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Abstrakt 

Středověká filozofie v arabském prostředí usilovala o harmonizaci řeckého dědictví 

s náboženskou tradicí. Proti těmto snahám s cílem obrany náboženství před filozofy velmi 

ostře vystupovali mnozí vládci, učenci a teologové. Postavení filozofů v arabském světě 

proto nebylo jednoduché. Mnozí museli své teze skrývat mezi řádky vědeckých spisů a 

vyhýbat se veřejnému filozofování. Vedle nepřátelského prostředí určovalo místo filozofie 

v tehdejší společnosti také mezi učenci všeobecně sdílené přesvědčení o škodlivosti 

filozofických názorů prezentovaných nepřipravenému posluchači a rozvoj arabské mystiky. 

Práce má za cíl zmapovat hlavní přístupy tehdejších filozofů reagujících na problematické 

postavení filozofie v arabském světě. Stěžejní bude pojetí Ibn Bádždži, který se ve své 

filozofii osamoceného snaží velmi důrazně spojit obec s životem filozofa a nabízí tak 

v arabské filozofii nové pojetí role filozofa ve společnosti. 
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Abstract 

Medieval philosophy in the Arabic world has sought to harmonize the Greek philosophic 

tradition with the Islamic religion. Many rulers, scholars and theologians were against this 

intellectual approach and defend the Islam from the philosophers. The position of philosophy 

and its followers in the Arabic realm was therefore uneasy. Many scholars had to hide their 

opinions between the lines and avoid to doing philosophy publicly. Alongside the unfriendly 

environment, the position of philosophy in the Arabic society was also determined by 

common notion of scholars, that the revealing of the philosophical thoughts can be harmful 

for uneducated citizen, as well as influenced by mysticism. The aim of this thesis is to 

summarize the main philosophical approaches responding to the problematic position of 

philosophy in the Arabic world. Crucial will be the philosophy of solitary by Ibn Bajja, 

where the author seeks to bond tight the philosopher’s life with the city and thus present a 

new role of philosopher in the Arabic society. 
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Úvod 

Středověká filozofie se v arabském prostředí vyvíjela v těsném kontaktu s antickou 

tradicí. Usilovala o harmonizaci řeckého filozofického dědictví s mnohdy protikladnými 

náboženskými dogmaty. Arabská recepce učení pohanských filozofů tak významně 

obohatila intelektuální prostředí tehdejšího světa. Jako reakce na šíření řecké filozofie se 

začíná rozvíjet také muslimské racionální pojetí teologie = kalám, které je nezávislé na 

filozofii, ale je schopné se s ní přít na její vlastní půdě. Teologové kalámu vystupovali proti 

harmonizačním snahám a vytvářeli jakousi defenzivní apologii s cílem obrany náboženství 

před filozofy. Postavení filozofů v arabském světě nebylo proto jednoduché. Společnost se 

k nim často stavěla kriticky a odmítavě. Záleželo vždy na osvícenosti jednotlivých 

panovníků, zda mohla být filozofie vůbec oficiálně pěstována.  

Tento stav se odrážel i ve formální stránce filozofických děl. Mnozí autoři používali 

alegorickou metodu, kdy své myšlenky ukrývali mezi řádky na první pohled 

neproblematického textu. Jiní autoři zase psali záměrně nesourodým jazykem a vytvářeli na 

první pohled nekoherentní enigmatické celky. Jen zasvěcený čtenář dokázal rozluštit pravý 

obsah díla a objevit skryté poselství na pozadí textu. Takový přístup sloužil k ochraně 

filozofa, pokud by jeho filozofické teze nebyly slučitelné s rozšířenými náboženskými 

dogmaty. Zároveň však šlo i o ochranu společnosti, aby nebyla vystavena myšlenkám, na 

které není připravena. Mezi filozofy totiž panovalo přesvědčení, že obyčejnému člověku 

nemusí být zřejmá skutečnost, že si náboženské pravdy s těmi filozofickými vlastně 

neprotiřečí. Jeho intelektuální schopnosti totiž obvykle nedosahují dostatečné úrovně, aby 

mohl nahlížet věčné pravdy a boží vůli pouze svým rozumem. Poznání obyčejného člověka 

by se tak mělo odehrávat pouze skrze víru. Obsahy filozofického poznání jdou mnohdy proti 

náboženské věrouce, např. teze o věčnosti světa, popření možnosti přímého působení boha 

ve svět či odmítnutí systému odměn a trestů v posmrtném životě. Pro obyčejné lidi by 

vyjevení těchto pravd bylo škodlivé a vedlo by pouze ke zmatení jejich myslí. Proto je 

vhodné filozofické teze skrýt a na veřejnosti o nich mlčet. Jaké jsou tedy výhody 

filozofického života? Z jakých důvodů bychom se měli řídit jeho zásadami? Kde má filozof 

v obci své místo, je-li mu zapovězeno veřejně filozofovat? 

Na tyto otázky se pokusíme nalézt odpovědi v díle Řízení osamoceného z pera Ibn 

Bádždži, jehož učení označované jako filozofie osamoceného bývá moderními autory řazeno 

jak do islámské filozoficko-mystické tradice, tak do politické filozofie. Je pravdou, že 



7 

 

samotný text nám zejména díky své formální stránce umožňuje obě dvě čtení. Při bližším 

zkoumání je ale jasné, že Ibn Bádždžova pozice není tak jednoznačná. Interpretace Ibn 

Bádždžova Řízení osamoceného pouze filozoficko-mystickou optikou je sice možná, neboť 

v díle nalezneme mnohé společné motivy jako je důraz na intelektuální život jednotlivce, 

symboliku světla či motiv izolace, na druhou stranu ale takové čtení odporuje samotné 

textové evidenci. Jiní autoři vidí v Ibn Bádždžovi pokračovatele al-fárábíovské politické 

filozofie rozvíjející myšlenku platónské dokonalé obce a potvrzující intelektuální i 

společenskou nobilitu filozofa v ideálně uspořádané obci. Řízení osamoceného lze 

bezesporu zařadit mezi politicko-filozofické spisy, neboť zde nacházíme četné reference 

směrem k al-Fárábímu a mnoho společných motivů i pojmů. Ovšem na rozdíl od něho 

nechce Ibn Bádždža ve svém textu konstruovat model ideální obce a svého filozofa staví do 

těsnějšího vztahu se společenstvím.  

Obě perspektivy je jistě vhodné mít na paměti při výkladu Ibn Bádždžova pojednání, 

měli bychom si ale dát pozor na předsudky spojené s oběma pozicemi, jež nás často mohou 

vést proti samotnému obsahu díla. Vhodnější je proto interpretovat Řízení osamoceného 

v kontextu základního směřování celku myšlení Ibn Bádždži představeného zejm. v tomto 

spisu a také v souvislosti s historickými okolnostmi, v nichž se autor nacházel. V práci si 

nejprve stručně představíme obě zmíněné perspektivy, které vlastně představují dva hlavní 

přístupy tehdejších filozofů reagujících na problematické postavení filozofie v arabském 

světě.  

První skupina navazuje zejm. na myšlenky prezentované v Ústavě, když se pokouší 

určit místo filozofa v obci. Vedle již zmíněného al-Fárábího si pozici politické filozofie 

zdokumentujeme také prostřednictvím učení Ibn Rušda, který je představitelem Západního 

islámu a v jeho dílech je tak patrná podobná historická zkušenost jako u svého předchůdce 

Ibn Bádždži, která se významně liší od dobové situace al-Fárábího. Shrneme-li hlavní 

motivy učení obou autorů, nalezneme společnou myšlenku, že z hlediska intelektuální 

nobility je filozof postaven výše než obyčejný člověk, a proto si v uspořádání obce zasluhuje 

nejvyšší postavení. Oba sice shodně připisují filozofovi privilegované postavení v obci a 

více či méně mu dovolují podílet se na jejím řízení, na druhou stranu mu ale zakazují veřejné 

působení a de facto ho uzavírají do skupiny intelektuální elity, která by měla zůstat skryta 

před zraky většiny obyvatel. Platónský motiv filozofa-vládce na trůně přizpůsobují 

profetologickému myšlení muslimů a do čela dokonalé obce staví proroka, který jediný může 

promlouvat k obyvatelům a veřejně spravovat život obce. Na rozdíl od filozofa totiž jedině 
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prorok dokáže předat svým občanům poznání věčné pravdy v „neškodném obalu“ tak, aby 

neohrozil božský řád v obci a nesvedl občany ze správné cesty, která sleduje boží vůli. 

Prorok se v mnohém podobá filozofovi, nicméně v intelektuální hierarchii stojí ještě nad 

ním. Díky milosti boží dosahuje totiž nejvyššího stupně poznání, kterého může člověk dle 

al-Fárábího a Ibn Rušda dosáhnout a nachází se tak nejblíže bohu.  

Druhá perspektiva bude představena pomocí kratších filozoficko-mystických textů 

Ibn Síny a prostřednictvím učení Ibn Tufajla, žáka Ibn Bádždži. Opět budou zastoupeni 

autoři Východního i Západního islámu, abychom mohli zvážit Ibn Bádždžovy inspirační 

zdroje a současně měli na paměti intelektuální prostředí Andalusie, včetně společensko-

historických souvislostí, v němž bylo pojednání Řízení osamoceného sepsáno. Ibn Síná i Ibn 

Tufajl jsou autory stejnojmenného díla Živý, syn Bdícího, v němž oba prezentují cestu 

člověka za poznáním pravdy a jeho touhu po dosažení dokonalosti. Soustředí se na vnitřní 

život jedince a filozofa řadí do skupiny těch málo lidí, kteří se dokázali zcela oprostit od 

látky a sami se tak „stali světlem“. Jejich filozof stojí zcela mimo obec a společenství 

druhých. Jako osamocený poustevník dospívá do sféry ideálního, pravdivého, božského. O 

veřejný život filozof Ibn Síny a Ibn Tufajla vůbec neusiluje nebo na svou participaci v obci 

rezignuje.  

Ibn Bádždža se v Řízení osamoceného snaží velmi důrazně spojit obec a duši 

jednotlivce, a tím i politický a osobní život. Přehlížením tohoto aspektu pojednání nám mizí 

ústřední princip celého textu, tj. že nejlepší život člověka v souladu s jeho přirozeností se 

nachází v obci. Ibn Bádždžův postoj lze vystihnout citátem Mushina Mahdího: „Vždy 

existovali filozofové, kteří si mysleli, že mohou hledat moudrost osamoceně bez ohledu na 

kvalitu veřejného života; že by se měli věnovat výlučně vlastnímu rozjímání v soukromí; a 

že úkolem filozofů je prozkoumat hloubku vlastní duše, představivosti a intelektu. Možná 

najdeme období a místa, jež takový přístup vyžadují. Přesto nemusí být takový postup nutně 

ctnostný.“1 Veškerý lidský život se pro Ibn Bádždžu odehrává uvnitř obce, ať už je ctnostná, 

či nikoliv. Zabývat se pouze vnitřním životem nebo filozofa „skrývat“ v uzavřené skupině, 

tzn. v obou případech se izolovat od společnosti, není konečnou podobou života jedince, i 

když přechodně to dle Ibn Bádždži může být nutné zlo, jež je třeba podstoupit. 

 

                                                           

1 Muhsin Mahdi: Alfarabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy. Chicago: University of Chicago 

Press, 2001, s. 62. 
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Výklad Ibn Bádždžova textu bude v práci uveden do vztahu k Platónovým a 

Aristotelovým politicko-filozofickým myšlenkám, stejně jako k učení al-Fárábího, na které 

je v Řízení osamoceného často odkazováno. Cílem je zodpovědět výše položené otázky a 

nastínit tak vztah filozofa k obci a jeho význam pro celek společnosti, v níž se nachází. 

Nejprve si představíme dva nejčastější přístupy v interpretaci Ibn Bádždžova díla, které se 

snaží vystihnout hlavní motiv celého textu. První chápe pojednání čistě jako praktickou 

příručku chování pro filozofa v nedokonalé obci. Druhý zase pojímá myšlenku osamoceného 

jako příspěvek k arabské mystice, který zdůrazňuje individualitu filozofa a zapovídá mu 

politické působení v obci. Oba přístupy ale opomíjejí politický rozměr Ibn Bádždžova učení, 

konkrétně vztah osamoceného filozofa k ctnostné obci.  

Následovat bude představení ústředního pojmu celého textu - řízení. Ibn Bádždža 

popisuje různé druhy řízení s cílem odlišit lidské řízení od božského. Tím se staví proti 

tehdejší rozšířené představě, že uspořádání obce vychází z božského řádu. Problém řízení 

obce vrací zpět do oblasti lidského působení a zavazuje jedince k politické zodpovědnosti. 

Příkladem mu bude téma řízení domácnosti, které bude zachycovat jedna z dalších kapitol. 

Ibn Bádždžova politická filozofie úzce koreluje s jeho psychologií. V práci proto bude 

stručně představena jeho nauka o Intelektu a duševních formách tak, jak je prezentována 

v samotném Řízení osamoceného.  

Další části kapitoly budou pokrývat Ibn Bádždžův popis ctnostné obce a vysvětlení, 

co způsobuje její úpadek a zánik. Zásadní bude představení Ibn Bádždži jako zastánce 

radikálního egalitarismu s ohledem na názory i činy v ctnostné obci a jeho obhajoba rozumu 

jako záruky nejlepšího způsobu života člověka. Závěr práce shrne Ibn Bádždžovu kritickou 

pozici vůči súfismu. Bude se věnovat stěžejní otázce celého pojednání, tj. řízení 

osamoceného a jeho vztahu k obci. Dokonalost Intelektu, kterou Ibn Bádždža považuje za 

přirozený cíl osamoceného filozofa, se ukáže pouze jako prostředek k vyššímu cíli, tj. 

k dokonalé ctnostné obci. Její ustanovení je zásadním úkolem osamoceného filozofa, jenž 

definuje jeho roli a postavení v obci.  

Záměrem práce je ukázat, jak se Ibn Bádždža ve svém díle zaměřuje na problém 

filozofického života. Jeho cílem není vytvoření utopické představy, k níž by měla obec 

směřovat. Nestaví filozofa do čela ideální obce jako to dělali jeho předchůdci, např. Platón 

či al-Fárábí. Naopak se snaží vypořádat s reálnými podmínkami své doby, se společenskými 

i politickými okolnostmi v arabském světě, které ovlivňovaly možnosti filozofické praxe a 
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postavení filozofie vůbec. Jeho pojednání reflektuje skutečnou situaci a může být vnímáno 

jako obrana filozofického života, která nabízí nejen příslib, ale reálný popis role a postavení 

filozofa v obci.  



11 

 

Význam falsafy 

Arabská středověká filozofie představuje unikátní myšlenkové období v dějinách 

filozofie, které zahrnuje více jak pět století.2 Svou originalitou i přínosem ji můžeme 

přirovnávat k období rozkvětu řecké filozofie. Arabská filozofie se rozvíjela na rozsáhlém 

území, které na východě končilo až u hranic dnešní Indie, zahrnovalo celou oblast severní a 

západní Afriky, včetně dnešního Maroka, a po několik století také Pyrenejský poloostrov. 

Vzhledem k velikosti, různosti národů, kultur i jazyků a vzhledem k pestré paletě 

představitelů, které do arabské filozofie řadíme, panuje v západním odborném diskursu 

určitý terminologický problém. V odborné literatuře nalezneme řadu termínů, jež bývají z 

hlediska významu zavádějící a často se nevhodně užívají jako synonyma. Označení 

„islámská filozofie“ či „filozofie islámu“ apod. nejsou přesná, protože mnohé filozofické 

myšlenky a závěry tohoto období stojí jednoznačně proti stanoviskům islámské ortodoxie. 

Hovořit o „arabské filozofii“ lze zase pouze z hlediska jazykového. Arabština byla tehdejším 

jazykem vzdělanosti, podobně jako v Evropě latina. Vědecké a filozofické práce psali 

v arabštině i židé.3 Přívlastek „arabský“ není vhodné užívat ani v případě etnické příslušnosti 

jednotlivých filozofů. I v případě, že se zaměříme výhradně na muslimské autory, většina 

nejvýznamnějších představitelů, s výjimkou al-Kindího (801-866), pochází z etnicky 

nearabských rodin: ar-Rází (865-925) z perského města Rajj (dnešní severní Írán), al-Fárábí 

(870-950) z prostředí turkického (Střední Asie), Ibn Síná (980-1037) z persky hovořící 

rodiny od Bucháry (dnešní Uzbekistán), al-Ghazzálí (1058-1111) z východoíránského města 

                                                           
2 Dobytím křesťanského Východu, který tvořil téměř dvě třetiny tehdejší Byzantské říše, v letech 630–640 

objevují Arabové pozůstatky řecké filozofie v učení syrsky mluvících křesťanů, nestoriánů, jakobitů, koptů, a 
především v harránské sektě sabejců. Toto setkání mělo na myslitele z arabského světa velký vliv, jenž se 
odráží v zintenzivnění jejich zájmu o pohanskou literaturu nejen v oblasti vědy. Během umajjovského chalífátu 
(661–750) se pozornost učenců postupně otevírá směrem k řecké filozofické tradici. K největšímu rozkvětu 
charakteristické filozofie v zemích východního islámu došlo po roce 750, kdy se k moci dostává dynastie 
abbásovců (750–1517). Centrem vzdělanosti se stalo město Bagdád. Zde se sdružovali největší myslitelé ze 
všech vědních oborů, filozofie i náboženské ortodoxie, a to z řad muslimů i nemuslimů. S postupným 
rozpínáním arabské říše směrem na západ se rozvíjela i arabská filozofická tradice. Centry vzdělanosti 
Západního islámu se staly města v oblasti dnešního Maroka (zejm. Marrákeš, později Fez) a Andalusie (zejm. 
Cordóba), která svého největšího rozkvětu dosáhla pod vládou Almorávidů (1040–1147), později Almohadů 
(1121–1269). 

3 Díla židovských autorů byla psána arabsky, nicméně používali k tomu hebrejské písmo – judeo-arabštinu. 
Vznik tohoto jazyka, který bývá lingvisty označován jako střední arabština (není to dialekt ani klasická 
arabština), souvisí také s rychlou arabizací židů v rozpínající se arabské říši. Judeo-arabština obsahuje 
arabskou, hebrejskou a aramejskou lexikální složku. 
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Tús atd. Chceme-li být tedy terminologicky přesní, je nejvhodnější užívat jednoslovný 

termín falsafa (فلسفة), který je hláskovou modifikací řeckého pojmu φιλοσοφία a který 

arabština používá dodnes.  

Falsafa představuje pozoruhodné myšlenkové dědictví, jemuž křesťanská Evropa 

vděčí za mnohé. Někteří autoři4 mají tendenci vnímat období falsafy jako určité intermezzo 

v dějinách filozofie. Hovoří o translatio studiorum a zdůrazňují zejména překladatelskou 

činnost, dostupnost řeckých autorů v arabském světě a jejich přenos do latinského prostředí. 

Chápou falsafu jako připravující půdu pro nadcházející období scholastiky. Toto 

instrumentální chápání filozofie v arabském světě jako pouhého „přenosu vzdělanosti“ 

zřejmě vychází z ideologické myšlenky Západu „přenosu říše“ (translatio imperii), kterou 

nalezneme už z době Karla Velikého (742-814). Zmíněná ideologie měla za cíl ukázat, že 

pravým dědicem řecké tradice a vzdělanosti je svět západního křesťanství. Legitimizace 

západního světa jako pravého dědice antického intelektuálního odkazu se opírá o 

zjednodušený příběh, v němž se řecká vzdělanost kvůli nepřátelským výpadům z křesťanské 

strany musela přesunout na Blízký a Střední Východ. Po určité době se řeckého odkazu ujali 

Arabové, aby ho později mohli předat pravému následníkovi – latinské Evropě. Falsafa je 

de facto chápána jen jako přepravce, „…aniž by se bral ohled na její kulturní a historickou 

specifičnost. Klasický příběh z pravidla rozlišuje tři fáze. (…) První fáze představuje 

velkolepé překladatelské dílo (…) (asi 750-900), kdy bylo do arabštiny přeloženo velké 

množství vědeckých textů. Ve druhé fázi označované jako „zlatý věk“ (9. – 11. století) pak 

arabští učenci sepsali sumarizující výklady (…), provedli některé drobné úpravy. (…) Nikdy 

však nedosáhli téže vědecké úrovně. (…) Ve třetí fázi potom toto vědění odpovědně 

odevzdali pravým dědicům řecké vzdělanosti v Evropě, kteří byli po několika staletích 

temna zničehonic ‚připraveni‘ přijmout řecké vědění.“5 

Takový přístup však dostatečně nereflektuje originalitu myšlenek intelektuálního 

prostředí v arabském světě. Předpokládá, že dějiny myšlení mají lineární a kontinuální 

povahu, a že předáním řeckého vědění do rukou křesťanské Evropy ve 12. století došlo 

                                                           
4 Např. Christina D’Ancona (Greek into Arabic: Neoplatonism in Translation. In Cambridge Companion to 

Arabic Philosophy. New York: Cambridge University Press, 2005, s. 10-31.), Joel Kreamer (The Islamic 

context of medieval Jewish philosophy. In The Cambridge Companion to Medieval Jewish Philosophy. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2003, s. 38-68.) nebo Alain de Libera (Středověká filosofie. Praha: 

Oikoymenh, 2001, s. 66-99.) 

5 Daniel Špelda: Astronomie ve středověku. Ostrava: Montanex, 2008, s. 88-89. 
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k rychlému úpadku a postupně zániku intelektuálního vývoje v zemích islámu, že zvítězil 

náboženský konzervatismus, kdy se nové myšlenky objevovaly jen zřídkakdy. Arabský 

intelektuální vývoj ale není možné vykládat v kategoriích a myšlenkových intencích 

vycházejících pouze z evropského vědění. Arabská kultura se v mnoha ohledech liší od té 

evropské. Posuzování přínosu jiné kultury prizmatem nadřazenosti evropské kultury nám 

sotva může přinést adekvátní zhodnocení. Když se zbavíme eurocentrického pohledu, pak 

budeme mít možnost vidět, že rozšíření řecké filozofie v arabském světě dalo vzniknout 

svébytné a zcela plnohodnotné filozofii. Její představitelé se pouštěli do náročných 

myšlenkových konstrukcí, aby se vypořádali s mnohými protikladnými názory pramenícími 

z rozdílů mezi náboženským a antickým světem, ale i z nepřesného určení autorství 

některých antických děl během přenosu do arabského světa. Nešlo tedy jen o uchování a 

přenos řeckých myšlenek. Představitelé falsafy podrobili antické texty kritickému čtení, 

interpretovali řecké vidění světa, aby ho přiblížili arabskému čtenáři, hledali vhodné 

alternativy k vyvstalým rozporům a rozvíjeli vlastní originální filozofické myšlenky.  

