitelný vztah k člověku. To však často znamená, že se 

z praktických důvodů nelze vyčerpávajícím způsobem zabývat všemi oblastmi, které 

jsou menschlich, allzumenschlich. Pokud jde o tuto práci, budu se věnovat 

především výkladu výlučných antropologických motivů v Kusánově myslitelském 

díle, a to z toho důvodu, že v nich se začínají zjevovat pozice, které se pro pozdější 

novověkou dobu stanou závazné. 

Ovšem Mikuláš Kusánský, i když nešlo o profesionálního (tj. universitního) filosofa, 

ale o soukromého učence (tj. soukromníka, lat. idiota), zanechal za sebou desítky 

větších spisů, kde se zabývat antropologickými motivy by bylo vysoko nad jakýmikoli 

rozumnými možnostmi. Z tohoto důvodu těžištěm této práce bude antropologie tzv. 

„druhého myslitelského období“ Mikuláše Kusánského, což značí v prvé řadě 

dialogy, kde je hlavní postavou soukromník (lat. idiota).  
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V návaznosti na Kurta Flasche2 lze Kusánova jednotlivá myslitelská období rozdělit 

tímto způsobem: Doba Kusánova filosofického dozrávání sahá do roku 1440, kdy 

vyšla jeho Docta ignorantia. Do roku 1440 vychází totiž především kázání a několik 

menších spisů spíše politického charakteru, mezi nimiž vyniká De concordantia 

catholica z roku 1433 či 1434.3 Jde o dobu, která je charakteristická spíše 

nevyrovnanými či poněkud nepropracovanými myšlenkami (avšak již tady můžeme 

spatřit spoustu pozdějších typických motivů – přednost jednoty před mnohostí, 

snahu promýšlet křesťanství pomocí proklovsko-dionýsovského způsobu apod.).  

Další období (které je v této publikaci nazýváno jako „první filosofické“) je 

ohraničeno De docta ignorantia na jedné straně a Apologia doctae ignorantiae na 

straně druhé (tj. trvá od roku 1440 do roku 1449) – tímto obdobím se bude zabývat 

první část předkládané studie – jde totiž o období, kdy došlo ke skutečné 

systematizaci Kusánova myšlení a kdy byly položeny a promyšleny veškeré 

metafyzické základy tohoto způsobu myšlení (a právě z tohoto důvodu je není 

možné přeskočit). V této době je kladen důraz spíše na temnotu a obtížnost 

božského Principu (tj. jeho transcendence je zdůrazněna na nejvyšší míru). 

„Druhé filosofické období“ je naopak charakteristické tím, že „pravda křičí po 

ulicích“, nyní již božská Pravda není temná, ale svým způsobem jasná a samozřejmá. 

Je však do ní zapotřebí patřičného zácviku – proto také Kusánus na sebe bere roli 

průvodce na této cestě k Pravdě. Nejvýznamnější spisy z tohoto období jsou dialogy 

s idiota (Idiota de sapientia, Idiota de mente, Idiota de staticis experimentis), ale 

patřily by sem i další díla, namátkově De theologicis complementis, De visione dei či 

De beryllo, které bychom mohli považovat za závěrečný spis z této doby (takto 

bychom konec mohli klást do roku 1458/9). Myšlenky z „druhého období“ budou 

pro nás zásadní, pokud jde o Kusánovo promýšlení člověka, jeho pozice ve světě a 

                                                           
2
 Srv. Flasch, Kurt, Nikolaus von Kues. Geschichte einer Entwiklung, Vittorio Klostermann, Frankfurt 

am Main 2008, s. 41nn. 
3
 Protože se tehdy Kusánus aktivně účastnil koncilu v Basileji (na straně stoupenců konciliarismu), tak 

mezi další díla z tohoto období patří např. protipapežský spis, který vyzdvihoval autoritu 
všeobecného koncilu nad papežem De maioritate auctoritatis sacrorum conciliorum supra 
auctoritatem papae nebo spis zaměřený proti českým husitům De usu communionis. Kusánský byl 
totiž v té době pověřen vyjednáváním s představiteli husitství – viz Flasch, Kurt, Nikolaus von Kues. 
Geschichte einer Entwiklung, s. 72. 
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jeho vztahu k Bohu, a to z toho důvodu, že nyní je jedním z výsostných témat lidská 

mysl a její výstup k jejímu Počátku i Konci.  

Pro poslední období by pak byla typická snaha myslet božský Princip v jeho 

mocenské charakteristice, tedy nejdříve jako moci-jest (lat. possest z Trialogus de 

possest z roku 1460) a posléze jako moc samu (lat. posse ipsum z De apice theoriae z 

roku 1464). Tímto vrcholem (lat. apex) Kusánova myšlení se bude zabývat třetí část 

tohoto textu.  

Jde sice o pouze pomocné, tedy do určité míry arbitrární, dělení Kusánova 

filosofického vývoje, protože vždy nalezneme spisy či myšlenky, které se mu 

vymykají. Díky čemu si však můžeme klást opatrný nárok na jistou oprávněnost 

tohoto rozdělení je to, že sám Kusánus ve svém posledním spise (De apice theoriae) 

vylíčil velmi podobně etapy svého myslitelského postupu.4 

Avšak nejde však ani v nejmenším o jasně oddělené a spolu nesouvisející etapy – 

právě proto si tato práce klade za jeden z vedlejších cílů předvést, že Kusánovo 

myšlení tvoří organický celek. Kusánovo myšlení je totiž živé – nejde o žádný 

ustrnulý systém, kde by stačilo jednou se vypořádat s danou problematikou a již více 

by se nás ne(do)týkala. Kusána žene kupředu neustálá snaha o nalezení stále 

přesnějšího či výstižnějšího označení pro božský Princip.5 A tato vnitřní logika jeho 

myšlení má za následek, že dochází stále k pokusům o nové vystihnutí (třeba 

z jiného úhlu pohledu) daného tématu.  

Při každé interpretaci a obzvláště při filosofické interpretaci je třeba postupovat 

velmi obezřetně. I velcí učenci totiž snadno podlehnout „omylu bezčasovosti“,6 kdy 

jsou minulí myslitelé posuzováni z naší specifické pozice, což se často pojí 

s vybíráním jen těch míst, které nám lépe poslouží k našemu interpretačnímu 

záměru (ať jde o velebení či zavržení daného myslitele). Tento postup máme poprvé 

doložený u nikoho menšího než u Aristotela, který takto referoval o názorech svých 

                                                           
4
 Srv. Cusanus, De apice theoriae, 5; v českém překladu Karla Flosse: Kusánský, Mikuláš, O vrcholu 

zření, Vyšehrad, Praha 2003, s. 8. 
5
 Z tohoto důvodu také Wilhelm Weischedel ve své knize Zadní schodiště filosofie nazval Kusána 

nomenclator dei. Viz Weischedel, Wilhelm, Zadní schodiště filosofie, přel. J. Horák, Votobia, Praha 
1995, s. 84. 
6
 Srv. Flasch, Kurt, Nikolaus von Kues. Geschichte einer Entwiklung, s. 306-8. 
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předchůdců. Jde tedy vlastně o ignoraci toho, že doba (nebo „epocha“), ve které 

psal daný autor, a doba, ve které se nyní píše o tom kterém autorovi, se změnila. Je 

vytvářeno určité „bezčasí“, které je vlastně filosoficky velmi sporné. Je však třeba 

přiznat, že tento přístup je dodnes ve filosofii poměrně běžný. Další obvyklou 

chybou při interpretaci je „přílišná učenost“. Kurt Flasch tomuto „omylu“ říká 

„nešvar paralelních míst“.7 Problematičnost tohoto přístupu spočívá především 

v tom, že se snaží vyřešit specifický filosofický problém u jistého autora tím, že uvádí 

spousty paralelních míst ze všech spisů autora, které se dané problematiky dotýkají 

(snad pro prokázání vlastní učenosti). Tomuto přístupu nelze v žádném případě upřít 

obrovskou píli, kterou taková kompilace a dohledání všech míst vyžaduje, ale jak 

říká Flasch: „Píle není garancí pochopení, existují lidé, kteří pilně zpracovali 

nicotnosti.“8 Sama píle tedy není skutečnou zárukou relevantnosti těchto seznamů 

paralelních míst. Tento přístup často postrádá kontext zkoumání. Stejná záležitost 

totiž může být zasazena do jiného kontextu, a tím může získat zásadně jiné 

významy. A opět platí, že tento přístup se pohybuje v jistém „bezčasí“, protože se 

předpokládá, že autor nemůže své náhledy měnit. A to je právě důvod, proč se 

každá z částí předkládané studie zabývá především spisy z jednoho „období“ (ať je 

dělení filosofické „kariéry“ do jednotlivých období jakkoli sporné). 

Jako svého druhu nedostižitelný vzor správného výkladu bych si rád kladl 

Heideggerovu interpretaci Immanuela Kanta, kterou podává ve své knize 

Fenomenologická interpretace Kantovy Kritiky čistého rozumu.9 Heidegger tady 

ukazuje (a dokonce i přímo vyjadřuje), jak správně vyložit myšlení jiného autora. 

Heidegger si tak klade otázku, co v Kantově spisu přichází ke slovu, což je podle něj 

Kantovo živoucí porozumění způsobu, jak se filosofie uskutečňuje a jak působí. Také 

upozorňuje, že filosofie se nevyvíjí v moderním slova smyslu, tedy v intencích 

pokroku, ale je naopak úsilím o vyjasňování a i rozvíjení těch několika problémů, 

které jsou stále stejné, je tedy „samostatným, svobodným a zásadním bojem lidské 

                                                           
7
 Tamtéž. 

8
 Tamtéž, s. 307: „Aber Fleiß ist keine Garantie für Einsicht; es gibt Menschen, die Nichtigkeiten fleißig 

bearbeiten.“ 
9
 Heidegger, Martin, Fenomenologická interpretace Kantovy Kritiky čistého rozumu, OIKOYMENH, 

Praha 2004, konkrétně Předběžná úvaha, s. 13-18. 
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existence s temnotou, jež v ní neustále propuká“.10 Nejde tak v prvé řadě o 

porozumění Kantovi, ale o porozumění tomu, co se v Kantově spisu „ohlašuje“. Je 

tedy třeba jít k věcnému základu Kantova myšlení. Správně porozumět Kantovi 

znamená rozumět mu lépe, než on rozuměl sám sobě. Čímž se míní: „zaměřit se na 

to, co chtěl Kant říci, a nezůstat tak stát u jeho popisů, nýbrž jít k fundamentům 

toho, co míní.“11 Toto lepší porozumění ale není možné chápat ve smyslu překonání 

Kanta (a také to není možné přičítat domýšlivosti vykladače), ale nakonec je 

zapotřebí nechat se „vést“ tou věcí, která leží v základu Kantových myšlenek (či je 

tam skryta) a vyhnout se všemu, co ulpívá na povrchu. A aby každé obvinění 

z domýšlivosti takového postupu Heidegger skutečně odvrátil, vysvětluje, že v 

každém filosofickém úsilí zůstává něco nejasného; něco vždy zůstává nedokončené, 

a toto úsilí samotné si může porozumět v absolutnosti jen tehdy, když se plně 

pochopí ve své konečnosti (právě díky tomu, že jsme bytostně koneční, tak nikdy 

nemůžeme vznášet nárok na úplnost poznání a pochopení). Taková interpretace tak 

stojí nad pouhým převyprávěním toho, co stojí v textu, ale také se bez dobré 

obeznámenosti s autorem neobejde (a taky se neobejde bez historického a 

filosofického kontextu). 

Pokud jde o Mikuláše Kusánského, tak si tato práce klade za cíl především ono „lepší 

porozumění“, tedy pochopení toho, co se skutečně říká (nebo se ohlašuje) ve 

spisech Mikuláše Kusánského, a to o těch nejobecnějších věcech (což je bytí, a to ve 

třech tradičních oblastech – Bůh, člověk, svět). Toto samozřejmě vyžaduje onu 

dobrou obeznámenost s vlastními prameny, ale u této obeznámenosti nelze skončit. 

Je zapotřebí skutečně poznat, co se „děje“ v Kusánově myšlení, co je jeho vrcholem 

a jaká jsou jeho omezení. 

Z těchto důvodů bude první část předkládané práce sloužit k představení výchozích 

metafyzických pozic Mikuláše Kusánského, jejich smyslu a významu. Ve druhé části 

na základě jistého korektivu těchto základních pozic (ovšem nikoli tak závažného, 

aby bylo třeba znovu do všech podrobností popisovat hlavní metafyzické linie 

tohoto přístupu) bude představeno Kusánovo pojetí člověka jako mysli, která je 

                                                           
10

 Tamtéž, s. 14. 
11

 Tamtéž, s. 15. 
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obrazem Boha (lat. mens imago dei). V závěrečné části pak bude zhodnocen 

Kusánův význam pro rozvoj pozdějšího novověkého myšlení, a to především 

z perspektivy mocenského určení božského Principu. 
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1 Část první – Metafyzická východiska 
 

1.1 Základní pojetí Boha a sv ěta pomocí metody u čené 
nevědomosti (lat. docta ignorantia) 

 

I když se v této práci hodlám, jak již výše bylo oznámeno, zabývat pojetím člověka, 

které se nachází v Kusánově „druhém období“, tak se nelze obejít bez výkladu 

k bezprostředně předcházejícím spisům. Mám tady na mysli především dvě díla, a to 

De docta ignorantia a De coniecturis, kde nalezneme již jasně formulované 

myšlenky, které i nadále budou pro Kusána určující, a to i tehdy, když význam těchto 

myšlenek bude poněkud posunut nebo budou více promyšleny a tím i zpřesněny.12 

De docta ignorantia13 není žádné mladistvé dílo. Kusánus ho dopsal v únoru 1440, 

tedy takřka ve svých třiceti devíti letech.14 Toto již poměrně rozvinuté filosofické 

myšlení je však pouhým začátkem Kusánovy cesty jako myslitele, nikoli však jeho 

vrcholem.15 

                                                           
12

 Jako příklad lze uvést třeba roli tzv. negativní teologie, která v De docta ignorantia má předností 
místo. Avšak již v prvním spisu s idiota (tj. v dialogu Idiota de sapientia) nalezneme revizi tohoto 
přednostního postavení negativní teologie, a to právě díky poctivějšímu promyšlení identity 
božského Počátku se sebou samým – takto se Kusánovi ukáže, že božský Počátek v sobě zahrnuje a 
sjednocuje (a tím i překonává) oba způsoby teologického myšlení, tedy nejen negativní teologii, ale i 
tu positivní. Pouhá negativní teologie je proto obdobně nedostatečná jako teologie positivní. 
Z tohoto důvodu mluví Kusánus o absolutní teologii (lat. theologia absoluta). 
13

 Jan Patočka zvolil pro překlad De docta ignorantia název Vědění o nevědění, což je i překlad, který 
propaguje například přední moderní německý kusánolog Kurt Flasch (něm. Wissen des Nicht-
Wissens), a to z toho důvodu, že v tomto spisu vědění objasňuje samo sebe právě skrze své hranice – 
dochází tu k přírůstku vědění zrovna v tom okamžiku, kdy si uvědomuje, co vše neví. Rozhodující je 
tedy náš vhled, že naše nevědění je naše vědění (Flasch, Kurt, cit. d., s. 97). Dnes se však z velké míry 
prosadil překlad docta ignorantia jako učená nevědomost, a to i v češtině (něm. belehrte 
Unwissenheit, ang. learned ignorance); snad kvůli tomu, že to doslovněji vystihuje původní latinské 
označení. Také v tomto textu se hodlám spíše přidržet „učené nevědomosti“ než „vědění o 
nevědění“, i když je třeba přiznat, že interpretativní důvody hovoří pro variantu „vědění o nevědění“. 
14

 Srv. Flasch, Kurt, Nikolaus von Kues. Geschichte einer Entwicklung, s. 97. 
15

 V De docta ignorantia jsou totiž obsaženy dvě základní myšlenky, které jsou známé i širší odborné 
veřejnosti. A to především jeho pojetí božství jako coincidentia oppositorum a z toho plynoucí pojetí 
nekonečného universa. Jde však často o jediné dvě myšlenky, které si člověk alespoň se základním 
zájmem o filosofii s Kusánem spojí, takže četba Kusánského pro mnohé začne a i skončí tímto dílem. 
Což je však chyba, protože, jak budou ukazovat i následující stránky, De docta ignorantia je skutečně 
jen počátkem Kusánova myšlení, kde spousta pro něj zásadních myšlenek ještě není dovedena do 
uspokojivého stavu (srv. Watts, Pauline Moffitt, Nicolaus Cusanus. A Fifteenth-Century Vision of Man, 
E. J. Brill,Leiden 1992, s. 36). Je však třeba přiznat, že někteří z těch mála Kusánových následovníků 
postupovali obdobným způsobem – což je třeba i případ Giordana Bruna. Ovšem opačné stanovisko 
by bylo rovněž chybné. Tedy že bychom k De docta ignorantia přistoupili jako k pouhé přípravné 
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Než však přejdeme k základním myšlenkám a přístupům, které nalezneme v De 

docta ignorantia, je třeba si něco říct o „inspiraci“ tohoto spisu. 

1.1.1 „Mystický“ základ myšlení Mikuláše Kusánského  
 

Mikuláš Kusánský byl v době bezprostředně předcházející napsání tohoto spisu již 

významný církevní politik a diplomat, který byl vyslán na misi do Konstantinopole. 

Tato diplomatická mise (trvající mezi lety 1436-1438) slavila úspěch, protože v roce 

1439 uzavřela byzantská delegace ve Florencii unii se západní církví. Pro vývoj 

Kusánova myšlení však byly rozhodující jiné aspekty této mise: Takřka tři roky 

trvající pobyt na Východě dal Kusánovi mnoho možností, jak se dostat do kontaktu 

s řadou významných byzantských myslitelů a učenců – a skrze ně se seznámil 

s mnoha starými antickými učenci a jejich spisy, které latinskému středověku byly 

neznámé, či na ně již pozapomněl. Tato fascinace starými, zvláště řeckými, učenci 

vydržela Kusánovi celý život. 

Další a ještě významnější skutečností pojící se s onou misí je to, že na zpáteční cestě 

zažil Kusánský svého druhu mystické vytržení, které ho podle jeho vlastních slov 

přivedlo na jeho zásadní myšlenku učené nevědomosti, a tak se jedná o vlastní 

původ celého Kusánova vyzrálého myslitelského díla.16 Z tohoto důvodu bych se 

nyní věnoval Kusánově popisu této události. 

                                                                                                                                                                     
práci k De coniecturis a k metodě propagované v tomto spise, tj. k ars coniecturalis, jak o tom byl 
přesvědčen Josef Koch (srv. Koch, Josef, Die ars coniecturalis des Nikolaus von Kues, Westdeutscher 
Verlag, Köln – Opladen 1956, s. 12). Všechna Kusánova díla tvoří totiž svého druhu organický celek a 
náhledy v nich přítomné je třeba brát skutečně vážně, poněvadž jde o způsob, jakým se Kusánský 
snaží postihnout ono nepostihnutelné, což je hlavním smyslem a cílem jeho myšlení. Takto každá 
„perspektiva“, a to i když později podlehne jisté korekci, je pro celkový obraz Kusánova myšlení 
významná sama o sobě. 
16

 Myšlenky, které jsou rozvinuté v De docta ignorantia, nalezneme v zárodku i ve starších 
Kusánových dílech – což jsou z naprosté většiny zápisy jeho kázání. Takto skutečně nelze považovat 
ono „mystické vytržení“ za naprostý zlom v jeho myslitelském životě. Nicméně o významný zlom jistě 
šlo, protože teprve v myšlence učené nevědomosti dostává Kusánovo myšlení svůj svébytný ráz. 
K výkladu starších filosofických pozic Mikuláše Kusánského, které lze nalézt v jeho kázáních, např. 
Floss, Pavel, „Mikuláš Kusánský“ in Mikuláš Kusánský. Život a dílo renesančního filosofa, matematika 
a politika, Vyšehrad, Praha 2001, s. 34n. (rovněž v tomto výboru je přeloženo kázání In principio erat 
Verbum pravděpodobně z konce roku 1430 – viz tamtéž, s. 109-122); nebo Hopkins, Jasper, 
„Introduction to Cusa’s Sermons“ in: Nicholas Of Cusa’s Early Sermons: 1430-1441, Banning Press, 
Loveland, Colorado 2003, kde jsou odkazy i na další významnou literaturu k  tématu. 
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Mikuláš Kusánský přiložil ke svému spisu De docta ignorantia průvodní dopis, který 

věnoval svému příteli kardinálu Guilianu Cesarinimu:17 

„Přijmi nyní, ctihodný otče, to, čeho jsem se už dlouho pokoušel dosáhnout různými 

cestami nauk, ale nebyl jsem s to dříve, než když jsem se vracel z Řecka po moři, a 

byl jsem, jak věřím, nebeským darem od Otce světel, od něhož je dáno vše nejlepší, 

přiveden k tomu, abych nepochopitelné věci nepochopitelně uchopil v učené 

nevědomosti překročením nepomíjejících pravd, které jsou pro lidi poznatelné.“18 

Z daného popisu je patrné, že nešlo o nějakou afektivní vizi, ale že šlo o 

intelektuální/duchovní „zážitek“.19 Jednalo se tak o okamžitý jasný náhled či vhled 

do věcí, které byly dosud pro Kusána skryté. Již v tomto krátkém textu se ukazují 

                                                           
17

 Tento významný církevní diplomat je znám i v českém prostředí, a to jako vůdce neúspěšné křížové 
výpravy proti husitům, který při útěku od Domažlic „ztratil svůj kardinálský klobouk“. Srv. Hladký, 
Vojtěch, „Stručný přehled života a myšlení Mikuláše Kusánského“, in Neubauer, Zdeněk, O čem je 
věda, Malvern, Praha 2009, s. 21.  
18

 Cusanus, De docta ignorantia III (dále jen DI), Epistula auctoris ad dominum Iulianum cardinalem, 
263:„Accipe nunc, pater metuende, quae iam dudum attingere variis doctrinarum viis concupivi, sed 
prius non putui, quousque in mari me ex Greacia reduente, credo superno dono a patre luminum, a 
quo omne datum optimum, ad hoc ductus sum, ut incomprehensibilia incomprehensibiliter 
amplecterer in docta ignorantia, per transcensum veritatum incorruptibilium humaniter scibilium. 
Quam nunc in eo, qui veritas est, absolvi hiis libellis, qui ex eodem principio artari possunt vel 
extendi.“V celé práci cituji podle kritické edice heidelberské Akademie věd Nicolai de Cusa Opera 
Omnia (Felix Meiner Verlag, Hamburg 1928-2004). Římská číslice obvykle udává knihu daného spisu, 
první arabská číslice odkazuje na patřičnou kapitolu, druhá na stránku. Český překlad popisu vidění je 
z: Hladký, Vojtěch, „Stručný přehled života a myšlení Mikuláše Kusánského“, in Neubauer, Zdeněk, O 
čem je věda, s. 9. 
19

 Tady lze nalézt nikoli překvapivou podobnost s Plótinovou naukou o ekstazi, která je chápana jako 
intelektuální názor božského Jedna a která je základem cesty zpět ke svému založení (nikoli tedy 
cílem). Jde o náhled, který pochází „odshora“, tj. od samotného božského Jedna, a teprve na základě 
tohoto „daru Jedna“ (jak by se chtělo říct spolu s Kusánem) je možné stoupat „odshora nahoru“, a to 
tak, že člověk se „zduchovňuje“ a tím i „zjednodušuje“ a odkládá od sebe vše tělesné (viz Plótinos, 
Enneady, VI, 9, 9;či Beierwaltes, Werner, Platonismus a idealismus, přel F. Karfík, OIKOYMENH, Praha 
1996, s. 104.). Později v již zmíněné publikaci Werner Beierwaltes charakterizuje nauku o ekstazi 
rovněž takto: „Co je pro Plótína nejpříznačnější, je jeho nauka o ekstazi (intelektuálním názoru Boha); 
tento akt nadpřirozeného poznání charakterizuje Plótinos přísně filosoficky jako stav uchvácení, který 
není tak hrubý jako pocit, nýbrž, jak bychom to mohli vyjádřit novějším filosofickým jazykem, musí být 
myšlen jako akt vyjití ze sebe samého; Plótinos to nazývá zjednodušením duše, – zničením veškeré 
rozmanitosti a rozdílnosti v duši.“ (Tamtéž, s. 117). Vidíme, že Kusánus se tady pohybuje v tradičních 
novoplatónských myslitelských hranicích a není tudíž třeba se pokoušet interpretovat onen zážitek 
jako přísně mystický (tj. afektivně mystický). Kurt Flasch však rovněž upozorňuje na to, že existuje i 
mystická interpretace Kusána (a jeho hlavní myšlenky coincidentia oppositorum), ale tato se právě 
z výše uvedených důvodů míjí svým cílem (srv. Flasch, Kurt, cit. d., s. 52). Sice lze i u Kusánského 
nalézt některé momenty, které by se s trochou interpretační ekvilibristiky daly považovat za 
„mystické“, ale vposled jde vždy o snahu racionálně (nebo spíše intelektuálně) explikovat základní 
charakteristiku božského Principu. A i když je posledním cílem této explikace (opětovné) spojení se 
(Kusánovými slovy „vidění“) s tímto Počátkem, jde o motiv, který je společný pro celou 
(novo)platónskou tradici a nejen ji. 
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základní motivace a základní body, kolem kterých se celé další myšlení bude 

pohybovat. Nejprve se jedná o to, že Kusánovi není filosofické myšlení jen pouhou 

akademickou disciplínou, ale slouží mu k odpovědi na základní otázku – a to, jak se 

nedokonalý tvor, jakým je člověk, může přiblížit k naprosté dokonalosti, kterou je 

Bůh.20 Z popisu této vize je rovněž patrné, že nedokonalý tvor se svými vlastními 

silami nemůže domoci Pravdy, ale jde o „dar shůry“ (lat. supernum donum) – tedy 

jen díky božskému principu je člověk schopen alespoň začít překonávat onu 

nepřekonatelnou propast mezi lidským a božským. Toto je velmi důležitý náhled pro 

celý spis o učené nevědomosti. Později však dojde k revizi směrem k tvůrčí síle 

lidského intelektu (přičemž možnosti překonání jisté „skepse“ ohledně lidských 

schopností jsou již načrtnuty ve třetí knize De docta ignorantia, a to tehdy, když se 

Kusánský zabývá intelektem Ježíše Krista; v mnohem větší míře je toto rozvinuto 

v De coniecturis).21 

Ale již zde máme prostor pro to, abychom nacházeli určitou intelektuální cestu k 

překonání základní lidské nedokonalosti – což je celý program učené nevědomosti: 

Nepochopitelné nepochopitelným způsobem chápat (lat. amplecti) v učené 

nevědomosti. Jde tedy o pokus překonat principiální nedosažitelnost božského tím, 

že se pokorně uzná tato nedosažitelnost. Uznání naší vlastní nevědomosti, jelikož 

jde o náhled ohledně základní charakteristicky lidské přirozenosti, pak má otevřít 

celou ostatní skutečnost, protože jde zároveň o svého druhu „poznání“ základní 

charakteristiky Počátku vší skutečnosti, kterým je Bůh. Jde tak o poznání základního 

a nepřekonatelného rozdílu mezi božským a světským/lidským, který je dán tím, že 

Bůh je nekonečný a stvoření konečné, což je vyjádřeno i na počátku spisu o učené 

nevědomosti maximou infini ad finitum proportionem non esse,22 tj. že mezi 

nekonečným a konečným není žádného vztahu. 

Další bod, který je důležitým východiskem pro Kusánovo myšlení, je ten, že pomocí 

docta ignorantia se překonávají různé jiné cesty nauk (lat. viae doctrinarum), které 

se pro Kusána prokázaly být liché a tím nevedoucí k pravé moudrosti, kterou přináší 

až ona učená nevědomost. Tady je třeba mít na paměti, že termínem viae se 
                                                           
20

 Srv. Watts, M. P., Nicolaus Cusanus. A Fifteenth-Century Vision of Man, s. 61. 
21

 Viz níže s. 51nn a s. 62nn. 
22

 DI I, 3, 9. 
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obvykle označovaly různé školské směry myšlení, ve kterých byl Kusánus také 

vzdělán.  

Kusánský totiž po odchodu z otcovského domu již ve dvanácti letech (jeho otec 

z něho chtěl mít loďaře, kdežto mladý Mikuláš pomýšlel spíše na studijní dráhu) 

nejprve v nizozemském Deveneteru navštěvoval školu vedenou Bratry společného 

života (lat. Fratres vitae communis), kde byl ovlivněn hnutím devotio moderna.23 

Odtud pak přešel již v patnácti letech studovat na universitu do Heidelbergu, která 

byla v té době centrem nominalismu a konciliarismu, odkud však po roce a půl 

odešel a zapsal se na universitu v Padově sice ke studiu práv, avšak mnohem více se 

zajímal o filosofii, teologii a přírodní vědy. V Padově navštěvoval také přednášky 

profesora Prosdocima de Beldemandis,24 což byl známý matematik a teoretik 

hudby, a přátelil se s Paolem Toscanellim, který se posléze stal slavným 

matematikem, lékařem a astronomem. Po dokončení studia práv ještě v roce 1425 

chtěl studovat filosofii a teologii v Kolíně, kde pracoval s předním albertistou té 

doby, Heimericem de Campo.25 Jeho studia skončila však již v roce 1426, kdy se stal 

sekretářem kardinála Guirdana Orsiniho,26 čímž začala jeho později velmi zářná 

církevní kariéra, kdy se vypracoval na kardinála a na jednu z nejvlivnějších postav 

tehdejší církve. Kusánus se tak velmi dobře orientoval ve scholastickém myšlení, 

novoplatonismu a i v dalších směrech, které byly významné pro danou dobu, což 

dokazuje i jeho velmi rozsáhlá knihovna.27 Proto prohlášení ohledně ztroskotání 

                                                           
23

 Určité společné znaky či styčné body s tímto hnutím vydržely Kusánovi po celý život; což se odráží 
např. i na jeho postavě idiota ze stejnojmenných dialogů, kde nacházíme mnoho společných prvků 
s důrazy stěžejního díla devotio moderna, kterým byla kniha Tomáše Kempenského De imitatione 
christi. Více o těchto styčných bodech viz poznámka 329 na straně 105. 
24

 Srv. Floss, Pavel, „Mikuláš Kusánský“ in Mikuláš Kusánský. Život a dílo renesančního filosofa, 
matematika a politika, Vyšehrad, Praha 2001, s. 17. 
25

 Heimericus de Campo studoval v Paříži u Johanna de Nova Domo, což byl horlivý příznivec Alberta 
Velikého a zakladatel jeho školy v Paříži. Oba, Johannes i Heimericus, dávali do popředí především 
spekulativní stránku Albertovy logiky; jejich interpretace však byla velmi novoplatónská. Takto 
zdůrazňovali (vedle Alberta Velikého) i důležitost Aristotela, Avicenny a pseudo-aristotelského spisu 
Liber de causis. Od tomistů se přitom snažili ostře odlišovat. Heimericus se také zajímal o velkého 
katalánského učence a mystika třináctého století Raimunda Lulla, který posléze ovlivnil Kusánovu 
trojiční spekulaci – Srv. Watts, M. P., cit. d., s. 15. 
26

 Srv. Watts, M. P., Nicolaus Cusanus. A Fifteenth-Century Vision of Man, s. 2n. 
27

 Kusánský se svými humanistickými přáteli sdílel zájem o starověké rukopisy, které sám i aktivně 
vyhledával. Kusánský dokonce mezi nimi proslul jako „lovec rukopisů“, jelikož měl přístup do 
německých klášterních a kapitulních knihoven, kde se schovávaly spisy, které byly v Itálii neznámé. 
Kusánus rád vyhověl různým žádostem ohledně těchto „skrytých“ rukopisů, poněvadž si tím pomáhal 
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dosavadních viae doctrinarum nelze brát na lehkou váhu. Spis De docta ignorantia 

je tak pokusem o nabídnutí alternativy k tehdy převládajícímu aristotelskému 

myšlení na universitách,28 což bylo vedeno uvědoměním si nedostatečnosti 

dosavadního myšlení, pokud jde o vystihnutí charakteru božského Počátku – což je 

samozřejmě vážné obvinění, poněvadž v tehdejším myšlení, které bylo vždy vposled 

teologické, nešlo skoro o nic jiného. Ovšem také zastánci aristotelského myšlení 

pochopili vážnost Kusánova útoku a heidelberský realista Johannes Wenck se velmi 

                                                                                                                                                                     
v církevní kariéře. V roce 1429 se mu dokonce podařil opravdu významný objev – dvanáct do té doby 
neznámých Plautových komedií (srv. Watts, M. P., cit. d., s. 3n). 
Jeho záliba ve sbírání různých rukopisů pak přerostla do takových rozměrů, že již za svého života 
vybudoval významnou knihovnu, která dnes tvoří základ sbírky manuskriptů, jež je uložena 
v nemocnici sv. Mikuláše v Bernkastel-Kues. 
Když Jakob Marx tuto sbírku v roce 1905 (Srv. Marx, Jakob, Verzeichnis der Handschriften des 
Hospitals zu Cuesbei Bernkastel a. Mosel, Trier 1905, unveränderter Nachdruck Minerva GmbH, 
Frankfurt a. M. 1966) katalogizoval, tak podle něj většina (asi 270 ze 314) pochází přímo od 
Kusánského. V této knihovně nalezneme spisy ze všech možných oborů – občanského i kanonického 
práva, astronomie, geografie, matematiky, historie, gramatiky a literatury. Většina je však 
filosofického nebo teologického rázu. Právě proto tato knihovna tvoří pro kusánology významný 
pramen pro studium vlivů na Kusánovo myšlení (spousta spisů je totiž opatřena vlastnoručními 
poznámkami, takže lze odhadnout, nakolik pro samotného Kusánského byly tyto spisy důležité). 
Pokud jde o ony filosofické a teologické manuskripty, tak lze spatřit, že se Kusánský zajímal o 
patristické autory – měl ve vlastnictví spisy od Cyrila Alexandrijského, Órigena, Řehoře Naziánského, 
Basila Velikého, Jeronýma, Cypriána, Tertuliána, Ambrože, Dionýsia Areopagity a dalších. 
Nejvýznamnější podíl však tvoří spisy Augustinovy; vlastnil celkem devatenáct kopií. Samozřejmostí 
je přítomnost překladů (a to často i nových) klasických řeckých autorů – Platóna, Aristotela apod. 
Často jsou přítomny i středověké komentáře k těmto autorům. 
Rovněž jeho sbírka scholastických autorů je rozsáhlá, což není nijak překvapivá záležitost, jelikož 
studoval v Heidelbergu a Kolíně (i když zde jenom krátce) – z toho důvodu, jak již bylo zmíněno, že 
studoval tehdy především u albertinistů, tak spisy z této školy jsou významně zastoupeny. Vlastnil 
celou řadu Albertových spisů, včetně jeho komentářů Dionýsia Areopagity. Dále Metafyziku od 
Avicenny a i Liber de causis. Rovněž měl ve sbírce řadu děl svého učitele Heimerica. Snad i díky zájmu 
svého učitele o Raimunda Lulla vlastnil Kusánský několik spisů tohoto katalánského myslitele 
(jmenovitě Ars brevis a Ars generalis ultima), k dalším Lullovým spisům si Kusánský vyhotovil vlastní 
výpisky, které se v této knihovně také nacházejí. 
Ale i ostatní směry scholastického myšlení jsou v této knihovně zastoupeny – komentáře sentencí, a 
to zejména od františkánských autorů – např. od Bonaventury či Dunse Scota, ale i od těch méně 
známějších jako byli Francis Mayronnes, Roger Rosetus a Thomas Buckingham – avšak na rozdíl od 
předcházejících spisů albertinistické školy tyto spisy nejsou opatřeny vlastnoručními poznámkami, 
takže o jejich (ať již děl samotných či jejich autorů) významu pro Kusánského lze směle pochybovat. 
Dále Kusánský vlastnil opisy děl Thomase Bradwardina (De causa dei), Jindřicha z Ghentu (Quodlibeta 
theologica) nebo Petra z Candie (Libellus de terminis); také obě sumy Tomáše Akvinského jsou zde 
přítomny. 
Z toho všeho lze odvodit, že Kusánský sice znal zejména scholastiku 13. st., ale o tu současnou se 
příliš nezajímal, protože takřka žádné spisy se v této knihovně nenacházejí (srv. Watts, M. P., cit. d., s. 
13nn) – což ještě více zostřuje Kusánův kritický přístup, jakým se právě ke scholastice obracel. 
28

 Srv. Flasch, Kurt, Nikolaus von Kues. Geschichte einer Entwicklung, s. 119. 
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ostře vymezil vůči Kusánovi a vznesl proti němu závažná obvinění, jimž se Kusánus 

bránil ve spisu Apologia doctae ignorantiae.29 

Pokud jde o ono překročení nepomíjejících pravd (lat. per transcensum veritatum 

incorruptibilium humaniter scibilium), tak se nabízí otázka, o jaký druh 

nepomíjejících pravd se jedná a proč je nutné je překračovat, abychom se dostali 

blíže k božskému Počátku. Obzvlášť matoucí to může být také proto, že právě ona 

nepomíjejícnost je jednou ze základních vlastností božského Principu, čímž se 

tradičně vyloučí jakákoli změna a zaručí se tak jeho dokonalost, což je základní 

požadavek na prvního garanta veškeré skutečnosti. Kusánus tedy hovoří o 

neporušitelných pravdách, které jsou lidsky poznatelné, přesto však nejsou božské, 

jelikož k dosažení božské skutečnosti je zapotřebí je překročit. 

Z vlastního textu De docta ignorantia je patrné že ony neporušitelné pravdy (lat. 

veritates incorruptibiles) se vztahují k především matematickým formám (číslům, 

geometrickým obrazcům) jakožto obsahům intelektu.30 Hned na počátku Kusánovy 

                                                           
29

 Heidelberský profesor Johannes Wenck zaútočil především na spis De docta ignorantia, kde vytýkal 
Kusánovi právě přílišný důraz na jednotu božského Počátku (Viz Wenck, Johannes, De ignota 
litteratura, 30: „O quanta infirmitas intellectus, omnia asserere unum esse, et omnia essentialiter 
deificari, nec imaginem posse distinguere a suo exemplari!“). Takto podle Wencka Kusánův spis 
odporuje křesťanské víře, odvádí duše od poslušnosti k Bohu, místo oddané meditace zavádí 
„vědecký pohled“ (lat. visio scientalis), který pouze ducha nadýmá pýchou. Kusánus je pro něj 
pseudo-apoštolem, který přednáší učení valdštejnských, Eckharta a Wycleffa (tj. osob, které byly 
odsouzeny jako kacíři; či alespoň část jejich díla byla odsouzena). Po těchto obviněních nastává 
logická „dekonstrukce“ Kusánových myšlenek, která má usvědčit Kusánského, že si protiřečí sám 
sobě (podle Wencka přece není možné pochopit nepochopitelné nepochopitelným způsobem), že je 
vlastně heretik (ve spisu dochází k faktickému obvinění Kusána z panteismu na základě jeho učení o 
coincidentia oppositorum), že svým zrušením zásady sporu zabraňuje jakékoli vědecké diskuzi, že se 
staví odmítavě k tradičním autoritám (čímž se myslí především Aristoteles a jeho zásada sporu), že 
Kusánova nová kosmologie se snaží zničit dosavadní výdobytky přírodní filosofie (Wenck obzvlášť 
těžce nese, že Země nabyla status stella nobilis) atd.  Celý tento pokus o obžalobu neznačí však nic 
jiného než hrubé nepochopení, kterého se dostalo Kusánovi od člověka odkojeného středověkou 
aristotelskou logikou, čímž se ukazuje i nutnost Kusánova pokusu tuto logiku nahradit 
promyšlenějším přístupem ke skutečnosti. Není jistě bez významu, že Wenck uveřejnil svůj spis jen 
několik let po vydání De docta ignorantia (pravděpodobně mezi léty 1442 a 1443 – Srv. Haubst, 
Rudolf, „Studien zu Nikolaus von Kues und Johannes Wenck“ in Beiträge zur Geschichte der 
Philosophie des Mittelalters, 38 (1955), s. 99.), ovšem Kusánus si počkal s odpovědí až do roku 1449, 
kdy napsal spis Apologia doctae ignorantiae, přičemž v roce 1448 dostal za své oddané služby 
papežskému stolci kardinálský klobouk. To znamená, že Kusánský si počkal se svou odpovědí do 
doby, kdy byl již chráněný, takže mu nehrozil osud právě například Mistra Eckharta, se kterým byl 
Wenckem spojován (a je třeba říci, že naprosto oprávněně). K celému sporu třeba Flasch, Kurt, cit. d., 
s. 188nn; nebo Hopkins, Jasper, Nicholas of Cusa's Debate with John Wenck, Banning Press, 
Minneapolis, 3. vydání 1988, s. 97-118. 
30

 Srv. DI III, 10, 240, kde se výslovně říká, že matematické formy jsou neporušitelné (a jsou zároveň 
abstraktní – tedy přítomné v intelektu – a i přirozené – tj. přítomné i v přírodninách), ukazují na 
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filosofické kariéry vidíme, jakou důležitost přikládal matematice a matematickým 

entitám, protože skrze jejich neporušitelnost je poukazováno na neporušitelnost 

intelektu. Tím se člověk dovádí k základu svého myšlení a poslednímu objektu své 

(intelektuální) touhy. Neporušitelnost tak již u Kusána není jen charakteristikou 

božství, ale přebírá ji v jistém smyslu i stvoření – přičemž v první řadě jde o intelekt 

a o číslo, které je v intelektu zavinuto (lat. complicare). 

Na závěr poznámek k této „mystické“ vizi či zážitku je ještě třeba poznamenat, že 

Kusánus tuto zkušenost nikdy nepovažoval za nějaké „soukromé zjevení“, ale 

jednalo se pro něj o vhled do povahy skutečnosti, ke kterému by ideálně měli být 

přivedeni i ostatní (intelektuálně zdatní) lidé, jak to dokazují jeho pozdější spisy. 

Kusánský se proto snažil pomocí jistých úvah o základu všeho stvoření či pomocí 

navození specifické zkušenosti, aby i adresáti těchto spisů byli uvedeni do 

podobného náhledu ohledně pravé povahy skutečnosti (což lze asi nejzřetelněji 

vidět ve spise De visione dei).31 Takto lze chápat celé jeho dílo jako svého druhu 

intelektuálního průvodce32 na cestě k moudrosti, který má osvětlovat čtenářům 

základní principy stvořené skutečnosti, které pramení z prvního Principu neboli 

Stvořitele. 

                                                                                                                                                                     
neporušitelnost vlastního intelektu a nakonec jakožto znaky nás vedou k cíli našich tužeb, což je Bůh: 
„Intellectualis natura, quae supra tempus est et corruptioni temporalinon subdita, ex sui natura intra 
se formas incorruptibiles complectens, ut puta mathematicas suo modo abstractas, et etiam 
naturales, quae in ipsa intellectuali absconduntur et transformantur de facili, quae sunt nobis 
manuductiva signa incorruptibilitatis eius, quia locus incorruptibilium incorruptibilis, naturali motu ad 
veritatem movetur abstractissimam, quasi ad finem desideriorum suorum ac ad ultimum obiectum 
delectabilissimum.“ 
31

 Viz poznámka 349 na straně 110n. Jakožto základní úvod do spisu lze doporučit komentář Jaspera 
Hopkinse: Hopkins, Jasper, Nicholas of Cusa's Dialectical Mysticism. Text, translation, and 
interpretive study of De visione dei, Banning Press, Minneapolis 1998. 
32

 Tady by se daly bezpochyby nalézt jisté paralely s knihou významného židovského učence 
Maimonida Dux neutrorum (jak se toto dílo obvykle překládalo do latiny; v češtině jde pak většinou o 
Průvodce zbloudilých či Průvodce tápajících), která je dokonce v De docta ignorantia několikrát 
citována. Již Josef Koch v Die Ars coniecturalis des Nikolaus von Kues (s. 16n) si všiml, že Kusánský 
doslova cituje Maimonida v DI I, 16, 44 podle Eckhartova komentáře ke knize Exodus. Je však 
poměrně příznačné, že sice se Kusánus přiznává k citaci z Maimonida (či z Rabbiho Salomona, jak ho 
nazývá), Eckharta však nejmenuje, i když o jeho vlivu na Kusána (a na vlastní dílo De docta 
ignorantia) není pochyb. Viz již např. Wackerzapp, Herbert, „Der Einfluß Meister Eckharts auf die 
ersten philosophischen Schriften des Nikolaus von Kues (1440-1450)“ in Koch, Josef (Hrsg.) Beiträge 
zur Geschichte  der Philosophie und Theologie des Mittelalters 39,3, Münster 1962; nebo z novějších 
prací Brient, Elizabeth,„Meister Eckhart’s Influence on Nicholas of Cusa“ in: Hackett, Jeremiah M. 
(ed.) A Companion to Meister Eckhart, E. J. Brill, Leiden 2013, s. 553-586. 
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1.1.2 Základy pojetí božství v De docta ignorantia 
 

Jestli jednou z motivací, která vedla Kusána k sepsání svého prvního skutečného 

filosofického díla, bylo vědomí selhání dobového myšlení, a to především tehdejšího 

universitního aristotelismu,33 tak rovněž jeho vlastní spis začíná svého druhu 

„filosofickým kolapsem“, tedy současným tvrzením o nedosažitelnosti skutečné 

pravdy věcí a inherentní touze každé myslící bytosti po této pravdě.34 Právě z tohoto 

„kolapsu“ může vyrůst jeho metoda učené nevědomosti či vědění o nevědění. 

Kusánovo myšlení je od počátku vedeno jeho pojetím božství, což je také důvodem, 

proč je třeba předsunout pojednání o Bohu před pojednání o člověku, které má být 

hlavním tématem této práce.35 Také De docta ignorantia začíná tím, že božským 

řízením (lat. divino munere) je vše zařízeno tak, že v každé z věcí lze spatřit jakousi 

její vrozenou touhu, aby byla tím nejlepším způsobem, jak to odpovídá její 

přirozenosti.36Všechny věci pracují na tomto svém účelu a jsou k němu vybaveny 

patřičnými prostředky, aby jejich snaha nebyla marná. Pokud jde o účel poznání 
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 Srv. Flasch, Kurt, Nikolaus von Kues. Geschichte einer Entwicklung, s. 46: „Die Scholastik ist 
gescheitert; die Koinzidenztheorie ist die Diagnose ihres Zusammenbruchs und zugleich die Therapie 
des sich selbst mißverstehenden Denkens.“ 
34

 Srv. Watts, P. M., Nicolaus Cusanus. A Fifteenth-Century Vision of Man, s. 43. Přičemž by bylo 
vhodné upozornit, že obě dvě „selhání“ spolu úzce souvisí – základní je selhání scholastiky, která 
nedokáže adekvátně myslet božský Princip, jelikož je v zajetí dobové logiky vyjádřené hlavně 
přílišným lpěním na zásadě sporu. Lékem na toto selhání je pak Kusánova učená nevědomost, která 
spočívá v uznání nedostatečnosti našeho racionálního myšlení a tím i nemožnosti převádět způsoby 
lidského myšlení na charakteristiky božského Počátku – tímto uvědoměním vysvitne zároveň 
skutečná povaha konečných bytostí (či lépe řečeno myslí) a i té nekonečné – jejich vzájemná 
nesouměřitelnost při zachování jisté podobnosti. Takto dojde k překonání typicky lidského myšlení, 
které se projevuje právě tím, že rozlišuje a rozlišovat může (čehož je výrazem zásada sporu) a 
k uznání skutečné všezahrnující jednoty božského Principu, která takto v sobě slučuje i protiklady, 
čímž je překonává. 
35

 Přece i Kusánský se vším jeho odporem k dobovému scholastickému myšlení je pevně zapuštěn do 
pozdně středověkých/raně renesančních způsobů myšlení, kde filosofie byla jen ve větší či menší 
míře ancilla theologiae. Takto je zřejmé, že jisté věroučné náhledy budou vést i jeho filosofické 
promýšlení skutečnosti. Avšak v průběhu této práce chci ukázat i to, že u Kusána platí jistá 
reciprocita, a to v tom smyslu, že základní náhled na božství je nakonec rovněž veden velmi 
spekulativními důvody a tedy filosoficky. Takto u Kusánského je velmi obtížné, zda-li ne přímo 
nemožné, rozlišovat teologické (které je vedeno snahou projasnit a pochopit božské zjevení) a 
filosofické (které by v ideálním případě mělo být vedeno snahou o racionální projasnění skutečnosti) 
myšlení, jelikož oba přístupy jsou takříkajíc do sebe zapleteny. 
36

 DI I, 1, 2: „Divino munere omnibus in rebus naturale quoddam desiderium inesse conspicimus, ut 
sint meliori quidem modo, quo hoc cuiusque naturae patitur conditio.“ 
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(jakožto vlastní tužbě či výrazu přirozenosti člověka), tak jsou lidé vybaveni 

soudností (lat. iuditium), díky které dochází svého účelu.37 

Je patrné, že Kusánus předpokládá velmi účelně zařízené universum, kde každá 

přirozenost pracuje na svém vrozeném úkolu a je k tomu vybavena nejlepším 

možným způsobem. Tato velmi silně pojatá účelnost universa a i přesná zacílenost 

každé přirozenosti však požaduje i velmi silný pojem božství, který vše v sobě 

obsáhne, poněvadž jen tak můžeme postulovat, že tento svět (jakožto jednota všech 

stvořených věcí) je nejlepší, jaký může být.38 Nyní se nám profiluje základní otázka, 

kterou se otevírá spis De docta ignorantia, tj. jakým způsobem je třeba myslet 

božský Počátek, aby vše mohlo být takto účelně zařízeno, tzn. jaký je vztah mezi 

Stvořitelem a stvořením a jak je stvoření přítomno ve Stvořiteli a jak se k němu 

navrací či alespoň jak ho může dosáhnout. Což jsou všechno témata první knihy 

tohoto spisu.39 

Hned vzápětí ale Kusánus celou záležitost značně zproblematizuje. Poznání se totiž 

děje srovnáváním poměrů jednotlivých věcí.40 Takto lidské poznání postupuje od 

jistých k nejistým věcem, které vzájemně k sobě přirovnává. Ovšem toto 

přirovnávání může být i poněkud obtížné, protože k němu může být zapotřebí 

mnoha středních členů. Tímto se do popředí dostává kategorie vztahu – v poznání u 

Kusána přestává jít o poznání jednotlivých substancí, ale zaměřuje se na poměry 

mezi věcmi. Tyto poměry jsou vyjadřovány matematicky, což je typický prvek pro 
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 Tamtéž. 
38

 DI I, 5, 13: „(...) omnia sunt eo meliori modo, quo esse possunt (...).“ 
39

 To, že celé myšlení není vedeno od věcí samých, ale právě od božského Počátku, lze dobře vidět na 
bezproblémové postulaci naprosté účelnosti světa a na tvrzeních o vybavenosti každé přirozenosti 
těmi nejlepšími prostředky, kterými dosahují cíle své přirozenosti. Toto lze považovat za typicky 
křesťanský prvek Kusánova myšlení, který je ještě umocněný tím, že v jeho době nemělo křesťanské 
myšlení na Západě skutečného ideového protivníka, jak tomu bylo již za několik desítek let, kdy se 
proti sobě nesmiřitelně postavily katolicismus a protestantismus, čímž byly dosavadní jistoty do 
značné míry otřeseny a již dost dobře nešlo myslet tímto „triumfalistickým“ způsobem. K ilustraci 
toho, do jakých ideových zmatků uvedly tehdejší vzdělance (a nejen je) ony pozdější konfesní spory 
lze doporučit například do češtiny přeloženou knihu francouzského jezuity a historika Michela de 
Certeau Psaní dějin (kapitola Praktiky a jejich formální podoby in: Certeau, Michel de, Psaní dějin, 
přel. P. Doležalová, CDK, Brno 2011, s. 145-199). Ovšem již u Kusánského je patrné, že u něj chybí 
ona přesvědčená a někdy až téměř arogantní samozřejmost, kterou se vyznačovaly (a bohužel i 
dodnes vyznačují) mnohé spisy školského myšlení – jde právě o důsledek onoho poukazu, o kterém 
bude vzápětí řeč, tj. že pravého poznání není člověk schopen, to náleží jen Bohu, což vede člověka 
k pokoře. 
40

 DI I, 1, 3: „Omnis igitur inquisitio in comparativa proportione facili vel difficili existit.“ 
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celou renesanční epochu.41 Toto je u Kusánského umožněno právě jeho pojetím 

božství jako naprosté jednoty. 

Ovšem jestli se veškeré poznání děje jako vzájemné srovnávání či porovnávání 

poměrů jednotlivých věcí, tak poznání božského Původu těchto poměrů se lidskému 

poznání musí zákonitě vymykat. Bůh je totiž charakteristický tím, že je nekonečný a 

nekonečno nestojí v poměru k ničemu.42 Tímto se tvrdí naprostá absolutnost43 

prvního Principu, která je vyjádřena zásadou infiniti ad finitum proportionem non 

esse.44 Takto je zaručena transcendence božského Nekonečna a tím i zároveň jeho 

jednota a jednoduchost, jelikož v nekonečnu je vše jedním.45 Absolutní jednota 

Počátku (tedy jeho odpoutanost ode všeho světského) tak znamená to, že nelze 

mluvit o žádné analogii (což je řecké slovo, jež je do latiny překládáno jako 

proportio). Proto také je Absolutno nazýváno v De docta ignorantia jako Maximum, 

tedy to, nad co není nic většího (lat. quo maius esse nequit).46 „Jméno“ Maximum 

má označovat to, že u Absolutna není možné již žádné více, a to proto, že je nad 

každým poměrem, tj. je nekonečné. Avšak stejně jako je Bůh tím, nad co nemůže 

být většího, tak je zároveň tím, nad co nemůže být menšího. Je tedy zároveň i 

                                                           
41

 Pavel Floss hovoří o tom, že spolu se „substancionalizací“ kategorie vztahu dochází i k 
„substancionalizaci“ kategorie prostoru, jakožto místu, kde se nacházejí vztahy. Srv. Floss, Pavel, 
„Mikuláš Kusánský“ in Mikuláš Kusánský. Život a dílo renesančního filosofa, matematika a politika, s. 
30. 
42

 DI I, 1, 3: „propter quod infinitum ut infinitum, cum omnem proportionem aufugiat, ignotum est.“ 
43

 Slovo absolutus ohledně Boha se tak chápe doslova, tj. jakožto vyvázaný, odpoutaný či vyproštěný 
z řádu stvořeného světa. 
44

 DI I, 3, 9. Následující text vychází do jisté míry z příslušného oddílu mého článku Intelektuální 
transcendence u Mikuláše Kusánského, který nejdříve vyšel v německém překladu jako Šenovský, 
Jakub, „Die intellektuelle Transzendenz bei Nikolaus von Kues“ in: Novák, Aleš (Hg.), Grenzen der 
Transzendenz, Verlag Traugott Bautz, Nordhausen 2013, s. 37-55; v češtině článek vyšel jako 
Šenovský, Jakub, „Intelektuální transcendence u Mikuláše Kusánského“ in: Novák, Aleš (ed.), Ročenka 
pro filosofii a fenomenologický výzkum MMXIV, Togga, Praha 2014, s. 123-139. 
45

 Toto pro Kusána názorně dokazuje matematika; jeho úvahy o tom, že matematické (a to jak 
aritmetické, tak geometrické) entity v nekonečnu vzájemně splývají se vinou takřka celým jeho dílem. 
Viz např. DI I, 10, 27: „Sed ipsum super omnia illa est, ita quod illa, quae aut per sensum aut 
imaginationem aut rationem cum materialibus appendiciis attinguntur, necessario evomere 
oporteat, ut ad simplicissimam et abstractissimam intelligentiam perveniamus, ubi omnia sunt unum; 
ubi linea sit triangulus, circulus et sphaera; ubi unitas sit trinitas et e converso; ubi accidens sit 
substantia; ubi corpus sit spiritus, motus sit quies et cetera huiusmodi.“ 
46

 DI I, 4, 11. Jde o odkaz na pojetí božství, které nacházíme u Anselma z Canterbury v jeho 
Proslogionu, kde je Bůh to, nad co nic většího nelze myslet (lat. quo nihil maius cogitari possit) – 
Anselm, Proslogion, 2 (český překlad: Anselm z Canterbury, Fides quaerens intellectum, přel. L. 
Karfíková, Evangelické nakladatelství, Praha 1990). U Kusána je však Maximum zároveň i Minimem, 
což je důležitý korektiv, který je Kusánovým vlastním přínosem k myšlení Počátku. Kusánský si byl 
této novosti svého myšlení dobře vědom, jelikož hovoří o své „nauce“ jako o prius inaudita (Srv. DI II, 
11, 156). Tuto novost potvrzují i kusánovští badatelé (srv. např. Flasch, Kurt, cit. d., s. 97). 
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Minimem, jelikož minimum je také svým způsobem absolutní, jde o obdobný 

superlativ jako maximum. Kusánský to dokládá na příkladu kvantity – pokud si od 

nejmenší a i od největší kvantity odmyslíme (odpoutáme, lat. absolvere) ono „velké“ 

či „malé“ zbyde nám ona absolutní kvantita, kde maximum a minimum splývají.47 

Protiklad náleží totiž jen tomu, kde je možné více nebo méně, což je však jen ve 

stvoření a nikoli v Původci všeho stvoření (a to malého i velkého, bytostného i 

nicotného apod.). Toto má významné důsledky pro Kusánovo mluvení o Bohu – 

Bůh/Absolutno/Počátek/Jedno tak není jen plností bytí a jeho základem (něm. 

Grund), ale i jeho prázdnotou či propastí (něm. Abgrund), není jen naprostou 

identitou, ale i diferencí (a to jak diferencí od stvoření, tak i diferencí v sobě 

samém), stejně tak je jednotou i mnohostí. Boha tak nelze chápat jako prosté bytí 

(třeba i to nejvyšší, čili jako ens realissimum apod.), a nicotu jako něco deficientního 

a nebožského – Bůh je bytím i nicotou zároveň, je totiž absolutním bytím, stejně tak 

je jednotou i mnohostí zároveň, protože je jednota jednoty a mnohosti atp. Z toho 

plynou závažné důsledky pro stvořený svět, jehož „negativní“ stránky nejsou nyní 

pouhou privací božských vlastností, ale mají svůj přímý původ v Bohu. Otevírá se tak 

prostor pro božské chápání skutečnosti a tím i člověka, samozřejmě při neustálém 

zdůrazňování oné naprosto základní disproporcionality.48 

V božském Počátku dochází ke sjednocení ještě jedné dvojice protikladů, která je 

Kusánským výslovně tematizována a později hraje hlavní roli v jeho myšlení – jde o 

dvojici možnost/moc (lat. potentia) a skutečnost (lat. actualitas). Tímto dochází 

k překonání aristotelské dialektiky možného a skutečného49 a k povýšení čiré 

možnosti do „božského stavu“. To má jednak za důsledek to, že je Kusánem 

odmítnuta teorie prvotní látky (lat. materia prima),50 která je nyní naprosto 

zbytečná, protože počátek vší změny či možnosti změny je v Bohu. Tímto se otevřel 

prostor pro nazírání látky jako něčeho božského, což došlo plně ke slovu až 

                                                           
47

 DI I, 4, 11n. 
48

 Již nyní je pochopitelné, proč nepozorní a povrchní čtenáři mohli Kusána lehce obviňovat 
z panteismu, kde se řadí hlavní Kusánův kritik již za jeho života Johannes Wenck, ale i řada pozdějších 
(novo)scholastických interpretů. Srv. Flasch, Kurt, cit. d., s. 103n.  
49

 Srv. Beierwaltes, Werner, Identität und Differenz, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1980, s. 
121. 
50

 DI II, 8, 136: „Quare possibilitas absoluta in Deo est Deus, extraipsum vero non est possibilis; 
numquam enim est dabile aliquid,quod sit in potentia absoluta, cum omnia praeter primum 
necessariosint contracta.“  
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v myšlení Giordana Bruna.51 Kusánský se však tímto směrem plně nevydal, spíše 

naopak – osvobozování od látky je stále jedním ze základních prvků výstupu člověka 

zpět k Bohu. 

