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■ ZUSAMMENFASSUNG 
Habent sua fata tituli, I

Theodor Mommsen hat in dem monumentalen Corpus inscriptionum La
tinarum, das er ins Leben gerufen hat, das nachantike Schicksal der lateini- 
schen Inschriften vor allem insofern notiert, als von ihnen unterschiedliche 
Lesungen existieren. Er hat eben die Inschriften als eine wichtige Quelle der 
antiken Welt angesehen. Man kann sie jedoch auch aus der Sicht des Nach- 
lebens betrachten und damit das Verhaltnis der jeweiligen Zeit zur Epigraphik 
und damit auch zur Antike untersuchen. Um das Verhaltnis zu beschreiben, 
konnen wir die ÁuBerung, die Terentianus Maurus ůber die Bůcher gemacht 
hat, namlich Pro captu lectoris habent sua fata libelli, sinngemaB auch auf die 
Inschriften anwenden, indem wir, ohne auf das VersmaB zu achten, sagen; 
habent sua fata tituli. Denn um die Steininschriften, die die memoria wach- 
halten sollten, geht es vor allem. Da es sich bei den Inschriften um Steine und 
Texte handelt, konnen wir die Materie unterteilen und die Monumente (1) aus 
der Sicht des Materials (^habent sua fata lapides titulorum) und (2) aus der 
Sicht des Textes (haben sua fata tituli lapidum) untersuchen. In dem vorlie- 
genden Teil der Studie geht es um die Schicksale der beschriebenen Steine in 
den bohmischen Lándern und teilweise - wegen der langen gemeinsamen Ge- 
schichte - auch in der Slowakei. Zuerst werden die Inschriften untersucht, die 
in situ geblieben sind. ErwartungsgemaB gibt es davon in den bohmischen 
Lándern keine, in der Slowakei jedoch vielleicht zwei. Zum zweiten geht es 
um Steininschriften, die als Spolien in Bauten eingemauert wurden, und um 
solche Inschriften, die mit den Gebeinen der Heiligen zu uns gelangten, die 
im Grunde genommen keine Spolien im eigentlichen Sinne des Wortes sind. 
Nach der Kartensammlung von B. P. Moll sollen antike Spolien in Máhren 
gewesen sein. Es handelt sich dabei jedoch um Falschungen; sie sollen als 
solche im nachsten Abschnitt (in der Fortsetzung in dieser Zeitschrift) behan- 
delt werden. Donationen von Epitaphien samt den Gebeinen der Mártyrer fin- 
det man in den bohmischen Lándern meiner Kenntnis nach nur in Plass und 
wohl in Briinn; in dem letztgenannten Fall handelt es sich jedoch hochstwahr- 
scheinlich eher doch um Verwechslung der Heiligen Clementiana mit einer 
unbekannten Christin. In der Slowakei sind mehrere eingemauerte antike In
schriften aus der Zeit des 13. Jahrhunderts nachweisbar. Es gibt Hinweise 
darauf, daB einige von ihnen absichtlich mit dem Text nach auBen eingemau
ert worden sind, was darauf hindeutet, daB sie als wichtiges Zeichen der Alter- 
tumlichkeit des Ortes erkannt und benutzt wurden, egal, ob sie von den da
maligen Leuten gelesen werden konnten oder nicht.

Přirozená magie 
a křesťanská kabala 
ve filosofii G. Pica 
della Mirandoly
JAN HERŮFEK (Praha)

Pico della Mirandola' vytvořil pozoruhodný, avšak poměrně složitý kon
cept magie, který spojil s původně židovskou mystikou - kabalou. Jedním 
z diskutovaných témat je také otázka, nakolik bylo Mirandolovo pojetí magie 
závislé na Ficinově koncepci přirozené magie. Spolu s Frances Yatesovou se 
můžeme dále ptát, zda Pico jakožto renesanční myslitel nekráčel vstříc nové 
epoše, v níž se věda coby moc stává vrcholem veškerého lidského úsilí.“ Zda 
mág není již oním předobrazem vědce, jenž je schopen svým důvtipem a si
lou ovládnout svět přírody,’ či zda dle S. A. Farmera je naopak homo magus 
prototypem pokorného služebníka využívajícího svou sílu k obraně přírody, 
směřujícího spíše k mysticko-kontemplativnímu životu.'*

Nejprve se soustřeďme na to, jak Mirandola vymezuje či určuje magii. Ve 
spisech Oratio a Apologia rozlišuje dva druhy magie, totiž přirozenou a ne- 
kromantii. Zatímco první je, dle Picova mínění, povolena a zcela v souladu 
s učením katolické církve, druhou právem tatáž církev odsuzuje, protože, jak 
plyne z teze 9> 1/494,’ postrádá jakoukoliv pevnost, pravdivost, „...quia pen- 
det ex manu hoslium primae veritatis, potestatum harum tenehrarurn, quae

' Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494), zvaný kníže svornosti pro snahu 
sjednotit veškerou filosofii a náboženství. Z díla: De dignitate hominis. Apologia, 
Conclusiones nongentae Heptaplus, De ente et uno. Viz dále Kristeller, P. O., Osm 
filosofů italské renesance, s. 63-78; Nejeschleba, T., Kníže svornosti. Giovanni Pico 
della Mirandola a jeho filosofické úsilí, s. 7-50.

Yates, F., Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, s. 116.
’ Garin, E., Giovanni Pico della Mirandola (Vita e dottrina), s. 164.
'* Farmer, S. A., Syncretism in the West: Pico’s 900 Theses (1486), s. 128-131.
’ Vycházím z Farmerovy edice. Proto dále v textu užívám těchto zkratek; pro teze 

magické 9>l-26 / 494-503, pro teze kabalistické ll>l-72! 518-553, pro teze orficko- 
magické 10>l-31 / 504-515, pro teze hebrejské 28>l-47 / 346-363. G. Pico, 900 
Theses, in; Syncretism in the West: Pico’s 900 Theses (1486), vyd. Farmer, S. A., 
s. 183-553.