Střet arabského Východu s latinským Západem neznamenal zánik intelektuální 

činnosti v islámských zemích. I když je pravda, že od konce 12. století se postavení filozofie 

ve Španělsku, Maghribu ale i ve zbylých arabských zemí postupně zhoršovalo. Hlavní 

příčinou je vyostření teologické reakce a netolerantní politika tehdejších vládců. Nicméně 

myšlenková tradice se rozvíjela nadále, a to především v oblasti islámské mystiky, například 

tzv. „východní moudrost“, též „iluminativní filozofie“, která se rozvíjela v perském 

prostředí, nesla mystické prvky a navazovala na učení Ibn Síny.6 Tato větev arabského 

intelektuálního odkazu nebyla však doposud řádně prozkoumána. 

 

  

                                                           
6 Název tohoto myšlenkového směru, jakož i jeho obsah, navazuje na bohužel ztracené Ibn Sínovo dílo 
Východní / Iluminativní moudrost (al-Ḥikma al-mašriqíja / al-mušriqíja), o němž víme pouze z textů jeho 
následovníků. Obsah i samotný název dodnes vyvolává mnoho otázek. Přívlastek مشرقية je totiž možné 
v nevokalizovaném arabském textu číst jako mašriqíja (východní), ale také jako mušriqíja (iluminativní). Čtení 
„východní moudrost“ by odkazovalo k tomu, že se Ibn Síná vědomě odklání od antického filozofického 
odkazu. Tuto interpretaci podporuje i samotný pojem moudrost (الحكمة), který v kontextu islámské středověké 

vzdělanosti významově přesahuje falsafu i vědu (علم). (Srov. Anne-Marie Goichon: Hayy b. Yakzan. In The 

Encyclopaedia of Islam. Ed. By Lewis, B., Ménage, V. L., Pellat, Ch. A Schacht, J. Leiden: Brill, 1971, s. 378.) 
Druhá interpretace je známá především díky Suhrawardímu (1154-1191), který považoval Ibn Sínův text za 
předznamenání „iluminativní filozofie“. Obě čtení se zdají být relevantní a mají početné příznivce. Více světla 
by do polemiky vnesl obsah ztraceného díla, ten ovšem zůstává dodnes nejasný. 
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Arabský Aristotelés – antické zdroje 

Hovoříme-li o antických filozofických dílech v arabském prostředí, máme na mysli 

především Aristotelovy spisy, jež stály v centru zájmu tehdejších učenců a překladatelů. 

Aristotelés se těšil v zemích Východního i Západního islámu ohromné úctě, o čemž svědčí i 

jeho přídomek: „První učitel“. Do arabštiny byly postupně přeloženy téměř všechny jeho 

spisy, s výjimkou Politiky. Vedle autentických textů se pozornost soustředila také na různé 

komentáře k aristotelským dílům. Vedle překladů těchto originálních textů kolovalo v 

arabském prostředí také mnoho apokryfních děl mylně připisovaných Aristotelovi. Mezi 

nimi například Aristotelova teologie (Uthúlúdžijá Aristútálís; její pravost zpochybnil až Ibn 

Rušd) či Kniha o čirém dobru (Kalám fí mahd al chajr) známá v latinském světě jako Liber 

de Causis (její pravost zpochybnil až Tomáš Akvinský). Oba apokryfy se objevují koncem 

9. století a jsou výsledkem překladatelské činnosti soustřeďující se kolem Al-Kindího (801-

866). Převážně se jednalo o díla či kompilace částí děl Plótína, Porfýria, Prokla a Alexandra 

z Afrodisiady.7 Aristotelova filozofie byla proto v arabském prostředí zatížena silnými 

novoplatónskými motivy. Moderní autoři tak přišli s označením „arabský Aristotelés“, jenž 

zdůrazňuje rozdíl mezi původní aristotelskou filozofií a její arabskou verzí. 

Falsafa je spojena primárně s Aristotelovým jménem, autentické Platónovy spisy 

naproti tomu nebyly do arabštiny přeloženy téměř vůbec. S jistotou víme pouze o Ústavě a 

části Timaia. Je rovněž pravděpodobné, že představitelé falsafy měli k dispozici ještě 

překlad Zákonů a dialogu Sofistés. Vzhledem k tomu, že pod Platónovým jménem kolovalo 

v arabském světě také několik apokryfů, např. soubor mravních sentencí známých jako 

Platónova poslední vůle k výchově mladých či alchymistické pojednání Platónova tetralogie 

(Kitáb ar-ráwábí‘ li-Aflátún), můžeme i v tomto případě hovořit o tzv. „arabském 

Platónovi“. Obě díla je možné vysledovat do sabejského prostředí v Harránu. Hlavní obsah 

je kompilací platónských sentencí a jejich komentářů z pera harránských myslitelů. 

                                                           
7 Učenci v okruhu al-Kindího měli k dispozici velký teologický soubor, který zahrnoval převážně parafráze 
Plótinových Ennead IV-VI, adaptaci Proklových Základů teologie, soubor pojednání Alexandra z Afrodisiady 
a tzv.κεφάλαι (hlavní body) převzatá z Porfýria. Tato teologická antologie se ale koncem 9. století rozpadá a 
její složky dávají vzniknout výše zmiňovaným spisům. Aristotelova teologie zahrnuje zejm. výňatky z Plótína 
a Porfýria. Kniha o čirém dobru spíše pasáže Prokla a Alexandra z Afrodisiady. (Srov. F. W. Zimmermann: 

The Origins of the So Called Theology of Aristotle. In Pseudo-Aristotle in the Middle Ages. J. Kraye et al. 

London: Warburg Institute, 1986. s. 196-208.) 
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Důvodem Aristotelovy převahy, nejen v počtu přeložených spisů, je dle mnohých 

moderních autorů pravděpodobně jeho oblíbenost mezi křesťany žijícími na arabském území 

(zejm. nestoriány a jakobity), jež se toužili odlišit od byzantské ortodoxie i od západního 

křesťanství (zejm. Augustina). Místo Platóna se proto soustředí na jeho žáka i odpůrce. Jiné 

vysvětlení nabízí knihkupec a životopisec Ibn an-Nadím (konec 10. století) ve svém slavném 

Katalogu (Kitáb al-Fihrist).8 V kapitole nazvané Důvod, proč se knihy o filozofii a jiných 

starověkých vědách tak hojně vyskytují v této zemi vypráví příběh o chalífovi al-Ma’múnovi,9 

jemuž se ve snu zjevil Aristotelés, aby ho ujistil, že mezi rozumem (filozofií) a zjevením 

(islámem) není žádný rozpor: „Tento sen byl jeden z hlavních důvodů pro vydávání knih. 

Mezi al-Ma’múnem a byzantským císařem tak vznikla korespondence (…), v níž al-Ma’mún 

žádal byzantského císaře o souhlas s výpravami za starými vědeckými rukopisy, jež jsou 

uloženy a uschovány v Byzantské říši. Po prvním zamítnutí bylo nakonec al-Ma’múnovi 

vyhověno a ten vysílá do Byzantské říše řadu učenců, mezi nimi al-Hajjáje Ibn Matara, Ibn 

al-Batriqa, Salmana, ředitele Domu moudrosti a mnoho dalších. Tito přivezli zpátky tolik 

knih, kolik našli a al-Ma’mún jim poté nařídil vyhotovit jejich překlady.“10 

Ať už je příběh o al-Ma’múnově snu pravdivý, či nikoliv, je nesporné, že navázal na 

snahy svého otce, chalífy Harúna ar-Rašída,11 jenž v Bagdádu založil po roce 800 knihovnu 

Dům moudrosti ( الحكمة بيت ). Na témže místě ustavuje al-Ma’mún roku 830 stejnojmennou 

instituci, která mohutně podporovala překladatelskou činnost12 i rozvoj filozofie a vědy.  

                                                           
8 Katalog dle Ibn an-Nadímových slov představuje: „Seznam všech knih z různých oborů a z pera arabských i 
jiných autorů, jež jsou napsány v arabském jazyce a písmu. Ke každé knize jsou zároveň připojeny informace 
o její struktuře, obsahu, jakož i o jejím autorovi, včetně jeho rodokmenu, životopisných dat, jeho přínosu i 
neúspěších (…) a to až do dnešní doby (...) roku 377 hidžry.“ (Reynold Alleyne Nicholson: A Literary History 

of the Arabs. Cambridge: C. Scribner's Sons, 1907, s. 362.) 

9 Al-Ma’mún (786–833) byl sedmým chalífou abbásovské dynastie. Za jeho vlády dosáhl chalífát svého 
kulturního vrcholu. Patřil mezi osvícené vládce podporující překladatelskou činnost, rozvoj vědy i filozofie. 
10 Paul Lunde: Science in the Golden Age. In Saudi Aramco World Magazine.1982, Vol. 33, Nr. 3. URL: 

http://archive.aramcoworld.com/issue/198203/science.the.islamic.legacy -science.in.the.golden.age.htm 

11 Postava chalífy ar-Rašída (763–809) je známá napříč různými národy, a to předně v beletrizované podobě. 
Jeho ohromující bohatství a počet manželek z něho totiž učinily legendu v Pohádkách tisíce a jedné noci. 

12 V čele Domu moudrosti se z pověření chalífy al-Ma’múna záhy ocitá první velký arabský filozof al-Kindí. 
Překladatelskou sekci v té době řídil Hunajn ibn Isháq (808–873), později jeho syn Isháq ibn Hunajn (830–
910/911) a synovec Hubajš bin al-Hasan al-Asam (zemřel 890). Tito původem syrští křesťané překládali do 
arabštiny nejen z řeckých originálů, ale i z již zhotovených syrských, perských či bengálských překladů. 

(Z latiny se do arabštiny téměř nepřekládalo. Nejen v Bagdádu, ale ani ve Španělsku. Přičemž zde byli Arabové 
už od roku 711, kdy Džebel al-Táriq překonal úžinu, jež dnes nese jeho jméno Gibraltar. Jediný větší latinský 
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Z hlediska dějin filozofie v arabském světě představuje založení této instituce zásadní 

milník, neboť jejím prostřednictvím dochází k intenzivní filozofické akulturaci a rozvoji 

původní filozofie v arabském prostředí – falsafě.  

Při práci s díly jednotlivých představitelů falsafy je vždy důležité mít na paměti fakt, 

že arabské překlady řeckých děl se staly směrodatnými základy pro rozvoj racionální vědy 

a filozofie. K řeckým originálům se myslitelé arabského světa znovu nevraceli. Toho si 

všímá už historik 14. století Ibn Chaldún v Knize příkladů (Kitáb al-‘ibar).13 Později tento 

motiv analyzuje například Rémi Brague ve svém díle Evropa, římská cesta, kde rozvíjí svou 

úvahu o absorpčním charakteru středověké arabské společnosti, jež nemá potřebu vracet se. 

Odlišuje jí od křesťanské Evropy, která se vydala cestou uznání druhotnosti a vědomě 

navazuje na vlivy, které ji předcházejí. Brague konstatuje, že Arabové svou počáteční 

závislost na cizích zdrojích kompenzovali pocitem, že je zušlechtili, překonali, a proto 

nemají potřebu vracet se k řeckým originálům. Latinská Evropa naproti tomu žije s vědomím 

vypůjčeného. 

   

                                                           

text přeložený do arabštiny byl spis Sedm knih o dějinách zápasu proti pohanům (Historiarum Adversum 

Paganos Libri VII) od Paula Orosia (385-420), jak o tom referuje Ibn Chaldún.) 
13 Ibn Chaldún (1332-1406) byl arabský učenec a veřejný činitel, který působil v oblasti dnešního Tunisu a 
Egypta. Známý je především jako historik, filozof dějin a inovátor na poli teoretické vědy. Ve své práci se 
soustředil na vývoj člověka, resp. lidské civilizace, zabýval se genezí politické moci a základními 
ekonomickými aspekty společnosti. Mezi jeho díly nalezneme výtahy z Ibn Rušdových spisů, logická 
pojednání či komentáře různých teologických děl. Stěžejní je však jeho historiografický sedmisvazkový spis 
Kniha příkladů, v níž Ibn Chaldún zamýšlel popsat světové dějiny všech národů a oblastí, s nimiž přišel 
islámský svět do styku. Za nejcennější je z tohoto monumentálního díla považován úvod, tzv. Mukaddima, kde 

autor prezentuje svá teoretická a metodologická východiska a nabízí teoretický rozbor společnosti, kultury a 
civilizace. Ibn Chaldún patří mezi první autory, jež historii nepojímají jako pouhý soubor zábavných příběhů 
a poučení, ale jako plnohodnotnou vědu. Úkolem historika je dle Ibn Chaldúna odhalit mechaniku a zákonitosti 
pohybu společnosti, nikoliv jen vyprávět příběhy. (Srov. Ivan Hrbek: Ibn Chaldún: Osudy politika a myslitele. 

In Ibn Chaldún: Čas království a říší. Mukkadima. Přeložil a úvod napsal Ivan Hrbek. Praha: Odeon, 1972, s. 
7-51.) 
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Filozofem v obci mezi svými 

 

Al-Fárábího ctnostná obec 

Al-Fárábího14 nejčetnější dílo Názory obyvatel ctnostného města (Kitáb Árá‘ Ahl al-

Madína al-Fádila) představuje po vzoru Platónovy Ústavy dokonalé státní zřízení, včetně 

jeho dokonalého správce. V mnohém bylo inspirací pro Ibn Bádždžu, který na al-Fárábího 

myšlenky často jmenovitě odkazuje. Jde o komplexní studii člověka, kde se snaží autor 

popsat lidskou přirozenost, co je cílem lidského života a jakými způsoby ho lze dosáhnout. 

Po vzoru Platóna a Aristotela ukazuje, jak prostřednictvím racionální činnosti a možnosti 

volby mezi různými alternativami jednání člověk dosahuje dokonalosti, resp. ctnostného 

života. Naplnění tohoto účelu, jež je člověku dán od přirozenosti, představuje nejvyšší 

možné dosažitelné štěstí = blaženost ( ةسعاد ; ekvivalent řeckého εὐδαιμονία). Ta je ovšem pro 

al-Fárábího podmíněna životem v obci, resp. ctnostné obci. Štěstí jednotlivce se nutně 

nachází ve společnosti: „Každému člověku je dáno, že ze své přirozenosti a k tomu, aby 

dosáhl co největší dokonalosti, potřebuje mnoho věcí, které nemůže všechny uskutečnit sám, 

nýbrž potřebuje společnost jiných, z nichž každý uskuteční část toho, co potřebuje. Tento 

stav platí pro všechny bez výjimky. Proto člověk může dosáhnout dokonalosti, kvůli které 

byl stvořen přirozený charakter, jen v početné a spolupracující skupině, v níž každý 

poskytuje ostatním něco z toho, co ze své přirozenosti potřebují. V tom, co celá skupina 

vykonává pro každého jednotlivce, je shromážděno vše, co potřebuje ze své přirozenosti a 

k tomu, aby dosáhl dokonalosti. Proto se lidské pokolení rozmnožilo, usídlilo se na osídlené 

části země a vytvořilo lidská společenství, z nichž některá jsou dokonalá a jiná 

nedokonalá.“15 

                                                           
14 Abú Nasr Muhammad al-Fárábí (latinsky Alpharabius) se narodil roku 870 ve farábské oblasti Turkestánu. 
Díky svému talentu a filozofické erudici si vysloužil přízvisko „Druhý učitel“. („První učitel“ byl Aristotelés.) 
Byl vzdělán nejen v otázkách náboženských, logických a filozofických, ale věnoval se i matematice, 
astronomii, medicíně (pouze teoreticky) a hudbě (nejen teorie hudby, zkoumal i pozitivní účinky hudby na 
duši). Během svého života hodně cestoval, ke konci života působil v Aleppu na dvoře sultána Sajfaddawly a 
roku 950 umírá v Damašku. Ústřední snahou al-Fárábího filozofie bylo harmonizovat učení Aristotela a 
Platóna. S tímto cílem napsal četné komentáře k Platónovým dílům, souhrnně pod názvem Platónova filozofie 

(Falsafat Aflátún), a také k dílům Aristotelovým, Aristotelova filozofie (Falsafat Aristútálís). A konečným 
výsledkem byl spis Harmonie mezi názory božského Platóna a Aristotela (Al-džam‘ bajna ra’jajal-hakímajn). 

Mezi nejvýznamnější příspěvky k tehdejší islámské vzdělanosti patří však politicko-etické spisy. Vedle Názorů 
obyvatel ctnostného města jsou to dále např. Aforismy státníkovy (As-Sijását al-Madaníja). 

15 Al-Fárábí. Kitáb Árá‘ Ahl al-Madína al-Fádila. Beirut: Dar al-Mašriq, 1986, §26. 
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Povaha blaženosti má dle al-Fárábího trojí alternativní výklad: blaženost jako čistě 

teoretická činnost; blaženost jako výlučně praktická činnost; a blaženost jako harmonická 

kombinace teorie a praxe. Studium filozofie slouží k dosažení teoretické dokonalosti. Ta dle 

al-Fárábího konceptu vyvolává dokonalost praktickou, a proto má každý člověk usilovat o 

filozofické vzdělání. Lidské dokonalosti je dosaženo pouze sblížením obou přístupů. 

Podobně jako u Aristotela, jen díky harmonii teoretické a praktické dokonalosti může člověk 

dosáhnout štěstí. Al-Fárábí zdůrazňuje, že nezbytným předpokladem je dokonalý politický 

řád v čele s ctnostným vládcem. „Smyslem života je přece plný rozvoj racionálních 

schopností a dosažení pravdy filozofickou kontemplací. A toho lze docílit jen v dobře 

organizovaných společnostech.“16 

Al-Fárábí transformuje myšlenku platónské obce a prezentuje vlastní model 

sestávající z pěti tříd. V nejvyšší třídě se nachází tzv. ctnostní lidé, tj. učenci a filozofové, 

kteří vedou město k prosperitě. V další třídě nalezneme řečníky neboli lidi výmluvné, mezi 

které patří strážci náboženství, rétoři, básníci, hudebníci a administrativní pracovníci. 

Uprostřed stojí znalci praktických věd, což jsou dle al-Fárábího matematici, inženýři, lékaři 

a astronomové, bez nichž by se obec nemohla dobře rozvíjet. Čtvrtou třídu tvoří bojovníci, 

válečníci a strážci. A konečně poslední pátou třídu rezervuje al-Fárábí pro ty, jež se zabývají 

výnosnými věcmi, tedy obchodníky, rolníky a pastevce.  

Originalita tohoto modelu spočívá ve vztahu, který definuje mezi první a druhou 

třídou. Al-Fárábí považuje náboženství za nápodobu filosofie. Ovšem s tím rozdílem, že 

filosofie poznává skutečnost, jaká je za pomoci tzv. demonstrativních úsudků, zatímco 

náboženství o ní vypovídá bez logických důkazů, pouze za pomoci obrazů a symbolů. 

Nástrojem náboženství totiž není rozum, ale představivost a mínění. Představitelé výmluvné 

třídy se svými kázáními, básněmi, písněmi apod. podílejí jen na symbolickém a obrazném, 

tzn. jen částečném vyjádření pravd. Platnost těchto pravd je jen částečná, neboť platnost 

symbolů a obrazů je také jen částečná. Univerzální pravdy mohou nahlížet pouze filozofové.   

                                                           
16 Ibid. §26. 
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Do čela ctnostné obce staví al-Fárábí ideálního vládce (مدبر), jenž je „nejlepší“ z třídy 

ctnostných. Nazývá jej filozofem (فيلسوف), ale také prorokem17 (النبي) či imámem18 (امام). Al-

Fárábího vládce je zdrojem veškeré moci i znalostí v obci. Obeznamuje občany s tím, co 

mají vědět, a proto je povinen organizovat jejich vzdělávání. Jako jediný může obyvatele 

obce rozřazovat do příslušných tříd. Proto je mu dovoleno užívat přesvědčování i 

donucování, aby v každém jedinci odhalil jeho nejvyšší možnou dosažitelnou dokonalost. 

Dokonalost jedné třídy pak umožňuje dosažení dokonalosti třídy vyšší. „Stejně jako Bůh 

nebo První příčina světa řídí vše a stejně jako vše směřuje k němu, stejně se tomu děje i 

v dokonalém režimu, podobně totiž všechny části města by měly ve svých aktivitách 

následovat stopy svého nejvyššího vládce.“19 

Třídu učenců a filozofů, tj. těch, kdo prostřednictvím rozumu nahlížejí univerzální 

pravdy, tvoří jen malá hrstka obyvatel. Zbytek obyvatel nemá potřebné schopnosti 

k nahlížení skutečné podstaty věcí, a proto se musí spoléhat na svého vládce, který jim 

hlasem druhé třídy ve formě imaginace a za pomoci symbolů zprostředkovává univerzální 

pravdy. Al-Fárábímu se jeví jako nejvhodnější prostředek takového imaginativního 

prezentování náboženství. Lidé z nižších tříd se o racionální uchopení pravdy nemají ani 

pokoušet. Jednak to není v jejich silách, jednak se vystavují riziku omylu. Porozumět, 

alespoň částečně, mohou jen skrze napodobeniny a symboly zprostředkované řečníky a 

strážci náboženství. Tím al-Fárábí zajišťuje, že všichni obyvatelé ctnostné obce budou sdílet 

společné názory. 