V tomto kontextu je však důležitější ona souvislost, že na samotný božský Počátek 

začíná Kusánus nahlížet mocenským způsobem. V koincidenci možnosti/moci a 

skutečnosti nejde stejně jako u předchozích dvojic protikladů o jejich vzájemnou 

negaci, ale o sjednocení těchto dvou dimenzí, což vyjadřuje i božské jméno possest 

ze stejnojmenného dialogu (Trialogus de possest) – jde o skutečnost vší 

možnosti/moci.52 Důraz je tak kladen na kreativitu božského Principu a jeho 

všemohoucnost či principiální moc/mohoucnost všeho.53 Tímto je vše existující 

podřízeno moci tohoto prvního Principu, je jeho explikací čili rozvinutím (lat. 

explicatio). Vše existuje z moci a mocí božského Počátku, čímž se z této moci stává 

původ veškerého jsoucna, jeho garant i udržovatel jsoucna v jeho bytí; a nakonec je 

i završením jsoucna.54 Poněvadž vše je důsledkem božího rozhodnutí, tak je 

zaručena velmi niterná „bohopodobnost“ všeho stvořeného se Stvořitelem – takto 

vše, co existuje (v našem kontextu jde především o svět a o člověka), pokračuje 

v explikaci moci prvního Počátku, a tím je také mocensky určeno, což má důležité 

                                                           
51

 Giordano Bruno chápe materii (látku) oproti Aristotelovi jako něco aktivního, mocného, co plodí 
formy (je „božskou a dobrotivou rodičkou, ploditelkou a matkou přírodních věcí, dokonce podle 
substance celou přírodou“ – Bruno, Giordano,„O příčině, principu a jednom“ in: Bruno, Giordano, 
Dialogy, přel. J. B. Kozák, Academia, Praha 2008, s. 216). Proto je u Bruna látka více aktuální (a tím 
pádem i skutečná) než formy (protože jde o počátek a základ forem, které v sobě zahrnuje). Látka tak 
u Bruna získává charakter božského celku, který ze sebe aktivně rodí formy věcí – proto se takto 
vymezená látka (kde se kloubí pasivita a aktivita) významově blíží Kusánovu possest (k výkladu viz 
níže strana 138nn.), což je označení pro Boha, ve kterém se kloubí všechny protiklady (a především 
možnost a skutečnost). Proto by nás nemělo překvapovat, že i u Bruna je látka chápána velmi božsky 
(i když je verbálně od samotného Boha odlišena) – materie je sice věčná, dokonalá, neměnná, 
příčinou všech stavů a rodičkou forem (které jsou pak pomíjející a nedokonalé), Bohem však není (i 
když má jeho „vlastnosti“), je tím božským, co je ve věcech (srv. tamtéž, s. 117nn.). K tématu rovněž i 
kapitola Identität ohne Differenz? v Beierwaltes, Werner, Identität und Differenz, s. 176-203; (k pojetí 
látky s. 189nn.). 
52

 Srv. Beierwaltes, Werner, Identität und Differenz, s. 121. 
53

 Tamtéž, s. 122 – Beierwaltes rovněž upozorňuje na to, že tuto myšlenku nalezneme poprvé 
přesvědčivým způsobem podanou u Plótina: „das Eine selbst, welches selbst form-los, also nicht 
Bestimmes und damit vor jedem Etwas ist, ist zugleich prinzipiirende Mächtigkeit zu Allem, δύναμις 
τῶνπάντωνund damit Grund jeder Bestimmtheit“ (Enn. III 8, 10, 1). 
54

 Srv. Novák, Aleš, „Metafyzické určení světa u Mikuláše Kusánského“ in Novák, A., Zajíc, V., Pippich, 
J., Síla světa. Kapitoly k pojetí vztahu člověka a světa mezi Mikulášem Kusánským a G. W. F. Hegelem, 
Togga, Praha 2009, s. 32. 
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filosofické důsledky pro myšlení novověku, pro nějž rozumění světu z pohledu moci 

představuje jednu ze základních charakteristik.55 

U Kusánského je však zdůrazňování naprosté odlišnosti (diference) božského 

Počátku jen jednou stranou mince. Ta druhá strana naopak předpokládá velmi úzký 

vztah totožnosti mezi konečnem a nekonečnem, čímž je u zadost oné paradoxní 

logice, která vede Kusánovo myšlení. Kdyby totiž nebylo žádného vztahu či poměru 

mezi konečným a nekonečným (což znamená především mezi Stvořitelem a 

stvořeným), tak by příliš nedávalo smysl usilování o toto nekonečno či samotné 

přibližování se ze strany konečného (tedy transcendence se všemi jejími nejen 

filosofickými, ale i náboženskými konotacemi). Takto není u Kusána negován vztah 

mezi konečnem a nekonečnem ale jejich vzájemná srovnatelnost 

(něm. Vergleichbarkeit).56 Důvodem je samotná počátečnost Počátku (ostatně 

stejně, jak tomu bylo i pro naprostou odloučenost či odpoutanost). Počátek je 

počátkem všeho, a tak musí svým způsobem také vše zahrnovat. Není možné, aby 

něco bylo od něj naprosto jiné, protože by to znamenalo, že od něj nepochází, a šlo 

by tak o jiné absolutno/nekonečno, což však nelze připustit. 

Jednota Absolutna, tedy jeho naprostá identita se sebou samým (což je vlastní smysl 

označení „jednota“), je tak ve vztahu ke stvořenému poměrně paradoxně podvojná 

(což Kusánovi však ani v nejmenší nevadí, právě naopak; paradoxnost je pro něj vždy 

skutečným znakem božství). Absolutno, aby bylo opravdu neomezenou jednotou, 

musí být na jednu stranu naprosto jiné a odlišné ode všeho stvořeného, jinak by do 

značné míry zmizel rozdíl mezi Stvořitelem a stvořeným, což by jednak 

znemožňovalo smysluplně hovořit o samotném aktu stvoření (skutečným Počátkem 

všeho totiž může být jen neomezený a jednotný Princip), a jednak by mohly nastat 

pochybnosti o naprosté výlučnosti Stvořitele (což by mělo nepochybně pro Kusána 

neblahé důsledky). Na druhou stranu by ale naprostá jinakost, diference či 

nedosažitelnost rovněž bránila myšlence stvoření jako takového – mimo již zmíněné 

obtíže dosažení prvního Principu by bylo neméně problematické, kdyby stvoření 

neneslo určité charakteristiky Stvořitele, tedy by nebylo nějakým způsobem ve 
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 Tamtéž, s. 24. 
56

 Srv. Beierwaltes, Werner, Identität und Differenz, s. 110. 
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Stvořiteli „zahrnuto“. Potom by totiž nešlo hovořit o Stvořiteli jako o Absolutnu, 

protože by byl omezen stvořením, poněvadž stvoření by mu bylo něčím jiným. 

V absolutním Jednu tedy musí být vše nějak obsaženo (a tím „vše“ myslí Kusánus 

poměrně vyhroceně i všechny protiklady), aby se dalo smysluplně hovořit o 

stvoření. A zároveň ze stejných důvodů musí být toto Jedno ode všeho odlišné. Již 

základní charakter Absolutna ukazuje, proč musí být myšleno jako coincidentia 

oppositorum a že pro Kusána je nejdůležitější boží charakteristika jednoho, 

naprostého Stvořitele.57 

Ve scholastickém myšlení, které bylo od 13. století výrazně určeno pro středověk 

specifickým pochopením Aristotela, bylo poměrně obvyklé vznášet požadavek po 

bezrozpornosti božího myšlení.58 To znamená, že zásada sporu je tady 

identifikována takřka s boží podstatou – což však vede k potížím ohledně zakoušení 

protikladnosti (či jinakosti) obecně v naší běžné zkušenosti. Mají oba protiklady 

původ u Boha? A jestli ne, tak odkud je onen protiklad? Pokud však vedle naprosto 

jsoucího (lat. ens realissimum), tj. Boha, postulujeme říši naprosto nemožného, 

nemyslitelného a případně i nejsoucího, tak se ocitáme v jistém dualismu, či alespoň 

v jednostrannosti myšlení, kdy z celé šíře skutečnosti si vybíráme jen tu positivní 

část, jejíž původ vidíme v Bohu (a vše ostatní je přinejlepším pouhá privace tohoto 

božského bytí). Kusánský se snaží vidět Boha jako původ všech stran skutečnosti, 

tedy bytí i nebytí, čímž se z Boha stává absolutní bytí, které je vůči jsoucímu stejným 

způsobem bytím (jelikož ho zakládá, tj. je jeho pramenem) i nebytím (jelikož tu 

panuje naprostá diference). Podobně se tomu má i s dalšími protiklady, které 

zakládají celou skutečnosti jako jednota a mnohost, identita a diference apod.59 

                                                           
57

 Srv.  Thurner, Martin, „Nekonečné přibližování. K významu osobnosti Mikuláše Kusánského“ in: 
Jednota a mnohost, Vyšehrad, Praha 2002, s. 55. 
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 Takto například Duns Scotus zastával tezi o jednoznačnosti pojmu nekonečného jsoucna (tj. Boha), 
a to až do té míry, že i predikáty jsou Bohu připisovány jednoznačně (a nikoli pouze analogicky, jak 
tvrdil například Tomáš Akvinský a jeho následovníci). A i když tedy jednotlivé prvky tohoto 
vypracování se staly předmětem sporu s jinými scholastickými proudy, tak ona bezrozpornost 
prvního jsoucna byla vždy mimo pochyby (což je nauka, která byla přímo odvozována od Aristotela). 
Srv. Sousedík, Stanislav, Jan Duns Scotus doctor subtilis a jeho čeští žáci, Vyšehrad, Praha 1989, s. 71-
83; či Ross, James F., Bates, Todd, „Duns Scotus on Natural Theology“ in: Williams, Thomas (ed.) The 
Cambridge Companion To Duns Scotus, Cambridge University Press, Cambridge2003,s. 193-237. 
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 Kurt Flasch také upozorňuje na to, jak již od prvních kázání je patrné (tedy od spisů až o deset let 
starších než De docta ignorantia), že Kusánovi byla zcela cizí typicky tomistická a scholastická 
rozlišení jako třeba mezi vírou a poznáním, přirozeným a nadpřirozeným, filosofií a teologií (srv. 
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Kusánský rozeznává, že sice jednota je pro myšlení zásadní, ale stejně tak je tomu s 

mnohostí, bez níž bychom nedokázali rozlišovat; obdobně se tomu má se stejností a 

růzností. Kusánského přínos k myšlení „identity a diference“ je tedy ten, že ukázal, 

že božský Princip, pokud ho chceme myslet náležitě a pokud nechceme falšovat svět 

naší přirozené zkušenosti (ve kterém se ony dvojice protikladů jistě nacházejí) v 

sobě musí zahrnovat vždy obě dvojice příslušných protikladů a tím je jednotit. 

Zásada sporu, která pro středověk představovala počátek jakéhokoli myšlení,60 je 

tak Kusánem identifikována jako příliš lidská, tj. jako pouhá (i když důležitá a 

neodmyslitelná) součást lidského racionálního myšlení, jíž se mysl snaží dát světu 

řád. Avšak mezi Bohem a světem panuje nepřekonatelná propast. Takto se nelze 

divit, že Kusánský považoval aplikaci základu lidské racionality i na božskou 

skutečnost ze velmi nebezpečnou chybu – skoro by se dalo mluvit o rouhání či 

herezi, protože jde o snahu jakoby stáhnout božského Stvořitele na lidskou úroveň, 

a tím ho učinit sobě přístupným – Kusánus však zdůrazňuje potřebu opačného 

pohybu – je nutné, aby to byl právě člověk, který stoupá k Bohu, a to i za cenu, že se 

na této cestě bude muset vzdát věcí, které považuje za výsostně lidské (jako 

například právě inherentní snahy rozumu vše pořádat a rozlišovat). 

1.1.3 Exkurs o zásad ě sporu 
 

Již několikrát bylo zmíněno, že Kusánovo myšlení překonává mimo jiné (v souvislosti 

s dobovým universitním myšlením však především) zásadu sporu, což je hlavní 

pravidlo aristotelské logiky. Podívejme se nyní podrobněji, co vlastně tato zásada 

obnáší, čímž se nám lépe ukáže, co znamená její překonání u Kusána a proč to 

znamenalo takový přelom vzhledem k dosavadní filosofické tradici. 

Pokud se podíváme do páté knihy Aristotelovy Metafyziky,61 tak tam nalezneme 

trojí dělení protikladů (řec. antikeimena; lat. opposita) – nejmírnějším jsou tzv. 

relativa (řec. ta pros ti), kde dva nositelé, kteří sami o sobě nestojí ve vzájemném 

                                                                                                                                                                     
Flasch, Kurt, cit. d., s. 54). Přísně chápaná jednota Počátku činí totiž tato rozlišení v plném slova 
smyslu relativními. 
60

 Srv. Schüssler, Ingeborg, Aristoteles, Philosophie und Wissenschaft: das Problem der 
Verselbständigung der Wissenschaften, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1982, s. 87. 
61

Aristoteles, Metafyzika (dále jen Met.), 1018a, v českém překladu Antonína Kříže (Rezek, Praha 
2008) s. 134. 
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protikladu, sdílení nějakou vztaženost k sobě navzájem – jako třeba otec a syn. 

Contraria (řec. tantantia)62 jsou pak tzv. protivy, jde tedy o protikladnost v rámci 

jednoho nadřazeného rodu (jako příklad se často uvádí rod barevnosti a barvy černá 

a bílá) – jde tak o nejzazší póly (či maxima) v rámci společného určení. A nakonec se 

jedná o contradictiones (řec. antifasis) které stojí přísně proti sobě a které se 

vzájemně vylučují právě zásadou sporu. To znamená, že tyto nemohou být nikdy 

tvrzeny zároveň.  

Na rozdíl od tzv. „presokratiků“ a jejich promýšlení fysis63 (v čele s Hérakleitem), 

vlastním předmětem filosofického myšlení u Aristotela tak již není 

příroda/přirozenost, ale jde o „jsoucno jako jsoucno“ (řec. to on hé on).64 Toto je 

onen nejvyšší či nejobecnější rod, pod který je zařaditelná veškerá skutečnost. A 

základním principem, počátkem (či aximomem) na němž bude položeno celé 

metafyzické myšlení, musí být něco, o čem nemůže nikdo pochybovat – princip té 

nejobecnější vědy musí být rovněž nejvíce obecný, tudíž již předběžně přístupný 

všem lidem. A tímto principem či počátkem je právě zásada sporu, která je ve své 
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 Existuje dokonce vykladatelská tradice Mikuláše Kusánského, kterou nalezneme, nikoli překvapivě, 
u moderních (novo)aristoteliků (či přesněji u (novo)tomistů), která se Kusánovu stěžejní myšlenku 
coincidentia oppositorum snažila vykládat jako coincidentia contrariorum, tj. jako sjednocení protiv, 
čímž by zůstala zachována zásada sporu a vlastně i boží jednoznačnost. Ovšem tímto postupem zmizí 
jakákoli novost a i závažnost této stěžejní myšlenky Kusánova metafyzického rozvrhu. Kurt Flasch 
k tomu poznamenává, že Kusánský, i vzhledem ke svému vzdělání, musel velmi dobře znát tehdejší 
terminologii, což potvrzují i studie, které Flasch podnikl – srv. Flasch, Kurt, Nikolaus von Kues. 
Geschichte einer Entwicklung, s. 58. 
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 Již v homérovském období má fysis ambivalentní charakter - označuje původní, můžeme se odvážit 
i říct, nezkrocenou realitu, ze které pak vyrůstá jednotlivý zjev (jde tedy o načrtnutí rozdílu, který 
máme v češtině, a to mezi přírodou a přirozeností – původní řecké slovo však drží jednotu těchto 
„protikladů“). Mnohoznačnost oné „původní skutečnosti“ je navíc podtrhnuta i tím, že je zdůrazněno 
nebezpečí (děs), které fysis může vyvolat, zároveň je však upozorněno na její krásu, čistotu, 
panenskost (viz bohyně Artemis, která byla líčena jako divoká panna, ale i krásná matka všeho 
přírodního, tj. nevytvořeného lidskýma rukama, všeho neochočeného, nezkroceného). Tento 
charakter mnohoznačnosti byl podržen především u Hérakleita, jehož promýšlení fysis se snažilo dát 
zadost této ambivalentní povaze skutečnosti, její proměnlivosti, tajemnosti, principiální skrytosti, ve 
které všechna jednotlivá jsoucna mezi sebou souvisí, jelikož všechna jsou přece součástí jedné fysis. 
To však také znamená, že zaobírat se fysis, snažit se skutečně a náležitě ji poznat, není nějaký 
bezpečný a zajištěný podnik, ale klade to na člověka jisté nároky. Selhání tváří v tvář fysis může totiž 
vést až ke smrti. Proto se nelze divit, že právě ona nejednoznačnost a obtížnost takového myšlení pak 
vedla k opuštění takto pojaté přírody/přirozenosti, a to nejdříve u sofistů (směrem k nomos, který je 
jasný, řádný a pravidelný, tedy, který v nás nevzbuzuje strach, avšak ani příliš obdivu) a hlavně u 
Aristotela, jehož rozhodnutí pro zajištěnou jasnost, jednoznačnost a srozumitelnost myšlení jakékoli 
skutečnosti platí dodnes pro to, co nazýváme „vědeckým“, „objektivním“ či i „akademickým“ 
myšlením. Srv. Kratochvíl, Zdeněk, Filosofie živé přírody, Hermann a synové, Praha 1994. 
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 Met. XI, 3; 1060b31-33.V českém překladu A. Kříže: Aristoteles, Metafyzika, Rezek, Praha 2008, s. 
256. 
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ontologické verzi vyjádřena Aristotelem ve čtvrté knize Metafyziky takto: „Totéž 

nemůže zároveň (řec. hama) náležet (řec. hyparchein) a nenáležet témuž a v témž 

vztahu“.65 

To pro Aristotela znamená, že není možné, aby něco zároveň bylo a nebylo, jak to 

podle některých tvrdil právě Hérakleitos. A i když není dost dobře možné upřít této 

větě jistou závaznost, zkusme jít trochu hlouběji a podívat se na předpoklady tohoto 

významového určení charakteru skutečnosti. 

Tím základním předpokladem je pevná dělící čára mezi bytím a nebytím – toto 

rozdělení musí platit ještě před vyjádřením zásady sporu, která je podle Aristotela 

počátkem všeho vědění.66 Z toho lze dovodit, že toto jasné rozdělení mezi bytím a 

nebytím je předpokladem všeho vědění. Jsoucí je proto jsoucí, nakolik je odlišné od 

nejsoucího, tzn. nakolik je jednotou svého bytí. Čímž se dostáváme k další slavné 

Aristotelově logické zásadě, a to k větě o identitě (A je A, tzn. A je jakožto A či A je 

v jednotě a identitě svého bytí). Takto zásada identity a zásada sporu vlastně 

splývají, jelikož bytí a nebytí se mohou tak radikálně lišit jen tehdy, když bytí je vždy 

identitické se sebou samým.67 

Důležitým důsledkem pro naše téma je to, že nyní došlo k jasnému rozdělení světa 

na oblast bytí a nebytí. Věta o identitě zaručuje totožnost bytí (a vlastně i nebytí) a 

tím i možnost neustále pravdivého vypovídání o něm. Pravdu a omyl totiž 

Aristoteles v sedmé kapitole této knihy vymezuje takto: „Omylem jest, jestliže 

řekneme, že jsoucí není a že nejsoucí jest; pravdou jest, řekneme-li, že jsoucí je a že 

nejsoucí není. Ten tedy, kdo říká, že něco je nebo není, buď vypoví něco pravdivého, 

nebo mylného“.68 Tímto je umožněna pravdivá řeč a skutečné, tj. jisté vědění o 

světě, čili věda v Aristotelově pojetí. Všechen chaos,69 nejasnost a temnost jsou tak 

přemoženy. 
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68
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To také znamená, že každé jednotlivé jsoucno musí být určité, aby o něm mohlo být 

„tak a tak“ vypovídáno.70 Určitelnost, která panuje ve světě, je jednou ze základních 

podmínek smysluplné řeči. Takto je možné jednotlivá jsoucna jasně odlišit jedno od 

druhého a veškerá neurčitost a temnota způsobené vzájemných pronikáním jsou tak 

upozaděny. Tímto byla na dlouhá staletí (či i tisíciletí) určena povaha světa, 

jednotlivin a i vypovídání o nich. 

Aristotelově pojetí základu vědy nelze upřít jeho přesvědčivost, ale přímým 

srovnáním s pojetím fysis především u Hérakleita71 vyvstane nesamozřejmost 

takového určení povahy skutečnosti (a to i když se nás Aristoteles pokouší 

přesvědčit o naprosté jasnosti prvního principu, kde není místo pro pochyby). 

Ani sám Aristoteles nemůže popřít zkušenost nejasnosti, kterou máme při setkání 

s fysis.72 Nejde jen o svého druhu přirozenou zkušenost, navíc celé předchozí 

generace se výkladem této zkušenosti (a s ní se pojící skutečnosti) zabývaly a 

Aristotelova sečtělost je dobře známa. Ovšem podle Aristotela je celý řád fysis jen 

jednou částí celku skutečnosti. A tento posun mu umožňuje uznat neustálou 

proměnlivost a nejasnost smyslového světa, aniž by byl nějak ohrožen jeho vlastní 

metafyzický rozvrh, který je založen na té nejvyšší obecnosti, a to jsoucnu jako 

jsoucnu. Ona naprosto obecná sféra bytí, o které je řeč v první filosofii, tak zakládá i 

samotnou sféru fysis, a protože je ona nejvýše obecná rovina jasně oddělená od 

nebytí a lze o ní neméně jasně vypovídat, tak je tomu tak stejně dobře možné i o 

fysis. Požadavek jasnosti myšlení tak zvítězil nad nejasností skutečnosti.  

A přesně tímto způsobem Aristoteles vykládá ony záměrně nejasné výroky 

Hérakleita a jemu podobných, které se svou nejasností snažily poukázat na bytostně 

ambivalentní charakter skutečnosti. Jako příklad můžeme uvést výklad známého 

                                                           
70

 Met. IV, 4; 1008a 31-34; český překlad s. 106. 
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Hérakleitova zlomku B 60, který zní: „Cesta nahoru-dolů, jedna a táž.“73 Což 

Aristoteles vykládá způsobem, že uzná, že Hérakleitos má pravdu, cesta z Athén do 

Megary je ta samá cesta, jako je cesta z Megary do Athén. Tím se ale z celého 

kryptického výroku, který poukazuje na přírodu, která se ráda skrývá,74 stane 

naprostá banalita, kterou by si nemělo smysl zapisovat, natož pak vykládat. 

Pokud se blíže podíváme na Aristotelovu motivaci pro zúžení pole smysluplnosti na 

pouhou jasnost, zjistíme, že jeho důvody byly velmi dobré. Jde především o obranu 

proti sofistům, kteří využívali onu bytostnou nejasnost k prachsprostému žvanění, 

čímž se ocitl v ohrožení celý filosofický projekt, tedy to, že řeč o skutečnosti bude 

mít nějaký smysl. Aristoteles tak vlastně zachraňuje smysluplnost řeči – takto je u 

něj možné vždy přesně rozhodnout, zda je výrok pravdivý či nepravdivý, a je možné 

pro dané rozhodnutí podat důkaz. Tudíž jistě šlo o chvályhodný podnik. 

Ovšem aby bylo možno skutečně a neustále pravdivě vypovídat o věcech, je 

zapotřebí, aby bylo možné věci jako by zastavit, vyjmout je z jejich neustálé 

proměnlivosti a nestálosti a tedy i z rámce, ve kterém jsou svou přirozeností 

zasazeny. Tudíž je zapotřebí, aby věci se přestaly tak říkajíc „hýbat“. A Aristoteles 

skutečně spojuje pravdu s klidem75 a vyjadřuje přesvědčení, že tu existuje říše 

nehybnosti,76 která tento postup umožňuje. Jde však o předpoklad vyplývající pouze 

z jeho předběžného určení bytí, které se zdá být vedeno právě touto touhou či 

přímo potřebou po jasnosti. 

Vraťme se však nyní k našemu hlavnímu tématu. Mikuláš Kusánský sice pevně stojí 

v Aristotelově určení metafyziky, ale právě kritikou jeho zásady sporu se v některých 

ohledech nachází blíže spíše hérakleitovské tradici – Kusánovo universum je místem 

neustálého pohybu, což platí do určité míry rovněž i o Stvořiteli, protože svět je 

přeci výrazem jeho vlastního myšlenkového (kruhového a nekonečného) pohybu. 

Sám Stvořitel je charakteristický sjednocením protikladů, což znamená, že obsahuje 
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veškerou realitu, z níž není nic upozaděno z důvodu, že by to nebylo jednoduché 

myšlenkově zachytit. Kusánovým cílem totiž není jasnost,77 ale návrat k Počátku a 

tomuto návratu je v Kusánově myšlení vše podřízeno. Konkrétně je tento návrat 

vypracován jako postupné zmenšování diference mezi člověkem a jeho Stvořitelem. 

Diference jako taková byla důležitá i pro myšlení středověké scholastické tradice. Již 

Aristoteles v knize Ióta své Metafyziky uvádí, že analýza protiv (řec. enentia) je 

spojena s rozdílností, diferencí.78 Tedy to, co stojí proti sobě, je nanejvíce rozdílné. A 

tam, kde přestane být rozdílnost, přestanou i protiklady. Aristotelovi následovníci 

tak zastávali ten názor, že kontradikce jsou nejzazší variantou protikladů (a tím i 

nejzazším projevem rozdílnosti/diference), kdežto contraria jsou pouze jejich 

oslabenou formou. Stejným způsobem vykládá Aristotela i Tomáš Akvinský.79 

V této staré metafyzické tradici, která nějakým způsobem vychází z myšlení jednoty 

Počátku, není totiž příliš prostoru pro rozdílnost mezi bytím a myšlením.80 Svět je 

tak zasažen diferencí, věci jsou odlišné jedny od druhých a jsou samy v sobě 

nedokonalé, jelikož nejsou prvním počátkem (ať již počátkem pohybu či božským 

Původem). Toto ani Kusánský nepopírá, také pro něj je pro stvořený svět 

konstitutivní to, že tu panuje diference. Zásadní rozdíl je však ten, že odmítá myslet 

tuto diferenci jako svého druhu nedostatek na bytí. Naopak se snaží dát zadost 

myšlení jednoty Počátku tím, že upozorní na to, že jestli chceme myslet skutečně 

jednotu Počátku, který je Původem všeho, co existuje nebo může existovat, tak je 

třeba myslet diferenci i v tomto Počátku. A to tím způsobem, že ono počáteční 

Absolutno musí být doopravdy vyvázáno z tohoto světa, aby mohlo být Původem 

jednoty i různosti, které v tomto světě panují. A právě tím, že v sobě sjednocuje 

protiklady, tak je i přesahuje (nikoli však neguje). Proto Kusánovo Maximum stojí 

před (mimo i nad) každou protikladností. Podle Kusánského tak Maximum stojí i 

přede vším přitakáním a popřením, před vším ano i ne. To znamená, že můžeme 

Maximu stejně tak dobře jedny a týž predikáty připisovat, jako mu je i odpírat; což je 
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 Snad až na výjimku v podobě spisu De coniecturis, kde se Kusánus snaží zjednat jasný a co do 
možností přesný přístup ke světu. 
78

 Met. X, 1055a3-1055b29; český překlad s. 239-241. 
79

 Srv. Flasch, Kurt, Nikolaus von Kues. Geschichte einer Entwicklung, s. 59. 
80

 Srv. Beierwaltes, Werner, Platonismus a idealismus, s. 30, kde se poukazuje na Plótinovy Enneady 
(V, 3, 13), kde o sobě Duch říká, že je bytím:„ὄν εἰμι“. 
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v kontrastu s dobovou filosofií, která tvrdila, že některé predikáty se Bohu připisují a 

jejich opaky se mu odnímají – Kusánus dobovým myslitelům tak říká, že připojení 

některých predikátů nemá větší důvod než jejich popření. Tehdejší myslitelé chtěli 

dát vypovídání o Bohu „vědeckou“ formu, což však Kusánský rozeznává jako pouze 

lidský pokus o zmocnění se Absolutna, samotné Maximum k tomu nedává žádnou 

oporu.81 

Z těchto důvodu se u Kusána stírá výše popsaný rozdíl mezi kontradikcí a protivou, 

alespoň pokud jde o božský Počátek, jelikož obě skutečnosti mají svůj původ v oné 

základní božské diferenci, díky které je stvořený svět ne-bohem.82 Proto také 

Kusánský mluví obecně o sjednocení protikladů (lat. oppositorum), jelikož ono 

„oppositum“ v sobě zahrnuje jak kontradikce, tak protivy. A pokud by toto 

aristotelské dělení mělo mít pro Kusána nějaký význam, tak by vypovídalo pouze 

něco o stvořeném světě, nikoli však o jeho Stvořiteli. 

Kusánus vidí důležitost toho, aby podržel absolutnost (odpoutanost) prvního 

Principu, což je jediný způsob, jak hovořit o jeho jednotě. A jednota je základní 

předpoklad pro chápání Boha jako Stvořitele veškerenstva. Avšak aby opravdu šlo o 

stvoření, tak je zapotřebí, aby nebyl první Princip „jen“ pouhou jednotou, ale aby byl 

jednotou jednoty a mnohosti, což jsou vše skutečnosti, které zakládají naši realitu (a 

bez nichž není naše realita vůbec myslitelná). Ona jednota Jedna tak musí být 

nějakým způsobem v sobě diverzifikovaná. 

S tím souvisí, že první Princip je třeba u Kusánského myslet zároveň i trojičně. A to 

právě z toho důvodu, že jde o spojení (lat. connexio) oné podvojné charakteristiky 

božské přirozenosti. V De docta ignorantia Kusánský tuto trojičnost chápe 

především jako spojení (lat. connexio) jednoty (lat. unitas) a rovnosti (lat. 

aequalitas). Je však patrné, že trojiční myšlení vychází především z myšlenky jednoty 

(také jednota je chápána jako první „osoba“ této Trojice) – aby však tato jednota 

byla skutečnou jednotou, tedy aby v sobě vše zahrnovala (a to i protiklady), je 

zapotřebí, aby tato jednota byla trojí. Nejde tedy v prvé řadě o teologickou 
                                                           
81

 Srv. Flasch, Kurt, Nikolaus von Kues. Geschichte einer Entwicklung, s. 106n. 
82

 Lze také navíc uvažovat, že ona základní diference mezi světem a Bohem má svůj podíl ve vnitřní 
diferenciaci v samotném božském Principu, tedy v jeho sjednocení identity a diference, čili v jeho 
trojičnosti. 
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myšlenku, ale o myšlenku filosofickou, i když teologickou motivaci této myšlenky 

nelze popřít. Ovšem pro Kusána není v tomto vlastně rozdílu – pro něj je každá 

filosofie první filosofií v Aristotelově smyslu,83 to znamená teologií, a naopak. Vše 

má totiž původ v jednotě božského Počátku. Kdybychom však chtěli ono rozlišení 

mezi filosofickým a teologickým (tj. Kusánovi navzdory) myšlením držet, tak by bylo 

třeba Kusánského zařadit spíše na stranu filosofů. Celý jeho podnik v De docta 

ignorantia se přece soustředí na správnost lidského poznání Absolutna.84 Takto, i 

pokud jde o Trojici, Kusánus jako primární chápe právě onu jednotu, rovnost a 

spojení a teprve odvozeně „jména“ Otec, Syn, Duch Svatý, které byly dány 

božskému Počátku kvůli jakési podobnosti (lat. propter quandam similitudinem)85 

oněch pozemských vztahů s principiální jednotou, rovností a spojením obou.86 

Ovšem sám Kusánský přiznává, že tato podobnost je velmi vzdálená.87 Proto také je 

pro Kusána mnohem důležitější „autorita“ Pythagora, kterého nazývá prvního 

z filosofů (co do jména i věci), který trojiční myšlení do jednoty zavedl88 – takto se 

Kusánus bude snažit v pasážích, které následují základní výklad o Trojici v De docta 

ignorantia, osvětlit trojičnost jednoty na základě matematiky a ukázat, že 

v nekonečnu koincidují přímka, trojúhelník a koule, což jsou útvary, které chápe jako 

základní pro všechny další složitější obrazce. Pro naše téma se tu tak nyní vynořuje 

prominentní role matematiky či potažmo čísla v Kusánově myšlení. Proto obraťme 

pozornost od Stvořitele na stvořený svět, aby se ukázalo, proč je číslo základní 

stavební jednotkou Kusánova světa. 
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 Met. XI, 7; 1064b1-6; česky s. 264n. 
84

 Srv. Flasch, Kurt, Nikolaus von Kues. Geschichte einer Entwicklung, s. 98. 
85

 DI I, 9, 26. 
86

 Tamtéž: „Nam in patre et filio est quaedam natura communis, quae una est, ita quod in ipsa  
natura filius patri est aequalis. Nihil enim magis vel minus humani tatis est in filio quam in patre, et 
inter eos quaedam est connexio.“ 
87

 Tamtéž: „Ex tali quidem – licet distantissima – similitudine Pater dicta est unitas, Filius aequalitas, 
connexio vero amor sive Spiritus sanctus, creaturarum respectu tantum, prout infra etiam suo loco 
clarius ostendemus.“ 
88

 Srv. především DI I, 8, 18: „Pythagoras autem, vir suo aevo auctoritate irrefragabili clarissimus, 
unitatem illam trinam astruebat.“ Rovněž DI I, 8, 21: „Et haec est illa trina unitas, quam Pythagoras, 
omnium philosophorum primus, Italiae et Graeciae decus, docuit adorandam.“ Nebo obdobně DI I, 
11, 32: „Nonne Pythagoras, primus et nomine et re philosophus, omnem veritatis inquisitionem in 
numeris posuit?“. 
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1.1.4 „Božské“ universum 89 
 

Svět jakožto celek stvoření (a jako dílo Stvořitele) přebírá základní vlastnosti svého 

Stvořitele, ale pouze v omezené podobě, jelikož stvoření je „zasaženo“ nicotou čili 

diferencí (je vždy ne-bohem). Svět je tak u Kusána plně odvislým od Absolutna a je 

mu podobný, ale je nutně omezený. Tato omezenost je však na „vyšší způsob“ než 

omezenost jednotlivé konečné věci, protože svět je jejich celkem a jednotou a 

těchto věcí může být neomezený počet, proto je možné říct, že svět je neomezeně 

konečný nebo omezeně nekonečný. Proto když Kusánský mluví v De docta 

ignorantia o nekonečnosti božského Počátku, tak jde o infinitas absoluta, kdežto 

nekonečnost světa je infinitas contracta (tj. jde o skloubené nekonečno). Bůh totiž 

jako absolutní maximum je před jakýmkoli rozlišením i mnohostí, a to právě proto, 

že je v něm mnohost i rozdílnost přítomna na způsob sjednocení s jejím 

protikladem. Svět či universum jakožto kontrahované maximum je sice počátkem 

všem věcí, ale jiným způsobem než Absolutno. Všechno je v universu kontrahovaně 

skloubeno; sjednoceně, ale již rozlišeně, a i v jisté mnohosti, či alespoň v skloubené 

jednotě.90 

Tímto způsobem se Kusánus snaží zachytit postupné ubývání jednoty91 a právě onu 

omezenou jednotu světa, ve kterém jsou jistým způsobem zahrnuty všechny věci, 

nazývá slovem „kontrakce“ čili „skloubenost“. Ono postupné ubývání jednoty, její 

sestup, je typická figura (novo)platónského myšlení, které tady přebírá i Kusánský.92 

Tento sestup absolutní jednoty do jednoty světa je v pozdějších dílech do značné 

míry proměněn, protože onou základní jednotou, která je hlavním obrazem 

samotného božského Jedna a skrze kterou se děje sestup a stejně tak i návrat k oné 

Jednotě, nebude již svět či universum jako takové, ale lidský intelekt. Tato role 
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 V této i další podkapitole jsou opět použity určité pasáže z mého článku Intelektuální 
transcendence u Mikuláše Kusánského. Tyto pasáže byly pro účely této práce náležitě přepracovány. 
90

 DI II, 4; 113n.  
91

 Srv. DI II, 4, 114: „Nam infinitas contracta aut simplicitas seu indistinctio per infinitumdescendit in 
contractione ab eo, quod est absolutum, ut infinitus etaeternus mundus cadat absque proportione ab 
absoluta infinitate etaeternitate et unum ab unitate.“ 
92

 Kusánský tady totiž pracuje s figurou moné, proodos, epistrofé(tj. trvání, vycházení a návrat), která 
je proklovská (i když bychom ji nalezli již u Plótina, nikoli ovšem explicitně vyjádřenou). Srv. 
Beierwaltes, Werner, Platonismus a idealismus, s. 179n. K proklovským vlivům na Kusána viz Flasch, 
Kurt, Nikolaus von Kues. Geschichte einer Entwicklung, s. 152nn. 
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intelektu nyní ještě není plně rozvinuta, jisté náznaky však lze nalézt, a to hlavně 

v pasážích pojednávajících o dokonalém intelektu Ježíše Krista, kterým se zabývá 

třetí kniha De docta ignorantia. 

Pokud jde o charakter světa v De docta ignorantia,93 tak tím, že je svět stvořen, tj. 

tím, že pochází z moci (a rozhodnutí) samotného absolutního Bytí, kterým je Bůh, 

jenž i nadále svět udržuje a zaměřuje zpět k sobě samému, tak tím je svět ve svém 

omezeném způsobu dokonalý a božský. A takto, i když mezi nekonečným Bohem a 

konečným světem není možná žádná poměrnost (nekonečnost je povýšena nad 

všechny poměry), ale právě oním kauzálním zapříčiněním přebírá svět takřka 

všechny boží charakteristiky, a to na konečný způsob. Tedy to, co bylo v Bohu 

sjednoceno a nerozděleno, je nyní ve světě rozdílné a od sebe odlišné. Pokud 

v Absolutnu nebylo možno provést žádné rozlišení, a to ani mezi základními 

protiklady našeho myšlení, jako je bytí a ne-bytí, jednota a mnohost, stejnost a 

různost, skutečnost a možnost apod., tak nyní ve světě nalezneme tyto dvojice jako 

skutečně protikladné a tudíž i neslučitelné (i když zároveň vždy půjde spatřit jejich 

počáteční jednotu).  

Zatímco první princip byl (nutně) jednotný, což znamená naprosto identický se 

sebou samým, tak jednotlivé stvořené věci jsou sice také identické se sebou samými 

(a tím pádem mají do určité míry podíl na božské jednotě), ale právě díky této své 

jednotě jsou rozličné od ostatních jiných věcí (které jsou rovněž identické se sebou 

samými).94 Jednota ve sféře stvořeného světa tak působí zároveň i rozdílnost (tedy 

diferenci či ještě silněji ne-bytí, protože určitá věc není jinými určitými věcmi). 

Pokud v Bohu jsou věci jedním a není mezi nimi rozdílu, tak ve světě je tato jednota 

zasažena ne-bytím, diferencí.  

                                                           
93

 A i když se později přesune důraz Kusánova myšlení od světa spíše k intelektu, tak není důvod se 
domnívat, že charakteristika světa, jak je vypracovaná ve druhé knize De docta ignorantia pozbyde 
své platnosti. Člověk je totiž stále vnímán jako malý svět, mikrokosmos paralelně k makrokosmu, 
tedy universu, jehož je součástí. Což dokládá i spis z roku 1462, tj. dva roky před Kusánovou smrtí, De 
ludo globi I, 42: „Utique homo sic est mundus parvus quod et pars magni. In omnibus autem partibus 
relucet totum, cum pars sit pars totius. (…) Perfectio igitur totalitaris universi quia plus relucet in 
homine, ideo et homo est perfectus mundus, licet parvus, et pars mundi magni. Unde quae universum 
habet universaliter, habet et homo, particulariter, proprie et discrete.“ 
94

 Srv. Beierwaltes, Werner, Identität und Differenz, s. 106. 
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Svět je tak na jednu stranu místem sebe-zjevení Boha, je místem, kde může zazářit 

(lat. relucet) boží podstata, jelikož vše je manifestací Počátku (již třeba svou 

jednotou), a na druhou stranu je svět také místem „zastření se“ Boha, poněvadž vše 

je zasaženo diferencí, která původní jednotu zastírá a činí ji ne-zřejmou, a to až do 

té míry, že může být zabráněno opětovnému výstupu k Jednu. 

Diferenci jako takovou lze kvůli tomu považovat za důsledek boží „podstaty“.95 

Diference je totiž důsledkem „vyvinutí“ z absolutní identity Jedna, které v sobě 

zahrnuje identitu i diferenci (jak se tyto skutečnosti nacházejí v světské „sféře“) tak 

jednotným způsobem, že obě dvě v sobě sjednocuje a tím je překonává.96 Světská 

jednota je tak důsledkem božské jednoty a obdobně i diference plyne z naprosté 

boží odlišnosti. Proto není vhodné diferenci jako takovou považovat za nějak 

„padlou“ (např. z nějakých morálních důvodů), ale jde o nutnou „vlastnost“ 

stvoření, díky které stvoření není Stvořitelem.  

Lze přitom usuzovat, že právě „nositelkou“ ne-bytí či diference je látka, která je 

pojímána myslí jakýmsi „bastardním“ či obráceným způsobem a tím je i nějak 

„bastardní“ či „protikladná“ vůči Bohu, jelikož mysl je zrcadlem Boha, jak o tom 
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 Ovšem za důsledek jen v přeneseném smyslu. Kusánský sám říká, že Absolutno není příčinou 
nedokonalosti stvoření, přímou příčinou oné nedokonalosti je právě konečnost. Srv. DI II, 2, 98n: 
„Non habet igitur creatura, quae ab esse est, omne id quod est: corruptibilitatem, divisibilitatem, 
imperfectionem, diversitatem, pluralitatem et cetera huiusmodi a maximo aeterno, indivisibili, 
perfectissimo, indistincto, uno, neque ab aliqua causa positiva. Sicut enim linea infinita est rectitudo 
infinita, quae est causa omnis esse linealis, linea vero curva, in hoc quod linea, ab infinita est, in hoc 
quod curva, non ab infinita est, sed curvitas sequitur finitatem, quoniam ex eo curva, quia non 
maxima – si enim maxima esset, curva non esset, ut superius est ostensum –: ita quidem contingit 
rebus, quoniam maximum esse non possunt, ut sint diminuta, altera, distincta et cetera huiusmodi, 
quae quidem causam non habent. Habet igitur creatura a Deo, ut sit una, discreta et connexa 
universo et, quanto magis una, tanto Deo similior. Quod autem eius unitas est in pluralitate, discretio 
in confusione et connexio in discordantia a Deo non habet neque ab aliqua causa positiva, sed 
contingenter.“ Ovšem pokud zvážíme, že konečnost stvoření je důsledkem samotného faktu stvoření, 
tak je na místě hovořit o jisté „příčinnosti“, kterou sice Kusánus nazývá nahodilou, i když jde o přímý 
důsledek božího tvůrčího aktu. Tímto výrazivem se však do určité míry zabrání tomu, aby někdo 
Kusána špatně pochopil a myslel si, že pokud je Bůh positivní příčinou oněch „nedokonalostí“, tak 
sám musí být nedokonalý (ani tak nakonec špatnému pochopení nezabránil, jak je vidno na 
Wenckově spisu). Pokud se však osvobodíme od těchto školských pojmů, tak není problém hovořit o 
tom, že ona nedokonalost stvoření plyne přímo z podstaty Boha jakožto Stvořitele. 
96

 Proto, pokud jde o Jedno, je lepší mluvit o absolutní jednotě či alespoň tuto skutečnost gramaticky 
odlišit a dávat této Jednotě velké písmeno; jde totiž o od-loučený či vy-vázaný způsob jednoty, který 
je vůči „naší“ jednotě spíše ničím než něčím; přesněji a složitěji řečeno: jednota Jedna je jednotou 
jednoty a diference. 



41 
 

později Kusánský mluví v Idiota de mente.97 Látka je sice ničím, ale může být vším, je 

tedy naprostou možností. Látka je sice nejvzdálenější možný „protiklad“ boží vše-

jednoty a je „bastardní“ kvůli tomu, že má jisté boží „vlastnosti“, které jsou však 

významově obrácené (jednota a neurčitost, avšak nikoli plnosti, ale prázdnoty), ale 

ani tak není vyloženě ne-božská, či dokonce proti-božská. Látka totiž plodí onen 

rozdíl či diferenci, kterou je charakteristické celé stvořené universum, ale již výše 

bylo ukázáno, že tato diference je vlastně pro sebe-rozvinutí Boha-Stvořitele 

nezbytná, bez ní (tj. bez diference/látky/nicoty) by stvoření bylo Bohem. Navíc 

naprostá potencialita se nikde ve světě nemůže nacházet, poněvadž každé 

maximum je božské. Stejně tak i minimum. Proto je i látka božská.98 To vše je 

důsledkem přísně chápané jednoty, kterou se Kusánský snaží ve svém díle 

prosazovat. 

Je dobře patrné, že Kusánova koncepce universa je plně odvislá od jeho pojetí 

božství. Kusánovi jeho metoda učené nevědomosti, která je vposled snahou o 

náležité myšlení Počátku celého stvoření, umožnila provést rozsáhlou revizi 

dosavadních představ o světě.  

Již bylo zmíněno, že Kusánus odmítl teorii prvotní látky, poněvadž ta neodpovídá 

oné přísně pojaté jednotě nekonečného Absolutna. Podobně dopadla, obzvlášť u 

platoniků oblíbená, anima mundi,99 protože není potřeba žádných jiných 

prostředníků mezi božským Stvořitelem a stvořením – vše nakonec je nějak 

přítomno ve všem. 

Právě ona přítomnost všeho ve všem, tedy prostý fakt toho, že vše je v nějakém 

poměru k jiným věcem a navíc, že tento poměr je nám poznatelný/odhalitelný 

(avšak pouze do určité míry), a to nejlépe nástroji matematiky, je přímým 

                                                           
97

 Výslovně je to tvrzeno v Cusanus, Idiota de mente (dále jen DM) 7, 107, kde se filosof ptá, jakým 
způsobem postihuje mysl látku, a idiota mu odpovídá: „Per adulterinam quandam rationem, 
contrario quodam modo, quo de necessitate complexionis ad necessitatem transilit absolutam. Nam 
dum videt, quomodo omnia corpora per corporeitatem habent formatum esse, sublata corporeitate 
in quadam indeterminata possibilitate omnia, quae prius vidit, videt. Et quae prius vidit in 
corporeitate distincta et determinata actu exsistentia, nunc videt confusa, indeterminata, possibiliter. 
Et hic est modus universitatis, quo modo in possibilitate omnia videntur. Non tamen est modus 
essendi, quia posse esse non est.“ 
98

 Božkost látky vystupuje u Kusána v přímé návaznosti na hermetickou tradici. Srv. DI II, 8, 134: 
„Unde Hermes aiebat yle esse corporum nutricem et illam informitatem nutricem animarum.“ 
99

 Srv. DI II, 9, 141-150. 
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důsledkem Kusánova myšlení nekonečného božství. Právě toto myšlení božství 

přímo vybízí, aby k jeho zkoumání a ke zkoumání světa byly využity nástroje 

matematiky. 

To, že vše má svůj původ v božském Jednu, a to i včetně protikladů, tj. včetně 

diference samé, má ten důsledek, že skutečná pravda všech věcí, jejich přesnost 

(lat. praecisio) může být jen a pouze opět v tomto Jednu. Samostatná existence věcí 

ve světě je tak nutně neúplná a nedokonalá, tudíž i poznávání této samostatné 

existence nemůže nikdy vystihnout naprostou pravdu. Pravda, tj. skutečně plná 

existence, může spočívat jen tam, kde je ona plnost bytí. 

Tato radikálně pojatá jednota vysvětluje, proč u Kusána dochází k přesunu 

pozornosti od podstat věcí (vždyť u něj je jedinou pravou podstatou Bůh) 

k poměrům mezi věcmi, k jejich vzájemným vztahům.100 Kusánský si byl dobře 

vědom toho, že je to právě přísně myšlená jednota, která umožňuje přesun zájmu 

od „věcí samých“ k jejich vzájemným vztahům. A právě na tomto místě se konečně 

dostáváme k jeho číselné či matematické spekulaci. 

1.1.5 Číslo 
 

Matematická či číselná spekulace není ničím neobvyklým u myšlení, které vychází 

z platónského myšlení101 – vždyť sama ústřední myšlenka Jedna k tomu přímo vybízí. 

Rovněž i v Bibli nalezneme podobné motivy.102 Takto v De docta ignorantia se 

nachází vyjádření, že svět byl stvořen pomocí disciplín kvadrivia, tj. aritmetiky, 

geometrie, hudby a astronomie.103 Všechny disciplíny slouží k utváření číselného 
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 Srv. Floss, Pavel, „Mikuláš Kusánský“ in Mikuláš Kusánský. Život a dílo renesančního filosofa, 
matematika a politika, s. 30; Druhým důležitým podnětem k tomuto přechodu je to, že pro Kusána je 
veškeré stvoření v neustálém pohybu, a tak jakékoliv určení čehokoliv je nemožné – proto není ani 
přísně vzato možné hovořit o podstatách v rámci stvoření. 
101

 Viz např. dialog Timaos, kde bůh rovněž tvoří svět v jistých matematických poměrech, které tak 
můžeme chápat jako svého druhu „základní kameny“ skutečnosti. Viz např. pasáž o stvoření duše 
v Platón, Timaios 35a-36e, v českém překladu F. Novotného: Platón, Timaios, Kritias, OIKOYMENH, 
Praha 1996, s. 32n. 
102

 Viz např. Přís 16,11; Přís 8, 28n a především Mdr 11, 20. 
103

 DI II, 13, 175: „Est autem Deus arithmetica, geometria atque musica simul et astronomia usus in 
mundi creatione, quibus artibus etiam et nos utimur, dum proportiones rerum et elementorum atque 
motuum investigamus. Per arithmeticam enim ipsa coadunavit; per geometriam figuravit, ut ex hoc 
consequerentur firmitatem et stabilitatem atque mobilitatem secundum conditiones suas; per 
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charakteru universa – takto aritmetikou vše (tj. především živly/elementy jakožto 

základní stavební jednotky všech věcí) bylo spojeno dohromady, geometrií zase vše 

bylo vytvarováno a každé věci byla určena její vlastní pevnost, stabilita a pohyblivost 

a hudbou bylo vše uvedeno do harmonických poměrů, tak aby žádný živel nemohl 

získat převahu a rozložit v sobě ty ostatní.104Astronomii tady však Kusánský 

z nějakého důvodu opominul. Důležité na tomto popisu je však to, že všechno, celý 

svět, pochází z metafyzicky velmi silně chápaného čísla (lat. numerus). 

Číslo je odrazem či obrazem prvotního božského Jedna. Takto Jedno můžeme 

chápat jako svého druhu pra-číslo či základ všech čísel, a proto i samotné číslo a 

vlastně i geometrické tvary mají určitý božský status. Již dříve bylo zmíněno, že 

matematické pravdy považuje Kusánský za neporušitelné pravdy, což ukazuje na 

jejich blízkost Počátku, který je samotnou neporušitelností a nekonečností. 

V Kusánově myšlení platí, že čím větší blízkost k božskému Počátku, tím „ryzeji“ se 

v dané skutečnosti odrážejí autentické boží vlastnosti.105 Z tohoto důvodu i svět, či 

celá jeho harmonická skladba poměrů, tj. machina mundi, nemůže nikdy 

zaniknout.106 I svět je totiž jednotou, sice jednotou nedokonalou, ale v této své 

nedokonalosti nekonečnou, protože obsahuje v sobě vše, co je. Svět je tedy 

maximem, a proto jsou v něm přítomny vlastnosti božího Maxima. A stejnou logiku 

můžeme vidět i za tvrzením, že pravdy matematiky jsou neporušitelné. Kusánský 

vidí v čísle, lépe řečeno v jednotce, která je počátkem každého čísla, jisté maximum 

(či spíše minimum), protože nemůže být menšího čísla, než je číslo jedna.107 Navíc, 

když si uvědomíme, že každé větší číslo je podle Kusánského složeno z jednotek, 

takže vlastně všechna čísla jsou jen opakováním onoho základního čísla, tak nám 

vysvitnou ony důvody „božskosti“ čísla. Jde o jednotu, která je sice mnohá, ale nikoli 

                                                                                                                                                                     
musicam proportionavit taliter, ut non plus terrae sit in terra quam aquae in aqua et aeris in aere et 
ignis in igne, ut nullum elementorum in aliud sit penitus resolubile.“ 
104

 V hudbě bylo spatřováno základní harmonické uspořádání universa, které je právě proto krásné. 
Krása, harmoničnost a tudíž i náležité poměry k sobě nevyhnutelně náleží, což se západním myšlením 
vine nejpozději od pythagorejců, které ostatně Kusánský velmi obdivoval. Tato myšlenka rovněž 
nalezla svůj odraz v Platónově Timaovi a byla velmi živá i v křesťanském (novo)platónském myšlení. 
Viz Karfíková, Lenka, „Krása jako aequalitas numerosa“ in Studie z patristiky a scholastiky II, 
OIKOYMENH, Praha 2003. 
105

 DI II, 2, 99: „quanto magis una, tanto Deo similior.“ 
106

 DI II, 13, 175: „Ex quo evenit mundi machinam perire non posse.“ 
107

 DI I, 5, 13n. 
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ještě různá; jde rovněž o minimum, což je jen jiné slovo pro maximum. Toto opět 

ukazuje na blízkost k božskému Počátku. Navíc celý stvořený svět je utvořen pomocí 

poměrů, avšak bez čísla není možné, aby vůbec byl nějaký poměr – z toho všeho 

vyplývá, že svět byl skutečně stvořen v čísle, váze a míře, jak o tom poučuje Kniha 

moudrosti.108 Proto je pro Kusána číslo tím základním způsobem, kterým se božské 

Jedno explikuje do světa; a také se pomocí něj navrací samo k sobě. 

Číslo je tak důvodem všeho odlišení, pořádku, poměrnosti, souladu a i samotné 

mnohosti všech věcí.109 Kusánus také výslovně přiznává, že je to účelnost světa, 

která vede jeho myšlení čísla. Svět je podle něj zařízen tím nejlepším možným 

způsobem a z toho plyne, že mnohost (která je ve světě bezpochyby patrná) 

nemůže být bez čísla.110 Číslo je tak jakoby „svorníkem“, který působí, že všechna 

mnohost světa neústí v chaos, ale tvoří nakonec jednotu. Právě skrze číslo souvisí 

vše se vším, jelikož vše je v určitém poměru k ostatním. Nelze zastírat, že tuto úvahu 

vede i jistá teologická potřeba, tedy snaha o ustanovení naprosté boží svrchovanosti 

nade vším stvořením, což má být získáno tak, že vše bude mít svůj jednotný původ, 

čímž je božské Jedno, a to skrze číslo. Tato „teologická motivace“ pak umožní, aby 

se těmto úvahám přizpůsobila i přirozená zkušenost se světem. Takže tam, kde by 

člověk jinak viděl chaos, neřád, náhodu, tj. nesouvislost, se nyní snaží odhalit řád, a 

to v poměrech, které jsou matematicky rozpoznatelné (čili vypočitatelné). 

Kusánus sice odmítá myšlenku postupné emanace veškerenstva z Jedna,111 ale již 

v De docta ignorantia jasně vysvítá primárnost čísla při postupném vyzařování 

jednoty z Maxima, čili při stvoření (sestupu). I v jeho pozdějším díle je pak patrné, že 

                                                           
108

 Mdr 11, 20. 
109

 DI I, 5, 13: „sublato enim numero cessant rerum discretio, ordo, proportio,harmonia atque ipsa 
entium pluralitas.“ 
110

 Tamtéž: „Et quoniam omnia sunt eo meliori modo, quo esse possunt, tunc sine numero pluralitas 
entium esse nequit.“ 
111

 Srv. DI II, 4, 116: „Quoniam vero dictum est universum esse principium contractum tantum atque 
in hoc maximum, patet, quomodo per simplicem emanationem maximi contracti a maximo absoluto 
totum universum prodiit in esse. Omnia autem entia, quae sunt partes universi, sine quibus 
universum – cum sit contractum – esse non posset, simul cum universo in esse prodierunt, et non 
prius intelligentia, deinde anima nobilis, deinde natura, ut voluit Avicenna et alii philosophi.“ 
Odmítání postupné emanace z Počátku znamená odmítání myšlenky, že by vyzařováním z Jedna 
docházelo k nějakému úbytku dokonalosti u samotného Jedna/Boha, Ovšem samotné slovo 
„emanare“, tj. vytékat, vyzařovat atp., Kusánus klidně pro popis sestupu z Počátku používá (i když 
raději dává přednost slovu „explicare“, tj. vyvinovat). 
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do značné míry jen rozvádí či prohlubuje základní metafyzické náhledy, které 

provedl v De docta ignorantia. Takto v kontextu této práce je důležité vyjádření 

z úvodních pasáží ze spisu Idiota de staticis experimentis,112 jelikož se tu ukazuje, že 

poznatek o stvoření světa v čísle (váze a míře) má následné využití pro užitečné 

zaobírání se (lat. utilitas) světem (tj. pro jeho poznávání), což přímo vyplývá již 

z pasáží De docta ignorantia. 

Protože první Princip je doslova ab-solutní, odpoutaný, tak postupné pronikání 

diference do světa, či její sestupování, je charakteristické postupným zvyšováním 

konkrétnosti, určitosti.113 Toto postupné zvyšování určitelnosti však nemůže 

postupovat do nekonečna, ale zastaví se u jednotlivin, pro což má Kusánský spíše 

matematické důvody – jelikož vše je u Kusána podmíněno myšlením trojjediného 

Počátku, tak i vše následující je odvislé od tohoto myšlení. To má za následek, že 

celé Kusánovo universum je řízeno logikou 1+3, tedy jeden Bůh, který je trojí a který 

sám sebe proto explikuje (rozvinuje, lat. exlicare) do dalších třech jednot. Z toho 

důvodu jsou tyto jednoty dohromady vždy čtyři.114 Ona první jednota, která je tudíž 

základní jednotou pro následující tři jednoty (čímž je zachován i trojiční charakter 

světa), je samotný božský Počátek, který v sobě vše nerozlišeně obsahuje. Po Bohu 

pak ve sledovaném spisu následuje jednota světa, jakožto kontrahované maximum, 

které sice také v sobě vše obsahuje, ale již rozlišeně. Dále jde o rodová jsoucna, tj. 

pojmy, které v sobě obsahují jednotliviny, avšak jednotlivé pojmy jsou již od sebe 

jasně odlišné – míra mnohosti a diference je opět o něco vyšší. A na konci této 

sestupné linie stojí jednotliviny, kde je diference i mnohost na plné výši – na této 

úrovni je tedy každé jsoucno svébytné (tj. jasně určitelné), a právě touto svébytností 

odlišné ode všeho ostatního. Určitelnost však již nemůže sestupovat dále za 
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 Srv. Cusanus, Idiota de staticis experimentis 162: „Nam propheta quidam ait pondus et stateram 
iudicium Domini illius esse, qui omnia creavit in numero,pondere et mensura et fontes aquarum 
libravit et molem terraeappendit, ut Sapiens scribit.“ 
113

 DI II, 4, 116: „Contractio dicit ad aliquid, ut ad essendum hoc vel illud.“ Obdobně v následující 
kapitole tvrdí, že Bůh je bez rozlišení (DI II, 5, 118): „Deus est absque diversitate in omnibus, quia 
quodlibet in quolibet, et omnia in Deo, quia omnia in omnibus.“ 
114

 V De docta ignorantia tento matematicko-spekulativní základ není ještě úplně zřejmý, ale již v 
navazujícím díle De coniecturis toto zřetelně vyplyne na povrch. Podle Kusána je totiž v De coniecturis 
svět tvořen opět čtyřmi jednotami, které nyní vyjadřuje buď aritmeticky jako čísla 1, 10, 100 a 1000 či 
obdobně geometricky jako bod, přímku, čtverec a těleso (a které v rovině skutečnosti jsou Bohem, 
inteligencí, duší a tělesností). 
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jednotliviny. Jednotliviny jsou tak plně rozvinutou skutečností, tj. dovršením sestupu 

z Jedna.115 

Tento sestup jednoty k jednotlivinám se děje pomocí čísla (lat. numerus). Číslo je 

totiž prvním vyvinutím (lat. explicatio) z božské jednoty, jak o tom Kusánský mluví 

později v Idiota de mente. A smyslový svět je pomocí tohoto božského čísla 

uspořádán a vlastně i utvářen. Numerus je totiž principiální mnohostí, která však 

ještě není mnohá.116 To znamená, že je, jak říká Kusánus, nesloženou skladbou a 

splynutím jednoduchosti a složenosti či jednoty a mnohosti.117 Z čísla jakožto 

počátku vší mnohosti (a tím i odlišnosti) je pak diference dále šířena do světa. Avšak 

božské číslo zaručuje, že světské věci, i přes všechnu svou odlišnost, budou spolu 

úzce souviset, vždyť mají svůj počátek v boží jednotě, která je skrze jednotně 

složené číslo předávána do světa (a jako obvykle se to samé týká i odlišnosti). Číslo 

je vlastně způsobem, jak se celé stvoření mezi sebou vzájemně poměřuje a jak spolu 

souvisí. Navíc právě jednotlivé poměry umožňují, aby skrz ně vysvitly (lat. 

resplendere) formy věcí.118 Formou míní Kusánus vlastní určitelnost jednotlivé věci, 

tedy jejich jednotu či identitu, a jde tak o způsob, jak je jednotlivě určena látka 
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 Principiálně by šlo rovněž říci, že látka/materie je oním nejzazším bodem sestupu z Jedna (jakožto 
„základ“ všech jednotlivin), jak je tomu skutečně třeba u otce tohoto myšlení, Plótina (kde je 
materie/látka myšlenka jako nejzazší výběžek zkonečnění. Srv. Beierwaltes, Walter, Platonismus a 
idealismus, s. 132). Ovšem na tomto místě je třeba si uvědomit, že pro Kusána je látka nakonec taky 
božská (jako vše ostatní), a to i přesto, že ji tradičně považuje za zdroj nedokonalosti a opětovný 
výstup je prováděn jakožto osvobozování se od látky. Jistá míra látkovitosti je tak vlastní všem třem 
nižším stupňům této hierarchie. Látka je proto odrazem nekonečné boží potence, moci a není ji tak 
možné nahlížet čistě negativně, jak k tomu (novo)platonici mají někdy sklony. Je však třeba přiznat, 
že těmto sklonům podléhá občas i Kusánský, a to proto, že látka je v oboru stvoření nositelkou 
diference, a to vposled diference od Boha, jde totiž o principiální možnost určení jakožto něco, co 
není Bohem, ale v sobě do určité míry svébytné. Tato možnost je však velmi omezenou možností, 
protože nic nemůže být vším, tak jak jím je Bůh. Odpoutávání (absolutizace) od jednotlivých určení 
chápané jako odpoutávání se od látky tak vlastně znamená zvyšování moci, jelikož dochází k větší 
míře jednocení a tím i přibližování se k Bohu. Jde vidět, že ve stvořeném světě sice panuje diference, 
která má však vždy původ v nějaké jednotě – proto může narůstání materiality při sestupu Jedna 
znamenat zároveň narůstání určitelnosti (přičemž určení je jen jiné slovo pro formu). 
116

Srv. Cusanus, De coniecturis (dále jen DC) I, 2, 8, kde se výslovně říká, že číslo je první ze všech 
stvořených věcí: „Nec quidquam numero prius esse potest. Cuncta enim alia ab ipso ipsum necessario 
fuisse affirmant. Omnia enim simplicissimam unitatem exeuntia composita suo sunt modo. Nulla vero 
compositio absque numero intelligi potest. Nam partium pluralitas atque earum diversitas, simul et 
proportio componibilitatis ex ipso sunt.“ 
117

 Je sice složené, ale je složené ze sebe samotného; je to proto, že každé číslo tvoří jednotka, proto 
je složením sebe samé; každá jednotlivá číslovka se totiž podle Kusána skládá z jednotky, tedy číslo tři 
je vlastně jedna, jedna a jedna: Viz DC I, 2, 8. 
118

 Srv. DM 2, 63 a DM 6, 92: „Proportio est locus formae.“ 
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(jakožto bytostná neurčitost).119 Takto skrze číslo postupuje do světa zároveň 

odlišnost i určitelnost každé jednotliviny, tj. její identita.  