AVRIGA - ZJKF 50, 2008, s. 55-70AVRIGA - ZJKF 50, 2008, s. 37-54



56 Jan Herůfek

tenebras falsitatis male dispositis intellectibus obfundunt“. Takovou magii 
praktikují současníci.^

Podobné členění magie nalézáme i u Marsilia Ficina, který také odmítá za
kázanou magii a schvaluje magii přirozenou, jejíž funkce je astrálně-Iékařsko- 
terapeutická. Magia naturalis má totiž pomocí média „světového ducha“ (spi
ritus mundi) napomáhat k uzdravování pacientova těla.’ Mirandola však 
v Apologii uvažuje o zcela jiné magii, když ji spojuje s kabalou: „illa pars ca- 
bale, quae est de virtutibus corporum celestium, et illa pars scientie natura
lis, quam ego nunc voco magiam naturalem. Hovoří tedy o dvou částech 
přirozené magie, již tvoří přírodní věda a dále kabala. Tato magie nejenže není 
zakázána, ale zcela naopak je vědecká a nejpravdivější, neboť nám napomáhá 
poznávat Kristovu božskost: „Nulla est scientia, quae nos magis certificet de 
divinitate Christi, quam magia et cabala“ (9>5/496).’ Vždyť tuto vědu prak
tikovali i mnozí středověcí učenci a nestyděli se za to: Vilém z Auvergne, 
Albert Veliký či Roger Bacon.*“

*’ Nutno říci, že Mirandola vytvořil celkem 900 tezí, které hodlal předložit k dis
putaci v Římě všem učencům tehdejšího světa, pozván byl taktéž papež Inocenc VIII. 
Disputace se měla symbolicky konat 6. ledna 1487 (klanění tří králů). Nikdy se však 
neuskutečnila, místo toho hyl papež nucen sestavit komisi, která měla posoudit pra- 
vověrnost 13 Picových tezí (viz pozn. 9). K samotné struktuře tezí: člení se na dvě čás
ti. První část zahrnuje přibližně 402 historických tezí, které obsahují mínění šesti ná
rodů, přičemž každý národ je reprezentován svými 28 duchovními představiteli (he- 
resiarchae). Jejich myšlenky jsou pak strukturovány v samostatných sekcích. Druhá 
část, dle Picova vlastního rmnění, zahrnuje 498 tezí, jež jsou tematicky uspořádány ná
sledovně: paradoxní teze, filosofické teze, paradoxní teze o nové filosofii, teze teolo
gické, teze o Platónovi, knize Příčin, matematice, Zoroasterovi, magii, či orficko-ma- 
gické teze a konečně kabalistické teze potvrzující křesťanské náboženství. Důležitou 
roli zde hrají čísla, zakládají totiž mysticko-eschatologické vyznění 900 tezí. Viz dále 
Farmer, S., ibid., s. 30-58, 204-207; Nejeschleba, T., ibid., s. 14-17.

’ Marsjlio Ficino, Apologia, in; Three Books on Life, s. 396 [573].
’ Oba učence spojuje tedy spíše snaha obhájit svou vlastní vzájemně se lišící kon

cepci přirozené magie před hrozícím postihem obezřetné církve, a proto svorně píší 
apologie (Pico r. 1487, Ficino o dva roky později), v nichž zavrhují nekromantii. Pa
pež Inocenc VIII. vydal totiž bulu Summis desiderantes affectibus, v níž útočil proti 
čarodějnictví, jíž pak využili dva dominikáni pro svůj spis Malleus maleficarum 
(1486). G. Pico, Apologia, in; Op. omn. V, 168; Zambelli, P., Magia bianco, magia 
nera nel Rinascimento, s. 59-60.

’ Tato teze se nachází mezi 13 zakázanými tezemi. Průběh procesu; komise jedna
la od 20. února do 31. července 1487 za Picovy účasti. Z rozhodnutí komise bylo 7 tezí 
označeno za nepravověrné a dalších 6 za podezřelé. Papež Mirandolovi dále doporu
čil teze již nepublikovat, čemuž jejich autor nevyhověl a za pouhých 20 nocí sepsal 
obhajobu (Apologia tredecim quaestionum). Nakonec byl papež nucen bulou odsou
dit teze jako celek (srpen 1487).

Dále uvádí z antických zdrojů: Pýthagorás, Empedoklés, Démokritos, Platón,

Ani samotné slovo magus není ničím podezřelým, Peršané jím označovali 
mudrce, podobně jako Řekové filosofy či Galové druidy. Mágové tedy nejsou 
nekromanti či ďáblovi služebníci, ale mudrci, kteří se dokonce jako první při
šli poklonit Kristu, nepříteli všech démonů a brzkému vítězi nad nimi. Tato 
moudrost jakožto praktická součást přírodní vědy předkládá dokonalé a úplné 
poznání všech přirozených věcí, a lze ji proto právem považovat za korunu 
a vrchol celé filosofie."

Mirandola dále určuje přírodní vědu jako přírodní filosofii; „Scientia illa, 
quae merito dicitur esse practica naturalis philosophie et quae a Guilelmo 
Parisiensi et a Bacone et a Graecis omnibus auctoribus dicitur magia natu
ralis, nihil continet in se, quod catholice et orthodoxe fidei repugnet.“'^
V Oratio se ještě zřetelněji upřesňuje její poslání; zatímco morální filosofie 
a dialektika nás mají očistit, přírodní filosofie nás naplňuje světlem, „ ut post- 
remo divinarum rerum earn cognitione perficiamus“Proto lze tuto vědu 
charakterizovat jako nejvznešenější část přírodní vědy.

Dle Eugenia Garina je nejušlechtilejší věda nabídnuta člověku, aby ji vy
užil podle svých nároků k ovládnutí a k transformování světa."* F. Yatesová 
k tomu dodává, že Pico jako první zformuloval novou pozici evropského člo
věka jako mága, který je schopen pomocí vědy ovládat svět.*’ S. A. Farmer 
takovou představu magie odmítá a upozorňuje, že existuje více typů magie. 
Soustředíme-li se na lékařský druh magie, můžeme konstatovat, že od tako
vého druhu magie lze očekávat způsob, jak zlepšit podmínky lidského života. 
Avšak Picova magie byla spíše kontemplativní a byla zaměřena na co možná 
nejdokonalejší interpretaci textu, a to pomocí gematrie.*** Farmer také ve své 
studii upozorňuje, že pojetí vědy dle představy Yatesové začíná platit teprve 
až na konci renesance, což dokumentuje na příkladu G. della Porta.*’

Jaký má tedy magie úkol? Jak může mág dosáhnout poznání Kristova bož
ství? V Apologii Pico uvažuje o magii a kabale jako o vědě, která se ani způ-
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Zoroaster, Homér, Eudoxos, Hermippos atd. Ze středověkých autorů jmenuje také AI 
Kindího, ze současných (renesančních) Antonia Vinciguerra (Chronicus). Ficino zde 
však citován není (Apologia, in; Op. omn. V, 168, 171, De dign. hom., s. 103).

’’ G. Pico, Apologia, in: Op. omn. V, 169-170.
” Ibid., V, 239.
” G. Pico, De dign. hom., s. 66.

Garin, E., ibid., s. 164.
’5 Yates, F., ibid., s. 116.

Gematrie - řec. ypapa-ceia - jeden z exegetických postupů, založený na vypo
čítávání číselné hodnoty písmen (Idel, M., Kabala. Nové pohledy, s. 433).