                                                           
17 Prorok = nábí (النبي), z hebrejského náví (נביא), znamená volat, prorokovat, zvěstovat. Jeho pojetí v judaismu 

i islámu se do značné míry oprostilo od představy předpovídání a jasnovidného vidění budoucích dějů. Význam 
proroka v islámu se koncentroval do mise prostředkování božího zjevení, proto bývá v Koránu označován také 
jako posel (رسول). V představách prostých lidí se proroci obvykle jevili jako zvláštní jedinci, kteří prodělávali 
záchvaty transu a v těchto extatických vytrženích měli vidění, jež byla božím poselstvím. Prorocké nadání 
mělo charakter božího určení, a proto nebylo třeba žádných zvláštních kvalit. Prorokem mohl být každý, kdo 
byl vybrán Bohem. (Srov. Magdalena Konečná: Řeč a rozumění: poznámky k filosofické a teologické 
hermeneutice H.-G. Gadamera, G. Ebelinga a E. Fuchse. Brno: Marek Konečný, 2007, s. 42; Johanna 
Koppová: Izraelští proroci. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1991, s. 17.) Takové pojetí ale 
představitelé falsafy striktně odmítali jako nesourodé s Koránem. Zdůrazňovali, že proroctví vyplývá ze stavu 
vnitřní usebranosti, bdělosti a morálních kvalit, jež uschopňují jedince naslouchat božímu hlasu. 
18 Titul imám patřil původně představenému muslimské obce. Později se užíval pro obecně uznávané a 
vynikající znalce, resp. učitele Koránu, o kterých bychom v dnešním diskurzu hovořili jako o profesorech. 
V současnosti titul označuje muslimského duchovního. 
19 Al-Fárábí. Kitáb Árá‘ Ahl al-Madína al-Fádila. §27. 
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V popisu proroka-vládce al-Fárábí přizpůsobuje platónský ideál o filozofovi na trůně 

profetologickému myšlení muslimů. Proroctví20 tvoří základní pilíř jeho politické a etické 

nauky. Víra v proroctví předchází víru v Zákon. Jinými slovy, není-li prorok, není ani Zákon. 

Prorok se jako jediný ze všech lidí dostává do nejtěsnější blízkosti boha. Skrze Aktivní 

Intelekt ( الفعال العقل ), tj. desátou separovanou inteligenci v emanačním schématu světa, nahlíží 

neměnné pravdy i Jeho vůli. Komunikace proroka-vládce s Aktivním intelektem se odehrává 

díky imaginativní a racionální schopnosti. Al-Fárábí tvrdí, že pokud se komunikace 

odehrává pouze prostřednictvím imaginativní schopnosti, jedná se o „…proroka, který 

upozorňuje na to, co se stalo, a který informuje o tom, co se odehrává nyní.“ Takový prorok 

v al-Fárábího modelu spadá do druhé třídy obyvatel. Je-li člověk spojen s aktivním 

intelektem jen skrze své racionální schopnosti, pak je to „…moudrý člověk, filosof a má 

kompletní inteligenci“. Jen v případě proroka-vládce dochází k „vylévání Aktivního 

Intelektu“ na obě složky. Al-Fárábího pojetí proroka pak ústí popisem člověka, který 

dokonale ovládá filozofii i spiritualitu a dosahuje teoretické i praktické dokonalosti: „On je 

učitel a průvodce, který seznamuje občany s tím, co je štěstí, kdo v nich vzbuzuje touhu dělat 

věci nezbytné pro dosažení štěstí. Vládce musí vlastnit vědění a není nutné, aby ho vedl 

někdo jiný z lidí, vládce výborně rozumí tomu, co musí být provedeno; vládce je vynikající 

ve vedení ostatních lidí v tom, co ví, má schopnost přetvořit ostatní tak, aby plnili funkci, ke 

které se nejlépe hodí, má také schopnost určit a definovat práci, která má být ostatními 

udělána, aby bylo dosaženo štěstí...“21 

Prorok-vládce dle al-Fárábího sice pochází z první třídy, ale v komunikaci 

s Aktivním Intelektem filozofy kvalitativně převyšuje. „Aby vládce dosáhl takových kvalit 

… musí naplno rozvíjet své racionální i imaginativní schopnosti.“22 Filozofové dosahují 

pouze teoretické dokonalosti a zřejmě dle al-Fárábího nemají přístup k „Jeho vůli“ jako 

prorok-vládce díky dokonalosti imaginativní schopnosti. Nemohou, resp. dokonce nesmějí 

proto promlouvat k prostým občanům, neboť ti rozumí pouze jazyku symbolů a imaginace 

a mohli by je tak zmást a „svést na scestí“. Al-Fárábí tvrdí, že se má třída filozofů sice 

aktivně podílet na správě obce, ovšem de facto má zůstat skryta zraku ostatních obyvatel 

                                                           
20 Proroctví implementuje do obrazu vesmíru založeného na adaptaci aristotelské kosmologie separovaných 
inteligencí a plótínovské nauce o emanaci. Elegantně tak sbližuje náboženskou tradici s antickým odkazem. 
(Srov. de Libera, Alain. Středověká filosofie. Praha: Oikoymenh, 2001, s. 118.) 

21 Al-Fárábí. Kitáb Árá‘ Ahl al-Madína al-Fádila. §28. 
22 Ibid. §28. 
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obce. Vyjevení jejich názorů je totiž pro občany nebezpečné a mohlo by být až škodlivé. 

Z pohledu nižších tříd tak filozofové v al-Fárábího pojetí představují jakési elitní a zároveň 

tajemné společenství požívající velké vážnosti, protože má nejblíže k proroku-vládci, ale 

zároveň izolované, protože se může intelektuálně stýkat pouze mezi sebou nebo s prorokem-

vládcem. 

 

Ibn Rušdovy čtyři druhy poznání 

V souvislosti s naším tématem je to předně Rozhodný traktát (Fasl al-Maqál) a 

Vyvrácení vyvrácení (Taháfut al-Taháfut), kde Ibn Rušd23 představuje trojí dělení lidí na 

základě jimi používaných argumentů. Jeho dělení argumentů navazuje na rozlišení mezi 

třemi druhy lidí v Ibn Bádždžově díle Řízení osamoceného (Tadbír al-Mutawahhid), které 

vychází především z jejich odlišného vztahu k inteligibíliím a z různé míry intelektuálního 

úsilí, jež není striktně limitováno pouze vrozenými předpoklady jako v pojetí al-Farábího. 

Ibn Rušd rozlišuje tři druhy argumentů takto: řečnický (خطابية), dialektický (جدلية) a důkazní 

či demonstrativní (برهانية).24 Jim odpovídají příslušné skupiny lidí. První nedokáže podat ani 

ten nejmenší výklad, protože používá jen rétorické proslovy a argumenty. Nazývá ji 

skupinou rétorickou. Z hlediska velikosti se jedná o nejpočetnější skupinu, protože do ní 

náleží každý člověk jako rozumová bytost. Další skupina je tvořena „lidmi dialektického 

výkladu“. Sem se řadí všichni dialektici, ať už na základě své přirozenosti nebo habitem, 

tj. povahou. Poslední skupina patří „lidem spolehlivého výkladu“. Ti jsou dle Ibn Rušda 

                                                           
23 Ibn Rušd, známější latinsky jako Averroes, patří mezi nejslavnější islámské filozofy vůbec. Narodil se v 
Cordóbě roku 1126 a působil jako soudce a rádce vládců. Zásadním mezníkem Ibn Rušdova života byla událost, 
kdy ho jeho učitel Ibn Tufajl (zemřel 1185) uvedl u almohádského dvora. Vládce Abú Jakúb Júsuf jej za 
nedlouho na to pověřil sepsáním komentářů ke všem Aristotelovým dílům. Díky nim si vysložil přízvisko 
„Commentator“. Kromě Aristotelových děl je významný je také jeho Komentář k Platónově Ústavě, 

dochovaný však pouze v hebrejském a latinském překladu. Během svého života měl mnoho přívrženců, ale i 
odpůrců, kteří ho obviňovali z hereze. Po jeho smrti roku 1198 vliv jeho učení mezi muslimy upadá. Mnohými 
autory je pokládán za posledního velkého filozofa arabského středověku. Větší přízeň získal mezi židy a 
křesťany. Ibn Rušdovy následovníci z jejich řad dali vzniknout filozofickému směru zvanému averroismus. Ve 
svých spisech se věnoval předně vztahu filozofie a náboženství. Navazuje na Ibn Bádždžu a apeluje na 
důležitost rozumové poznání, brání filozofii a kriticky se vyslovuje vůči mystice. 
24 Srov.: Ibn Rušd: Rozhodné pojednání a vztahu náboženství a filozofie. Z arabského originálu přeložil a 

poznámkami a úvodem opatřil Ondřej Beránek. Praha: Academia, 2012, s. 89-90. 
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vzděláni v umění filozofovat, buď „od přírody“, nebo se tak naučili filozofickým 

výcvikem.25 

Oporou pro diferenciaci argumentů je Ibn Rušdovy Aristotelés, který důkaz 

charakterizuje jako „…sylogismus vycházející z toho, co je pravdivé a prvotní, nebo z toho, 

čeho poznání vzniká z něčeho prvotního a pravdivého“. Dialektický sylogismus pak 

vyvozuje závěr z pravděpodobných premis. (Top. I, 1, 100a25-b25) Rozdíl mezi 

dialektickým a důkazním argumentem tedy vychází z odlišné povahy premis, z nichž se 

vyvozují závěry. Dialektici se opírají o pravděpodobné premisy, proto jsou jejich závěry 

pouze pravděpodobné. Filozofové ovšem vycházejí z premis, které jsou apodiktické neboli 

samy o sobě zřejmé. Jejich závěry jsou proto nutné. Ibn Rušd proto může tvrdit, že 

„filozofická pravda“ bude vždy stát před „pravdou dialektickou a rétorickou“. Jedině 

důkazní argumenty poskytují skutečné vědění.26 

Mezi dialektiky Ibn Rušd řadí teology, které ostře kritizuje. Jejich tvrzení označuje 

za nebezpečná „pro masy“, protože přivádí jedince ke zvrácenostem, i pro filozofii, neboť ji 

vytlačují z její výsostné pozice v islámské společnosti. Dialektici jsou pro společnost 

doslova zbyteční, neboť mezi obyvateli rozšiřují nepravdy a domněnky. Ibn Rušd vysvětluje: 

„…říkají to, co ostatní [mínění] (…) nebo jim nemají, co říct, protože se z podstaty 

dialektického sylogismu, nedokážou pozvednout k jinému smyslu, (…) jak je toho schopen 

důkazní filozof.“27 Na rozdíl od al-Fárábího tedy nepřiznává teologům v obci žádné místo a 

přirovnává je k Platónem kritizovaným sofistům. 

Z dělení argumentů odvozuje Ibn Rušd následující druhy poznání: 1) apodiktické, 

dosažitelné filosoficky kultivovaným myšlením; 2) dialektické, tj. teologické spekulace a 

dogmata; 3) rétorické, jež je příznačné pro většinu lidí. Vedle těchto druhů existuje ještě 

vyšší studeň: 4) prorocké zjevené poznání, doslov. inspirace (وحي), jež bývá vyjadřováno za 

pomoci symbolů a obrazů. Prorocké poznání přesahuje možnosti apodiktického nahlížení, 

dokonce ho může i poopravit. Proto jako v případě al-Fárábího platí, že každý prorok je 

                                                           
25 Ibid. s. 95-96 a 114. 

26 Aristotelés v různých částech Organonu hovoří o apodiktickém, dialektickém a eristickém sylogismu. (Např. 
APo. II, 23) Eristický sylogismus, tj. ten, co vychází ze zdánlivě pravděpodobných premis, nazývá Ibn Rušd 
chybným (مغالطة). 

27 Ibn Rušd: Taháfut al-Taháfut. (The Incoherence of the Incoherence.) In Medieval Islamic Philosophical 

Writings. Edited by Muhammad Ali Khalidi. New York: Oxford University Press, 2010, s. 173. 
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nutně také filosofem, ne však opačně. Ibn Rušd konstatuje, že dle Koránu28 promlouvá bůh 

k člověku trojím způsobem: 1) inspirací, kterou bůh vkládá do srdcí a myslí zbožných lidí; 

2) zpoza závoje, tj. v transu nebo ve snu; 3) skrze nebeského posla Gabriela, tj. Aktivní 

Intelekt, jenž zprostředkovává boží poselství vyvolenému.  

Prorok má jako u al-Fárábího všechny teoretické znalosti jako filozof, zároveň vždy 

disponuje praktickými znalostmi, které filozof nutně mít nemusí. Vyniká nad filozofem také 

díky legislativnímu charakteru zjevení, které je mu prostředkováno Aktivním Intelektem. Na 

rozdíl od filozofického poselství, je zjevené poselství dostupnější širšímu počtu lidí. Z těchto 

důvodů je prorok oprávněn činit ty věci, které filozof nemůže. Např. učit masy, pochopit 

přítomnost i budoucnost nebo stanovovat zákony obce. Prorok je pro Ibn Rušda současně 

filozofem, vládcem a zákonodárcem.29  

Apodiktické poznání popisuje Ibn Rušd jako vzestupný proces, kdy dochází k 

pohybu od představivosti vzhůru k teoretickému intelektu. Prorocké poznání jde opačnou 

cestou, tzn. od teoretického rozumu k představivosti. Filozofické vědění je znalostí podstaty 

věcí samých, zatímco prorocké vědění obsahuje podstaty věcí zabalené do symbolů. 

Filozofická a prorocká pravda se tak na první pohled může zdát dvojí. Nicméně Ibn Rušd 

vysvětluje, že ve skutečnosti jsou totožné. Rozdíl spočívá pouze ve způsobu jejich nahlížení 

a v tom, jak se vyjadřují.  

Filozofie je vhodnou cestou poznání jen pro toho, kdo umí užívat důkazních 

argumentů, postupovat apodiktickým způsobem. Je vyhrazena pouze pro úzkou skupinu 

intelektuálně privilegovaných, které Ibn Rušd v Komentáři k Platónově Ústavě umísťuje do 

nejvyšší a nejvznešenější třídy v obci. Podobně jako al-Fárábí staví do čela ideální obce 

proroka, jemuž jako jedinému dovoluje promlouvat k široké veřejnosti. Ke komunikaci 

prorokovi slouží dialektické i rétorické metody, resp. přesvědčování a donucování. Důkazní 

argumentace je totiž vyhrazena pouze pro výuku několika vyvolených, tj. filozofů.30 Prorok 

má tedy v obci nezastupitelnou pozici, neboť je jediným zprostředkovatelem pravdy masám. 

                                                           
28 Srov. Korán 42:50/51: „A není dáno smrtelníku žádnému, aby s ním Bůh rozmlouval, leda prostřednictvím 
vnuknutí či zpoza clony, anebo tak, že vyšle posla, jenž vnuká lidem z dovolením Jeho to, co on chce – a On 

vznešený je a moudrý.“ 

29 Ibn Rušd důrazně odmítá spojovat proroka se schopností konat zázraky. Dokládá, že tato představa je 
výsledkem dialektické a rétorické argumentace, tudíž se nezakládá na pravdě. 
30 Zde je patrný odklon od Platóna a jeho používání dialektiky pro nejvyšší formy uvažování ve prospěch 
aristotelského demonstrativního úsudku. 
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Filozof naopak nebývá nadán dostatečnými praktickými schopnostmi, a proto by neměl 

mluvit k prostým lidem.31 Filozofové mají aktivně participovat na správě obce, ovšem jejich 

intelektuální působení je opět zapovězeno mimo jejich třídu. 

 

  

                                                           
31 Srov.: Ibn Rushd: Averroes on Plato‘s 'Republic'. Trans. R. Lerner. Ithaca and London: Cornell University 

Press, 1974, s. 84. 
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Filozofem ve své mysli 

 

Ibn Sínova cesta duše za dokonalostí 

Ibn Síná32 je autorem nepřeberné řady kratších i delších textů. Filozoficko-politický 

spis, který by se věnoval postavení filozofa v obci, však mezi nimi nenalezneme. Jeho pozici 

se proto pokusíme nastínit prostřednictvím kratšího příběhu Živý, syn Bdícího (Qissat Hajj 

ibn Jaqzán), který je součástí iniciačního cyklu lidské duše na cestě za dokonalostí a 

univerzální pravdou skládajícího se celkem ze tří textů.33 Jde o symbolicky34 psané eticko-

epistemologické dílo, jenž má výrazný mystický podtext. Svou formální stránkou, jazykem 

                                                           
32 Ibn Síná (980-1037) patří mezi nejvlivnější představitele falsafy. Proslavil se na poli medicíny, filozofie a 
přírodních věd je označován přídomky „Kníže lékařů“, „Předák mudrců“ či „Třetí učitel“. Jeho život je na 
rozdíl od jiných autorů poměrně dobře znám, neboť je autorem vlastní biografie (Sirat aš-Šajk ar-Ra’is) 

zachycujících prvních třicet let života. Narodil se v Afsaně (dnešní Uzbekistán) nedaleko Bucháry, kde působil 
jako lékař na dvoře emíra Núha ibn Mansúra (zemřel 997). Toto idylické období však brzy skončilo. Kvůli 
vpádu Qarachánovců do Bucháry, musel město opustit a po zbytek života cestoval od města k městu, od dvora 
ke dvoru. V roce 1023 přichází do Isfahánu (dnešní Írán), kde působil do konce svého života jako lékař na 
dvoře ʽAlāʼ ad-Dawly (zemřel 1041). Ibn Síná je známý díky svým parafrázím hlavních částí Aristotelova díla, 
jež obohatil o všechna rozvinutí a komentáře řeckých, muslimských a židovských autorů sepsaných do jeho 
doby. K filozoficky nejcennějším ale patří především jeho sumy: Kniha uzdravení duše (Kitáb aš-Šifáʼ), 
obsáhlá čtyřdílná encyklopedie zabývající se logikou, fyzikou, matematikou a metafyzikou; její zkrácená verze 
Kniha o spáse (Kitáb an-Nadžát) a Kniha pokynů a poznámek (Kitáb al-ʼIšárát wa ʼt-Tanbíhát). Dnes se uvádí, 
že je autorem minimálně 131 děl. U dalších 110 prací není jeho autorství prokazatelně doloženo.  
33 V Živém, synu Bdícího Ibn Síná popisuje první setkání lidské duše s jejím iniciátorem – Aktivním Intelektem 
a její získávaní potřebných schopností k cestě za dokonalostí. Cyklus pokračuje příběhem Pták (Qissat at-

Tajr), kde duše již kráčí po cestě směrem k dokonalosti. Dosahuje svého vytouženého cíle, nicméně jen na 
krátko. Trvalého pobytu u vytouženého cíle a odpoutání se od pozemských pout dosahuje duše až v posledním 
příběhu Salamán a Absálovi (Salamán wa Absál), který tak představuje završení iniciace. 
34 Ve srovnání s klasickými filozofickými traktáty je jazyková stránka v Živém, synu Bdícím zcela odlišná. 
Chybí zde srozumitelný, jednoduchý a věcný jazyk, na který jsme u Ibn Síny zvyklý. Naopak se zde k vyjádření 
filozofických tezí hojně užívá symbolů, metafor a parabol. Leo Strauss v této souvislosti hovoří o alegorické 
metodě, jež byla mezi představiteli falsafy velmi oblíbená. Autoři vědomě skrývali pravý obsah textu na pozadí 
jednoduchého příběhu. Jen zasvěcený čtenář uměl číst mezi řádky. (Srov. Persecution and the Art of Writing. 

Chicago, London: The University of Chicago Press, 1988, s. 24-25) V souvislosti s Ibn Sínovým textem je ale 
vhodnější hovořit o symbolickém jazyce. Ibn Síná totiž nic neskrývá ani neodhaluje žádné tajemství. V příběhu 
pouze opakuje, co už napsal jinde a neskrytě. (Srov. Sarah Stroumsa. Avicenna’s Philosophical Stories: 
Aristotle’s Poetics Reinterpreted. In Arabica, 1992, 39 - 2, s. 190–193.)  

(Alegorie pracuje se znakem, jenž má vždy vyprázdněný svůj vlastní význam, nevystupuje sám za sebe, nýbrž 
odkazuje na něco jiného. Symbol na rozdíl od znaku si svůj význam ponechává a skrze něj odkazuje k něčemu 
jinému, co lze jen těžko vyjádřit běžnými jazykovými prostředky. Srov. Mircea Eliade. Obrazy a symboly. 

Brno: Computer Press, 2004a, s. 7-25 a 153-179.)  
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a stylem se výrazně liší od zbytku Ibn Sínových spisů i tradičních prací falsafy obecně. 

Postrádá precizní filozofické pojmosloví a má silný narativní charakter.  

Hlavním poselstvím příběhu je poukázání na potenciál skrývající se v lidské duši. 

Ibn Síná v nich nabízí do jisté míry idylický obraz lidské přirozenosti, v němž je každý 

člověk, bez ohledu na své vrozené individuality, schopen dosáhnout konečného cíle – štěstí. 

Jde o cestu rozumu (filozofické kontemplace) a uměřenosti (vzdání se smyslových a 

tělesných požitků) směrem k „inteligibilním světům“. Ústřední postavou tohoto příběhu je 

poutník – filozof, ztělesněný v postavě lidské duše, resp. její rozumové části ( عقلية نفس ). Lze 

se dokonce domnívat, že jde o duši samotného Ibn Síny, který v příběhu podává vlastně svou 

duchovní autobiografii. 

Příběh začíná situací, kdy se poutník z vlastní vůle odvrací od okolního smyslového 

světa a touží se přimknout k tomu, co tento svět přesahuje. Chce se vydat na intelektuální 

pouť do světa věčné pravdy, ale netuší, jak ani kudy má jít. Nešťastně bloudí světem až do 

chvíle, kdy potká charismatického starce, který se stane iniciátorem jeho duchovní cesty: 

„Jednou jsme se opět takto procházeli a chodili kolem. Náhle se ale před námi objevil stařec. 

Vyzařovala z něj vznešenost a krása (…) Cítil jsem silné nutkání oslovit ho. Z hloubi mého 

nitra náhle a zároveň zcela přirozeně vytryskla touha posadit se k jeho nohám a být v jeho 

blízkosti. Vydal jsem se tedy se svými společníky směrem k němu.“35 Charismatický stařec 

se poutníkovy představí jako Živý, syn Bdícího. Je zosobněním Aktivního Intelektu, který 

bývá ve filozofii Ibn Síny označován jako Dárce forem ( الصور واهب ).  Je vládcem sublunární 

sféry emanující jednotlivé formy, jež poté vtiskuje, nahrazuje nebo odnímá vznikajícím a 

zanikajícím jsoucnům.  