Vidíme, že jednotliviny jsou nejnižším stupněm stvoření, které vyzářilo (lat. 

emanare) z Jedna. Takto, i když jde o nejnižší stupeň stvoření (tj. nejnižší stupeň 

určitelnosti), dochází tím u Kusána k jistému „ocenění“ individuality.120 Každá 

jednotlivina je odlišná od každé jiné jednotliviny; to platí rovněž pro člověka a i pro 

jeho poznání – návrat k Počátku je tak pro každého člověka jedinečný. 

Jednotliviny, i když jde o nejvyšší míru určitelnosti, nejsou nějaké statické entity, 

které by bylo možno lehce zachytit. Všechny věci se neustále pohybují, aby dostály 

své přirozenosti, tj. aby byly nejlépe, jak mohou být, avšak i když je tento pohyb 

především pro ně samé, tak zároveň souvisí se všemi ostatními pohyby a tvoří tak 

jedno universum.121 To má ten důsledek, že Kusánský se osvobozuje od primitivního 

antropomorfismu, který předpokládal, že vše je stvořeno pro člověka, tj. Slunce mu 

svítí na denní práci, déšť se mu stará o obživu a podobně.122 U Kusánského se vše 

v prvé řadě „snaží“ či „usiluje“ o svou dokonalost. Vše je stvořeno tak, aby se 

postupně pohybovalo ke své nejlepší možné podobě, tj. nakonec zpět ke svému 

Stvořiteli. Teprve v druhém řádu tímto pohybem ke své dokonalosti přispívá 

k dokonalosti všeho ostatního.  

Jednotlivé věci nejsou osamocené, je v nich přítomen celý ostatní svět právě na 

způsob oněch jednotlivých věcí,123 takže vše se neustále proměňuje a pohybuje. 

Cost (lat. quiditas) jednotlivých věcí je nám tak nepřístupná, vždyť pokud je vše 

neustále v pohybu, tak není možné jednotlivá jsoucna jako by „zastavit“, abychom 

mohli poznat jejich podstatu. Costí, podstatou věcí, je ve skutečnosti samotný 

Počátek, jen v něm je totiž plná pravda všeho. Takto lidskému poznání nezbývá nic 

jiného než dohady, domněnky ohledně povahy věcí (lat. coniectures), a to 

                                                           
119

 Srv. DM 7, 102. 
120

 Stejně jako u něj došlo k jistému, byť opatrnému, ocenění látky. 
121

 Srv. DI II, 10, 154: „Nam dum omnia moventur singulariter, ut sint hoc, quod sunt, meliori modo et 
nullum sicut aliud aequaliter, tamen motum cuiuslibet quodlibet suo modo contrahit et participat 
mediate aut immediate – sicut motum caeli elementa et elementata et motum cordis omnia membra 
–, ut sit unum universum.“ 
122

 Srv. Floss, Pavel, „Mikuláš Kusánský“ in Mikuláš Kusánský. Život a dílo renesančního filosofa, 
matematika a politika, 54nn. 
123

 Tento motiv bude rozvinut v následujícím oddílu zabývajícím se Kusánovou christologií. 
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především, co se poměrů týče. To však neznamená, že by ony domněnky byly 

naprosto nepřesné, právě naopak. Sice jde vždy o nedokonalé poznání, ale i tak je 

možné pomocí správné metody dojít velmi přesného přiblížení k pravdě. Kusánský 

tímto odmítá scholastické pojetí pravdy jako adequatio a vyslovuje se ve prospěch 

assimilatio, tedy postupného připodobňování se pravdě.124 

Již v De docta ignorantia je jasně naznačena nejlepší cesta, jak se přibližovat 

k pravdě, tj. způsob či metoda, jak neustále zpřesňovat své domněnky. Jde o 

matematiku a sám název příslušné kapitoly mluví za sebe, v překladu Jana Patočky: 

„Matematika nám pomáhá ze všeho nejvíce při pochopení různých věcí božských.“125 

Protože nelze poznávat pravou povahu jednotlivých věcí (jejich cost či podstatu) – ta 

spočívá v principiálně nepoznatelném Bohu – je člověk odkázán jen na poměry mezi 

věcmi, které se navíc neustále mění.126 Proto Kusánus hovoří o tom, že viditelné věci 

jsou obrazy věcí neviditelných a že samotný Stvořitel je poznáváním svých tvorů 

spatřován jakoby v zrcadle a hádance.127 Veškeré poznání je tak symbolické, což 

znamená, že nedosahuje naprosté přesnosti, pouze k Přesnosti samé ukazuje. U 

Kusána je však pozoruhodné to, že ono ukazování na Přesnost je chápáno přísně 

v intencích matematiky a i Absolutno samé je podle těchto intencí utvářeno.128 

Matematické obrazce nám tak mohou pomoci při nepochopitelném chápání 

božského Maxima tím způsobem, že budeme nejprve uvažovat konečné 

matematické obrazce, a to se všemi jejich odpovídajícími určeními (lat. passiones) a 

poměry (lat. rationes), posléze tyto poměry přeneseme náležitým způsobem do 

                                                           
124

 Srv. Floss, Pavel, cit. d., s. 27.  
125

 DI I, 11, 30: „Quod mathematica nos iuvet plurimum in diversorumdivinorum apprehensione.“ 
Česky v překladu J. Patočky: Mikuláš Kusánský. Život a dílo renesančního filosofa, matematika a 
politika, Vyšehrad, Praha 2001, s. 136. 
126

 Tedy proměnlivou poměrnost však zakládá skrytý a pro nás nepochopitelný poměr (lat. nobis 
tamen occultam et incomprehensibilem), ze kterého vše povstává (DI I, 11, 30). Což znamená, že 
utvoření světa, jeho poměrnost a skladba (lat. machina), není v žádném případě nejasné či chaotické 
– právě naopak. Jen pro člověka není možné přesné uchopení této skladby, protože ona „světová 
mašina“ je „sestrojena“ na jiné a pro člověka nedosažitelné úrovni skutečnosti (tedy v Absolutnu). 
127

 Tamtéž. 
128

 Viz Kusánovo oblíbené přirovnání Boha ke geometrickým útvarům – jen v De docta ignorantia je 
postupně doloženo, že Bůh je zároveň nekonečnou přímkou, kruhem i koulí; – podobně i trinitární 
spekulace, kde se využívá úvah o nekonečné přímce, kruhu a kouli a jejich vzájemné koincidenci. 
Přísně pojatá jednota Jedna tak na jednu stranu umožňuje matematizovat svět, na druhou stranu se 
však sám Počátek stává matematizovaný. 
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nekonečna (lat. ad infinitas transferre) a nakonec tyto poměry nekonečných 

obrazců přejmeme (lat. transsummere) do naprosto jednoduchého nekonečna, 

které je prosto jakéhokoliv obrazce.129 Což je přesné vylíčení metody, kterou 

Kusánus v tomto spise používá, když chce pomocí matematických či geometrických 

symbolů vystihnout povahu samotného božského Nekonečna. 

Ona nejasná poměrnost světa (a i jeho nekonečnost) měla významné důsledky pro 

tehdejší kosmologii, protože to znamenalo zrušení tehdejšího statického ordo, kde 

vše mělo své jasné a pevné místo, přičemž Země a její obyvatelé, lidé, zastávali 

místo velmi nízkého původu.130 Ve světě, kde je vše převedeno na poměry, není 

však žádné nižší a vyšší, aniž by to nebylo možné zároveň pojmout i opačně – tj. 

z jiné perspektivy. Země tak má stejně důstojné postavení jako třeba Slunce a 

podobně.131 Toto má i zajímavý věroučný důsledek. Pro Kusána z toho totiž plyne, že 

není rozdílu mezi cestou vzhůru a cestou dolů (tj. mezi vzestupem k Bohu a 

sestupem od Boha), vše je dáno jen perspektivou toho, kdo tuto cestu vykonává, ale 

z absolutní perspektivy jde o totéž.132 Matematický rozvrh universa však jasně 

souvisí s duchovností, protože číslo sídlí v intelektu či je přímo jeho výtvorem.133 A 

onen intelektuální a matematický výstup zpět ke svému Počátku souvisí 

s postupným odnímáním tělesnosti a látkovosti, protože látka poměry zakrývá a je 

tak potřeba je jako by z látky nejprve osvobodit, a to právě silou intelektu. Takto 

cesta zpět k Počátku pomocí intelektu a matematiky je cestou duchovnosti a je 

cestou vzhůru (z naší perspektivy), kdežto cesta smyslovosti je cestou dolů, protože 

vede k zdůraznění látkovosti a tělesnosti. Poněvadž však všechny cesty vedou 

k Bohu, který v sobě slučuje veškerou skutečnost, a to včetně bytí i nebytí, takže 

                                                           
129

 DI I, XII, 33: „primo necesse est figuras mathematicas finitas considerare cum suis passionibus et 
rationibus, et ipsas rationes correspondenter ad infinitas tales figuras transferre, post haec tertio 
adhuc altius ipsas rationes infinitarum figurarum transsumere ad infinitum simplex absolutissimum 
etiam ab omni figura.“ 
130

 Srv. Koyré, Alexandre, Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru, přel. P. Horák, Vyšehrad, 
Praha 2004, s. 26nn. 
131

 DI II, 12, 162nn. 
132

 DI III, 1, 185: „ut omnia sint id, quod sunt, meliori quidem modo intra maximum et minimum, et 
Deus principium, medium et finis universi et singulorum, ut omnia, sive ascendant sive descendant 
sive ad medium tendant, ad Deum accedant.“ 
133

 Toto je onen důvod, proč Kusánus později začne tolik zdůrazňovat lidský intelekt, a to až do té 
míry, že v jeho úvahách se mu dostane podobné zprostředkovatelské role, jakou má v De docta 
ignorantia universum. 
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není možné použít obvyklé řešení, že ti, kteří se vydají na cestu smyslovosti, 

propadnou nicotě, protože i tak by se ocitli u Boha. Tyto důsledky Kusánova pojetí 

světa by byly i pro něj samotného nejenom nepřijatelné, ale nakonec i nebezpečné, 

protože by to znevážilo veškeré křesťanské snažení, a je třeba nezapomínat na to, že 

Kusánus byl významným církevním představitelem. V kontextu Kusánova díla jde 

však jen o vedlejší problém,134 který je později135 vyřešen jakoby mimochodem tak, 

že tímto je potvrzena věčnost (tzn. nekonečnost) onoho trestu pro ty, kteří 

nenásledovali své pravé intelektuální určení, ale naopak se mu vzepřeli ve prospěch 

látky. Z tohoto důvodu je „peklem“ pro člověka intelektuální smrt (lat. mors 

intellectualis).136 Pro naši záležitost si z těchto úvah lze vzít dvě věci. Předně je 

patrné, že člověk jakožto stvořená bytost nikdy nemůže překonat svou stvořenost, a 

proto pro něj protiklady budou vždy skutečné a nikoli plně sjednocené, a to i ve 

smrti.137 Dále tu začíná být patrná zásadní role intelektu, kterou je člověk již nyní 

definován a které nabude výslovné důležitosti v pozdějších dílech. V De docta 

ignorantia a i v De coniecturis však můžeme velmi dobře sledovat, jak, v jakém 

kontextu a i z jakých důvodů se postupně přesouvá pohled od světa k intelektu.  

Tímto se nám konečně vynořuje v našem výkladu téma intelektu či mysli, jelikož pro 

Kusána je svět inteligibilní, protože je stvořen v čísle, které pochází z božské Mysli, 

jak jsme viděli výše.138 

                                                           
134

 Je celkem patrné, že Kusánus se vyhýbá či alespoň trochu zamlčuje určité důsledky svého myšlení 
– také je možné se domnívat, že toto uniklo jeho pozornosti při jinak velmi opatrnému přístupu. 
Takto třeba nenalezneme rozvinuté etické momenty jeho pojetí Absolutna jako coincidentia 
oppositorum – tedy to, jak se to má se zlem v Bohu. Sice není nijak obtížné celou problematiku 
domyslet (výsledek by byl bezpochyby obdobný jako v případě problému „zatracení v Bohu“), ale i 
tak je pochopitelné, že v jisté době ne vše lze říct přímo.  
135

 DI III, 10, 241. 
136

 Srv. tamtéž: „Est enim animae intellectuali intelligere esse, et intelligere desideratum est sibi 
vivere. Propter hoc, sicut ei est vita aeterna apprehendere ultimo desideratum stabile aeternum, ita 
est ei mors aeterna separari ab illo stabili desiderato et praecipitari in ipsum chaos confusionis, ubi 
igne perpetuo cruciatur modo suo, a nobis non intelligibili aliter quam ut cruciatur privatus vitali 
alimento et sanitate, et non illis tantum, sed et spe aliquando assequendi, ut sine exstinctione et fine 
semper moriatur agonizando.“ 
137

 I když z pozice Boha tady nemusí panovat rozdíl, což je však asi také důsledek, jehož věroučné 
konsekvence by se Kusánovi příliš nezamlouvaly, protože by to mohlo znamenat, že pro Boha není 
rozdílu mezi „nebem“ a „peklem“, tj. mezi stavem blaženosti a zatracení; že jde nakonec jen o něco 
„lidského“. 
138

 Srv. s. 42nn. 



51 
 

V De docta ignorantia však ještě intelekt či mysl není schopna sama vystoupit zpět 

ke svému Počátku, protože převažuje spíše negativní určení lidské přirozenosti (tj. 

jako Bohu spíše ne-podobné než podobné, což se odráží na větším důrazu na 

negativní teologii). Ve sledovaném spise je tak člověku nabídnuto jiné „řešení“ jeho 

přirozené touhy po dokonalosti v Bohu. A i když se může zdát, že toto řešení je 

v klasickém smyslu náboženské, poněvadž spočívá v postavě bohočlověka Ježíše 

Krista, tak se nakonec prokáže být tou záležitostí, která Kusánovi otevře dveře 

k přísně a explicitně intelektuálnímu promýšlení skutečnosti. 

1.1.6 Postava Ježíše Krista a výuka intelektuální c esty ke 
„spáse“ 

 

V celém spisu De docta ignorantia je přísně zastávána zásada, že mezi konečným a 

nekonečným není žádného poměru. Avšak je také zároveň tvrzeno, že lidé od 

přirozenosti touží po poznání a tím i po pravdě, avšak skutečná pravda a poznání je 

jen v Absolutnu, a tudíž je svým způsobem nedosažitelná. Tato nedosažitelnost však 

nemůže být naprostá, jelikož tím by se popřela účelnost celého stvoření (a tím i 

všemohoucnost Stvořitele). Řešení dané „aporie“ nachází Kusánský v tomto spise 

v paradoxní postavě139 bohočlověka Ježíše Krista, ve kterém se kloubí (lat. coincidit) 

božské a lidské, nekonečné a konečné. A právě proto je Ježíš považován za cestu 

k tomu, kdo je samotnou Pravdou.140 

Jedním z důvodů, proč má smysl se na tomto místě zabývat Kusánovou christologií, 

je to, že na postavě Ježíše Krista ještě jednou dobře vynikne důležitost a význam 

individuality v Kusánově metafyzickém rozvrhu. 

Sice Kusánský odmítl představu postupné emanace z Počátku, ale jistá hierarchizace 

universa zůstala u něj zachována, a to podle míry obecnosti (tj. míry jednoty), 

kterou dané skutečnosti vykazují. Takto můžeme hovořit o universu, které zahrnuje 

v sobě vše ostatní, následně můžeme hovořit o rodech, druzích a nakonec i o 
                                                           
139

 Veškerá paradoxnost u Kusána ukazuje vždy na božskou skutečnost, protože v paradoxu dochází 
k překonání příliš lidské racionality. Uvidíme i později, že tam, kde dochází k paradoxním závěrům, 
které by měly být v oblasti stvoření jinak odmítnuty, a to na základě zásady sporu, tak tam jde o 
základní vhled do božské skutečnosti. Božská skutečnost je totiž pro lidský intelekt v zásadě 
nepochopitelná a tudíž paradoxní. 
140

 DI III, Prologus, 181. 
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individuích, které jsou numericky odlišné jedno od druhého. Jde tak také o různé 

druhy odlišnosti,141 přičemž ta poslední odlišnost je dána pouze specifickým 

číslem.142 V oblasti stvoření je tato odlišnost nepřekonatelná, takže žádná věc 

                                                           
141

 DI III, 1, 182: „Omnia igitur ab invicem differre necesse est aut genere, specie et numero; aut 
specie et numero; aut numero: ut unumquodque in proprio numero, pondere et mensura subsistat.“ 
Pokud jde o výše zmíněné dělení veškeré skutečnosti na čtyři stupně (Jedno, universum, obecniny, 
jednotliviny – viz s. 45), tak je patrné, že jde o jistou variantu a rozvrstvení třetí jednoty (tj. obecnin), 
kde jsou uváděny vedle sebe rody a druhy. Pokud jde o věcnou souvislost, tak se jedná opět o čtyř-
stupňovité dělení podle míry obecnosti v universu, které však příliš s výše zmíněným dělením nesedí 
– problematické jsou především druhy, které tady tvoří svou vlastní jednotu, takže pokud bychom 
započítali i samotné Jedno (jako počátek celé této řady), tak by to vedlo k pěti-stupňovitému 
universu, čímž by však Kusánovi již tak hezky „nevycházely počty“. Celou věc jde sice zachránit 
poukazem, že rody patří do stejné jednoty jako universum (Srv. Watts, P. M., Nicolaus Cusanus. A 
Fifteenth-Century Vision of Man, s. 67), avšak to nevysvětluje, jak mohou být genera první kontrakcí 
universa (viz citace v poznámce níže). Spíše se tak jedná o nepozornost ze strany Kusánského (přece 
již výše jsme viděli, že mu při popisu stvoření pomocí disciplín kvadrivia vypadla z popisu 
astronomie); ovšem je příznačné, že tato úvaha je vedena stejnou logikou, jako předchozí dělení, 
čímž se ještě více podtrhuje význačnost počtu 1+3 pro celé jeho myšlení, což vyjadřuje jednotu 
v trojičnosti. Tato trojičnost je pak proto často opět trojí – máme tu trojjediného Boha, který stvořil 
svět, který tvoří tři skutečnosti  - universum jako takové, obecniny a jednotliviny (případně genera, 
species a individuae). A tyto tři skutečnosti jsou také potrojné; pokud jde například o jednotliviny, tak 
ty jsou spojením látky a formy. Obdobně i samotný druh vidí Kusánský opět jako složeninu ze tří 
(pod)druhů, což mu slouží k vysvětlení možnosti výstupu. Každý druh má dvě složky (druhy), vyšší a 
nižší, které jsou složeny ve třetím druhu. Protože nic ve světě si nemůže být přesně rovno, tak onen 
třetí druh (tj. aktuální spojnice vyššího a nižšího druhu) má vždy převažující tendenci směrem 
k jednomu z těch dvou druhů. Ten vyšší druh přímo navazuje na vyšší skutečnost (takto je vše 
propojeno) a ten nižší opět na skutečnost nižší – pokud jde o člověka, tak se jedná o tyto druhy: 
intelektuální anděly a smyslová zvířata. Proto výstup je vlastně následování vyšší přirozenosti v nás a 
sestup oné nižší, avšak obě jsou svým způsobem přirozené (srv. DI III, 1, 186). Toto by šlo trochu 
ironicky komentovat tím způsobem, že i pro Kusánského je člověk „mostem mezi zvířetem a 
nadčlověkem“. Navíc ona přirozená inklinace tím nebo oním směrem ospravedlňuje vedení oněch 
spíše smyslových lidí k větší duchovnosti – tj. autoritativní směřování hrubé a nevzdělané masy (lat. 
rudes), což Kusánus explicitně říká ve spise De pace fidei z roku 1453, když hovoří o prorocích (kteří 
jsou rovněž zváni králové či vidoucí), kteří jsou neustále Bohem posíláni, aby přinášeli zákony právě 
těmto rudes (Cusanus, De pace fidei, I, 4: „Quare praeposuisti diversos reges atque videntes, qui 
prophetae dicuntur, populo tuo; quorum plerique legationis tuae officio usi tuo nomine cultum et 
leges instituerunt et rudem populum instruxerunt.“ 
142

 Je dobré si vzpomenout, že jakákoliv odlišnost je u Kusána dána číslem a i ony vyšší obecniny mají 
číselnou povahu (Srv. DI III, 1, 188: „ut sive sursum numeremus sive deorsum, ab unitate absoluta, 
quae Deus est, ut ab omnium principio, initium sumamus; ut sint species quasi obviantes numeri, de 
minimo, quod est maximum, et de maximo, cui minimum non opponitur, progredientes; ut nihil sit in 
universo, quod non gaudeat quadam singularitate, quae in nullo alio reperibilis est, ita quod nullum 
omnia in omnibus vincat aut diversa aequaliter, sicut cum nullo ullo umquam tempore aequale in 
quocumque esse potest;“). Takto vše vychází z jednoho Počátku, dalo by se říct díky božskému číslu, 
které pochází z boží Mysli. Proto má vše ostatní tento božský a tudíž i číselný charakter. Což platí 
obzvlášť o jednotlivinách, které díky svému vlastnímu číselnému charakteru (tj. díky tomu, že jsou 
jednem, identické samy se sebou) jsou odlišné ode všeho ostatního – právě tato odlišnost činí 
individua skutečně individuální – vše sice je jistým způsobem obsaženo ve všem ostatním (čímž je 
zachována jednota universa i vposled i samotného Stvořitele), ale zároveň individua jsou naprosto 
svébytným způsobem ode všeho ostatního odlišeny; a jsou tak nezaměnitelné a jedinečné. 
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nemůže koincidovat s jinou věcí. Ale z důvodu, že mají společný základ a původ, je 

možné je porovnávat a rozhodovat, zda jedna věc druhou převyšuje, či stojí níže.143 

Pokud jde o onu záležitost rodů a druhů, tj. obecnin, tak podle Kusánského jsou 

rody první obecnou kontrakcí universa (lat. universi prima generalis contractio). 

Tady se ukazuje platit podobná logika, jakou nalezneme u vztahu mezi Stvořitelem a 

universem; jde o „ponížení“ obecnosti do stále větší odlišnosti a určitelnosti. Takto 

universum zahrnuje všechny věci (lat. universa), kdežto v „rodové říši“ nalezneme již 

spoustu vzájemně odlišných rodů. Navíc tyto rody nemají reálnou existenci, ale 

existují kontrahovaně pro změnu pouze v druzích; o nichž však platí to samé a 

existují pouze kontrahovaně v individuích, které jediné existují aktuálně (lat. 

actu).144 

Individua tak docházejí jistého ocenění a je jim připsána svého druhu „vyšší“ (pokud 

poměřujeme existenci podle aktuality) existence než obecninám, což by nás mohlo 

opravňovat vyzdvihovat Kusána jakožto myslitele vlastní důstojnosti jednotlivin 

právě na úkor obecnin.145 Když však zvážíme, že obecniny (i když neexistují aktuálně) 

berou svou závaznost vposled od božského Principu, kterému jsou blíže než 

jednotliviny, tak si uvědomíme, že jsou to právě obecniny, tj. rody a druhy, které 

postupně určují jednotlivinu co do její přirozenosti. Rody a druhy jsou zároveň limity 

(lat. terminus) každé jednotliviny, protože každé individuum je dokonalé jen v rámci 
                                                           
143

 DI III, 1, 182n: „Quapropter universa ab invicem gradibus distinguuntur, ut nullum cum alio 
coincidat. Nullum igitur contractum gradum contractionis alterius praecise participare potest, ita ut 
necessario quodlibet excedat aut excedatur a quocumque alio.“ 
144

 DI III, 1, 184: „Nam universi prima generalis contractio per generum plurali tatem est, quae 
gradualiter differre necesse est. Non autem subsistunt genera nisi contracte in speciebus neque 
species nisi in individuis, quae solum actu existunt.“ 
145

Jak je u Kusána obvyklé, jde jen o jednu stranu mince – obecniny sice existují jen v jednotlivinách, 
takže lidskost či pojem člověka existuje jen v tom kterém jednotlivém člověku, ale to neznamená, že 
by se jednalo o arbitrární kategorie. Tyto kategorie mají svůj původ v božském Počátku, který spolu 
s jednotlivinami jako jediný aktuálně existuje (i když jiným způsobem aktuality než jednotliviny – jde 
o absolutní aktualitu, která zahrnuje i veškerou potencialitu). Veškeré obecniny a i samotné 
universum, tak existují pouze kontrahovaně, tj. odvisle od nějaké zakládající skutečnosti. Božský 
Počátek je Maximem, avšak rovněž jednotliviny lze považovat za jisté minimum, čímž se ještě více 
podtrhne jejich božský charakter. Ovšem ve stvořeném světě, kde je třeba brát vážně opposita, se 
tak rovněž zdůrazní jejich vzdálenost od Boha, protože tato vzájemná odlišnost a minimálnost (a tím i 
božskost) je dána jedině díky vzdálenosti od Počátku, tedy jejich látkovitostí. Nacházíme tu 
podobnou logiku, kterou jsme nalezli v pojednání o látce, avšak ne v tak radikální míře. Platí tu tedy 
to, že důvod jejich ocenění a svébytnosti je i důvodem jejich nízkosti a vzdálenosti od Boha – což 
ukazuje také na to, že tuto svébytnost bude při vlastním výstupu třeba překonat a stávat se tak stále 
více obecným (i když se vposled ukáže, že oné základní svébytnosti a unikátnosti se nebude nikdy 
možné vzdát). 
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svého rodu či druhu, což také znamená, že dokonalost se liší a může vzájemně 

poměřovat, ale nikdy nemůže být maximální.146 Jestli obecnost je limitem pro 

každou jednotlivinu z toho důvodu, že je také určitelností té které jednotliviny (či 

v sobě jednotí několik jednotlivin), tak nám z toho také plyne, že limitem veškeré 

stvořené skutečnosti je samotný Počátek.147 Universum však nedosahuje 

dokonalosti svého Stvořitele, což znamená, že nemůže vyčerpat absolutní moc 

svého Počátku, což dále ukazuje na to, že žádná nižší skutečnost nemůže nikdy 

dosáhnout moci a dokonalosti své obecniny, od které pochází její určení. Podobně 

ani rody (lat. genera) nikdy nedosáhnou limitu dokonalosti či maximálnosti universa, 

druhy (lat. species) nedosáhnou limitu rodu a ani individua nedosáhnou limitu 

druhu.148 Obdobně však nelze dosáhnout ani minima, což, pokud jde o Kusánovu 

antropologii, má za následek to, že v člověku vždy, ať vystoupá jakkoli vysoko, 

zůstane jeho animální část, tedy část, která je charakteristická látkovostí a 

smyslovostí.149 Již tady je naznačeno, že člověk se nikdy nemůže vrátit k Počátku 

úplně; tuto skutečnost, která by se mohla na první pohled zdát negativní, však 

Kusánus poměrně paradoxním způsobem přetaví na positivum, poněvadž mu bude 

základem pro argumentaci ohledně nesmrtelnosti a zachování individuality každého 

člověka při jeho postupném návratu k Bohu.150 

Tyto pasáže Kusánovi samozřejmě slouží především k tomu, aby poukázal na 

význam božího vtělení a spásu skrze individuum Ježíše Krista. Jakoby mimoděk však 

                                                           
146

 DI III, 1, 184. Kusánský používá jiné pojetí dokonalosti, než bylo obvyklé u scholastiků; dokonalost 
není žádná statická vlastnost, ale jde vždy o aktuální míru dosažené dokonalosti, která se však musí 
neustále překonávat, a to směrem k naprosté Dokonalosti, které však nelze nikdy dosáhnout. Podle 
Kusána jsou tedy všechny věci tím nejlepším možným způsobem a zároveň, co do dokonalosti se vždy 
pohybují mezi minimem (tj. nepřítomnosti jakékoli dokonalosti, nicotností a zároveň maximální 
potencí) a maximem (tj. plností dokonalosti). Maximum a minimum jsou však jen dvě stránky božství, 
proto vše vede opět k Bohu, výstup k maximu, sestup k minimu, či pohyb směrem ke středu. Viz již 
jednou citovaný úsek DI III, 1, 185: „ut omnia sint id, quodsunt, meliori quidem modo intra maximum 
et minimum, et Deus principium, medium et finis universi et singulorum, ut omnia, sive ascendant 
sive descendant sive ad medium tendant, ad Deum accedant.“ 
147

 DI III, 1, 185: „Non est igitur nisi unus terminus aut specierum aut generum aut universi, qui est 
centrum, circumferentia atque connexio omnium.“ 
148

 Tamtéž: „Non attingit itaque universum terminum maximitatis absolutae, neque genera terminum 
universi attingunt neque species terminum generum neque individua terminum specierum.“ 
149

 DI III, 1, 187: „In genere animalitatis species humana altiorem gradum inter sensibilia dum 
attingere nititur, in commixtionem intellectualis naturae rapitur; vincit tamen pars inferior, secundum 
quam animal dicitur.“ To také znamená, že člověk může sestoupit jakkoliv níže, a vždy v něm bude 
zachována ona část, která je charakteristická intelektem. 
150

 Viz příslušná pasáž na s. 125n. 
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upozorňuje také na to, že z toho plyne, že každý jednotlivý člověk je svým 

jedinečným způsobem dokonalý, a proto by měl být sám se sebou spokojený. Stejně 

tak jsou však dokonalí i ostatní lidé (a i jiná individua či věci) a jelikož my 

nedokážeme přesně odhadnout a poznat dokonalost jedné osoby vzhledem k jiným 

osobám (nikoho a nic nemůžeme poznat dokonale, ze všech možných úhlů), tak toto 

by mělo být podnětem k všeobecné toleranci lidí a i jejich různých názorů.151 

Lidská přirozenost se podle Kusána nachází trochu níže než andělská avšak výše než 

ostatní stvořené věci/bytosti. Co však povyšuje člověka v jistém smyslu i nad anděla 

(který je tradičně chápán čistě duchovně) je to, že v lidské přirozenosti je skloubena 

intelektuální a smyslová část. Takto člověk v sobě určitým způsobem zahrnuje vše 

stvořené, a proto je oprávněně zván mikrokosmem, malým světem.152 Díky tomu, že 

v člověku je nějak obsaženo vše tělesné (tj. smyslové) i duchovní, tak pokud by byla 

lidská přirozenost povýšena do jednoty s Maximem, vše by dosáhlo plnosti, 

dokonalosti a svého nejvyššího stupně.153 

Vysvětlení důvodů vtělení Ježíše Krista probíhá dále tím způsobem, že je řečeno, že 

lidskost či lidství přece neexistuje samostatně, ale jen kontahovaně v každém 

lidském individuu, proto není možné (a nakonec ani potřeba), aby více než jeden 

člověk mohl vystoupit k sjednocení s Maximem.154 Vidíme tedy, že Bohočlověk je 

vlastním způsobem návratu všech věcí zpět k Bohu a i způsobem, jak všechny věci 

mohou dosáhnout své vlastní dokonalosti, o kterou ze své přirozenosti usilují.155 

                                                           
151

 DI III, 1, 189. Kusánovo myšlení má i významný politický a společenský rozměr, což není nijak 
překvapivé vzhledem k jeho životní dráze a vzhledem k tomu, že toto myšlení vznáší nárok na 
celistvost. Kusánus celý svůj život propagovat snášenlivost a snahu o pochopení mezi různými 
znesvářenými skupinami, ať již šlo o české husity či židy, muslimy a pohany (tj. Řeky). O tom svědčí i 
jeho díla De concordantia catholica a De pace fidei. Argumentace vždy byla obdobou výše popsané 
logiky. 
152

 DI III, 3, 198. 
153

 Tamtéž: „Hinc ipsa est illa, quae si elevata fuerit in unionem maximitatis, plenitudo omnium 
perfectionum universi et singulorum existeret, ita ut in ipsa humanitate omnia supremum gradum 
adipiscerentur.“ 
154

 DI III, 3, 199: „Humanitas autem non est nisi contracte in hoc vel illo. Quare non esset possibile 
plus quam unum verum hominem ad unionem maximitatis posse ascendere, et hic certe ita esset 
homo quod Deus, et ita Deus quod homo, perfectio universi, in omnibus primatum tenens, in quo 
minima, maxima ac media naturae maximitati absolutae unitae ita coinciderent, ut ipse omnium 
perfectio esset, et cuncta, ut contracta sunt, in eo ut in sua perfectione quiescerent.“ 
155

 I když je bezpochyby platné, že Kusánský stejně jako předchozí dobové směry (např. 
nominalismus) či pozdější (např. Luther) v tomto díle zdůrazňuje nemožnost člověka dosáhnout 
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Z toho všeho plyne, že vtělení Bohočlověka nebylo nějakou nahodilou událostí, ale 

že jde o vyjádření samotné struktury celého universa, tj. v tomto případě stvoření 

(výstupu z Jedna) a spásy (návratu do Jedna).156 Poněvadž Ježíš je onou božskou 

Rovností, je také vzorem či způsobem, podle kterého bylo stvořeno veškeré 

universum.157 Právě rovnost zapříčiňuje onu základní podobnost mezi stvořením a 

Stvořitelem a zároveň jde i o vyjádření oné nepodobnosti, protože Nekonečnu či 

Absolutnu nemůže být nic naprosto rovného (tj. jde o rovnost na konečný způsob, a 

proto je tato rovnost mezi světem a Bohem zasažena i nerovností). Avšak ona 

nerovnost je chápána poměrně dynamicky – stvoření přece není ustrnulé, neustále 

se proměňuje a pohybuje, což je i jeden z důvodů, proč není možné úplně poznat 

poměry mezi věcmi. Takto jednotlivá individua (jelikož ona jsou subjekty návratu) se 

mohou přibližovat více božskému Počátku, nebo naopak se od něho vzdalovat, či 

                                                                                                                                                                     
božského Počátku vlastními silami, což je názor, který u něj i později s náležitými korekcemi přetrvá, 
tak je až s podivem, jak málo tady přichází do úvahy hříšnost člověka, jeho pád a vyhnání z ráje. I když 
je jasné, že sám Kusánus onu typicky lidskou nedokonalost občas dával výslovně do souvislosti 
s hříšností člověka, a to hlavně ve svých kázáních. O tom nás spravuje například Sermo 1, která se 
nazývá In principo erat verbum: „Homo creatus et ordinatus est ad salutem et ad optimum finem. 
Peccatum deordinavit, iustitia condemnavit ad poenam.“ (S 1, 3, 17). To, co přesně míní Kusánus 
onou nezřízeností či neřádností hříchu je rozvedeno v Sermo 7,17: „omne peccatum est inordinatio 
mentis;“ (citováno podle Hopkins, Jasper, Prolegomena to Nicholas of Cusa’s Conception of the 
Relationship of Faith To Reason, 1996, pozn. 111, s. 22; dostupné online na: http://jasper-
hopkins.info; publikováno jako: Glaube und Vernunft im Denken des Nikolaus von Kues. Prolegomena 
zu einem Umriß seiner Auffassung, Paulinus-Verlag, Trier 1996). Je však příznačné, že v dílech, které 
se hlouběji zabývají jeho specifickým metafyzickým rozvrhem, a nejde tedy o kázání, kde je třeba více 
se držet specifických požadavků žánru, tak ona hříšnost nejen není akcentována (a to ani v tak 
„pesimistickém“ díle jako je De docta ignorantia), ale dalo by se bez ní (a i bez pádu člověka) 
prakticky obejít – což lze vidět právě na těchto pasážích, kde je spásná role Ježíše Krista dávána do 
typicky novoplatónské dynamiky sestupu a návratu. Tato dynamika však nepotřebuje nutně onen 
moment provinění, což je patrné i na dosavadním výkladu ohledně Kusánského (i když je pravda, že 
tento moment provinění či viny nalezneme i u zakladatele tohoto způsobu myšlení, tedy u Plótina, 
který skutečně nebyl nucen nijak následovat křesťanské či židovské věroučné principy – srv. 
Beierwaltes, Werner, Platonismus a idealismus, s. 135). 
156

 Nyní je poměrně patrné, že Kusánovo zaobírání se christologií, která je považována za jádro všech 
teologických disciplín (srv. např. Pospíšil, Ctirad Václav, Ježíš z Nazareta, Pán a spasitel, Krystal OP, 
Praha 2011 (4. vydání), s. 18, 53nn), je vedeno ze specifických novoplatónských pozic. A proto, i když 
(nebo právě proto, že) Kusánus sám neviděl rozdílu mezi filosofií a teologií, jde spíše o filosofická 
východiska, protože nejsou založena převážně na posvátném zjevení, ale spíše na struktuře 
samotného myšlení a skutečnosti. Z toho důvodu je Ježíš Kristus především onou božskou Rovností a 
nikoli Synem, což je jen metaforické a příliš lidské označení jeho „funkce“ (viz DI I, 9, 26). 
157

 DI III, 3, 200: „Deus autem, ut est aequalitas essendi omnia, creator est universi, cum ipsum sit ad 
ipsum creatum. Aequalitas igitur summa atque maxima essendi omnia absolute illa esset, cui ipsa 
humanitatis natura uniretur, ut ipse Deus per assumptam humanitatem ita esset omnia contracte in 
ipsa humanitate, quemadmodum est aequalitas essendi omnia absolute.“ 
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pohybovat se jakýmkoli jiným směrem.158 Avšak skutečný návrat se děje jen ve 

shodě s přirozeností (či vyšší přirozeností159) a tím i ve shodě se zásadním 

charakterem božské skutečnosti.  

Výše podaný výklad měl poukázat na to, že Kusánus myslí celou skutečnost přísně 

intelektuálně; samotné Jedno je možné charakterizovat pomocí sebereflexe, 

základní charakteristika světa je jeho inteligibilita, kterou se zjevuje samotný 

Počátek a i vlastním úkolem lidské přirozenosti je výstup k Pravdě. Právě v tomto 

kontextu je chápána i role Ježíše Krista – Ježíš přišel na zem, aby především lidstvo 

(a skrze ně celé stvoření) nasměroval k pravé cestě k Počátku, což je intelektuální 

výstup k Bohu.160 Proto lze říct, že hlavní úloha Ježíše Krista je edukační.161 Ježíše lze 

tak chápat jako „učitelský nástroj“ Boha, který měl předat lidem zásadní poselství 

ohledně způsobu správného návratu.162 

Onu výuku intelektuální cesty chápe Kusánus do všech důsledků, a proto i celý 

Ježíšův život je podřízen tomuto schématu. Ježíš z Nazareta je dokonalá bytost, a to 

především co do intelektu.163 Takto Ježíš celým svým životem ukazoval/vyučoval, jak 

se osvobozovat od smyslových (tělesných) žádostí, jak je podřizovat vládě rozumu, 
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 Nakonec všechny pohyby však vedou tak jako tak k Počátku, a to i ono zdánlivé vzdalování – platí 
to, co bylo řečeno výše, pokud je z božské perspektivy indiferentní, kterým směrem se individuum 
vydá, tak to určitě není indiferentní z hlediska samotného individua. Samozřejmě základní směr, 
kterým by se individuum mělo vydat, je stanoven v přirozenosti – pokud jde o člověka, tak ten touží 
po poznání, což znamená intelektuální cestu k Tomu, který je Pravdou. 
159

 Viz výše pozn. 141 na s. 52. 
160

 DI III, 4, 203: „Venit enim, ut omnia adimpleret, quoniam ipse voluntate cunctos sanitati restituit 
et omnia occulta et secreta sapientiae tamquam potens super omnia edocuit, peccata tollens ut 
Deus, mortuos suscitans, naturam transmutans, imperans spiritibus, mari et ventis, supra aquam 
ambulans, legem statuens in plenitudine supplementi ad omnes leges.“ 
161

 Srv. Watts, P. M., Nicolaus Cusanus. A Fifteenth-Century Vision of Man, 77nn. 
162

 Tamtéž, s. 79.  
163

 Protože podle Kusánského platí, že maximálně perfektní člověk musí být dokonalý v tom, co je pro 
člověka esenciální a podstatné a nikoli v tom, co je pouze akcidentální, tak Ježíš musel být vybaven 
nejdokonalejším intelektem. Pokud jde o dokonalost těla, tak protože jde o pouhý akcident, nebylo 
potřeba, aby jeho tělo převyšovalo všechna ostatní těla, spíše mělo být naprosto dokonalým 
nástrojem pro jeho intelektuální přirozenost – tj. jí poslušné, podřízené, odolné proti únavě apod. – a 
teprve z tohoto úhlu pohledu jde o dokonalé tělo. Srv. DI III, 4, 207: „Maximitas autem perfectionis 
humanae naturae in substantialibus etessentialibus attenditur, puta quoad intellectum, cui cetera 
corporalia serviunt. Et hinc maxime perfectus homo non debet esse in accidentalibus eminens nisi in 
respectu intellectus. Non enim requiritur, ut sit aut gigas aut gnanus aut illius vel illius magnitudinis, 
coloris, figurae et ceteris accidentalibus; sed hoc tantum est necessarium, quod ipsum corpus declinet 
ita ab extremis, ut sit aptissimum instrumentum intellectualis naturae, cui absque renitentia, 
murmuratione ac fatiga oboediat et obtemperet.“ 
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vždyť sám Bůh je duch.164 Člověk však nikdy nemůže úplně překonat svou animální 

stránku, pro toto překonávání je zapotřebí božské pomoci.165 A právě tady se 

dostáváme ke smyslu Ježíšovy smrti. 

Smysl smrti na kříži totiž spočívá v umrtvení (lat. mortificatio) těla, a to do těch 

nejradikálnějších důsledků. Právě tímto radikálním umrtvením očistil Ježíš podle 

Kusána lidskou přirozenost, která jinak byla přitahována pozemskými věcmi.166 

Tento fakt naprostého umrtvení lidské přirozenosti v jednom (dokonalém) 

exempláři tedy podle Kusána otevřel možnost lidského výstupu. Takto lze říct, že 

byly očištěny lidské intelektuální mohutnosti a teprve tehdy byl možný výstup 

k Počátku pomocí svých vlastních sil. To vše je možné z toho důvodu, že obecniny 

existují jen na kontrahovaný způsob (pokud jde o stvořený svět), takže pokud je 

v jednom případě přirozenost očištěna, je nakonec očištěna ve všech. Toto také 

ukazuje na to, že v Kristu opravdu dochází k jednocení veškerého lidstva a skrze 

lidstvo (nezapomínejme, že člověk je přísně chápan jako mikrokosmos) i celého 

ostatního stvoření. 

Vzhledem k dalším textům je třeba říct, že toto konkrétní vypracování návratu skrze 

Bohočlověka Ježíše Krista, je do značné míry dáno spíše skeptičtějším naladěním 

celého spisu De docta ignorantia. V následujících spisech je pak spíše 

zdůrazněna lidská schopnost dojít k Bohu silami vlastního intelektu (které jsou 

nakonec však rovněž umožněny samotným Bohem, který je mocí samou, tedy 
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 Viz J 4, 24; Kusánský jde dokonce tak daleko, že opakuje Augustinův názor na lidské plození, které 
tak chápe jako nositele oné lidské nízkosti, od které je třeba se osvobodit. Srv. DI III, 6, 217: „Nam 
cum homo ex semine Adam in carnalibus voluptatibus sit genitus, in quo ipsa animalitas secundum 
propagationem vincit spiritualitatem, tunc ipsa natura in radice originis carnalibus deliciis immersa, 
per quas homo in esse a patre prodiit, penitus impotens remanet ad transcendendum temporalia pro 
amplexu spiritualium.“ Což pro Kusána znamená, že tělesné žádosti jsou v člověku vždy přítomné 
(nezávisle na jeho intelektuální zdatnosti či výši) a že člověk sám se jich nikdy nedokáže zbavit. 
165

 Již výše bylo zmíněno, že onu animální stránku nelze v principu překonat vůbec, a navíc jde o 
důvod zachování lidské individuality i při návratu k Bohu. Tady však Kusánus spíše hovoří o umožnění 
vlastního návratu, kde je zapotřebí alespoň jisté míry duchovnosti. Právě umožnění této jisté míry 
duchovnosti je pak onen edukační význam Ježíše Krista a jeho mučednické smrti. Naprosté překonání 
smyslovosti je u lidí stále nemožné (a je to vlastně k jejich prospěchu). Pouze u samotného Krista 
došlo k sestupu z jeho vlastní moci a plnému návratu do Boha – srv. DI III, 6, 218: „Hic est, qui et 
propria virtute ascendit, in quo ipsa humana natura non ex voluntate carnis, sed ex Deo nata nihil 
obstaculi habuit, quin et potenter ad Deum Patrem rediret.“ 
166

 DI III, 6, 218: „Voluit autem Christus dominus omnia humanae naturae facinora nos ad terrena 
attrahentia in suo humano corpore non propter se, cum peccatum non fecerit, sed propter nos 
penitus mortificare et mortificando purgare, ut omnes homines eiusdem humanitatis cum ipso 
omnem peccatorum suorum purgationem reperirent in ipso.“ 
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possest či posse ipsum, jak se tuto skutečnost snaží vystihnout Kusánus později).167 

Božská skutečnost je spíše zahalená a i když se odhaluje, tak nakonec není v našich 

silách ji poznat (proto potřebujeme edukační zjevení samotného Boha, které se děje 

v Ježíši). V dalším období se Kusánus snaží promýšlet zjevný charakter samotné 

Pravdy ve stvoření, což by šlo vyjádřit heslem: „Pravda křičí po ulicích“ (lat. sapientia 

clamat in plateis).168 Avšak primát zjevnosti Počátku před jeho zahaleností, který 

nalezneme již v bezprostředně následujícím díle je dán vnitřní dynamikou tohoto 

myšlení – již v průběhu tohoto oddílu jsem se snažil poukazovat na postupné 

odhalování zjevující role intelektu, což se naplno projevilo v postavě Ježíše Krista, 

který byl charakterizován především dokonalým intelektem a edukačním 

nasměrováním lidstva na cestu intelektu169 – podle Kusána právě v Kristu se 

otevřela plná moc lidské intelektuální přirozenosti.170 

                                                           
167

 Je příznačné, že jak v Trialogu de possest (dále v citacích jen: De possest), tak i v De apice theoriae, 
tedy v dílech, kde se objevují ona mocenská boží jména, je pojetí Ježíše Krista v podstatě obdobná 
jako v De docta ignorantia. Stále platí, že Ježíš je jediným zjevovatel Boha (přesně v intenci J 14, 9: 
„Kdo vidí mne, vidí Otce.“) a víra v Ježíše Krista je nutnou a nezbytnou podmínkou k intelektuálnímu 
poznání Boha. Viz např. De possest 31 („Est unus ostensor, magister scilicet Iesus Christus.“) či tamtéž 
35 („Arbitror necessarium quod qui videre deum cupit, ipsum quantum potest desideret.(…)Hoc 
quidem desiderium est vivus amor, quo deum quaerens ipsum ex toto corde, ex tota anima, hoc est 
ex omnibus viribus suis, quantum scilicet potest, diligat. Quod quidem desiderium nemo habet nisi qui 
Christum ut dei filium ita diligit sicut Christus ipsum, in quo utique per fidem Christus habitat, ita ut 
dicere possit se spiritum Christi habere.“) a tamtéž 75 („Sed non deserit quaerentes ipsum summa 
fide et specertissima atque fervidissimo quantum fieri potest desiderio, scilicet via illa quam nos 
docuit magister unicus Christus dei filius, viva via, solus ostensor patris sui, creatoris nostri 
omnipotentis.“). Ovšem celkové vyznění Kusánovy pozdní christologie je poněkud odlišné. Zatímco 
v De docta ignorantia převládá spíše skeptický přístup k poznání světa a tím i Boha (a důraz je tudíž 
kladen na tzv. negativní teologii), tak v pozdějších spisech již „pravda křičí po ulicích“, tedy pravda se 
poznává ze sebe samé a toto poznání je tím nejjednodušším (a zároveň i nejsložitějším), co může být. 
Bůh je tak nyní poznatelný, jelikož je mocí (lat. posse) všeho stvoření, je jeho podmínkou. Kristovská 
spasná událost „pouze“ naplnila (lat. adimplere) naši přirozenost (a tím ji i jistým způsobem 
překonala) – umožnila tak plný návrat k božskému Počátku (viz De possest, 33). Avšak principiální 
možnost (lat. posse) návratu tu byla vždy – ta je dána již tím prostým faktem, že svět je dílem 
Stvořitele, je jeho zjevením či projevem (lat. apparitio). 
168

 Přís 1, 20. 
169

 Srv. také DI III, 9, 232: „Ipse [Christus] centrum atque circumferentia intellectualis naturae est et, 
cum intellectus omnia ambiat, supra omnia est; in sanctis tamen animabus rationabilibus et spiritibus 
intellectualibus, quae sunt caeli enarrantes gloriam eius, est requiescens quasi in templo suo.“ 
170

Přičemž je třeba zdůraznit, že Kristova zprostředkovatelská úloha mezi Bohem a člověkem nikde 
nebude překonána – vždyť Kusánus jakožto kněz římské církve byl vzdělán v teologii a byl si dobře 
vědom centrálnosti této myšlenky pro celou křesťanskou víru – tato úloha však ve více filosofických 
spisech bude upozaděna (a to jako samozřejmá). To jde dobře pozorovat na Kusánově snad 
nejteologičtějším spisu De visione dei, kde vychází z pozic vypracovaných v dialozích se 
soukromníkem (lat. idiota), ale v závěru spisu nalezneme sedm kapitol, které se věnují právě 
christologii. A tato christologie je velmi podobná té z De docta ignorantia. Ježíš Kristus je tu také 
především jednotou Boha a člověka (či jejich přirozeností), a proto i výlučným prostředníkem mezi 
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To, jak se Kristovým spásným dílem umožnilo to „pravé“ myšlení, lze dobře 

ilustrovat i na Kusánově pojetí víry ve třetí knize De docta ignorantia.171 Bylo již 

řečeno, že víru nechápe Kusánus jako protikladnou k rozumu.172 Nyní vysvítá 

přesněji, proč tomu tak je – veškerý pohyb zpět k Počátku je pohyb rozumění a 

chápání. Takto ani víra nemůže být něco jakkoliv iracionálního. Na druhou stranu 

Kusánus netvrdí, že rozumění a víra vyloženě splývají. Víra je pro něj podmínkou a 

počátkem (správného) rozumění a poznání (lat. intellectus).173 To lze dát do 

souvislosti právě s úlohou Ježíše Krista jakožto Bohočlověka v Kusánově 

metafyzickém rozvrhu.174 Stejně tak jako jeho působení bylo počátkem a 

umožněním intelektuálního výstupu, tak také lze takto chápat víru – jako přístup 

k tomuto umožnění. Víra je mocí, která nás ke všemu uschopňuje.175 Jen na základě 

víry (kterou lze tak chápat jako svého druhu předporozumění) je možné se vydat na 

cestu správného rozumění. Protože však tento počáteční vhled do povahy věcí není 

plně v lidských silách (jde totiž o pochopení samotné povahy skutečnosti, která je 

přece božská a tudíž lidstvu v principu nepřístupná), tak lze chápat víru jako dar (lat. 

donum).176 Rozumění je tak rozvíjení (lat. explicatio) víry,177 jelikož díky víře získal 

člověk vhled do pravé povahy skutečnosti, a proto může nastoupit na cestu poznání. 

                                                                                                                                                                     
nimi – Viz Cusanus, De visione dei 19, 83). Sjednocení s Ježíšem je také cílem veškeré intelektuální 
činnosti; takto je Kristus završením celého universa (De visione dei 21, 91nn). Rovněž tu nalezneme 
rozsáhlé pasáže o způsobu, jakým Ježíš z Nazaretu chápal a vnímal okolní svět (zároveň dvojím 
způsobem: lidsky – vše postupně – a božsky – celou skutečnost naráz – De visione dei 22, 94nn). Toto 
vše by nás mělo utvrdit v tom, že i když tyto christologické úvahy byly nahrazeny intelektuálním 
směřováním Kusánova myšlení, neznamená to, že by christologie přestala být důležitá – platí stále 
závěr z De docta ignorantia, že postava bohočlověka umožnila intelektuální cestu k Bohu, pouze se 
liší míra tohoto umožnění (v De docta ignorantia je spíše zdůrazňována naprostá nezbytnost edukace 
Ježíše Krista k výstupu, v dalších spisech už není Kusánova dikce tak neúprosná a přiznává lidem 
nějakou „přirozenou“ schopnost k výstupu, která je pak doplněna spásnou událostí Ježíše Krista). 
171

 Obšírnější zpracování Kusánského pojetí víry lze nalézt třeba u Jaspera Hopkinse: Hopkins, 
Jasper,Glaube und Vernunft im Denken des Nikolaus von Kues. Prolegomenazu einem Umriß seiner 
Auffassung, Paulinus Verlag, Trier 1996. 
172

 Viz výše pozn. 58 na s. 29. 
173

 DI III, 11, 244: „Maiores nostri omnes concordanter asserunt fidem initium esse intellectus. In omni 
enim facultate quaedam praesupponuntur ut principia prima, quae sola fide apprehenduntur, ex 
quibus intelligentia tractandorum elicitur.“ 
174

 Tamtéž: „Nulla autem perfectior fides quam ipsamet veri tas, quae Iesus est.“ 
175

 Jde navíc o moc samotné Pravdy, tj. Ježíše Krista -viz DI III, 11, 248: „quoniam est fides purissimae 
veritatis potentis ad omnia.“ 
176

 Lze opětovně poukázat na Kusánův popis jeho vlastní vize, kterou počíná jeho myslitelské dílo – je 
velmi příznačné, že tímto prvopočátečním náhledem, který mu otevřel posléze celou skutečnost, 
nebylo pochopení nějakého náboženského dogmatu, ale to, „ut incomprehensibilia 
incomprehensibiliter amplecterer in docta ignorantia“. 
177

 DI III, 11, 244: „Fides igitur est in se complicans omne intelligibile. Intellectus autem est fidei 
explicatio.“ 
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Víra je takto chápána jako rovněž intelektuální záležitost, protože však pojednává o 

pravém vhledu do povahy stvoření a i Stvořitele, tak je svým způsobem 

„nadpřirozená“ – což znamená, že je zapotřebí jednání samotného Stvořitele, jeho 

edukačního vlivu, aby bylo možno hovořit o pravé víře, a nakonec i o pravém 

poznání.178 

Poněvadž víra je vpravdě božská, tak je jí vlastní i jednota – takto může Kusánus 

hovořit o tom, že víra je formována láskou, vždyť láska je tradičně chápána jako 

jednotící skutečnost.179 Toto také ukazuje na to, že v intelektu se kloubí i všechny 

ostatní stránky lidství – tedy na to, že člověk není redukován pouze na své chápání, 

ale všechny jeho stránky (kde patří i schopnost lásky) jsou viděny pod prizmatem 

chápání.180 

V tomto náčrtu Kusánových prvních antropologických pokusů, které plně plynou 

z jeho přísného pojetí jednoty božského Počátku a z toho plynoucího důrazu na 

číselný charakter skutečnosti, se začíná postupně vyjevovat centrální moc a význam 

intelektu. Je tak zřejmé, že tato postupně stále větší role intelektu není žádnou 

náhodou, ale že jde o důsledek logické závaznosti tohoto druhu myšlení, což lze 

dobře spatřovat i na díle, které mělo být pokračováním De docta ignorantia, tj. De 

coniecturis. Tento spis, jak sám název napovídá, se bude zabývat lidským poznáním, 

které díky své principiální nepřesnosti tvoří pouhé domněnky. 

