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Posudek na disertační práci Mgr. Jakuba Šenovského 

 

„Člověk, intelekt a číslo v myšlení Mikuláše Kusánského“ 

 

Mgr. Jakub Šenovský svou disertační prací vstupuje na pole bádání, které má v českých 

zemích již určitou tradici (J. Patočka, J. Sokol, P. Floss), neboť jeho tématem jsou podle 

pasáží z úvodu práce „výlučné antropologické motivy“ v díle Mikuláše Kusánského, které se 

vztahují k „novověké době“ (str. 9). Ve své práci volí diachronní přístup – začíná výkladem 

raných filosofických děl Mikuláše Kusánského De docta ignorantia a De coniecturis, které 

chápe jako metafyzický základ Kusánových pozdějších úvah (část první – Metafyzická 

východiska), následně se obrací k dvojici dialogů s „idiotou“ Idiota de sapientia a Idiota de 

mente  a antropologickým motivům v nich obsažených (část druhá – Člověk obrazem 

božím), aby svou práci uzavřel částí posuzující Kusánovu „novověkost“ (část třetí – 

Kusánova „novověkost“), v níž se zabývá třetím z dialogů s „idiotou“ Idiota de staticis 

experimentis a pozdními Kusánovými díly Trialogus de possest a De apice theoriae. Název 

práce zároveň naznačuje, že Šenovskému půjde o určení souvztažnosti pojmů „člověk“, 

„intelekt“ a „číslo“, tedy filosofické antropologie s teorií poznání a matematickou spekulací 

jako metafyzickým základem obojího. Strukturu práce považuji za vhodně zvolenou – 

umožňuje uchopit vývoj Kusánovy filosofie jakož i míru její konsistence.  

 

Přestože je hlavním tématem disertační práce Kusánova antropologie, již „úvodní“ – 

„neantropologická“ kapitola, prezentující metafyzické předpoklady, je velmi dobře 

zpracována v podstatě jako samostatné pojednání. Mgr. Šenovský v ní instruktivně a 

erudovaně představuje Kusánovy spisy De docta ignorantia  a De coniecturis, přičemž vedle 

logické stavby, srozumitelnosti a propracovanosti argumentace musím ocenit především 

pokus o výklad filosofické motivace vývoje Kusánova myšlení. Zároveň však v této kapitole 

ustupují ony antropologické motivy, které mají být předmětem práce, do pozadí a Šenovský 

tenduje k představení Kusánova myšlení jako celku, což se projevuje i v následujících 

„antropologických“ kapitolách, v nichž se autor zabývá noetikou a jejím metafyzickým 

pozadím. To je ostatně korunováno i závěrečnou kapitolou – metafyzikou díla De possest. I 

když Šenovský, především v druhé části a v jejím souhrnu, popisuje základní principy 

Kusánského antropologických úvah (člověk jako obraz boží a aktivní stávání se jím, str. 

126), stále jakoby odbíhal od tématu práce tím, že je uchopuje ve větší šíři, než by z názvu 

mohlo vyplývat. Jedno z úvodních vyjádření, že „každá filosofie je nakonec antropologií“ (str. 

9) tento posun neospravedlňuje. Cesta by podle mého názoru mohla také vést skrze 

důkladnější rozvedení tématu výstupu k Bohu jako základní charakteristiky a úkolu člověka 

(str. 113). Formuluje to Kusánský takto explicitně, nebo je výše uvedené výsledkem 

Šenovského analýzy? Rád však zároveň dodávám, že výklad antropologických motivů 

v Kusánově myšlení na pozadí jeho metafyziky považuji za velmi zdařilý, pouze namítám, že 

ne zcela odpovídá názvu práce, který je více specifický. 
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Autor se soustředí na Kusánovo myšlení a celkem se mu daří uchopit i popsat jeho vnitřní 

konsistenci (či naopak nedokonalosti v tomto ohledu) a vnitřní souvztažnost jednotlivých 

aspektů Kusánovy filosofie. Z tohoto hlediska bych chtěl vyzdvihnout především první část 

práce, druhé dvě byly více deskriptivní. Zároveň jako námitku musím uvést, že v práci často 

chybí představení kontextu, ve kterém se Kusánovo myšlení pohybuje. I když Šenovského 

přístup umožňuje uchopit míru koherence výstavby Kusánovy filosofie, je otázka, zda nabízí 

komplexní náhled na motivace změn a filosofický vývoj daného autora, na kterého působily i 

vnější vlivy v podobě dobového kontextu. Např. přechod od De docta ignorantia k De 

coniecturis by bylo možné vysvětlit i prostřednictvím pevnějšího příklonu ke klasickým 

novoplatonikům, než vědomou snahou o zdokonalení filosofického systému. Nebo mohu 

otázku položit jinak: v čem se liší Kusánův popis čtyř jednot od novoplatonské metafyziky 

jedna (hén – nús – psýché – hylé)?  