Aktivní Intelekt je také původce abstraktního poznání nezávislého na smyslovém 

poznání. Ibn Síná hovoří o procesu aktualizace lidského intelektu a symbolicky ho označuje 

jako proces iluminace. Ten probíhá následovně: 1) Aktivní Intelekt nejprve emanuje na 

příhodnou látku formu, tj. duši člověka i s její potencialitou k myšlení a dává vzniknout 

materiálnímu intelektu ( الهيولي العقل );d2) následně ho Aktivní Intelekt pozvedne o stupeň výše 

a vytváří intelekt in habitu ( بالملكة العقل );d3) poté dalším povýšením vzniká aktuální intelekt 

( بالفعل العقل );d4) nejvyšší stupeň povýšení lidského intelektu je získaný intelekt ( المستفاد العقل ), 

                                                           
35 Ibn Síná: Qissat Hajj ibn Jaqzan. In Rasá’il aš-šajch arra’ís Abí ‘Alí al-Husajn bin ‘Abdalláh bin Sīnā fí 
asrár al-hikma al-mašriqíja. Ed. A. F. Mehren. En Traítés mystiques d'Avicenne, fasc. I-IV. Leiden: E. J. Brill, 

1889-1899, odst. 2. 
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který jako jediný může pojímat formu odděleně od látky. Každá aktualizace intelektu je 

uskutečňována výhradně Aktivním Intelektem. Lidská duše je v tomto vztahu pouze pasivní 

příjemce.36 

V příběhu je poutník zcela oslněn charismatem Živého, touží být v jeho blízkosti a 

žádá ho, aby mu byl průvodcem na duchovní cestě. Ibn Síná tím ukazuje přirozenou touhu 

lidské duše po spojení (اتّصال) s Aktivním Intelektem. Než se poutník bude moci vydat na 

svou intelektuální pouť, musí nejprve obstát v první iniciační zkoušce, jejímž cílem je 

rozpoznat nepravý charakter jeho společníků, kteří mu brání proniknout do světa věčné 

pravdy. Jsou to jednotlivé části smyslové duše: představivost ( المصورة القوة ), žádostivost (القوة 

) a vznětlivost (الشهوانية الغضبية القوة ). První společník klame poutníka smyšlenkami, zbylé dva 

nazývá Ibn Síná zuřivcem a nenasytou. Živý před nimi poutníka varuje, zároveň je ale patrné, 

že se od nich nebude moci zcela odtrhnout. Až do okamžiku smrti je smyslová duše spolu s 

duší vyživovací nutnou součástí lidské duše a nemůže být škrtnuta. K trvalému odtržení37 

rozumové duše dojde až po smrti. Tehdy se konečně teoretický intelekt odtrhne od lidského 

těla a smyslového světa, jež mu do té doby byly vězením.  

Poutník pozná nepravosti, svody a mámení svých společníků a konečně se vydává na 

vytouženou duchovní cestu. Živý mu je průvodcem a symbolickým jazykem ho vlastně 

seznamuje s ústředními prvky Ibn Sínova učení. Naukou o intelektu, o duši, epistemologii, 

naukou o látce a formě, kosmologii, emanační teorii, angelologii a teologii. Aktivní Intelekt 

postupně provádí duši jednotlivými stupni emanovaného světa skládajícího se z deseti 

Intelektů (العقل) a devíti nebeských sfér (فلك) spojených principem myšlení (تعقّل). Na počátku 

emanace (فيض) stojí První příčina ( السبب ولاأل ), která vylévá První Intelekt, jenž dává 

vzniknout Druhému atd., až k poslednímu Aktivnímu Intelektu. Každý Intelekt tvoří tělo, tj. 

látku a duši, tj. formu příslušné nebeské sféry. Emanováním však dochází k postupné 

ontologické degradaci vylévaných jsoucen, až se na desáté příčce celý proces zastaví. Desátý 

intelekt již vytváří pouze látku (هيولى)38 a formu (صورة) poslední sféry – sublunární svět. 

                                                           
36 Srov. Herbert Davidson: Alfarabi, Avicenna and Averroes on Intellect. Their Cosmologies, Theories of the 

Active Intellect and Theories of Human Intellect. Oxford: Oxford University Press, 1992, s. 87. 

37 Během života může dojít pouze ke chvilkovému odtržení, a to prostřednictvím získaného intelektu, který 
proniká do inteligibilního světa. 
38 Spolu s pojmem hajúlá (هيولى) se ve falsafě užívá synonymní termín mádda (مادة). Oba jsou protějškem pojmu 
ṣúra (صورة) a společně tak dotvářejí názvosloví aristotelského hýlémorfismu. 
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Od látky se mohou odpoutat pouze duše nebeských sfér a jednotlivé Intelekty. Ibn 

Síná je nazývá andělskými formami a ústy Živého je popisuje jako cherubíny (الكروبيون): „Je 

to národ vyvolených, který si Král vybral za své nejbližší služebníky. Vyvolení tak mohou 

patřit na nejvyšší palác a být v Jeho blízkosti. Největší odměnou pro ně je, že mohou neustále 

a nepřetržitě upínat svůj zrak na Jeho tvář. Vyvolení jsou jemné a vlídné povahy, mají 

pronikavý rozum a bystrý úsudek. Oni mají poslední slovo ve věcech poznání a vědomostí. 

Oslňují svou podobou, dech beroucí krásou a dokonalou postavou.”39 Duše člověka zaujímá 

v Ibn Sínově schématu ambivalentní postavení. Jednak patří do světa časoprostorových 

daností, jednak je čistou formou emanovanou z Aktivního Intelektu. Jelikož je ale její 

rozumová část v momentě smrti zcela oddělitelná od těla, chápe ji Ibn Síná jako andělskou 

formu in potencia.  

V epilogu Ibn Sínova příběhu povzbuzuje Živý poutníka v jeho duchovní cestě za 

poznání neměnné pravdy. Toto povzbuzení je záměrem celého textu. Ibn Síná vyzývá 

čtenáře, aby se rozpomenul na svůj andělský původ, usměrnil své žádosti a odvrátil se od 

smyslového světa k inteligibilním formám. Intelektuální pouť, kterou má člověk podniknout, 

je výsledkem jeho přirozené touhy40 po spojení s Aktivním Intelektem. K tomuto spojení ale 

dochází výhradně na popud Aktivního Intelektu. Člověk je pouze pasivním příjemcem. 

Poznání inteligibilního světa se tak podobá mystickému zjevení. Intelektuální cesta člověka 

je tak zcela soukromou záležitostí, je nesdělitelná. Předpokládá sice určitou míru kultivace 

duševních schopností, ale její počátek je zcela v rukou vnějšího agenta. Filozofie poutníka 

má individualizovanou podobu a nemá ambice veřejně vystupovat.  

 

Ibn Tufajlův filozof na opuštěném ostrově 

Ibn Ṭufajl41 je autorem stejnojmenného traktátu jako Ibn Síná: Živý, syn bdícího 

(Risálat Hajj ibn Jaqzán). Nevíme, zda dílo svého předchůdce četl, je ale pravděpodobné, 

                                                           
39 Ibn Síná: Qissat Hajj ibn Jaqzan. Odst. 42. 

40 Na pozadí myšlenky duše toužící po Aktivním Intelektu se nachází Ibn Sínova koncepce lásky, kterou 
samostatně tématizuje v kratším filozoficko-mystickém Traktátu o lásce (Risálat fi ´l-ʽišq). Láska je pro Ibn 
Sínu klíčovým hybným principem všech duší. Vysvětluje, že všechny nebeské duše touží po Intelektu, z něhož 
pocházejí, tak i lidská duše touží po Aktivním Intelektu. Vztah duše k Intelektu je pro něj vztahem milujícího 
k milovanému. 
41Ibn Ṭufajl (zemřel 1185) působil jako filozof a lékař. V latinském prostředí je znám jako Abubacer. Spolu s 
Ibn Bádždžou a Ibn Rušdem tvoří slavný trojlístek filozofů islámského Západu. Narodil se kolem roku 1110 

ve městě Gaudix (kousek od Granady). Velkou část svého života působil na almohádském dvoře, kde se těšil 
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že znal obsah Ibn Sínova iniciačního souboru textů. Usuzujeme tak proto, že si od Ibn Síny 

minimálně vypůjčil jména dvou vedlejších postav: Salamána a Absála. S jistotou ale 

můžeme říci, že jeho záměr bylo zasadit jeho dílo do kontextu Ibn Sínovy filozofie. Vyplývá 

to z podtitulu samotného textu: O tajemství iluminativní / východní filozofie (fī Asrár al-

Hikma al-Mušriqíja / al-Mašriqíja). Po formální stránce jde o alegorický filozoficko-

didaktický román s mnohými beletristickými prvky, který bývá pro svůj specifický žánr 

označován za filozofickou robinsonádu.42 Vedle toho má ale také formu klasického 

filozofického traktátu, které zahrnuje shrnutí jeho filozofických tezí i kritické zhodnocení 

myšlenek jiných autorů.  

Hlavní postavou Ibn Tufajlova románu je postava chlapce jménem Hajj, který sám 

vyrůstá na opuštěném ostrově. Jeho příchod na ostrov či narození je zahaleno tajemstvím a 

obsahuje jisté legendární prvky. Jednak je v textu vylíčena možnost spontánního 

samoplození, jednak varianta, že byl Hajj jako malé dítě přinesen na ostrov vlnami. Stěžejní 

linií příběhu je popis Ḥajjova intelektuálního růstu a sebezdokonalování na pustém ostrově. 

Odkojený gazelou a vychovaný zvířaty, zcela bez kontaktu s jinými lidmi, si Hajj postupně 

osvojuje znalosti o smyslovém i inteligibilním světě. Pomocí filozofické kontemplace 

dochází až ke spojení s Aktivním Intelektem a dospívá k poznání nutnosti boží existence: 

„Takto prozkoumal všechna ostatní tělesa živá i neživá a shledal, že realita bytí každého 

z nich je složena z pojmu tělesnosti a z druhé věci, která je podřazena tělesnosti, a že tato 

druhá věc bývá někdy jediná, jindy početná. Současně se mu objevily i formy těles ve své 

veškeré rozmanitosti. Tak se mu poprvé objevil svět duchovní. (…) Když si Hajj uvědomil 

skutečnost tvůrčí příčiny, i když jen všeobecně a nejasně, silně zatoužil poznat ji důkladně. 

(…) Řekl si sám sobě: ‚Jestliže je svět stvořen, musí mít nutně tvůrce, který jej stvořil.‘“43  

                                                           

přízni panovníka Abú Jakúba Júsufa jako jeho osobní lékař. Až na výjimky se jeho díla téměř nedochovala. 
Známe jen zlomky z jeho poezie a část korespondence s Ibn Rušdem, jež se věnuje převážně lékařské tématice. 
Z děl jeho žáků víme, že byl autorem vlivného Traktátu o duši (Kitáb an-Nafs), ovšem obsah tohoto spisu 
zůstává bohužel nejasný. Dochoval se nám ale text jeho nejslavnějšího pojednání Živý, syn Bdícího sepsaný 
v Marrákeši v letech 1169-1182. Zřetelný je zde motiv Ibn Bádždžova učení, zejména motiv izolace 
představený v Řízení osamoceného (Tadbír al-Mutawahhid). 

42 O vlivu Ibn Tufajla na slavné dílo Daniela Defoea se dosud vedou spory. Podobnost Robinsona Crusoe a 

Hajje je ale zřejmá. Je také velmi pravděpodobné, že Defoe Ibn Tufajlův příběh znal. Zatím ale nebyla s jistotou 

prokázána žádná přímá souvislost mezi oběma texty. 
43 Abú Bakr Muhamad Ibn Abdalmalik Ibn Tufajl: Živý, syn bdícího [příběh filozofa samouka: Risálat Hajj 
ibn Jaqzán]. Z arabského originálu přeložil Ivan Hrbek; překlad revidoval, doplnil a opatřil novým úvodem a 
poznámkovým komentářem Luboš Kropáček. Praha: Academia, 2011, s. 64-65, 69, 73) 
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Ibn Tufajl při popisu rozvoje Hajjova vědění zdůrazňuje úlohu zkušenosti. Pracuje 

tu s jistým konceptem tabula rasa, který později rozpracovává John Locke.44 Vedle 

filozofických motivů v epistemologickém procesu ale pracuje také s četnými mystickými 

motivy. Například s mystikou světla, vnitřním prožitkem, vrozeným náboženským citem 

 kterým člověk dochází k poznání boha, nebo s kruhovým tancem.45 „Neustával ,(فطرة)

hledat, jak dosáhnout sebevyloučení (فناء) a vnořit se do intuitivního vnímání pravdy, až se 

mu to konečně podařilo. (…) Když Hajj dospěl k úplnému ponoření, dokonalému 

sebevyřazení a ke skutečnému dospění, viděl, že nejvyšší sféra, za níž již nejsou žádná tělesa, 

je čistou podstatou oproštěnou od hmoty. (…) Avšak nesetrval tam dlouho, vrátilo se mu 

smyslové vnímání a probudil se z toho stavu, který se podobal omdlení. Noha mu z toho 

místa sklouzla, zjevil se mu opět smyslový svět a vzdálil se svět božský.“46 Inspirace 

v mystice se odráží i v Hajjově přísné asketické sebekázni a selektivitě v příjmu potravy. 

Ovšem Ibn Tufajl sám vysvětluje asketické motivy spíše způsobem, jenž bychom z dnešního 

pohledu vnímali jako ekologický.  

Hajjův nikým nerušený život naruší příchod Absála, který utíká na ostrov hledaje 

klid a samotu pro své filozofické kontemplace. „Absál vyhledával samotu a dával přednost 

těm výrokům, které ji doporučovaly, neboť měl přirozený sklon trvale přemýšlet, klonit se 

k alegorickým výkladům a vyjadřovat se v symbolech; k tomu se nejvíce přiblížil, když byl 

sám.“47 Za postavou Absála si můžeme představit všechny učence, resp. filozofy, kteří často 

stáli v názorové opozici vůči islámské ortodoxii. Absál je ohromen šíří Hajjových poznatků 

jak o smyslovém světě, tak supralunárním světě a o bohu. Jejich setkání mu přinese poznání, 

o které vždy usiloval. Hajj je zase Absálem poučen o náboženském zákonu – islámu. 

Kriticky se staví k obraznému jazyku, jaký Absál užívá. Hajj se proto rozhodne vydat do 

Absálovy vlasti, aby očistil jazyk náboženství, vyložil jeho stoupencům věčné pravdy 

                                                           
44 K vlivu Ibn Tufajlova románu na Lockovu Esej o lidském rozumu podrobněji např. Gül A. Russell (The 

Impact of the Philosophus Autodidactus: Pockocke, John Locke and the Society of Friends. In The 'Arabick' 

Interest of the Natural Philosophers in Seventeenth-Century England. Leiden: Brill 1994. s. 224−265.) 
45 Kruhový tanec je součástí súfijského rituálu sama‘ (سماع; doslova „slyšení“). Známý je především ve spojení 
s tančícími derviši (درویش), kteří tančením v kruzích napodobovali dokonalý kruhový pohyb planet, aby dosáhli 
náboženského vytržení, sebevyřazení (فناء). 
46 Ibn Tufajl: Živý, syn bdícího. Praha: Academia, 2011, s. 92, 96, 98. 

47 Ibid. s. 101. 
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neskrytě a zbavil Zákon závoje obraznosti: „Pociťoval rostoucí soucit s lidmi a toužil po tom 

přinést jim spásu, a tak se rozhodl vydat se k nim a vyložit jim jasně a zřetelně pravdu.“ 48 

Jeho plán se ale nezdaří. Touha osvobodit náboženství od nejasností a klamů zůstává 

nenaplněna. Lidé v Absálově vlasti mu nedopřejí sluchu a jeho přítomnost odmítají. Do čela 

náboženské obce umísťuje Ibn Tufajl postavu Salamána, který má ztělesňovat islámskou 

ortodoxii. Zklamaný Hajj se nakonec vzdává naděje, že by zamýšlený cíl mohl uskutečnit. 

Pochopí, že obraznost jazyka má v náboženské obci svůj význam, protože je pro většinu lidí 

užitečná: „Když Hajj poznal poměry u lidí i to, že většina z nich je na úrovni nerozumných 

živočichů, pochopil, že všechna moudrost, správné vedení a úspěch je v tom, o čem hovořili 

proroci a co je obsaženo v náboženském zákoně, a že tomu nemůže být jinak a nelze k tomu 

nic přidávat. Neboť ke každému úkolu jsou vhodní lidé a každý se hodí k tomu, k čemu byl 

stvořen.“49 Život v obci shledává nadále nemožným. Utíká proto do nitra své mysli a spolu 

s Absálem odchází zpět do ostrovního exilu. Hajjova ale i Absálova duchovní cesta v závěru 

Ibn Tufajlova románu je tak bytostně niterná. Obsah celého díla se tak podobá jakési 

„příručce dobrého filozofa“, která odhaluje cestu pravého poznání, kterou má filozof 

následovat, a zároveň určuje jeho místo ve společnosti, resp. mimo ni. 

 

  

                                                           
48 Ibid. s. 106. 

49 Ibid. s. 109. 
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Život a dílo Ibn Bádždži 

Abú Bakr Muhammad Ibn Jahjá Ibn al-Sáigh al-Túdžíbí Ibn Bádždža patří mezi 

slavné středověké filozofy tehdejšího arabského Španělska. Proslul svojí originální filozofií, 

ale znám je také díky svým pracím na poli přírodních věd a umění.50 Ve svých dílech 

navazuje na myšlenky antických autorů a arabských učenců z Blízkého východu. Přímým 

žákem Ibn Bádždži byl Ibn Tufajl, který význačnost jeho postavy shrnul ve svém díle Živý, 

syn bdícího takto: „Nikdo z nich [andaluských filozofů] neměl pronikavější mysl, správnější 

teoretický náhled a přesnější vizi než Ibn Bádždža. Toho však záležitosti tohoto světa 

pohlcovaly natolik, že umřel dříve, než se projevily všechny poklady jeho vědění a ve 

známost vešly tajemnosti jeho moudrosti.“51 Svým učením Ibn Bádždža ovlivnil mnohé 

učence v arabském prostředí, mimo jiné Ibn Rušda či Maimonida.52 V latinském prostředí 

byl znám jako „Avempace“ a nejvýznamněji zapůsobil na Alberta Velikého. 

Narodil se v Zaragoze někdy ke konci 11. století. Během svého života působil 

především jako politik ve vysokých státních funkcích. V roce 1110 byl v Zaragoze jmenován 

vezírem53 berberského místokrále Ibn Tifalwita. Po znovudobytí Zaragozy křesťany odchází 

do Xàtivy. Poté odchází do Sevilly, kde cca 20 let opět zastával funkci vezíra. Krátce pobýval 

též v Granadě a Oranu. Navzdory svým politickým úspěchům a společenskému postavení 

nebyl jeho život příliš šťastný. Všechna svá působiště musel dříve nebo později vždy pod 

nátlakem opustit. Během svého života byl z politických důvodů dvakrát uvězněn 

                                                           
50 V přírodních vědách je ceněn především v botanice, díky své práci Kniha květin (Kitáb an-Nabat), v níž jako 
první definoval pohlaví rostlin. V oblasti umění je znám jako hudebník a významný básník, byť jeho poezie 
byla objevena až roku 1951. 
51 Ibn Tufajl: Živý, syn bdícího. Praha: Academia, 2011, s. 38. 

52 Moše ben Maimon, známější latinsky jako Maimonides, je jednou z nejvýznamnějších postav židovské 
středověké filozofie. Nebyl jen filozofem a lékařem, ale též významnou rabínskou autoritou a kodifikátorem. 
Hlavní úsilí své filozofické práce směřoval k racionálnímu potvrzení judaismu. Narodil se v roce 1135 (nebo 

1138) v Córdobě. Kvůli náboženským persekucím ze strany vládnoucí muslimské dynastie Almohádů odchází 
nejprve do Maroka, poté do Svaté země a nakonec do Káhiry. V Egyptě píše své nejvýznamnější práce a roku 
1204 zde také umírá. Maimonidova pověst filozofa se opírá předně o spis Průvodce tápajících (arabský originál 
Dalálat al-hirín, hebrejský překlad More nevuchim). Průvodce je obtížně uchopitelný až enigmatický text, kde 
se autor snaží ukázat, že rozum i zjevení jsou slučitelné, a proto člověk, který věří srdcem, se nemusí vzdávat 
intelektuální přísnosti. V svém díle Maimonides několikrát jmenovitě navazuje na Ibn Bádždžu, například 
v otázce původu světa, především však v jeho popisu lidské duše. 
53 Vezír (الوزير; původně perský termín) znamená doslova nosič břemene nebo pomocník. V islámském světě 
označuje vysoce postaveného politika, jehož funkce odpovídá hodnosti ministra. 
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almorávidskými54 vládci a během prvního uvěznění málem přišel o život. Nakonec odchází 

do exilu. Umírá v marockém Fezu v roce 1138 nebo 1139, zřejmě po požití otráveného 

ovoce.55 

Celý život byl Ibn Bádždža stíhán pomluvami a nepřátelstvím. Kvůli svým 

odvážným myšlenkám byl nazýván „filozofem prostého vší náboženské víry“. Stal se terčem 

četných obvinění z kacířství. Životní osud Ibn Bádždži, včetně jeho smrti, tak bývá mnohými 

autory přirovnáván k Sókratovu. Za většinu negativních přívlastků, které v historiografii 

nalezneme, může především jeho rival a náboženský fanatik al-Fath Ibn Cháqán.56 Jeho 

nenávistné texty představují vlastně nejdelší středověkou biografii Ibn Bádždži. Patří tak 

mezi cenné prameny, díky nimž můžeme rekonstruovat Ibn Bádždžovy životní události 

během jeho působení v Seville. Historik a básník Ibn al-Chatíb57 uvádí, že důvodem Ibn 

                                                           
54 Almorávidé (z arabského المرابط = hraničář, odvozeně strážce islámu) byla zprvu radikální islámská sekta, 
poté berberská dynastie. Od poloviny 11. století jejich moc narůstala. Postupně šířili své učení a vliv mezi 
berberskými kmeny na Sahaře i v okolí pohoří Atlas. Vůdce Abú Bakr ibn Umar si podrobil téměř celou oblast 
dnešního Maroka a kolem roku 1070 začal budovat město Marrákeš. Jeho bratranec Júsuf ibn Tášfín dobyl 
zbylé marocké oblasti a značnou část Pyrenejského poloostrova (porážka kastilského krále Alfonse VI. roku 
1086). Podrobil si tehdejší taifská království a sjednotil Andalusii. Júsuf vládl almorávidské říši až do roku 
1106. Za jeho vlády dosáhla říše svého vrcholu, zahrnovala téměř celou severozápadní Afriku a jih Španělska. 
Centrem této rozsáhlé říše byla Marrákeš. Po Júsufově smrti začala almorávidská říše slábnout. Jeho syn a 
nástupce Alí ibn Júsuf nejprve roku 1118 ztratil Zaragozu, o dvacet let později byl poražen Alfonsem VII. 
Kastilským a vzápětí prohrál (1139) s Alfonsem I. Portugalským. Almorávidská říše se postupně rozpadala na 
jedné straně pod náporem křesťanů na Pyrenejském poloostrově, na straně druhé výpady Almohadů 
(soupeřících berberů) v Maroku. Alí umírá roku 1142. Pět let poté Almohadé dobývají Marrákeš a dynastie 
Almorávidů zaniká. 
55 Srov. Douglas Morton Dunlop: Ibn Bādjdja. In Encyclopedia of Islam, vol. 3. E. J. Brill, Leiden 1960, s. 