  

                                                           
178

 S tím souvisí Kusánovy poznámky, že Bůh není ve světě poznatelný skrze rozum (a nakonec ani 
skrze intelekt, jelikož ten je vposled rovněž lidský a tudíž konečný), ale právě vírou, tedy 
nadrozumovým poznáním. Srv. DI III, 11, 245: „Qui cum in hoc mundo non sit cognoscibilis, ubi 
ratione ac opinione aut doctrina ducimur in symbolis per notiora ad incognitum, ibi tantum 
apprehenditur, ubi cessant persuasiones et accedit fides;“ 
179

 DI III, 11, 248: „Oportet autem perfectam Christi fidem esse purissimam, maximam, formatam 
caritate, quanto hoc fieri potest efficacius.“ 
180

 Což není u platoniků ničím novým, vzpomeňme třeba na Platónův „žebřík lásky“ (lat. scala amoris) 
z dialogu Symposion (210a-211b); v českém překladu F. Novotného: Platón, Symposion, OIKOYMENH, 
Praha 1993, s. 55n. 
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1.2 Vyno ření primární úlohy individuálního intelektu v De 
coniecturis 

 

De coniecturis je spis, který je několikrát dopředu avizován již v De docta 

ignorantia.181 Jak zjistil Josef Koch, když připravoval kritické vydání tohoto spisu, 

původně mělo jít o přímé pokračování, kde se Kusánský chtěl zabývat důsledky své 

metody učené nevědomosti pro lidské poznání světa. Proto se někdy uvažuje o tom, 

že Kusánský psal tento spis zároveň s De docta ignorantia. Je však jisté, že původní 

záměr, se kterým byl spis O domněnkách psán, se změnil. Spis měl být původně 

rozdělen na tři knihy, stejně jako De docta ignorantia, a jisté rukopisné údaje ukazují 

i na významné posuny, co se obsahu týče. Finální podoba tohoto spisu má dvě 

knihy, obsahově se s De docta ignorantia výrazně liší a dokonce v samotném textu 

nalezneme explicitní kritiku De docta ignorantia, která tehdejší přístup obviňuje 

z nedostatečného pojetí božství.182 Datum napsání knihy se můžeme pokusit 

specifikovat na přelom roku 1441 a 1442, s jistotou ovšem byl spis dopsán před 

rokem 1444, kdy zemřel Kusánův přítel Guiliano Cesarini, kterému jsou oba spisy 

věnovány, a po roce 1440, kdy byl dopsán spis De docta ignorantia.183 

Základní vyznění De docta ignorantia můžeme považovat za spíše skeptické. Tato 

skepse, jak jsme viděli výše, spočívá ve velmi jasném vědomí diference mezi 

Stvořitelem a stvořením, to znamená, pokud se omezíme jen na ústřední téma této 

práce, mezi člověkem a jeho Počátkem i Cílem. Proto v De docta ignorantia spočíval 

základ veškerého poznání v uznání naší principiální nevědomosti o Základu vší 

skutečnosti. Avšak i v De docta ignorantia se začala postupně budovat přívětivější 

pozice, pokud jde o posouzení individuálního lidského intelektu a jeho poznávací 

„moci“. Toto jsme mohli velmi dobře pozorovat na Kusánově pojetí postavy Ježíše 
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 Jde o tato místa: DI II, 6, 123; DI II, 8, 140; DI II, 9, 150 a DI III, 1, 187. Toto ukazuje, že spis De 
coniecturis měl rozšiřovat především pasáže týkajících se kosmologie a principů lidského poznání 
(světa). 
182

 Jde o pasáž z DC I, 6, 24, kde Kusánus přístupu z De docta ignorantia vytýká, že tehdy ještě mluvil 
o Bohu pouze intelektuálně (lat. intellectualiter), nikoli však mu přiměřeně, tj. božsky (lat. divinaliter). 
Jde tedy o výtku, která je možná díky revidované nauce o coincidentia oppositorum, kterou 
nalezneme v De coniecturis. V De coniecturis totiž vlastním místem, kde dochází ke sjednocení 
protikladů není samotný Počátek, tedy Bůh, ale je to právě intelekt, a to i lidský intelekt. 
183

 Srv. Flasch, Kurt, Nikolaus von Kues. Geschichte einer Entwicklung, s. 143. 
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Krista a spásné role jeho individuálního intelektu, díky které byla otevřena cesta pro 

všechny další intelekty. Tato spásná událost tak očistila možnosti našeho poznání a 

uschopnila člověka ke skutečnému intelektuálnímu úsilí, které nakonec vždy spočívá 

ve vlastním návratu do Boha. Takto třeba vysvětluje onen zlom mezi De docta 

ignorantia a De coniecturis Pauline Watts.184 Ovšem již výše jsem se pokoušel 

argumentovat tím, že ona primární role intelektu byla s neodmyslitelnou logickou 

závazností přítomná již od počátků Kusánova promýšlení božství a universa, a to 

totiž v jeho pojetí radikální jednoty, která se zjevuje skrze číselnost světa. Takto je 

sice možné, že Kusánus si uvědomil ústřední roli intelektu na postavě Ježíše Krista 

(protože šlo o individuální lidskou bytost), ale toto promyšlení intelektu již bylo 

nezbytně přítomno od počátku.  

Teologické úvahy totiž nejsou pro celý Kusánův rozvrh nijak nezbytné,185 což ukazuje 

i pozdější dílo, kde již Kusánus opustil své ambice pro vybudování nové spekulativní 

filosofie, a píše spíše kratší spisy určené svým přátelům.186 A i v těchto spisech jsou 

filosofické myšlenky, které jsou tedy všeobecně nahlédnutelné, východisky, ze 

kterých jen jakoby mimochodem je odkazováno na nějakou věroučnou pravdu. 

Rovněž i spis De coniecturis začíná zdůrazněním základní diference mezi člověkem a 

Bohem. Stále platí onen předpoklad Kusánových úvah, že Absolutno nelze přesně 

myslet či nějak jinak se ho plně domoci – Pravda samotná je totiž nekonečná. Z toho 

pro Kusána plyne to, že veškeré naše výroky o tom, co je pravdivé, jsou vlastně 
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 Srv. Watts, P. M., Nicolaus Cusanus. A Fifteenth-Century Vision of Man, s. 91. 
185

 Teologické úvahy nejsou dokonce až překvapivě nezbytné. Je skutečně podivuhodné, jak málo 
Kusánus vychází z věroučných zásad a jak velký prostor dává naopak spekulativním důvodům pro 
dané skutečnosti, vždyť přece již v té době byl významný církevní představitel. Takto „autoritou“ pro 
učení Trojice je pro něj spíše Pythagoras apod. Toto vše by šlo do jisté míry vysvětlit tehdejší 
Kusánovou snahou nahradit školskou filosofii poněkud vhodnějším způsobem uvažování. A poněvadž 
mělo jít o filosofii, tak věroučný obsah šel stranou a byl raději dovozován z principů, než autoritativně 
postulován. Navíc šlo o dobu těsně před Lutherem, takže Kusánus, i když byl církevním učencem, 
neměl nijakou výraznější potřebu obhajovat či hlouběji promýšlet vlastní obsah církevních dogmat – 
na to byly v tehdejším prostředí příliš samozřejmé. 
186

 Tato tendence se začíná projevovat i v De coniecturis, kdy v prologu mluví Kusánský o tom, že 
musí vést takřka za ruku mladé jedince, kteří postrádají světlo zkušenosti, aby je mohl pozvednout 
k neznámějším věcem. DC I, Prologus, 4: „Oportet autem quadam manuali inductione iuniores 
quosque, experimentali luce carentes, ad latentium ostensionem allicere, ut gradatim ad ignotiora 
erigantur.“  



64 
 

domněnky.187 Navíc žádný stvořený intelekt nemůže přesně poznat ani domněnky 

ostatních stvořených intelektů. Všechny mysli jsou totiž konečné a i mezi nimi 

samotnými panuje diference.188 Domněnky tak nemůžou mít ani nějakou obecnou 

platnost, díky které by byly alespoň do určité míry závazné pro ostatní myslící 

bytosti. Nikdo totiž nemůže plně pochopit domněnky jiných lidí, avšak je možné se 

pravdě přiblížit více, než se k ní přiblížili ostatní.189 

Tyto úvodní řádky spisu De coniecturis mohou budit zdání, že jde o obdobný 

„filosofický kolaps“, kterým začínal i spis De docta ignorantia. Kusánský nás však již 

první větou první kapitoly spisu uvádí do diametrálně odlišného způsobu myšlení, 

který se naopak snaží z této nepřekonatelné diference odvodit její positiva (vše má 

totiž v Kusánově rozvrhu zároveň positiva i negativa). Snaží se tudíž nalézt náležitou 

jednotu, která by všechny naše jednotlivé domněnky dala do souvislosti se 

samotným božským Stvořitelem. A onou všejednotící formulí je to, že vše bylo 

stvořeno k obrazu svého Stvořitele a nejvíce sám člověk. Člověk (či především jeho 

mysl) je tak similitudo dei (popř. imago dei). 

1.2.1 Mens similitudo dei 
 

Podle Kusána svět našich domněnek pramení z naší mysli stejným způsobem, jakým 

pramení skutečný svět z božské Mysli. Lidská mysl, nakolik je to v jejích silách, má 

účast na plodnosti tvořící Přirozenosti a jakožto obraz všemohoucí Formy plodí ze 

sebe racionální entity.190 

Tady nalezneme vyjádření základního paralelismu, který panuje mezi lidskou a 

božskou myslí.191 Toto je ona záruka, že naše vlastní vytvořené obsahy nebudou 

                                                           
187

 DC I, Prologus, 2: „Quoniam autem in prioribus Doctae ignorantiae libellis multo quidem altius 
limpidiusque quam ego ipse nisu meo praecisionem veritatis inattingibilem intuitus es, consequens 
est omnem humanam veri positivam assertionem esse coniecturam.“ 
188

 DC I, Prologus, 3. 
189

 Tamtéž. 
190

 DC I, 1, 5: „Coniecturas a mente nostra, uti realis mundus a divina infinita ratione, prodire oportet. 
Dum enim humana mens, alta dei similitudo, fecunditatem creatricis naturae, ut potest, participat, ex 
se ipsa, ut imagine omnipotentis formae, in realium entium similitudine rationalia exserit.“ 
191

 Právě Kurt Flasch nazývá onu výše uvedenou formulaci „Parallelismusformel“ – Srv. Flasch, Kurt, 
Nikolaus von Kues. Geschichte einer Entwicklung, s. 148. 
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libovolné, ale budou v jasném192 vztahu k ostatním obsahům a i ke světu stvořených 

věcí či přírodnin, který je obdobným výtvorem božské Mysli. Je tak zajištěno, že vše, 

co člověk dělá, a vše, co vytváří (a to včetně jeho pojmů), je obdobou či obrazem 

božské tvůrčí činnosti. 

Každý jednotlivý intelekt si tvoří své vlastní obsahy, kterými do sebe zahrnuje svět, 

čímž také svět jednotí (ovšem svým specifickým či individuálním způsobem, který je 

odlišný od jednocení ostatních intelektů).193 Každý jednotlivý intelekt si tak svým 

způsobem tvoří svůj vlastní svět, jemuž Kusánus říká mundus coniecturalis, tj. svět 

domněnek.194 Domněnku (lat. coniectura) jako takovou již nadále nelze chápat jen 

jako pouhé vyjádření principiální nedostatečnosti našeho poznání, ale v domněnce 

se odkrývá vždy jedinečný vztah člověka (tj. individuální mysli) k Bohu a k jeho 

stvoření, tj. ke světu. A tento vztah odkazuje k celistvosti a souvislosti stvoření. 

V každé jednotlivé domněnce se tak zároveň jedinečným způsobem tvrdí vše 

ostatní, stejně jako je vše ostatní přítomné ve všem, ovšem stále na jedinečný 

způsob. Tomu odpovídá i Kusánova definice, kde říká, že domněnka je positivní 

tvrzení (vyjádření), které se účastní na pravdě, tak jak je v (jistém způsobu) 

jinakosti.195 

Důležitý je onen poukaz, že individuální domněnka je účastna pravdy. Toto 

znamená, že individuálnost našich tvrzení není překážkou přístupu k pravdě, naopak 

jde o předpoklad a vlastně i o jedinou cestu, jak se přiblížit k pravdě. Zároveň tím, že 

                                                           
192

 O naprosté projasněnosti tohoto vztahu či poměru z lidské perspektivy by se sice dalo 
pochybovat, ale z božského úhlu pohledu není v tomto žádných pochyb. Přece již z De docta 
ignorantia víme, že Bohu je vlastní universální poměr, ze kterého jsou všechny ostatní poměry 
odvoditelné. Viz výše pozn. 126 na s. 48. 
193

 Tady se hodí zmínit poměrně známou pasáž z druhé knihy De coniecturis, kde se výslovně hovoří o 
tom, jak každé z určení vlastní způsobem determinuje dané jsoucno – Viz DC II, 3, 89: „Singularitas 
igitur omnia singularizat, specialitas specializat, generalitas generalizat, universalitas universalizat. 
Omnia enim universalia, generalia atque specialia in te Iuliano iulianizant, ut harmonia in luto 
lutinizat, in cithara citharizat, et ita de reliquis.  
Neque in alio hoc ut in te possibile est. Hoc autem, quod in te Iuliano est iulianizare, in hominibus 
cunctis est humanizare, in animalibus animalizare, et ita deinceps.“ Toto má své důsledky i pro 
soulad či shodu mezi lidmi. Když tedy někteří lidé sdílejí stejnou obecninu (a tento způsob uvažování 
umožňuje Kusánovi považovat za určující obecninu třeba i pohlaví, rodovou, městskou či územní 
příslušnost), tak se mezi sebou shodují (tj. lépe spolu vycházejí). Viz tamtéž: „et conspicies te 
universaliter cum Italicis convenire, generaliter cum Latinis, specialius cum Romanis, specialissime 
vero cum Caesarinis, unde ortum cepisti.“ 
194

 DC I, 1, 5: „Coniecturalis itaque mundi humana mens forma exstitit uti realis divina.“ 
195

 DC I, 11, 57: „Coniectura igitur est positiva assertio, in alteritate veritatem, uti est, participans.“ 
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tvrdíme nějakou pravdu, potvrzujeme i sami sebe, tj. ještě více utvrzujeme vlastní 

individualitu.196 Jde o náš způsob, jakým se vztahujeme k pravdě při stálém 

zachování jinakosti, která ovšem již na rozdíl od předchozího spisu není překážkou 

tomuto vztahu, jde spíše o svého druhu podmínku. 

Každý jednotlivý intelekt je vlastním místem (své) pravdy, tuto pravdu si také sám 

tvoří, myšlení je tudíž i jeho jednáním, které je determinováno jeho jedinečnou 

pozicí v universu (tj. individuálními a druhovými určeními). Právě však touto činností 

se odhaluje bytostná podobnost s všezakládající Myslí, která vyprodukovala celé 

universum a která umožňuje jakoukoli jinou produkci, tedy i produkci každého 

jednotlivého intelektu. V této činnosti intelektu se tak odkrývá bytostná pravda o 

člověku, a to, že je similitudo dei. Intelekt se tak prokazuje být fabricator (či pokud 

bude mluvit o mysli, tak jde o fabricatrix).197 

Božský Základ v tomto spise ještě o něco výrazněji vystupuje jako základní podmínka 

a umožnění veškeré další činnosti. Bez něj by totiž nic takového nebylo 

představitelné. Toto Kusánus dokládá na poměrně jednoduchém náhledu,198 že 

božské Jedno disponuje nekonečnou mocí, jelikož je Základem celého stvoření, vše 

je v Jednu zavinuto a vše má svou vlastní moc odvozenou právě z oné nekonečné či 

absolutní moci božského Jedna.199 To rovněž znamená, že v jádru každého 

stvořeného jsoucna je právě ona jednota (vždyť již z De docta ignorantia víme, že 
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 Srv. Flasch, Kurt, Nikolaus von Kues. Geschichte einer Entwicklung, s. 148. 
197

 DC I, 1, 5: „Deus autem omnia propter se ipsum operatur, ut intellectuale sit principium pariter et 
finis omnium; ita quidem rationalis mundi explicatio, a nostra complicantemente progrediens, 
propter ipsam est fabricatricem.“ Kurt Flasch (cit. d., s. 152) poznamenává ke slovu „fabricatrix“, že 
v dějinách tohoto termínu a jeho odvozenin (fabricare, fabrica, fabricator) se zrcadlí dějiny 
novověku. Tyto dějiny však nezačaly s Kusánem, protože již v latinském překladu Averroa bylo 
použito termínu „fabricare“ pro pojmotvorbu, ale Kusánus v nich hraje jistou roli. 
198

 Kusánus záměrně vede celou úvahu přísně v metaforice zraku – stejně jako smyslové oči jsou 
schopny zahlédnout smyslovou skutečnost, tak také mysl je schopna zahlédnout/nahlédnout 
duchovní skutečnost, a to včetně samotného Základu (ať již třeba jen v náznaku, tedy jako právě onu 
nezbytnou všeuschopňující podmínku). Celou úvahu tak nelze ani v nejmenším považovat za nějaký 
typ „důkazu boží existence“. Veškeré dokazování je totiž jen záležitostí konečného rozumu, který 
nedokáže náležitě hovořit o božství. Pokud by se tedy Boha podařilo dokázat, tak by se zároveň 
prokázalo, že nakonec není božský, jelikož je stále v zajetí diference. Takto paradoxně by náležitě a 
s veškerou jistotou provedený „důkaz boží existence“ prokazoval nebožskost Boha. Toto nám 
umožňuje nahlédnout, proč se Kusánský tak úzkostlivě brání podávat něco, co by jen vzdáleně 
připomínalo důkaz absolutní skutečnosti. Ovšem na druhou stranu nelze považovat jeho snahu 
zprostředkovat náhled božské skutečnosti jakožto nenárokující si podobnou závaznost, jakou si 
nárokovaly ony tzv. „důkazy boží existence“. 
199

 DC I, 5, 18. 
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vše je jistým způsobem Bohem, nejinak je tomu i v De coniecturis). Tato přítomnost 

Jedna v každém jsoucnu (vždy ovšem na jeho konkrétní a individuální způsob) je 

také zdrojem vší moci daného jsoucna – mysl může činit to, co může činit (či 

„fabrikovat“), tj. může být myslí, jen z moci božského Jedna. A mezi činnosti mysli, 

která může být vykonávána jen z moci Jedna, která je jí inherentní, patří i veškeré 

hledání a dotazování a dokonce i veškeré pochybování. Božské Jedno není něčím, o 

čem by šlo pochybovat, na co by se šlo dotazovat, stejně tak jako není něčím, o čem 

by šlo něco tvrdit, či to pojmenovávat – božské Jedno je totiž podmínkou všech 

těchto činností mysli. Bez Jedna jako takového by nemohla být žádná otázka, žádná 

pochybnost, žádné tvrzení, či pravda atd.200 Božství u Kusána tak stále zřetelněji 

vystupuje v mocenské dimenzi, nyní ještě jako všeobecně pojatá potestas, později 

se však bude Kusánský snažit ještě blíže specifikovat tuto pro něj základní 

charakteristiku Jedna jako possest či posse ipsum.201 

Již výše bylo řečeno, že myšlení De coniecturis určuje především onen paralelismus 

mezi lidskou a božskou myslí. Tento paralelismus má za základní „funkci“ zakládat a 

ospravedlňovat závaznost jednotlivých výtvorů individuálního intelektu. Ovšem 

tento paralelismus je dvojsečná zbraň, jelikož z něj plyne i to, že božská Mysl je 

„strukturálně obdobná“202 lidské mysli. Toto může být poněkud nebezpečná cesta, 

která místo toho, aby se snažila nahlížet vlastní uspořádání universa (tedy s jistou 

pokorou a náležitou pozorností), tak může být v pokušení příliš snadno a příliš rychle 

promítat záležitosti, postupy a struktury našeho vlastního myšlení do světa (či do 

Stvořitele). Reálně tudíž hrozí, že se Kusánovo myšlení dostane na stejnou úroveň 

jako jím neustále kritizované myšlení scholastiků – tedy že začne pojímat božství a 

celé universum příliš lidsky. U Kusána naštěstí stále platí ona nepřekonatelná 

diference mezi konečným a nekonečným, což pro něj představuje důležitý korektiv i 
                                                           
200

 Toto Kusánský dále rozvádí, když poukazuje na to, že každá otázka, zda něco je, již předpokládá 
bytí, každá otázka, co to je, již předpokládá cost (lat. quidditas), otázka proč předpokládá příčinu a 
otázka kvůli čemu zase účel. A to, co je předpokládáno ve všem pochybování, je třeba považovat za 
nejvíce jisté. Z tohoto důvodu lze považovat Absolutní Jednotu za Bytí všech bytí, Cost všech costí, 
Příčinu všech příčin a Účel všech účelů. Srv. DC I, 5, 19: „Quaestio ‘an sit’ nonne entitatem, ‘quid sit’ 
quiditatem, ‘quare’ causam, ‘propter quid’ finem praesupponit? Id igitur, quodin omni dubio 
supponitur, certissimum esse necesse est. Unitas igitur absoluta, quia est entitas omnium entium, 
quiditas omnium quiditatum, causa omnium causarum, finis omnium finium, in dubium trahi nequit. 
Sed post ipsum dubiorum est pluralitas.“ 
201

 Viz poslední část předkládané studie. 
202

 Pokud vůbec lze použít slovo „struktura“ pro zakládající vrstvy skutečnosti. 
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ve slabých chvilkách jeho myšlení, který mu brání, aby se plně vydal na scestí. V De 

coniecturis ho však onen optimismus, který byl snad zapříčiněn nadšením z „objevu“ 

činné moci vlastní mysli, skutečně v několika ohledech přivede za hranu 

poctivého203 myšlení. Celá druhá část pojednání o De coniecturis bude právě o 

tomto inherentním nebezpečí, které hrozí kusánovskému myšlení (a samozřejmě 

nejen jemu) a kterému do značné míry právě v De coniecturis podlehl. Popis 

Kusánova „filosofického selhání“ je pro nás důležitý z toho důvodu, že se lze 

oprávněně domnívat, že sám Kusánus si uvědomil, že tudy cesta nevede, a zase 

jednou revidoval svůj způsob myšlení, čímž byl dán popud k jeho dalšímu 

myslitelskému dílu. 

1.2.2 Číselně-spekulativní pojetí sv ěta v De coniecturis 
 

Primát intelektu v De coniecturis a to, že právě díky tomuto primátu začalo být i 

Absolutno intenzivněji myšleno jako nekonečný Intelekt či nekonečná Mysl, se 

nutně musel projevit i v proměněném pojetí Kusánova světa, kde ještě silněji 

vystoupí číselná spekulace, protože, jak již bylo dříve zdůrazňováno, číslo je 

záležitostí především intelektu. 

I v De docta ignorantia byl intelekt (a od něj závislé číslo) způsobem, jakým se 

zjevuje či odhaluje (podává do zjevnosti) samotné Jedno, přičemž toto odhalení není 

nikdy úplné – samotná podstata Jedna zůstane vždy skrytá a nedostupná. Tímto 

způsobem je svět, celé stvoření, inteligibilní, avšak nikdy ne úplně, jelikož samotný 

Základ je principiálně skrytý. 

Pokud však poněkud neopatrně zdůrazníme podobnost mezi boží a lidskou myslí, tj. 

pokud z božského Jedna učiníme především Intelekt,204 tak ona skrytost se nám 
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 Přičemž poctivostí míním onu Nietszcheho Redlichkeit (srv. Also sprach Zarathustra, KSA 4, 37; 
česky Za I, O záhrobnících, s. 28; citováno podle odkazu níže), o níž tvrdí, že je poslední (nejmladší) 
ctností nás filosofů. Poctivost je tak tím znakem myšlení, které se nechává vést vlastním zjevováním 
se či podáváním se skutečnosti, než aby tuto skutečnost násilím vpravilo do podoby, která spíše 
odpovídá či vyhovuje vlastnímu myšlení. Viz např. Novák, Aleš, „Fenomenologie poctivosti“ in: 
Novák, Aleš (ed.), Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum II/2012, Togga, Praha 2012, s. 9-
14. 
204

 Není bez významu, že u Plótina je dáván velký pozor na to, aby Jedno nebylo ztotožňováno 
s duchem/rozumem (řec. νοῦς). Pro Plótina Jedno nemyslí a stejně tak o něm není možné nic 
vypovídat. Dokonce kdybychom hypoteticky chtěli zvažovat, zda Jedno by vůbec samo o sobě mohlo 
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„smrskne“ takřka na nejnižší možnou míru, což si hned ukážeme na příkladu nového 

pojetí světa, které Kusánský zaujímá v tomto svém spise. 

Je však třeba upozornit na to, že i samotný Kusánus si byl pravděpodobně tohoto 

nebezpečí vědom, poněvadž upozorňuje na to, že Boha nelze myslet intelektuálně 

(lat. intellectualiter), ale božsky (lat. divinaliter) – a dokonce obviňuje sám sebe v De 

docta ignorantia, že myslel Absolutno právě oním příliš intelektuálním způsobem, 

tedy že nebyl schopen překonat pojetí božské skutečnost jakožto coincidentia 

oppositorum, která je nyní záležitostí intelektu – v tomto spise totiž Absolutno stojí 

mimo všechny protiklady, a to i mimo jejich sjednocení, a tak je zakládá. Tímto jsou 

načrtnuty první obrysy pozice z Kusánových pozdějších děl, avšak v De coniecturis 

ještě nedošlo k jejich plnému promyšlení. A toto lze právě vidět na jeho „novém“, 

číselném rozvrhu světa. 

Veškeré úvahy tohoto spisu opět vycházejí z přemýšlení o čísle – nyní si je však 

Kusánský více vědom toho, že číslo je výtvorem mysli,205 a tudíž všechny úvahy o 

čísle mají svůj přímý důsledek v uspořádání světa. Jak víme již z De docta ignorantia, 

číslo je první ze stvořených věcí, protože bez čísla není vůbec možné myslet jinakost, 

která je pro celé stvoření ve větší či menší míře typická.206 Také se nemění to, že 

samotné číslo je mnohou jednotou či jednotnou mnohostí, poněvadž je složené ze 

sebe sama (a takto může plnit roli prostředníka mezi Jednem a mnohostí stvoření). 

Navíc čísla jsou protikladná rovněž sama sobě, o čemž svědčí protikladnost mezi 

sudými a lichými čísly; avšak stále je tato protikladnost sjednocena v jednotce, která 

je počátkem čísla.207 V číslu se tak Kusánský cítí oprávněn spatřovat počátek (tj. 

první stvořený počátek) vší mnohosti, jinakost a protikladnosti. Číslo je tak první 

                                                                                                                                                                     
něco říct, tak podle Plótina by se jednalo o vyjádření typu „já, já“ (řec. ἐγώ, ἐγώ) či „jsem, jsem“ (řec. 
εἰμι, εἰμι) – viz Enneady V, 3, 10. Byli to až Plótinovi následovníci, kteří začali Jednu připisovat jistý 
typ myšlení, a to jako první hned Plótinův žák Porfyrios. Srv. Werner, Beierwaltes, Platonismus a 
idealismus, s. 26nn. 
205

 DC I, 2, 7: „Rationalis fabricae naturale quoddam pullulans principium numerus est“ 
206

 Obdobně i DC I, 2, 8: „Nec quidquam numero prius esse potest. Cuncta enim alia ab ipso ipsum 
necessario fuisse affirmant. Omnia enim simplicissimam unitatem exeuntia composita suo sunt 
modo. Nulla vero compositio absque numero intelligi potest. Nam partium pluralitas atque earum 
diversitas, simul et proportio componibilitatis ex ipso sunt.“ 
207

 Tamtéž. 
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vzorem (lat. exemplar) lidské mysli.208 Tyto úvahy se však nijak zvláště neliší od 

prvních kapitol De docta ignorantia. 

Základní rozdíl v řetězci úvah mezi oběma takřka po sobě následujícími spisy tvoří až 

uvědomění, že protože v sobě číslo jednotí jednotu a mnohost, identitu a diferenci, 

tak vlastně vykazuje stejnou trojjedinou strukturu jednoty, rovnosti a spojení, která 

byla v De docta ignorantia připisována božskému Jednu. Zatímco však v De docta 

ignorantia se Kusánus spokojil s poukazem na božskost čísla, tudíž na jeho blízkost 

k Počátku, nyní přechází právě k onomu výše zmíněnému paralelismu.209 Takto se 

Kusánský odvažuje říci, že v duši (tj. v mysli) Stvořitelově je Číslo prvním vzorem 

všech věcí, a to podobným způsobem, jakým z našeho rozumu povstává náš číselný 

svět.210 

Potom Kusánovi nic nebrání v tom, aby úvahy ohledně samotného čísla a vztahů 

mezi čísly byly pro něj směrodatné, pokud jde i o uspořádání světa. Proto Kusánus 

obrací tok svých myšlenek k „přirozené posloupnosti čísel“ (lat. de naturali 

progressione). 

Tato posloupnost tvoří klíč ke Kusánově myšlení v tomto spisu. Jde totiž o to, že 

pokud svou mysl zaměříme na přirozenost čísla (lat. natura numeri), tak tím 

poznáme i všechny ostatní věci, a to právě na základě podobnosti.211 Toto nijak 

nerozvinuté tvrzení nám pak umožňuje místo zkoumání věcí samotných (tj. toho co 

                                                           
208

 DC I, 2, 9. 
209

 Onen přechod je myslitelsky velmi rychlý až ukvapený, což je patrné na dalších dílech, kde 
Kusánovi k doložení této inherentní podoby nebude stačit jen několik málo vět, jak je tomu právě 
v tomto spise, ale vynaloží na to řady kapitol (viz např. úvodní kapitoly z Idiota de sapientia). Právě 
uvědomění si obtížnosti a nesamozřejmosti vykázání této podobnosti v pozdějších spisech je jednou 
z věcí, proč se jedná o mnohem hlubší a závaznější díla. V De coniecturis Kusánus rozvádí poprvé 
myšlenky, kterými navždy přinejmenším vstoupil do dějin filosofie a kvůli kterým ho má stále cenu 
číst, avšak snad ona novost či zbrklost, se kterou se toto uvádění děje, Kusánského příliš rychle 
odvádí od věci samé k poměrně bizarní spekulaci o povaze světa – přičemž v pozdějších dílech je 
podobným druhům úvah ohledně povahy světa věnován mnohem menší prostor a je poukazováno 
na jejich finální nedůležitost (smysl nyní pro něj má jen to, co napomáhá návratu k Počátku). Toto 
půjde dobře vidět na jeho spise Idiota de staticis experimentis, který má v zásadě obdobný cíl s De 
coniecturis, tj. nabídnout adekvátní metodu ke zkoumání světa, ale celé provedení a hlavně vyznění 
je podstatně odlišné. 
210

 DC I, 2, 9: „dicimus «in animo conditoris primum rerum exemplar» ipsum numerum, uti 
similitudinarii mundi numerus a nostra ratione exsurgens.“ Text v uvozovkách je odkazem na 
Boëthiovo De institutione arithmetica libri duo I 2 (12,6): „Hoc enim fuit principale in animo conditoris 
exemplar.“ 
211

 DC I, 3, 10: „Tanto te acutius numeri expedit contemplare naturam, quanto in eius similitudine 
cetera profundius indagare conaris.“ 
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stvořil Bůh, lat. creatura) prozkoumat pouze vlastnosti čísla (tj. jeho přirozenost). A 

ona naprosto zásadní podobnost mezi lidským a božským intelektem má pak podle 

Kusána zaručit, že zkoumání čísel (a to našich vlastních čísel) bude mít svůj přesný212 

obraz i ve stvořené skutečnosti. 

Tady si lze uvědomit, do jaké míry se změnilo Kusánovo pojetí diference či jinakosti 

od předchozího spisu. V De docta ignorantia byla diference pociťována mnohem 

naléhavěji a tvořila tlustou čáru oddělující stvořené a nestvořené, a to do té míry, že 

mezi konečným a nekonečným proportionem non esse. I přesto se bylo možné 

spoléhat na jistou podobnost, ale tato podobnost byla vždy zastřena ještě větší 

nepodobností. Byla to však již několikrát zmiňovaná role intelektu, která Kusána 

přivedla k takřka úplnému otočení tohoto základního náhledu. Diference v De 

coniecturis je sice stále založena na principiální nepoměrnosti konečna a nekonečna, 

avšak to nebrání Kusánovi mluvit o „strukturální“ či „paralelní“ obdobě, protože vše 

má intelektuální povahu (svět byl stvořen takřka stejným způsobem, jako je tvořen 

lidský svět domněnek, jen božské tvoření je, řekněme, aktuálně nekonečné, kdežto 

lidské tvoření této aktuality nekonečna nemůže nikdy plně dosáhnout). Celé myšlení 

diference se tak nyní smrsklo na míru aktualizace intelektu či mysli (jeden, ten 

božský, je plně aktualizován, tudíž je nekonečný, ten druhý, lidský, o tuto 

nekonečnost, tj. aktualizovanost, sice usiluje, ale nikdy ji nemůže plně dojít) a na 

míru aktualizace „výtvorů“ takového intelektu (stvořený svět vs. svět domněnek).213 

Tento významový posun umožňuje nyní Kusánovi poznávat svět již s takovou 

přesností, aby mu o tom stálo za to psát. Není tedy tomu tak, jak tomu bylo v De 

docta ignorantia, že při poznání jde především o poznání naší vlastní nevědomosti, 

která nás činí více „bohu podobným“. Nyní z poznání „struktur“ naší vlastní mysli, tj. 

především čísla, má smysl usuzovat na svět. Takto se Kusánus chlubí tím, že přichází 

                                                           
212

 Tj. natolik přesný, nakolik je to možné ve sféře stvoření. 
213

 Je však pravda, že člověk může svým myšlením, které je tak vždy tvořící a tudíž praktické, 
ovlivňovat a utvářet okolní svět – to však není příliš v De coniecturis tématizováno, tento motiv se 
dostane intenzivněji ke slovu v dialozích s idiota. 
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s novou metodou poznávání světa (čímž je implicitně řečeno to, že je přesvědčen o 

větší vhodnosti a hlavně přesnosti této metody oproti starším přístupům).214 

Nyní se vraťme k oné přirozené posloupnosti čísel. Podle Kusánského, pokud 

obrátíme svou mysl k posloupnosti čísel, přijdeme na to, že progrese končí číslem 

čtyři. Je to proto, že když sečteme první čtyři číslovky (1+2+3+4) dostane se nám 

čísla deset, které odvinuje (rozvíjí) číselnou moc jednoduché jednotky.215 Číslo deset 

je totiž také jednotou, ovšem již „vyššího“ řádu (což znamená rovněž „hrubějšího“ 

řádu právě díky míře mnohosti, která je v tomto čísle zahrnuta), takže můžeme začít 

počítat na novo. Podobným počtverným způsobem přijdeme k číslům sto 

(10+20+30+40) a tisíc (100+200+300+400). Dál však již jít nelze, jelikož číslo tisíc je 

čtvrtým členem v řádu jednotek (1,10,100 a 1000) a ono postupné vyvinutí z čísla 

jedna tak může být opakováno pouze třikrát. Takto se tu ke slovu dostává logika, se 

kterou jsme se setkali již v De docta ignorantia216 a která je vedena „přirozeností“ 

prvního principu, který je jeden, ale zároveň trojí. Základní jednotka (tady číslo 1) se 

totiž posloupnosti vždy určitým způsobem vymyká, a to z toho důvodu, že onu řadu 

zakládá, je jejím počátkem a nakonec celá řada je vyvinutím moci/síly (lat. virtus) 

tohoto počátku. A protože takový počátek je vždy potrojný (jednotným způsobem), 

tak i ono vyvinutí musí být vždy jen trojí. Z toho všeho lze dovodit to, že Kusánovo 

myšlení je přísně vedeno jeho myšlením Počátku, který je jeden i trojí.217 Jde tedy o 

předchůdné rozhodnutí o povaze skutečnosti, tady spíše intelektuální skutečnosti, 

které se pak plně zrcadlí ve stvořené skutečnosti.218 

                                                           
214

 Srv. DC I, Prologus, 1; podobně i DC II, Prologus, 70. Ovšem je třeba přiznat, že i tak je ona 
diference stále natolik působná, že veškeré poznání světa má sloužit spíše k hlubšímu sebepoznání a 
tím i k usnadnění návratu k Počátku všeho myšlení a bytí, tj. Bohu.  
215

 DC I, 3, 10: „qui unitatis simplicis numeralem explicat virtutem.“ 
216

 Šlo o pasáže vysvětlující potrojné uspořádání světa, které bylo také vedeno logikou 1 (Jedno) +3 
(Universum, obecnina, jednotlivina). Viz výše s. 45. 
217

 Pro což má jak (primárně) spekulativní, tak (sekundárně) věroučné důvody. 
218

 Lze si totiž jen stěží představit, že by někoho, kdo nesdílí Kusánova východiska, toto dovozování 
přesvědčilo. V této souvislosti by se hodilo zmínit i to, že dnešní matematičtí myslitelé (či filosofové 
matematiky) upozorňují na obecně pragmatický charakter našeho zacházení s čísly, tedy že nejde o 
„odraz obecné struktury světa“, ale o rozhodnutí, a to i do té míry, že prostý součet 1+1, který jsme 
se naučili brát jako naprosto samozřejmý, mohl klidně na základě jiného rozhodnutí vypadat jinak, 
jelikož přirozená zkušenost to umožňuje (přidáním jedné věci k druhé nemusíme získat totiž ty věci 
„dvě“, ale i „jednu“, jak je patrné na slévání kapek vody). Srv. Kolman, Vojtěch, Idea, číslo, pravidlo, 
Filosofia, Praha 2011, s. 224n. 
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Tyto čtyři jednoty pak odrážejí nově pojatou skladbu světa a tyto čtyři jednoty může 

v sobě odhalit i lidská mysl, když kontempluje svou vlastní jednotu, tj. svou bytnost 

(lat. entitas).219 V De coniecturis jsou těmito čtyřmi jednotami Jedno, inteligence, 

duše a tělesnost.220 

1.2.3 První jednota – B ůh alias Jedno 
 

První jednotě odpovídá na aritmetické úrovni číslovka jedna, na geometrické úrovni 

bod a na úrovni celku skutečnosti jde o samotné Jedno. Jedno je nyní zváno mens 

simplicissima či mens ipsa, tj. Mysl sama,221 což znovu ukazuje na 

intelektuální/mentální povahu celé skutečnosti. Takto Mysl v sobě zahrnuje vše, vše 

je v ní přítomno a ona sama je přítomna ve všem. Jde tedy o určení prvního Počátku, 

které známe již z De docta ignorantia (nyní již s výslovně intelektuálním zaměřením). 

Určitým rozdílem je Kusánovo zdůraznění, že všechny věci jsou v Bohu na boží 

způsob, tj. božsky (lat. divine či divinaliter), což doslova znamená: Tak, jak je věc 

pravdou (lat. prout res est veritas). Avšak i v ostatních jednotách jsou všechny věci 

přítomné a tyto jednoty jsou ve všech věcech, ovšem opět na vlastní způsob těchto 

jednot (tzn. lat. intellectualiter, a pak animaliter a corporaliter). Je však třeba držet 

jednotlivý charakter těchto jednot a není možné je zaměňovat, třeba tím, že 

bychom předpokládali, že věci jsou v Bohu stejně jako v intelektu či v duši. Každá ze 

skutečností má svou míru pravdivosti, která je naprostá v Mysli, až zmatená 

v tělesnosti.222 Trvání na tomto rozdělení můžeme považovat za stále přetrvávající 

vědomí důležitosti náležitého zachovávání diference mezi stvořeným a 
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 DC I, 4, 12. 
220

 Kurt Flasch upozorňuje na to, že nynější čtveřina je oproti čtveřině z De docta ignorantia mnohem 
blíže Proklovi či Liber de causis (která ostatně z Prokla z velké části vychází), proto uvažuje, že jedním 
z důvodů značného posunu oproti původnímu záměru, kdy De coniecturis mělo být jen rozvinutí 
témat načatých v De docta ignorantia, bylo právě zevrubnější seznámení s Proklem a jeho dílem. Srv. 
Flasch, Kurt, cit. d., s. 151n. Navíc u Prokla rovněž nalezneme silnější „intelektualizaci“ božského 
Jedna než tomu bylo u Plótina (kde Jedno zásadně nemyslí), jelikož celou základní dynamiku moné, 
proodos, epistrofé lze pochopit jako akt reflexe v sobě, tj. sebereflexe – srv. Beierwaltes, Werner, 
Platonismus a idealismus, s. 180. 
221

 DC I, 4, 12-14. 
222

 DC I, 4, 15: „Omnia autem in deo deus, in intelligentia intellectus, in anima anima, in corpore 
corpus. Quod aliud non est quam mentem omnia complecti vel divine vel intellectualiter vel 
animaliter aut corporaliter: divine quidem, hoc est prout res est veritas; intellectualiter, hoc est ut res 
non est veritas ipsa, sed vere; animaliter, hoc est ut res est verisimiliter; corporaliter vero etiam veri 
similitudinem exit et confusionem subintrat.“ 
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nestvořeným, a to i když je tady oslabena oním snad až přehnaným důrazem na 

zásadní podobnost mezi lidskou myslí a boží Myslí. 

První Jednota je nejzazším bodem skutečnosti, ze které vše pochází – je naprosto 

absolutní (lat. penitus absoluta). Ovšem pokud v De docta ignorantia znamenala 

absolutnost opravdu vyvázání se ze světa a naprostou nepoměrnost mezi světem a 

Bohem, tady se zdá, že absolutní Jedno spíše tvoří jen jeden pól skutečnosti (ten 

naprostý a zakládající), tedy že je mnohem víc ve světě a „světská“, než tomu bylo 

v bezprostředně předcházejícím spise.223 To se projevuje i na určení „opačné“ či 

„protikladné“ jednoty, tj. tělesnosti, která nyní uniká absolutnu do té míry, nakolik 

je to vůbec možné. V kusánovské terminologii je tudíž v nejvyšší míře 

kontrahovaná.224 I ona poslední, tělesná jednota má sice svůj počátek v Absolutnu, 

ale tvoří i jeho protipól v celku skutečnosti (nejde tak o naprostý protipól, kterým by 

byla čistá nicota – čistá nicota totiž nedává v Kusánově myšlení smysl, poněvadž vše 

pochází z Jedna, tak i veškerá nicotnost má svůj původ v Jednu225). Ony dva střední 

členy, kterou jsou kombinací absolutna a kontrahovana (intelekt ve větší míře 

absolutna, duše v menší míře) jsou tu proto, že Kusánský je přesvědčen, že není 

možné přejít bezprostředně od jedné nejzazší skutečnosti ke druhé, je třeba 

středních členů, a to nejméně dvou – žádný střední člen nemůže být totiž naprosto 

přesný, proto je jich zapotřebí více, aby byl umožněn kruhový pohyb čili přechod od 

jedné skutečnosti ke druhé.226 

 

 

                                                           
223

 Důvodem je opět ona „intelektuálnost“ Počátku, která je dána jeho podobností s lidským 
intelektem – znovu se nám tak potvrzuje, že ona podobnost „funguje“ na obě dvě strany – jednak 
umožňuje hovořit o jisté míře pravdivosti obsahů naší mysli (jsou totiž božské na základě 
podobnosti), jednak rovněž činí samotné božství mnohem více světské (jelikož intelekt je přece také 
„světské jsoucno“) – proto, jak uvidíme vzápětí, je nyní božské Jedno inherentní součástí všech 
náčrtů universa, které Kusánus vypracoval ke snadnější ilustraci svého pojetí. 
224

 DC I, 4, 16: „ultima vero, quantum possibile est, omnem absolutionem exiens, contracta est.“ 
225

 Viz výše výklad o diferenci na s 25n. 
226

 DC I, 4, 13: „Inter enim diversas atque oppositas unitates, simplicem et solidam, unicum praecisum 
medium cadere nequit, sed ad minus duo necessaria esse constat, quorum alterum ad simplex, ut 
radicalis, alterum ad solidum, ut quadrata, unitates inclinantur. Nam impossibile est conexionem 
simplicem esse inaequalium. Sola etenim infinitae unitatis et aequalitatis conexio simplex esse 
potest.“ 
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1.2.4 Druhá jednota – Inteligence 
 

 Druhá jednota representovaná číslem 10, přímkou a na rovině celku skutečnosti 

inteligencí (intelektem – čili jde o intelektuální jednotu – lat. unitas intellectualis) 

tvoří tudíž důležitou přechodovou fází, která je takřka již u absolutna. Tato jednota 

je chápána jako sestupující (lat. descendens) směrem k jinakosti (lat. alteritas), proto 

nemůže jít o jednotu stejného řádu jako u Jedna, ale jde o intelektuální složeninu 

(lat. intellectualiter composita). Ovšem, jak učí rozum, vše složené je složené 

z protikladů (lat. opposita). To však není případ této jednoty. Ona je totiž základem 

všech protikladů – protiklady předchází a tato jednota vzniká spíše zároveň 

s protiklady.227 Toto je dáno tím, že pochází přímo z absolutní Jednoty a nic jiného ji 

nepředchází, proto míra jednoty je takřka úplná. Jde tak o „místo“, kde jsou 

protiklady ještě jednotné (ale již existující), přičemž první Jednota je pak mimo 

všechny protiklady. Je tak patrné, že dochází k dalšímu posunu oproti De docta 

ignorantia, kde to bylo právě božské Jedno, které bylo „místem“ sjednocení 

protikladů, tj. kde docházelo k coincidentia oppositorum. Nyní dochází k pokusu228 

myslet Jedno skutečně absolutně či transcendentně, tj. mimo světový řád. Tento 

pokus o myšlení transcendence se však omezí pouze na to, že Kusánova zásadní 

myšlenka týkající se božství, tedy že je pro ně charakteristická coincidentia 

oppositurum, je nyní nahlížena jako bohu-nehodná, a přenesena do intelektu, což 

však činí intelekt příliš božským. To, že jde o svérázný a nepříliš správný krok se 

potvrzuje i na dalším Kusánově díle, kde je coincidentia opposiorum výlučně spojena 

s božstvím.229 

Jednota protikladů v intelektu je v tomto spise dále vysvětlována právě blízkostí 

druhé jednoty k té první. Intelektuální bytí je vznešenější a jednodušší (lat. altius 

atque simplicius) – a díky této blízkosti ještě není možné, aby protiklady byly 
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 DC I, 6, 22: „Non igitur ipsam opposita praeveniunt, ut sit ex ipsis quae praecesserunt, sed simul 
cum ipsis exoritur, sicut intellectualiter numerum componi necesse est.“ 
228

 Ovšem vzhledem k dosavadnímu výkladu by mělo být zřejmé, že jde ještě o nepříliš vydařený 
pokus. Kusánus potřeboval ještě několik let – minimálně do napsání dialogů s idiota – než si 
dostatečně ujasnil transcendenci prvního Počátku. V De coniecturis je stále zřejmá přílišná 
„intelektualizace“ Počátku a tím pádem i stvořeného světa, na kterém je to obzvlášť patrné, a to i 
když Kusánus obviňuje sám sebe z De docta ignorantia (viz DC I, 6, 24) právě z tohoto nedostatku 
(přičemž ta výtka platí spíše naopak). 
229

 Srv. Flasch, Kurt, Nikolaus von Kues. Geschichte einer Entwicklung, s. 154. 



76 
 

v intelektu „nekompatibilně“ (lat. incompatibile); míra jinakosti či diference není 

dosud natolik velká, aby bylo možné postulovat takovou odlišnost. Proto podle 

Kusána je řád inteligence kořenem (lat. radix), tj. počátkem, protikladů, které jsou 

na další úrovni již nekompatibilní. Jde tak o svého druhu podmínku všech protikladů. 

Takto jednotlivé protiklady se na úrovni Jedna neliší (koincidují),230 na úrovni 

intelektu jsou kompatibilní a na nižších úrovních nekompatibilní (což je záležitost 

rozumu čili duše).231 

Důležité je také pojetí vzájemného vztahu těchto prvních třech jednot (a to samé 

platí i o té čtvrté, ta však nyní není důležitá). Vyšší jednota je vždy umožněním 

(mocí, lat. virtus) veškerých činností té nižší skutečnosti. Již výše jsme viděli,232 že 

božské Jedno umožňuje jakoukoli činnost, proto je nesmyslné (a nemožné) realitu 

tohoto Jedna jakkoli zpochybňovat. Podobně tomu platí i o vztahu intelektu a 

rozumu, jakožto charakteristických mohutností druhé a třetí jednoty.233 Intelekt je 

světlem rozumu, jeho podmínkou, mocí a umožněním. Intelekt jakoby svítí rozumu 

na jeho poznávací činnost – proto opět platí, že rozum nemůže intelekt 

zpochybňovat, jelikož veškerá pochyba je z moci intelektu (a přeneseně z Jedna).234 

To vše ukazuje na inherentní spojitost jednotlivých jednot. Není mezi nimi žádného 

radikálního předělu. 

                                                           
230

 Což však nyní poměrně podivně neznamená, že o Bohu je možné mluvit jako o jednotě protikladů. 
V Bohu je nyní vše Bohem a tím, že protiklady v něm koincidují, tak jsou rovněž Bohem. Skutečná 
jednota protikladů se tak děje až o stupeň níže na intelektuální úrovni. Viz výslovně ona kritika De 
docta ignorantia(DC I, 6, 24): „Nam in ante expositis De docta ignorantia memor sum de deo me 
intellectualiter saepe locutum per contradictoriorum copulationem in unitate simplici. Iam autem in 
proxime praemissis divinaliter intentum explicavi. Improportionabiliter simplicior est negatio 
oppositorum disiunctive ac copulative quam eorum copulatio. Aliter autem divine secundum primae 
absolutae unitatis conceptum de deo, aliter secundum hanc intellectualem unitatem dicendum 
multoque adhuc bassius secundum rationem.“ 
231

 Srv. DC I, 6, 23: „Sed sicut infinitus motus coincidit um quiete in primo, ita et <in> proxima eius 
similitudine non se exterminant, sed compatiuntur. Nam motui intelligentiae non ita opponitur quies 
quod, dum movetur, pariter non quiescat; simplicior enim est hic motus intellectualis quam ratio 
mensurare queat.“ 
232

 Viz s. 67. 
233

 V De coniecturis konečně dochází k jasnému odlišení mohutnosti intelektu od mohutnosti rozumu, 
které se pro celé další Kusánovo myslitelské dílo stane typickým. V De docta ignorantia ještě rozdíl 
mezi oběma pojmy nebyl tak ostrý. 
234

 DC I, 6, 24: „Habet se igitur intelligentia ad rationem quasi deus ipse ad intelligentiam (…) Dic 
igitur in quaestione ‘an sit intelligentia’ ipsam esse entitatem per rationem investigantem 
praesuppositam, a qua ratio ut a radice sua entitatem sumit.“ 
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O vztahu intelektu a rozumu vypovídá i rozdílné pojetí pojmů v rámci jednotlivých 

mohutností. Pojem, jakožto výtvor patřičné jednoty, musí totiž odrážet i vlastní 

charakteristiku té dané jednoty. A poněvadž v intelektu dochází ke sjednocení 

protikladů, tak i jeho pojmy musí vykazovat znak coincidentia oppositorum. To 

znamená, že intelektuální pojmy nemohou mít svůj skutečný protiklad. Dále to 

znamená, že rozumové pojmy, které jsou založené na patřičném vymezení a odlišení 

jednotlivých složek skutečnosti, se nemohou vztahovat na intelekt jako takový (a už 

vůbec ne na Boha). Intelekt (či inteligence) totiž podle Kusánského není ani v klidu 

ani v pohybu ani v určitém místě; není substancí, atributem a ani modem. Nebo 

lépe řečeno, je tím vším a zároveň i ničím z toho. Intelekt je „kořenem“ (lat. radix) 

všech těchto pojmů. Jde o společný předpoklad, bez kterého by žádný z těchto 

pojmů nemohl vůbec ani vzniknout.235 Podobně bez umožňující moci intelektu 

nemůže vzniknout žádné jméno ba obecně ani žádné určení, a to právě z toho 

důvodu, že přirozenost rozumu spočívá v určování, odlišování (a to vše díky větší 

míře diference), kdežto přirozenost intelektu je spíše jednotící. Vzhledem 

k předchozímu odstavci tak sice stále platí, že mezi jednotlivými „řády“ skutečnosti 

není žádného vážného předělu a jde o svého druhu kontinuální přechod, přece však 

zároveň tu panují natolik velké rozdíly, že není možné tolerovat „smíšení“ řádů – 

není možné používat výtvoru jednoho řádu pro vysvětlení jiného – každý je totiž 

natolik specifický (a to i když spolu inherentně souvisí), že je třeba si dát velký pozor 

při přenášení typických pojmů z jednoho do druhého – a toto je přesně chyba, ze 

které obviňuje Kusánus dobové školské myšlení, které pojmy rozumu (tj. substance, 

atribut, vztah, pohyb, klid, místo…) používá k popisu nejen intelektuálního světa, ale 

i božství, což je prohřešek hraničící v Kusánových očích s rouháním. 

Jak si ale máme představit236 ony „intelektuální pojmy“? Klíčem k pochopení je 

právě způsob jednoty intelektu. Protože v něm není jasně vymezených protikladů, 

ale zároveň jde o počátek (či kusánovsky kořen – radix) těchto protikladů, tak toto 

poměrně jasně ukazuje na nekonečno, jako na onen adekvátní způsob, jak zahrnout 

                                                           
235

 DC I, 6, 25. 
236

 Tyto pojmy si přísně vzato nelze představit, jelikož představivost je mohutnost, která je ještě níže 
než rozum – tvoří totiž přechod mezi sférou tělesna a rozumna. Jde tudíž o intelektuální „náhled“ 
nebo „vidění“, což je Kusánova oblíbená metafora, na které jsou postaveny například celé spisy De 
visione dei a De apice theoriae. 
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protiklady v jednotě. Vzpomeňme na Kusánovu matematickou metodu poznání 

Absolutna z De docta ignorantia,237 která je založena na „znekonečnění“ jasně 

odlišných geometrických tvarů – přímky, trojúhelníku a kruhu, čímž byl čtenář 

doveden k náhledu, že v nekonečnu všechny tyto odlišné tvary koincidují. Nyní však 

není oním nekonečnem, ve kterém protiklady koincidují, primárně božský Počátek, 

ale intelekt.238 Intelekt se nyní projevuje jako typicky nekonečná mohutnost, a to 

právě z toho důvodu, že v něm jsou sjednoceny protiklady, což není možné než 

v nekonečnu. 

Způsobem projevu inteligence (intelektu) je právě rozum, tj. třetí jednota. Kusánus 

výslovně říká, že rozum je promluvou (lat. sermo) inteligence.239 Z toho nám plyne, 

že ona jednota protikladů v nekonečnu je vlastní možností již rozlišených 

rozumových pojmů – nekonečné (a tudíž nerozlišné) pojmy zakládají ty konečné a 

rozlišené. A právě proto skrze rozumové pojmy svítí jejich jednotný původ 

v intelektuálním nekonečnu. Skrze pojmy rozumu tak můžeme zahlednout 

skutečnou „podstatu“ intelektu, a to právě jako předpoklad a umožnění těchto 

pojmů (takto je inteligence přece jen v jistém smyslu substancí, protože racionální 

pojem substance sestoupil právě z inteligence, a podobně je tomu se všemi 

ostatními racionálními pojmy – jako třeba kvantitou, místem apod.).240 

Ono posunutí nejvyšší „oblasti“ mysli více do nekonečna, takřka do božství, než 

tomu bylo v De docta ignorantia, má za následek i to, že nejenže není možné mluvit 

o Bohu, ale rovněž není možné mluvit ani o intelektu, protože slova a jména jsou 

výtvorem rozumu (právě díky potřebě takřka jasné diference k pojmenování, určení 

věcí), inteligence je podmínkou tohoto pojmenování a mluvení, o ní samotné však 

mluvit v přísném slova smyslu není možné.241 Ostatně stejně jako bez božské 

skutečnosti by nebyla možná ta intelektuální. 

                                                           
237

 Viz výše s. 48n. 
238

 Božský Počátek je sice stále počátkem všeho, tedy i protikladů, je však čistou jednotou, proto je 
povznesený i nad protiklady, kdežto intelekt je oním „místem“, kde protiklady tvoří jednotu. 
239

 DC I, 6, 25: „ratio sermo est intelligentiae.“ 
240

 DC I, 6, 25. 
241

 O intelektu je možné mluvit pouze v náznaku a s využitím toho, že všechna slova ukazují „za 
sebe“, na svůj původ a na svou jednotu. Veškeré úvahy o intelektu jsou tedy vedeny úvahou na 
podmínky mluvení, poznávání, jednotu pojmů a i poznávaných věcí. A to proto, že poznáváme (stejně 
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Aby se nám více projasnil rozdíl mezi těmito dvěma mohutnostmi mysli, tj. 

inteligencí či intelektem a rozumem, podívejme se nyní právě na základní Kusánovo 

vymezení oné třetí jednoty, která je aritmeticky symbolizovaná číslem sto, 

geometricky čtvercem a v řádu skutečnosti242 duší, jejíž hlavní charakteristikou je 

právě rozum. 

1.2.5 Třetí jednota – Duše 
 

Duše je vyvinutím inteligence, je proto charakteristická ještě větší mírou diference a 

tím i určitosti. Proto mimo ony výše již uvedené příklady s promluvou, může 

Kusánus označit duši jako číslo inteligence (podobně platí, že inteligence je nad-

jednoduché (lat. super simplicis) číslo Jedna).243 Toto nám již poměrně zřetelně 

ukazuje, že všechny jednoty musíme brát v jednom rámci, a to v celkové dynamice 

postupného vyvíjení Jedna (a i jeho návratu do sebe). Toto vyvíjení se totiž děje jako 

zvětšování jinakosti a rozličnosti, a to do té míry, že na rovině duše je možné 

poměrně přesně rozlišit jednotlivá jsoucna či pojmy. To na předchozích dvou 

úrovních nebylo možné, právě kvůli míře jednoty (naprosté či jednoty protikladů). 

Podobně je tomu i s tělesnou skutečností, která je číslem duševní jednoty (tj. jejím 

vyvinutím a její určitostí). Toto má závažný důsledek pro náš způsob poznávání 

těchto jednot.  

Duši (či spíše její jednotu nebo moc244) nepoznáváme v ní samé – nejde o přímé 

poznání (třeba z toho důvodu, že by lidé byli primárně duší), ale je možné ji poznat 

                                                                                                                                                                     
jako mluvíme) především (to znamená nejdříve) rozumem, takže naše „poznání“ intelektu nemůže 
být přímé, tj. stejné jako poznání smyslových věcí. Jde přece jen o vyšší „sféru“. 
242

 Přísně vzato by bylo vhodnější mluvit o řádu skutečnosti mysli, ale protože mysl je nyní similitudo 
dei, tak jde o odraz celkového řádu skutečnosti, tj. světa. To však neznamená, že by bylo něco 
takového, jako je duše universa. „Duševnost“ je jistou vrstvou celé stavby světa a tuto vrstvu 
nalezneme v každém jednotlivém jsoucnu, a to i v těch, které nejsou „oduševněny“, třeba 
v kamenech – konkrétně by mohlo jít o obecnou schopnost být racionálně zachytitelný, pojmutelný, 
tj. to, že každá jednotlivá věc umožňuje ze své vlastní přirozenosti, aby byla racionálně zachytitelná. 
243

 DC I, 7, 27: „Anima numerus intelligentiae, quam quadrate explicat, non incongrue concipitur, 
sicut ipsa intelligentia numerus est unitatis super simplicis; unitas enim intelligentiae numeratur in 
anima, dum multipliciter contrahitur.“ 
244

 Jednota (lat. unitas) a moc/síla (lat. virtus) vystupují u Kusána jako takřka synonyma. Je tomu tak 
proto, že v každé jednotě jsou zavinuty skutečnosti, které se mohou rozvinout/vyvinout – toto 
rozvinutí je tedy mocí oné jednoty. Takto pokud poznáváme moc i jednotu, poznáváme to, co je 
jednotně zavinuto a co se může vyvinout.  
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jen v jejím vyvinutí (lat. explicatio), tj. v jejím čísle – v těle.245 Podobně je tomu i se 

všemi ostatními stupni. Inteligenci je možné poznat jen z jejího vyvinutí v rozumu a 

Jedno jen z jeho vyvinutí v inteligenci. A jestli je číslo označením všech vyvinutí 

z vyšších jednot, tak forma je označením právě té jednoty, ze které se něco vyvinuje. 

Proto je Jedno formou inteligence, inteligence je formou duše a duše je formou 

tělesnosti.246 

Rozum, jakožto základní charakteristika duše, je tak způsobem (Kusánus dokonce 

hovoří o nástroji – lat. instrumentum), jakým dochází k sestupu inteligence. Navíc je 

to podle Kusána právě inteligence, která vtiskuje duši do tělesných věcí, stejně jako 

je pečeť vtiskována do vosku.247 To vše je umožněno tím, že inteligenci symbolizuje 

číslo 10 a duši číslo 100 a násobením čísel 10 a 100 dostaneme číslo 1000 – 

tělesnost tedy vzniká tak, že se inteligence násobí skrz duši.248 To vše znamená, že 

nejen je inteligence podmínkou všeho duševního, ale že vše duševní je nakonec jaksi 

výtvorem inteligence, že skrze duši (jako nástroj – instrumentum) působí inteligence 

ve světě. To samozřejmě platí i o vztahu mezi vyššími rovinami (vždyť celá 

podobnost mezi lidským a božským je založena na této logice). 

Protože je člověk nepopiratelně (alespoň částečně) tělesná bytost, tak svůj výstup 

musí začít na úplném spodku celé této soustavy, tj. na rovině smyslovosti/tělesnosti. 

V každém smyslovém vjemu je však otisknuta duše – takže vše, co slyšíme, vidíme, 

cítíme atd., nese stopu duše. Podobně jak tomu bylo u inteligence a i u Boha, rovněž 

duše je podmínkou a umožněním všeho tělesného – všechny otázky týkající se 

smyslových vjemů předpokládají duši. Takto vůbec nelze pochybovat o existenci 

duše, jelikož otázka po existenci duše pochází přímo z duše. Obdobně je tomu i 

s vlastnostmi duše – pokud by byla vznesena otázka po tom, zda je duše 

kvantitativní, tak by bylo třeba odpovědět, že je jiným způsobem kvantitativní, než 

je tomu u tělesné rozlehlosti; je kvantitativní natolik, nakolik je číslem inteligence.  