” Farmer své názory opírá mimo jiné i o pasáž z De dign. hom., jež zní takto; 
„Idem enim, ut ait Porphyrins, Persarum lingua magus sonát quod apud nos divino- 
rum interpres et cultor. “ De dign. hom., s. 101; Farmer, S. A., ibid., s. 128-131.
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sobem svého vzniku, ani svými základy či závěry neopírá o zjevené, tedy není 
součástí zjevené teologie. Jedná se o druh vědy objevené a získané dokazová
ním, ne a priori, ale z účinku. To znamená, že tato věda pracuje pouze s přiro
zenými silami, ne nadpřirozenými.*^ Magie tedy umožňuje poznávání sil 
a aktivit přirozených činitelů, jejich vzájemné spojování, proto „mirabilia 
artis magice non sunt nisi per unionem et actuacionem eorum, que seminali- 
ter et separate sunt in natura“. Jinými slovy: „Nulla est virtus in caelo aut in 
terra seminaliter et separata quam et actuare et unire magus non possit“ 
(9>6/496, 9>11/498). Navíc magie poznává jenom hranice moci přirozených 
sil. Z toho důvodu se „non potuerunt opera Christi vel per viam magiae vel 
per viam cabale fieri“ (9>7/496). A proto Ježíš vykonal zázraky svou vlastní 
Boží nadpřirozenou silou, toho však nemůže dosáhnout magie ani kabala. 
O vykonaných zázracích se dozvídáme nepřímo, z Písma. Přesto nezjevená 
věda vypomáhá v prokazování Kristovy božskosti.*’ Musí být ovšem vždy 
v nějakěm vztahu s čistou či praktickou kabalou: „Nulla potest esse operatio 
magica alicuius efficacie, nisi annexu habeat opus cabale explicatum, vel 
implicitum“ (9>15/498). Praktická kabala je součástí přirozené magie, dokon
ce její částí nejvyšší, jak plyne z Apologie'. „In universali autem duas scien- 
tias hoc etiam nomine honorificarunt: unam... id est ars combinandi... aliam 
quae est de virtutibus rerum superiorům quae šunt supra lunám, et est pars 
magie naturalis suprema. “’**

Magie a kabala pracují s přirozenými silami, přičemž magii jsou vlastní 
characteres et figurae: „Ex secretions philosophiae principii necesse est con- 
fiteri plus posse caracteres etfiguras in opere Magico, quam possit quaecun- 
que qualitas materialis“ (9>24/502). Skrytější filosofií je myšlena pýthago- 
rejská, protože, dle Picova mínění, je méně známa a ani se příliš nepoužívá. 
Pýthagorejci totiž zdůrazňovali, že „...inter omnia mathematica numeros, ut 
formaliores, ita etiam esse actualiores, et inter numeros impares ternarium 
(quia sit primus impar, et primům in uno quoque genere est perfectissimum in 
illo genere), et inter numeros pares denarium, qui est omnis numerus, ut pa- 
tet (ab eo enim ultra numeramus per replicationem)“.’* Trojka a desítka jsou 
formální čísla, a proto fungují v magické aritmetice jako čísla čísel: „Quili- 
bet numerus praeter ternarium et denarium šunt materiales in magia; istifor- 
males šunt, et in magica arithmetica šunt numeri numerorum “ (9>23/502).

Characteres a figurae jsou tedy velmi důležitými prostředky v přirozené 
magii. Anglická badatelka Yatesová ztotožňuje characteres s talismany afi-

G. Pico, Apologia, in: Op. omn. V, 168.
167. 
180-181.

” Ibid., V 
Ibid., V

’* Ibid., V, 172.

guras s imagines. Snaží se čtenáře dovést k přesvědčení, že Mirandola použí
val tyto prostředky stejně jako Ficino v astrální magii a nazýval je talismany, 
znameními a imagines. Aby posílila své závěry, odvolává se na tezi 9> 13/498; 
„Magicam operari non est aliud quam maritare mundi. “ Dle anglické bada- 
telky Pico spojuje a sjednocuje skrze aktivitu characteres (talismany) síly na 
nebi se silami na zemi, což znamená, že snoubí, spojuje svět. Aktivita chara
cteres není démonická, ale přirozená, jak je doloženo v Apologii', „ita cum 
dico de activitate caracterum etfigurarum in opere magico, loquor de vera 
activitate sua et naturali. Ostatně i Marsilio Ficino, když psal o přiroze
ných sympatiích, chápal je jako síly přirozené, a ne démonické.^’

S. A. Farmer nesouhlasí s názory F. Yatesové. Za hlavní zdroj nedorozu
mění považuje spiritus mundi, který hraje důležitou roli ve Ficinově medicín- 
sko-astrálně magickém systému. Netvrdí, že by Mirandola ve svém díle nikdy 
neoperoval se zmíněným pojmem, avšak zdůrazňuje, že se zcela jistě v jeho 
raných magických textech Oratio, Apologia a Conclusiones tento termín ne
objevuje. Tentýž autor pokládá spojení talismanů s characteres za neadekvát
ní a odvolává se na pasáž z knihy Heptaplus, v níž renesančm' učenec zdůraz
ňuje, že naším principem je Kristus, kterého přetváříme jako obraz v našich 
duších, ale nejsou to podobizny {imagines) hvězd v talismanech. Moc nad 
námi není dána nebeskými tělesy či osudem, ale Pánem nebes, který je Pánem 
našich dober, jemuž je dána všechna moc na nebi i na zemi.’'* Dále uvádí, že 
se Yatesová nechala příliš ovlivnit názory D. P. Walkera,’^ a navíc je její in
terpretace velmi zatížena přesvědčením o pevnosti vazby učitele Ficina a žáka 
Pica della Mirandoly.

Zatímco magie využívá characteres, kabale jsou vlastní čísla a opačně:
„ Sicut caracteres šunt proprii operi magico, ita numeri šunt proprii operi 
cabale, medio existente inter utrosque et appropriabili per declinationem ad 
extema usu litterarum “ (9>25/502). Proč však Pico hovoří o číslech v rámci 
přirozené magie? Odpověď nám může opět poskytnout Apologia, v níž Mi
randola sděluje, že o číslech či figurách (figurae) nemluvil, aby nebyl uvržen 
do podezření ze spojení s démony, což odmítl již v první konkluzi, ale hovo
řil o nich podobně jako o jménech, protože mají nějakou přirozenou aktivitu.
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” Ibid.
’’ Yates, F., ibid., s. 88-90.
’'* G. Pico, Hept. 11, 7 / 244 Garin.

D. P. Walker (1914-1985) byl významný anglický badatel, dlouho působil na 
Warburg Institute of the University of London, kde se zabýval dějinami západního 
okultismu. Z jeho díla je třeba upozornit na spis Spiritual and Demonic Magic: From 
Ficino to Campanella, který v této souvislosti zmiňuje S. Farmer (Farmer, S. A., ibid., 
s. 123-128).
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COŽ je všem známo.^® Působnost čísel přece dosvědčovali i mnozí církevní 
Otcové. Nejsou to však pouze čísla, ale i hlásky a slova, tvaruje-li je hlas Boží: 
„Quaedlibet vox virtutem habet in magia, inquantum dei voce formatur“ 
(9>20/500). Také jména mají sílu, pokud jsou odvozena z hebrejštiny, jak ply
ne z teze 9>22/500: „Nulla nomina ut significativa, et inquantum nomina šunt 
singula et per se sumpta, in magico opere virtutem habere possunt, nisi sint 
hebraica, vel inde proximo derivata.