728.  

56 Ibn Cháqán o překračovaní stanovených mezí Ibn Bádždžou: „Učenec Abú Bakr Ibn al-Sáigh je mazem 
v oku náboženství a kamenem úrazu pro ty, kdo se dali po správné cestě. Vešel ve známost svým zlovolným 
chováním a svou bláznivostí a vzdal se všeho, co je předepsáno božím zákonem. K náboženství se stavěl 
lhostejně a zabýval se jen marnostmi; nikdy se neočišťoval od nečistého styku a nikdy nečinil pokání. 
Nedokázal se poddat kouzlu mladíka a ti, jež přikrývá hrob, se nikdy nedotkli jeho srdce. Nechoval víru v toho, 

který jej stvořil a zformoval, a nikdy neustoupil před zápasem v aréně hříchu. Činit zlo je podle něj lepší, než 
činit dobro a zvíře má podle něj lepší vedení než člověk. Studoval jen matematické vědy, přemítal pouze o 
nebeských tělesech a o hranicích podnebí a pohrdal knihou velemoudrého boha, kterou zpupně pohodil za sebe 
(…) Tvrdil, že čas je věčným obratem, že člověk je sklizen jako rostlina či květ a že smrtí vše končí.“ (In Alain 
de Libera: Středověká filozofie. Oikoymenh, Praha 2001, s. 156.) 

57 Ibn al-Chatíb byl andaluský učenec 14. století. Byl významným historikem a proslul také jako básník. 
(Mnohé jeho básně byly zhudebněny a zlidověly.) V oblasti medicíny je slavné především jeho pojednání o 
bubonickém moru, známém jako Černá smrt, který propukl v Andalusii ve 14 století. Jako první učenec 
zkoumá myšlenku přenosu nemoci prostřednictvím nákazy, staletí předtím, než Louis Pasteur provedl své 
experimenty v Evropě. 
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Cháqánovy nenávisti nebyly „přestupky“ proti náboženství, že šlo o pouhou žárlivost na Ibn 

Bádždžovy úspěchy v politické oblasti a jeho vliv u almorávidského dvora.  

Dle historických pramenů se uvádí se, že byl Ibn Bádždža autorem celé řady 

pojednání o různých tématech. Lékař Ibn Abí Usajbia58 jich uvádí přes dvacet. Mnohé z nich 

dnes však známe pouze ze zlomků či citací, jejichž spolehlivost kolísá. Z jeho spisů se 

dochovaly jen některé. Mezi ně patří jeho komentáře k Aristotelovi a také k al-Fárábího 

přírodovědným a logickým dílům. Dochovala se jeho Kniha duše (Kitáb an-Nafs), která je 

spíše parafrází Aristotelova spisu O Duši. Pro pochopení Ibn Bádždžova učení je zásadní 

trojice textů: Řízení osamoceného (Tadbír al-Mutawahhid), Dopis na rozloučenou (Risálat 

al-wadá) a Spojení člověka s Intelektem (Ittisál al-‘aql bi-’l-insán). V neposlední řadě pak 

budí pozornost Ibn Bádždžův krátký text pojednávající o al-Fárábího komentáři k Etice 

Nikomachově,59 objevený teprve v druhé polovině 20. století. 

Po formální stránce působí Ibn Bádždžova díla poněkud fragmentárním dojmem, což 

jeho čtenářům ztěžuje pochopení textu. Na to upozorňuje už Ibn Tufajl: „Většina jeho spisů 

zůstala nedokončena a předčasně umlkají. Platí to o jeho Knize duše, o Řízení osamoceného 

i o jeho spisech o logice a přírodovědě. U děl dokončených jde o krátké knížky a narychlo 

sepsané traktáty.“60 Na vině byl zřejmě jeho život plný zvratů a náročná politická kariéra. 

Ibn Bádždžova činorodost ale i pronásledování, a nakonec nucený exil, nevytvářely vhodné 

podmínky pro soustavnou a soustředěnou práci na rozvíjení vlastních filozofických 

myšlenek. Sám autor to připouští v dodatku svého textu Splynutí člověka s Intelektem: 

„Předložil jsem ony argumenty, byť jsem byl neustále vyrušován lidmi, jež ke mně bez 

                                                           
58 Ibn Abí Usajbia (1203-1270) byl arabský lékař působící v oblasti dnešní Sýrie. O Ibn Bádždžovi se dočítáme 
v jeho biografické encyklopedii slavných lékařů, která začíná řeckými, římskými i indickými zástupci a končí 
v roce 1252.  

59 O tomto textu poprvé informuje Shlomo Pines v článku na sklonku sedmdesátých let. (The Limitations of 

Human Knowledge according to Al-Farabi, Ibn Bajja, and Maimonides. In Studies in Medieval Jewish History 

and Literature. Edited by Isadore Twersky. Cambridge: Harvard University Press, 1979, s. 82-83.) Později bylo 
celé pojednání zařazeno do svazku zatím nezveřejněných Ibn Bádždžových filozofických spisů. (Philosophical 
Letters of Ibn Bajjah: Unpublished Philosophic Texts. Edited by Jamāl al-Dīn al-‘Alawī‘. Beirut: Dar al-
Thaqafah, 1983, s. 197-202.) 

60 Ibn Tufajl: Živý, syn bdícího. Praha: Academia, 2011, s. 38-39. 
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přestání přicházeli a odcházeli. A poté, co jsem si je znovu prošel, zjistil jsem, že jsem 

neučinil srozumitelným to, co jsem zamýšlel.“61  

V textech Ibn Bádždža často odkazuje na spisy, které byly sepsány chronologicky 

dříve, ovšem neuvádí do souladu záměry jednotlivých děl. Není proto neobvyklé, že mezi 

jednotlivými texty vznikají protimluvy a nejednoznačnosti. Jistá unáhlenost panuje i při 

zacházení s jednotlivými termíny a jejich významy. Ani zde se Ibn Bádždža nepouští do 

přesných definic a spíše se odkazuje k vysvětlením v předcházejících spisech. Proto i 

v pojmové sféře narazíme na jisté nepřesnosti a dvojznačnosti. „Pokud ale chceme 

proniknout do myšlení tohoto turbulentního génia, pak právě čtením Řízení osamoceného.“62 

Řízení osamoceného je jediným pojednáním Ibn Bádždži, u kterého se dochovaly dva 

arabské rukopisy. Toto neslavnější dochované dílo bylo sepsáno zřejmě kolem roku 1100.63 

Ústředím tématem je „filozofie osamoceného“, která mezi moderními interprety dosud 

vyvolává četné otázky. Kdo je osamocený? Lze jej sloučit s postavou filozofa? Je 

osamocený součástí obce? Atd. Diskuze postupně vyústila až do dvou krajních pozic. První 

chápe Ibn Bádždžův spis jako čistě praktickou příručku pro působení filozofa ve zkažené 

společnosti.64 Druhá chápe postavu osamoceného jako mystika, jenž se touží zcela izolovat 

od nedokonalé společnosti a usiluje se uzavřít do vlastní dokonalé obce své mysli.65 

Podíváme-li se však na Ibn Bádždžův život, je zjevné, že on sám rozhodně izolovaný život 

nevedl. Steven Harvey píše: „Ibn Bádždža, daleko od života osamoceného - mutawahhid, se 

plně podílel na společnosti; nesnažil se od nedokonalé společnosti izolovat, ale naopak 

                                                           
61 Ittisál al-‘aql bi-’l-insán (Letter concerning the Conjunction of the Intellect with the Human Being). In Opera 

Metaphysica. Edited with an introduction and notes by Majid Fakhry. Beirut: Dar al-Nahar, 1968, s. 170. 

62 Douglas Morton Dunlop: Remarks on the Life and Works of Ibn Bājjah (Avempace). Proceedings of the 

TwentySecond Congress of Orientalists, vol. 2. Edited by Z. V. Togan. Leiden: E. J. Brill, 1957, s. 196. 

63 Thérèse-Anne Druart: Ibn Bajja (Avempace). In Dictionary of Literary Biography: Medieval Philosophers, 

vol. 115. Edited by Jeremiah Hackett. Detroit: Gale Research Inc., 1992, s. 246. Někteří interpreti však datují 
Ibn Bádždžův spis ke konci jeho života. (Srov. např. The Works of Ibn Bājjah. Edited by Jamāl al-Dīn al-
‛Alawī‛. Beirut: Dār al-Thaqāfah, 1983, s. 157-166.) 

64 Např. Makram Abbèss (Srov. Gouvernement de soi et gouvernement des autres chez Avempace. Studia 

Islamica. Maisonneuve & Larose, 2005; 100/101, s. 113-160.) nebo Georges Zainaty (Srov. La morale 

d'Avempace. Paris: Librairie Philosophique J.Vrin, 1979.) 

65 Např. Erwin Isak Jacob Rosenthal: Political thought in medieval Islam: an introductory outline. Cambridge 

University Press, 1958. 



36 

 

aktivně se podílel na její správě.“66 Všichni interpreti se shodují v jednom, ústřední téma Ibn 

Bádždžova myšlení, tj. „filozofie osamoceného“, patří bezesporu mezi nejoriginálnější 

příspěvky arabské středověké filozofie a minimálně na první pohled kontrastuje s Ibn 

Bádždžovým působením ve veřejné sféře a jeho způsobu života. 

Řízení osamoceného bylo v moderní době poprvé kompletně vydáno v roce 1946.67 

V současnosti je k dispozici několik edic v arabštině, stejně jako řada překladů v různých 

cizích jazycích. (Do češtiny dílo zatím přeloženo nebylo.) Tato práce vychází především z 

revidované arabské edice Majida Fakhryho vydané v roce 1968 v díle Opera Metaphysica68 

a z tuniského vydání z roku 2004.69 Z anglického překladu prvních dvou částí pojednání od 

Douglase Mortona Dunlopa z roku 1945,70 z nepublikovaného anglického pracovního 

překladu Ma‘ana Ziyadaha z roku 196871 a ze španělského překladu Joaquína Lomby.72 

Citace z pojednání jsou odkazovány na odpovídající čísla stránek a řádků v arabském vydání 

Majida Fakhryho.   

                                                           
66 Steven Harvey: The Place of the Philosopher in the City According to Ibn Bājjah. In The Political Aspects 

of Islamic Philosophy. Edited by Charles Butterworth. Cambridge: Harvard University Press, 1992, s. 206. 

67 Všechna moderní arabská vydání vycházejí převážně z nevokalizovaného rukopisu, který se nachází v 
Bodleyově knihovně Oxfordské univerzity. Tento rukopis pochází přibližně z roku 1100 a byl připraven 
opisovatelem, jenž uvádí, že jej přepsal z originálu napsaného Abú al-Hasanem Ibn al-Imámem, žákem a 
blízkým přítelem Ibn Bádždži. Zkrácená verze Řízení osamoceného je obsažena také v rukopisu Akhlaq 290, 

který se nachází v Káhirské národní knihovně a archivech. 
68 Ibn Bádždža: Tadbír al-Mutawahhid (Governance of the Solitary). In Opera Metaphysica. Edited with an 

introduction and notes by Majid Fakhry. Beirut: Dar al-Nahar, 1968, s. 37-96. 

69 Ibn Bádždža: Tadbír al-Mutawahhid. Sirás, Tunis, 2004. 
70 Douglas Morton Dunlop: Ibn Bājjah’s Tadbīru’l-Mutawahhid (Rule of the Solitary). In Journal of the Royal 

Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 1945, s. 61-81. 

71 Ma‘an Ziyadah: Ibn Bajja’s Book Tadbir al-Mutawahhid. MA Thesis, McGill University, 1968. 

72 Ibn Bádždža: El Régimen del Solitario. Introdución, traducción y notas de Joaquín Lomba. Madrid: Trotta, 
1997. 
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Motiv Ibn Bádždžova pojednání 

Při čtení Řízení osamoceného ( المتوحد تدبير ) si záhy musíme položit otázku, jak uchopit 

tento Ibn Bádždžův spis jako celek? Celý text se skládá ze tří zdánlivě nesourodých částí 

pojednávajících o různých tématech. První část (37,1-44,9)73 se obvykle považuje za 

představení politické filozofie Ibn Bádždži. Zabývá se otázkou řízení obecně, zahrnuje 

úvahu o řízení obce a řízení domácnosti, představuje popis ctnostného města a zároveň 

odhaluje hlavní myšlenky řízení osamoceného. Druhá část (45,1-48,18) je obvykle vnímána 

jako shrnutí autorovy psychologie, protože se převážně věnuje popisu lidské duše, zejm. její 

rozumové části, která je původcem lidského jednání. Poslední část (49,1-96,6) pojednává o 

nebeských formách, Aktivním Intelektu, lidském poznání a v závěru se možná poněkud 

překvapivě snaží odpovědět na otázku, proč není izolace filozofa v rozporu s přirozeností 

člověka, jako společenské bytosti. Při bližším studiu Řízení se však ukáže, že Ibn Bádždžův 

spis tvoří koherentní celek. Podobně jako v případě Platónovy Ústavy není možné pracovat 

s jednotlivými částmi odděleně. Ústředním prvkem celého díla je pojem řízení = tadbír 

 který spojuje dvě hlavní linie textu: 1) řízení dokonalé ctnostné obce a 2) řízení ,(تدبير)

osamoceného v nedokonalé obci. Tyto dvě podoby řízení považuje Ibn Bádždža za 

nejdokonalejší formy lidského jednání, které jediné vedou k dosažení blaženosti (سعادة).  

Jak již bylo uvedeno, někteří autoři mají tendenci číst Řízení pouze jako mystický 

spis. Nevěnují pozornost Ibn Bádždžově nauce o ctnostném městě a soustředí se především 

na druhou a třetí část textu. Je pravda, že z hlediska obsahové i literární stránky jsou obě 

části velmi podmanivé a čtenář tak může lehce nabýt dojmu, že představují vyvrcholení 

celého díla. V jejich perspektivě lze chápat postavu osamoceného jako mystika toužícího se 

zcela izolovat od nedokonalé společnosti, který se proto uzavírá do zákoutí své mysli a zde 

si vytváří vlastní nezkažené společenství. Srov. Seyyed Hossein Nasr: „Tadbír al-

Mutawahhid je daleko od politického pojednání, ve skutečnosti se zabývá vnitřním bytím 

člověka“ 74  

Druhá skupina, jež Ibn Bádždžovo pojednání chápe jen jako praktickou příručku 

filozofa, jak se chovat v nedokonalé obci nepřátelské k filozofii, opět umenšuje význam 

                                                           
73 Odpovídající čísla stránek, řádků dle Majida Fakhryho, 1968. 
74 Seyyed Hossein Nasr: Mystical philosophy in Islam. In Routledge Encyclopedia of Philosophy. Vol. 6. 

Edited by E. Craig. New York: Routledge, 1998, s. 618. 
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první části textu. Srov. Steven Harvey: „Ani on sám nemá zájem, přinejmenším ne v Řízení 

osamoceného, detailně diskutovat povahu ctnostného města (al-Madína al-Fádila), ačkoli 

velmi působivě čtenáři načrtává obraz dokonalého uspořádání obce a možná tím, chce i sám 

naznačit, jak je realizace takového uspořádání vysoce nepravděpodobná…“75 Michael 

Kochin dokonce hovoří o „anti-politické filozofii“ a „všeobecné kritice politického života 

jedince vůbec.“76 

Oba přístupy nereflektují dostatečně politický význam první části Řízení a opomíjejí 

vliv filozofické tradice, která formovala Ibn Bádždžovo myšlení. Jednak arabskou tradici 

Platónovy Ústavy a aristotelské politiky, jednak Al-Fárábího nauku o ctnostné obci. Ke všem 

autorům se Ibn Bádždža v Řízení odkazuje a v souladu s jejich učením definuje člověka jako 

bytost společenskou ( نيمد ).d(Srov. 91,1-2) Život osamoceného vždy popisuje v kontextu 

obce77 a jejího politického uspořádání. Řízení jedince pro něj souvisí s politickým uměním. 

Proto je vhodnější chápat celek díla jako politicko-filozofické pojednání, jehož integrální 

součástí je nauka o duši a Aktivním Intelektu, které tvoří základ Ibn Bádždžovy politiky.  

Ibn Bádždža na rozdíl od svého žáka Ibn Tufajla nikdy neodděloval „vnitřní bytí“ 

jedince od jeho „vnějšího bytí“. Na rozdíl od Hajje, který odchází na opuštěný ostrov, aby 

se věnoval filozofické kontemplaci, osamocený zůstává obci stále na blízku. Cílem 

osamoceného není dosažení vlastní blaženosti prostřednictvím nazíraní božských forem ve 

spojení s Aktivním Intelektem. (42,14) Úkolem osamoceného je zprostředkování 

pravdivého názoru celé obci, neboť ten vede k jejímu ctnostnému uspořádání, a tím i 

k dosažení blaženosti všech jejích obyvatel. 

  

                                                           
75 Steven Harvey: The Place of the Philosopher in the City According to Ibn Bājjah. In The Political Aspects 

of Islamic Philosophy. Edited by Charles Butterworth. Cambridge: Harvard University Press, 1992, s. 207. 

76 Michael S. Kochin: Weeds: Cultivating the Imagination in Medieval Arabic Political Philosophy. In Journal 

of the History of Ideas, 60.3, 1999, s. 402 a 407. 

77 Hovoří-li Ibn Bádždža o politickém uspořádání, obvykle se jedná o uspořádání města (المدینة). Na jednom 

místě se však zřetelně odkazuje k uspořádání národa (األمة).d(43,12) 
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Řízení obce 

Ústředním pojmem Ibn Bádždžova spisu, který vede k pochopení jeho osamoceného 

filozofa v obci, je tadbír (تدبير). V arabštině jde o podstatné jméno slovesné, které má 

dynamický charakter a vyjadřuje spíše probíhající děj než dokončený stav. Nejvhodněji 

můžeme tedy tadbír přeložit jako řízení.78 Ibn Bádždža definuje tadbír jako „…sérii činů 

směřujících k zamýšlenému cíli.“ (37,2) Pokračuje: „Nejvýznamnější je tadbír jako řízení 

měst.“ (38,7) Jeho cílem ale není pouhá správa, jde o „…zdokonalení obce nebo lidské 

přirozenosti.“ (40,9) V souvislosti s uspořádáním duševních forem v jedinci je tadbír 

apolitický výraz. Politickým se však stává skrze lidské jednání v obci. 

Cílem lidské přirozenosti je spojení s Aktivním Intelektem, tzn. pravdivé nahlížení 

neměnných jsoucen, jež je výsledkem správného řízení na úrovni lidské duše. Poznání 

inteligibilních jsoucen však dle Ibn Bádždži nestačí k dosažení blaženosti (55,17; سعادة), tj. 

konečného cíle (79,18; القصوى ألغایة ). Ideálem není osamocený filozof, který setrvává v 

kontemplativním nahlížení izolován od veřejného života a obce. Takový život nabízí pouze 

částečné / dočasné uspokojení. Blaženost se nachází v dokonale ctnostné obci, a proto ji 

filozof nemůže dosáhnout sám, mimo společenství: „Všechna tato [dočasná uspokojení] jsou 

pro osamoceného v nedokonalé obci. Prostřednictvím prvních dvou uspokojení [tělesného a 

duchovního] nemůže být [osamocený] součástí této [ctnostné] obce (…) Třetí [blaženost] 

není součástí tohoto města, ale spíše jeho konečným cílem, kterého [filozof] nemůže 

dosáhnout, zatímco je osamocený.“ (80,3-6)  

Cílem obce je vést své občany k poznání lidské přirozenosti. Blaženost je výsledkem 

dynamického procesu správného řízení ctnostné obce, kdy hlavní důraz klade Ibn Bádždža 

na spolupráci lidí v obci. Pokud se tedy podíváme na vztah mezi obcí a jednotlivcem, pak 

má vždy pro Ibn Bádždžu přednost zdokonalení obce před zdokonalením jednotlivce. Život 

osamoceného filozofa je prostředkem na cestě ke ctnostné obci: „Cílem veškerého lidského 

konání by měla být ctnostná obec.“ (62,9) Ibn Bádždža uchopuje analogicky řízení na úrovni 

obce a jednotlivce. Navazuje na původně platónské učení a ukazuje, že duševním 

vlastnostem různých úrovní v jedinci odpovídají jednotlivé třídy obyvatel dokonalé i 

                                                           
78 Není výjimkou překládat tadbír jako řád. Nicméně takový předklad zbavuje tadbír jeho dynamického 
charakteru. Řádem obvykle chápeme něco, co je dané a má neměnný charakter. Představuje spíše strukturu či 
hranice než aktivní prvek, který se pohybuje k určitému cíli. V arabštině by pojmu řád spíše odpovídal jazykově 
příbuzný termín tartíb (ترتيب). 
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nedokonalé obce. Ibn Bádždža do jedné skupiny řadí filozofy, kteří se od ostatních neliší ani 

tak svými vrozenými schopnostmi, jak by tvrdil al-Fárábí, ale spíše svým intelektuálním 

úsilím, které podnikají, aby se osvobodili od smyslového světa, a osamocenosti, do které se 

uchylují, aby se oprostili od nepravdivých názorů a náboženských dogmat nedokonalé obce.  

Nejpočetnější třídu tvoří lidé, kteří nemají žádný styk s inteligibilními formami 

zprostředkovanými Aktivním Intelektem, jejich „poznání“ náleží pouze do smyslového 

světa. Ibn Bádždža je připodobňuje k zajatcům platónské jeskyně a nazývá je masou. Střední 

skupina je zastoupena vědoucími, přáteli ve vědách, kteří byli schopni jeskyni opustit a 

kultivovat svou rozumovou duši.  

Analogické chápání řízení na úrovni jedince (lidské duše) a obce (tříd obyvatel) 

rozšiřuje Ibn Bádždža v al-fárábíovské optice až na makro úroveň (kosmos). Zabývá-li se 

ale v Řízení pojmem tadbír, primárně ho vztahuje k aktivitě jedince a řízení obce. Chce se 

vrátit původnímu významu slova, jež pak interpretuje v oblasti lidského jednání, aby se ostře 

vymezil vůči „gramatikům, kteří (…) udělali výčet mnoha významů, ve kterých se slovo 

tadbír v arabštině užívá.“ (37,1) „Jazyková věda“ podrobila v oblasti práva a náboženství 

pojem tadbír rozsáhlému zkoumání s cílem upevnit autoritu vládce odvoláním se na božský 

řád. Při výkladu slova tadbír kladla velký důraz na jeho provázanost s božským řádem. 