                                                           
245

 Tamtéž: „quoniam sic et corporalis forma unitatis animae numerus exsistit, animae virtutem seu 
unitatem non in se, sed eius corporali explicatione sensibiliter intuemur.“ 
246

 Tamtéž: „Deus igitur forma est intelligentiae, intelligentia animae, anima corporis.“ 
247

 DC I, 7, 28. 
248

 DC I, 7, 27: „Exsurgit autem mille ex ductu denarii in centenarium, hoc est ex multiplicatione 
intelligentiae per animam.“ 
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Duše je jednotou všeho, co může být vnímáno. Tedy vše, co je perceptivně odlišné, 

je jednotou v duši (neboli v rozumu) – všechny smyslově vnímatelné věci mají tak 

společný rozumový základ, ze kterého, když je různým způsobem kontrahován, 

vznikají různé smyslové věci.249 Avšak právě tato velká různost ve smyslových 

věcech vede Kusána k přirovnání, že se tomu má s rozumem (duší) tak, jako by měl 

v sobě dvě čísla – jedno sudé a druhé liché – které však společně nemohou být 

zároveň lichá, nebo sudá. Proto duše nesoudí (pokud jde o rozumový úsudek), že by 

protiklady mohly být kompatibilní.250 

Kusánský vysvětluje neschopnost či nemožnost rozumu vidět protiklady v jejich 

(původní) jednotě právě na základě postupného sestupu a výstupu celé tady líčené 

soustavy. Rozum (popřípadě duše) totiž zapříčiňuje nižší, tělesnou úroveň, kde 

panuje natolik velká diference, že tu máme již celou řadu od sebe rozdílných 

jsoucen; tato jsoucna navíc jsou nositeli i poměrně odlišných vlastností. Taková míra 

rozdílnosti však nemůže vzniknout bezprostředně z absolutní jednoty. Vzpomeňme 

výše, jak Kusánus mluví o nutnosti alespoň dvou členů při přechodu z jednoty do 

diference.251 A přesně to se děje i tady. V Jednu není žádného protikladu, tady je vše 

jedním. V inteligenci již panuje koincidence protikladů, kde jednota je stále větší než 

diference. Pokud však jde o duši a rozum, tak tady je již větší diference než jednota 

– jednotlivé pojmy najednou mají své poměrně jasné protějšky, věci lze 

pojmenovávat dostatečně odlišnými jmény apod. A na tělesné rovině panuje již 

taková diference, že je i možné pochybovat, zda vůbec mají jednotlivé věci něco 

společného. 

Nyní také můžeme lépe pochopit onen základní rozdíl mezi intelektem (inteligencí) a 

rozumem (duší). Jde především o rozdíl v řádu. Intelekt je co do své povahy spíše 

nekonečný, blíže samotnému Jednu, všechny ostatní věci jsou v něm přítomny ještě 

v jednotě. Rozum na druhou stranu je zaměřen spíše na konečná jsoucna, je 

mnohem blíže tělesnosti (tj. látce), jakožto nejzazšímu bodu vývinu Jedna; rovněž je 

                                                           
249

 DC I, 7, 28: „Diversa igitur, alia atque opposita sensibiliter, unam habent rationem, quae varie 
contracta varietatem sensibilium efficit.“ 
250

 Tamtéž: „Iudicia igitur animae sunt ut numeri, quorum alter par est, alter impar, et numquam 
simul idem par et impar. Quapropter non iudicat anima in sua ratione opposita compatibilia, cum eis  
iudicium numerus sit eius.“ 
251

 Viz výše s. 74. 
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bezprostřední příčinou mnohosti smyslových věcí (při sestupu), ale také jejich 

jednoty (při vzestupu – tady konkrétně při pojmotvorbě, kdy se z jednotlivin stávají 

obecniny). Pokud tedy Kusánus kritizuje nějaký způsob myšlení, že je příliš 

rozumově založený (typicky středověké aristoteliky), nekritizuje tím samotnou 

rozumovou schopnost, ta je bezpochyby nezbytná, ale neschopnost překonat tuto 

rozumovou schopnost směrem k inteligenci. Kritika tedy spočívá v tom, že 

aristotelské myšlení ustrnulo a nerespektuje tak onu dynamickou skladbu světa, 

která je charakteristická sestupem a vzestupem. Navíc ustrnutí na rovině rozumu 

znamená stále vězení v látce (protože rozum má blíže k látce než k Jednu), a přece 

již z De docta ignorantia víme, že vzestup se provádí pomocí mortifikace, tj. 

neustálého zbavování se látky (což konkrétně znamená zbavování se diference ve 

prospěch jednoty). 

1.2.6 Poslední jednota – T ělesnost 
 

Smyslová či tělesná jednota je poslední jednotou. Za ní již žádná jednota nemůže 

být, jelikož jde o vyvinutí předchozích jednot, a takto sama v sobě již nic nezavinuje. 

A protože tuto jednotu symbolizuje číslo 1000, tak není možné přejít již k žádnému 

vyššímu číslu, stejně jako není možné najít předcházející číslo k číslu jedna.252 

Jde o pevnou (lat. solida) a na nejvyšší míru složenou (lat. compositissima) jednotu, 

ostatně, jak Kusánus ihned dodává, jako samo číslo 1000.253 Na geometrické rovině 

pak odpovídá této jednotě jednoduché těleso.254 

                                                           
252

 DC I, 8, 30: „Ipsa enim eapropter ultima exstitit, quoniam est unitatum explicatio, neque ipsa intra 
se complicans est, ut in numerum pergat, sicut nec prima numerum sequitur, quae tota complicans 
est.“ 
253

 Tamtéž. Tady můžeme spatřit důsledek takto bezstarostně intelektuálně určené reality – poměrně 
lehkomyslné přenášení vlastností a prvků mezi skutečnostmi, které jsou podle Kusána na stejné 
úrovni. To samozřejmě plodí poměrně zvláštní logické důsledky. Protože tedy entity na stejné 
„úrovni“ by měly mít stejné vlastnosti, tak i číslo 1000 je pevné a velmi složené (tudíž tělesné, stejně 
jako geometrické těleso). 
254

 DC I, 8, 30: „Scies post haec clarius ficiali atque corporali exstat unitate; sed unitas lineae est id 
omne, unitatem puncti simplicissimi omne id esse, quod in lineali, super quod in superficiali et 
corporali est, atque superficialis pariformiter est id omne, quod in corporali.“ Právě v této pasáži lze 
nalézt jeden ze základních důvodů, proč si Kusánus myslí, že není možné jít za číslo 1000 případně za 
geometrické těleso. Pokud bychom vzali pouze samotnou číslovku 1000, tak není dost dobře možné 
nalézt žádný rozumný důvod, proč by posloupnost nemohla pokračovat dále. Avšak poněvadž 
Kusánský je přesvědčen, že vše souvisí se vším (a tudíž je i obdobné na stejných úrovních), právě kvůli 
jeho pojetí jednoduché jednoty jakožto základu všeho jsoucího, tak musí zastavit číselnou 
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Pro Kusánského je řád tělesnosti navíc mnohem odlišnější od ostatních jednot, 

proto upozorňuje na to, že první tři jednoty jsou vnímatelné pouze myslí. Smysly 

dokáží vnímat pouze poslední jednotu – veškeré mentální věci rovněž nelze 

poměřovat těmi smyslovými. Podobně není možné zobrazovat (lat. representare) 

geometrické útvary vyšších rovin pomocí nějakého tělesného předmětu.255 Veškeré 

takové zobrazování by bylo nevhodné (lat. inepte). 

Nemělo by se však zapomínat na to, že smyslovost je počátkem výstupu k božskému 

Počátku. Již v De docta ignorantia bylo jasně řečeno, že přes všechen odstup ke 

smyslovosti či tělesnosti, i ona je božská (sice v nejmenší možné míře, ale božská). A 

i když celý výstup je charakteristický neustálým odpoutáváním se od diference 

(která je nejvíce typická pro tělesnost), tak nelze tělesnost jako takovou ignorovat 

nebo ji nějak obcházet. Všechny roviny skutečnosti je třeba brát vážně, protože 

všechny pocházejí od božského Jedna. 

Jistě nikoho nepřekvapí, zvlášť kvůli ústřední roli intelektu v celém spisu, že onen 

výstup je poznávajícím výstupem. Poznání, a to náležité poznání, je onou vlastní 

cestou k Bohu. 

Celý poznávací proces je v De coniecturis brán jako dynamické střídání jednotlivých 

„stavebních kamenů“ skutečnosti. A těmi stavebními kameny skutečnosti se míní 

jednota a jinakost, jejichž vzájemným napětím (a přecházením z jednoho do 

druhého) jsou charakteristické všechny jednoty.256 

Z těchto důvodů je třeba výstup začít u smyslovosti. Duše (svou typickou 

mohutností rozumem) vnímá to, co je vnímatelné. To by však bylo nemožné, pokud 

by neexistovala jednota smyslů.257 Samotné smyslové vnímání (pokud bychom se ho 

                                                                                                                                                                     
posloupnost na čtvrtém řádu, stejně jak je tomu u geometrické „posloupnosti“, kde lze snadno 
přistoupit na to, že není možné přijít již s žádným dalším útvarem po tělese. Nemožnost překonání 
čísla čtyři je však dána, jak již bylo několikrát zdůrazňováno, základní charakteristickou božského 
Jedna, které je jedno a trojí – a stvoření musí odpovídat svému Stvořiteli. 
255

 DC I, 8, 30-31. 
256

 DC I, 9, 39: „Hac exemplari traditione ipsum universum et cunctos mundos et quae in ipsis sunt ex 
unitate et alteritate in invicem progredientibus constitui coniectura, varie quidem atque diverse.“ 
257

 DC I, 8, 32: „Sensus animae sentit sensibile, et non est sensibile unitate sensus non exsistente;“ Jde 
o úvahu, která již byla rozvedena výše – každá jednota je podmínkou a umožněním nižších jednot. 
Celý proces vnímání je tak „nepředstavitelný“, pokud by tu nebyl jednotný rozum, ve kterém jsou 
shrnuty všechny možné vjemy. 
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pokusili myslet bez oné rozumové schopnosti) by bylo spíše zmatené (lat. confusa) a 

hrubé (lat. grossa). Smyslové vnímání jako takové má totiž všechny vlastnosti 

poslední jednoty (jde nakonec o stejnou úroveň „reality“). Navíc vše smyslově 

vnímatelné má i charakter jednoty, a to nerozlišené jednoty, jelikož všechno 

rozlišení je až dílem rozumu. Vjem tak můžeme chápat jako nerozlišenou a 

jednotnou „masu“ (aktuálně přítomných) počitků. Pokud tedy vnímáme věci jako 

odlišné od sebe, jde o dílo rozumu; a nikoli smyslů. Smyslová jednota je proto pro 

Kusána nerozlišenou, konfúzní jednotou a smysly pouze potvrzují (lat. affirmare) to, 

že něco je vnímáno, ale nikoli, co to je. Ze stejného důvodu také Kusánus tvrdí, že 

smysly nenegují (lat. nonnegare), protože negace je součástí rozlišování (lat. 

discriminare).258 Tady se opět potvrzuje vnitřní souvislost mezi intelektuální realitou 

a světem – smyslová jednota spadá vjedno s látkou, která je také přece jistou 

„bastardní“ jednotou. Kusánský k tomu hned vzápětí dodává, že veškerá negace a i 

veškeré ne-bytí jsou vypovězeny z regionu vnímatelných věcí.259 Nejnižší míra 

skutečnosti je tudíž charakteristická takovou mírou diference (a proto i jinakosti a 

mnohosti), že je vnímána spíše jako jednota, byť zvrácená. Rozlišování se tak 

ukazuje být „ve službách“ jednocení.260 

„Opakem“ poslední jednoty je pak naprostá jednota (tj. Jedno), kde naopak není 

afirmace přípustná.261 Prostřední jednoty jsou pak „směsí“ afirmace a negace.262 

Rozum proto můžeme chápat jako negaci oné nejnižší nerozlišené jednoty, tímto je 

                                                           
258

 Tamtéž: „Quapropter sensus ut sic non negat, negare enim discretionis est; tantum enim affirmat 
sensibile esse, sed non hoc aut illud. Ratio ergo sensu ut instrumento ad discernendum sensibilia 
utitur; sed ipsa est, quae in sensu sensibile discernit.“ 
259

 DC I, 8, 33: „Adverte itaque, Iuliane pater, quomodo ab hac ipsa sensibilium regione omnis 
alienata est negatio atque non esse;“ 
260

Mnohost věcí tak není přísně řečeno ve smyslech, ale až v rozumu. To ale nemusí popírat reálnou 
mnohost věcí ve světě (i když jisté sklony bychom tady mohli najít – vše je dáno přílišnou inteligizací 
skutečnosti v De coniecturis). Říká se tu, že smysly tuto mnohost samy nemohou rozlišit, to je až 
dílem rozumu. Smysly totiž vnímají hic et nunc (viz níže časový rozměr tohoto schématu) – výsledkem 
smyslové činnosti je tak jednotný počitek, který je rozlišen, uspořádán a zahrnut pod obecné druhy a 
rody až díky práci rozumu. Celá tato konfúznost plyne z toho, že v poslední jednotě je taková míra 
diference a mnohosti, že vše začne splývat v onu „bastardní“ jednotu. Takto rozlišením, které 
vykonává rozum, se smyslová mnohost dostává blíže k oné prapůvodní Jednotě, ze které vyšla – a 
právě z tohoto úhlu pohledu jsou věci v rozumu jednotnější a tím dostávají jasnějších a 
odlišitelnějších rysů, než jak je tomu ve smyslové skutečnosti. 
261

 Tamtéž: „a regione vero supremae unitatis omnis affirmatio procul est eliminata;“ To také 
vysvětluje, proč není možné tuto jednotu pojmenovat nebo vůbec o ní něco říct. 
262

 Ve druhém regionu jsou negace a afirmace zavinutě, ve třetím vyvinutě. Jde tak o míru jednocení. 
Srv. tamtéž. 
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pro region duše charakteristická rozlišená mnohost (která je však sjednocena 

v jediném rozumu). Ovšem inteligence je opět negací, a to negací negace, proto jde 

o coincidentia oppositorum, tudíž o jednotu. A nakonec samotné Jedno, ve kterém 

není možná žádná afirmace, je samotnou, absolutní negací předešlého. Absolutní 

Jedno je proto charakteristické takovou mírou sjednocení negace a afirmace, že oba 

tyto momenty překonává a zároveň i předchází. 

Podobně se Kusánus dokáže vyrovnat s otázkou času – smyslový region je 

charakteristický přítomností, absolutní region je charakteristický bezčasovostí.263 

Prostřední regiony jsou zase směsí přítomnosti a ne-přítomnosti, a to zavinutě 

(inteligence) či vyvinutě (rozum). Otázka času, jak vidno z citace, je přímo spojena 

s adekvátní možností mluvení v rámci toho kterého regionu.264 To jednak slouží 

Kusánskému k „vyřešení“ časových otázek o Bohu (např. zda Bůh existoval včera – 

takto je jasné, že časovost nenáleží božskému regionu, proto je tato otázka 

nesmyslná; podobně lze zodpovídat otázky o časovosti inteligence s poukazem na 

to, že je blíže věčnosti než časnosti), jednak mu to umožňuje zdůraznit, že každý 

region má svá neopominutelná pravidla265 a není možné beze všeho převádět např. 

poznatky z jednoho regionu na jiný region (vždy je zapotřebí zvážit odlišnou míru 

rozložení jednoty a jinakosti). Proto je nemožné mluvit např. v racionálních pojmech 

o Bohu – tímto bychom do Boha zaváděli rozlišení, které u něj prostě nejsou a ani 

být nemohou. Toto je opět výslovná kritika dobové teologie.266 

                                                           
263

 Tamtéž: „In hac infima unitate verba tantum praesentis sunt temporis, in prima suprema nullius 
sunt temporis, in secunda vero complicative praesentis et non praesentis, in tertia autem explicative 
praesentis vel non praesentis.“ Pokud bychom se pokusili o nějakou ilustraci tady řečeného, tak ve 
světle již Kusánem uvedeného příkladu by šlo uvést, že je sice možné říct, že vnímáme (a vždy 
v přítomném čase), nikoli však, co vnímáme. 
264

 Nebo spíše o tom kterém regionu, jelikož mluvení jako takové je záležitostí především duše 
(rozumu), a to právě díky jasné odlišnosti slov. Ovšem není principiálně nemožné si představit, že je 
tu něco jako intelektuální slovo, to by pak v sobě muselo kloubit obě dvě strany skutečnosti (tj. 
protiklady) – Kusánovy pokusy o nalezení jména pro Boha by byly příkladem právě takového druhu 
(pro)mluvy – viz Non-aliud, Possest apod. 
265

 DC I, 8. 35: „de eo secundum illius regionis regulas loqui necesse est.“ 
266

 DC I, 34: „Sic etiam si de unitate una quasi de alia loqueris, adaptare ad hoc dicendi modum, ut, 
cum de deo nos homines rationales loquimur, regulis rationis deum subicimus, ut alia de eo 
affirmemus, alia negemus et opposita contradictoria disiunctive applicemus. Et haec est paene 
omnium theologorum modernorum via, qui de deo rationabiliter oquuntur; multa enim hac via 
admittimus in schola rationis, quae scimus secundum regionem simplicis unitatis neganda.“ 
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Rozum je mohutnost, která pohlíží na věci v rámci mnohosti a rozlehlosti.267 Ovšem 

stejně jak tomu bylo u smyslů, ona mnohost vyžaduje jednotu, jelikož jednota je 

principem mnohosti (a principem rozlehlosti je trojitost).268 Právě z toho důvodu si 

inteligence povšimne nevhodnosti racionálních pojmů a odvrhne je269 – proto jde o 

negaci rozumu a nakonec i vší mnohosti a rozlehlosti, se kterou je spojen. To vše má 

odůvodnění v tom, že celý pohyb poznání je zaměřen ke svému Počátku, pokud 

poznáním nepoznáváme Počátek (pokud se třeba zastavíme na rozumové úrovni), 

tak jde o zbytečnost a marnost. Proto i inteligence se pokusí zaměřit svůj zrak na 

božské Jedno, a to právě jako na Počátek, ze kterého je vše vyvinuto.270 A takto 

inteligence může tvrdit (lat. affirmare), že Bůh musí být chápán nad (mimo či před) 

všechno zavinování a rozvinování271 a také že nelze Boha uchopit v něm samém.272 

1.2.7 Metoda poznání sv ěta v De coniecturis 
 

Metoda (tj. ars coniecturalis), o které Kusánus sliboval, že nám přinese dosud 

nevídanou přesnost při poznávání světa,273 tak spočívá v nahlédnutí této dynamiky 

poznání a v uznání specifických pravidel každého regionu. Toto by nám mělo 

umožnit pravdivě a relativně přesně (a to samozřejmě čtyřmi způsoby, protože 

každý region má svou vlastní pravdu, i když pravda božského regionu je naprostá) 

vypovídat ohledně jednotlivých věcí. Ovšem, jelikož mysl je podobností Boha, tak 

ono vypovídání má samozřejmě i nepřehlédnutelnou ontologickou relevanci (věci 

jsou tak, jak se o nich vypovídá, a to těmi čtyřmi odlišnými způsoby). 

Toto Kusánus ilustruje na příkladu kamene.274 Kámen na božské rovině není spíše 

ne-kamenem (lat. non lapis) než kamenem (lat. lapis), ale je vším – na této rovině je 
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 DC I, 8, 35: „Ratio enim omnia in multitudinem magnitudinemque resolvit.“ 
268

 Tamtéž: „multitudinis autem principium est unitas, magnitudinis trinitas.“ 
269

 Tamtéž: „Intelligentia autem, vocabulorum rationalium ineptitudinem advertens, hos abicit 
terminus.“ 
270

 Tamtéž: „quasi ipsorum complicans concipit principium.“ Jde tedy o stále stejnou „úvahu na 
podmínky“, kterou se Kusánus snaží zahlédnout počátek té které skutečnosti. 
271

 Jde opět o ono novum De coniecturis, kde se Kusánský snaží myslet Boha skutečně absolutně, nad 
veškerou další realitou, která se z něj vyvinuje. Avšak díky přílišnému důrazu na inteligenci se mu to 
příliš nedaří. 
272

 Tamtéž: „affirmat ipsam super omnem complicationem et explicationem intelligi debere ipsumque 
uti est concipi non posse.“ 
273

 Viz výše na s. 72 či srv. Flasch, Kurt, Nikolaus von Kues. Geschichte einer Entwicklung, s. 150n. 
274

 Srv. DC I, 8, 35. 
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totiž jednota kamene osvobozena (a to prací mysli) ode všeho, co je vnímatelné, i od 

racionální či intelektuální mnohosti a navrácena do naprosté jednoduchosti, a to 

takovým způsobem, že již není možné cokoli o takové skutečnosti vypovídat.275 

Jednota kamene na této úrovni je Bohem a stejně tak je tomu se všemi ostatními 

věcmi. Podobně je tomu i s ostatními stupni – na rovině inteligence je vše 

inteligencí, tedy i kámen je osvobozen (lat. absolvere) od vší perceptivní a racionální 

mnohosti. A obdobně i dále.276 Důležitá je, co se metody týče, právě ta skutečnost, 

že podle Kusána vše je tvořeno určitou mírou jednoty a mnohosti (či jinakosti) a 

právě rozeznání oněch základních stupňů tohoto „smíšení“ nám má poskytnout 

jasné vodítko, jak vypovídat o světě. Přičemž je nezbytné si uvědomit, že plnost 

pravdy je přítomná jen v naprosté skutečnosti, kterou je božské Jedno – celé 

vypovídání o světě je pak závislé na rozvíjení se Jedna do jinakosti světa (protože 

svět není pro Kusána ničím jiným než právě oním rozvinutím Jedna, jeho explikací či 

sebezjevením). 

Výše popsané schéma sestupu jednoty do jinakosti (a mnohosti) a následovného 

návratu lze sice oprávněné chápat jako čtyři rozdílné způsoby lidského mentálního 

vývoje, ovšem rovněž je třeba pamatovat, že tyto mentální skutečnosti mají svůj 

odraz v tom, jakým způsobem je stvořen reálný svět. Člověk a jeho „struktura“ mysli 

odpovídá „struktuře“ světa jednak proto, že je rovněž stvořením, tj. je ze světa, a 

jednak proto, že má významný podíl (a to snad nejvýznamnější z celého stvoření) na 

celé dynamice, kterou se odvíjí postupné vycházení a navracení jednoty z Jedna a 

k Jednu. Pokud člověk provede tuto svou introspekci, tak se správně pochopí jako 

zrcadlo Trojice, tj. zrcadlo Stvořitele světa, a poznáním toho, jakým způsob je člověk 
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 Tamtéž: „Dum enim unitatem lapidis ab omnisensibili, rationali aut intellectuali pluralitate 
absolverimus et in simplicitatem infinitam redigerimus, non est amplius aliquid de eo affirmabile; 
neque enim tunc potius est lapis quam non lapis, sed est omnia.“ Vyloučení obou stran protikladného 
tvrzení („je kámen“ a „je ne-kámen“) právě ukazuje na pokus chápat Jedno skutečně absolutně, tj. 
vyvázaně ode vší ostatní skutečnosti. 
276

 Dále to sice Kusánus na daném místě výslovně nerozpracovává, ale není těžké si domyslet, jak by 
tyto domněnky ohledně kamene na „nižších“ úrovních vypadaly. Na racionální rovině, kde by již 
nebyl brán ohled na božskou jednotu (kde je vše Jedno) a intelektuální rovinu (kde je rovněž vše 
jedno, ale „jen“ na způsob coincidentia oppositorum), by tedy základní sférou byla jednota duše, 
která však vykazuje jisté známky mnohosti. Takto bychom mohli považovat pojem kamene za tuto 
jednotu mezi jinými jednotami. A na rovině smyslů, která sice vykazuje zdánlivě větší jednotu než 
třeba rozum, avšak jde o jednotu konfúzní, by šlo o nerozlišený vjem kamene od ostatních vjemů 
(toto rozlišení by pak měl provést až rozum). 
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stvořen, dochází k poznání způsobu uspořádání světa a nakonec i samotného 

Stvořitele. Proto je v De coniecturis (ještě silněji než v De docta ignorantia) dáván 

takový důraz na jednotlivé prožívání světa, jednotlivou zkušenost sebe sama 

apod.277 Vším tím se totiž člověk stává více božským a tím i více lidským. A právě na 

tomto poznání spočívá metoda (či umění) domněnek. A i když podoba „dohadování“ 

se o světu bude v pozdějších dílech opuštěna, tak tento základní „metodický“ 

náhled bude i nadále pro Kusána tím určujícím východiskem jeho myšlení. 

Opuštěním konjekturální metody v pozdějších dílech (a i navrhnutím úplně nové 

metody) se Kusánus prokazuje jako opravdový filosof, poněvadž si záhy uvědomí 

jistou nespolehlivost tohoto vypracování. Tuto nespolehlivost (která je daná příliš 

automatickým a i nekritickým přebíráním skutečností z jednoho regionu do druhého 

a bezstarostným přenášením vlastností v rámci jsoucen uvnitř jednoho regionu) si 

ukážeme na několika případech týkajících se přímo stvořeného světa. 

Celá kniha De coniecturis je založena na jednom výchozím náhledu, což je právě ona 

přirozená posloupnost čísel. V samotném světě je tedy rovněž patrná celá výše 

popsaná čtyř-stupňovitá struktura. Toto však není nic překvapivého, právě díky 

primátu intelektuálního pochopení celé skutečnosti. Proto může být něco navýsost 

mentálního – číslo – chápáno jako paradigmatické pro celé stvoření. 

Právě důraz na číselnou povahu celé skutečnosti má velmi pravděpodobně za 

následek, že celé myšlení světa je velmi schematické (s poměrně bizarními 

důsledky). Onen číselný či geometrický schematismus se projevuje i na základním 

náčrtu, který má podle Kusána vystihovat celou skutečnost. Jde o náčrt právě oné 

přirozené číselné posloupnosti:278 
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 Srv. Watts, P. M., Nicolaus Cusanus. A Fifteenth-Century Vision of Man, s. 90. 
278

 Srv DC I, 3, 11.  
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V dalším textu po tomto velmi primitivním schématu pak pokračuje líčení oněch čtyř 

jednot, které již bylo předvedeno výše. Takto i ony čtyři jednoty, tím pádem celá 

skutečnost, a to včetně samotného Absolutna,279 jsou odvozeny naprosto zřetelně 

z této posloupnosti. 

I další schémata jsou plně podřízena jistým geometrickým útvarům.280 Schéma číslo 

2 je trojúhelníkové a schéma číslo 3 pak kruhové. Jde tedy o útvary, které jsou 

tradičně na základě jisté filosofické estetiky nahlíženy jako ideální či dokonalé (což je 

příklad především kruhu). 

Schéma číslo dva je pro Kusána paradigmatickým schématem, jelikož slouží jako 

základ pro všechny další domněnky (z důvodů již výše popsaných):281 

                                                           
279

 Právě z tohoto důvodu nelze úplně neproblematicky považovat Absolutno z De coniecturis jako 
ab-solutní, tj. vyvázané ze světa. Absolutno je totiž vždy nezbytnou součástí těchto schémat, jehož 
protiklad je tvořen rovinou tělesnosti, což lze obzvláště dobře vidět na schématu číslo 2. 
280

 Což je typický prvek pro celé platónské myšlení, vždyť vzpomeňme jen na Timaia, kde jsou 
nejmenší části skutečnosti také geometrické útvary (konkrétně jde o různé trojúhelníky, které tvoří 
jednotlivé živly) – viz Platón, Timaios, 53c-54d; v českém překladu F. Novotného s. 51nn. 
281

 DC I, 9, 42-43: „Hoc retento utere figura hac in omnibus inquirendis, quam P, quia paradigmatica 
est, in sequentibus nominabo.“ 
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Tady jde již o kosmologické schéma, kde se rovnoměrně protínají právě jednota a 

jinakost, (vidíme, že vrchol jednoty, případně jinakosti, vždy zasahuje do opačné 

„základny“), svět a nebe, světlo a stín – všechny tyto skutečnosti jsou tak v 

rovnováze. Kusánův svět je tak očividně onou souhrou jinakosti a jednoty, jejich 

neustálým prostupováním, sestupem a návratem. Toto schéma nám umožňuje 

rovněž vytvářet mnohem přesnější domněnky, a to tím způsobem, že jednotlivé 

skutečnosti z nejnižšího světa (tj. z primum caelum či infimus mundus) se navracejí 

v rámci této dynamiky do skutečností z vyššího světa (tj. secudum cealum či medius 

mundus). Protože jinakost se navrací do jednoty, tak i dělitelnost se navrací do 

nedělitelnosti, temnota do světla, hrubé do jemného, složené do jednoduchého, 

smrtelného do nesmrtelného, měnitelné do neměnitelného, ženské do mužského 

(sic!), potencialita do aktuality, nedokonalé (tj. částečné) do celku.282 Vše, co je ve 
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 DC I, 10, 45: „Si igitur ad P figuram oculum direxeris, videbis per descensum unitatis in alteritatem 
et regressum alteritatis in unitatem, quomodo in supremo caelo omnia, quae alteritatis exsistunt, in 
ipsam unitatem pergunt; divisibilitas enim in indivisibilitatem, tenebra in lucem, grossum in subtile, 
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světě (či ve všech světech) je pro Kusána nezbytně součástí tohoto pohybu jednoty 

a jinakosti, vše je tudíž takřka přesně zařaditelné do tohoto schématu. Takto jsou již 

konkrétně vidět problémy této metody, která se snaží vytvořit svět. Ale můžeme 

vážně pochybovat, že či do jaké míry se tento domněnkový svět shoduje se světem, 

ve kterém Kusánský žil a který ho obklopoval. Kusánův svět je totiž pouhým 

odvozením základního číselného náhledu na celou skutečnost, proto je celý 

intelektualizovaný a tudíž vykazuje i jasné známky geometrizace a matematizace 

(číslo i geometrický tvar jsou totiž pravdivější než svět samotný, který vyjadřuje čísla 

a geometrické tvary pouze velmi nedokonale – vždyť narazit například na 

rovnoramenný trojúhelník v přirozeném světě není nakonec ani možné). Kusánus 

má tedy bezpochyby pravdu, když říká, že svět je mentálním výtvorem (sice božské 

Mysli, ale ta je „strukturálně“ podobná lidské mysli), ale je otázkou, zda takový svět 

není jen prázdnou iluzí. 

Toto vše je velmi dobře patrné na posledním schématu, které Kusánus v tomto spisu 

ohledně světa vypracovává:283 

 

                                                                                                                                                                     
compositum in simplex, mortale in immortalitatem, mutabile in immutabile, feminitas in 
masculinitatem, potentia in actum, imperfectum aut pars in totum, et ita deinceps.“ 
283

 Srv. DC I, 13, 66. 
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Nyní již je sice do určité míry napraven problém předcházejícího schématu, kde 

jednota (tj. božství) a jinakost (tj. nicota) byly v rovnováze, poněvadž celý svět je 

součástí universálního kruhu (lat. circulus universorum), ale ještě zřetelněji 

vystupuje ona předchůdná matematizace či případně geometrizace světa. 

Veškerenstvo je nyní organizováno v kruzích, které se řídí logikou přirozené 

posloupnosti, takže nakonec tu máme čtyři různé „vrstvy“ kruhů, které jsou 

rozdělené do již nám známých čtyř regionů (tj. každý region má rovněž tři kruhy, což 

znamená, že je zachována ona logika 1=3 či 1+3, přičemž každý z těchto menších 

kruhů má rovněž tři kruhy v rámci kompletního rozvinutí celé úvahy).284 Každý 

region tak můžeme chápat jako „malý svět“, kde se přesně odráží skladba celého 

universa (samozřejmě jen na jiných úrovních), proto pokud nalezneme nějaké 

uspořádání na jedné rovině, tak se lze velmi oprávněně domnívat, že toto 

uspořádání nalezneme i na ostatních rovinách. 

Proto když Kusánus vidí, že všude je možné nalézt různé čtveřice věcí – takto máme 

čtyři kvantity soudu,285 čtyři modality soudu (lat. quattuor modificationes)286 a čtyři 

figury sylogismu287– tak to ho utvrzuje v tom, že svět je skutečně rozvinutím 

přirozené posloupnosti čísel a vše končí u čísla čtyři.288 Celé universum potvrzuje 

                                                           
284

 Nakonec tak každý svět je vyjádřením počtu 3x3 (a vlastně i celé universum), což rovněž není 
neznámí figura ani pro ostatní novoplatónské myšlení, což je obzvlášť patrné u Prokla a jeho triadické 
stavby universa. Srv. Beierwaltes, Werner, Platonismus a idealismus, s. 181n. 
285

 Obecné (universální), částečné (partikulární), neurčité a individuální. Jako příklady je možno uvést 
výroky typu „všichni lidé jsou smrtelní“ (obecný kladný soud), „nikdo není nesmrtelný“ (obecný 
záporný soud), „někteří jsou smrtelní“ (částečný kladný soud), „někteří jsou nesmrtelní“ (částečný 
záporný soud), „člověk je nesmrtelný“ (neurčitý záporný soud), „Sokrates je smrtelný“ (individuální 
kladný soud), „Sokrates není smrtelný“ (individuální záporný soud). Jde o nauku odvozenou 
z Aristotela a Boëthia. Viz Hopkins, Jasper, „Notes to De Coniecturis“ in: Nicholas of Cusa: 
Metaphysical Speculations: Volume Two, Banning Press, Minneapoliss 2000, s. 280 (pozn. č. 235). 
Česká terminologie aristotelské logiky částečně převzata od: Novák, Lukáš, Dvořák, Petr, Úvod do 
logiky aristotelské tradice, Jihočeská universita, České Budějovice 2007. 
286

 Tady podle Jaspera Hopkinse může mít Kusánus na mysli nejspíše tyto čtyři modality: být, být 
nahodilý, být možný, být nutný. Ale rovněž může jít o mody, které středověká logika označovala jako 
A (obecný kladný soud), E (obecný záporný soud), I (částečný kladný soud) a O (částečný záporný 
soud). A také však může jít o čtyři základní mody sylogismů (k tomu viz poznámka níže). Srv. Hopkins, 
Jasper, tamtéž, s. 280n (pozn. č. 236). 
287

 Jde opět o Boëthiovo rozvedení Aristotela, pro které se ve středověku zažily tyto pomocné názvy: 
barbara, darii, celarent, ferio. Srv. Hopkins, Jasper, tamtéž, s. 281 (pozn. č. 237) či Novák, Lukáš, 
Dvořák, Petr, Úvod do logiky aristotelské tradice, s. 148. 
288

 I když zrovna v tomto případě jde pravděpodobně o nedůslednost. Již několikrát bylo výše 
ukázáno, že číslo čtyři se těší svého postavení konce řady čísel právě díky tomu, že celá úvaha je 
vedena počtem 1+3, kde Počátek musí být trojí i jeden, aby vůbec mohl být počátkem. Ovšem tady 
jde spíše o počet 1+4, jelikož jde o celek, který má čtyři členy – takto bychom se dostali k číslu 5, což 
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podle Kusánského toto počtveré uspořádání.289 A jelikož je toto uspořádání 

universální, je třeba, aby ho bylo možno zahlédnout i na rovině smyslovosti – a tady 

se dostáváme k nauce o elementech/živlech, která si zaslouží trochu obšírnější 

pozornost. 

Všechny věci vykazují jistou mírou všeobecné shody (přičemž shoda je to samé co 

jednota), a to nejprve na té nejobecnější (universální) rovině – všeobecná 

přirozenost (tj. Jedno) je totiž přítomná ve všech věcech; o této přirozenosti se tedy 

můžeme oprávněně domnívat, že je universálně elementární (lat. universaliter 

elementalis). Následně na obecné rovině (tj. na způsob rodu – lat. elementum 

generale), a podobně je tomu u věcí, které jsou specifické či na nejvyšší míru 

specifické (lat. de specialioribus atque specialissimis). Element je tak vždy 

vyjádřením jednoty toho kterého regionu. Tomu také odpovídá definice290 

elementu, kde se za element považuje taková jednota (v patřičném ohledu 

k příslušnému regionu), která je neustále pohlcována jinakostí (toho kterého 

regionu), takže nemůže subsistovat sama v sobě, a to právě kvůli své malé aktualitě 

či jednotě.291 Elementy jsou sice jistou jednotou, ale natolik malou, že nemohou 

                                                                                                                                                                     
by Kusánus z metafyzických důvodů nemohl přijmout. Opět se tedy potvrzuje, jak je číselná 
spekulace zrádná a vždy v některých aspektech nutně nedůsledná a zavádějící na scestí. Kusánus si 
byl tohoto problému do určité míry vědom a snažil se dokonce vysvětlit, proč tu nemohou být jen tři 
elementy, ale právě čtyři (viz DC II, 4, 92), když říká, že tři elementy by nemohli utvořit žádný pevný 
celek, protože pro vytvoření čehokoli pevného, jak víme z geometrie, je zapotřebí alespoň čtyř bodů, 
abychom vytvořili trojdimensionální objekt (lat. sciamus non posse ad solidi constitutionem trina 
sufficere. (…) Cum igitur prima superficies tribus indigeat punctis, quae in se tamen subsistere nequit, 
sufficiantque quattuor puncta quattuor superficiebus ad primam corporis soliditatem necessariis, 
convincitur quattuor elementa ad perfecti compositionem necessaria.). Toto však vysvětluje, proč 
máme čtyři smyslové elementy. Avšak Kusánus uvádí i čtyři rozumové elementy, přičemž rozum není 
charakteristický „troj-dimensiálností“ (či „kubičností“) jako smyslové objekty, ale právě 
„kvadratičností“ – což by mělo znamenat, že rozumové elementy jsou jen tři. Právě z těchto důvodů 
bych se klonil k názoru, že jde spíše o nedůslednost, na níž se velmi dobře projevuje, jak je obtížné 
(ba skoro nemožné) konsistentně používat číselné úvahy při konstituci přirozeného světa (vždy se 
totiž najde nějaké oblast, kde to jednoduše nebude „sedět“, ať se budeme snažit, jak se budeme 
snažit). 
289

 Srv. DC II, 2, 84. Nebo rovněž i DC II, 3, 88, kde se výslovně ukazuje universálnost tohoto 
počtverého uspořádání. 
290

 Jde však o domněnkovou definici nikoli o nějakou přísnou vědeckou definici, protože nyní se přeci 
pohybujeme ve sféře domněnek, tedy ve sféře (pouhé) participace na pravdě, nikoli ve sféře pravdy 
samé. 
291

 DC II, 4, 90: „Habito autem in omnibus, de quibus agendum est, debito respectu unitatem 
cuiuscumque regionis in continua alteritate eiusdem absorptam, ut non in se simpliciter subsistere 
queat propter parvitatemactus aut unitatis eius, elementum appello.“ 
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existovat samostatně; a čím níže se posunujeme ve světovém řádu, tím více to bude 

platit. 

Již výše jsme viděli, že domněnky musí být tvořeny vždy podle charakteristik daného 

regionu. Proto ani elementy nemohou být v každém regionu stejné, ale musí 

vykazovat náležité vlastnosti toho kterého regionu. Z tohoto důvodu jsou 

intelektuální elementy trojí, elementy duše jsou kvadraticky trojí a smyslové 

elementy jsou kubicky trojí.292 Z toho je patrné, že jiné elementy bude mít 

intelektuální region, jiné rozumový a jiné tělesný (dokonce je různý i přístup 

jednotlivých mentálních mohutností k tomu, co bychom mohli považovat za 

„stejné“ elementy).293 Avšak to nic nemění na tom, že vše stvořené je složeno 

z elementů.294 Elementy jsou totiž způsobem, jak je rozvrstvena jednota každého 

regionu, a to se týká především těch regionů, které jsou blíže jinakosti, tj. 

rozumového a smyslového. Elementy těchto regionů tvoří právě ony skupiny po 

čtyřech, kde každý člen této čtveřice má opět jasně dané místo v rámci celé 

dynamiky – to znamená, že tu máme nejvyšší člen, který je prakticky již součástí 

vyššího regionu, a nejnižší člen, který je součástí nejnižšího regionu (či takřka 

nicoty), následně dva střední členy, z kterých je vždy jeden blíže jednomu z těchto 

dvou pólů. 

To se týká elementů ve všech regionech. Vezměme si například klasické čtyři 

elementy smyslového světa: oheň, vzduch, vodu a zemi. Tyto čtyři elementy musí 

být od sebe odlišné či nerovnající se (lat. inaequalia atque diversa) a zároveň 

vzájemně kombinovatelné (lat. combinabilia). To vše je dáno tím, že jsou malými 

                                                           
292

 Což je odvozeno ze tří různých světů v tom kterém regionu, neznamená to, že tyto elementy jsou 
tři, což jde dobře vidět na nižších regionech, kde jsou vždy udávány skupiny po čtyřech elementech 
(což však rovněž může být jen nedůslednost, jak bylo výše upozorněno). Všechna tato označení mají 
odkazovat na odpovídající charakter jednotlivých regionů. Intelekt je jednoduchý (jako číslo deset či 
přímka). Nemá tudíž žádný rozměr, proto je jednoduše trojí. Rozum (duše) je charakteristický již 
jistou mírou diference, proto je pro něj typické číslo sto či prostorové obrazce – a z tohoto důvodu je 
podle Kusána tento region charakteristický kvadratičností (tj. čtvercovitostí). Stejně je tomu i 
s posledním regionem, který je charakteristický tělesností, je tudíž kubický (tj. krychlovitý). 
293

 DC II, 4, 91: „Ea enim, quae sensus primo iudicat elementa, ratio elementata convincit, atque illa, 
quae rationi videntur simplicia, intelligentia composita apprehendit. Refert igitur inter elementorum 
gradus quasi inter puncta, lineas atque superficies.“ 
294

 Tamtéž: „Quapropter attendito quomodo rationis iudicio omne sensibile dabile, quamvis unum 
alio ad elementi simplicitatem propinquius accedat, semper tamen elementatum permanet. Ita 
quidem intellectuali assertione ratio elementum purum non subintrat neque ipse intellectus 
simplicissimae divinitatis iudicio.“ 
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jednotami větší jednoty, takže tady musí platit stejná pravidla jako u vyšších celků 

(tj. jednot). Musí být odlišné, aby vůbec mělo smysl hovořit o čtyřech různých 

elementech, a musí být vzájemně kombinovatelné, protože jsou části nějaké vyšší 

jednoty (tady smyslového světa). Všechny věci smyslového světa jsou tak kombinací 

těchto čtyř elementů, a to vždy různou kombinací – podle toho, na jaké pozici se 

daná věc nachází v dynamice sestupu a výstupu jednoty do jinakosti. Element ohně 

je pak nejvyšším (tj. nejduchovnějším) elementem,295 protože je nejjednodušším a 

nejsvětlejším ze všech elementů. Oheň má tedy nejblíže k dalšímu (vyššímu) 

regionu. Na opačné straně spektra pak stojí element země, který je naopak 

nejhrubější a nejtemnější. Ostatní dva elementy pak tvoří přechodové stupně, kde 

element vzduchu má blíže k ohni a element vody pak k zemi.296 

Nejinak je tomu s elementy duše. Také jsou čtyři a jsou odvozeny od toho, že 

duševní region se nachází mezi intelektuálním a smyslovým regionem. Nejvyšší 

element je již samotný intelekt (který sestupuje do rozumového regionu), takto 

bychom mohli tento nejvyšší element lidské duše nazvat jako mohutnost 

(intelektuálního) vhledu či pochopení, nejnižší mohutnost (která zase fakticky náleží 

k nižšímu regionu) je mohutnost smyslového vnímání. Jako rozum bychom mohli 

označit dvě prostřední mohutnosti, které jsou charakteristické chápáním (lat. 

apprehentio) a představivostí (lat. imaginatio), kde mohutnost chápání má blíže 

k intelektu a mohutnost představivosti zase k vnímání.297 
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 Dále v textu je oheň dáván do souvislosti s intelektem a především s aktualitou (viz DC II, 16, 161). 
Také souvislost ohně se světlem je samozřejmá a u Kusána je světelnost charakteristikou jednoty (či 
lépe zjevující se a projasňující se jednoty). 
296

 DC II, 4, 94: „Quattuor igitur prima sunt elementata. In simpliciori enim, lucidiori atque unitiori 
elemento tria cetera constricta in sensibili regione ignis nomen habent, in grossiori vero atque 
tenebrosiori elemento cetera contracta terrae vocabulum tenent, in medio ad luciditatem accedenti 
aëris, in inferiori densiori aquae appellationem sortiuntur.“ 
297

 DC II, 16, 157: „Concipito itaque animam humanam ut P figuram ex intellectuali unitate et sensuali 
alteritate. Descendente igitur lumine intelligentiae in umbram sensualem atque ascendente sensu in 
intellectum per gradus ternos medio loco duo exoriuntur, quae rationis nomen habere suppono. 
Superior autem huius rationis portio, quae intellectui prior reperitur, apprehensiva, inferior vero 
phantastica seu imaginativa, si placet, his aut aliis vocentur nominibus. Haec sunt quasi animae 
humanae quattuor elementa.“ Pokud bychom chtěli hledat i nějaké „intelektuální elementy“, tak 
bychom mohli tyto pojímat jako ony čtyři nám již známé jednoty (tj. 1, 10, 100, 1000) – šlo by tedy o 
jednoduchou jednotu, desítkovou (denární) jednotu, stovkovou (centenární) jednotu, a tisíckovou 
(milenární) jednotu. Srv. DC II, 6, 103. 
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Rovněž i u duševních elementů platí, že jsou zahrnuty v dynamice sestupu jednoty 

do jinakosti a následného výstupu. Přičemž tady konkrétně jde o sestup intelektu do 

rozumového regionu a o následný výstup. Smysl této dílčí dynamiky vidí Kusánský 

v tom, že úkolem intelektu (ostatně jako všeho ostatního) je stát se dokonalým, a to 

dokonale aktuálním. Proto se intelekt musel stát smysly (a to v rámci postupného 

sestupu Jedna do jinakosti), aby se při následném návratu mohl stát plně aktuálním 

(plně aktuální podle jeho možností, tedy nikoli „božsky“ aktuální) – proto Kusánus 

považuje tento kruhový pohyb za nutný a přirovnává ho k situaci nějakého šlechtice, 

který se hodlá vydat do války (tj. má válečnou potencialitu), ale nemá dostatečné 

prostředky (tj. chybí mu válečná aktualita), proto na chvíli přijme podřazené 

postavení, aby si vydělal nějaké peníze, a pak mohl jít válčit.298 

Toto je důležitá charakteristika celého Kusánova myšlení. Sestup není například 

důsledkem hříchu či jiného provinění, ale jeho účelem je vyšší dokonalost celého 

universa, takto nelze vyloženě odmítat jakýkoli region, protože každý je v sobě 

dokonalý (a tak i božský), což jsme viděli i na Kusánově pojetí látky.299 

Proto také veškeré lidské jednání je zaměřeno k dokonalosti. A po předcházejícím 

výkladu je snad zřejmé, že toto jednání je především intelektuální. Ono intelektuální 

jednání je tady chápáno jako tvoření.300 A oním posledním cílem všeho lidského 

                                                           
298

 DC II, 16, 159: „Non est enim intentio intellectus, ut fiat sensus, sed ut fiat intellectus perfectus et 
in actu; sed quoniam in actu aliter constitui nequit, fit sensus, ut sic hoc medio de potentia in actum 
pergere queat. Ita quidem supra se ipsum intellectus redit circulari «completa reditione», quasi 
nobilis, qui in potentia militiae exsistens, quam ob paupertatem ad actum deducere nequit, se ad 
tempus subicit, ut sic ea acquirat, per quae se in actu militiae constituat.“ Přičemž onen poukaz na 
onen dokonalý kruhový návrat je citace z Liber de causis (Liber de Causis,prop. XIV n. 124 (ed. Pattin 
79): „Omnis sciens qui scit essentiam suam, est rediens ad essentiam suam reditione completa.“). 
299

 Ovšem je otázkou, jak je tomu se samotným Jednem (tj. Bohem) a účelem jeho sestupu do 
jinakosti. Z líčení De coniecturis lze usuzovat, že celý pohyb je pohybem sebezjevování Jedna (či 
sebepochopením/sebereflexí), tedy nekonečnou aktualizací jeho potencionality, přičemž nižší 
skutečnosti (tady hlavně lidé) mají v této dynamice nezastupitelný podíl, protože svou intelektuální 
činností přivádějí smyslové zpět k Jednu. Ovšem nakolik toto činí z lidí samostatné bytosti a nikoli 
dočasné členy sebechápající dynamiky božského principu je otázkou. Také je otázkou, nakolik je 
v takovém systému možná odchylka od daného rozvrhu, tedy nakolik je možné nevystupovat, nýbrž 
sestupovat (což Kusánus považuje za možné – viz výše s. 49), tedy nakolik se lze vymanit z této 
dynamiky a nakolik je možné vůbec mluvit o takových věcech jako je provinění a hřích, které toto 
schéma příliš neumožňuje, ale pro dobového člověka (a hlavně pro kardinála římské církve) byly jistě 
důležité. 
300

 Bůh vystupuje v Kusánových spisech především jako Stvořitel, proto také člověk, obraz boží, 
neustále tvoří. Jde totiž o nejlepší nápodobu boží. 
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jednání je stvoření samotné lidskosti.301 V lidskosti je totiž zavinutě přítomno vše, co 

je potřeba, všechny lidské schopnosti a dovednosti (lat. virtus), a to proto, že lidé 

jsou božští (latinsky dokonce Kusánus říká, že člověk je Bohem: quoniam humanus 

est deus).302 Stvoření lidskosti tedy znamená postupné prosvětlování či 

aktualizování onoho skutečně božského, co je v lidech zpočátku pouze zavinutě. 

Lidé tímto stvořením sebe nepřekračují, ale pouze dospívají skutečně k sobě, a to 

hlavně proto, že člověk netvoří nic nového, tvoří právě odvinováním, tedy 

odkrýváním toho, co bylo v člověku již od počátku přítomné.303 A vše je totiž 

v člověku (hlavně v jeho intelektu) již přítomné, a to v zavinuté podobě (tj. 

potencionálně),304 což je dáno tím, že Kusánus nahlíží na celý svět jako na souhru 

menších či větších jednot, kde ty nižší jednoty jsou vyvinutím vyšší jednoty, takže 

nakonec je vše vždy na specifický způsob přítomno ve všem. Což má ten důsledek, 

že nejvýznamnější část lidského výstupu spočívá v sebepoznání, tedy v odkrývání 

svých zavinutých možností (jejich aktualizování) a postupným stáváním se božským. 

Úloha smyslového světa pak spočívá především v tom, že je nezbytný při této 

aktualizaci. Ovšem přesné rozpracování důvodů této nezbytnosti v De coniecturis 

nenalezneme, což může být dáno právě tím, že jde o první (a nakonec ne úplně 

podařený a konsistentní) pokus myslet vše z intelektu. Náležité rozpracování se 

tomuto tématu dostane například ve spise Idiota de mente, což je však tématem 

následujícího oddílu. 

1.3 Závěr první části 
 

Představení hlavních motivů v Kusánových dvou prvních filosofických spisech nám 

sloužilo k vyjasnění základních metafyzických předpokladů Kusánova myšlení. 

Ukázalo se, že Kusánova absolutně pojatá jednota Počátku a jeho důraz na číselný 

charakter světa (který je odvoditelný ze samotné povahy Jedna) má za důsledek i 

postupné přenášení důrazu od světa (universa) k (lidskému) intelektu. V De docta 

ignorantia tato návaznost není ještě úplně nahlédnutá, i když je implicitně 
                                                           
301

 DC II, 14, 144: „Non ergo activae creationis humanitatis alius exstat finis quam humanitas.“ 
302

 Tamtéž. 
303

 Tamtéž: „Non enim pergit extra se, dum creat, sed dum eius explicat virtutem, ad se ipsam 
pertingit. Neque quidquam novi efficit, sed cuncta, quae explicando creat, in ipsa fuisse comperit.“ 
304

 Tamtéž: „Universa enim in ipsa humaniter exsistere diximus.“ 
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přítomná, a to především na Kusánově pojetí postavy Ježíše Krista. Tento náhled se 

však plně rozvine až v De coniecturis, avšak některé důsledky tohoto až příliš 

intelektuálního pojetí veškeré skutečnost usvědčují Kusána z jisté nedbalosti 

myšlení. 

Pokud jde však o hlavní téma této práce, tedy Kusánského antropologii, tak již nyní 

jsou vypracovány takřka veškeré předpoklady, na nichž bude Kusánovo myšlení 

stavět. Člověk nabývá důstojné (ba skoro nejdůstojnější) role v rámci celého 

universálního pohybu jednoty a jinakosti. Rozhodující je důraz na intelektuální 

stránku lidství a s tím se pojící důležitost matematické a geometrické spekulace. 

Také myšlenka člověka jako obrazu Boha bude v následujícím díle tím základním 

východiskem Kusánova myšlení o člověku. 

V těchto prvních dvou dílech (především však v De coniecturis) je tedy člověk 

především myslí, která v rámci kosmické dynamiky sestoupila do těla. Tento sestup 

však není žádným trestem ani pádem, ale jde o účelné a úmyslné sestoupení 

inteligence za účelem plné aktualizace vlastní moci. Sestup totiž slouží k plnějšímu 

uvědomění si sebe sama. Již bylo zmíněno, že důraz na intelekt plyne z jednoty 

Jedna a s tím se pojící číselností všeho stvoření. Důraz na moc pak plyne z toho, že 

myšlení je pojímáno jako tvoření – takto Bůh svým myšlením tvoří svět, člověk 

obdobně tvoří svět domněnek, který je obrazem (nebo jak také Kusánus často říká 

zrcadlem) stvořeného světa. Moc a intelekt stojí u Kusána ve velmi úzkém sepětí, 

což bude potvrzovat i další výklad. Takto lze velmi dobře na Kusánském pozorovat, 

jak se postupně vyvíjí jedna ze základních charakteristik novověkého myšlení. 

V těchto dvou dílech však ona moc intelektu nebyla příliš dávána do souvislosti s 

přetvářením stvořeného světa – moc intelektu tvořila samotný (vnitřní) svět 

jednotlivé mysli. Kusánus tudíž nyní zdůrazňuje hlavně vnitřní či reflexivní stránku 

myšlení, což šlo spatřit na jeho pojetí metody v De coniecturis, která se hlavně 

soustředila na lepší poznání sebe sama a teprve posléze i světa – o žádné přetváření 

stvořeného světa na základě jeho přesnějšího poznání se Kusánus nesnažil. 

To odhaluje i další charakteristický prvek pro Kusánovo myšlení – hlavním smyslem 

veškerého lidského snažení (což znamená myšlení) je návrat k Bohu. De docta 
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ignorantia i De coniecturis nabídly každá své řešení, a to na základě přístupu, který 

v těchto knihách převládal. Ovšem oba dva přístupy byly nejen při mé interpretaci, 

ale posléze i samotným Kusánem shledány jako nedostatečné. Proto i na 

následujících řádcích se budeme věnovat Kusánově pojetí transcendence, a to 

především v jeho spisu Idiota de mente. Spisy o idiota totiž asi nejlépe ukazují na 

onen odstup, který Kusánus zaujal ke svému předcházejícímu dílu, které bylo 

převážně spekulativní či až přímo systematické (ovšem je třeba přiznat, že základní 

metafyzická vysvětlení budou platit i nadále, jen jejich „existenciální“ vyznění bude 

odlišné). 

  



100 
 

2 Část druhá – Člověk obrazem božím 
 

2.1 Pravda k řičící po ulicích aneb mens imago dei 
 

Tématem druhé části této práce bude Kusánovo antropologické myšlení, které 

nalezneme v jeho „druhém“ myslitelském období. Půjde nám především o dialogy 

Idiota de sapientia a Idiota de mente. 

V těchto spisech Kusánus důsledně staví na pozicích, které vybudoval v dílech, 

kterými se zabývala předešlá část předkládané studie. Výše se sice ukázalo, že tyto 

pozice jsou poněkud problematické, někdy nedomyšlené či obsahující jisté 

nekonzistentnosti. Toto se však nyní do značné míry změní. Základní postoje budou 

náležitě domyšleny, navíc dojde rovněž ke změně dikce a pravděpodobně i hlavního 

záměru, se kterým Kusánus tyto své pozdější spisy píše. 

Změnu záměru lze pozorovat i na okruhu čtenářů, ke kterým se nyní Kusánský 

obrací. Pokud tedy dříve měl smělé ambice nahradit dosavadní školské myšlení, tak 

v tomto čase míří své spisy spíše na úzký okruh svých přátel, kterým snad mohou 

být ku prospěchu.305 

Předchozí probrání obou dřívějších spisů bylo nezbytné z toho důvodu, abychom 

pochopili naprostou většinu nynějších Kusánových filosofických myšlenek v jejich 

náležitém kontextu – v novějších spisech skutečně nenalezneme mnohé, co by 

alespoň inherentně nebylo přítomno již dříve. To však neznamená, že by Kusánovo 

myšlení neprodělalo významnou změnu – zmizel například převážně „spekulativní“ 

ráz myšlenek. Kusánus totiž nyní již nemá zapotřebí vysvětlit celou stvořenou i 

nestvořenou realitu, spíše se zaměřuje na to, co mu přijde významné a určující. 

Rovněž došlo i ke změně stylu – v těchto spisech se Kusánus vyjadřuje mnohem 

neformálněji a i osobněji, což odpovídá i změně žánru – od filosofického traktátu 

přešel v naprosté většině k dialogům. Také třeba již tak často není používána 

matematická spekulace k dokázání myšlenek, ovšem závěry z dřívějších spisů stále 

platí, protože na ně Kusánus občas odkazuje. Matematické či geometrické „důkazy“ 

                                                           
305

Počátky tohoto přístupu však nalezneme již v De coniecturis. Viz výše s. 63. 
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slouží spíše k ilustraci, již nejsou východiskem úvah. To však neznamená, že by 

nějakým způsobem byla snížena „filosofická laťka“ Kusánova díla, právě naopak, 

východiska, postupy i závěry jsou nyní mnohem pregnantnější a závažnější. 

2.2 O Moudrosti 306 
 

2.2.1 Úvod 
 

Dialog Idiota de sapientia je prvním z řady dialogů, ve kterých Mikuláš Kusánský 

využívá pro ilustraci svého myšlení postavu soukromníka či laika (lat. idiota). 

Všechny tyto dialogy vznikly v létě roku 1450, kdy Kusánus, stejně jako ostatní 

členové papežské kurie, byl donucen kvůli moru opustit Řím a uchýlit se na venkov. 

Tyto dialogy také značí určitý předěl v Kusánově díle. Což se ukazuje především v 

postupném opouštění primátu negativní teologie směrem k „absolutní teologii“, 

která je nad veškerou pozitivní i negativní teologií, jelikož je v sobě zahrnuje,307 a 

také ve stále více se prohlubujícím rozchodu s dobovým myšlením representovaným 

především universitním aristotelismem. Tehdejším aristotelikům je vytýkáno to, že 

nedokáží překonat „upadlou“ světskost (tj. stvořenou diferenci), a proto nikdy 

nemohou dojít svého cíle, což je pravá moudrost spočívající jen v božství. To vše 

Kusánský rozvádí na rozmluvě řečníka (lat. orator) s laikem či soukromníkem (lat. 

idiota).  