Ch. Wirszubski se proto pokusil nalézt vztah mezi pýthagorejsko-novopla- 
tónským učením o číslech a kabalou. Vliv Pýthagorova učení se projevil prá
vě v kabalistickém učení o číslech, v numerologických spekulacích. Wirszub
ski vychází z Mirandolova prohlášení z Oratio, kde kníže svornosti doznává, 
že sice četl kabalistické knihy, ale díval se na ně pýthagorejskýma a platón
skýma očima.2^ A ještě navíc je sledoval ne židovskýma, ale křesťanskýma 
očima. Proto v Apologii uvádí, že kabala (mystérium) byla zjevena Mojžíšovi 
a dále předávána ústně v rámci židovského společenství, avšak Židé dostateč
ně nepochopili její smysl a zpronevěřili se jejímu učení, neboť jejím skuteč
ným cílem je potvrdit pravost křesťanství.” Pico se tak nemohl spoléhat je
nom na židovský výklad kabaly,” ale musel svou pozornost obrátit i na křes
ťanské myslitele, jejichž svědectví se již zakládá na pravdě. A proto se odvo
lává na Ezdráše, Órigena, apoštola Pavla a na evangelium.” Kabala má tedy 
potvrdit zjevenou pravdu, jež se naplnila v životě a díle Ježíše.

Její použití vykazuje zjevně apologetický a polemický charakter, namíře
ný proti židovství. V tomto smyslu se nedá hovořit o Picově prvenství, neboť

G. Pico, Apologia, in: Op. omn. V, 175.
Pico se dovolává Jeronýma, Hilaria a Órigena (ibid., \, 172-175).
G. Pico, De dign. hom., s. 113; Wirszubski, Ch., Pico della Mirandola’s Encoun

ter with Jewish Mysticism, s. 187.
“ G. Pico, Apologia, in: Op. omn. V, 176.

Kabala: doslova „přijetí“. Původně talmudské označení ústní tradice; termín 
později přenesen na židovskou mystiku a na učení předávaná od dávných časů ústně. 
Viz Newman, J. - Sivan, G., Judaismus od A do Z, s. 78. V. Sadek doplňuje slovo při
jetí, jedná se totiž o přijetí a předávání Boží tradice, která byla dána Mojžíšovi na hoře 
Sinaj (Sadek, V., Židovská mystika, s. 10). V rámci kabaly lze hovořit o dvou pólech, 
jednak o tzv. spekulativní kabale, jíž vévodí učení o seflrot, a dále praktické kabale, 
k níž se vztahuje učení o jménech (semoť). Učení o sefirot (safar - „počítat“) vzniklo 
asi ve 13. a 14. století, a je tedy mladší než učení o jménech. Sefirot je deset, symbo
licky vyjadřují 10 čísel. Tyto nižší světy zakládá a sjednocuje Ejn So/(„Ne-konečno“), 
které kabalisté ztotožnili s nevyslovitelným jménem Božím JHVH. Páteří sefirotické- 
ho světa jsou tři sefirof. Keter, Tiferet a Malchut. Keter je po stranách obohacena 
o sefirot Bina a Chochma. A podobně i Tiferet má po stranách Gedula a Din. Sa
dek, V., ibid., s. 48-50, 68, 80-83.

G. Pico, Apologia, in: Op. omn. V, 176.

již před ním podobnými prostředky hájili křesťanství mnozí vzdělanci. Napří
klad Amaldo de Villanova se ve spise Allocutio super Tetragrammaton (1292) 
věnoval učení o Trojici. Tento španělský učenec se sice opíral o židovské pra
meny (např. Haleviho spis Kusari), avšak ještě neuvažoval o kabale jako ta
kové. Teprve až Alfons de Valladolid (vl. jm. Abner de Burgos), křesťanský 
konvertita 14. století, se jako první zmínil o kabale v souvislosti s křesťanským 
učením o vtělení v díle Mostrador de justicia?'^ Dále lze uvést Petra de la 
Caballeria a jeho spis Zelus Christi či Paula de Heredia, který se v Ensis Pau
li věnoval mariologickým otázkám.”

Picův přínos tkví v tom, že jako první přenesl kabalu do křesťanského svě
ta v podobě mystického učení, jehož pomocí budeme schopni prokázat jed
notlivé křesťanské pravdy, jako jsou tajemství Trojice, vtělení, dědičný hřích, 
očistec, pekelný trest atd. Neboť kabala je zdrojem rozumu, pramenem moud
rosti a proudem vědění.” Lze tedy otevřeně říci, že Mirandola skutečně pojal 
kabalu jako prostředek k hlásání křesťanské zvěsťi, a tedy k misijnímu poslá
ní. Avšak zároveň ji chápal jako priscam theologiam, jejíž učení je srovnatel
né s platónsko-pýthagorejskou a aristotelskou filosofií.”

V Picově pojetí má kabala dva aspekty. První apologeticko-misijní, kdy 
jsme schopni prokázat a obhájit základní katolické dogma o Trojici. Druhý 
aspekt je mysticko-kontemplativní, směruje nás k poznání Boha a nakonec 
k splynutí s ním (ďvekut) v podobě mystické simti (mors osculi).

Dříve než začneme podrobněji zkoumat jednotlivé aspekty, bylo by vhod
né alespoň částečně upozornit na středověké či renesanční zdroje a vlivy, 
z nichž Mirandola vycházel. Chronologicky se Pico potkal nejprve s ži
dovským aristotelikem Elijahem del Medigo (r. 1480), který sice odmítal 
platónsky zabarvené kabalistické učení, přesto zcela nezavrhl samotnou ka
balu. Pouze požadoval, aby se tato mystická filosofie navrátila zpět ke svým 
židovským středověkým počátkům a spojila se s averroisticko-aristotelskou 
filosofií, o což se sám pokusil v komentáři k De substantia orbis. Tento 
komentář del Medigo nikdy nepřeložil do latiny, protože se obával zneužití 
svých názorů. V dopise pouze Mirandolu upozornil na velká tajemství, o nichž 
hebrejský originál pojednává; Bůh, Ejn Sof, učení o sefirot.Vliv del Medigo- 
vy filosofie na Picovo kabalistické učení není zcela vyloučen, avšak ani po
tvrzen. Jisté je pouze to, že del Medigo seznámil Mirandolu s aristotelskou
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” ScHOLEM, G., The Beginnings of the Christian Kabbalah, s. 26-27, 45.
” Ibid., s. 32-35; Wirszubski, Ch., ibid., s. 161-169.
” G. Pico, De dign. hom., s. 113.