Pokud tehdejší učeni hovoří o řízení obce, zpravidla ho chápou jako součást hierarchie 

uspořádání kosmu, v níž je autorita panovníka na trůně posvěcena božským řádem, resp. 

boží vůlí. Tadbír pak chápou spíše jako upevnění statusu quo v uspořádání obce, než jako 

dynamické řízení k určitému cíli. Ibn Bádždža neodmítá analogii mezi tadbírem v člověku, 

v obci a hierarchii celého kosmu, brání se však statickému odvození uspořádání obce od 

božského řádu. Jeho intencí je ukázat opačný, dynamický směr tadbíru. Jde o pohyb jedince 

a obce směrem k božskému jako cíli. 

Tadbír existuje v možnosti nebo v uskutečnění. Ibn Bádždža se nepouští do bližšího 

popisu, nicméně z jeho učení je zřejmé, že navazuje na Aristotelovo dělení: skutečnost 

(ενέργεια) vs. potenciálně existující (δυνάμει) (Met. 1048a31-1048b3) a skutečnost 

(εντελέχεια) jako důsledek lidského myšlení a vůle (Met. 1049a5-1049a18). Tadbír v 

možnosti náleží do oblasti lidského myšlení, v uskutečnění do oblasti lidského jednání.79 Pro 

Ibn Bádždžu je to primárně politická koncepce, která se týká způsobu řízení v obci: „Jak 

                                                           
79 Hovoříme-li o božském řízení přirozeného vesmíru či uskutečňování řádu nerozumnými bytostmi, pak dle 
Ibn Bádždži používáme termín tadbír ekvivokálně. 
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jsme již říkali, když jde o tadbír, znamená to správu měst (…) a ta může být správná nebo 

chybující.“ (39,3-4)  

Shrneme-li Ibn Bádždžův popis tadbíru, který představuje v prvních třech kapitolách 

v úvodní části Řízení: 1) řízení vždy směřuje k zamýšlenému cíli; 2) existuje častěji v 

možnosti než v uskutečnění; 3) primárně se tadbír v uskutečnění týká lidského jednání; 4) 

řízení obce je obvykle mylně odvozováno od božského řízení ve světě; 5) k řízení nutně 

náleží správnost a chybovost. Ibn Bádždža svou úvahu o tadbíru uzavírá tvrzením, že 

ctnostné uspořádání obce by mělo být v zájmu všech, ale obvykle se o něj zajímají jen 

někteří. Zdůrazňuje důležitou roli filozofa při uskutečňování ctnostné obce.  
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Duševní formy a hierarchie činností 

Nedílnou součástí celého Řízení je zamýšlené propojení Ibn Bádždžových 

psychologických a etických tezí s oblastí politiky. Autor sám však v textu pojednání tuto 

spojitost nijak zvlášť nevysvětluje. Přesto je evidentní, že chce své úvahy prezentovat jako 

jedno ze zkoumání potřebných k dosažení cíle osamoceného. V textu analyzuje lidskou duši 

s ohledem na činnosti, odpovídající schopnosti a cíle. Důsledkem je nahlédnutí podstaty 

člověka, která dle Ibn Bádždži přirozeně tíhne k filozofické kontemplaci. Zabývá se 

hierarchií duševních forem a jejich vztahem k životnímu způsobu osamoceného. Jejich 

kategorizace má sloužit osamocenému při rozlišování správných cílů. Současně stručně 

představuje svou teorii jednoty Intelektů, s jejíž pomocí definuje hlavní cíl osamoceného. 

Inspirací byl Ibn Bádždžovi zjevně Aristotelův spis O duši a Platónova nauka o idejích. 80 

 

Duševní formy a Intelekt 

Téměř celá třetí část Řízení tématizuje hierarchii duševních forem ( الروحانية الصور ). 

Svůj výklad uvádí Ibn Bádždža gramatickým zkoumáním termínu duch = rúh (روح), aby 

čtenáři osvětlil, jak slovo duševní vlastně chápat, protože se v arabštině jedná o novotvar. 

Objasňuje, že rúh bývá v arabštině často používán jako synonymum pro duši = nafs (نفس). 

Takovou identifikaci ale odmítá, protože oba termíny nemají stejný význam. Tvrdí, že 

„…filosofisté81 (متفلسفين) ho [rúh] používají ekvivokálně.“ (49,1) A vysvětluje, že „…se 

užívá pro duši, ne proto, že je to duše, ale jelikož je pohnutkou duše.“ (49,5) Odkazuje tak 

na souvislost rúh se substancí (49,7; جواهر آل ), kdy se odvozenina rúhání (روحاني), překládaná 

jako duševní vztahuje k formě substance jako k hybateli. Ibn Bádždža zdůrazňuje, že výraz 

rúh je v arabštině hojně užívaný, ale jeho význam bohužel není jednoznačný, a proto mu 

mnozí nerozumí a užívají jej špatně. Gramatickým rozborem chce zbavit pojem rúh, resp. 

rúhání mystického nánosu,82 aby předešel zavádějícím interpretacím jeho popisu duševních 

                                                           
80 Oba autory ve třetí části Řízení několikrát zmiňuje. Platóna zmiňuje celkem dvakrát. Vedle něj se také 
jmenovitě odkazuje k Sokratovi a Ústavě. Aristotelovo jméno se objevuje hned devětkrát. 
81 „Filosofisté“ jsou pro Ibn Bádždžu ti, kdo filozofii pouze předstírají.   

82 Gramatický rozbor termínu rúh slouží Ibn Bádždžovi mimo jiné jako jeden z bodů kritiky súfismu. Ukazuje, 

že termín duševnosti (روحانية), s nímž pracuje súfismus při popisu vnitřního života člověka, je arabskému 
diskurzu cizí a založený na nesprávném odvozování: „Způsob užívání není arabský. Tento druh vstoupil vinou 
gramatiků do arabského jazyka bez dalšího odkazování. Protože, co je příbuzné je rúhí (روحي).“d(49,8-9) 
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forem, které dělí do čtyř druhových skupin (49,14-50,5): 1) Formy nebeských těles (األجسام 

) které nejsou žádným způsobem materiální“; 2) Aktivní Intelekt„ ,(المستديره الفعال العقل ) a 

získaný intelekt ( المستفاد العقل ), „jež jsou nemateriální, protože nemají primární vztah k látce 

 k látce se vztahují jen druhotně, dovršují-li materiální inteligibílie; 3) Materiální ,“(هيولى)

inteligibílie83 (المعقوالت الهيوالنية) vztahující se k látce, doslova mají „hýlický vztah“ (نسب 

 ,povahy (روحانية) Tyto formy jsou dle Ibn Bádždži více látkové než duševní .(الهيوالنية

poněvadž jsou zakořeněny v látce a nejsou tak duševní formou samy od sebe; 4) Pojmy 

) které pocházejí ze třech schopností duše, tj. společného rozumu ,(معاني) مشترك حس ), 

představivosti (تخيال) a paměti (ذاكرة), jež Ibn Bádždža označuje také jako vnitřní smysly 

( الباطن الحواس ). 

K formám nebeských těles kromě jejich představení nic dalšího Ibn Bádždža 

neuvádí. Jejich popis nechává úmyslně stranou. Z představených duševních forem se Ibn 

Bádždža nejvíce zajímá o zbylé tři, protože ty jediné může člověk chápat. V pojednání se 

Ibn Bádždža soustředí především na inteligibílie spojené s Aktivním Intelektem, které 

nazývá „univerzálními duševními formami“ ( العامة الروحانية الصور ) a na ty, které jsou jejich 

opakem a které vycházejí ze tří schopností duše. Ty nazývá „částečné duševní formy“ (الصور 

الخاصة الروحانية ). Univerzální duševní formy nemají žádnou existenci v hmotných objektech 

kromě lidské bytosti, která je pojímá, zatímco částečné duševní formy ano. (50,8-12) Vnitřní 

smysly zpracovávají vnímání vnějších smyslů ( الظاهرة الحواس ) do obrazů (صنم) duševních 

forem, tj. pojmů. Tyto formy jsou dle Ibn Bádždži pouze částečné. Aktivní Intelekt 

zpracovává skrze možný intelekt získané pojmy z vnitřních smyslů do univerzálních forem. 

Cílem Intelektu obecně je zjistit, které duševní formy jsou pravdivé (صادق) ze své podstaty 

a které formy jsou získané, a proto akcidentálně pravdivé či nepravdivé (كاذب).d(51,18-19)  

Posoudit pravdivost pojmů generovaných vnitřními smysly není možné pouze na 

základě smyslového vnímání. Abychom dospěli ke shodě mezi pojmem a skutečnou 

existencí duševní formy v hmotném objektu, je zapotřebí schopnost rozvažování (القوة 

 Bez této schopnosti rozumu nemůžeme dle Ibn Bádždži dosáhnout jistoty, což .(الوهمية

ilustruje následovně: „Příkladem toho je, že se Nil nachází v Egyptě. O tomto zjištění máme 

jistotu. Ale ne o duševní formě Egypta a Nilu v něm s ohledem na společný rozum každého, 

                                                           
83 Výkladu materiálních inteligibílií se Ibn Bádždža v Řízení detailně nevěnuje. Zmiňuje se o nich jen jako o 

opaku těch obecných. Jaký je mezi nimi rozdíl, příliš jasně nevysvětluje. Uvádí pouze, že materiální 
inteligibílie se těsně vztahují k látce, zatímco obecné inteligibílie jsou od ní úplně odloučeny. Nacházejí se 
mezi částečnými a univerzálními duševními formami a plní jakousi roli prostředníka.   
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kdo je neviděl, jak jsou. Společný rozum se totiž nespojil se dvěma smysly [představivostí a 

pamětí]. Pokud v člověku takové spojení nastane, město al-Fustát84 a umístění Nilu (…) by 

pro něj byly, jak existují, a on by byl svědkem duševních forem, jak existují.“ (56,6-10) O 

zcela nelátkových univerzálních duševních formách, ale člověk nemůže nabýt stejné jistoty 

jako o částečných duševních formách, jež vnímáme skrze smyslově vnímatelná jsoucna.85 

V případě řeky Nil můžeme dle Ibn Bádždži potvrdit její existenci pouhou návštěvou 

Egypta. O stejný druh bezprostřední demonstrace dle něj usiluje také Intelekt ve vztahu k 

univerzálním duševním formám. Neděje se tak ale díky smyslovému vnímání, ale pomocí 

sylogistického uvažování (القياس). V tomto ohledu se také liší poznání většiny od poznání 

osamoceného, který jako jediný dosahuje univerzálních forem.  

Z uvedeného je patrné, že Ibn Bádždža zachází s vnitřními smysly a Intelektem 

odlišně o toho, na co jsme u představitelů falsafy zvyklí. Pokud jde o vnitřní smysly, je zde 

patrná inspirace u Aristotela,86 ovšem Ibn Bádždža je naplňuje dalšími významy. V osmé 

kapitole třetí části Řízení uvádí, že forma společného smyslu je obraz = sanam (صنم) 

smyslově vnímaného objektu, což se může zdát jako posun oproti aristotelské nauce, která 

obraz vyhrazuje představivosti. Termín sanam znamená nejen obraz, ale v koránské 

arabštině také idol, tzn. vizualizaci něčeho vnitřního, co je navenek skryté. Tento vnější 

obraz je pak předmětem společného rozumu. Jeho funkce jako spojovatele vjemů z vnějších 

smyslů zůstává. Předmětem představivosti jsou dle Ibn Bádždži duševní ctnosti, přičemž 

ctnost definuje jako uchovávaný stav duše. Hodnota paměti je skrze velké pamětihodné činy, 

jež jsou v paměti po dlouhou dobu uchovávané. Formy vnitřních smyslů zpracovávající 

podněty z tělesné úrovně mohou dle Ibn Bádždži vést ke zdokonalování člověka, ovšem 

pouze tehdy, působí-li uvnitř duše jedince. Vnější projev těchto forem je až důsledkem jejich 

                                                           
84 V 7. století přináší Amr Ibn al-As na příkaz chalífy Umara do Egypta islám. Z jeho tábora založeného v r. 

641 vzniká město al-Fustát, první arabské hlavní město v Egyptě, jehož součástí byla Amrova mešita. Město 
dosáhlo svého vrcholu ve 12. století (cca 200 000 obyvatel), kdy bylo centrem administrativní moci v Egyptě. 
Po zničení města v r. 1136 během křížových výprav byly pozůstatky al-Fustátu absorbovány nedalekou 
Káhirou (založena v roce 969), která se stala novým hlavním městem Egypta. Dnes je al-Fustát součástí staré 
Káhiry. 
85 Představená koncepce univerzálních a částečných duševních forem, připomíná platónskou teorii idejí. (Srov. 
Resp. 517b-c) 

86 V aristotelském pojetí společný smysl rozeznává a spojuje vjemy smyslového vnímání. Představivost 
uchovává obraz dříve vnímaného. Paměť je vyvolaným obrazem s vědomím času.  
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vnitřního působení, protože sledovaným cílem je pouze cesta k dosažení dokonalosti, tj. 

spojení s Aktivním Intelektem. 

Nad vnitřními smysly stojí duševní formy vlastní lidskému rozumu, které již nejsou 

látkového původu. Ibn Bádždža na této úrovni nejprve identifikuje možný intelekt, který 

„…pracuje skrze čas s diskursem, komparací, dedukcí, indukcí a abstrakcí poznatků 

z látkových a jednotlivých individuí.“87 Nejvyšší dokonalostí lidské duše je spojení 

s Aktivním Intelektem, který už pojímá jen to, co je čistě duševní, tzn. zcela nelátkové 

povahy mimo prostor a čas. Duševní formy této úrovně jsou univerzální povahy.88 Aktivní 

Intelekt pro Ibn Bádždžu ale není nezávislou substancí, jako je tomu například u al-Fárábího 

či Ibn Síny, kteří vedle jeho epistemologického charakteru zdůrazňují především ten 

ontologický.89 Mnozí interpreti mají kvůli zatíženosti pojmu Aktivní Intelekt v tradici 

falsafy tendenci vykládat Ibn Bádždžovo pojetí stejným způsobem jako u jmenovaných 

předchůdců. Mezi prvními tak učinil už Ibn Rušd, který připisuje Aktivnímu Intelektu u Ibn 

Bádždži přívlastky jako vnější, oddělený a univerzální.90 Moderní autoři dokonce neváhají 

Ibn Bádždžův Aktivní Intelekt identifikovat s Bohem.91  

Samotné Ibn Bádždžovo pojetí je ale jiné. Jeho Aktivní Intelekt představený v Řízení 

se podobá Aristotelově činnému rozumu ze spisu O Duši (430a10-25). Intelekt je dle něj 

inherentní každému člověku a v každém jedinci zvlášť. Naopak nesouhlasí s představou, že 

by jediný nezávislý Intelekt mohl být hybatelem v každém jednotlivci. Osamocený 

nedosahuje dokonalosti duše spojením s vnější entitou, tj. mimo něj, ale naopak skrze něho 

samotného. Termín spojení (اتّصال), jenž známe především z mystické literatury, je pro Ibn 

                                                           
87 Joaquín Lomba: Předmluva k Ibn Bádždžově Řízení osamoceného. Madrid: Trotta, 1997, s. 51. 

88 Ibn Bádždža připouští, že existují ještě jiné možnosti, jak nahlížet univerzálních duševní formy. Například 
prostřednictvím božího vnuknutí, jako v případě proroků. Tento proces ale ve svém Řízení detailněji nezkoumá, 
jelikož pro něj není relevantní. Vysvětluje, že v těchto případech je spojení s Aktivním Intelektem dosaženo 
bez lidského přičinění a volby. (Srov. 57,19) 
89 Al-Fárábí i Ibn Síná svou ontologii staví na novoplatónské emanační teorii, která byla prostřednictvím 
různých apokryfů připisována Aristotelovi. (Např. spis Aristotelova teologie, která je kompilací Aristotela a 
zejm. Plótýnových Ennead.) Ibn Bádždža se však nejen v Řízení, ale i ve Spojení člověka s Intelektem, odkazuje 

přímo Aristotelově spisu O Duši. Paralely s Aristotelovou teologií apod. nenalezneme. 

90 Srov. Charles Genquand: Předmluva k Ibn Bádždžově Řízení osamoceného. Paris: Librairie Philosophique 

J. Vrin, 2010. s. 68. 

91 Srov. Joaquín Lomba. Madrid: Trotta, 1997, s. 53. 
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Bádždžu ekvivalentem čistě racionálního nahlížení.92 V textu Řízení jednoznačně uvádí, že 

chce zkoumat pouze epistemologickou a etickou stránku duševních forem. Aktivní Intelekt 

popisuje jednoduše jako Intelekt, který aktualizuje lidské myšlení. Nikde neuvádí, že má 

separovanou existenci ani ontologickou funkci. 

Hierarchie duševních forem slouží Ibn Bádždžovi pro jejich etickou kategorizaci. 

Jednotlivým formám přisuzuje morální hodnotu, přičemž nejvyšším cílem a hlavní činností 

člověka i osamoceného je již zmíněné nahlížení univerzálních duševních forem ve spojení 

s Aktivním Intelektem. Z hlediska etických kritérií je nejzajímavější jeho trojí dělení lidí, 

kteří preferují duševní formy pocházející z vnitřních smyslů (58,1-71,6): 

1) Lidé, kteří směřují své skutky k dosažení cílů společného smyslu. Tito se dle Ibn Bádždži 

zaobírají především svou vnější podobou (způsobem oblékání, podobou jejich příbytku 

či aranžováním jídla) a jak jí působí na své okolí. Ibn Bádždža kritizuje, že zástupci této 

skupiny, které nachází zejména u královských dvorů a bohatých rodin, rádi dávají na 

odiv své bohatství a vytvářejí o sobě obraz moci a ušlechtilosti.93 
 

2) Skupina, která se řídí cíli nacházejícími se v představivosti, chce vzbudit určitý dojem 

působením na city. Náleží sem např. morální ctnosti, kterým se Ibn Bádždža v textu 

podrobně věnuje. Chce odlišit pravou morálku, která je pouhým následkem vnitřního 

procesu hledání dokonalosti, od vnější morálky, která se posuzuje z hlediska své 

utilitárnosti pro společenské soužití. Kritizuje zejména kněží, resp. súfije, že druhým 

diktují vnější morálku na základě uměle vytvořené užitečnosti. 
 

3) Nejdokonalejší skupinou z této trojice jsou lidé sledující cíle vycházejících z paměti. Ibn 

Bádždža hovoří o velkých činech v umění a politice, které jsou hodné zapamatování a 

kterými jedinec získává jakýsi „druhý život“ v paměti národa. Vysvětluje, že stejně jako 

morálka, i paměť má své správné a chybné využití. Slouží-li pouze ke vnější glorifikaci 

konkrétního jednotlivce či určité skupiny, tj. za účelem získání slávy, jsou její činy 

                                                           
92 Postavu osamoceného proto nelze chápat jako „racionálního mystika“, jehož cílem je spojení s Aktivním 
Intelektem jako separovanou božskou substancí, jak to činí např. Erwin Isak Jacob Rosenthal. (In Political 

thought in medieval Islam: an introductory outline. Cambridge University Press, 1958.) 

93 Skutky lidí společného smyslu stojí výše než pouhé požitkářství, které je výhradně výsledkem příklonu 
k tělesnosti. Lidé, jejichž cíle jsou dány pouze tělesnou formou jsou pro Ibn Bádždžu spíše zvířaty než lidmi, 
a proto se nacházejí níže.  
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chybné. Je-li sledovaným cílem reflexe chyb z minulosti a poučení, tj. tříbení charakteru 

člověka, jsou její činy chvályhodné. 

Ibn Bádždža varuje, že tyto skupiny mnohdy sledují příslušné duševní formy za 

účelem manipulace s druhými. Sami o sobě, ale nejsou jednotlivé způsoby života správné, 

nebo špatné. Záleží vždy na záměru, který daná činnost sleduje. Špatné je dle Ibn Bádždži 

chápat jednotlivé formy jako cíl pro sebe, kdy je cílem člověka pouze sláva. Správné je 

užívat formy jen jako prostředků k dosažení dokonalosti. 

 

Hierarchie činností 

Celý text Řízení se pokouší uchopit přirozenost člověka jako jednající bytosti. 

Jednání chápe aristotelským způsobem jako pohyb od možnosti k uskutečnění. Ibn Bádždža 

rozlišuje čtyři základní formy: nerostnou duši ( عقدي نفس ); rostlinnou duši ( نباتية نفس ); zvířecí 

duši ( حيوانية نفس ); rozumovou duši ( ناطقة نفس ). Neživá jsoucna dosahují dokonalosti pouze 

změnou místa. Rostlinám náleží činnost vyživování a rozmnožování. Zvířatům místní 

pohyb, vnímání, představování a pamatování. Poslední forma náleží člověku, který má oproti 

předcházejícím navíc rozumovou úvahu. V epistemologické hierarchii druhů lidské činnosti 

rozlišuje mezi fyzickým (جمادية), lidským (إنسانية) a zvířecím (بهيمية) jednáním. (48,13-14) 

Rozlišení mezi nimi spočívá na míře vůle ( النزوعية القوة ) v nich přítomné.  

Nutné činnosti spojené s člověkem jako s fyzickou bytostí probíhají bez ohledu na 

vůli, dějí se nutně a nezbytně. (46,1) Vnímání, vyživování atd. nemůže člověk jinak než 

vykonávat. Ibn Bádždža je přísný odpůrce asketismu. Tvrdí, že každá podřízená činnost je 

podmínkou pro výkon vyšší činnosti. Vzhledem k tomu, že prosté fyzické jednání není volní 

povahy, nechává ho Ibn Bádždža stranou. Věnuje se rozlišování mezi zvířecími a lidskými 

činy. Nejvýše stojí rozumové jednání, protože pouze to se pojí s vůli. Akt volby přisuzuje 

rozumové části lidské duše: „Vše, co se nachází v člověku od přirozenosti a co je pro něho 

zvláště charakteristické ve vztahu k činům, se uskutečňuje volbou.“ (46,6-7) Zvířata jednají 

pouze na základě žádostivosti. Hybnou silou zvířecích činů jsou „…vášně, které se vytvářejí 

ve zvířecí duši“, jako je „…touha, vztek, strach nebo to, co se jim podobá“. Lidské jednání 

je poháněno myšlenkou, nikoliv vášněmi: „To, co lidskou bytost posunuje, je to, co 

myšlenku činí povinnou (...) bez ohledu na to, zda je myšlenka jistá nebo je pouze 

předpokladem.“ (47,6-10) 
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Příčina jednání může být dvojí: rozum nebo žádostivost. K určení druhu jednání 

musíme znát podíl rozumu, neboť pouze dle vnější podoby, nemůžeme rozhodnout, zda se 

jedná o lidské, či zvířecí jednání. Ibn Bádždža uvádí různé příklady stejně vyhlížejících 

činností, jež mohou mít různé příčiny, jako třeba situaci, kdy člověk tváří tvář nebezpečnému 

zvířeti zůstane stát na místě. Příčnou může být ochromení strachem nebo promyšlené 

rozhodnutí neupoutat pozornost. Pouze druhou variantu lze brát za lidské jednání. (Srov. 