2.2.2 Soukromník a řečník jako dobové myslitelské typy 
 

Již úvodní věty dialogu uvádějí na scénu motivy, kolem kterých bude celý text 

vystavěn. Chudý soukromník (lat. pauper idiota) potkává na nějakém římském 

náměstí velmi bohatého řečníka (lat. ditissimus orator). Soukromník následně 

pronese větu, kterou se sice prokazuje jako filosof, protože jeho řeč začíná 

údivem,308 ale kterou se zároveň vymezuje proti způsobu filosofování řečníka; říká 
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 Tato pasáž do značné míry vychází z mého článku „Absolutno, moudrost a překonání zásady sporu 
v Idiota de sapientia Mikuláše Kusánského“ in: Novák, Aleš (ed.), Ročenka pro filosofii a 
fenomenologický výzkum MMXIV, Togga, Praha 2014, s. 113-124. 
307

 Srv. Cusanus, Idiota de sapientia (dále jen De sapientia) II, 32.  
308

 Srv. Steiger, Renate, „Einleitung“, in: Nikolaus von Kues: Der Laie über die Weisheit: 
lateinisch‑deutsch, Meiner, Hamburg 1988, s. XXVIII. 
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totiž, že se podivuje nad jeho pýchou a nad tím, že i když přečetl nesčetné množství 

knih, stále ještě nebyl přiveden k pokoře.309 

Následně soukromník vyjadřuje domněnku, že je tomu jistě proto, že řečníkovo 

vědění je pouze věděním tohoto světa (lat. scientia huius mundi), které je ale u Boha 

jen bláznovstvím (lat. stultitia), a proto nafukuje (lat. inflat).310 Pravé vědění (lat. 

vera scientia) však činí člověka pokorným (lat. humiliat). A soukromník si pro řečníka 

přeje, aby se oddal pravému vědění, kde je skutečný poklad radosti (lat. thesaurus 

laetitiae). Orator reaguje podrážděně a ptá se, kde takový chudý a neučený 

nevzdělanec (lat. pauper idiota et penitus ignorans) vzal tu troufalost (lat. 

preasumptio), že toto tvrdí o knižním vzdělání, protože bez studia knih přeci nikdo 

nemůže pokročit.311 

Idiota mu odpovídá, že to není troufalost, ale láska (lat. caritas), která mu nedovolí 

mlčet. Vidí totiž, jak orator usilovně hledá moudrost (lat. sapientia), ale s marným 

výsledkem, a proto se jistě posléze zaraduje, když uvidí, z jaké unikl léčky. Táhlo (lat. 

traxit) ho totiž mínění autority, takže byl jako divoký kůň, který je uvázán ke žlabu a 

jí jen to, co je mu předloženo. Podobně i intelekt, který je svázán (lat. constrictus) 

autoritou, je krmen cizím a nepřirozeným pokrmem.312 

Idiota sice neříká, že nelze nalézt žádnou potravu pro intelekt v knihách, ale říká, že 

tam nelze nalézt přirozenou potravu. A zakládá to na jednoduché úvaze: Přece i ti, 

již napsali první knihy o moudrosti, sami nebyli krmeni knižní moudrostí, poněvadž 

ta ještě neexistovala. Spíše se stali úplnými lidmi (lat. viri perfecti) díky přirozené 

stravě. A navíc takto předčili v moudrosti ty, kteří pak přišli po nich.313 
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 De sapientia I, 1: „Miror de fastu tuo, cum continua lectione defatigeris innumerabiles libros 
lectitando, nondum ad humilitatem ductus sis.“ 
310

 Celá pasáž je odkaz na 1Kor 3, 19 a na 1Kor 8, 1. 
311

 De sapientia I, 1. 
312

 Tamtéž, 2; Kusánský tady pracuje s etymologií slova sapientia, které je uváděno do souvislosti se 
slovem sapor, chuť, a to již od doby Isidora ze Sevilly. Tato „chutnající moudrost“ měla později velkou 
odezvu u středověkých mystiků. Srv. Historisches Wörterbuch der Philosophie: Weisheit, sv. 12, 
Schwabe, Basel 2004, s. 378. 
313

 De sapientia I, 3. 
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Podle soukromníka pravá moudrost totiž křičí po ulicích314 a přebývá na vysokých 

místech,315 přičemž soukromník je veden k vědění o svém nevědění nikoli z knih, 

které napsali lidé, ale z knih, které napsal Bůh.316 

A aby tato teze vynikla, přivede soukromník řečníka do holičství, odkud se oknem 

dívají po náměstí, kde pozorují výkony lidského rozumu, které člověka povyšují nad 

zvíře a které jsou prováděny za pomoci rozlišování (lat. discretio), a to konkrétně 

počítání (lat. numerare), vážení (lat. pondere) a měření (lat. mensurare).317 Toto 

slouží Kusánskému k tomu, aby poukázal na to, že každý z těchto tří výkonů rozumu 

je založen na určité jednotce (číslu) a abstraktních jednotkách míry a váhy, které 

jsou tu nazvány palec (lat. petitum)318 a unce (lat. uncia). A jelikož podle Kusána vše, 

co je jednoduché, je od přirozenosti dřívější než to složené, tak i onu jednotku je 

třeba považovat za dřívější. A tak je příslušná jednotka něco odlišného od daného 

úkonu, protože je mu předchůdná a složené nemůže měřit jednoduché.319 Takto 

může pak Kusánus říct, že například vzhledem k počtu je jednotka tím, skrze co, 

odkud a v čem je vše počitatelné počítáno (lat. per quo, ex quo, et in quo omne 

numerabile numeratur).320 A pokud přeneseme toto poznání moudrosti, které se 

nám dostalo z ulice, do oněch vyšších míst, kde moudrost skutečně sídlí, nalezneme 

pravdu, jež není v žádné knize. Idiota však také upozorňuje, že tato pravda není pro 

každého, ale když vidí řečníkovu touhu po pravdě, vyjeví mu to, co je podstatou 

nejvyšší moudrosti (lat. summa sapientia): Že člověk ví, na způsob shora uvedeného 

přirovnání, že Nedosažitelné se dosahuje nedosažitelným způsobem (lat. attingitur 
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 Přís 1, 20. 
315

 Sir 24, 4. 
316

 Plurál „knihy“ (lat. libri) je odkaz na metaforu „dvou knih“, která se rozvinula ve dvanáctém století 
(zmínky o dvou knihách stvoření nalezneme třeba u Huga ze svatého Viktora v De sacramentis 
christianae fidei a především u Bonaventury v Breviloqium), přičemž jedna z „knih“ (ta „vnitřní“; lat. 
intus) je boží moudrost vepsaná do lidské mysli a druhá (ta „vnější“; lat. foris) je smyslový svět, kniha 
přírody. Srv. poznámka k odpovídající pasáži Idiota de sapientia v Steiger, Renate, „Anmerkungen der 
Herausgeberin“, in: Nikolaus von Kues: Der Laie über die Weisheit: lateinisch‑deutsch, s. 83 n. 
317

 Viz např. Přís 16,11; Přís 8, 28n a především Mdr 11, 20. 
318

 Jde o nejmenší jednotku délky, od které se odvozují ostatní. Jasper Hopkins toto překládá do 
angličtiny jako palec (angl. inch), jelikož to dobře odpovídá Kusánovu záměru. Renate Steiger (a 
obdobně i Dietlind a Wilhelm Dupréovi) v německém překladu ponechává das Petit. Rozhodl jsem se 
tedy pro více interpretativní variantu a používám starou jednotku palec. 
319

 Viz níže pozn. 321 na s. 104. 
320

 Podle Renate Steiger jde o odkaz na Řím 11, 36, kde se poukazuje na to, že Bůh je Stvořitelem, 
Uchovávatelem a Cílem všeho stvořeného. Samotná formule (ἐκ‑διά‑εἰς) je však původně helénská: 
Srv. Steiger, Renate, „Anmerkungen der Herausgeberin“, in: Nikolaus von Kues: Der Laie über die 
Weisheit, s. 85. 
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inattingibile inattingibiliter).321 A řečník užasne nad těmi podivnými a nesmyslnými 

věcmi (lat. mira et absona), co soukromník říká.322 

Na této krátké expozici úvodních pasáží dialogu se již poměrně dobře rýsují základní 

témata, která se Kusánus snaží projednat. Celá „zápletka“ dialogu se nejdříve odvíjí 

od protikladu dvou moudrostí. Jedna moudrost je moudrost věcí tohoto světa.323 

Tato moudrost však vede k pýše, a proto se již tímto praktickým poukazem 

znehodnocuje. Zatímco druhá moudrost je bezprostřední324 a vztahuje se tak přímo 

k Bohu. Díky tomu je v její obtížnosti lehká a oblažuje.325 Tato druhá, bezprostřední 

moudrost odvozuje své poznatky z „knih stvoření“ místo z knih učenců, kteří ostatně 

psali také pouze o této původní moudrosti. 

Zastáncem prvního druhu moudrosti je zpočátku řečník, zatímco toho druhého 

soukromník. Co se řečníka týká, podle Kurta Flasche si pod slovem orator nemáme 

představovat nějakého učitele rétoriky, ale spíše rétoricky vzdělaného úředníka ve 

službě státu. Flasch upozorňuje na to, že v té době sílilo vědomí, že státní 

propaganda má větší vliv, pokud je přednesena vznešeným stylem. Pod označením 

řečník se tak skrývá vysoký úředník, diplomat s velkým bohatstvím.326 Řečník není 

akademickým myslitelem, ale jde o zvídavého a vzdělaného člověka, jehož poznání 

má i praktický rozměr, protože se hned snaží upotřebit to, co pozná. Sice je řečník 

vzdělán i ve filosofii, ale především navazuje na humanistickou tradici poezie a 

rétoriky.327 Právě jeho zvědavost a touha po poučení je důvodem, že se idiota nechá 

přesvědčit a sdělí mu tajemství nejvyšší moudrosti. 

Idiota slouží Kusánovi k tomu, aby shrnul svou koncepci moudrosti. Samo slovo 

idiota pochází z řečtiny a znamená člověka starajícího se o své vlastní záležitosti v 
                                                           
321

 Jde tu o vyjádření toho, že stejně jako jednotka při počítání sice zakládá vůbec možnost jakéhokoli 
počítání, a přece sama není počítána, je tomu obdobně i u stvoření, jež je zcela založeno na božské 
jednotce, tedy Jednu, které také však není součástí stvoření, i když bez onoho Jedna by bylo stvoření 
nemyslitelné. 
322

 De sapientia I, 5–7. 
323

 Podle Kurta Flasche tady má Kusánus na mysli především dobový universitní aristotelismus, který 
není schopen překlenout protikladnost typickou pro stvořený svět, a proto zůstává vyloženě 
„světský“, tj. nedokonalý. Srv. Flasch, Kurt, Nikolaus von Kues.Geschichte einer Entwicklung, s. 254n. 
324

 Srv. Steiger, Renate, „Einleitung“ in: Nikolaus von Kues: Der Laie über die Weisheit, s. XII. 
325

 De sapientia II, 32. 
326

 Srv. Flasch, Kurt, Nikolaus von Kues. Geschichte einer Entwicklung, s. 253. 
327

 Srv. poznámka pod čarou v českém vydání Idiota de Mente in: Mikuláš Kusánský. Život a dílo 
renesančního filosofa, matematika a politika, s. 195. 
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protikladu k politikovi, který se stará o obecné záležitosti, na což bylo nahlíženo jako 

na vrchol lidské činnosti. Odtud není daleko k pejorativnímu smyslu tohoto slova, 

které bylo ještě zdůrazněno při přechodu do latiny, tedy hrubec či ignorant.328 Toto 

slova má i v křesťanském myšlení poměrně dlouho tradici, která vychází ze Sk 4, 13, 

kde jsou apoštolové nazvání jako „ἄνθρωποι ἀγράμματοί εἰσιν καὶ ἰδιῶται“ (lat. 

Vulgáta: homines essent sine litteris et idiotae). Renate Steiger tak podotýká, že ve 

dvanáctém století byli křesťanskými spisovateli jako idiotae nebo illiterati (také 

rustici či rusticani, vše v protikladu k docti a sapientes) nazýváni příslušníci různých 

hnutí, kteří chtěli opět probudit myšlenku křesťanské chudoby a apoštolského 

následování. Tito lidé, často bez jakéhokoli školského vzdělání, si osobovali lepší 

poznání než klérus vyučený v teologii. Takto se vlastně posměšek stal jejich 

programem. Kritický impulz, který stál za vznikem těchto hnutí, našel později mimo 

jiné svou odezvu také v „hnutí zbožnosti“ devotio moderna,329 jež působilo přímo na 

Kusána.330 

Lze tedy oprávněně předpokládat, že v myšlení Mikuláše Kusánského se odráží 

obdobný apel jako u dobových nápravných hnutí a s tím i spojená kritika strojenosti 

a záměňování učenosti za zbožnost. Není tedy divu, že tento spis (spolu s De visione 

dei) byl v pozdně středověkých knihovnách řazen vedle mystických spisů Bernarda z 

Clairvaux, které se týkaly výkladu Písně písní.331 To by nás však nemělo svádět k 

tomu, abychom Kusána začali řadit k tzv. „afektivní mystice“, kde hlavní roli při 
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 Tamtéž. 
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 Jedno ze stěžejních děl devotio moderna, totiž spisek Tomáše Kempenského De imitatione Christi, 
bylo známo nejpozději v roce 1429, tedy v době, kdy Mikuláši Kusánskému bylo 28 let; a je doloženo, 
že Kusánský ho skutečně znal. V De imitatione Christi se také dává do souvislosti chudoba a pokora s 
moudrostí: „Ista est summa sapientia per contemptum mundi tendere ad regna caelestia. Vanitas 
igitur est divitias perituras quaerere, et in illis sperare. Vanitas est honores ambire, et in altum se 
extolere“ – De Imitatione Christi I 1, 3–4. U Kempenského rovněž nalezneme onen „pathos 
nezprostředkovanosti“, kterým se vyznačuje Kusánův idiota především ke vztahu k autoritám: „Non 
te defendat auctoritas Scribentis utrum parvae vel magnae litteraturae fuerit, sed amor purae 
veritatis te trahat ad legendum. Non quaeras quis hoc dixerit, sed quid dicatur attende“ – De 
Imitatione Christi I 5, 1. Motiv lásky k pravdě lze také nalézt v De sapientia, třeba jen v tom, že láska 
nutí soukromníka, aby osvítil řečníka a vyvedl ho z nepravé moudrosti. I u Kusána má totiž moudrost 
afektivní konotace (i když je dosahována především intelektuálně), čemuž nasvědčuje již zmíněná 
spojnice mezi moudrostí a chutí, ke které se Kusánus hlásí v tomto dialogu. 
330

 Srv. Steiger, Renate, „Einleitung“ in: Nikolaus von Kues: Der Laie über die Weisheit, s. XI n. 
331

 Srv. tamtéž, s. XXXVI n. 
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výstupu k Bohu hraje právě láska.332 Výstup k Bohu je tu pojat velmi intelektuálně, 

což lze vidět i na tom, že Kusánus, jak poukazuje Flasch, se hlásí k augustinovské 

zásadě, že nejde milovat nic, co bychom dříve nepoznali.333 

Kusánův idiota se tak prohlašuje za chudého a na knižní moudrosti nezávislého 

nevzdělance, čímž má vystoupit „marnost“ světského poznání, které se nedokáže 

dostat k samotnému Absolutnu a které tedy neplodí pokoru a blaženost. Samotný 

Kusánův idiota však ve skutečnosti není žádný nevzdělanec, což již v Idiota de 

sapientia je patrné z toho, že mluví latinsky (!). A například v dialogu Idiota de 

staticis experimentis (viz níže) požaduje sepsání knihy, která by obsahovala poměry 

vah různých veličin,334 což by jistě neudělal, kdyby byl nepřítel knih jako takových. 

Kusánský chce takto vyjádřit, že vzdělanost má smysl, ale musí to být vzdělanost 

trochu jiného typu, než jak ji provozují na školách, což se týká především 

„peripatetiků“, vždyť i filosof, který se tak horlivě nechává poučovat v Idiota de 

mente, je sám peripatetik (tj. aristotelik). Vědomost má být budována v přímé 

návaznosti na „knihy Boží“, a nikoli v návaznosti na jednotlivé autority. Systematická 

práce vzdělanců by se také měla intenzivněji obrátit na zkoumání přírody, což je 

námětem již zmíněného dialogu Idiota de staticis experimentis, kde se Kusánský 

snaží propagovat metodu universálního měření, jíž je snad možno dosáhnout dosud 

nevídaných vědomostí o světě. Jde tak opět vidět, že u Kusánského se pomalu 

začíná probouzet novověk. 

2.2.3 Hlavní d ůrazy Kusánova myšlení v dialogu De sapientia 
 

V předchozí části se ukázalo několik důležitých motivů, pomocí nichž Kusánský 

přemýšlí o moudrosti. A to především, že moudrost je poměrně standardně335 

chápána jako správné a pravdivé vědění a nejvyšší moudrost je pak nejvyšším 

věděním, které je vpravdě božské, ať již ve smyslu vědění, kterým ví Bůh, či vědění o 

Bohu. Tato „božskost“ vědění je pak to, co určuje celý další průběh dialogu, a to 
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 Srv. např. Ivánka, Endre von, Plato christianus, přel. V. Němec, OIKOYMENH, Praha 2003, s. 
363nn. 
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 Srv. Flasch, Kurt, Nikolaus von Kues. Geschichte einer Entwicklung, s. 265. 
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 Srv. Cusanus, Idiota de staticis experimentis 161; v českém vydání „Idiota de staticis 
experimentis“, in: Mikuláš Kusánský. Život a dílo renesančního filosofa, matematika a politika, s. 244. 
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zvláště tím způsobem, že světské vědění je v protikladu k tomuto božskému vědění, 

jelikož o Bohu/Stvořiteli a světě/stvoření se v křesťanství uvažuje zásadně odděleně, 

jinak by nemělo valný smysl hovořit o stvoření či zabývat se možností lidské 

transcendence.336 

Z této bytostné nespojitosti božského a světského pak plyne i ona „nerozumnost“ 

(protikladnost) lidského myšlení, které se pokouší myslet Boha. Jak jsme již viděli, 

Kusánus zastává názor, že pozorná mysl najde božský základ ve všem, co se kolem ní 

a i v ní děje, třeba v měření, které není myslitelné bez určité jednotky, a tato 

jednotka zase není myslitelná bez Jedna jako takového. Božské je tak pro lidskou 

mysl, jež je pro Kusána vrcholným obrazem Boha,337 určitým způsobem 

samo‑zřejmé. A proto nahlížení této božské „samozřejmosti“ není a ani nemůže být 

vyhrazeno pouze vzdělancům: Dokonce by šlo říct, že tato samozřejmost může být 

vzdělancům zastřena, protože jejich světské vědění jim může bránit v pokoře, a tím i 

v bezprostředním přístupu k Absolutnu. A právě ona samozřejmost plyne z božské 

stvořitelské moci. 

Bůh je tak stále oním Absolutnem, ze kterého vše pochází a v němž má vše svůj 

původ, což je božská charakteristika, která je nejvíce akcentovaná v celém dialogu a 

nakonec i v celém Kusánově myšlení.338 A jen o absolutním Bohu je možné v silném 

slova smyslu tvrdit, že je Stvořitelem a prvním Počátkem. Kusánovo myšlení 

Absolutna je určováno, můžeme říct, základním „axiomem“, že vše jednoduché je 

od přirozenosti původnější než to složené,339 což se Kusánský nejprve snažil ukázat 

na příkladech vážení, počítání a měření. Z toho plyne, že ona prvopočátečnost Boha 

je zároveň jednotou. Tuto jednotu lze rovněž vyjádřit jako naprostou identitu, 

pravdu, bytí apod.340 Jenomže aby absolutní jednota byla skutečně absolutní 

jednotou, není možné, aby od ní bylo něco odlišného, jelikož pak by v souvislosti se 
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 Srv. např. Ivánka, Endre von, Plato christianus, s. 140. 
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 De sapientia I, 26. 
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 Srv. Thurner, Martin, „Nekonečné přibližování. K významu osobnosti Mikuláše Kusánského“ in: 
Jednota a mnohost, Vyšehrad, Praha 2002, s. 55. 
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 De sapientia I, 6: „Sicut enim simplex prius est natura composito, ita compositum natura posterius; 
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stvořením nešlo Boha považovat za absolutního Stvořitele, protože by mohlo být 

něco, co by nebylo Bohem stvořeno. Zároveň je třeba si dát pozor na nebezpečí 

sklouznutí do tzv. panteismu, takže je nezbytné stále zachovávat důraz na 

naprostou Boží význačnost oproti stvoření. Z výše uvedených důvodů je třeba tedy 

stále tvrdit, že vše stvořené je odlišné od Boha, ale také je nutno vzápětí dodat, že v 

určitém smyslu je vše stvořené i božské, protože má v Bohu svůj počátek, a tak skrze 

stvoření lze spatřit Stvořitele. 

Toto jsou motivy, které již dobře známe z Kusánova předchozího díla. Teprve však 

nyní dochází k plnému uvědomění toho, co dříve nebylo náležitě domyšleno (ať již 

kvůli přílišnému důrazu na diferenci v De docta ignorantia, či opačnému problému 

v De coniecturis – nynější pozice se snaží držet v rovnováze ono napětí mezi 

skrytostí a nepřístupností boží a naopak jeho neustálým a samozřejmým zjevováním 

i v těch nejobyčejnějších (lidských) činnostech). Absolutno je tak stále skrytým 

Bohem (lat. deus absconditus),341 je však zároveň i podmínkou všeho, co se na světě 

děje, protože svět je jeho zjevením (vše ve světě je tudíž božské i když postihnuté 

diferencí). Což je také smysl oné nejvyšší moudrosti (lat. summa sapientia),342 kde je 

na jednu stranu tvrzeno, že je Absolutna dosahováno (což ještě v De docta 

ignorantia by nebylo možné bez božského intelektu Ježíše Krista, ale již v De 

coniecturis to nepředstavuje žádný problém, protože člověk je přece similitudo dei), 

ale nedosažitelným způsobem, což je nám již známá myslitelská figura z De docta 

ignorantia, kde také veškeré vědění spočívalo v uznání principiální nemožnosti 

vědění. Přičemž v De coniecturis byl tento výdobytek předchozího spisu do jisté míry 

potlačen. Právě z toho důvodu lze brát celé Kusánovo „vyzrálé“ myslitelské období 

jako jistou rovnováhu mezi jeho hlavními předcházejícími spisy. Kusánus sám si byl 

do určité míry vědom tohoto novum své pozice, označuje totiž své pojetí teologie 

(která v jeho pojetí odpovídá první filosofii, tj. myšlení o Počátku), jakožto absolutní 

teologii (tj. teologii, která je nade všemi positivními i negativními tvrzeními i 

spojením obou), která v sobě shrnuje jak negativní teologii (která je spíše 
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 Viz Kusánův krátký spisek z roku 1445-47 De deo abscondito. V českém překladu J. Patočky, in: 
Mikuláš Kusánský. Život a dílo renesančního filosofa, matematika a politika, s. 185-189. 
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charakteristická pro De docta ignorantia), tak pozitivní teologii (která je pak 

příznačnější, i když trochu omylem, pro De coniecturis).343 

Pravda, a to nejvyšší Pravda, je tak všude kolem nás, v každé z těch nejvšednějších 

činností, což je smyslem toho, že soukromník vede řečníka do holičství, aby ho 

poučil o nejvyšší moudrosti (navíc jde samozřejmě o ironický prvek, poněvadž idiota 

dává přednost pravdám, které lze pozorovat z klidu holičského krámku, před těmi, 

které lze nalézt v učených knihách – jedná se tak opět o zřejmou kritiku tehdejší 

(universitní) vzdělanosti). S tímto se pojí i jistá změna „metody“. Zatímco v dřívějších 

spisech se vycházelo přímo ze samotného Jedna a z jeho „vlastností“ (nejlépe 

matematicky vyjádřených) se usuzovalo na povahu všeho stvořeného, tak nyní se 

vychází od stvoření, právě od těch nejobyčejnějších věcí či činností, uvažuje se nad 

podmínkami takového konání, což je vždy nějaká jednota; tyto poznatky jsou pak 

následně přeneseny do „nejvyšších míst“ (lat. in altissima),344 čímž se ukáže 

paradoxní povaha samotného Jedna, které vše zakládá. 

Tímto způsobem Kusánus rovněž používá ve sledovaném dialogu příměr chuti (lat. 

sapor) a předchuti (lat. praegustatio). Náš intelekt jakoby „ochutnává“ (lat. gustare), 

tj. zakouší, jednotlivé věci. Tyto věci jsou však jen ozvukem, tedy předchutí, svého 

původu, božské „Chuti“. Bez této Chuti je jakékoliv intelektuální zakoušení 

nemožné.345 Avšak ze samotné předchuti nelze usuzovat na povahu světa a člověka. 

Proto také každý, kdo myslí, že moudrostí není nic jiného než chápání toho, co je 

pochopitelné a dosažitelné, což jsou právě charakteristiky oné předchuti, se hluboce 

mýlí, protože počáteční Chuť nepatří mezi zakusitelné věci, i když je zakládá.346 

                                                           
343

 De sapientia II, 32: „Est deinde consideratio de deo, uti sibi nec positio nec ablatio convenit, sed 
prout est supra omnem positionem et ablationem. Et tunc responsio est negans affirmationem et 
negationem et copulationem.“ 
344

 Můžeme se právem domnívat, že jde o jistou obdobu onoho „znekonečnění“, které Kusánus hojně 
používal v předchozích dvou sledovaných spisech. Tento postup jsme mohli nalézt při úvahách, jakým 
způsobem vše existuje v nekonečnu (šlo tedy o snahu předvést coincidentia oppositorum v Jednu). 
Kusánus totiž vzal prosté geometrické obrazce (přímku, trojúhelník, kruh) a ukázal, že pokud tyto 
obrazce myslíme jako nekonečné, tak nám nutně splynou, tj. koincidují. A poněvadž pro Kusánského 
je Absolutno vždy především Nekonečnem (srv. De sapientia I, 9: „Altissimum enim est, quod altius 
esse non potest. Sola infinitas est illa altitudo.“), tak lze oprávněně tvrdit, že jde o obdobný (ne-li 
přímo totožný) logický postup. 
345

 De sapientia I, 10. – NB. Zde je patrný ozvuk biblického mýtu o pádu člověka, který přeci 
ochutnává jablko ze stromu poznání, a tím přichází o svou nevinnost a potažmo nesmrtelnost. 
346

 Tamtéž, 12. 
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Použité příměry nyní svědčí o tom, že Pravda jako taková není (a vlastně ani nemůže 

být) předmětem spekulace, ale že je ji třeba především zakusit či zažít. Právě k tomu 

nás má vést ona předchuť či předzvěst, která je přítomná ve světě (a která je 

vposled Jednem zasaženým diferencí, tj. stvořením).347 Takto ani samotný výstup 

není již třeba chápat čistě intelektuálně (i když nelze popřít, že u Kusána návrat 

k Jednu je především návratem mysli k Jednu), ale jde o mnohem komplexnější 

pohyb – Kusánus totiž rozvádí svůj příměr s chutí, takže návrat či výstup je stálé 

přibližování se k plnosti chuti a tím pádem i plnosti radosti. Nesmrtelnost pak 

nespočívá pouze v neustálém zlepšování našeho poznání, ale rovněž je kladen důraz 

na to, že jde o neustálé zvyšování radosti.348 

Toto je jedním z dokladů, že se změnil základní smysl či účel Kusánova myslitelského 

díla. Zatímco dříve byla patrná snaha nabídnout alternativní spekulativní systém 

k dobovému universitnímu myšlení, tak nyní jde spíše o spisy s mnohem menší 

„cílovou skupinou“. Kusánus míří na okruh svých čtenářů-příznivců, které chce 

přivést k podobné zkušenosti, jakou zažil on na své cestě z Konstantinopole, tj. k 

onomu vhledu do paradoxní povahy samotného Základu. Nyní je jeho dílo tak svého 

druhu průvodce do této zkušenosti.349 To znamená, že Kusánus se snaží vést 

                                                           
347

 A ona předchuť je nezbytná, aby se vůbec mohlo dojít k Chuti samé (srv. De sapientia I, 11: „Cum 
enim ipsa sit vita spiritualis intellectus, qui in se habet quandam connaturatam praegustationem, per 
quam tanto studio inquirit fontem vitae suae, quem sine praegustatione non quaereret nec se 
repperisse sciret, si reperiret, hinc ad eam ut ad propriam vitam suam movetur.“). Proto je tak 
důležité přivádět vhodné „adepty“ ke správnému rozeznání předchuti Chuti ve světě. Opět se jedná o 
značný rozdíl oproti předchozím dvěma sledovaným spisům, kde se spíše vycházelo od „Chuti“ samé 
a jen jakoby mimochodem poukazovalo na to, že Jedno je podmínkou všech lidských činností, proto o 
něm není možné třeba ani pochybovat. Nyní z myšlenky, která dříve hrála spíše „druhé housle“, se 
stává hlavní východisko Kusánova promýšlení Počátku a cesty k Němu. 
348

 Avšak cíl našeho myšlení, a tím i bytí, je u Kusána principielně nedosažitelný. Ale jak je pro tohoto 
myslitele obvyklé, tuto podivnou a snad i trochu neuspokojivou skutečnost přetváří vzápětí v klad, a 
to tak, že v ní zakládá naši nesmrtelnost (srv. De sapientia I, 11: Et quando eo ducitur vitam suam 
quaerens, ut eam infinitam vitam videat, tunc tanto plus gaudet, quanto suam vitam immortaliorem 
conspicit.“). Právě v nekonečnosti a nedosažitelnosti posledního cíle se může i bytostně a 
nepřekonatelně konečná bytost stát nakonec nekonečnou, a to v neustálé snaze dosáhnout tohoto 
cíle, čímž by mohla být zodpovězena klasická filosofická otázka po nesmrtelnosti duše. 
349

 Toto velmi dobře odpovídá i dalšímu důležitému dílu kardinála Kusánského, a to krátkému spisu 
De visione dei z roku 1453 (jde tudíž o stejné „období“ jako dialogy se soukromníkem, které pocházejí 
z roku 1450). Kusánus, stejně jako soukromník v dialog o moudrosti řečníkovi, se snaží 
zprostředkovat zkušenost „vidění Boha“ spřáteleným benediktýnským mnichům z Tegernsee. Rovněž 
zde začíná se smyslovou zkušeností, která má být následně přenesena „do vyšších míst“. Nyní si na 
pomoc bere boží ikonu (lat. eiconam dei), která se vyznačuje tím, že tvář na obrazu jako by se dívala 
přímo na každého jejího pozorovatele, ať stojí kdekoli. Přikládá jim dokonce i podrobný „návod“ 
k zakušení onoho paradoxního základu vší skutečnosti. Mniši se mají pohybovat po místnosti a na 
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k tomuto základnímu paradoxnímu náhledu/zážitku stejným způsobem, jakým 

k němu vede i v tom dialogu idiota řečníka.350 Přičemž podmínkou je skutečná touha 

hledajícího, ostatním nemá cenu nejvyšší pravdu sdělovat. Což je vlastní důvod 

toho, proč Kusánus úmyslně omezil svou čtenářskou základnu na ty, kteří skutečně 

touží po pravdě a nenechali se svést falešným pokrmem, kterým je nakrmila 

autorita (universit, chtělo by se dodat). 

Tady se opět dostává ke slovu nutnost odmítnutí zásady sporu při výstupu k Jednu, 

což je záležitost, se kterou jsme se již seznámili na patřičném místě výkladu De 

coniecturis. 

Pro zopakování: Jak upozorňuje Werner Beierwaltes,351 kusánovské universum je 

charakteristické tím, že je směsí identity a diference. Toto sice platí i pro samotné 

Absolutno, ale Absolutno toto rozlišení díky své jednotě transcenduje a je o něm 

vhodné spíše mluvit jako o identitě identity a diference. Vše, co je stvořené, je tak 

směsí totožnosti a různosti, přičemž obě „složky“ nějakým způsobem pochází z 

Absolutna: Totožnost plyne z jeho pozitivního charakteru, který je zjevný ve 

stvoření, a různost zase z jeho odlišnosti od stvoření, díky které je zachována 

transcendence, aniž by byla porušena jednota. To znamená, že vše stvořené je sice 

identické samo se sebou, ale také touto identitou je odlišné od jiného, které je však 

také identické samo se sebou.352 

                                                                                                                                                                     
vlastní oči zakoušet, že se ikona dívá přímo na ně. Zároveň se mají pohybovat několika směry a být 
tam ve větším počtu. Takto si uvědomí, že ikona zůstává nehybná, i když se úhel pohledu mění. 
Navíc, i když se zdá, že se dívá přímo na jednoho z nich, tak se ve skutečnosti dívá na všechny stejně. 
(Srov. Cusanus, De visione dei, Preafatio, 2nn). Jde tedy o obdobný zácvik do zkušenosti paradoxu, 
kterým se vyznačují i dialogy s idiota. A Kusánus tu figuruje jako průvodce do této zkušenosti 
(výslovně De visione dei, Ad abbatem et fratres in Tegernsee, 1: Conabor autem simplicissimo atque 
communissimo modo vos experimentaliter in sacratissimam obscuritatem manuducere, ubi dum eritis 
inaccessibilem lucem adesse sentientes.“). Pro naše téma je také významné, že i De visione dei není 
určeno široké skupině čtenářů, ale nejdříve malé skupince přátel, ke kterým může hovořit otevřeně a 
které „horlivost pro Boha“ (lat. zelo dei) uschopňuje k tomu, aby jim byl zpřístupněn tento nesmírný 
poklad (lat. hic thesaurus aperiatur utique pretiosus valde et maxime fecundus). 
350

 Toto dosvědčuje i pasáž z De sapientia I, 10, kde orator prosí idiota, aby ho nepřestával vést, než 
bude moci zakusit něco z těchto vznešených nauk/náhledů (lat. theoria): „Non cesses, quaeso, me illo 
ducere, ubi aliquid talium altissimarum theoriarum tecum quam suaviter degustem.“ 
351

 Srv. Beierwaltes, Werner, Identität und Differenz, s. 106. 
352

 Interpretace Wernera Beierwaltese jde poměrně dobře přímo k „filosofické dřeni“ daného 
problému. Sám Kusánus tuto skutečnost (tedy nedokonalost stvoření) vyjadřuje ve sledovaném 
dialogu pomocí poukazů na to, že ve světě vše může být více nebo méně, kdežto Bůh je absolutním 
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Diference je tu chápána jako „vlastnost“, která je charakteristická pro stvoření a 

která také určitým způsobem pochází od Boha, a to i přesto, že diferenci Kusánus 

chápe jako ne‑bytí, či nedostatečnost stvoření; to vše plyne z pojímání Boha jako 

naprostého Stvořitele, v němž jsou nějakým způsobem přítomny i všechny 

protiklady. V Bohu samém však o různosti jako takové nemůžeme mluvit. Je sice 

určitým způsobem odlišný ode všeho stvořeného, ale je také tím samým způsobem 

se stvořeným totožný – protože Absolutno, pokud má jít skutečně o Absolutno, 

musí být nad protiklady povzneseno. Boží „diference“ je tak jiného řádu a je vlastně 

absolutní identitou, která v sobě zahrnuje výše zmiňovanou identitu i diferenci, a 

proto je také překonává. 

Právě z výše uvedených důvodů musí být překonána zásada sporu (jakožto svého 

druhu „reprezentant“ stvořené diference), poněvadž nejen nevystihuje celek 

skutečnosti, ale i brání dosažení cíle našeho myšlení. Racionalizace myšlení, která je 

zjevně postavena na bezrozpornosti, již totiž předpokládá možnost sporu (tj. 

diferenci), jinak by byla prázdná a nijak by se nelišila od zásady totožnosti (tj. a=a). A 

tak ten, kdo lpí na zásadě sporu, musí podle Kusánského stále vězet v rozdílnosti 

identity a diference, která je charakteristická pro všechno stvořené, a tento rozdíl 

nemůže nijak překonat. A právě sjednocováním těchto protikladností, které provádí 

náš intelekt, se vyjadřuje bytostná schopnost lidského intelektu k dosažení 

nekonečna. Člověk je tak schopný zbožštění, ale jen za předpokladu, že se vzdá353 

toho, co je pro naše světské myšlení nejvíce určující, což je v tomto kontextu právě 

ona zásada sporu. 

Paradoxní a protikladné myšlení božského je vlastně pro Kusána způsob, jak 

překonat bytostnou lidskou omezenost a konečnost, a právě možnost paradoxu, 

který je nahlížen tradičně jako omyl a závada uvažování, se tak stává tím, díky čemu 

se můžeme přibližovat božskému. Dochází tu tak k převrácení klasického myšlení: 

Zásada sporu je pro Kusánského čistě světskou záležitostí, proto je třeba ji překonat. 

                                                                                                                                                                     
Maximem či Minimem (jde ostatně o záležitosti uvedené již v De docta ignorantia), díky čemuž je 
ono „více“ nebo „méně“ vlastně umožněno. 
353

 Tady se ozývá motiv chudoby myšlení rozvinutý mistrem Eckhartem; viz Flasch, Kurt, Nikolaus von 
Kues. Geschichte einer Entwicklung, s. 268. 
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Lidské myšlení Jedna, a tudíž Boha, se nijak neshoduje s myšlením samotného Boha, 

žádná analogie tu neplatí.354 Pokud tedy chceme v daném způsobu myšlení dojít k 

Bohu, je třeba stávat se naprosto jednoduchými tím, že v myšlení sjednocujeme 

protiklady, a tak je překonáváme, čímž se stáváme božskými.355 Bůh je sice 

základem a původem všeho našeho myšlení, což Kusánus vyjadřuje božími jmény 

jako Absolutní Pojem či Absolutní Předobraz, a rovněž lidská důstojnost jakožto 

obraz Boha zaručuje jistou adekvátnost a „podobnost“ našeho a božího myšlení; ale 

tato podobnost je zároveň vždy stižena stejně základní nepodobností, a proto nelze 

úplně konsistentně hovořit o analogii mezi lidským a božským. V myšlení však nejde 

zůstat u toho „světského“, to totiž způsobuje jen zoufalství a smrt. 

V následujícím oddílu si podrobněji ukážeme, jak onen vlastní výstup k samotnému 

Základu (který je i Životem a Radostí etc.) probíhá. 

2.3 Transcendence mysli v Idiota de mente356 
 

Tématem této kapitoly bude výstup lidské mysli k Bohu, což je hlavním úkolem (a 

nakonec i charakteristikou) všech lidí. Jde tudíž o téma transcendence. Je však třeba 

mít stále na paměti, že u Kusána lze mluvit o transcendenci dvojím způsobem. 

Jednak jde o lidskou mysl, která se stále více přibližuje k Absolutnu (což nás nyní 

bude zajímat), a jednak o ono Absolutno, které je nade vším. Skutečně ve vlastním 

smyslu slova transcendentní je však pouze Absolutno jako takové. Člověk, potažmo 

lidská mysl, jelikož samotný výstup se provádí přísně intelektuálně, se spíše po 

malých krůčcích neustále přibližuje k tomuto absolutnímu Jednu. 

Na způsobu vypracování výstupu mysli k Bohu můžeme rovněž dobře pozorovat, že 

dialogy o idiota představují snad i „paradigmatickou“ změnu v Kusánově myšlení. 

Výstupem mysli k Bohu se totiž zabývaly i oba spisy, kterými se zabývala první část 

předkládané studie, ovšem každý ze své specifické perspektivy, které se nakonec 

                                                           
354

 Srv. Beierwaltes, Werner, Identität und Differenz, s. 109–110. 
355

 Analogicky i méně „lidskými“, ovšem lidskými v, řekněme, upadlém smyslu, jelikož podle 
Kusánského je lidskost jakoby porušená či uspaná a musí projít několikastupňovou intelektuální 
cestou připodobňování se Bohu, čímž vlastně dosáhne pravé a původní lidskosti. 
356

 Opět do jisté míry čerpám z mého článku „Intelektuální transcendence u Mikuláše Kusánského“ 
in: Novák, Aleš (ed.), Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum MMXIV, Togga, Praha 2014, s. 
123-139. 
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ukázaly být v jistém ohledu nedostatečné. S vypracováním transcendence mysli 

k Jednu, které se nachází právě v Idiota de mente, bude však Kusánus až do konce 

svého života spokojen, což lze usuzovat i z toho, že již více onen výstup nepopisuje 

do takových podrobností, jak to nalezneme na stránkách tohoto spisu.357 Takto 

s dialogy o idiota leží před námi již vyzrálé antropologické dílo. Další spisy se posléze 

spíše zabývají určitými aspekty božích pojmenování nebo jsou určeny jako duchovní 

průvodce pro Kusánovi přátele. 

Hlavní postava dialogu je opět nám již známý idiota, chudý a nevzdělaný laik, ke 

kterému přivede onen římský řečník vzdělaného peripatetického filosofa, aby se u 

nevzdělance poučil a nalezl odpovědi na své palčivé otázky týkající se především 

nesmrtelnosti lidské duše.358 Nevzdělaný idiota pak lehce a i s trochou ironie 

poučuje onoho vzdělance o zásadních pravdách.359 

Novoplatónská tradice bývá někdy nazývána jako „myšlení Jedna“,360 protože její 

myšlení se odvíjí od prvního a naprostého Počátku. Nejinak je tomu i u Kusána. 

Jedno (tj. Absolutno či Bůh) plně určuje nejen směr jeho myšlení, ale i myšlení 

samotné. Vše je totiž podřízeno tomu, aby mysl dosáhla Absolutna. Tématem této 

kapitoly bude sice především „subjektivní“ aspekt transcendence u Kusána.361 Než 

však k tomu přikročíme, podívejme se přece jen alespoň na alespoň základní body 

Kusánova pojetí božského Počátku v Idiota de mente. 

 

                                                           
357

 Toto je rovněž patrné i na tom, že svým žákům ve svém posledním díle doporučuje k četbě mimo 
jiné i tyto knihy za účelem seznámení se s jeho naukou, srv.Cusanus, De apice theoriae, 5 (v českém 
překladu Karla Flosse: Kusánský, Mikuláš, O vrcholu zření, Vyšehrad, Praha 2003, s. 8). 
358

 Filosof je zástupce universitní aristotelské tradice (jak sám přiznává je peripatetikem – srv. DM 1, 
53, v českém vydání „Soukromník o mysli“, in: Mikuláš Kusánský. Život a dílo renesančního filosofa, 
matematika a politika, s. 197), která tak podle Kusána v mnohém selhala, což lze vidět i na tom, že 
její zástupce není schopen dojít k náhledu, pro tehdejší dobu a náboženství tolik zásadnímu, že duše 
je nesmrtelná. 
359

 Čímž má být právě ironicky naznačeno (i vzhledem k předchozímu dialogu), kdo má skutečnou (tj. 
živou) moudrost, a kdo nikoli. Takto nakonec se idiota projevuje jako skutečný filosof (tj. milovník 
moudrosti), kdežto peripatetik jako (alespoň zpočátku dialogu) nevzdělaný idiot. Ale je třeba přiznat, 
že Kusánus na začátku dialogu De sapientia (ústy svého idiota) mnohem ostřeji vystupoval vůči 
řečníkovi a i jemu posléze sdělil a dovysvětlil tajemství nejvyšší moudrosti. Takto lze oprávněně 
usuzovat, že pro Kusána byli všichni jednotliví zástupci dobových myšlenkových tradic „získatelní“ 
pro jeho věc, tj. pro cestu k pravé moudrosti. 
360

 Srv. Floss, Karel, „Jednota, mnohost a novoplatónské tradice“, in: Jednota a mnohost, Vyšehrad, 
Praha 2002, s. 68. 
361

 Srv. Beierwaltes, Werner, Identität und Differenz, s. 105. 
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2.3.1 Transcendence Absolutna 
 

Hned na počátku dialogu De mente Kusánus vyjadřuje přesvědčení, že vše konečné 

je plně závislé na nekonečném. Každé lidské umění je totiž vždy nějak omezené a 

nedokonalé, což je dáno tím, že je odvozeno od dokonalého nekonečného umění, 

které však může být jen jedno, protože více nekonečen by se od sebe nějak muselo 

lišit, což je však podle Kusána nemožné.362 Lidské umění přivádí nezničitelné a věčné 

formy do smyslovosti (lat. resplendere),363 a to tím způsobem, že nechá vystoupit 

jednotlivé poměry věcí, takže forma se může náležitě projevit. Což znamená jednak, 

že ve smyslovosti nelze najít žádnou neměnnost či nezničitelnost, a jednak 

komplementárně to, že tyto charakteristiky má ono nekonečné umění, a tak je 

nekonečné umění přesností a mírou všeho.364 Ony věčné formy se pak odrážejí ve 

smyslovosti, avšak přísně vzato těchto oddělených věčných forem není množství, 

nýbrž jen jediná.365 To samé platí i o jménech věcí – žádné jméno nemá přesnost, a 

ani ji mít nemůže, jelikož přesností všeho a pravým jménem všeho je Jedno. Jméno 

Jedna je však nevýslovné, jinak by bylo podrobeno určitosti, která je charakteristická 

pro smyslovost, a přestalo by být jménem všech jmen. Tato nevýslovná 

nepojmenovatelnost je základem pojmenovatelnosti všeho ostatního, poněvadž vše 

pochází od něj jakožto z jediné formy.366 

Již úvodní pasáže dialogu ozřejmují, že Kusánus chápe Absolutno stále jako 

ab‑solutum, tedy jako něco naprosto odpoutaného, vyvázaného či vyproštěného z 

řádu světa, což samotný latinský termín naznačuje. Jen pokud je Absolutno naprosto 
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 DM 2, 59n., v českém vydání, s. 200n. 
363

 DM 2, 63; česky, s. 201. 
364

 Ale asi nejdůležitější je ona souvislost mezi lidským uměním a poměry věcí. Lidské umění totiž 
slouží k tomu, aby poměry věcí (které jsou stále přítomné, jen jsou zastřeny látkou) vystoupily a staly 
se viditelnými i pro smyslové orgány. Tady je možné spatřovat jistou počáteční fázi novověké 
matematizace světa, která aktivním lidským „vymáháním“ přivádí svět do počitatelné podoby. 
Kusánovi právě k tomuto účelu slouží lidské umění (sám udává příklad vyřezávání lžíce, kde je 
potřeba náležitých proporcí/poměrů, aby vysvitla forma lžíce). Lidské umění si tak zaslouží ocenění, 
protože nejde o pouhou nápodobu stvořeného (tj. platónsky řečeno nápodobu obrazu předobrazu – 
Viz Platón, Ústava, X, 598a-b, v českém překladu F. Novotného: Platón, Ústava, OIKOYMENH, Praha 
2001, s. 308n.), ale jde o nápodobu věčných a proto i božských forem. Výtvory umění jsou tak jistým 
způsobem vznešenější než věci tohoto světa, a to právě z toho důvodu, že jsou v nich formy jasněji 
viditelné, což ukazuje na jejich větší blízkost k Počátku. 
365

 DM 2, 67; česky s. 203. 
366

 DM 2, 68; česky s. 203. 
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„mimo“ či „nade“ vším, je zaručena jednota a tím i neomezenost prvního principu. A 

jen tak můžeme hovořit o jediném prvním Počátku všeho. Počátek je počátkem 

všeho, a proto musí svým způsobem také vše zahrnovat. Není možné, aby něco bylo 

od něj naprosto jiné, protože to by znamenalo, že od něj nepochází, a šlo by tak o 

jiné absolutno/nekonečno, což však nelze připustit. Proto je Počátek především 

Jednotou čili Jednem a zároveň i podmínkou vší mnohosti i diference, které mají 

skutečně svůj původ v Jednu (a nevznikly třeba vzepřením se vůči Jednu či 

v důsledku pádu, ale jde o důsledek postupného rozvíjení božského Jedna jakožto 

nekonečného pohybu sebe-poznávání). V nynějším dialogu je tato Jednota chápána 

především jako jednota aktivní i pasivní stránky skutečnosti. Tímto se nám dostává 

ke slovu i trojiční aspekt Počátku. Je totiž spojením aktivním i pasivní stránky, a to 

takovým způsobem, že vše překračuje.367 

Pokud jde o charakter světa, tak stále platí, že svět je ve všem odvislý od Absolutna, 

až na to, že je konečný.368 V De coniecturis jsme však viděli, jak Kusánus přesouvá 

pozornost od myšlení universa jako takového k myšlení universa skrze mysl/intelekt. 

Tento náhled platí s jistými korektivami i tady. Mysl (lat. mens) je však ve vlastním 

smyslu jediným pravým obrazem Boha,369 což znamená, že mysl je vzorem, podle 

                                                           
367

 Takto např. v DM 11, 131 (česky na s. 230) mluví Kusánus o božském Počátku jako o spojení (lat. 
nexus) naprosté možnosti být učiněno a naprosté možnosti učinit (Nonne, ut in esse prodiret rerum 
universitas, quam vides oculo mentis in absoluto posse fieri et in absoluto posse facere, necesse erat 
nexus ipsius utriusque, scilicet posse fieri et posse facere? Alias quod potuit fieri per potentem facere 
numquam fuisset factum). Z těchto pasáží je rovněž patrné, jak se váha přesouvá na mocenský 
rozměr Počátku, což se šířeji rozvine např. v De possest či v De apice theoriae. Viz níže s 137nn. 
368

 Co se povahy světa týká, i v De mente je stále důležitý náhled z De docta ignorantia, kde je svět 
označován jako kontrahované/skloubené nekonečno (lat. infinitas contracta) – Srv. DI I II, 4; 113. 
Tímto termínem se Kusánus snaží postihnout „omezenou nekonečnost“ světa jakožto celku stvoření, 
jelikož svět může obsahovat skutečně všechna rozvinutá určení původního absolutního nekonečna. 
Podobnou roli „konečného nekonečna“ však v De mente plní spíše samotná mysl, a to jednak proto, 
že její obsahy mohou neustále narůstat až do nekonečna, ale hlavně proto, že mysl je primárně 
zaměřena na nekonečno, a tímto svým zaměřením přivádí i vše ostatní (zpět) k nekonečnu. 
Nekonečnost samotného světa tu již není tematizována, i když existují důvody, proč ji předpokládat i 
v De mente: Jde především o záležitost, že mysl je pro Kusána živé zrcadlo (lat. vivum speculum) 
Boha, a tak obsahy mysli zrcadlí obsahy boží Mysli, což je stvořený svět – a pokud jsou obsahy mysli v 
nějakém úzkém smyslu nekonečné, tak je takovým tím spíše i stvořený svět. 
369

 DM 4, 76; česky s. 207: „Philosophus: Videtur, quod sola mens sit dei imago. Idiota: Proprie ita est, 
quoniam omnia, quae post mentem sunt, plus relucet in perfectis animalibus quam imperfectis et 
plus in sensibilibus quam vegetabilibus et plus in vegetabilibus quam mineralibus.“ Citovaná pasáž 
rovněž ukazuje, že i nyní si svět u Kusána ponechal jistou stupňovitost, ale tato stupňovitost již není 
formována podle vlastní aktivity mysli (čili podle fází jejího výstupu k Počátku), jak tomu bylo v De 
coniecturis, ale tato stupňovitost je spíše vedena mírou oduševnění, která je tomu kterému „stupni“ 
vlastní. 
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kterého jsou všechny ostatní případné boží obrazy formovány.370 Svět je tak nadále 

na způsob mysli371 a stále platí onen paralelismus mezi myslí a Myslí, tj. mezi 

obsahy, které tvoří lidská mysl (tj. pojmy) a mezi obsahy, které tvoří božská Mysl (tj. 

stvořené věci – svět). Takto je zaručena shoda mezi věcí a pojmem. 

Významným rozdílem oproti De coniecturis je takřka úplné opuštění od číselné 

spekulace vycházející z tzv. přirozené posloupnosti čísel.372 Přičemž důležitost čísla 

jakožto prvního stvoření zůstane samozřejmě zachována (upuštěno je jen od 

nedůležitého „balastu“, které se nabalil na tuto pro Kusána zásadní myšlenku v De 

coniecturis). Stále je tak vše stvořeno v čísle, míře a váze. Číselná povaha světa se 

projevuje v tom, že mezi všemi věcmi je možné dohledat náležité poměry (nebo se 

jich lidským uměním domoci). Nejde však o to, že by číslo bylo něčím, co má 

samostatnou existenci, ale je prvním vyvinutím (přičemž je důležitý rozdíl mezi 

vyvinutím – explicatio a obrazem – imago, viz níže) božské Mysli.373 Číslo je tak 
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 DM 3, 73; česky s. 205: „Nam dei notitia seu facies non nisi in natura mentali, cuius veritas est 
obiectum, descendit, et non ulterius nisi per mentem, ut mens sit imago dei et omnium dei imaginum 
post ipsum exemplar. Unde quantum omnes res post simplicem mentem de mente participant, 
tantum et de dei imagine, ut mens sit per se dei imago et omnia post mentem non nisi per mentem.“ 
371

 Ovšem již ne v té míře, jak tomu bylo v De coniecturis. 
372

 Toto však nalezneme již v De sapientia (De sapientia I, 25), kde Kusánus na několika místech 
podává výčet „stupňů“ světa, a to podle míry oduševnění (tento výčet odpovídá alespoň 
částečně DM 4, 76; viz pozn. 369 na předchozí straně – již jen to, že existuje několik podobných 
výčtů, které se liší, co do úplnosti, by nás mohlo přesvědčit, že tento způsob uvažování již pro Kusána 
ztratil značnou část své přitažlivosti). Takto máme nejprve elementy, minerály, vegetativní život (tj. 
rostliny), smyslový život (tj. zvířata), následně pak imaginativní život, racionální život a nakonec 
intelektuální život. Dohromady tedy sedm způsobů života (podle míry oduševnění). Pokud k tomu 
připočteme i božskou Mysl jakožto Počátek všech těchto životů, tak dostaneme počet 7+1, což nám 
neumožní žádné vhodné číselné spekulace (po vzoru těch, které nalezneme v De coniecturis). Navíc i 
„duševní“ stránka člověka má nyní čtyři části, což již úplně staví na hlavu vývody z De coniecturis. 
373

 Číslem se nyní míní tzv. božské číslo (lat. numerus divinus), které je produktem božské Mysli – 
oproti matematickému číslu, které je produktem lidské mysli. Jistě není bez zajímavosti, že v DM 7, 
98 je jako božské číslo nazvána právě lidská mysl („Arbitror omnes non posse dissentire mentem esse 
vivum quendam divinum numerum optime ad aptitudinem resplendentiae divinae harmoniae 
proportionatum ac omnem sensibilem, rationalem et intellectualem harmoniam complicantem et 
quidquid circa hoc pulchrius dici potest, adeo quod omnis numerus et omnis proportio et omnis 
harmonia, quae a nostra mente proce dunt, ita parum ad mentem nostram accedunt sicut mens 
nostra ad mentem infinitam.“). Toto však trochu podkopává již zmíněné (a pro Kusána velmi důležité) 
rozlišení mezi expliatio a imago. Toto rozlišení pochází z DM 4, 74, kde se jasně tvrdí, že každé číslo je 
vyvinutím (a každé vyvinutí je charakteristické větší nízkostí než stupeň, ze kterého bylo vyvinuto – 
jde tedy o nižší míry oduševnění a tím i reality), avšak lidská mysl je oproti tomu obrazem, který je 
charakteristický jistou rovností. Pokud však později Kusánus tvrdí, že lidská mysl je božským číslem, 
tak celé rozlišení začíná postrádat smysl. Možným řešením by bylo, že číslo je sice vyvinutím, avšak 
s výjimkou prvního čísla, skrz které je vše stvořeno (což je lidská mysl) a text pasáže tuto interpretaci 
umožňuje (z důvodu, že číslo=vyvinutí je tu chápáno jako mnohost stvořených věcí). Rovněž však 
může jít o Kusánovu terminologickou nepřesnost či přehlédnutí. 
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principem mnohosti všech stvořených věcí, a to až do té míry, že Kusánus tvrdí, že 

číslo není pouhým prostředníkem, přes kterého by se tato mnohost dále šířila do 

světa (což opět napovídá tomu, že opustil ono přísně hierarchizované pojetí světa 

do stupňů, které zastával ještě v předchozích spisech), ale že věci samy jsou číslem, 

tj. onou mnohostí – Kusánus takto zrušil jakékoli zprostředkování mezi naprostou 

Jednotou a mnohostí věcí, a to tím způsobem, že nyní samy věci jsou těmito čísly.374 

2.3.2 Individuální transcendence jakožto transcende nce mysli 
 

V celém Kusánově myšlení platí, že člověk je především myslí; to však neznačí jen 

základní charakteristiku člověka, ale také jeho úkol, cíl i způsob, jak tohoto cíle 

dosáhnout. Vše se odvíjí od toho, že mysl je v Idiota de mente určena jako imago 

dei. Kusánus totiž vše stvořené dělí na explicatio a imago. Explicatio je vyvinutím, tj. 

vystoupením a určením jisté skutečnosti z prapůvodní jednoty a tím i nabytí 

jinakosti čili diference. Takto je vše stvořené primárně chápáno jako explicatio. 

Výjimkou je lidská mysl, která není explicatio, ale imago Absolutna.375 A pro Kusána 

je obraznost těsně spojena s rovností. Když se totiž Kusánus snaží ilustrovat rozdíl 

mezi imago a explicatio, říká, že obrazem jednoty je rovnost, v níž také ještě není 

žádná diference, kdežto vyvinutím jednoty je mnohost, v níž diference již je.376 Tuto 

rovnost mezi obrazem a předobrazem nelze skutečně brát na lehkou váhu, na což 

upozorňuje i fakt, že Kusánus někdy pro tři osoby Trojice používá označení: Jednota 

(lat. unitas), rovnost (lat. aequalitas) a spojení (lat. connexio),377 což by naznačovalo 

rovnost bližší, než by mohlo být věroučně únosné.378 

Člověk je tedy nějakým způsobem jakoby roven Bohu. Obdobně jako v božské Mysli 

je totiž i v lidské mysli vše již nějak přítomno, byť s tím rozdílem, že božská Mysl je 
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 DM 6, 96: „Conspicis etiam, quomodo non est aliud numerus quam res numeratae. Ex quo habes 
inter mentem divinam et res non mediare numerum, qui habeat actuale esse, sed numerus rerum res 
sunt.“ 
375

 Jde o rozvinutí biblického přesvědčení, že člověk je stvořen k Božímu obrazu, viz Gn 1, 26, což 
Kusánus poměrně svébytně filosoficky interpretuje a činí z toho ústřední bod svého pojetí člověka. 
376

 DM 4, 74; česky s. 206: „Nam aequalitas est unitatis imago.“ 
377

 Srv. např. DI I, 7, 21. 
378

 S jistou mírou opatrnosti lze vskutku říci, že Kusánus předpokládá určitou rovnost mezi lidstvím a 
božstvím, avšak zároveň je vždy tato rovnost „zkalena“ diferencí, kterou je charakteristické každé 
stvoření; proto člověk není Bohem, ale – v návaznosti na Herma Trismegista – jen malým či druhým 
bohem (lat. parvus, secundus deus) – Viz např. Cusanus, De beryllo, 7. 
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zavitostí všech zavitostí (lat. complicationum complicatio), avšak lidská mysl je 

„pouhým“ obrazem zavitosti všech zavitostí (lat. imago complicationis 

complicationum) a člověk – neboli mysl – je stvořitelem nikoli věcí jako Bůh, ale 

„pouze“ obrazů (lat. imagines) věcí, což jsou pojmy.379 Mysl je samozřejmě i 

stvořením,380 a tak i ona je „zasažena“ látkou, to znamená měnlivostí (lat. 

variabilitas) a jinakostí (lat. alteritas), avšak na rozdíl od každého jiného stvoření je 

schopna neustálého zjednodušování, tj. neustálého zbavování se vší diference při 

svém výstupu k božskému Jednu. Velmi úzká podobnost mysli s božskou Myslí pak 

zaručuje nejen to, že obsahy mysli – pojmy – odpovídají světským věcem, ale i to, že 

svět svým uspořádáním odpovídá uspořádání mysli.381 Svět je totiž explicatio boží 

Mysli a pojmy (či „svět“ pojmů – tady je jasná návaznost na mundus coniecturalis) 

jsou zase explicatio lidské mysli a mezi oběma těmito skutečnostmi panuje stejná 

rovnost jako mezi Boží a lidskou myslí. Proto Kusánus může považovat mysl za 

měřítko skutečnosti a člověka za míru všech věcí.382 

Tady se plně ukazuje, co to znamená, že Kusánus o člověku mluví jako o druhém 

bohu. Svět je člověku do nejvyšší možné míry přiměřen. A úkolem člověka je svět 

myslet a tím „jednotit“ ve své mysli, která je obrazem božské jednoty, a tím je také 

jednotná – v jednotě mysli je tak celý svět vyváděn z látky (jelikož pojmem je věc 

přiváděna k vyšší jednotě, než jak je ve světě; proto lze říct, že v mysli jsou věci 

pravdivěji, než jak jsou ve světě) a přiváděn ke své původní jednotě, tj. k božskému 

Počátku. 

Vlastní (vrozená) moc mysli je však spíše jen v možnosti. Mysl, protože je přese 

všechnu svou vznešenost stvořená, není naprostou jednotou, sjednocením všech 

stránek skutečnosti, tou je jen božské Jedno. Mysl však se takovou může stát – je 

jejím úkolem (i když nikdy v principu uskutečnitelným) stát se Bohem, což v tomto 
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 DM 4, 74; česky s. 206. 
380

 Podle Kusána božská moc stvořila mysl tak, jako by chtěla stvořit sebe samu, což je však nemožné, 
a tak vznikl „jen“ obraz božské moci, a to je také záruka vznešenosti a důstojnosti, která je v základu 
každé lidské mysli. Viz DM 13, 148; česky s. 238: „Unde mens est creata ab arte creatrice, quasi ars 
illa se ipsam creare vellet et, quia immultiplicabilis est infinita ars, quod tunc eius surgat imago, sicut 
si pictor se ipsum depingere vellet et, quia ipse non est multiplicabilis, tunc se depingendo oriretur 
eius imago.“ 
381

 Kusánus je toho názoru, že samotné „jméno“ mysli „mens“ je od „mensurare“, měřit (DM 1, 57; 
česky s. 198), což značí, že i v běžném jazyce je skryt poukaz na pravou podstatu mysli. 
382

 DM 1, 57; česky s. 198 
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kontextu znamená sjednotit moc být učiněn (být věděn) a moc činit (vědět), což jsou 

přední trojiční charakteristiky v tomto spisu. Mysl tedy v možnosti (moci) je 

obrazem všeho, může se všemu připodobnit, ale aktuálně (a to na počátku svého 

výstupu) je prázdná, nepopsaná tabule. Nevzdělaný soukromník na tomto místě 

sjednocuje nauky „peripatetické“ školy a „akademiků“. Na jednu stranu tak platí, že 

v intelektu není nic, co by nebylo dříve ve smyslech.383 Ovšem to neznamená, že by 

neexistoval skutečný pravzor všech věcí, ze kterého jsou tyto věci odvozeny (tj. 

v kterém jsou zahrnuty/zavinuty) – k náhledu tohoto pravzoru, formy všech věcí je 

však třeba dojít po cestě, která však začíná u smyslového poznání. 