Idel, M., Kabala. Nové pohledy, s. 296; též Wirszubski, Ch., ibid., s. 166-200. 
Viz pozn. 30. Mahoney, E. P., Giovanni Pico della Mirandola and Elia del Me

digo, Nicoletto Vemia and Agostino Nifo, s. 136-137.
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filosofií, o čemž svědčí jeho četné překlady?'' Snad z úcty ho také uváděl do 
hebrejského jazyka a možná Picovi obstaral některé středověké kabalistické 
spisy, např. Sefer Zohar, Sefer Jecira, Gikatillovu Sha ’arei Orah (Brána 
svetla).^^

Další již význanmější postavou byl Flavius Mithridates, Zasvěcoval Mi- 
randolu velmi intenzivně do hebrejského, chaldejského a arabského jazyka 
v letech 1485-1486. Především však Picovi poskytl cenné překladatelské služ
by a zpřístupnil mu i některé kabalistické prameny, mezi nimiž se nacházejí 
spisy Avrahama Abulafii. Konkrétně mu zprostředkoval latinský překlad De 
Secretis Legis (Sefer sitre Tóra) a dále Abulafiův dopis adresovaný jeho žáku 
Summa brevis cabale que intitulatur Rabi Jeude, v němž Avraham odmítá 
učení o sefirot a hlásí se k učení o jménech (semot), které rozpracoval ve svém 
kabalistickém systému. Pico se kromě díla tohoto extatického kabalisty 
13. století seznámil i se spisem Quaestiones (Se’elot), kde Azri’el z Gerony 
rozpracovává symbolické učení o sefirot, dále s Knihou Bahir (Sefer Bahir), 
s Liber de Radicibus seu Terminis Cabalae a snad alespoň na základě komen
tářů s Knihou Zohar (Sefer Zohar). Následuje dílo Avrahama Axelrada Coro
na nominis boni (Keter Šem tov). Pico poznal také dílo M’nacha Recanatiho 
(13. století) Liber de secretis orationum et benedictionum cabale, Commento 
al Pentateuco (Be’ur ’al ha-Tora), které využil při tvorbě svých kabalistic- 
kých konkluzí a také pro spis Heptaplus. Při četbě tohoto spisu využil Pico 
i znalostí dalšího židovského intelektuála Gaffarela.’’

Konečně poslední zcela jistě nejvýraznější osobností byl rabi Jochanan 
Alemanno. Oba učenci se setkali ve Florencii roku 1488. Ch. Wirszubski, od
volávající se na E. Garina, se domnívá, že se Alemanno mohl s Picem sezná
mit ještě o něco dříve (1486).'’“ Alemanno byl pozoruhodná postava, mimo
řádně vzdělaný intelektuál, který se výborně orientoval nejen v židovské, ale 
i křesťanské filosofii. Udržoval kontakty s předními humanisty své doby, jako 
byli Agostino Nifo, Alberto Pio a Paride da Ceresara.“” Proto nás ani nemůže

Z překladu Averroových děl; Commento medio alia Republica zahrnující pla- 
tónsko-aristotelsko-arabské zdroje - ibn Tufayl (Abubacer) Hayy ibn Yaqzán či Ibn 
Baggovo (Avempace) Regime del Solitario. Dále je to Averroovo Quaestiones in li
brám priorům Aristotelis, Commento medio alia Methaphysica (Aristotelés), Quae
stiones k Analytica Priora, Meteorologia. Posledně jmenovaná díla se nacházela 
v Mirandolově knihovně. Kibre, P., The Library of Pico della Mirandola, s. 80-81, 
no. 920; Lelli, F., Pico trafilosofia ebraica e «gabbala», s. 198-203.

’’ Novák, B. C., Giovanni Pico della Mirandola and Jochanan Alemanno, s. 128- 
129.

Lelli, F., Pico tra filosofia ebraica e «qabbala», s. 206-211.
Wirszubski, Ch., ibid., s. 256-257.
Lelli, F., Introduzione, in: Johanan Alemanno, Hay ha-’0lamim, s. 10.

udivit, že Mirandola projevil zájem o jeho cenné služby, které mu rabi nabí
zel až do jeho předčasné smrti roku 1494.'*^

Nutno ještě předeslat, že Mirandola uvažoval o kabale v mnoha rovinách, 
tuto vědu pojímal jako ars combinandi odpovídající alphabetariae revolutio- 
nis, jež je totožné s Abulafiovým uměním kombinace a permutace písmen.
Pico začlenil toto umění spolu s triplex merchiava do spekulativní kabalistic
ké větve.“*“ F. Yatesová ztotožnila učení o merkávě s koncepcí tří světů - nad- 
nebeského - učení o sefirot, nebeského světa hvězd a posledního sensibilního 
či pozemského světa.'*'* Tuto část kabaly lze označit jako spekulativní, tedy 
učení o sefirot, v němž se projevil i vliv Recanatiho. Praktická kabala pak za
hrnuje učení o jměnech (semot) a nejvyšší část přirozené magie soustřeďující 
se na působení sil vyšších těles, její součástí je také formální metafyzika 
a theologia inferior.Takto rozčleněná kabala se značně podobá Alemanno- 
vu pojetí. I jeho pars speculativa zahrnuje učení o třech světech a jeho hierar
chii, jež jsou spjaté s učením o sefirot či se zkoumáním tajemství vepsaných 
v Tóře. V praktické kabale lze u Alemanna, podobně jako u Pica, dosáhnout 
či získat síly působící ve vyšších tělesech prostřednictvím recitace Božích 
jmen.“*“

Nyní se už budeme zabývat Mirandolovu snahou kabalisticky obhájit tro- 
jiční učení s pýthagorejsko-platónskou příměsí. V již uvedené tezi 9>23/502 
bylo sděleno, že číslo tři a deset jsou formálními čísly a hrají v magické arit
metice velkou roli, což potvrzuje i teze ll>6/522: „Tria magna dei nomina 
quaternia, quae šunt in secretis cabalistarum, per mirabilem appropriationem 
tribus personis trinitatis ita debere attribuit, ut nomen (Ehyeh) sit patris, no-
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'*^ Za pozornost stojí některé Alemannovy spisy. Kromě úvodu k Písni písní, který 
zjevně posloužil Mirandolovi při tvorbě Commento alia «canzone d’amore» di Giro
lamo Benivieni, nesmíme opomenout ani Commento al Pentateucho (Ene ha-’edah), 
vznikající ve stejném roce jako Giovanniho dílo Heptaplus (1489). Židovský učenec 
zde komentuje prvních 5 knih Mojžíšových alegoricko-kabalistickým způsobem, 
o což se pokusil i jeho křesťanský žák jednak v nedokončeném Expositiones in psal- 
mum, jednak v již zmíněném exegetickém komentáři Heptaplus. Z Picova podnětu 
vzniká Supercommentario k Hayy ibn Yaqzán arabského filosofa Abú Ibn Tufayl, je
hož ohlasy se objevují i v jeho díle (Heptaplus). Je třeba také zmínit další Alemannův 
traktát Hay ha-’0lamim, na němž pracoval průběžně od roku 1470 až do své smrti. 
Tento traktát velmi zaujal samotného Mirandolu, a proto svého židovské učitele po
žádal, aby mu poskytl některé části ještě ne zcela dokončené práce, čemuž bylo vyho
věno. Lelli, F., Pico tra filosofia ebraica e «qabbala», s. 215.