 

Absenci kontextu bych mohl doložit také na Kusánově příkladu s kamenem (str. 86-87), který 

není nahodilý, nýbrž reaguje na dobovou věroučnou diskusi, v níž problém panteismu se 

dělil na dvě otázky, jednak po identitě Boha a stvoření a jednak v jakém smyslu je kámen 

Bohem (srv. D. Moran, “Pantheism from John Scottus Eriugena to Nicholas of Cusa”, 

American Catholic Philosophical Quarterly, 64, 1990, p. 131-151). Kontext panteistických 

diskusí nejen dokresluje vlastní téma, ale zároveň může naznačit i důvody, proč toto téma 

Kusánský vůbec otevírá. 

 

Historický kontext ustupuje deskripci na více místech. Jakkoli vlastní popis považuji opět za 

zdařilý, očekával bych srovnání a posouzení závislosti Kusánského na různých autoritách a 

jeho předchůdcích: při popisu člověka jako božího obrazu se nabízí sv. Augustin, tento také 

např. i v úvahách a interpretaci biblických místo o míře a váze v rámci Augustinovy estetiky. 

Do jaké míry Kusánský zde navazuje na církevní autoritu a do jaké míry ji překračuje? 

Podobně by bylo vhodné posoudit na mnoha místech Kusánského vztah k Dionýsiovi 

Pseudoareopagitovi, jak co do dialektiky, tak při popisu výstupu k Bohu, zde ostatně by stálo 

za úvahu opět zohlednit novoplatonskou tradici obecně. Domnívám se, že uvedení 

historického kontextu lépe umožní uchopit případnou výjimečnost Kusánova myšlení než 

víceméně deskripce jeho díla.    

 

Přestože mgr. Šenovský pracuje s relevantní sekundární literaturou, jak české tak především 

zahraniční provenience, slouží mu tato především jako podpora jeho výkladu. V disertační 

práci zcela postrádám diskusi autora s jednotlivými interpretačními přístupy. I když tedy práci 

co do argumentační propracovanosti výkladu považuji za velmi zdařilou, absence kritické 

analýzy sekundárních zdrojů z pozice autorovy vlastní interpretace ztěžuje posouzení, do 

jaké míry je práce badatelsky přínosná. Ukazuje se to např. v  pasážích, kde se mgr. 

Šenovský zabývá Kusánovým dílem Idiota de staticis experimentis. Nejprve přitakává 

Thurnerově interpretaci Kusánova přínosu jako ustanovení experimentu, který lze vyjádřit 

novověkým způsobem (potvrzení hypotézy, str. 128-129), následně však (podle mne 

správně) uvádí termín „experimentum“ do souvislosti s mystickou tradicí (str. 130, 

mimochodem opět by bylo dobré více rozvést kontext – Mistr Eckhart?) a nakonec tvrdí, že 

Kusána není možné považovat za „skutečného průkopníka empirické metody“ (str. 132). 

Očekával bych, že například zde (a i na jiných místech) mgr. Šenovský explicitně posoudí 

oprávněnost jednotlivých interpretačních pozic a kriticky je rozebere. Dále lze poznamenat, 

že i ve vlastní české kusánologické literatuře jsou antropologická témata Kusánova myšlení 

traktována a např. i v díle Pavla Flosse v tomto ohledu došlo k určitým interpretačním 

posunům, které lze nalézt při srovnání jeho dvou kusánovských monografií. Jak se mgr. 

Šenovský k Flossově interpretaci (intepratacím) staví? 

 



Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

Křížkovského 511/10 | 771 47 Olomouc 

www.ff.upol.cz 

Obecně tedy doporučuji, aby v rámci obhajoby doktorand vysvětlil, v čem se jeho 

interpretace liší od standardních kusánologických prací, v čem je poplatná např. Flaschovu 

výkladu, jehož publikace jsou nejvíce citovány, a v čem jde za něj, případně za jiné 

relevantní autory. 

 

Co do formální stránky mohu poznamenat, že v práci lze nalézt několik překlepů, které však 

její celkové – dobré vyznění neumenšují (v práci takového rozsahu se lehce něco 

přehlédne).  

 

Závěr: práci Mgr. Jakuba Šenovského doporučuji k obhajobě. 

 

V Broumově, dne 20. srpna 2015 

doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.   

  