47,18-48,12) Lidské jednání může být ctnostné nebo závadné. Jejich posouzení není 

jednoduché, neboť závisí spíše na záměru činitele než na důsledcích jednání. Ibn Bádždža 

tvrdí, že ctnost nemůže být dosažena těmi, kdo se řídí vášněmi a touhami místo rozumu. 

 „Ten, kdo jedná na základě názoru a toho, co je správné, nevěnuje žádnou pozornost 

zvířecí duši ani tomu, co v ní vzniká, je lidská bytost, o které je vhodnější tvrdit, že její 

jednání je spíše božské než lidské. (…) Lidská bytost je ctnostná, když rozumová duše 

rozhoduje, zvířecí duše tomu neoponuje, ale rozhoduje o této záležitosti tak, že následuje 

názor rozumu, který o tom rozhodl. Stav zvířecí duše je pak formálně ctnostný. Protože 

formální ctnost má pouze prostřednictvím rozumové duše. (…) Oponuje-li zvířecí duše jeho 

rozhodnutím, je takové jednání buď zkažené, nebo zakázané, nebo se vůbec nevyskytuje. 

Takové jednání je trestuhodné a pro člověka obtížné, protože přirozeností zvířecí duše je 

poslouchat a řídit se duší rozumovou. Člověk, který porušuje toto pravidlo, jedná proti 

přirozenosti - jako ten, který má morální návyky zvířete. (...) Ve srovnání s člověkem, jehož 

zvířecí duše přemohla rozumovou do té míry, že jeho vášně ho vždy nutí vzdorovat názoru 

rozumu, je i nejhorší zvíře lepší než on. (...) Jak říká Hippokratés,94 kdykoliv vyživujeme 

choré tělo, jeho nemoc zesiluje.“ (47,18-48,11) 

Ibn Bádždža v souvislosti s jednáním rozlišuje dva extrémy. Na jedné straně zcela 

zvířecí jednání, které se vztahuje pouze k žádostivosti, na straně druhé téměř božské jednání, 

jež vždy následuje rozum. Aby byla lidská bytost božská, musí rozumová část duše stát vždy 

                                                           
94 Fakhry upozorňuje, že na tomto místě není jednoznačné, zda Ibn Bádždža odkazuje k Hippokratovi, nebo ke 

Galénovi. Obě varianty jsou možné.  

Hippokratés z Kósu (cca. 460-377 př. n. l.), řecký lékař, je považovaný za „otce medicíny“ a zakladatele 
racionálního lékařství. Galén (129-200 nebo 216) byl řeckým učencem pozdní antiky, který se vedle lékařství 
věnoval také filosofii a logice. V arabském světě se těšil ještě větší popularitě než jeho předchůdce. Většina 
lékařských spisů obou autorů byla přeložena do arabštiny. Překlady některých děl Hippokrata i Galéna 

v arabském prostředí existovaly dokonce ještě před působením Hunajna ibn Isháqa. Ibn Bádždža bezesporu 
dobře znal komentáře k oběma autorům z pera slavného lékaře ar-Rázího (865-925)  i al-Kindího spis Lékařství 
Hippokrata (at-Tibb al-Buqrítí). 
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nad tou zvířecí. Rozum musí modelovat zvířecí duši tak, aby si vždy zvolila to stejné, co on. 

Nesmí věnovat pozornost žádným touhám ani vášním. Ibn Bádždža přiznává, že nalézt 

člověka schopného neustále ignorovat vášně a rozhodovat se pouze na základě rozumu, je 

nepravděpodobné. Naproti tomu nalézt druhou variantu už podle něj tak obtížné není. 

V textu Řízení uvádí mnoho příkladů špatných morálních návyků, kdy člověk jedná „hůře 

než zvíře“. Ovšem většina lidí se dle Ibn Bádždži pohybuje někde mezi a má podíl na obou 

krajnostech. Nakonec je však mírně optimistický, když připouští, že člověk má tendenci 

spíše následovat rozum. 
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Řízení domácnosti 

Ibn Bádždža se v textu Řízení na několika místech odkazuje k Platónovi, resp. 

Ústavě. Zabývá-li se ale otázkou správného a nesprávného řízení obce, spokojuje se jen 

s krátkým odkazem: „Platón se již v Ústavě dostatečně vyjádřil k otázce vlády, ke 

správnému i chybnému vedení.“ (39,7-8) Překvapivě častěji zmiňuje Platónův text v otázce 

řízení domácnosti a rodiny, které věnuje celou čtvrtou kapitolu první části svého pojednání. 

V Ústavě toho však o řízení domácnosti (οικονομία) nenalezneme mnoho.95 Platónovo 

nekonvenční společenství žen a dětí (alespoň na úrovni vládnoucí třídy) zase znamená 

zrušení rodiny.96 To, co v Ústavě k těmto tématům najdeme, bývá obvykle Platónovými 

následovníky, včetně Aristotela, považováno za „nezdravé“ pro domácnost i obec, a jen 

těžko to můžeme propojit s nábožensky řízeným společenstvím, jehož fundamentální text 

klade důraz na tradiční rodinný život.97 Je proto zarážející, že se Ibn Bádždža v otázce řízení 

domácnosti a rodiny odvolává právě na Platóna.  

Ibn Bádždža není prvním představitelem falsafy, který projevuje takový zájem o 

Platónovu Ústavu. Nicméně jako jediný neváhá doporučit toto radikální dílo členům 

náboženské komunity, kde je cílem obce uskutečňovat boží vůli naplňováním norem 

stanovených v Koránu. Posvátný text pro muslimy determinuje nejen veřejnou správu 

společenství, ale i soukromé řízení. Božské řízení se tak vztahuje na politický život, stejně 

jako na uspořádání domácnosti a rodiny. Proč se tedy Ibn Bádždža obrací k Platónovi, když 

Korán poskytuje komplexní návod na řízení obce i domácnosti? Ibn Bádždža tvrdí, že text 

Koránu nemůžeme chápat doslovně. Je ho třeba interpretovat s ohledem na každodenní 

situace, aby dle něj mohla být vedena moderní islámská obec. Exegezi Koránu navrhuje 

doplnit racionální rozpravou o fundamentálních politických otázkách. Antická filozofie, 

resp. Platón a Aristotelés jsou pro Ibn Bádždžu základním zdrojem racionálního a kritického 

myšlení v oblasti politické filozofie, o něž musí být exegeze náboženského textu obohacena, 

aby dostála požadavkům řízení moderní islámské obce.  

Ibn Bádždža se chce současně kriticky vymezit vůči arabské lidové tvorbě, v jejíchž 

příbězích se prolínají staroarabské (předislámské) mýtické náměty a nábožensko-legendární 

                                                           
95 Viz stručné zmínky o uspořádání domácnosti: 407b, 417a, 465c a 498a. 
96 Srov. Resp. 423e-424a, 449c, 450c a 451c-471e.  

97 Např. Súra 11, 12, 20, 23, 27 nebo 28. 
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motivy s koranickými vyprávěními. Zmiňuje například příběhy Kalíl a Dimna (Kalíla wa 

Dimna)98 (40,14). Tyto příběhy jsou dle Ibn Bádždži lidmi hojně využívány v otázkách 

týkajících se každodenního řízení obce i domácnosti. Ibn Bádždža je kritizuje jako zavádějící 

a nevědecké. Chce se zbavit jejich klamavé rétoriky (بالغة)99 a vyzývá ke kritickému myšlení: 

„Bude vám to zřejmé, když se chopíte knih v tomto [kritickém] duchu a porovnáte jejich 

obsah s tím, co přijde později.“ (41,1-2) Proto se Ibn Bádždža obrací ke kritickému myšlení 

antické filozofie, která je dle něj vhodnější alternativou pro překlenutí mezer mezi 

posvátným textem a specifickými potřebami každodenního života než populární literatura. 

K základním cílům každé obce nutně patří potřeba zachování sebe sama a zajištění 

dobrých životních podmínek svým občanům. V kontextu nábožensky řízené komunity jsou 

tak zastávána a ochraňováná stanoviska, bez nichž by komunita přestala existovat. Aby 

taková obrana byla účinná, musí mít racionální základ. Ve snaze o racionální obranu 

komunity se Ibn Bádždža vrací k textům antických autorů a obhajuje jejich slučitelnost 

s pravdami náboženství. Tvrdí, že: 1) má-li se zjevení vztahovat k životu jedince v obci, 

musí být filozoficky interpretováno; 2) pouze racionálně obhájená tvrzení mohou vést 

ke ctnostnému uspořádání; 3) Platón mohl mít znalost ctnostné uspořádání obce, i přes své 

pohanství.  

Odvoláním se na Platóna nechce Ibn Bádždža zrušit platnost Koránu. Není 

„…nadbytečný, neznalý nebo špatný.“ (39,9) Zachovává platnost obou tradic. Na rozdíl od 

al-Fárábího či Ibn Síny se ale k otázce, jak obě tradice harmonizovat, nevyslovuje. Ve svém 

pojednání se soustředí pouze na to z řeckých textů, co přispívá k obecné diskuzi o správném 

řízení obce. Ibn Bádždža se zřejmě snaží ukázat, že to základní, co platilo pro řízení obce 

                                                           
98 Příběhy Kalíl a Dimna, v Evropě známá jako Bidpájovy bajky, patří mezi nejznámější literární památky 
starého Východu. Tradičně je dílo považováno za soubor bajek, ovšem definici bajky odpovídají jen některé 
příběhy. Jiné jsou spíše podobenstvím, poučným příběhem, filozofickou či etickou úvahou. Původní předlohou 
tohoto díla je staroindická sbírka Pančatantra vzniklá mezi roky 300 př. n. l. až 200 n. l. Originální text 
Pančatantry se však nedochoval, známé jsou jen mladší překlady a jiné redakce. Zásadní je však překlad do 
arabštiny, vytvořený Abdalláhem ibn al-Mukaffou (asi 723 - asi 759), který soubor nazval dle jednoho příběhu 
o dvou šakalech jménem Kalíl a Dimna. Arabská verze připisuje autorství příběhů mudrci Bidpájovi (zřejmě 
zkomolenina sanskrtského titulu Vidjápati = Pán vědění). Základní rámec příběhů tvoří odpovědi mudrce 
Bidpáje na dotazy krále Dabšalíma, jež se týkají různých stránek lidské povahy a vztahů mezi lidmi. Mudrc 
uděluje panovníkovi rady a pokyny, jimiž by měl řídit sebe i svou obec. Arabský překlad se stal předlohou pro 
všechny další překlady, zejm. do řečtiny okolo 1080, hebrejštiny a kastilštiny kolem 1250 a také do perštiny 
koncem 15. století. Dohromady existuje asi 200 různých verzí textu v téměř šedesáti jazycích. 
99 Rétorika vs. věda (علم). 
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v antice, se s příchodem islámu podstatně nezměnilo. Racionální nástroje řešení politických 

problémů ohledně řízení obce jsou z velké části stejné pro muslimy, jako byly pro obyvatele 

Athén.  

Spoléhání se na Platónovy myšlenky v otázkách uspořádání obce by pro tehdejšího 

čtenáře Ibn Bádždžova spisu mohlo být akceptovatelné, ovšem v případě řízení domácnosti 

a rodiny se to jeví jako nemožné. Ve skutečnosti ale myšlenky prezentované v Řízení jen 

těžko nalézáme v Ústavě.  Problematické je současně i samotné dílo, k němuž Ibn Bádždža 

odkazuje. Doslova píše, že se nejvíce shoduje s tím, co říká Platón v knize al-Sijását al-

Madaníja. Běžně byla však Ústava v arabštině označována jen jako al-Sijását.100  Nejedná 

se zřejmě o pouhou chybu v překladu, neboť tento název Ibn Bádždža zná a v jiných textech 

s ním pracuje.101 Mohlo by tedy jít o skrytý odkaz na stejnojmennou práci al-Fárábího, 

nicméně jeho myšlenky na tomto místě Ibn Bádždža nijak neakcentuje.  Pravděpodobnější 

se proto zdá, že tím Ibn Bádždža odkazuje spíše k většímu souboru blíže nespecifikovaných 

Platónových děl v čele s Ústavou. Ibn Bádždža se nezajímá o doslovný obsah Platónova díla, 

spíše sleduje obecné poselství, které u Platóna nachází. Tomu nasvědčuje i fakt, že z Platóna 

necituje přímo, pouze se k němu odkazuje jako k relevantnímu zdroji, který musí mít čtenář 

na paměti. Zdá se, že jeho odkazování má spíše didaktický charakter. Čtenář má nejprve 

kriticky prozkoumat antický zdroj, aby ho mohl porovnat s Ibn Bádždžovými tvrzeními.  

Ve druhé kapitole Řízení Ibn Bádždža uvádí: „…o řízení se obvykle nehovoří 

v souvislosti s ní [domácností], a pokud ano, pak spíše metaforicky a v omezeném smyslu.“ 

(38,8-9) Proč se tedy k řízení domácnosti vůbec vyjadřovat? Nutnost zabývat se tímto 

tématem zdá se, vyplývá z odlišného uspořádání muslimské obce od řecké. Arabská 

společnost je spravována vládnoucí dynastií, kde je důraz kladen na loajalitu vůči rodině, a 

naopak je oslabován vztah jednotlivce k obci. V antickém Řecku byl veřejný život propojen 

se soukromým životem způsobem, který v Ibn Bádždžově době již neexistuje. Na řízení 

arabských obcí nijak neparticipovali občané ani vlastníci půdy. Jejich správa byla zcela 

v rukou centralizované vládnoucí dynastie, která udržovala odstup mezi jednotlivcem a obcí. 

                                                           
100 Srov. Fauzi M. Najja: Siyasa in Islamic Political Philosophy. In Islamic Theology and Philosophy: Studies 

in Honor of George F. Hourani. Edited by Michael E. Marmura. Albany: State University of New York Press, 

1984, s. 92-110. 

101 Např. Risálat al-wadá (Letter of Farewell). In Opera Metaphysica, edited with an introduction and notes by 

Majid Fakhry. Dar al-Nahar, Beirut 1968, s. 125. 
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Rodina a domácnost má pro muslimskou společnost zcela fundamentální význam na rozdíl 

od fungování antické obce.  

Důvodem, proč Ibn Bádždža tématizuje řízení domácnosti ve vztahu k Platónovi, se 

ukazuje snaha obnovit přímý vztah mezi jednotlivcem a obcí. Ibn Bádždža otevírá téma 

dokonalého řízení domácnosti tvrzením, že její dokonalost je odvozena od dvou jiných forem 

dokonalosti, o které člověk usiluje kvůli nim samým. Jednou z nich je ctnostná obec a druhá 

zahrnuje zdokonalování člověka. Dokonalost domácnosti je však pouze prostředkem 

dosažení první z nich. Ibn Bádždža shrnuje „Platónovy myšlenky“ o řízení domácnosti takto: 

1) domácnost je především částí obce; 2) přispívá k celkovému blahu města, a proto má 

přirozeně politickou funkci (jiné funkce Ibn Bádždža úmyslně přehlíží); 3) „přirozeně náleží 

pouze mezi lidské bytosti“ (zvířata se sdružují jen k nižším účelům, např. rozmnožování). 

O vnitřním uspořádání domácnosti i rodinných vztazích Platón ústy Ibn Bádždži mlčí. Jeho 

výklad je také prost všeho, co se týká plození.102 Takto široce pojatá interpretce se zdá být 

v souladu s náboženskými představami muslimů.  

„On [Platón] vysvětluje, že nejlepší existence toho, co je částí, je existence jako 

součást.“ (39,11) Tímto tvrzením Ibn Bádždža zdůrazňuje závislost domácnosti na obci. 

Není autonomní ani soběstačná. Nemůže existovat mimo obec. Svou přirozeností je 

„neúplná“, musí být součástí celku, tj. obce. Následuje cíle obce a slouží jejím potřebám. 

Takto v souladu se svou přirozeností zdokonaluje samu sebe a přispívá tak zachování a 

dokonalosti obce. Dokonalost jedné je součástí dokonalosti druhé. Ústava se dle Ibn Bádždži 

snaží ukázat, že je nesmyslné řídit obec, jako by to byla rozšířená domácnost – účel obce se 

liší od účelu domácnosti. Domácnost je obci podřízena. Její dokonalosti nemůže být 

dosaženo jinak než v dokonalé obci.  

Ibn Bádždža představuje velmi determinující pohled na ctnostnou domácnost. 

Domácnost může být ctnostná pouze v ctnostné obci a její dokonalost nepochází od ní samé, 

ale pochází od obce. Domácnost participuje na dokonalosti ctnostné obce. Je-li město 

nedokonalé, pak musí být nedokonalé i jeho části – domácnosti: „Domácnost má, vyjma 

dokonalé obce, v každém ze čtyř nedokonalých [měst], které byly již vyjmenovány, 

nedostatečnou existenci a má něco, co není přirozené. Dokonalá domácnost je ta, v níž 

                                                           
102 Důvod, proč se Ibn Bádždža vyhýbá platónským motivům jako je společné rodičovství či eugenická 
reprodukce (viz V. kniha Ústavy), není jasný. Buď tak činí záměrně, protože taková tvrzení by byla pro 
muslimského čtenáře příliš pobuřující, nebo nezájem naznačuje, že tato témata není nutné diskutovat ve vztahu 
k řízení obce a domácnosti. 
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nemůže být nic navíc, co by se stalo nedostatkem, jako je například šestý prst.103 Zvláštní 

vlastností všeho, co je dokonalé, je to, že v něm není nic nedostatečného.“ (39,13-16) 

Nedokonalost v domácnosti vychází z nedokonalosti obce. Trpí nedostatkem a vadou, které 

Ibn Bádždža chápe jako proti její přirozenosti.104  

Má-li být domácnost dokonalá, musí participovat na dokonalosti obce i všechny její 

části. Ibn Bádždža přesně nespecifikuje, co míní částmi domácnosti, ale z širšího kontextu 

lze usoudit na vztahy mezi dospělými členy domácnosti. Ibn Bádždža tak oslabuje význam 

vztahů uvnitř domácnosti a soustředí se na její vnější vztahy k celku obce, aby ukázal její 

omezený politický význam pro řízení obce, což jde proti duchu tehdejší muslimské obce. 

Říká, že význam některých domácností a rodin je přeceňován a slouží jako prostředek k 

dosažení nepravých cílů. Jediným cílem, který je třeba sledovat v souvislosti s řízením 

domácnosti je ctnostný život jedince a obce. Upřednostňování domácnosti jako modelu pro 

řízení obce považuje za nesprávný, protože ctnost jednotlivých členů domácnosti není 

zaručena jejím ctnostným uspořádáním. Je totiž pravděpodobné, že vztahy mezi obyvateli 

domácnosti jsou zakotveny v iracionálních preferencích, které nevedou k dokonalosti lidské 

bytosti. Pouze ctnostná obec má potenciál upravovat vztahy mezi občany tak, aby byly 

upřednostňovány ty ctnostné. Jen dokonalé řízení obce zaručuje nejlepší způsob života pro 

své občany. 

Otázce řízení domácnosti se Ibn Bádždža ve svém pojednání věnuje poměrně dlouze 

a obšírně. Obzvlášť ve srovnání s jen krátkou zmínkou o řízení obce v předcházející kapitole. 

Důvodem je pravděpodobně publikum, kterému je text určen. Ibn Bádždža chce čtenářům 

vysvětlit, že obec by neměla být uspořádána po vzoru domácnosti a řízena vládnoucí 

dynastií, jak je v jeho době zvykem. Vztah mezi domácností a obcí vykresluje na pozadí 

sporu mezi knihami antické filozofie a populární literatury. Čtenář se dozvídá, že dokonalá 

domácnost je součástí obce a její ctnost vychází z její participace na ctnosti dokonalé obce. 

Nedokonalé domácnosti mají jen nedostatečnou existenci. Existují pouze ze zvyku, a to vede 

                                                           
103 Podrobněji k fenoménu hexadaktylie (šest prstů) v biblických a středověkých zdrojích např. A. M. 
Honeyman v článku Some South Arabian Instances of Polydactyly. (In Man 61 (1961), 161-162.) Na rozdíl od 
Ibn Bádždži Honeyman uvádí, že dědičný výskyt šestého prstu nebyl obvykle považován za nedostatek, ale za 
královský znak. Ibn Bádždža to však vnímá jednoznačně jako nepřirozenost. 
104 V osmé kapitole hovoří Ibn Bádždža podobně v souvislosti s postavou osamoceného, když popisuje 

nepřirozenost izolace a jiné překážky, jež člověku brání v dosažení blaženosti. 
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nevyhnutelně k jejich zániku. Domácnost mimo dokonalou obec není schopná přispět ke 

ctnosti v obci. Ibn Bádždža tak domácnosti nepřisuzuje prakticky žádnou roli pro ctnostný 

život jednotlivce.  
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Dokonalá ctnostná obec 

Základními stavebními bloky dokonalé ctnostné obce jsou pravdivé názory a 

ctnostné jednání: „Všechny její [tj. ctnostné obce] názory jsou pravdivé, není zde žádný 

falešný názor. Všechny její činy jsou samy o sobě bezvýhradně ctnostné.“ (41,17-18) 

Podobně hovoří Ibn Bádždža i v šesté kapitole Řízení: „Je zřejmé, že každý názor, jiný než 

názor obyvatel dokonalého města, je falešný a každé jednání, (…) je závadné.“ (42,2-3) 

V prvních čtyřech kapitolách hovořil Ibn Bádždža vždy zcela výhradně o obyvatelích obce. 