'*“ G. Pico, Apologia, in: Op. omn. V, 180, Concl. 11>1, 2 / 519-520.
“** Yates, F., ibid., s. 95.
“*“ G. Pico, Apologia, in: Op. omn. V, 180, Concl. 11>1, 3 / 519-520.
'*^ Lelli, F., Yohanan Alemanno, Giovanni Pico della Mirandola e la cultura ebrai

ca italiana del XV secolo, s. 317.

AVRIGA - ZJKF 50, 2008, s. 55-70 AVRIGA - ZJKF 50, 2008, s. 55-70



64 Jan Herůfek

men (JHVH) sitfilii, nomen (Adonai) sit spiritus sancti, intelligere potest, qui 
in scientia cabalae fuerit profundus. “ Číselný kalkul každého jednotlivého 
jména odpovídá pýthagorejskému quatemariu (1+ 2 + 3+ 4-10).'*^ Mirando
la tedy využívá pýthagorejské číselné mystiky při obhajování trojičního dog
matu, což je patrné i z teze 10>5/506: „ Tantus est numerus hymnorum Orphei, 
quantus est numerus, cum quo deus triplex creavit saeculum, sub quaternarii 
pythagorici forma numeratus. “ To dosvědčuje také Ch. Wirszubski, který 
větu „...trojitý Bůh stvořil svět... “ interpretuje jako Picovo úsilí kabalou po
tvrdit křesťanskou nauku o Trojici."*® S tímto výkladem nesouhlasí S. Farmer 
a tvrdí, že deus triplex je. odkazem k triádě emanačního principu ve světě, ni
koliv ke křesťanské Trojiei."*’

Vyjděme z Farmerovy hypotézy, zdůrazňující tvořitelskou aktivitu Boží. 
V Gn 1,1 se dočteme: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi“', soustředíme-li 
se na tezi 28>25/356 „Idem est bresith, id est in principio creavit, ac si di- 
xisset in sapientia creavit“, zjistíme, že Pico, inspirován Recanatim, spojil při 
stvoření počátek a moudrost, jež je synonymem druhé Boží osoby, Ježíše. Ve 
spise Heptaplus se Mirandola pokusil ještě lépe alegoricko-kabalisticky vy
ložit smysl slova Bereshit: „Dictio illa apud Hebreos hoc modo scribitur 
□“iKtoTI, berescith. Ex hac igitur, si tertiam litteram primae coniungamus, 
fit dictio Kto, idest ab. Si geminatae primae secundus addamus, fit 
bebar. Si praeter primam omneš legamus, fit “IKE/Tl, idest resith. Si quar- 
tam primae et ultimae connectamus, fit toDfl, idest sciabat. Si třes primas, quo 
iacent, ordine statuamus, fit X“13, idest bara. Si prima omissa, třes sequen- 
tes, fit “IKto, idest rose. Si omissis prima et secunda duas sequentes, fit KEZ, 
idest es. “^°Ab označuje otce, bebar (předponou beth se míní obě slova) v synu 
a skrze syna, resith počátek, sabath odpočinek a cíl, bara stvořil, rose hlavu 
a es oheň, symbol Ducha svátého. V konfrontaci s Farmerovým názorem se 
domnívám, že „Deus triplex creavit saeculum“ lze interpretovat jako tro
jiční jednotu, tj. Syna čili Boží moudrost, který je od počátku s Otcem a Du
chem.

Obdobně uvažuje Mirandola nad tajemstvím stvoření v tezíeh 11 >58/544 
a 28>26/356: „Rectius foret illud Becadmin, quod ponit glosa chaldaica su
per dictione Bresit, exponere de sapientialibus ideis, quam de trigintaduabus 
viis, ut dieunt alii Cabalistae; utrunque tamen est rectum in Cabala. “ „ Quod

dixit Anchelos"’' Chaldeus becadmin, id est cum eternis vel per eterna, trigin- 
ta duas vias sapiencie intellexit. “ Bůh stvořil svět dle 32 cest, tj. 22 písmeny 
hebrejské abecedy a 10 sefirot. Počátečním písmenem Breshit je písmeno □
Beth, jehož kombinací s prvním písmenem K Alěf získá meditující učenec slo
vo Otec, s prostředním písmenem 3, což je Nůn, ben označující Syna, koneč
ně s posledními dvěma písmeny abecedy, to Sin a fl Táw, vznikne slovo šuZ?- 
bař, jak plyne z teze 11>59/544: „ Quiprofunde consideravit quadruplicem re
rum státům: Prima unionis et stabilitae mansionis, Secundo processionis, 
Tertio reversionis. Quarto beatificae re unionis, videbit litteram Beth cum pri
ma littera primům, cum media medium, cum ultimis ultima, operari. Jed
nota Boha Otce a jeho Syna, moudrosti vyjadřuje teze ll>61/546: „Per ean- 
dem conclusionem sciri potest, quod idem filius, qui est sapientia patris, est, 
qui omnia unit in patře et per quem omnia facta sunt et a quo omnia conver- 
tuntur et in quo demum sabbatizant omnia. “

Písmeno Sin využívá Pico k prokázání božskosti druhé trojiční osoby:
„Per hanc dictionem <to‘’K>, scribitur per Aleph, lod, et Sein, et signi- 
ficat Virům, quae deo attribuitur, cum dicitur Vir belli, de trinitatis mystéria 
per viam Cabalae perfectissime admonemur“ (11 >33/534). Mužem války je 
Kristus. Mirandola používá při dokazování trojičniTio dogmatu dva kabalis
tické zdroje, knihu Bahir a Recanatiho De Secretis Orationum et Benedictio- 
num Cabale. V Sefer Bahir písmeno Alěf odpovídá také slovu otec, avšak 
Beth již nereprezentuje syna (jako u Pica), ale matku či dceru. Sin označuje 
Moudrost Tóry. Recanati pak Alěf pojímá jako základ (principium) či hlavu.”

V mysticko-kontemplativním aspektu mág nejprve dosahuje poznání 
Boha, a to v prvním způsobu polibku smrti, který zachycuje teze 11 > 11/524: 
„Modus, quo rationales animae per archangelum deo sacrificantur, qui 
a Cabalistis non exprimitur, non est nisi per separationem animae a corpore, 
non corporis ab anima nisi per accidens, ut contingit in morte osculi, de quo 
scribitur: praeciosa in conspectu domini mors sanctorum. “ Archandělem je 
míněn Michael (Lev 1,2). Duše bude mysticky zasvěcena Bohu modlitbou a ta 
jí umožní ještě za života dosáhnout místa rozkoše. Na modlitbu je třeba se 
mentálně soustředit.