Takto vlastní charakteristika/moc mysli je takřka nekonečná, ale žádná jednotlivá 

mysl ještě takovou není. Každá jednotlivá mysl má však moc takovou se stát. 

2.3.3 Připodobn ění jakožto zp ůsob stoupání k Absolutnu 
 

Lidská mysl zpočátku trpí určitou „nízkostí“, podobá se sice té božské, ale tato její 

vlastní důstojnost je jakoby uspána. Mysl má však vrozenou moc či sílu, na jejímž 

základě, je‑li podnícena,384 se může učinit přiměřenější božskému předobrazu: Moc 

mysli tak spočívá spíše v tomto připodobňování než ve vlastním „tvoření“, které je 

mocí boží.385 Celý proces poznání je tak u Kusána určen vztahem k Absolutnu; a 

poznání, pokud je prováděno správně, je vlastním výstupem či návratem k Počátku. 
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 DM 2, 65; česky s. 203: „Quicumque igitur putat nihil in intellectu cadere posse, quod non cadat in 
ratione, ille etiam putat nihil posse esse in intellectu, quod prius non fuit in sensu.“ 
384

 DM 5, 85; česky s. 210: „Sed in nostris mentibus ab initio vita illa similis est dormienti, quousque 
admiratione, quae ex sensibilibus oritur, excitetur, ut moveatur.“ 
385

 Kusánus sám ilustruje rozdíl mezi božskou a lidskou myslí jako rozdíl mezi tvořením (lat. facere) a 
spatřováním (lat. videre). Srv. DM 7, 99; česky s. 216. Takto sice v přísném slova smyslu lidská mysl 
netvoří (tj. netvoří „z ničeho“), protože všechno její tvoření je vlastně podobou a obrazem Božího 
(s)tvoření, ale stejně tak by bylo chybou kvůli tomu upírat mysli její tvůrčí charakter. V případě mysli 
jde totiž o tvoření obrazu, tedy o nápodobu. Toto má závažný důsledek v tom, že lidské „tvoření“ 
není svévolné, i když je nezbytně svobodné. Na pojmotvorbě se tím pádem plně ukazuje svoboda a 
svébytnost, a tím i důstojnost člověka. Svoboda je vlastně nezbytnou podmínkou, aby toto tvoření 
mohlo být skutečně tvořením a aby tvoření mohlo být základem důstojnosti člověka. To vše jde 
pozorovat na tom, jak Kusánus velmi zdůrazňuje, že jde o vlastní moc/sílu mysli, díky které se může 
připodobňovat. Tato vyjádření, která jsou pro další výklad naprosto stěžejní, by nedávala smysl bez 
svobody mysli. V tomto kontextu jistě není bez významu, že v sedmé kapitole spisku De visione dei je 
svoboda s mocí výslovně dávána do souvislosti (svoboda je obdobná semenné moci/síle (lat. vis 
seminis) stromu, ze kterého může vyrůst ořech). K výslovnému ztotožnění svobody vůle a moci/síly 
dochází v De visione dei 4, 11: „Et haec vis, quam a te habeo, in qua virtutis omnipotentiae tuae 
vivam imaginem teneo, est libera voluntas, per quam possum aut ampliare aut restringere 
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Mysl poznává tak, že se připodobňuje (lat. assimilare).386 Mysl je sice zpočátku 

jakoby prázdná, má však soudnost (lat. iudicium), která slouží jako určitý „detektor“ 

říkající mysli, že to a to je dobré, to a to je spravedlivé a to a to je pravdivé atd.387 

Soudností je dáno základní nasměrování člověka, díky kterému bude mysl usilovat o 

dokonání pohybu poznání, jehož cíl je v Absolutnu, protože jen v Absolutnu je plnost 

pravdy, dobra, spravedlnosti. Tuto soudnost má díky tomu, že je pravzorem všech 

věcí, tj. že je původní jednotou a také jednotou, ke které mají všechny věci směřovat 

– a právě z důvodu této jednoty je pochopitelné, že mysl jakoby intuitivně ví, jak se 

věci mají, jaké je jejich místo a jaký je správný směr výstupu (toto vše plyne tudíž 

z vrozené moci mysli). Proto také může Kusánus nazvat mysl živou mapou (či 

popisem) věčné a nekonečné moudrosti.388 

Primárním úkolem lidské mysli v těle je oživovat (lat. animare), proto se také nazývá 

duše (lat. anima).389 Vložení mysli do těla pak není za trest či nejde vyloženě o 

projev nedůstojnosti. Kusánus se totiž snaží myslet svět jakožto velmi dobrý (Viz Gn 

1, 31), ale zároveň vychází z novoplatónské tradice, kde je vždy alespoň implicitně 

                                                                                                                                                                     
capacitatem gratiae tuae“). Z toho plyne, že aby člověk dosáhl své dokonalosti má „být svůj a Bůh 
bude jeho“ (lat. Sis tu tuus et ego ero tuus). Jde tudíž o jistý souběh a spolupráci mezi člověkem a 
Bohem, ale východiskem je vždy člověk. Ovšem stále platí, že skutečně lidské je i skutečně božské – 
pokud chce člověk být opravdu svobodný a dosáhnout plnosti svého bytí, musí se snažit být i božský, 
poněvadž Bůh je plností všeho. Na dokreslení primátu svobody (a to nejen člověka) Kusánus na jiném 
místě v tomto spise parafrázuje i výrok Xenofana z Kolofonu – který ale pozitivně obrací – a říká, že 
člověk může soudit jen lidsky, lev jen na lví způsob, stejně je tomu u vola i orla (Viz De visione dei 4, 
19: „Quando enim homo tibi faciem attribuit, extra humanam speciem illam non quaerit, quia 
iudicium suum est infra naturam humanam contractum et huius contractionis passionem in iudicando 
non exit. Sic, si leo faciem tibi attribueret, non nisi leoninam iudicaret, et bos bovinam et aquila 
aquilinam.“). V tomto všem nyní Kusánus vidí božské sklonění ke svému stvoření (jde o typickou 
teologickou figuru láskyplného božího sebevyprázdnění/sebevydání, tj. kenósis), kterému je 
ponechána volnost dosahovat Boha na svůj způsob (dokonce jen a pouze na jeho způsob). Člověk tak 
vždy chápe Boha jen na svůj způsob (takto každá naše představa Boha je vždy pouze lidská nikdy 
absolutní) a Bůh ve své lásce se podvoluje stvoření a spolučiní každou věc, kterou dělají stvořené 
bytosti (K tomu De visione dei 5, 15: „Tu, domine, es socius peregrinationis meae; quocumque pergo, 
oculi tui super me sunt semper. Videre autem tuum est movere tuum. Moveris igitur mecum et non 
cessas umquam a motu, quamdiu moveor. Si quiesco, et tu mecum es, si ascendero, ascendis, si 
descendero, descendis, quocumque me verto, ades, nec me deseris in tempore tribulationis.“). Na De 
visione dei lze tak dobře spatřovat onen „mystický“ rozměr Kusánova díla, a právě z tohoto důvodu 
lze toto dílo považovat za „nejteologičtější“ (na příklad Kurt Flasch ho zase nazývá „nejpoetičtější“  - 
Srov. Kurt Flasch, Nikolaus von Kues. Geschichte einer Entwicklung, s. 385) – Kusánus totiž dává svým 
myšlenkám konkrétní věrouční význam, podle kterého by mniši z Tegernsee mohli orientovat svůj 
(duchovní) život. Ovšem filosofický či spekulativní původ těchto myšlenek je nepopiratelný. 
386

 DM 3, 72; česky. 205. 
387

 DM 5, 85; česky s. 210. 
388

 DM 5, 85; česky s. 210: „Unde mens est viva descriptio aeternae et infinitae sapientiae.“ 
389

 DM 5, 80; česky s. 208. 
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zahrnuto určité „nedocenění“ světa, když ne přímo pohrdání. Takto Kusánus tvrdí, 

že mysl je sice co do přirozenosti dřívější než tělo, co do času nikoli.390 Bůh totiž 

nečiní nic nadarmo, a tak i vložení mysli do těla má svůj důvod a tělesnost je 

nezbytná při výstupu k Počátku. Mysl je proto završením zvířecí přirozenosti, která 

je charakteristická schopností rozlišovat, čili rozumem (lat. ratio), ke které se vážou 

všechny „nižší“ mohutnosti, tj. obrazotvornost (lat. imaginatio) a smyslovost (lat. 

sensus).391 

Vlastní úkolem mysli je však přivádět sebe k sobě samé. Rozum sice usuzuje, tzn. 

odděluje, třídí a skládá dohromady, ale neví, jaké závěry dělá. Veškeré usuzování, 

které vykonal rozum, teprve mysl formuje, osvětluje a završuje.392 Díky tomu 

„osvětlení“ mysl ví, co usuzuje. Mysl totiž obsahuje soud (lat. iudicium), jehož 

prostřednictvím rozlišuje, které důvody jsou dobré a které nikoliv. Mysl je formou 

rozlišující důvody a rozum je formou rozdělující smyslové a imaginární danosti.393 Z 

toho je patrné, že rozum a všechny „nižší“ mohutnosti se vztahují k podmíněnému, 

tj. ke smyslovému světu a slouží k jeho vnímání a třídění. Poněvadž tyto mohutnosti 

mají i zvířata, jež však nejsou myslí (spíše jen obrazem mysli), jde podle Kusána o 

mohutnosti náležící k tělesnosti. Mysl se svou charakteristickou mohutností 

intelektu nahlíží nepodmíněné, tzn. ideje, důvody a nakonec i samu sebe. Mysl je 

vyjádřením toho, že člověk směřuje k nekonečnu či k věčnosti, a mysl je rovněž 

bytostným určením člověka. 
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 DM 5, 81; česky s. 209: „Natura, non tempore.“ 
391

 DM 2, 65n.; česky s. 202n. Odtud znovu plyne Kusánova kritika dobového aristotelismu, která 
spočívala v tom, že aristotelici nejsou schopni překročit rozum a začít používat intelekt, což je vlastní 
mohutnost mysli. V rozumu totiž spočívá zásada sporu, která je však použitelná pouze na oblast 
stvoření, a kterou tak mysl musí překonat při svém sjednocujícím výstupu k Jednu. Kusánus tak touto 
kritikou vlastně naznačuje, že aristotelici nejsou schopni intelektuálně příliš překonat zvířata, což je 
poměrně závažné obvinění, uvážíme‑li, že v té době byl aristotelismus skutečně nejrozšířenějším 
způsobem myšlení (Srv. Flasch, Kurt, Nikolaus von Kues. Geschichte einer Entwicklung, s. 574). 
392

 DM 5, 84; česky s. 210: „Iam dixi, quod, sicut visus videt et nescit quid videat sine discretione, quae 
ipsum informat et dilucidat et perficit, sic ratio syllogizat et nescit quid syllogizet sine mente, sed 
mens informat, dilucidat et perficit ratiocinationem, ut sciat quid syllogizet.“ 
393

 Tamtéž: „Ita mens est forma discretiva rationum sicut ratio forma discretiva sensuum et 
imaginationum.“ 
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2.3.4 Výstup 
 

Jak již bylo řečeno, samotný výstup mysli ke svému Počátku (a tím i Konci) se děje 

jakožto poznávací pohyb, a to připodobňováním. A i připodobňování je odvozeno od 

myšlení identity a diference. Samotný výstup je pak třeba začít u světa. Jednotlivé 

smysly se připodobňují svým patřičným světským protějškům, tj. sluch slyšitelnému, 

čich vonnému apod. Na této „receptivní“ úrovni mluví Kusánus i o připodobňování 

rozumu,394 což lze vysvětlit tím, že samotný proces vnímání, na kterém se podílí i 

rozum jakožto „tělesná“ mohutnost, se za normálních okolností děje takřka 

současně, proto je již tu třeba zmínit rozlišovací funkci, která však „co do řádu 

konstituce“ je následná čistě smyslovému vnímání, protože z jednotné masy 

smyslových daností činí pomocí rozlišování (lat. discretio) jednotlivé pojmy. 

Každopádně to znamená, že Kusánus řadí rozum (lat. ratio) k tělesným, a tím i 

částečně receptivním mohutnostem, jelikož plná aktivita je vlastní jen mysli. „Mezi“ 

smysly a rozumem má zprostředkující funkci obrazotvornost, tedy mohutnost 

představování, která slouží pouze k zpřítomnění smyslových daností, které nejsou 

momentálně „k dispozici“, a tím začíná být smyslová masa jakoby „vyjímána“ z 

látky. Obrazotvornost je tak skutečně prvním krokem při procesu poznání, kde lze 

mluvit o nějaké aktivitě ze strany mysli.395 

Díky obrazotvornosti má mysl k dispozici nerozlišenou smyslovou masu a samotné 

smyslové předměty již nepotřebuje.396 „Posléze“ k dané „hmotě“ přistoupí rozum, 

který rozliší jednotlivé věci (tj. pojmy), které se stávají určitými, a tím se jakoby 

„vydělují“ z původní masy. Na úrovni smyslového poznání může rozum v 
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 DM 7, 100; česky s. 216n.: „Mens est adeo assimilativa, quod in visu se assimilat visibilibus, in 
auditu audibilibus, in gustu gustabilibus, in odoratu odorabilibus, in tactu tangibilibus et in sensu 
sensibilibus, in imaginatione imaginabilibus, in ratione rationabilibus.“ 
395

 I když smysly, obrazotvornost a rozum patří spíše k tělesnosti, protože je mají i zvířata, která mysl 
nemají, tak při oživení těla myslí, kdy tělo a mysl začnou tvořit určitou jednotu, se stávají 
mohutnostmi mysli, i když jak tomu přesně je, považuje Kusánus za nesnadné určit (viz DM 11, 140, 
česky s. 234). V kontextu celého platónského myšlení je však dobré si uvědomit, že příroda není 
mechanická, tj. neoduševnělá. I ona je totiž manifestací božského Ducha (řec. νοῦς) a tato 
„duchovnost“ je v přírodě stále patrná a rozeznatelná (srv. např. Beierwaltes, Werner, Platonismus a 
idealismus, s. 147). Tělo a mysl nemohou být zásadně protikladné, spíše jde o „míru oduševnění“, a 
tak nakonec není nijak zvlášť problematické chápat mysl jako „dodatek“ k „nižším“ mohutnostem. 
396

 Díky paralelismu lidské a božské mysli by tady šlo mluvit o této nerozlišené smyslové mase jako o 
analogii látky. Všechny věci jsou totiž i v tomto „náhledu“ jakoby „bastardním“ způsobem jednotné, 
jelikož jsou nerozlišené a jde vlastně rovněž o nejnižší „výkon“ mysli. 
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rozdělování postupovat ještě dále. Nemusí se zastavit u pojmů věcí, ale může tvořit 

např. pojmy pojmů, tedy druhové a rodové pojmy až k tzv. kategoriím, jež jsou 

nejvyššími či nejobecnějšími pojmy (lat. generalissima).397 Může se soustředit i na 

poměrové vztahy mezi jednotlivými pojmy, a vytvářet tak čísla. Tady se již jedná o 

moc rozumu, která je možná jen díky tomu, že jde o rozum, ke kterému přistoupila 

mysl. 

Protože božská Mysl je původcem všech forem, které se nacházejí i ve smyslovosti, 

tak rovněž v lidské mysli, jakožto obrazu té božské, jsou všechny formy již přítomny, 

a to v možnosti.398 To však stačí, aby Kusánus nadřadil formy lidské mysli nad formy, 

jež se nacházejí ve smyslovém světě. Jednota forem v mysli je totiž „větší“, než je 

tomu ve světě, neboť tyto formy jsou myšleny jednotnou myslí, která je 

nejvěrnějším obrazem Jednoty. Samotné pojmy a především číslo lze považovat za 

výtvory mysli, které věrně odrážejí (lat. resplendet) božskou mysl a její stvoření. 

Veškeré smyslové poznání je sice zasaženo diferencí, a proto nelze mluvit o 

naprosté jistotě, ale u těchto vlastních pojmů mysli a především u čísla je dosaženo 

takové jednoty, že Kusánus mluví o nutnosti souvislosti (lat. necessitas 

complexionis), která mezi těmito pojmy panuje.399 Není to naprostá nutnost (lat. 

necessitas absoluta), ale díky jednotě mysli a paralelismu s boží Myslí je dosaženo 

takřka nejvyšší možné jistoty či nutnosti, které lze při diferenci dosáhnout.400 

Ale na úrovni smyslového poznání se nelze zastavit. Soudnost (lat. iudicium) – neboli 

vrozená moc mysli rozeznávat, co je dobré, krásné či pravdivé – žene mysl neustále 

dále až k samotné Pravdě.401 Mysl však nemůže na úrovni smyslovosti ani pouhého 
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 DM 11, 135n.; česky s. 232. 
398

 Protože je božská Mysl jednotou všech protikladů, je jednotou i možnosti a skutečnosti. Toto však 
o lidské mysli nelze říct, jelikož je „zasažena“ diferencí, a tak je jednota forem v ní rozdělená. Co do 
možnosti/moci je mysl jednotou (či alespoň obrazem této jednoty) všech forem, co do skutečnosti 
prozatím nikoli, je to však její (nekonečný) úkol. 
399

 DM 7, 102; česky s. 218. 
400

 Vyšší nutnost, a to ona naprostá nutnost, totiž panuje jen v samotném Absolutnu, kde je vše v 
původní jednotě: Takto by šlo o nutnosti spojení mluvit jako o obrazu této absolutní nutnosti. Tato 
nutnost souvislosti a s ní se pojící jistota je dána tím, že vlastním předmětem poznání jsou naše 
vlastní výtvory, proto mysl nahlíží „pravdu“ těchto matematických předmětů bez jinakosti (tj. 
v sobě). Viz Cusanus, De theologicis complementis, 2. De theologicis complementis je dílo, které 
slouží k explikaci teologického využití matematických náhledů ze spisu De mathematicis 
complementis. Oba spisy jsou z roku 1453. 
401

 De sapientia I, 6. 
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rozumu své Pravdy dosáhnout, poněvadž tu je vše zasaženo diferencí či, jak říká 

Kusánus, měnlivostí látky. Ale již sama smyslovost vybízí mysl k dalšímu výstupu, 

poněvadž klade otázky po původu krásna apod. Tou hlavní stopou moudrosti, která 

mysl vede k Absolutnu, je pak číslo.402 Matematické číslo jako výtvor lidské mysli je 

analogické k božskému číslu a opět by šlo mluvit o obraze. Tento vztah může mysl 

nahlédnout díky svému vlastnímu číslu, a tím díky své vlastní moci. Nicméně i ve 

sféře čísla je přítomna jinakost, byť již nejde o domněnky (lat. coniectura), ale o 

jistou pravdu, a to o nutnost souvislosti, což je dáno tím, že číslo je vlastní výtvor 

mysli, avšak i přesto jde jen o pravdu té které věci, a ne o přesnou pravdu všeho.403 

Mysl však již ví o svém charakteru obrazu Boha, proto se může obrátit do sebe samé 

a pomocí intelektu může pohlédnout na svou vlastní jednoduchost a připodobnit se 

všemu. Tím mysl může dospět k náhledu, že vše je jedno a jedno je vše. Aby toho 

mysl byla schopná, musí se vzdát všech rozlišených obsahů.404 Toto „vzdání se všech 

obsahů“ není samozřejmé ani jednoduché, protože v této souvislosti Kusánus mluví 

o určitém přeskočení (lat. transilire), čímž označuje onen vlastní přechod z oblasti 

„rozumu“ (tj. z oblasti nutnosti spojení) do oblasti naprosté nutnosti (tj. k „patření 

na Boha“).405 

Nyní se mysl nahlíží jako opravdový obraz Boží a teprve teď se v ní skutečně odráží 

Bůh.406 Lze říct, že teď mysl může „patřit“ na Boha, a to na „věky věků“. Mysl se 

totiž nikdy nemůže stát Bohem, nikdy nemůže překročit sebe samu, ale vždy 

zůstane nějak od Boha odlišná. Návrat není skutečným návratem „do Boha“, ale 

pouze „k Bohu.“ To Kusánus nenahlíží jako negativum svého myšlení, právě naopak. 

V tomto posledním „nedostatku“ zakládá věčnost a nesmrtelnost mysli. Úkol mysli, 

tj. návrat skrze připodobňování, je vlastně nemožný, jelikož je nekonečný. Mysl, i 

když je stvořená, a tedy bytostně konečná, stojí před nekonečným úkolem. Díky 

                                                           
402

 DM 6, 94; česky s. 214: „Hinc numerus praecipuum vestigium ducens in sapientiam.“ 
403

 DM 7, 105; česky s. 219. 
404

 Na tomto místě je jistě určitá spojitost s pojetím chudoby Mistra Eckharta, které je rozvinutím 
plótinovského motivu sebe‑zjednodušení či sebe‑vzdání. Srv. Beierwaltes, Werner, Platonismus a 
idealismus, s. 144. Jde tak o poměrně typický novoplatónský motiv, který u Kusána nabývá výhradně 
intelektuálních konotací. Jedná se převážně o chudobu myšlení. 
405

 DM 7, 107; česky s. 220. 
406

 DM 7, 105; česky s. 219. 
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tomu je i její připodobňování nekonečné, čímž je překonána její konečnost, ač není 

zrušena.407 

2.4 Shrnutí a ná črt Kusánovy antropologie v dialozích 
s idiota 

 

Nyní můžeme konečně přistoupit ke shrnutí hlavních rysů Kusánovy antropologie, 

tak jak se podávají v dialozích s idiota. Na celém rozboru dosavadních textů jsme 

viděli, že i když nepopiratelně dochází k posunu od antropologických pojetí 

vypracovaných v De docta ignorantia a v De coniecturis, tak základní pozice, které se 

Kusánus snažil objasnit a promyslet již v těchto spisech, zůstaly zachovány. Člověk je 

stále zásadně myšlen jako obraz božského Jedna a Počátku, který je rovněž jeho 

Cílem a Završením. Vlastní lidská přirozenost je pak (na rozdíl od božského Jedna) 

v člověku rozdělena. Člověk má moc stát se božských, ale vlastní a aktivní stávání se 

je jeho úkolem. Toto stávání se božským je chápáno jako pohyb poznání (či pohyb 

k poznání).408 

Tento pohyb k zbožštění člověka jde však ruku v ruce s pohybem k dokonalému 

lidství. To znamená, že člověk je skutečně lidský jen tehdy, když se stane božským 

(když se stane oním malým či druhým bohem – secundus/parvus deus). A tomuto cíli 

je také vše podřízeno a podle něj je vše posuzováno. Pokud něco má sloužit jako 

střední člen na cestě k plnému poznání (typicky například mohutnost rozumu, která 

rozlišuje a třídí smyslové vjemy), tak to musí být bráno jako pouhý střední člen (a 

také díky tomu ctěno), nikdy však nelze u toho ustrnout. 

Jenže člověk (přesněji jeho mysl) je míra a pravzor celého stvoření. To znamená, že 

vše je člověku přiměřeno a vlastně vše mu může a má sloužit k jeho výstupu. Takto 

                                                           
407

 De sapientia I, 11. 
408

 V DM 8, 108n; česky s. 220n činí Kusánský rozdíl mezi chápáním (lat. concipere) a poznáním (lat. 
intelligere). Přičemž chápání je vlastní (tj. aktivní) činnost mysli, která je charakteristická právě 
připodobňováním – člověk chápe, když tvoří odlitky jsoucen (lat. facit similitudines rerum), tzn. např. 
pojmy, rody, druhové rozdíly, druhy, vlastní určení, případky atd. To, co aktuálně je (tj. skutečnost), 
je však poznáváno, nikoli chápáno (lat. sed actuale intelligitur et non concipitur). Poznání je tak pro 
Kusána jistou trpností mysli (lat. ita unum et idem passio mentis et intellectus). Poznání (lat. 
intellectus) je tak završením celého aktivního pohybu mysli, který končí náhledem (lat. visio) toho, jak 
vše ve skutečnosti jest – a to tím, že vše je jedno a jedno je vše, jak víme již z předcházejícího textu. 
Visio, tj. vhled, zření, vidění, je tak nejvyšším bodem poznávacího pohybu u Kusána. 
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se celému stvoření, každé věci a skutečnosti, dostává charakteru prostředku na oné 

intelektuální cestě k Bohu. Prostředky mají však pouze svoji dočasnou hodnotu – a 

jak se vyčerpají, je třeba je „odhodit“ (tj. překonat tím, že se zahrnou do vyššího 

stupně uvědomění). 

Již tady spatřujeme jisté typické prvky novověkého myšlení. Toto ještě více vystoupí, 

když si uvědomíme, že jedním z takových prostředků, kterého je nakonec třeba 

rovněž se vzdát, je číslo a číselná spekulace, která je hlavní stopou, jež nás vede 

k božskému Jednu. Svět má číselný charakter, věci nejsou důležité samy o sobě, ale 

jen ve vztahu k jiným věcem. A protože tento vztah je přesně určitelný (alespoň 

z ideální božské perspektivy), a to číselně, tak Kusánus mluví o poměrech (lat. 

proportio) mezi věcmi. Odtud skutečně není daleko k pokusu snažit se tyto poměry 

vypočítat pomocí matematických nástrojů. A přesně toto navrhuje Kusánus 

v posledním z dialogů ze soukromnické trilogie, který se v českém překladu jmenuje 

Soukromník o zkušenostech409 s vahami. V tomto dialogu se totiž jasně projevuje 

jednak onen charakter prostředku, který náleží všemu dočasnému poznání (a 

všemu, co je takto poznáváno), a jednak uvědomění, že díky číselným poměrům 

mezi věcmi se můžeme dobrat poměrně užitečného poznání, které by nám mohlo 

spoustu věcí usnadnit, tj. učinit náš život snazším. Rovněž jde o návrh nové 

„empirické“ metody, tedy způsobu, jak dosahovat přesnějšího (naprosto přesné 

poznání na této úrovni není možné, a to z důvodu velkého zasažení látkou) 

světského poznání – podobnou metodu se snažil Kusánus navrhnout i v De 

coniecturis, i když ne s velkým úspěchem. Nynější metoda, jak ihned uvidíme, bude 

o poznání „užitečnější“. 

 

 

 

                                                           
409

 Jako „zkušenost“ je přeloženo slovo „experimentum“. Toto slovo by však trochu ahistoricky bylo 
možno přeložit i jako „pokus“, protože z líčení daného dialogu bude zřejmé, že rovněž půjde o 
pokusy s vahami. 
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3 Část t řetí – Kusánova „novov ěkost“ 
 

3.1 Pokusná metoda poznání sv ěta v Idiota de staticis 
experimentis410 

 

3.1.1 Novov ěkost kardinála Kusánského? 
 

Mikuláš Kusánský bývá někdy považován za prvního novověkého či moderního 

myslitele.411 Obdobně bychom mohli Kusána považovat i za předchůdce moderního 

vědeckého přístupu ke světu, k čemuž by nás opravňoval dialog Idiota de staticis 

experimentis, kde Kusánus rozvíjí projekt empirického zkoumání, který bychom 

mohli s Kurtem Flaschem nazvat jako „téměř čistá empirie“ (něm. ziemlich reine 

Empirie).412 V čem tedy spočívá ona empirická čistota metody a v čem by byla ona 

modernita tohoto pozdně středověkého kardinála? Pokud jde o již zmíněný dialog 

De staticis experimentis, šlo by bezpochyby o Kusánovo pojetí experimentu jakožto 

přístupu k vnější smyslové skutečnosti. 

V tomto dialogu totiž soukromník či laik (lat. idiota), mluví o metodě, se kterou 

bychom mohli dospět k pozoruhodné přesnosti, pokud jde o naše vědění o světě. 

Tato metoda spočívá v tom, že pomocí vah se budou vážit (měřit) a srovnávat 

jednotlivé skutečnosti, aby byl odhalen skrytý poměr mezi nimi. Tento poměr je 

vyjádřen číslem, které má odkazovat na nějakou realitu „za“ (něm. das Jenseits), ze 

které veškerá skutečnosti vychází. Takto lze dosáhnout mnohem větší 

pravděpodobnosti než pomocí pouhé logické argumentace.413 Proto je možné říct, 

že u Kusána se ustanovuje experiment, který by moderně šel vyjádřit jako 

                                                           
410

 Pasáž do určité míry čerpá z mého článku „Metafyzické předpoklady empirického projektu 
Mikuláše Kusánského v Idiota de staticis experimentis“, in: Novák, Aleš (ed.), Ročenka pro filosofii a 
fenomenologický výzkum MMXIV, Togga, Praha 2014, s. 141-152. 
411

 Takto (něm. der erste moderne Denker) ho označil již Ernst Cassirer v knize Individuum und 
Kosmos in der Philosophie der Renaissance. Srv. Hopkins, Jasper, „Nicholas of Cusa (1401–1464): First 
Modern Philosopher?“ in: Midwest Studies in Philosophy, XXVI (2002), s. 1n. 
412

 Srv. Flasch, Kurt, Nikolaus von Kues. Geschichte einer Entwicklung, s. 318. 
413

 V podobném smyslu hovořil již Roger Bacon o „scientia ponderum“, jak nás o tom spravuje heslo 
„Experiment“ v Historisches Wörterbuch der Philosophie, sv. 2, Schwabe, Basel1972, s. 868–870. 
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přírodovědný pokus, který slouží k potvrzení teoretické hypotézy pomocí dat 

získaných na základě ovlivňování pozorovacích podmínek.414 

Mikuláš Kusánský se slovy soukromníka (laika) podivuje, že nikdo dosud nepřipadl 

na takovou metodu, a navrhuje, že by bylo nadmíru užitečné, kdyby někdo sestavil 

knihu, kde by byly zachyceny poměry rozmanitých věcí.415 A takřka celý další obsah 

dialogu spočívá v tom, že se popisují jednotlivé věci, které bychom mohli pomocí 

těchto experimentů poznat. Tak například bychom se lépe vyznali v nemocech, 

jelikož bychom byli schopní určit z rozličnosti pulsů a váhy moči povahu zdravotního 

stavu jedince mnohem jistěji, než v té době obvyklým ohmatáváním žíly a 

pozorováním barvy moči.416 Zdravotní stav by šel i předpovídat, neboť bychom 

mohli zaznamenat váhu člověka, který by pak brzy zemřel, a pokud bychom nalezli 

stejnou váhu i u dalšího člověka, mohli bychom se oprávněně dohadovat, že ho čeká 

stejný osud.417 Mohli bychom rovněž poměrně spolehlivě posuzovat pravost 

vzácných kovů, protože bychom znali jejich skutečnou váhu. Přičemž by nám 

nemuselo jít jen o ohled užitečnosti, ale mohli bychom se takto dostat až k 

přirozenosti jednotlivých kovů.418 Podobně bychom mohli rozhodnout otázku o 

přirozenosti jednotlivých živlů/elementů jakožto stavebních kamenů smyslové 

skutečnosti.419 Dále by se dal přesně měřit čas, a to i v noci, stejně tak jako například 

rychlost lodí.420 Toto je jen několik příkladů, které ale jistě postačují k tomu, 

abychom zahlédli jistou revolučnost kusánovské experimentální metody. Skutečně 

se tu totiž ozývá (a snad i poprvé) charakteristická zásada „novověkého“ myšlení: 

„Poznávám jen to, co mohu učinit.“421 

„Novověkost“ (a již vůbec ne „vědeckost“) Mikuláše Kusánského však v žádném 

případě není samozřejmá. Kromě toho, že Kusánus pravděpodobně žádný z těchto 
                                                           
414

 Srv. Thurner, Martin, „Nekonečné přibližování. K významu osobnosti Mikuláše Kusánského“, in: 
Jednota a mnohost, s. 48. 
415

 Cusanus, Idiota de staticis experimentis (dále jen DSE) 161. V českém překladu J. Sokola: 
„Soukromník o zkušenostech s vahami“, in: Mikuláš Kusánský. Život a dílo renesančního filosofa, 
matematika a politika, s. 244. 
416

 DSE 163; česky s. 246. 
417

 DSE 164; česky s. 246. 
418

 DSE 171nn; česky s. 248nn. 
419

 DSE 177nn; česky s. 250nn. 
420

 DSE 182n; česky s. 252n. 
421

 Srv. Jaspers, Karl, Nikolaus Cusanus, dtv, München 1968, s. 135: „Ich erkenne nur, was ich machen 
kann.“ 
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experimentů nikdy ve skutečnosti neprovedl a že nerozvádí na základě pokusů a 

pozorování „přírodovědné teorie“, jak upozorňuje Karl Jaspers,422 tak je rovněž 

potřeba poznamenat, že jeho pojem experimentu je stále ještě zasažen starším 

významem, který byl platný ve středověku. Jeho pojetí experimentu (či vlastně celý 

empirický projekt) je totiž zasazeno do ucelenější „metafysické sítě“, která ho 

určuje.423 

Latinské slovo experimentum pochází totiž ze slovesa experiri, což znamená 

z(a)koušet. Přičemž až do renesance bylo toto slovo takřka synonymní se slovem 

zkušenost (lat. experientia).424 Je však třeba zmínit, že jako experimentum bylo 

překládáno i řecké slovo pathos, tak jak je používal ve svých spisech Dionysios 

Areopagita.425 U Areopagity nepřekvapivě převládá „mystický“ aspekt tohoto slova, 

které pak v latině (jako experimentum) nabývalo konotací zakoušení a prožívání,426 

čímž se myslelo zakoušení a prožívání mystické zkušenosti, tedy zkušenosti Boha. A 

vliv Areopagity na Kusánovo myšlení byl rozhodující.427 Takto se ukazuje, že Mikuláš 

Kusánský sice otevírá cestu k novému poznání světa a vůbec k novému přístupu ke 

světu, ale zároveň vyrůstá z určité, s trochou opatrnosti můžeme říci „mystické“ 

tradice,428 čímž ve svém myšlení kloubí (lat. contrahit) prvky, které většinu těch, již 

se vydali po cestě, kterou naznačil Kusánus, snad ani kloubit nenapadlo. 

3.1.2 Předpoklady Kusánovy nové metody zkoumání sv ěta 
 

V samotném dialogu Idiota de staticis experimentis nalezneme jen jediné přímo 

vyjádřené myšlenkové východisko, a to, že ve smyslovém světě není žádná přesnost 

(lat. preacisio) a naše poznání o světě jsou jen domněnky. Pomocí vah však můžeme 

tyto domněnky velmi významně zpřesňovat. A tato možnost zpřesnění je založena 
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 Tamtéž, s. 131n. 
423

 Srv. Hopkins, Jasper, Nicholas of Cusa On Wisdom and Knowledge, Banning Press, Minneapolis 
1996, s. 55. 
424

 Srv. Historisches Wörterbuch der Philosophie, sv. 2 (1972), s. 868. 
425

 Srv. Dionysios Areopagita, De divinis nomibus II, 9; citováno podle Thurner, Martin, „Nekonečné 
přibližování. K významu osobnosti Mikuláše Kusánského“ in: Jednota a mnohost, s. 52. 
426

 Srv. Thurner, Martin, „Nekonečné přibližování. K významu osobnosti Mikuláše Kusánského“ in: 
Jednota a mnohost, s. 51. 
427

 Srv. např. Ivánka, Endre von, Plato christianus, s. 259. 
428

 Hodilo by se zopakovat, že Kusánova „mystika“ není ani tolik mystická jako spíše filosofická (či 
intelektuální).  



131 
 

na tom, že svět je stvořen v čísle (lat. numerus), váze (lat. pondus) a míře (lat. 

mensura), protože váha (lat. pondus) a váhy (lat. statera) jsou boží soudností (lat. 

iuditium).429 Již víme, že jde o rozvinutí motivů ze starozákonní sapienciální 

literatury (např. Přís 16,11; Přís 8, 28n a především Mdr 11, 20), kterými se Kusánský 

zabýval v předchozích dialozích. Kusánus tudíž svou „empirickou“ metodu staví na 

již vybudovaných metafyzických pozicích, a to v podobě, kterou jsme se zabývali 

v předcházejícím textu. 

Již výše byl několikrát zdůrazněn předpoklad, který umožnil Kusánovi rozvinout 

takřka „čistě empirickou“ metodu zkoumání světa (či alespoň její návrh). Je jím ona 

radikálně pojatá jednota, která je rovněž jedinou podstatou v přísném slova smyslu 

(vše ostatní je od ní odvislé). Proto nemá valného smyslu zkoumat, jak jsou světské 

věci samy o sobě (odpověď na tuto otázku je totiž ta, že jsou vždy vposled Jednem), 

ale jaké mezi nimi panují vztahy, což vzhledem ke Kusánovu pojetí čísla jako svého 

druhu „prostředníka stvoření“,430 znamená číselné poměry, které jsou vypočitatelné 

ze sebe vzájemně (panuje totiž nad nimi ona jednota Jedna, která tuto vzájemnou 

přepočitatelnost umožňuje). 

Je však třeba upozornit na to, že tato „empirická“ metoda je spíše vedlejším 

„produktem“ hlavního proudu Kusánova uvažování, čímž je opětovný výstup 

člověka (mysli) k Bohu. A při tomto výstupu se sice musí začít od smyslovosti, ale 

nesmí se u ní skončit – právě objevování (a i jejich vytváření) poměrů ve světě má 

přimět mysl k uvědomění si své aktivní tvořivé síly, která je obdobná té božské, díky 

které je poznatelná vzájemná souvislost mezi jednotlivými věcmi. Takto z „chytrosti 

přírody“ (lat. natura sagax)431 poznáváme naši vlastní chytrost a z ní usuzujeme na 

Původce všeho. U poznání přírody/světa se tak začíná, je ale pouze prvním stupněm 

při výstupu k Počátku (a z toho také plyne, že sebepoznání, tj. poznání sebe jako 

imago dei, je významnější, než poznání smyslového světa). Proto také Kusánský 

uznává velkou důležitost, cennost či užitečnost takového podniku, který by do velké 

míry usnadnil značnou část světského života, ale sám říká, že na to nemá čas či 
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 DSE 162; česky s. 244. 
430

 Viz výše s. 42nn. 
431

 DSE 189; česky s. 255. 
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příležitost (lat. sed mihi deest opportunitas).432 Z toho pro nás vyplývá, že tento 

dialog nás neopravňuje považovat Kusána za skutečného průkopníka empirické 

metody. Tento dialog je spíše zajímavou myšlenkovou hříčkou, kdy si Kusánský 

uvědomil významný důsledek svého pojetí božství a světa i pro každodenní žití. 

Toto by nás však rovněž nemělo svádět k tomu, abychom příliš snižovali význam oné 

empirické metody v rámci Kusánova díla. Vždyť jde již o druhý pokus navrhnout 

metodu poznání světa, a to pokus o poznání zdařilejší než v De coniecturis. Kusánovi 

poznání světa muselo připadat natolik důležité, že se jím zabýval ve svých 

myšlenkách a věnoval mu i svá významná díla. Abychom se dobrali skutečného 

významu empirického (zkušenostního) poznání smyslového světa, je dobré si 

připomenout, že projasňování poměrů mezi světskými věcmi je jednou z činností 

člověka, díky které dospívá k uvědomění si vlastní stvořitelské moci. Tvůrčí 

moc/schopnost člověka nelze však u Kusána omezit jen na pojmotvorbu mysli, ale 

stejně tak člověk díky svému umění (lat. ars) vyvádí poměry z látky a tím jim 

umožňuje jasněji zazářit. Toto Kusánský popsal velmi zřetelně na začátku dialogu De 

mente, kde soukromník vysvětluje, proč se věnuje tak „nízké“ činnosti jako je 

vyřezávání lžíce ze dřeva. Soukromník říká, že forma lžíce jako taková není žádným 

způsobem zachytitelná (její formou je totiž samotné Jedno), ale pokud člověk vezme 

látku, tj. dřevo, a pomocí svých nástrojů ji opracuje do takové podoby, že nyní 

v látce vynikne patřičná proporce, zazáří skrze ni samotná pravá forma. Takto 

lidskou činností (a pomocí patřičných nástrojů) se může v látce projevit i smyslům 

nepřístupná forma a tím i pravda a přesnost.433 

Lidské umění není pro Kusánského nápodobou stvořených věcí, ale právě naopak. 

Lidské umění stojí nad stvořenými věcmi, protože napodobuje věčné formy těchto 

věcí, a tím, že látce zjednává náležité proporce, tak umožní, aby i v látce zazářila 

forma věcí.434 

Lidskou činností je tak možné „opracovat“ látku do náležité podoby, což znamená 

dát látce správné poměry („tvary“), a díky tomu je možné zahlédnout věčnou formu, 

                                                           
432

 DSE 161; česky s. 244. 
433

 DM 2, 63; česky s. 201. 
434

 DM 2, 62; česky s. 201. 
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pravdu a přesnost. A v tomto také spočívá ona důstojnost tohoto počínání, které je 

vlastní i empirické metodě. V látce jsou skryty správné poměry věcí. Tyto poměry lze 

však náležitým postupem donutit vystoupit na světlo. A tento postup spočívá 

v aplikaci správných nástrojů (lat. per instrumentorum meorum, quae applico). 

Nástroje se nyní stávají prostředkem dobývání „pravé“ tváře světa.  

U Kusána tak plně zaznívá názor, že smyslový svět, který se nám aktuálně dává, není 

skutečný.435 Je třeba odkrýt tajemství přírody,436 které se skrývá za smyslovým 

jevem a tohoto tajemství je možné se dobrat pomocí správné metody (ta je 

načrtnuta právě v tomto dialogu) a pomocí správných nástrojů (jde o váhy a vodní 

hodiny, které jsou ale jen variantou na váhy – vážením vody lze podle Kusána 

určovat čas). 

Z toho všeho pro nás plyne, že tento Kusánův pokus se beze vší pochybnosti 

vyznačuje spoustou rysů novověkého přístupu ke světu. 

3.1.3 Několik poznámek k charakteru empirického zkoumání 
Mikuláše Kusánského 

 

I když celý empirický projekt vlastně umožnilo svébytné pojetí role čísla v rámci 

stvořeného světa a komplementárně i v rámci poznávání mysli, která se pomocí 

rozeznání vlastní a i světské číselné povahy navrací ke svému Autorovi (Stvořiteli), 

tak tato souvislost je z počátku dialogu pouze naznačena a již se dále nerozvádí. 

Jsme však trochu navzdory tomu svědky přímo „gejzíru“ praktických nápadů, které 

pomocí nové metody mohou být realizovány. Tento ryze praktický ohled „lepšího 

zabydlení ve světě“ může být vůči shora řečenému minimálně překvapivý. 

                                                           
435

 Kusánský často o vjemech, které prostředkují jednotlivé smysly, mluví jako o falešném zdání. Srv. 
např. DSE 164; česky s. 245: „Sic etiam, cum herbarum radices, stipes, folia, fructus, seminaet succus 
suum habeant pondus, si omnium herbarum pondera conignata forent cum varietate locorum, 
naturam omnium medicus attingeret melius in pondere et sapore quam fallaci gustu.“ V DSE 163 a 
165 je podobným způsobem prohlášena nedostatečnost/falešnost zraku a hmatu ve prospěch větší 
pravdivosti, kterou získáme z váhových údajů). Falešnost (či alespoň nespolehlivost) smyslovosti je 
poměrně klasickou filosofickou myšlenkovou figurou. U Kusána se však nyní pravdivost ocitá 
v poměrech mezi věcmi, což z celého Kusánova podniku činí jeden z prvních pokusů o matematizaci 
universa. Poměry jsou totiž vždy vypočitatelné a vzájemně převoditelné. 
436

 Srv. např. DSE 178; česky s. 251: „Terrarum igitur diversarum varia pondera in aqua, aëre et oleo 
sciremultum utile foret ad secretam naturam perquirendam.“ 
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Samotná metoda je velmi jednoduchá (vždyť je také odvozena od nejjednoduššího 

Jedna). Východiskem je vždy počáteční otázka (skoro bychom mohli říct výzkumná 

otázka). Jako příklady takových otázek můžeme uvést třeba, zda lze zvážit vzduch,437 

nebo zda je těžší zdravý či starý člověk, jaký je odpor vody, jak poznat padělek 

nějakého kovu, jak by se dala vážit síla magnetu (lat. virtus magnetis), jak měřit 

rychlost šípu/lodi, jak měřit čas, a to i v noci, a mnohé další. Následně se navrhne 

postup, který bychom klidně mohli označit moderním slovem experiment. Tento 

experimentální postup si ukážeme při hledání poměru mezi člověkem a zvířetem 

(tzn. váhového poměru). Soukromník navrhuje toto: „Postavil bych toho člověka na 

váhu a na druhou stranu podobné závaží. Potom bych toho člověka dal do vody a 

pak bych zase mimo vodu dal na druhou stranu závaží, a poznamenal bych si rozdíl 

obou vah. Totéž bych učinil s daným zvířetem a zaznamenal bych si hledaný 

výsledek, totiž různou odlišnost vah. Potom bych přihlédl k různosti vah člověka a 

daného zvířete mimo vodu a podle toho bych upravil výsledek.“438 Posléze dovysvětlí 

i to, co míní onou úpravou výsledku: „Pravím, že obměna se má dít takto: kdyby měl 

člověk více těžkosti než zvíře, protože by byl větší, padal by ve vodě rychleji než zvíře 

téhož poměru, pročež by bylo nutno provést úpravu nalezeného rozdílu tím, že se 

zmenší v poměru k této větší velikosti.“439 

Je poměrně snadné nahlédnout, že Kusánus z našeho pohledu srovnává 

nesrovnatelné. To je právě dáno jeho přílišným důrazem na jednotu veškerenstva, 

kde je možné vše mezi sebou porovnat a získat onen skrytý poměr, který je 

pravdivější než samotné věci/skutečnosti. Takto porovnává naprosto bezstarostně 

člověka se zvířetem a doufá, že nalezne ten poměr, který dělá ze zvířete zvíře a 

                                                           
437

 DSE 179; česky s. 251. Jde o dobově důležitou problematiku, protože tradičně podle nauky o 
elementech měly tíži jen země a voda – tyto dva elementy není problém vážit. 
438

 DSE 167; česky s. 247: „Hominem in libra ponerem, cui simile pondus appenderem in alia parte. 
Deinde hominem in aquam mitterem, et iterum extra aquam ab alia parte aequale appenderem, et 
diversitatem ponderum annotarem, faceremque itidem cum animali dato, et ex varia diversitate 
ponderum quaesitum annotarem. Post hoc attenderem ad ponderum hominis et animalis 
diversitatem extra aquam; et secundum hoc moderarem inventum et conscriberem.“ 
439

 DSE 168; česky s. 247: „Sic dico moderationem fieri debere. Si enim homo ob magnitudinem super 
animal plus gravitatis haberet, citius in aqua quam animal eiusdem proportionis descenderet. Quare 
tunc oporteret moderationem repertae differentiae diminuendo proportionaliter fieri secundum 
excessum.“ Z toho pro naše téma plyne, že pouhý výsledek je bezcenný bez správného výkladového 
rámce (či v kuhnovském smyslu paradigmatu – Viz Kuhn, Thomas S., Struktura vědeckých revolucí, 
OIKOYMENH, Praha 2008). Paradigma totiž určuje, co je správný výsledek a co jím není a jak je 
potřeba upravit to, co nám vyšlo, aby bylo paradigmatu dáno zadost. 
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z člověka člověka.440 Ona radikálně pojatá jednoduchá Jednota vede i k tomu, že 

celý svět je nahlížen až příliš zjednodušeně. 

Jednota metody, kterou Kusánus zdůrazňuje, je dána jednotou naší mysli.441 Tato 

metoda (umění, lat. ars, řec. techné) je provozována pomocí nástrojů, a to vah a 

vodních hodin.442 Technické „vymáhání“ čísla ze smyslové skutečnosti je také 

umožněno paralelismem mezi boží a lidskou myslí. Lidská mysl je v silném slova 

smyslu tvůrcem svých vlastních čísel a geometrických obrazců, tj. obdobně jako boží 

Mysl, která však navíc pomocí těchto čísel tvoří veškerou skutečnost. Nástroj – v 

tomto případě váhy – tak umožňuje překlenout měnlivost (lat. variabilitas) 

smyslového světa a přejít skrze poměr přímo k číslům, které tuto měnlivost v 

určitém smyslu zakládají (a tím i předcházejí). Díky tomuto postupu se lidské 

poznání vyznačuje jistou nutností, a to nutností spojení (lat. necessitas 

complexionis),443 což je nejvyšší míra nutnosti (a spolehlivosti), které jsme vůči 

smyslovému světu schopni. 

Důležité je rovněž to, že celá snaha má vést k poměru, tj. k nějaké číselné hodnotě. 

Z věcí samých je nyní cílem přejít k veličinám.444 Kusánský si uvědomil, že můžeme 

                                                           
440

 Je však třeba přiznat, že Kusánus si je vědom nebezpečí přílišného spoléhání na jednotu 
skutečnosti a na několika místech nabádá k opatrnosti a snaží se navrhnout své experimenty s co 
největší přesností. V tomto případě mu to však poněkud nevyšlo. Kusánus si samozřejmě uvědomuje, 
že mezi lidmi existují významné rozdíly a každý člověk má jinou váhu, takže navrhuje, aby byl vážen 
„průměrný člověk“ (lat. medium), což je pro něj střední člověk mezi dvěma extrémy. Tyto extrémy 
představuje seveřan a jižan. Průměrný člověk, který by se mohl vážit se zvířetem je tedy obyvatel 
středního pásu. Což je obyvatel klimatu diarhodon – tj. klimatu, které se táhne od východu na západ 
od ostrova Rhodos (Srv. DSE 167; česky s. 246n). Podobné klimatické úvahy nalezneme rovněž i v De 
coniecturis, kde však nebyly spojeny s váhou, ale díky hlavnímu nasazení tohoto spisu s mírou 
intelektuálnosti. Obyvatelé jihu (protože podle Kusána se postupuje od severu směrem nahoru k jihu, 
jih je tedy výše) by byli více duchovní (v DSE by byli lehčí), kdežto obyvatelé severu by byli zase více 
přízemní (v DSE by pak byli těžší) – Srv. DC II, 15, 150. Jde tak vidět, že ani v De staticis experimentis 
neopustila Kusána jistá spekulativní „rozmáchlost“. 
441

 Komplementárně je vše dáno jednotou boží: Z obou jednotných myslí totiž pochází složená 
jednota, tedy číslo. 
442

 Z počátku dialogu se zdá, že Kusánus si hodlá vystačit jen s váhami, ale posléze je nucen přidat i 
vodní hodiny, aby byl schopen měřit čas (i když na některých místech navrhuje, aby se voda, která 
vytekla z hodin, také vážila). Nakonec však na jednotu nástrojů „rezignuje“. Což nakonec není nic 
proti ničemu, protože i číslo je z určitého pohledu mnohé, avšak jeho základ je vždy stejný. Takto i 
nástroje mohou být mnohé, ale jejich základem je vždy měření – čili jediný a týž důvtip za pomoci 
vah a vodních hodin, jak říká sám Kusánský. Viz DSE 187; česky s. 255: „(…) attingere posses eodem et 
unico ingenio staterae et clepsedrae.“ 
443

 Viz výše pozn. 400 na s. 124. 
444

 K významu veličin pro novověké myšlení viz Neubauer, Zdeněk, O čem je věda, Malvern, Praha 
2009, s. 76, kde se ukazuje, že jsou to právě veličiny, pomocí nichž je vše (tj. vše měřitelné, což však 
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docházet například k rychlosti (lodi nebo šípu), když porovnáme dráhu, kterou 

urazilo jablko hozené z lodi do vody, a čas, který potřebovalo k překonání této 

dráhy.445 Sice Kusánus dále celou záležitost nepromýšlí (šlo pro něj jen o způsob 

řešení dané otázky/hádanky),446 ale odkud není daleko k systematizaci celé 

záležitosti do tzv. „přírodních zákonů“, které však se Kusánus ani nesnaží 

formulovat, a to snad kvůli neustálé proměnlivosti a s ní se pojící nezachytitelnosti 

smyslového světa. 

Takto sice kvůli měnlivosti látky nelze mluvit u Kusána o přírodních zákonech 

v přísném smyslu slova,447 ale lze uvažovat o určitých veličinách a snad i daných 

vztazích mezi nimi, čímž by se otevřelo možnost pro zkoumání pravidelností, které 

se pak významově posunou do určení „přírodní zákon“. „Veličiny“ jsou odvozeny 

(tedy vypočítány) z váhových poměrů a  jde především o rychlost (lat. velocitas),448 

čas (lat. tempus),449 sílu (lat. vis)450 a pohyb (lat. motus).451 Vztahy mezi „veličinami“ 

pak může ilustrovat skutečnost, že rychlost by se měřila pomocí času a 

vzdálenosti.452 Také je tu patrný společný apel při „provozování nové vědy“ – tuto 

práci by bylo totiž třeba dělat po celém světě, aby se rozhodlo, jaké poměry mají 

zdánlivě stejné věci v jiných zemích. A zároveň by šlo stále o jednu a tutéž práci, 

protože by šlo o jednotnou metodu. Takto by na jednom podniku mohl pracovat 

libovolný počet lidí. Což by zaručovalo, že se poznatky budou kupit. Kusánus tedy 

pozoruhodným způsobem načrtl i společnou vědeckou práci pozdějších staletí. 

U Kusánského sice nemůžeme mluvit o „vědě“ v dnešním významu tohoto slova, ale 

lze jistě mluvit o matematickém, či lépe o mathématickém, určení světa které je 

                                                                                                                                                                     
nyní znamená jediné skutečné) převáděno na zásvětnou (duchovní) realitu – právě jimi dochází 
k „falšování“ přirozeného světa. 
445

 DSE 182; česky s. 252. 
446

 K průběhu vědy jako řešení „hádanek“ viz Kuhn, Thomas, S., cit. d., s. 46nn. 
447

 Srv. Sokol, Jan, „Mikuláš Kusánský a objev měření“ in L. Karfíková, Z. Šír (eds.), Číslo a jeho 
symbolika od antiky po renesanci, CDK, Brno 2003, s. 117. 
448

 Kusánus totiž přemýšlí, jakým způsobem by se měřila rychlost lodi: DSE 182; česky s. 252. 
449

 Navrhuje tu měření délky dnů i nocí: DSE 183n, česky 253. 
450

 Mluví se tu o měření síly luků, praků i člověka: DSE 182n, česky s. 253. 
451

 Jedná se o pohyb nebeských těles: DSE 185, česky s. 254. 
452

 DSE 182, česky 253: „Immo illo aut alio modo, scilicet per ballistrationem et accessum navis ad 
sagittam citius et tardius cum aqua clepsedrae.“  
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rozhodující pro novověké myšlení.453 Vedle toho byl Kusánus významně zasazen v 

tradici středověku, což jde vidět na „mystické“ rovině jeho empirismu jakožto části 

výstupu k Bohu. O jeho skoro prorockém novátorství však nemůže být pochyb. Lze 

tak průběžně uzavřít, že Kusánus plně otevřel dveře modernitě, aniž by sám 

překročil práh, nebo aniž by došel příliš daleko ode dveří.454 

3.2 Mocenské ur čení prvního Principu v De possest a v De 
apice theoriae 

 

Poslední otázkou, kterou si předkládaná práce klade za cíl se zabývat (vzhledem ke 

Kusánově takzvané novověkosti), je, nakolik je u něj možné mluvit o mocenském či 

silovém určení světa. A to v tom ohledu, nakolik takové určení světa zakládá 

samotné Kusánovo pojetí božského Počátku jako radikální jednoty a zároveň 

Původce veškerenstva. 

Pro novověk jakožto epochu západní metafyziky se stalo silové určení světa zcela 

charakteristické (a to až takovým způsobem, že můžeme mluvit o závaznosti pro 

celou epochu). A byl to právě kardinál Kusánský, skrze jehož osobu se „ohlašuje“ a 

„předestírá“ ono silové určení světa jako u jednoho z prvních, a to právě díky 

mocenskému určení Počátku, které se stalo postupem času v jeho díle stále 

zřetelnějším.455 Silové/mocenské určení světa je pro novověké myšlení rozhodující 

z toho důvodu, že se v něm zračí i nové pojetí člověka, a to proto, že svět je od 

lidské přirozenosti neodmyslitelný – lidská existence je neustálým zvládáním 

světa.456 Právě v novověku dochází k novému určení možnosti (lat. potentia; řec. 

dynamis) – vždy k protikladu ke skutečnosti (lat. actus, řec. energeia) – možnost 

nyní dostává významovou ražbu moci. Možnost přestává být onou připraveností 
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 Srv. Novák, Aleš, „Metafysické určení světa u Mikuláše Kusánského“, in: Novák, A., Zajíc, V., 
Pippich, J., Síla světa, Togga, Praha 2009, s. 27. 
454

 Srv. Hopkins, Jasper, „Nicholas of Cusa (1401–1464): First Modern Philosopher?“ in: Midwest 
Studies in Philosophy, XXVI (2002), s. 29. 
455

 Mezi další významné myslitelské pokusy, které do značné míry vytyčily směr pozdějšímu 
vědeckému myšlení, je možné počítat například i Liber de causis, kde se setkáme s pojetím bytí (a tím 
i světa) jako souvislosti činností, tj. jako pořádku příčin a účinků. K tomu viz Zajíc, Václav, 
„Apofantická funkce a charakter inteligence v Liber de causis“ in: Novák, Aleš (ed.), Ročenka pro 
filosofii a fenomenologický výzkum MMXI, Togga, Praha 2011, s. 73-88. 
456

 Srv. Zajíc, Václav, „Proměny světa“ in: Novák, A., Zajíc, V., Pippich, J., Síla světa. Kapitoly k pojetí 
vztahu člověka a světa mezi Mikulášem Kusánským a G.W.F. Hegelem, Togga, Praha 2009, s. 7n. 



138 
 

„nechat sem před nás vystoupit jsoucnu“,457 což je pojetí, které můžeme nalézt u 

Aristotela a i (i když v poněkud zjednodušené podobě) snad u jeho středověkých 

následovníků, ale stává se z ní „pouhá výslednice silových konstelací“ – možnost si 

výskyt přímo vymáhá a o něj usiluje.458 Tuto změnu dokládá i vystoupení pojmu úsilí 

(lat. conatus), který se postupně stával pro novověké určení možnosti – a tím i 

světa, a proto i člověka – tím rozhodujícím.459 Možnost tedy přestala být možností či 

připraveností k výskytu, ale stala se mocí či přímo silou, se kterou bylo třeba 

vymáhat z reality náš vlastní obraz světa. V prvních dvou částech této práce jsme 

sledovali, jakým způsobem a z jakých důvodů se Kusánus postupně přibližuje (či jej 

předjímá) k novověkému určení světa (a tím i lidství), teď se zaměříme na vrchol 

(lat. apex) jeho myšlení, kdy možnost/moc (lat. potentia či potestas) dostává stále 

významnější roli v absolutním Počátku, až nakonec úplně převládne. 

Kusánus sice zdůrazňoval mocenské určení Počátku ve všech svých dílech (tím, že 

akcentoval především božskou charakteristiku Stvořitele světa, který je pak 

projevem vůle a tím i moci svého Původce), dvě díla však v tomto ohledu vyčnívají 

z řady ostatních Kusánových spisů – jde konkrétně o Trialogus de possest a De apice 

theoriae, kde se samotnému božskému Počátku dávají jména possest (moci-je), 

respektive posse ipsum (moc jako taková).460 Těmto dvěma spisů se budeme 

věnovat v chronologickém pořádku. 