Kabalisté používají termín kavanna (intence),která vede mysl člověka 
k tomu, aby prostřednictvím modlitby vystoupila do světa sefirot a mohla na
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CopENHAVER, B. P., L’occulto in Pico, s. 229.
Wirszubski, Ch., ibid., s. 197.
Farmer, S. A., ibid., s. 507.

5“ G. Pico, Hept. Expositio primae dictionis 55 / 378 Garin. Srov. Concl. 11>45 / 
513: „Scitur apertissime, cur dei filius, cum aqua baptismi venerit, et spiritus sanctus 
cum igne. “

” Onkelos (Anchelos, 1. století), pravděpodobný překladatel Talmudu do řečtiny. 
Srov. G. Pico, Hept. Prooemium 4/180 Garin.

” Farmer, S. A., ibid., s. 545; Wirszubski, Ch., ibid., s. 165.
” In: Wirszubski, Ch., ibid., s. 177-178. Muž války viz Ex 15,3: „Hospodin je

bojovný rek; Hospodin je jeho jméno. “
” M. Idei definuje kavannu takto: „Mystickou intenci lze proto definovat jako no-
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sefirot magicky působit.’^ Kavanna se pojí i s učením o jménech, konkrétně 
s vyslovováním písmen Tetragramu.^® Tato technika umožňuje mágovi aktiv
ně působit, a tedy poznávat sefirotický svět a dále pronikat do tajemství 
samotného Boha, která se skrývají v Tetragramu, v němž Pieo viděl jméno Sy
na Božího. Vyslovováním tohoto jména člověk pronikne do strašlivých věcí 
a hrozných tajemství, ale zároveň spatří drahocenné věci v přítomnosti Páně.

Mág proniká do tajuplného světa a může s ním různě manipulovat, přichá
zí do místa rozkoše, čili poznání. Prožívá jakési intelektuální vytržení. Získá
vá ohromnou moc, neboť proniká až k nejskrytějším věcem, k Bohu. Mágovi 
je sice prostřednictvím kavanny dána moc poznávat, nikoliv však ovládat 
a podmaňovat si svět, ale spíše mu sloužit,’’ neboť jeho moe poehází od Boha. 
Na něm závisí, zda vyslyší lidské prosby a modlitby, což dokládají teze 9>19/ 
500 a 9>20/500: „Ideo voces et verba in magico opere efficaciam habent, quia 
illud in primům magicam excercet natura, vox est dei. “ „ Quaelibet vox virtu
tem habet in magia, inquantum dei voce formatur. “

Rozjímající člověk má jiný cíl, totiž trvalé přimknutí se k Bohu, což je 
největší odměnou jeho kontemplativního života.^^ Ve spise Heptaplus rozli
šuje Mirandola dva druhy štěstí.První typ štěstí je přirozený a mohou se na 
něm podílet všichni tvorové. Druhý typ se týká anděla a člověka, neboť pouze 
jim je dopřáno dosáhnout dokonalého dobra, jednoty s Bohem: „ Věra autem 
et consummata felicitas ad Deifaciem contuendam, quae est omne bonům, ut 
ipse dixit, et ad perfectam cum eo principio, a quo emanavimus unionem, nos 
revehit et adducit.Avšak homo, zasažený dědičným hříchem, sám nedocílí 
přimknutí k Bohu, musí být obdařen Boží milostí, bez níž je jenom prázdno
tou: „...ridentes statim et gratiam et felicitatem supernaturalem, quasi vana

haec nomina et aniles fabulae sint. Gratia má nesmírnou moc, neboť člo
věka vysvobozuje z temnot zla, očišťuje ho a uvádí do nového věčného živo
ta. Je zde však neustále nebezpečí, že člověk zůstane nečistý, pak se nesjed
notí s Bohem, ale bude pohlcen Azazelem.® „Qui operatur in Cabala sine 
admixtione extranei, si diu erit in opere, morietur ex binsica; et si errabit in 
opere aut non purificatus accesserit, devorabitur ab Azazele per proprietatem 
iudicii“ (11 > 13/524). Tato teze popisuje faktickou smrt, kdy se tělo odděluje 
od duše. Jedná se o druhý způsob polibku smrti.

Jeho dokonalý protiklad vytváří Metatron, ztotožňovaný se Synem Bo
žím.^’ Pico tuto postavu spojil s Ježíšem, novým, věčným Adamem, který již 
neumírá, naopak vítězí nad smrtí a přemáhá satana. Kristus je světlem, které 
svou milostí proráží všechny temnoty: „Cum fieri lucem nihil sit aliud quam 
participare lucem, conveniens est v aide ilia cabalistarum expositio, ut in ly 
fiat lux, per lucem, speculum lucens, intelligamus, et in ly facta est lux, specu
lum non lucens“ (ll>53/542). Speculum lucens symbolizuje Ježíše, velkého 
Adama a také sefíru Tiferet. Speculum non lucens znázorňuje sefíru Malchut. 
Konečně přichází pravý král z Davidova rodu. Kristus nejenom lidi očišťuje 
a zbavuje je peccatum originále, ale sjednocuje celý svět. Ježíš reprezentuje 
velký svět, který se sebou spojuje malý svět, člověka. Velký svět, Boží Syn 
sjednocuje se sebou malý lidský svět. Homo nyní odhazuje svůj pozemský šat 
a vydává se vstříc Boží náruči, setkává se s Šekinah, Boží přítomností: „Cum 
anima comprehenderit, quidquid poterit comprehendere, et coniungetur ani- 
mae superioři, expoliabit indumentum terrenum a se et exstirpatur de loco suo 
et coniungetur cum divinitate “ (28>44/362).^'‘
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mickou techniku, jež si osvojuje běžnou modlitbu jako prostředek k uskutečnění mystic
kých a teurgických záměrů“ (ibid., s. 136). Zde se projevuje vliv M. Recanatiho 
a J. Alemanna.

’’ Srov. s Alemannovým pojetím: „Kdykoliv potřeboval udělat znamení a zázra
ky, modlil se, vyslovoval Boží jména a slova, a meditoval, dokud neupravil božský pří
liv tak, že emanace sestupovaly do světa a působily nadpřirozeně věci. Takovým způ
sobem rozevřel moře i zemi apod. ...“ Idel, M., ibid., s. 241.

Ibid., s. 136-145.
” Jak tvrdili E. Garin a F. Yatesová, viz s. 2.
5'* Wirszubski, Ch., ibid., 160.

Podobně i Alemanno, inspirován spisem Hayy ibn Yaqzán arabského filosofa 
Abú Bakr ibn Tufayl, uvažuje o dvou lidských aktivitách. V první vita activa se člo
věk oddává poznání (např. rétorice a logice), ve vita contemplativa (2. stupeň) dochá
zí již k poznání Boha, jehož vyvrcholením je splynutí s Ním. Lelli, F., Introduzione, 
s. 24-25.

“ G. Pico, Hept. Prooemium VII, 43 / 332 Garin.

** Ibid., VII / 326 Garin. V Picově pojetí milosti se projevuje částečný vliv arab
ských filosofů (Avicenna, Averroes, Avempace), ale hlavním inspiračním zdrojem je 
Alemannovo dílo He’aeq Selomoh (Cantico dei Cantici). Novák, B. C., ibid., s. 138; 
Lelli, F., Un collaboratore ebreo di G. Pico della Mirandola: F. Alemanno, s. 415.

“ Azazel je Samael, tedy satan. Toto jméno se objevuje ve 3. knize Mojžíšově (Lev 
16,8). Zde se Aron rozhoduje, zda bude obětovat Bohu, či ďáblovi Samaelovi. Zají
mavou interpretaci této pasáže přináší středověká kabalistická Kniha Tahar. Azazel je 
anděl svržený Bohem z nebe. I přesto mu náleží role v sefirotickém systému, kde sym
bolizuje sefíru Din (soud). Působí a škodí především v noci: „Qui scietproprietatem, 
quae est secretum tenebrarum, sciet, cur mali daemones plus in nocte quam die no- 
cent" (G. Pico, Concl. 28>21 / 354). Farmer, S. A., ibid., s. 525; Wirszubski, Ch., 
ibid., s. 159.

“ CoPENHAVER, B. P., ibid., s. 232.
'5'* Wirszubski určil jako přímý zdroj této teze Recanatiho Komentář k Pentateuchu, 

což odmítl B. C. Novak i F. Lelli. Za přímý pramen označili Alemannův spis He’aeq 
Šelomoh. Wirszubski, Ch., ibid., s. 154-156; Novak, B. C., ibid., s. 145; Lelli, F., Un 
collaboratore ebreo di G. Pico della Mirandola: Y. Alemanno, s. 427.
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Závěrem lze přijmout názor anglické badatelky F. Yatesové, že Picův mág 
je typem přírodního vědce. Avšak již méně lze souhlasit s tím, že by jeho cí
lem bylo ovládnout či zmocnit se světa. Tato příležitost čeká až na Francise 
Bacona, na jeho představu vědy - moci. S. A. Farmer lépe vystihuje charak
teristiku mága: „Mág tak, jak ho Pico zobrazil, nebyl transformátorem příro
dy, ale jejím služebníkem. Mág má být služebníkem již proto, že je ve spo
jení s vyšším kabalistickým světem. Jeho cílem je tedy spíše poznat Boha a na
konec se s Ním i sjednotit v podobě mystické smrti (mors osculi).*
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■ SUMMARY
Natural Magic and Christian Kabbalah 
in the Philosophy of G. Pico della Mirandola

Mirandola’s concept of natural magic presents very complex system. Pico 
distinguishes two types of this magic. The first one is called natural philoso
phy and characterized as the practical part of natural science, that is concen
trated on activation of rational part of human soul. The second one, higher, 
pure or practical part of Kabbalah, is opposed to natural philosophy, involves 
intellectual part of this soul. This type of magic is permitted, on the opposite 
there is ‘necromantia’, which is prohibited, because has “no firmness, no 
foundation or truth and by church is justly exterminated” (thesis 9> 1/494).

Pico was the first who has explicitely transformed originally Jewish 
Kabbalah into Christian form. There are two aspects of this Kabbalah. The 
first one is directed to defend Christian religion and prove the fundamental 
Catholic dogma on the Holy Trinity.

The mystical and contemplative aspect finds also expression in Miran
dola’s conception of Kabbalah. It means that magus strives for cognition and 
contemplation of God and consequently for unification with Him (the Death 
of the Kiss).

„Prepare for Glory!“ 
aneb 300: Bitva u Thermopyl

DANIELA ČADKOVÁ (Praha)

Milovníci filmových bitevních scén a počítačových efektů jsou nadšeni 
novým filmem 300: Bitva u Thermopyl, který v tomto žánru údajně překoná
vá vše, co jsme dosud viděli, a láme v kinech rekordy návštěvnosti. Film je 
založen na stejnojmenném komiksu Franka Millera, jehož předlohou byla 
pasáž v Hérodotovi o slavné bitvě tří set Sparťanů pod vedením Leónidovým 
proti perské přesile. 300: Bitva u Thermopyl se však neprezentuje jako histo
rický film, i když čerpá látku z historické události. O historii totiž jeho tvůr
cům vůbec nešlo. Nemá proto smysl hnidopišsky vypočítávat chyby a prohřeš
ky proti historické pravdě, jako jsou podoby zbraní a zbroje nebo průběh bit
vy, snad až najeden, který je důležitý pro výklad filmu: bitva u Thermopyl je 
zde naprosto vytržena z kontextu řecko-perských válek, je to samoúčelná 
krvavá podívaná, dalo by se říci umění pro umění nebo v tomto případě vraž
dění pro vraždění. Ve filmu Sparťané bojují bez souhlasu svých krajanů a bit
va působí jako sice hrdinské, ale naprosto zbytečné, sebevražedné gesto bez 
návaznosti na další vojenské akce, kdežto historičtí Sparťané bojovali u Ther
mopyl proto, aby zdrželi perské vojsko, zatímco probíhala námořní bitva 
u Artemisia, a do obrany Řecka se tehdy zapojily téměř všechny řecké státy.

Děj filmu je scénáristicky poměrně jednoduchý: začíná úvodem do spart- 
ského způsobu života, pokračuje příchodem perských poslů, vznášejících ná
roky Persie na řecká území, až po samotnou bitvu, která tvoří jádro filmu.

Vizuálně je film zasazen spíše než do slunného Řecka do mytického pro
storu filmového Pána prstenů se zamračenou oblohou a nehostinnými skala
mi. Komiksová poetika předlohy ovlivnila hlavně perspektivu a kameru, bo
jové scény jsou převzaty z počítačových her a z kultovního Pána prstenů, 
z něhož sem zabloudily také některé postavy (různé odrůdy skřetů, Nazgulo- 
vé, olifanti aj.). Celkově film vzhledem k filmovým technikám (zpomalová
ní, zrychlování děje), střihům a barevnému ladění (převažuje červená, zlatá 
a hnědošedá) působí neskutečným, až nadreálným dojmem, ovšem s extrémní, 
až hysterickou stylizací.

Střet Řeků s Peršany je zde podán více než černobíle: Sparťané jsou tvrdí 
chlapci, hrdí a dokonalí, kteří při uklízení mrtvol chlapácky žertují, ale doká-
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