3.2.1 Trialogus de possest 
 

Samotný Trialogus461 pochází z roku 1460 a vedle kardinála (což není nikdo jiný než 

samotný kardinál Mikuláš Kusánský462 se „trojhovoru“463 účastní rovněž kancléř 

                                                           
457

 Tamtéž, s. 15. 
458

 Tamtéž. 
459

 O čemž svědčí např. pojetí conatus u Spinozy či Leibnize – Srv. Novák, Aleš, „Metafyzické určení 
světa u Benedikta Spinozy“ in Novák, A., Zajíc, V., Pippich, J., Síla světa. Kapitoly k pojetí vztahu 
člověka a světa mezi Mikulášem Kusánským a G.W.F. Hegelem, Togga, Praha 2009, s. 123-132; a 
Zajíc, Václav, „Leibniz. Negativní určení síly a světa“ in Novák, A., Zajíc, V., Pippich, J., Síla světa. 
Kapitoly k pojetí vztahu člověka a světa mezi Mikulášem Kusánským a G.W.F. Hegelem, Togga, Praha 
2009, s. 133-170. 
460

 K problematice překladu těchto termínů viz Floss, Karel, „Bytí a moc“, in: Kusánský, Mikuláš, 
O vrcholu zření, Vyšehrad, Praha 2003, s. 29-38. 
461

 Slovo „trialogus“ není třeba považovat za odraz Kusánovy nedostatečné znalosti řečtiny. Spíše se 
jedná o žert či poukaz na trojičnost/Trojici, která hraje v tomto dialogu stěžejní roli (ostatně jako 
v celém Kusánově díle). Srv. poznámka č. 1 in Neubauer, Zdeněk, O čem je věda?, s. 175. 
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salcburské arcibiskupské kurie Bernhard von Kraiburg a Kusánuv sekretář Andrea de 

Bussi.464 

De possest je otevřeno citátem z listu apoštola Pavla Římanům (Ř 1, 20),465 který 

Kusánovi společníci chtějí, aby jim kardinál vyložil. Kusánský díky tomu může 

rozehrát svá oblíbená témata zraku a intelektu. Je to totiž zrak (či zření) intelektu, 

který vidí skrytou/neviditelnou pravdu za stvořeným světem.466 Ovšem toto vidění 

intelektu musí vyjít ze smyslového vidění tohoto světa,467 což umožní Kusánovi 

znovu zopakovat jeho postupné nabývání vědění (čili intelektuální výstup), se 

kterým jsme se poprvé setkali již v De coniecturis (nerozlišenou masu smyslů lze 

rozlišit až rozumem a teprve intelektem ji lze pochopit). A stejně jako smysly 

nerozlišují samy ze sebe, ale z vyšší moci (lat. virtus), tak také smyslově vnímatelné 

není samo ze sebe, ale z vyšší moci468 – opět jde o onen „paralelismus“ mezi lidskou 

myslí a světem z De coniecturis.469 Toto vše nevyhnutelně odkazuje na nějakou 

věčnou a neviditelnou moc (lat. virtus), ze které pochází vše časné a viditelné.470 

                                                                                                                                                                     
462

 Jak je patrno, nyní se již Kusánus neschovává za jiné postavy, jako byl třeba idiota, ale mluví přímo 
sám za sebe. Což ukazuje jednak na to, že Kusánus si již byl jist, že nepřijde obvinění z bludařství 
podobné tomu, kterému ho vystavil Johannes Wenck, jednak to, že jde o dílo – ostatně stejně jako 
veškeré Kusánovy pozdější spisy – určené poměrně malému okruhu Kusánových přátel a příznivců, se 
kterými se povětšinou osobně zná a oni znají jeho a i jeho učení, a proto není třeba zastírat, kdo tu 
vlastně mluví. 
463

 Němci překládají někdy název tohoto díla jako Das Dreiergespräch – Srv. Flasch, Kurt, Nikolaus 
von Kues. Geschichte einer Entwicklung, s. 522. 
464

 Srv. poznámka č. 1 k českému překladu De possest od Jakuba Hlaváčka in Neubauer, Zdeněk, 
O čem je věda?, s. 326. 
465

 Který v českém ekumenickém překladu zní: „Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze 
totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.“ Kusánus cituje 
podle Vulgáty: „Invisibilia enim ipsius a creatura mundi per ea quae facta sunt intellecta 
conspiciuntur, sempiterna quoque eius virtus et divinitas.“ 
466

 Cusanus, Trialogus de possest (dále jen De possest), 2. česky s. 243. 
467

 Tamtéž, 3; česky s. 243. 
468

 Tamtéž. 
469

 Znovu se ukazuje, že i když v některých významných intencích bylo De coniecturis překonáno, tak 
základní vypracované pozice si udržely platnost až do konce Kusánova života. Právě proto bylo třeba 
se tímto dílem předtím zabývat a věnovat mu tolik prostoru, než se přikročí ke Kusánovu „pozdnímu“ 
myšlení. 
470

 De possest, 3; česky s. 243n. 
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Tímto je vlastní výklad onoho verše z Pavlovy epištoly ukončen. Posléze však 

následuje Kusánovo zamyšlení nad povahou stvoření a jeho Stvořitele, který je onou 

věčnou a neviditelnou mocí.471 

Základním důrazem je, že vše, co je stvořené, také může být. Proto něco, co nemůže 

být, není. A protože (s)tvořit znamená vyvádět (lat. producere) bytí z nebytí, tak 

nebytí není žádným způsobem stvořením.472 

Vše, co jest, je tím, čím jest v uskutečnění (lat. actu) díky absolutní skutečnosti. 

Veškerá skutečnost tak podle Kusána vděčí za své uskutečnění naprosté skutečnosti. 

Ovšem i sama skutečnost v uskutečnění (lat. actualitas actu) může být, protože to, 

co nemůže být, není.473 Tímto se nám výslovně do božství zavádí nutná přítomnost 

absolutní možnosti (lat. possiblitas). Ta však není ničím jiným než mocí (lat. posse), 

stejně jako se absolutní skutečnost (lat. actualitas) nijak neliší od uskutečnění (lat. 

actus).474 Absolutní skutečnost a absolutní možnost jsou v božství postaveny na 

stejnou úroveň, poněvadž není možné, aby absolutní možnost předcházela 

skutečnosti, pak by nemohla přejít k uskutečnění (k přechodu od možnosti ke 

skutečnosti je totiž zapotřebí již nějaké skutečnosti, což by pak bylo nemožné); 

stejně tak není možné, aby absolutní skutečnost předcházela absolutní možnosti, 

pak by nedávalo smysl, že je něco skutečností, když není žádné možnosti. Proto 

Kusánus přichází k tomu, že absolutní možnost a absolutní skutečnost jsou souvěčné 

(lat. coaeterna). Jak již víme z předcházejícího výkladu, tak pouhé dva momenty 

nemohou u Kusána tvořit absolutní realitu božského Počátku, proto Kusánus ihned 

                                                           
471

 Toto zamyšlení je charakteristické mimo jiné i jistou terminologickou obměnou. Kusánus přestává 
pro „moc“ preferovat označení „virtus“, ale dává přednost slovu „posse“. Toto má pravděpodobně 
však pouze ten význam, že slovo „posse“ je v jasném vztahu ke slovu „possibilitas“ a celá úvaha je 
vedena snahou prosvětlit vztah skutečnosti a možnosti. Jinde Kusánus slova „posse“ a „virtus“ 
používá prakticky synonymně. Rovněž záměně používá Kusánus v tomto dialogu termíny 
„possibilitas“ a „potentia“, jak jde dobře vidět např. na pasáži z De possest, 6; česky s. 247. 
472

 De possest, 5: „Omnis enim creatura actu exsistens utique esse potest. Quod enim esse non 
potest, non est. Unde non-esse non est creatura. Si enim est creatura, utique est. Creare etiam cum 
sit ex non-esse ad esse producere, utique clare ostendit ipsum non-esse nequaquam creaturam.“ 
Česky s. 245. 
473

 De Possest, 6: „Cum igitur actualitas sit actu, utique et ipsa potest esse, cum impossibile esse non 
sit.“ Česky s. 247. 
474

 Tamtéž: „Nec potest ipsa absoluta possibilitas aliud esse a posse, sicut nec absoluta actualitas 
aliud ab actu.“ 
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dodává, že rovněž souvěčné je spojení (lat. nexus) obou475 – tím jsme se dostali 

k nám již známému pojetí trojjedinosti Počátku. 

Božský Počátek je nyní chápan jako předchůdný vší realitě (tj. stvoření), ve které 

nejsou skutečnost a možnost spojeny.476 Díky jednoduchosti Počátku panuje 

jednota mezi těmito protiklady a jejich rozdílnost se postupem sestupu zvětšuje (a 

naopak při výstupu zmenšuje), což je postup, který jsme viděli poprvé nejpozději 

v De coniecturis, kde došlo k prvnímu jasnějšímu vymezení rolí rozumu a 

intelektu.477 

Tyto úvahy, pokud se zaměříme pouze na jejich „metafyzický“ rozměr, netvoří 

nějaké významné novum v kontextu Kusánova díla. Což potvrzují i následující řádky 

dialogu. Kusánus například upozorňuje, že nic nemůže být skutečně vším, čím může 

být; toto náleží jedině Bohu – Bůh proto musí být vším. Takto je třeba i velikostí (tj. 

kvantitou), ovšem je jinak velikostí, než je tomu u stvořených věcí, které neustále 

mohou být více či méně. Bůh je totiž velký tou velikostí, kterou může být velké vše, 

co je. Proto božský Počátek, který nemůže být ani větší, ani menší, je zároveň 

nejmenší i největší velikostí, což v Kusánově myšlení znamená absolutní velikostí 

(jakožto jednota protikladů).478 Tyto úvahy (samozřejmě bez tak velkého důrazu na 

možnost a skutečnost) dobře známe již z De docta ignorantia. Dále Kusánus mluví ku 

příkladu o tom, že Počátek nelze pojmenovat, protože žádná stvořená realita 

nemůže být vztáhnuta (v náležitém poměru, chtělo by se dodat) k absolutnímu 

Počátku (toto je výchozí myšlenka De docta ignorantia),479 nebo třeba o stvoření 

jako o podobnosti (lat. similitudo) Boha, o čemž byla řeč v jistě již v De coniecturis a i 

v dialozích s idiota.480 

                                                           
475

 De Possest, 6: „Coaeterna ergo sunt absoluta potentia et actus et utriusque nexus.“ Česky s. 247. 
476

 De Possest, 7: „Et dico nunc nobis constare deum ante actualitatem, quae distinguitur a potentia, 
et ante possibilitatem, quae distinguitur ab actu, esse ipsum simplex mundi principium. Omnia autem 
quae post ipsum sunt cum distinctione potentiae et actus, ita ut solus deus id sit quod esse potest, 
nequaquam autem quaecumque creatura, cum potentia et actus non sint idem nisi in principio.“ 
Česky s. 247. 
477

 Viz výše s. 77nn. 
478

 De possest, 9; česky s. 251. 
479

 De possest, 10; česky s. 251. 
480

 Tamtéž. 
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Přesto však Kusánus přichází s novým božím „jménem“,481 o kterém je (avšak pouze 

v rámci tohoto dialogu) přesvědčen, že tvoří universální klíč k pochopení celé 

skutečnosti. Tímto jménem je novotvar possest, který má v jednom jediném termínu 

zdůrazňovat nerozlučné spojení moci (lat. posse) a bytí (lat. esse).482 

Possest je určeno jako bytí samo (lat. ipsum esse),483 což u Kusána znamená, že 

překračuje vše jsoucí tím, že ho zahrnuje. Jde tak o absolutní bytí (lat. esse 

absolutum), které je nejen před každou skutečností, ale stejnou měrou i před 

každou možností, protože v sobě zavinuje stejnoměrně oba dva momenty.484 Stejně 

tak lze říct, že je jejich jednotou. Possest je zároveň i Počátkem vší možnosti a 

skutečnosti ve světě, a to Počátkem, který je zároveň skutečnou a působící mocí485 – 

je skutečností vší možnosti (lat. actus omnis potentiae) a z toho důvodu je 

charakteristický naprostou omnipotentia.486 

Tímto se explicitně dostává boží všemohoucnost do popředí Kusánova myšlení 

božství. A na povrch vyplynou i nezbytné důsledky pro myšlení světa.  

                                                           
481

 Je poměrně málo známým faktem (alespoň odborná literatura toto často opomíjí), že v daném 
spise Kusánus zároveň přichází, mimo possest, s dalšími dvěma božími „jmény“. Ovšem i sám 
Kusánus se k těmto „jménům“ staví poněkud rezervovaně, protože je nechá vyřknout své 
spoluřečníky – kterým však tato jména schválí a pochválí je za vystihnutí jeho myšlenky. Jde o 
ilustrativní „jména“ IN a E, které obě vyjadřují pro Kusánského typickou logiku 1+3 (jedna linka spolu 
se třemi jinými linkami tvořící jednotu). Pokud jde o IN (které pochází od Kusánova sekretáře Jana, 
tak I podle něj vyjadřuje počátek všech písmen, N je pak rozvinutím I. K tomu přistoupí typické 
Kusánovy spekulace o nekonečné přímce (lat. linea) a máme vhodné označení pro Boha (viz De 
possest, 54n; česky s. 301n.). S E pak přichází kancléř Bernard a zdá se mu být rovněž vhodným 
božským označením, poněvadž (samozřejmě mimo stejné důvody jako byly u linií v IN) tuto hlásku 
nalezneme ve slovech possE, Esse i v jejich spojení, nExus (viz De possest 57n; česky s. 305n). Kusánus 
tedy pochválí jejich návrhy božích „jmen“, ale neodpustí si poznámku, že taková symbolická 
přirovnání neberou konce, neboť žádné není tak přiléhavé, aby nemohlo být ještě přiléhavější, a to 
proto, že Bůh je possest – čímž jasně naznačil, jaká je hierarchie tady zmíněných označení – srv. De 
possest 58; česky s. 307.  
482

 Překládat posse jako moc je samozřejmě poněkud problematické (celou obtíž rozepsal Karel Floss 
ve své studii k De apice theoriae, kde rovněž překládal posse jako moc; překladatel Trialogu de 
possest však překládá posse jako možnost, aby více vyniklo to, že jde o spojení možnosti a 
skutečnosti).  Více rozvedené důvody tohoto překladu lze nalézt v pozn. 6 k překladu (Kusánský, 
Mikuláš, „Trialogus de possest“ in Neubauer, Zdeněk, cit. d., s. 326). Jelikož mi nyní jde o to, abych 
ukázal souvislost s novověkým myšlením, volím i já raději variantu překladu posse – moc.  
483

 Srv. Beierwaltes, Werner, Identität und DIfferenz, s. 121n. 
484

 De possest, 12: „Deo enim nil omnium abest quod universaliter et absolute esse potest, quia est 
ipsum esse, quod entitas potentiae et actus.“ Česky s. 253. 
485

 Srv. Beierwaltes, Werner, Identität und DIfferenz, tamtéž: „wirkliche und wirkende Mächtigkeit.“ 
486

 Tamtéž. Beierwaltes rovněž upozorňuje, že první přesvědčivý pokus myslet Počátek jako základ vší 
moci podnikl už Plótinos (Enn. III 8, 10, 1), kde Jedno, které je samo bez jakékoli formy, tj. určení, a 
proto před každým „něco“, je zároveň δύναμις τῶν πάντων, mocí/silou všeho, a tím i Základ vší 
určitelnosti. 
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3.2.2 Káča jako novov ěké ur čení světa 
 

Když se Kusánus snaží ukázat výhody „určení“ prvního Počátku jako possest, sahá 

k příměru, který je pro všechny zúčastněné dostatečně známý ze zkušenosti (lat. in 

praxi), a to chlapeckou hru „honění káči“ (lat. trochi ludum puerorum).487 Kusánus 

chce v prvé řadě na této hře ilustrovat svou zásadní myšlenku coincidencia 

oppositorum, což činí poukazem, že když chlapec roztočí káču pohybem paže na 

nejvyšší rychlost, tak se všem přítomným zdá, že se káča vůbec nehýbe. Tímto ve 

stvoření můžeme dojít k přirozenému náhledu jednoty protikladů – a pokud celý 

náhled přeneseme do nekonečna (což je Kusánova obvyklá myšlenková figura při 

zacházení/manipulaci se stvořením), tak na jednu stranu se nám absolutizuje 

rychlost, na druhou klid, a to té samé věci, tj. káči. Toto dává Kusánovi podnět 

rozvíjet své obvyklé „teologické“488 úvahy, které mají dokládat, že není nijak 

rozporné, že v Bohu je vše jedno, pohyb, klid, čas, věčnost, stejnost, jinakost atp.  

Tímto se dostáváme však hlouběji k promýšlení nynější nejskrytější i nejvýstižnější 

boží charakteristiky (tj. k teologii).489 Kusánus totiž dává do přímé souvislosti 

(samozřejmě jako obraz ke svému předobrazu) roztáčení káči rukou chlapce a 

(s)tvoření světa Bohem. Stejně jako chlapec, který chce oživit (lat. facere vivum) 

mrtvou (sic!) neboli nehybnou káču tím, že ji vtiskává podobu (lat. similitudo) svého 

pojmu (lat. conceptus), ke kterému přišel nalezením důvtipu svého intelektu.490 Dále 

k „oživování“ káči je rovněž potřeba současného přímého i šikmého pohybu ruky, 

který káču zároveň odstrkává i přetahuje, čímž jí vtiskává pohyb přesahující její 

přirozenost, kterou je pohyb ke svému středu (protože jde o věc těžkou), a 

způsobuje, že se káča točí kruhovým pohybem – kterým se rovněž vyznačují třeba 
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 De possest, 18; česky s. 261. 
488

 De possest 21: „Iam intelligetis facilius, quomodo concordabitis theologos, quorum alter dicit 
sapientiam quae deus omni mobili mobiliorem et verbum velociter currere et omnia penetrare atque 
a fine ad finem pertingere atque ad omnia progredi.“ Česky s. 264. 
489

 De possest 23: „Multum acceditis ad theologiam illam latissimam pariter et concisam.“ Česky s. 
267. 
490

 Tato poněkud šroubovitá konstrukce (citace v poznámce níže) má vyjadřovat vztah rozumu (lat. 
ratio) ke svému nejbližšímu počátku, kterým je intelekt (lat. intellectum). Rozum jako první působí na 
stvořené jsoucno, ale toto působení je dáno a vlastně i umožněno (přesně ve smyslu possest) mocí 
intelektu. 
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nebesa.491 A hned poté Kusánus zvolá: „Cožpak zde není podoba se stvořitelem, 

který chce poskytnout ducha života (lat. spiritus vitae) i neživým věcem?“492 

Tímto se nám zde dostává ke slovu poměrně primitivní mechanická představa 

Stvořitele a stvoření, které je jím pohybováno (tj. oživováno), představa prvního 

Hybatele (čili prvotního motoru, lat. primus motor),493 jehož hlavní úlohou je 

rozpohybovávat celý svět, vtiskávat mu svůj tvar a podobu. Podle Kusánského se 

totiž i nebesa, která jsou nástroji výkonu vůle Stvořitele (lat. instrumenta 

exsecutionis voluntatis eius), pohybují od východu na západ a zároveň obráceně od 

západu na východ.494 Pokud vezmeme vážně příměr (což Kusánus očividně dělá) 

rozpohybování káči rukou chlapce a rozpohybování nebes vůlí Stvořitele, tak nebesa 

a nakonec i celý svět jsou jen výrazem, projevem či nástrojem výkonu vůle svého 

Původce. Hlavní „úloha“ (a i způsob, jak se projevuje ve světě) Stvořitele je jeho 

pohybování světem (či světovou „mašinou“, machina mundi, jak se Kusánus 

vyjadřoval o světě již v De docta ignorantia).495 Tímto je svět připraven pro onu 

velmi úspěšnou redukci na soubor fyzikálních sil a pohybů, kterou provedou 

Kusánovi pozdější následovníci. 

Dalším poznatkem, který plyne z Kusánova příměru, je to, že veškerá živá jsoucna 

jsou jen takzvaně živá, protože je nejprve zapotřebí až boží oživující moci, aby se 

z neživé hmoty stala živá bytost, která se pak ovšem zase po čase navrátí do 

neživotné říše. Kusánus totiž výslovně mluví o moci ducha života (lat. spiritus vitae), 

který probouzí k životu to, čemu ze své přirozenosti život chyběl – a toto oživení trvá 

jen tak dlouho, pokud trvá působení/moc ducha, pak je to zase navráceno do země 
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 De possest 23: „Possemus adhuc plura in hoc trochi motu pulcherrima venari, scilicet quomodo 
puer volens trochum mortuum seu sine motu facere vivum sui conceptus similitudinem sibi imprimit 
per inventum sui intellectus ingenium et attractionis imprimit sibi motum supra naturam trochi, cum 
non haberet nisi motum versus centrum uti grave: facit ipsum circulariter moveri ut caelum.“Česky s. 
267. 
492

 Tamtéž: „Nonne hic est similitudo creatoris spiritum vitae dare non-vivo volentis?“ 
493

 Srv. následující spis De apice theoriae, 15, kde se toto pojetí kauzality (a jejího hybatele) rovněž 
jasně projevuje: „Nam in omnibus, quae sunt aut esse possunt, non potest quicquam aliud videri 
quam posse ipsum, sicut in omnibus factis et faciendis posse primi facientis et in omnibus motis et 
movendis posse primi motoris.“ 
494

 De possest 23; česky s. 267. 
495

 Viz výše s. 43. 



145 
 

(což implikuje to, že země je neživá).496 Tato pasáž se pravděpodobně týká 

především zvířat,497 tj. smyslově vnímatelného světa, což však rovněž znamená, že 

Kusánus tady mluví i o lidských tělech, které jsou oživovány duchem (konkrétně 

myslí). Tato dikce se však významně odlišuje od dřívějších děl, kde, i když 

rezervovaně, byla látka pojímána jako jistým způsobem božská a inherentně 

náležela do celého universálního pohybu sestupu a návratu. Nyní se zdá, že svět se 

Boha netýká, je mu vzdálen a je jím nakonec jen „zvnějšku“ pohybován. Dříve 

Kusánus mluvil o kousku Jedna, které sídlí v každém jsoucnu, ať již živém, či 

neživém, díky kterému směřuje vše zpět ke svému Tvůrci.498 Nyní tvůrce svou mocí 

oživuje neživou hmotu nad rámec její přirozenosti, což je myšlenka, která se zdá být 

až příliš odlišná od myšlenky přítomnosti Jedna uvnitř každé světské věci,499 která 

sice oživuje a oduševňuje ona jsoucna, ale rovněž není možné říct, že by tato moc 
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 De possest 23: „spiritus vitae ex zodiaco animali impressus movet vitaliter id, quod de sua natura 
vita caruit, et vivificat quamdiu spiritus durat, deinde revertitur in terram suam.“ Česky s. 267. 
497

 Zdeněk Neubauer v tomto slyší Descartovo „animal non agit – agitur“ (živočich se nehýbe, je 
pohybován), jež se stalo základní devízou novověké vědy. Srv. Neubauer, Zdeněk, O čem je věda?, s. 
130. 
498

 Viz výše s. 28nn. 
499

 Pokud Kusánus na základě svých prvních knih čelil nařčení z panteismu, tak nyní se zdá, že spíše by 
bylo na místě „obvinění“ z osvíceneckého deismu. Toto zdání však může plynout jen z této pasáže, 
kde Kusánus asi i trochu nevědomky rozvádí důsledky svého nového božského určení possest pro 
pojetí světa. Avšak v dalším textu se Kusánus již drží pro něj obvyklé dikce. Ukáže se, jak possest, 
které musí být nezbytně jedno a trojí, tj. je absolutní nutností (De possest, 27), se zjevuje jen 
především skrze jednoho zjevovatele a učitele, jímž je Ježíš Kristus (De possest, 31), což značí, že 
cestou k possest je právě víra v božského Syna, který se vtělil. A k náležité víře je zapotřebí, aby byla 
zformována láskou (De possest, 33) a aby se lidské srdce vyznačovalo čistotou (De possest 34), což je 
nezbytný předpoklad následného intelektuálního výstupu, který však nikdy nemůže plně dojít 
k Bohu, possest, protože Boha nelze nikdy poznat (De possest, 41). Jakékoli jméno Boha, jakékoli 
poznání Boha je tak vždy nejisté. Jediné, co je jisté, je matematické poznání, a to proto, že sám náš 
intelekt je původcem čísla, takže při matematickém poznání poznáváme své vlastní výtvory a tím i 
sami sebe (De possest, 43). Boha nelze poznat, toho lze jen „zahlédnout“ (což je tématem spisu De 
visione dei, kde je nejvýznamněji probráno nadřazení intelektuálního/duchovního zraku nad 
intelektuálním poznáním), ovšem toto „zahlédnutí“ může začínat již ve stvoření, kde lze zahlédnout 
stopy Trojice (v každém jednotlivém jsoucnu se kloubí možnost, skutečnost a jejich spojení – De 
possest, 47). Ovšem stále platí, že skutečné zjevení Boha se událo až v Ježíši Kristu. Z tohoto velmi 
stručného přehledu dalších témat dialogu je poměrně dobře patrné, že Kusánus si sám nebyl příliš 
vědom toho, co nové boží určení possest přináší či může přinést. A to i přesto, že načrtl pozdější 
typické mechanistické pojetí světa, ovšem ihned přešel do své obvyklé dikce a začal zdůrazňovat 
důležitost víry v Krista pro naši cestu k possest a tím i k pravému poznání. Toto je velmi typické pro 
celou otázku Kusánovy „novověkosti“. V jeho díle nalezneme velmi jasně rozpracované základy 
novověkého mocenského určení světa (dokonce lze říci, že Kusánovo myšlení toto mocenské založení 
světa do určité míry i umožnilo), ale Kusánus samotný si toho příliš neuvědomoval. Pro něj přece jen 
všechno poznání nakonec mělo sloužit ke spáse (a to proto, že sám Kusánus chápal spásu a cestu ke 
spáse velmi intelektuálně). Proto také dále příliš nerozváděl své myšlenky – to přenechal jiným, což 
doslovně vyjádřil již v De staticis experimentis. Viz výše s. 131n. 
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jim byla „nevlastní“ či „nepřirozená“, protože jde o jejich vlastní moc, která je 

nemyslitelná bez moci Jedna. 

Lze tedy oprávněně předpokládat, že to bylo právě božské určení possest, které 

umožnilo tento významný posun v Kusánově myšlení, i když si ho Kusánus sám nebyl 

příliš vědom. Ovšem on sám si je dobře vědom, že possest je nyní universální klíčem 

k pochopení skutečnosti.500 Possest představuje klíč k možnosti i skutečnosti přímky 

(lat. linea), která se opět ukáže být jednotným základem všech dalších 

geometrických obrazců.501 Possest je rovněž základem všech pojmů a pojmenování, 
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 De possest, 24: „Qui sibi de deo conceptum simplicem facit quasi significati huius compositi 
vocabuli possest, multa sibi prius difficilia citius capit.“ Česky s. 267n. Opět Zdeněk Neubauer ve 
svém komentáři k tomuto dílu poznamenává, že jde o jev poměrně příznačný pro celé novověké 
poznání – „s jednoduchým ponětím o skutečnosti je vše snadno pochopitelné“. Jsou to právě 
universální zaklínací slůvka (jako např. „hmota“, „kauzalita“, „vývoj“, „mechanismus“, „struktura“, 
„objektivní“), která se vyznačují značnou mlhavostí co do toho, co vlastně označují, takže zbavují (či 
ukojují) potřebu poznávajícího ontologicky rozumět. A přesně takovou mlhavostí se vyznačuje podle 
Neubauera i Kusánovo possest, které plní podobnou roli jako výše zmíněné koncepty. Srv. Neubauer, 
Zdeněk, O čem je věda?, s. 131. A pokračuje dále: „Stačí jen matné pojetí zásvětí jakožto zdroje 
veškeré světské skutečnosti; jsouc koncentrováno do jednoho pregnantního slova zastírající jeho 
mlhavost a vratkost, stává se čímsi jako „universálním rozpouštědlem“ (=solvens, na způsob lučavky 
královské) k rozpouštění-odstranění, tj. k řešení (=solutio též: rozpuštění, roztok, rozvázání, zrušení) 
všech problémů a intelektuálním světlem k vy-světlení všech záhad („enigmat“), které mohou 
dokonce hrát úlohu příkladných (modelových) jsoucen (srov. das exemplarische Seiende), vlastního 
předmětu poznání (obiectum proprium scholastiků) představujícího to, o co skutečně jde! Vysvětlení, 
které possest umožní, nevyžaduje žádné skutečné odpovědné pochopení na základě osobní 
zkušenosti, jaké by vyžadovalo pojmové myšlení. Stačí, aby toto vědění vyplývalo ze samotného 
označení (significatum) onoho slůvka (vocabuli): vždyť vpravdě „bůh ví, jak to je!“. A bůh, na jehož 
všemohoucnost bylo toto kvazivědění přeneseno (delegováno), poskytne („postoupí“, ne snad 
z milosti a štědrosti, nýbrž mocí samotného výrazu, z titulu jeho významu!) delegujícímu nejen 
schopnost vysvětlení, nýbrž i možnost uskutečnění – moc uskutečnit možnost, která tomuto vědění 
odpovídá, dovednost s touto možností s už-uskutečněnou zacházet. Právě v tomto boží vědění přece 
spočívá!“ Tamtéž, s. 132. Neubauer tady výstižně shrnul základní neduhy Kusánova pojetí possest, 
kterými opravdu Kusánovo pojetí božství na příslušném místě trpí. Jak již však bylo výše řečeno, tak 
těmito neduhy trpí především a právě na tomto odpovídajícím místě v dialogu. Jinde se více 
přibližuje spíše středověkému pojetí zbožnosti, které, pokud se opět přidržíme Neubauera (tamtéž, s. 
130), se vyznačuje vírou založenou na důvěře a naději, oproti novověkému religio, které spočívá 
v jistotě vědění založené na racionální (logické) nutnosti (což jde vidět třeba jen na tom, že Kusánus 
přichází neustále s novými božími „jmény“ a samotné possest v De apice theoriae odmítá jako 
nedostatečné). Kusánus je tedy postava rozkročená mezi oběma způsoby myšlení. K novověku má 
sice již nakročeno, ale ještě nedokročil úplně, takže platí spíše hodnocení Kusánovy novověkosti, jak 
to vyjádřil Jasper Hopkins – viz výše s. 137. 
501

 De possest 24: „Nam si quis se ad lineam convertit et applicat ipsum possest, ut videat possest 
lineale, hoc est ut videat lineam illud esse actu quod esse potest et omne id esse quod lineam fieri 
posse intelligit, utique ex sola illa ratione quia est possest ipsam videt lineam maximam pariter et 
minimam. Nam cum sit id quod esse potest, non potest esse maior: sic videtur maxima, nec minor: sic 
videtur minima. Et quia est id quod linea fieri potest, ipsa est terminus omnium superficierum. Sic et 
terminus figurae triangularis, quadrangularis et omnium polygoniarum et omnium circulorum et 
figurarum omnium, quae fieri possunt ex linea sive recta sive curva, et omnium figurarum exemplar 
simplex, verissimum et adaequatissimum et aequalitas in se omnes habens et per se omnia figurans.“ 
Česky s. 269. 
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protože je nade vším, co je možné pojmenovat, dokonce i nad bytím a nebytím. 

Podobně je základem vší moci (lat. potentia), protože každá jednotlivá moc je 

zavinuta v nekonečné moci (lat. potentia).502 

Z těchto důvodů je možné Kusána skutečně považovat za prvního novověkého 

myslitele, za jakého ho považoval Ernst Cassirer, či za toho, kdo se svým possest 

nastražil duchovní past novověku, která tak byla připravena ke sklapnutí, jak to 

vyjadřuje Zdeněk Neubauer.503 Důležité je však to, že sám Kusánus se touto cestou 

nevydal – o čemž nejlépe svědčí tento dialog, kdy se Kusánus dostane až na 

samotný práh novověkého myšlení, aniž by si však byl nějak příliš vědom radikální 

novostí svého přístupu, aby se hned vzápětí vrátil k úvahám o Trojici, Ježíši Kristu a 

povaze víry, která vede ke spáse. K plnému rozvinutí novověkého myšlení bylo 

třeba, aby k possest přistoupily znalosti získané z hermeneutických nauk (tj. 

„magie“),504 což plného slova došlo např. až u Bruna505 či až u Newtona.506 

3.2.3 De apice theoriae 
 

Jak již několikrát bylo zmíněno, Kusánus nebyl spokojen se svým mocenským 

určením prvního Principu jako „moci-jest“ – possest.  K finální korekci dochází právě 

ve spisu O vrcholu zření (lat. De apice theoriae).507 

Mikuláš Kusánský ve svém posledním díle (proto jde o finální korekci) zpracovává 

téma moci (lat. posse) jako nejadekvátnějšího jména pro první Počátek, tedy 

Boha,508 přičemž samotné určení božského Počátku je s velkou pravděpodobnosti 
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 De possest, 25: „Quia possest absolute consideratum sine applicatione ad aliquod nominatum te 
aliqualiter ducit aenigmatice ad omnipotentem, ut ibi videas omne quod esse ac fieri posse intelligis 
supra mne nomen, quo id quod potest esse est nominabile, immo supra ipsum esse et non-esse omni 
modo, quo illa intelligi possunt. Nam non-esse cum possit esse per omnipotentem, utique est actu, 
quia absolutum posse est actu in omnipotente. Si enim ex non-esse potest aliquid fieri quacumque 
potentia, utique in infinita potentia complicatur.“ Česky s. 269. 
503

 Srv. Neubauer, Zdeněk, O čem je věda?, s. 138. 
504

 Srv. tamtéž. 
505

 Srv. tamtéž, s. 71 a 209. K Brunovu postoji k magii viz Bruno, Giordano, Magie, pouta a dialog 
renesančního filosofa, přel. Jakub Hlaváček a Josef Hajný, Argo, Praha 2007. 
506

 Srv. tamtéž, s. 238, kde se dává do souvislosti Newtonův absolutní prostor a kabalistické makom, 
tajemné jméno Hospodinovo, které již Filón Alexandrijský přeložil jako topos. Tím připsal místu 
božskou podstatu, povahu a moc. 
507

 Srv. český překlad Kusánský, Mikuláš, O vrcholu zření, přel. Karel Floss, Vyšehrad, Praha 2003. 
508

 Srv. Floss, Pavel, „Vrchol zření v kontextu Kusánova myšlení“ in Kusánský, Mikuláš, O vrcholu 
zření, Vyšehrad, Praha 2003, s. 75-76, také 116-7. 
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ovlivněno snahou vymezit se vůči určení božství ve scholastickém myšlení. Takto 

vymezení Počátku jako posse ipsum (tedy jako moc samu) se můžeme pro vyniknutí 

rozdílu pokusit přirovnat k pojetí Tomáše Akvinského,509 jenž představuje předního 

zástupce universitního myšlení, pro kterého je Bůh ipsum esse,510 z čehož Tomáš 

hned vzápětí vyvozuje všechny boží „vlastnosti“ jako třeba naprostou dokonalost, 

neomezenost, nekonečnost, jednotu, jednoduchost, věčnost či také vůli, vědění a 

moc (lat. potentia), přičemž poslední tři dokonalosti charakterizují boží působení na 

venek (lat. ad extra).511 

Co se týče Tomášova pojetí moci (lat. potentia), tak Tomáš rozlišoval dva druhy moci 

(nebo možnosti), a to pasivní a aktivní,512 přičemž pasivní moc/možnost (tj. moc či 

možnost být něčím změněn) není žádným způsobem přítomná v Bohu, jelikož je 

čirým konem, actus purus, kdežto aktivní moc (tady naopak jde o možnost či moc 

něco změnit) je chápána jako dokonalost, a proto je v Bohu přítomna vrcholně (lat. 

summe). Aktivní moc je v Bohu rovněž nekonečná, protože boží bytí je 

nekonečné.513 

Pojetí Boha jako posse ipsum tedy napovídá, že Kusánský klade důraz na jinou boží 

charakteristiku, která mu z různých důvodů připadá zásadní. Sice i u Akvinského 

nalezneme podklady pro chápání Boha jako moci samé, ale očividně moc/možnost 

nemá u Akvinského primární postavení, boží moc totiž vyplývá (či vychází) z božího 

rozumu a vůle, tedy potažmo z boží moudrosti a spravedlnosti514 (také pojednání o 
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 Karel Floss ve svém komentáři k De apice theoriae (Floss, Karel, „Bytí a moc“ in Kusánský, Mikuláš, 
O vrcholu zření, Vyšehrad, Praha 2003, s. 42nn.) upozorňuje rovněž na spis Tomáše Akvinského 
Questiones disputatae de potentia, kde je celá problematika možnosti/moci (lat. potentia) probrána 
do větších detailů, hlavní linie myšlení (což u Tomáše znamená především hlavní linie dokazování) je 
však obdobná jako v Summa theologiae, takže pro účely velmi zběžného srovnání jsem raději zvolil 
Tomášům asi nejznámější (a i nejdůležitější) spis. Navíc Tomášova Suma teologická se na další dlouhá 
staletí stala jednou z hlavních teologických a filosofických universitních učebnic, takže při přímém 
porovnání ještě více vynikne onen posun, který provádí ve svém spise Mikuláš Kusánský, které měl 
pro další vývoj filosofického (a později i vědeckého) myšlení snad i významnější vliv, než tomu bylo 
s dílem svatého Tomáše. 
510

 Srv. Akvinský, Tomáš, Summa Theologiae (dále jen Sth.), I, q. 3. a. 4, co. Nebo přesněji ipsum esse 
(per se) subsistens – subsistující bytí samo, je to bytí samo, které má veškeré bytí od sebe (lat. a se) a 
ne od jiného (lat. ab alio) a je tedy na všem ostatním nezávislé, Bůh je tak bytost, ve které jsou 
esence a existence (tedy bytí) totožné. 
511

 Sth, I, q. 3-25. 
512

 Sth, I, q. 25, a. 1, co. 
513

 Sth, I, q. 25, a. 2, co. 
514

 Sth, I, q. 25, a. 5, ad1. 
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boží moci (lat. potentia) je až ve 25. otázce 1. části, která je poslední otázkou 

zabývající se boží esencí, posléze se přechází k teologickým pojmům Trojice). 

Vraťme se ale zpět ke spisu O vrcholu zření a k pojetí moci (lat. posse) kardinála 

Kusánského. 

Spis je koncipován jako dialog mezi kardinálem od Svatého Petra (do kterého se 

stylizuje kardinál Mikuláš Kusánský) a cášským kanovníkem Petrem Erkelenzem. 

Kardinál je již několik dnů hluboce zamyšlen a teprve, když jeho napětí trochu 

pominulo, se ho Petr odváží zeptat na několik otázek, týkajících se obsahu 

kardinálova přemýšlení. Petr tedy začíná své tázání otázkou: „Co (lat. quid) 

hledáš?“515 Přičemž se mu dostane odpovědi, která ho poněkud zarazí. Kardinál 

totiž na tuto otázku odpoví slovy: „Správně pravíš.“516 Což musí kardinál vysvětlit, 

protože Petr si myslí, že se mu vysmívá. Kardinál totiž skutečně něco (lat. qiud) 

hledá, hledá ono cosi, které hledá každý hledající, totiž onu cost (lat. quiditas), která 

je základem všeho.517 

Tuto cost (lat. quiditas) již mnozí zahlédli a psali o ní ve svých spisech, protože je 

podmínkou veškerého hledání. Ona v sobě samé subsistující cost, je subsistence 

všech substancí, a tak ji není možné znásobit ani zmnožit, je totiž základem všeho. 

Proto pro Kusánského je synonymem pojmu „subsistence“ pojem „hypostaze“ a 

tato subsistence či hypostaze (jako nejadekvátnější překlad by se v tomto případě 

nabízelo slovo „základ“) spočívá právě v moci (lat. posse). Jestli v klasické 

středověké aristotelské metafyzice bylo základem všeho bytí (viz Tomáš výše), tak 

pro Kusánského je nyní základem všeho moc (lat. posse), protože bez moci (lat. 

posse) jako takové by nic nemohlo být, „tedy sama moc, bez níž nic nemůže nic, je 
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 De apice theoriae, 2; české vydání Kusánský, Mikuláš, O vrcholu zření, s. 6. 
516

 Tamtéž. 
517

 De apice theoriae, 4: „Cum igitur iam annis multis viderim ipsam ultra omnem potentiam 
cognitivam ante omnem varietatem et oppositionem quaeri oportere, non attendi quiditatem in se 
subsistentem esse omnium substantiarum invariabilem subsistentiam; ideo nec multiplicabilem nec 
plurificabilem, et hinc non aliam et aliam aliorum entium quiditatem, sed eandem omnium 
hypostasim. Deinde vidi necessario fateri ipsam rerum hypostasim seu subsistentiam posse esse. Et 
quia potest esse, utique sine posse ipso non potest esse. Quomodo enim sine posse posset? Ideo 
posse ipsum, sine quo nihil quicquam potest, est quo nihil subsistentius esse potest. Quare est ipsum 
quid quae situm seu quiditas ipsa, sine qua non potest esse quicquam. Et circa hanc theoriam in his 
festivitatibus versatus sum cum ingenti delectatione.“ Česky, s. 7. 
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tím, ve srovnání s čím nemůže nic více subsistovat.“518 Moc (lat. posse) je tedy 

skutečně onou costí (lat. quiditas), které leží v základu každé věci a která subsistuje 

v nejvyšší míře. 

Moc (lat. posse) je tak předřazena před bytí (lat. esse),519 bez moci (lat. posse) nic 

nemůže být (lat. esse), nic nemůže žít (lat. vivere) a nic nemůže chápat (lat. 

intelligere). Bytí, žití a chápaní představují v tomto spise základní triádu,520 skrz 

kterou se projevuje moc jako taková (lat. posse ipsum), ovšem v různých stupních 

dokonalosti. Členy této triády se rovněž vyznačují především mocí, nejde však o 

posse ipsum, ale o moc s dodatkem (lat. posse cum addito), jak to Kusánus důsledně 

terminologicky odlišuje.521 

Moc (lat. posse) je, jak se domnívá Kusánský, to nejjasnější, nejpravdivější a 

nejsnazší jméno pro onu cost (lat. quiditas), neboli božský Počátek. A to se týká 

výslovně především possest z trialogu. Kusánus tvrdí, že „moc jako taková, nad niž 

nemůže být nic mocnějšího, prvotnějšího ani lepšího, je mnohem vhodnější označení 

toho, bez čeho vůbec nic nemůže ani být ani žít ani chápat, než „může-jest“ či 

jakékoli jiné slovo.“522 Z toho lze usuzovat, že possest je upozaděno, nikoli však 

zrušeno. V possest je totiž stále přítomno bytí (vždyť samotné „jméno“ vypovídá 

jednotu posse a esse). Jde sice o bytí, které je pochopené jako jednota možnosti a 

skutečnosti, tj. o absolutní bytí (lat. esse absolutum), které je odlišné od „defektně“ 

chápaného bytí jako toho, co pouze jest – tj. jako pouhé skutečnosti, ale to nyní 

Kusánovi stačí, snad z toho důvodu, aby nedošlo k nějakému zbytečnému 

nedorozumění, aby raději upřednostnil čistě mocenské pojetí prvního Principu. 

Posse ipsum se samozřejmě věcně neliší od absolutního bytí (lat. esse absolutum) 

z trialogu,523 jde však o důležitý terminologický rozdíl. A protože Kusánovu celou 

filosofickou kariéru lze charakterizovat jako neustálou snahu o nalezení patřičného 
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 Kusánský, Mikuláš, O vrcholu zření, s. 7; De apice theoriae, 4. 
519

 Srv. Floss, Karel, „Bytí a moc“ in: Kusánský, Mikuláš, O vrcholu zření, s. 61. 
520

 Původně jde však o proklovskou triádu. Viz Beierwaltes, Werner, Platonismus a idealismus, s. 183. 
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 Srv. De apice theoriae, 17; česky, s. 19. 
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 Kusánský, Mikuláš, O vrcholu zření, s. 8; De apice theoriae, 5: „Videbis infra posse ipsum, quo nihil 
potentius nec prius nec melius esse potest, longe aptius nominare illud, sine quo nihil quicquam 
potest nec esse nec vivere nec intelligere, quam possest aut aliud quodcumque vocabulum.“ 
523

 Jak dokládá De apice theoriae, 8: „Hinc posse ipsum est omnium quiditas et hypostasis, in cuius 
potestate tam ea quae sunt quam quae non sunt necessario continentur.“ Česky, s. 10. 
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„jména“ pro nepojmenovatelný první Počátek, tak i ono terminologické odlišení je 

pro něj velmi významné. Proto také v závěrečném shrnutí k dialogu De apice 

theoriae říká, že bytí (lat. esse) nic nepřidává k moci samé.524 A právě z tohoto 

důvodu považuje Kusánus posse ipsum za nejjednodušší a nejsnazší boží „jméno“. 

Toto vyjádření může vzbudit podivení (a taky u jeho partnera v rozhovoru to 

podivení vzbudilo), protože podle kanovníka Petra jde o přenesnadnou věc, která se 

stále hledá a nikdy nenalézá.525 Na to Mikuláš odpovídá, že sice kdysi měl za to, že 

pravda se hledá v něčem temném, ale pravda je velice mocná a „křičí na ulicích“, 

proto je zcela jistě nalezitelná.526 Mikuláš tak vyjadřuje přesvědčení, že tito všichni 

hledající i určitým nedokonalým způsobem něco (lat. quid) naleznou, onu cost (lat. 

quiditas) přece nehledají nadarmo. Tento názor dokládá na příkladu z přirozeného 

jazyka, ve kterém se ukazuje, že otázka po moci (lat. posse) je zbytečná a nesmyslná, 

protože je samozřejmá (každý se zdravým rozumem chápe, že bez moci jako takové 

(lat. posse ipsum) by vůbec nic nedokázal). Moc (lat. posse) je tak možno považovat 

za to nejznámější, nejsnazší a nejjistější, jelikož kde chybí moc jako taková (lat. posse 

ipsum), nemůže být nic vůbec něčím.527 

Každý sice může poznat tuto cost (lat. quiditas), ale zásadní rozdíl spočívá 

v zaměření pozornosti (lat. attentio). Tady předkládá Kusánský něco na způsob 

argumentu, který do značné míry připomíná středověké aposteriorní důkazy boží 

existence: V nesčíselných Adamových potomcích lze při správném zaměření 

pozornosti vidět stejně zase jen otcovskou moc (lat. posse) prvního rodiče. Podobně 

je tomu také u živočichů a i pokud se obecně podíváme na vše, co má příčiny a za 

čím stojí principy, tak i za tímto vším vidíme jen moc (lat. posse) první příčiny a 
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 De apice theoriae, 17: „Non est, nisi quod esse potest. Esse igitur non addit ad posse esse.“ Česky, 
s. 19. Toto je opět v přímém rozporu s pojetím Tomáše Akvinského, který v již zmíněných Questiones 
disputatae de potentia (I, 1 ad 5) tvrdí pravý opak: „Et sic ratio potentiae in Deo non derogat neque 
simplicitati neque primitiae eius, quia non ponitur quasi aliquid additum essentiae.“ 
525

 De apice theoriae, 5: „Quomodo ais facilius, quando nihil difficilius arbitror re semper quaesita et 
numquam plene inventa?“ Česky, s. 8. 
526

 Tamtéž: „Putabam ego aliquando ipsam in obscuro melius reperiri. Magnae potentiae veritas est, 
in qua posse ipsum valde lucet. Clamitat enim in plateis, sicut in libello De idiota legisti.“ Jde o 
vymezení se vůči postoji, který zastával především v De docta ignorantia, a který byl překonán 
v dialozích s idiota, kde „pravda křičící po ulicích“ je „motto“ těchto spisů. 
527

 De apice theoriae, 6: „Carens autem ipso posse nec potest esse nec bonum nec aliud quodcumque 
esse potest.“ Česky, s. 9. 
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prvního principu.528 A veškerá moc (lat. posse) těchto principů zase spočívá 

v absolutní moci (lat. posse ipsum absolutum). Tato moc je tedy costí (lat. quiditas) 

všeho a je v ní obsaženo vše, co je, i vše, co není.529 

Moc (lat. posse) a věci, kterých je počátkem, lze tak přirovnat ke světlu a barvám. Na 

rovině smyslů vnímá člověk primárně barvy, ovšem toto vnímání by nebylo možné 

bez světla, které je základem každé barvy. Barvy jsou dokonce, jak říká Kusánský, jen 

„světlo jevící se různě v různých způsobech bytí barev“ (lat. lux varie in variis essendi 

modis colorum apparens).530 Přičemž jas světla sám v sobě převyšuje schopnost 

zraku, protože samo světlo není zrak schopen vidět. Na tomto základě je možné 

vybudovat také určitou hierarchii věcí podle toho, jakým způsobem a jak dokonale 

daná věc představuje světlo (taková věc je pak ryzejší a krásnější). Světlo se tedy ve 

viditelných věcech projevuje jako neviditelné.531 

Tento příklad pak Kusánský přenáší z oblasti smyslů do oblasti věcí nahlédnutelných 

myslí či přesněji intelektem;532 moc (lat. posse) světla se stává mocí jako takovou 

(lat. posse simpliciter) a bytí barev se stává bytím jako takovým (lat. esse simplex). 

Bytí jako takové totiž nahlíží pouze mysl (lat. mens) a mysl se má k bytí jako zrak 

k bytí barev – tedy vše je závislé na onom prazákladu, tj. moci (lat. posse), stejně jak 

ve smyslovém světě je vše závislé na světle. Z toho také vyplývá, že ve všem, co jest, 

žije a poznává, nelze spatřit nic jiného než moc jako takovou (lat. posse ipsum), 

která se především projevuje jako moc být (lat. posse esse), moc žít (lat. posse 

vivere) a moc chápat (lat. posse intelligere). Přičemž i tady můžeme nalézt určitou 

hierarchii v tom, jak dokonale odráží daná moc s dodatkem (lat. posse cum addito) 

moc jako takovou (lat. posse ipsum). Takto moc být (lat. posse esse) je nejméně 

dokonalá, poněvadž nejméně odráží moc jako takovou (lat. posse ipsum) – a to 
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 Tady již začíná být patrné, že i určení božského Počátku jako posse ipsum vede k poměrně 
mechanickému náhledu na svět, což se na tomto místě projevuje onou poměrně primitivní kauzální 
řadou od Adama až k nám, která je projevem (lat. apparitio) moci. 
529

 De apice theoriae, 7n.; česky, s. 9-10. 
530

 De apice theoriae, 8; česky, s. 11. 
531

 Tamtéž: „Nec lux se in visibilibus manifestat, ut se visibilem ostendat, immo ut potius se invisibilem 
manifestet, quando in visibilibus eius claritas capi nequit.“ 
532

 De apice theoriae, 8: „Transfer igitur haec sensibilia ad intelligibilia.“ Česky, s. 11. Český překlad 
na tomto místě překládá „intelligibilia“ jako „věci nahlédnutelné rozumem“, což je však v kontextu 
Kusánova myšlení poněkud zavádějící – již přece nejpozději z De coniecturis víme, že nahlížení je 
především záležitostí intelektu, kdežto rozumu patří hlavně rozlišovat. 
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nejspíše z toho důvodu, že bytí vskutku náleží každému jsoucnu a třeba takový 

kámen nemá právě mimo bytí žádnou jinou moc. Mnohem mohoucnější jsou 

živočichové, takže moc žít (lat. posse vivere) je dokonalejší, ale úplně nejvýše v této 

triádě stojí moc chápat (lat. posse intelligere). Ovšem ani mysl ve svém chápání není 

schopna moc (lat. posse) uchopit (stejně jako zrak nemůže zachytit světlo, ale je 

zapotřebí nějaké vyšší mohutnosti, aby toto světlo bylo poznáno). Moc jako takovou 

(lat. posse) je možné jen zřít (lat. videre) – moc vidět/zřít (lat. posse videre) je 

nejvyšší mocí mysli/intelektu (tzn. náleží do posse intelligere), která převyšuje moc 

chápat (lat. posse comprehendere).533 Tímto je zaručeno naprostá transcendence 

prvního Počátku – není nikdy možné se ho chápavě zmocnit, právě naopak, božský 

Počátek je možné jen z větší či menší dálky zřít.534 

3.3 Závěr třetí části 
 

Jedinečná pozice mysli v Kusánově přístupu se potvrzuje i v jeho posledním díle. 

Mysl je jediná, která je schopna vidět moc, která je schopná se k ní přiblížit. V mysli 

se tak nejvíce projevuje moc jako taková (lat. posse ipsum). Takto je moc vidět (lat. 

posse videre) k moci jako takové (lat. posse ipsum) zaměřena a díky tomu může mysl 

předvídat, kam směřuje. Je tomu podobně jako s poutníkem, který může předvídat 

(lat. praevidere) cíl svého putování a tak ví, kam má zamířit kroky, aby došel 

k žádoucímu cíli.535 Moc jako taková (lat. posse ipsum) je tak cílem, spočinutím, 

radostí a štěstím mysli. To je také důvodem, proč je vůbec možno moc zahlédnout. 

Vždyť jak jinak by k ní mysl mohla putovat, aby v ní spočinula?536 Proto je patrné, že 

lidská mysl má stále zcela unikátní úlohu v Kusánově universu a je také nejvyšším 

projevem moci jako takové (lat. posse ipsum). Pozice, která byla vypracována 

v Idiota de mente (a předtím připravena v De coniecturis) se tudíž takřka nezměnila 

                                                           
533

 De apice theoriae, 10: „Posse igitur videre mentis excellit posse comprehendere.“ Česky, s. 13. 
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 Stejně jako i v ostatním Kusánově díle platí, že tu nelze příliš hovořit o nějaké mystice či mystické 
teologii, jde o přísně intelektuální myšlení, které se snaží domýšlet božskou skutečnosti od Počátku 
do Konce. Srv. Floss, Pavel, „Vrchol zření v kontextu Kusánova myšlení“ in Kusánský, Mikuláš, O 
vrcholu zření, Vyšehrad, Praha 2003, s. 112. 
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 De apice theoriae, 11: „Nam est posse videre ad posse ipsum tantum ordinatum, ut mens 
praevidere possit, quorsum tendit; sicut viator praevidet terminum motus, ut ad desideratum 
terminum gressus dirigere possit.“ Česky, s. 13. 
536

 Tamtéž. 
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(změnil se především jen explicitní důraz na mocenské určení prvního Počátku a tím 

i mysli, který však byl v obou zmíněných dílech jasně implicitně přítomen). 

To však také znamená, že se příliš nezměnila pozice z Trialogus de possest. Stále 

platí, že nyní již naprosto výlučné mocenské určení prvního Principu vede 

k mocenskému/silovému určení světa (i když si to Kusánus sám příliš 

neuvědomoval), který nyní tvoří jen souvislost vzájemně uspořádaných sil, které 

jsou všechny odvozeny z jednotného Počátku, díky kterému jsou tyto síly (jednotlivé 

„moci“) na sebe vzájemně převoditelné. Již tudíž více nejde při zkoumání přírody o 

věci, ale jde o veličiny, kterou jsou matematickým vyjádřením vztahu mezi dvěma 

věcmi/jsoucny. Ovšem tyto veličiny jsou pravdivější než jsoucna, jejichž vzájemný 

vztah vyjadřují. Přírodniny tak nyní nemají a ani nemohou mít plnou existenci (tu má 

pouze první Princip a pak odvozeně jeho obrazy, mezi které se ovšem přírodní 

jsoucna rovněž počítají, ale až na posledním místě), a proto je třeba z nich vymáhat 

pravdivější skutečnost, což jsou ony veličiny, tak jak to bylo načrtnuto (ovšem pouze 

ve velmi hrubém náčrtu) v De staticis experimentis. Z věcí/jsoucen se tak stávají 

pouhé projevy (lat. apparitiones) moci božského Počátku, který zase slouží 

především jako hybatel (lat. motor) celé světové mašiny (lat. machina mundi). 

Skutečnost u Kusánského má tak dvě složky -  posse ipsum a všechno ostatní jsoucí, 

jakožto různé způsoby jevení (lat. modi apparitionis) tohoto posse ipsum.537 

U Kusána je však ona výše popsaná pozice, kterou by šlo charakterizovat jako 

novověkou, neustále zmírňována poukazem na nepřístupnost božského Počátku. 

Božského Počátku se nelze v žádném případě zmocnit, ale je třeba ho ctít, 

důvěřovat mu a následovat ho (u Kusána májí všechny tyto termíny intelektuální 

význam). A ze stejného důvodu není možné se plně zmocnit světa (i když někdy 

Kusánova dikce naznačuje opak). Právě naprostá transcendence Počátku tvoří 

nezbytný korektiv Kusánova myšlení, díky kterému nikdy nesestoupil do naprosté 

novověkosti (i když „otevřel od ní dveře“ a „nastražil její past“). Proto také vždy, 

když předvede některé centrální náhledy svého myšlení (mocenské určení božského 

Principu, vztahové určení světa, usilování po podobné jistotě při poznání světa, 
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 Srv. Floss, Pavel, „Vrchol zření v kontextu Kusánova myšlení“, in: Kusánský, Mikuláš, O vrcholu 
zření, s. 138n. 
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jakou nám dává matematické poznání atp.), které se již zdají být plně v nově 

přicházejícím věku, tak se ihned ozve „zbožnost“, která by byla typická spíše pro 

středověk či ještě dřívější období – Kusánus začne zdůrazňovat nezbytnost víry 

v Ježíše Krista při intelektuálním výstupu k Bohu, píše dlouhé pasáže o tom, jak se 

pojí láska s poznáním a že bez lásky je každé poznání prázdné, své spisy (či alespoň 

výslovně jejich závěr) rovněž často koncipuje jako svého druhu modlitbu (Trialogus 

de possest je zakončen přímo slovem „amen“, stejně tak například Idiota de mente a 

Idiota de sapientia a další). I sám Kusánský v sobě neviděl žádného reformátora, ale 

spíše obnovitele – vždyť své dílo chápal jako poznámky k Dionysiovi Areopagitovi538 

(což byl ovšem inspirační zdroj, který byl ochoten přiznat, další, jako např. Eckharta 

či Prokla, neuváděl takřka vůbec, i když z nich někdy i doslova citoval).  

Přesto je jedním z nejdůležitějších autorů, u kterého se ohlašuje nová doba, kdy se 

před člověkem otevřou široké obzory a vše se najednou stane možným a i 

ovládnutelným, jak se to dává tušit již z Kusánova possest. Avšak aby tato doba 

mohla skutečně přijít, bylo nejdříve třeba, aby byl oslaben onen Kusánův „korektiv“, 

který mu neumožnil být prvním skutečným novověkým autorem, tj. ona naprostá 

transcendence božského Počátku.539 Bylo třeba, aby se Bůh přiblížil ke světu a 

zároveň, aby se svět přiblížil k Bohu – bylo tedy nezbytné, aby byla oslabena ona 

absolutní diference, která panovala mezi Bohem a světem u Kusána. A tomu 

skutečně nastalo až tehdy, mimo jiné, když se svět stal do značné míry božský u 

Giordana Bruna (a je známo, že Bruno nepopíral své nadšení Kusánem, kterého 
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 Srv. Ivánka, Endre von, Plato christianus, s. 410nn. 
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 Z toho však neplyne, že pokud podržíme onen kusánovský „korektiv“, tak „zachráníme/spasíme“ 
moderní vědecké bádání, jak se to snaží tvrdit Martin Thurner (Srv. Thurner, Martin, „Nekonečné 
přibližování. K významu osobnosti Mikuláše Kusánského“ in: Jednota a mnohost, s. 58nn.), a to z toho 
důvodu, že i přes naprostou boží transcendenci lze u Kusána spatřovat již spoustu prvků, které se 
později stanou příznačné pro novověkou epochu (namátkově: mechanizující pojetí světa, vymáhající 
charakter poznání, redukce světa přirozené skutečnosti na zásvětný svět 
matematických/geometrických jsoucen, redukce přirozených jsoucen na pouhé prostředky atd.). 
„Korektiv“ boží transcendence pouze zabránil Kusánovi, aby se plně vydal na onu cestu, to však 
neznamená, že by touto cestou již nějakým způsobem nekráčel. 



156 
 

nazýval „il divino Cusano“),540 a tehdy, když se prostor a čas staly absolutními (tzn. 

božskými) u Isaaca Newtona.541 

  

                                                           
540

 Srv. Bruno, Giordano, „Večeře na popeleční středu“ in: Bruno, Giordano, Dialogy, přel. J. B. Kozák, 
Academia, Praha 2008, s. 69. K interpretaci viz kapitola o Brunovi v Beierwaltes, Werner, Identität 
und Differenz, s. 176-203. 
541

 Viz výše pozn. 506 na s. 147. 
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Seznam zkratek 
 

Mikuláš Kusánský 

DI       De docta ignorantia 

DC       De coniecturis 

DM       Idiota de mente 

DSE       Idiota de staticis experimentis 

De possest      Trialogus de possest 

De sapientia      Idiota de sapientia 

 

Aristoteles 

Met.       Metafyzika 

 

Plótinos 

Enn.       Enneady 
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