V páté kapitole se však jeho výklad významně stáčí směrem k jednotlivci. Tato perspektiva 

se ukáže jako zásadní pro výklad o ctnostné obci. Přesněji, diskuze o ctnostné obci se stane 

součástí diskuze o řízení sebe sama. Ibn Bádždža neříká téměř nic o povaze nebo účelu obce 

vzhledem k pravomocím, řízení či zákonům. Naopak zanechává ve čtenáři dojem, že znalost 

pravdivých názorů a ctnostného jednání determinuje řízení obce.  

Ibn Bádždžova oslava dokonalé ctnostné obce v první části Řízení, je psána velmi 

čtivým stylem. Jeho sugestivní prohlášení, že celek i všechny její části jsou zcela dokonalé 

a bezchybné, mají zřejmě povzbudit touhu čtenáře žít v obci, kde má každý jedinec na paměti 

dobro druhých, žije ctnostně, těší se ze společného života v pravdě a sleduje jen to 

svrchovaně dobré a krásné. Ibn Bádždža nedefinuje, co je morálka ani přesně neurčuje, jaké 

ctnosti má na mysli. Svým přístupem tak zřejmě chce chránit smysl pro správnou morálku 

v obci, protože si je vědom, že diskuze o ctnosti, často vedou k určitému morálnímu 

relativismu. Ten může vyústit v kritiku, či dokonce popření existence jakýchkoliv norem 

umožňujících politický život vůbec.  

Na rozdíl od Platónovy ideální obce, která svým uspořádání a řízením může 

vyvolávat i morální pobouření, v Ibn Bádždžově popisu dokonalé ctnostné obce nic 

nepředstavitelného či obtížně akceptovatelného nenajdeme. Sám přiznává, že jeho úvahy 

jsou výsledkem abstrakce. Ibn Bádždža nikde neusiluje o dokázání pravdivosti svých 

myšlenek.  Všechna svá tvrzení prezentuje jako zcela evidentní sama od sebe. Naopak 

břemeno dokazování, případně vyvracení, klade na čtenáře. Důrazně na něho apeluje, aby se 

obrátil k antickým zdrojům a kriticky zhodnotil jejich přínos ke zkoumanému tématu. 

Odkazuje zejména na text Ústavy a Etiku Nikomachovu. Čtenář má jeho argumentaci doplnit 

myšlenkami jeho předchůdců tam, kde ji cítí jako nedostatečnou. Sám ale doporučená díla 

nijak kriticky nehodnotí.  
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Na závěr páté kapitoly ovšem Ibn Bádždža zasévá ve čtenáři jisté pochybnosti, když 

se táže, zda je uskutečnění dokonalé ctnostné obce vůbec možné. Má-li být veškeré jednání 

obce ctnostné, pak musí všichni její obyvatelé vlastnit potřebné ctnosti, kterými usilují o to 

nejlepší pro celek. Musí neustále upřednostňovat dobro pro všechny před osobním 

prospěchem. Zdá se, že Ibn Bádždža není zřejmě stoprocentně přesvědčen, je-li vůbec člověk 

jako jednotlivec s to takový úkol zvládnout, natož pak na úrovni obce. Klade si otázku, zda 

to není jen vysněné přání. V lidské duši totiž probíhá neustálý boj mezi žádostivostí a 

rozumem, kterého se člověk nikdy nezbaví. Může jej pouze usměrňovat. Žádostivost v duši 

člověka tak vlastně představuje jakousi přirozenou překážku na cestě za ctnostným životem 

a ustavením dokonalé ctnostné obce. Ibn Bádždžovi úvahy o ctnostné obci jsou tak vlastně 

především poučením o umírněnosti. Úmysl nastolit dokonalé ctnostné město vyžaduje 

neobvyklou oddanost druhým, vytrvalost v tom, co je správné, i značné osobní oběti. 

Z celkového vyznění celého pojednání lze ale nakonec usoudit, že i přes uvedené 

pochybnosti se Ibn Bádždža přece jen nechce vzdát naděje na dosažení ctnosti pro všechny 

existující nedokonalé obce.  

 

Pravdivé názory a ctnostné jednání 

V páté kapitole Ibn Bádždža tvrdí, že cesta směrem k dokonalé ctnostné obci je 

tvořena správným a ctnostným jednáním. Správné jednání jako prostředek k dosažení ctnosti 

vychází z duše ve formě poznání toho, co je správné. Říká, že „…všechny činy ctnostného 

města jsou správné, to je zvláštní charakteristika, kterou mu lze přiznat.“ (41.6-7) Později 

doplňuje, že současně jsou: „…všechny jeho činy samy o sobě bezvýhradně ctnostné.“ 

(41.18) Proto nemůže v dokonalé ctnostné obci dojít k žádné chybě či sváru. Ibn Bádždža 

popisuje rozdíl mezi „bezvýhradně ctnostným“ jednáním, jež je ctnostné samo o sobě, a 

jednáním, které je sice nazýváno ctnostným, ale ve skutečnosti je pouze vymezeno 

„…vztahem k nějakému existujícímu poškození.“ (41,19) Pro lepší pochopení uvádí 

následující příklad: „Amputovat končetinu, je samo o sobě škodlivé, nicméně v určitém 

případě to může být užitečné – například u někoho, koho uštknul had a jehož tělo se uzdraví 

tím, že se [končetina] oddělí. Stejně tak je škodlivé skamonium,105 i když pro nemocného 

může být užitečné.“ (41,20-42,1)  

                                                           
105 Skamonium je ztuhlá olejopryskyřice, jež se získávala z kořene Svlačce počistivého. Už ve starověku bylo 
skamonium známé jako velice účinný pročišťující prostředek. Renesanční lékař a botanik Pietro Andrea 
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Ibn Bádždža uvádí více podobných příkladů s cílem doložit, že určité postupy, jež 

jsou za standardních situací chápany jako škodlivé či nežádoucí, mohou být shledány jako 

dobré a prospěšné vzhledem k jistému zranění či nemoci. Takové jednání pak nazýváme 

ctnostným, pouze protože se vztahuje k určitému nedostatku či nedokonalosti. Ibn Bádždža 

vysvětluje, že ctnostné činy nevyžadují vždy rozsáhlé znalosti nebo velké úsilí, mohou být i 

tak jednoduché, jako je např. zlomení dřevěné tyče za účelem obrany druhých před 

napadením nebo jezení třešní pro lepší zdraví člověka. Bezvýhradně ctnostné jednání má cíl 

samo v sobě. Není vyvoláno nutností nápravy. Přestože Ibn Bádždža nikde v celém 

pojednání přímo netvrdí, že by oba typy ctnostného jednání nemohly existovat společně 

v jedné obci, rozhodně budí dojem, že bezvýhradně ctnostné jednání omezuje pouze na 

dokonalou ctnostnou obec a osamoceného. Ctnostné jednání obecně stojí především na volbě 

udělat správnou věc, ve správný čas a ze správného důvodu. Důležitým kritériem je tedy 

záměr. (Srov. 47,18-48,2)  

Dosažení ctnosti v lidském životě závisí spíše na tom, co jednání předchází. Ibn 

Bádždža trvá na přímé korelaci mezi názorem a činem. Jednání je způsobeno přenesením 

skryté hnací síly v duši do formy tělesné promluvy, kterou tělo interpretuje. Hnací síla 

lidského jednání je dvojí, buď myšlenka, resp. názor (رأي) sledující „…povinnost 

vycházející z rozumové duše“, nebo vášeň (انفعال) „…odpovídající zvířecí duši“. (47,7-10) 

Oboje dává vzniknout dvěma druhům jednání. Vztah mezi nimi vymezuje Ibn Bádždža 

následovně: „Zřídkakdy se zvířecí nachází odděleně od lidského, je totiž nevyhnutelné, že 

člověk, který je v přirozeném stavu, ve většině případů přemýšlí o tom, co udělá, s výjimkou 

těch málo situací, kdy je to čistě vášeň, kdo je původcem jednání. To zvířecí v něm totiž 

užívá to lidské, aby své jednání zdokonalilo. Ale lidské se nachází odděleně od zvířecího. 

Nicméně může být doprovázeno vášní zvířecí duše.“ (47,11-15) 

Ibn Bádždža opakuje, že přirozeností racionální části duše je velet, zvířecí zase 

poslouchat. Jednání člověka však nevychází pouze z jeho přirozenosti, jako je tomu u zvířat 

a rostlin, je založeno na volbě (إختيار). Volbu Ibn Bádždža definuje jako „vůli přicházející 

                                                           

Gregorio Mattioli (1501-1577) shrnul jeho účinky takto: „…purguje silně život, vyhání šlem, choleru, 
melancholii a zlé vlhkosti. Jest hlavní kus v apatékách potřebný k mnohým počišťujícím lektvařím, konfektům 
a pilulím..." (František Polívka: Užitkové a pamětihodné rostliny cizích zemí. Olomouc: Nakladatelství R. 
Prombergra, 1908, s. 311.) 
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skrze rozvažování“. (46,10) Každé volbě člověka musí předcházet názor.106 Rozdíl mezi 

zvířecím a lidským jednáním spočívá v tom, že pouze lidské jednání sleduje nějaký záměr, 

resp. vyšší cíl. V ideálním případě lidská vůle vybírá cíle, které jsou upřednostňovány 

rozumem. Jedinec uvažuje o prostředcích vedoucích k cílům, zvažuje možné kroky, které 

odpovídají těmto cílům, a současně promýšlí pravděpodobné výsledky zvoleného jednání. 

Rozvažování zahrnuje rozumové hledání, které je následováno lidským jednáním.  Čím je 

schopnost rozvažování jedince vytříbenější, tím lepší činy vykonává. To připomíná 

Aristotela, který říká, že „…uvažování totiž jest jenom jakési hledání.“ (EN. 1142a31-32); 

„Rozvážný člověk prostě jest ten, kdo ve shodě s usuzováním směřuje jako k cíli k tomu, co 

z věcí, které mají býti vykonány, jest pro člověka nejlepší.“ (EN. 1141b12-13) Rozvažování 

dle Aristotela nutně usiluje o takové jednání, které je pro člověka přínosné a prospěšné. Proto 

svoji úvahu koncipuje jako volbu toho „nejsnazšího a nejkrásnějšího“ cíle. (Srov. EN. 

1112b18)  

Každý cíl člověka, řádně pochopený, musí být spojený s určitým uměním a každé 

umění má za cíl to dobré. Jakmile rozum obsáhne přirozený účel člověka a jeho místo v řádu 

všech věcí, muže jedinec začít hledat možné a nutné kroky, které ho dovedou k ctnostnému 

životu. Ctnostný člověk je pro Ibn Bádždžu ten, který naslouchá přirozenému řádu světa, 

tzn. vlastní pravdivé názory a který usiluje o dosažení nejvyššího lidského dobra, tj. 

blaženosti. Ibn Bádždža předpokládá, že lidé jsou od přirozenosti bytosti společenské. Mají-

li dosáhnout ctnostného života, musí žít v obci. Přiznává, že současné politické uspořádání 

nabízí jen málo příležitostí porozumět tomu, co je ctnostné. Ve svém pojednání proto klade 

důraz na aktivitu jednotlivce, když takového porozumění nemůže jedinec dosáhnout 

kolektivně v obci. Připouští proto, že výjimečně může určitý jedinec dosáhnout prozatímní 

formy ctnosti sám, tj. mimo obec. (Srov. 48,15-19) 

 

Nepřítomnost lékařů a soudců v dokonalé ctnostné obci 

Ibn Bádždžův popis dokonalé ctnostné obce, jak ho zachycuje pátá kapitola Řízení, 

tematizuje soudnické umění, jež souvisí s otázkou ctnostného jednání. To čtenáře přivádí 

k problému věčného souboje mezi rozumem a žádostivostí, který Ibn Bádždža ilustruje na 

                                                           
106 Ibn Bádždža obecně nevylučuje možnost volby bez rozvažování. Srov.: „Zvířecí jednání, které je 
motivováno spíše vášněmi než rozumem, představuje vůli bez přítomnosti myšlení.“ (75,7) Nicméně pro lidské 
jednání platí, že volbě vždy předchází názor. 
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pozadí tématu lékařského umění. Ibn Bádždža tvrdí, že rozhodnými ukazateli, zda je obec 

ctnostná, či nikoliv, je nepřítomnost lékařů a soudců: „Zvláštní charakteristikou dokonalé 

obce je to, že v ní nenalezneme lékaře ani soudce, zatímco k obecným charakteristikám čtyř 

jednoduchých [nedokonalých] měst patří, že vyžadují lékaře a soudce. Čím je město 

vzdálenější od dokonalé obce, tím více vyžaduje přítomnost těchto dvou, kteří se stávají 

ve městě váženější.“ (41,14-17) Jelikož všechny činy všech obyvatel dokonalé ctnostné obce 

jsou správné a ctnostné, nemůže zde dojít k žádnému sporu ani nedostatku, a proto není třeba 

lékařů ani soudců. Lékařské umění je příznakem omezení, které člověku přináší žádostivost. 

Soudnické umění je spojené s absencí spravedlnosti v lidské duši. Ibn Bádždžovo tvrzení je 

současně určitým testem a je zřejmé, že jím žádná existující obec neprošla. Jakým způsobem 

mají být tato umění z obce odstraněna, ale Ibn Bádždža detailněji nevysvětluje.   

Inspiraci opět Ibn Bádždža nachází u Platóna, který v Ústavě popisuje rozdíl mezi 

zdravou a nemocnou obcí.107 V první obci žijí její obyvatelé velmi prostý a skromný život. 

Každý má k dispozici dostatek toho nejnutnějšího a jediného potřebného. V jídle i plození 

dětí panuje rozmysl i uměřenost. Obec nemocná je plná přepychu a nabubřelosti. Strava, 

obydlí i oděv už nejsou určovány tím, co je nezbytně nutné, ale nestřídmostí, požitkářstvím 

a módou. Typickým rysem je neomezený shon po bohatství a touha hromadit. Nezdravá obec 

proto nepřiměřeně bují a vlastní území je jí malé. Proto vstupuje do válečných konfliktů se 

svými sousedy. (Resp. 372a-373e) V arabském středověkém prostředí, zejm. v oblasti 

medicíny,108 byla rozšířena podobná myšlenka, kdy proti sobě byly postaveny dva způsoby 

života. Na jedné straně se nachází prostý a skromný život v poušti, na druhé straně pohodlný 

                                                           
107 Platón v Ústavě hovoří o zdravé obci nikoliv ctnostné (ενάρετος). Jeho obec má však souhrn všech ctností: 
moudrost, statečnost, uměřenost a spravedlnost. Ibn Bádždža pracuje s ctnostnou obcí ( الفاضلة المدینة ) ovlivněn 
al-Fárábího učením. Vůči ní nestaví obec nemocnou jako Platón, ale obec jednoduchou (بسيط).d(41,15) Jejich 

popisy ve vztahu k lékařskému a soudnickému umění se však podobají. 
108 Arabská medicína představuje zásadní příspěvek k dějinám lékařství. Vycházela z řeckých a byzantských 
pramenů a současně z orientálních lékařských tradic. V mnoha oblastech dosáhla významného pokroku a svými 
objevy významně posunula celou lékařskou vědu. Arabský lékař se vědeckému zkoumání věnoval 
z teoretického, resp. celostního i praktického hlediska. Než přikročil ke konkrétnímu lékařskému postupu, 
zkoumal nejen projevy nemoci, ale její příčiny, životní způsob pacienta i prostředí, ve kterém žije. Veřejné 
zdravotnictví v arabské říši bylo na velmi dobré úrovni. V dobách největšího rozkvětu mělo každé středně 

velké město svou nemocnici. Potřeba zpřístupnění lékařské péče všem vycházela jednak z hygienických 
příkazů Koránu, jednak z rovnosti věřících před bohem. (Islamic Culture and the Medical Arts. The Online 

Version of A Brochure to Accompany an Exhibition in Celebration of the 900th Anniversary of the Oldest 

Arabic Medical Manuscript in the Collections of the National Library of Medicine. Edited by Emilie Savage-

Smith. University of Oxford. National Library of Medicine. Bethesda, Maryland 1994. URL: 

https://www.nlm.nih.gov/exhibition/islamic_medical/index.html) 
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život obyvatelů měst. Ideálem je beduín, který žije ve zdravém prostředí, tj. v suchém 

klimatu. Bez zbytečného přepychu a nadbytku. Tento zdravý životní styl mizí v momentě, 

kdy se lidé přesouvají do oáz a sdružují do měst. V takovém prostředí panuje vlhké klima, 

které je příčinou zánětů a nemocí. Přítomný nadbytek podporuje neuměřenou životosprávu 

a hromadění nepotřebného bohatství. 

Platónem představená nemocná obec trpí zjevnou nedokonalostí, a proto vyžaduje 

mechanismy nápravy: „Jestliže však jest v obci plno nevázanosti a nemocí, zdaš se neotvírají 

ve velkém soudní síně a nemocnice? A nestává-li se, že tu nabývá vážnosti sudičství a 

lékařství, když se jím i mnozí svobodní občané úsilně zabývají? (…) Jistě nenalezneš v obci 

žádného většího důkazu o špatném a nedůstojném vychování, než je-li tam potřebí 

dovedných lékařů a soudců nejen obyčejnému lidu a ručním dělníkům, nýbrž i těm, kteří si 

chlubně osobují vyšší vzdělání. Či nezdá se ti hanbou a velikým důkazem nevzdělanosti, 

jestliže kdo jest nucen využívati práva dodávaného od jiných, jakožto pánů a rozhodčích, a 

vlastní zásoba mu nestačí?“ (Resp. 405a-b) 

Ibn Bádždžův argument zapovídající soudnictví a lékařství v dokonalé ctnostné obci 

je postaven na otázce morální povahy umění jako kombinace určitého souboru znalostí s 

praktickými dovednostmi. Lze říct, že praxe nějakého umění nebo spoléhání se na ně je 

dobrá nebo špatná? Ibn Bádždža v Řízení tvrdí, že ano. Umění může být samo o sobě špatné, 

zakládá-li se na falešných názorech a chybném jednání a slouží-li jeho samotná přítomnost 

v obci škodlivým účelům. Tak tomu je podle něj v případě lékařství a soudnictví, a proto 

obě umění z dokonalé ctnostné obce vylučuje. Existence lékařů a soudců je pro Ibn Bádždžu 

znakem všeobecného poklesu lidského chování a nedokonalosti v obci, kdy se obyvatelé 

příliš spoléhají na druhé, kteří za ně dělají to, co by měli být schopni činit sami. Tímto se liší 

od Platóna, pro kterého je umění samo o sobě zřejmě hodnotově neutrální. Morálně 

zodpovědní jsou lidé, kteří jej mohou používat k dobrým či špatným účelům. Umění může 

napáchat škody stejně snadno, jako činit dobro. Zneužití umění dokládá Platón třeba 

příkladem Hérodika,109 učitele tělocviku, který zneužíval své znalosti medicíny 

k prodlužování života, byť byl sám nevyléčitelně nemocný. (Resp. 406a-b) Takové užívání 

lékařského umění odsuzuje jako „výchovu k nemocem“, kdy lékař opustil původní dobré 

                                                           
109 Hérodikos Sélembrijský (5 stol. př. n. l.) byl současníkem Sókrata. Mimo Ústavu, se objevil také v dialogu 

Prótagoras, kde byl označen za sofistu (316d). 
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záměry medicíny stanovené Asklépiem,110 který „…věděl, že všichni, kdo žijí v dobrých 

ústavních poměrech, mají v obci přikázaný nějaký úkol, jejž nutno konati, a že nikdo nemá 

kdy, aby po celý život stonal a dával se léčiti.“ (Resp. 406c)  

Aby Ibn Bádždža ukázal, proč není v dokonalé ctnostné obci za potřebí lékařů, uvádí 

ve svém pojednání celou řadu příkladů z oblasti medicíny a farmacie. Zmiňuje se o užívání 

léků, fyzikální terapii i chirurgii. Dotýká se tématu prevence a správné životosprávy. 

„Obyvatelé [dokonalé ctnostné obce] se neživí škodlivými potravinami. Takže nemusí být 

znalí léků či jiných podobných věcí proti asfyxii způsobené houbami. Ani si nemusí být 

vědomi terapií v případě pití vína, protože nic v ctnostné obci není nezřízené. Podobně 

způsobuje mnoho nemocí nedostatek cvičení. Je zřejmé, že ani to nenastane. A je 

pravděpodobné, že v ní není zapotřebí jiných postupů, než je napravení vykloubených 

končetin a léčby těch nemocí, jejichž příčiny přicházejí zvenčí tak, že se jim ani pružné 

zdravé tělo není schopné vyhnout nebo jim vzdorovat. Už nyní bylo zaznamenáno mnoho 

příkladů zdravých lidí, jimž se sami od sebe zacelily i velké rány, a bylo pozorováno i mnoho 

dalších takových uzdravení.“ (41,6-13)  

Obyvatelé dokonalé ctnostné obce si nezpůsobují žádné nemoci špatnou 

životosprávou. Proto zde není zapotřebí takového lékařského umění, které napravuje neduhy 

způsobené prostopášností. Všichni občané jsou nuceni jíst a pít mírně, pravidelně cvičit a 

pečovat o své tělo. Lékařských postupů je třeba pouze k léčbě úrazů a nemocí, které nejsou 

způsobeny vlastní vinou. Podobně se vyjadřuje i Platón, když povoluje lékařské umění ve 

zdravé obci k nutným případům.111 (Srov. Resp. 410b) V osmé kapitole Řízení připomíná 

Ibn Bádždža také řeckého lékaře Galéna: „Budeme hovořit o tom, jak je on sám řízen, aby 

získal tu nejlepší existenci, stejně jako lékař mluví o tom, jak se má osamocený řídit 

v [nedokonalé] obci, aby byl zdravý, a to buď zachováváním jeho zdraví, jak napsal Galén 

                                                           
110Asklépios se stal v Řecku od konce 5. stol. př. n. l. velmi populárním božstvem. Údajně to byl řecký léčitel 
žijícím ve 13. stol. př. n. l. Postupem času byl však prohlášen za boha léčitelství. V řecké mytologii byl spojen 

s Apollónem, který mu byl otcem. 
111 Na rozdíl od Platóna se Ibn Bádždža v pojednání nijak nevyslovuje k těm obyvatelům dokonalé ctnostné 
obce, kteří trpí určitým neduhem od narození či jsou nevyléčitelně nemocní. Všem obyvatelům ctnostného 
města nastavuje určitý zdravotní standard, bez ohledu na individuální odchylky a jejich specifické potřeby. 
Platón naopak nechává nevyléčitelně nemocné zemřít a ty, „…jež mají duši v základě špatnou a nezhojitelnou“, 
usmrtit. (Resp. 410a) Jejich léčbu zakazuje, protože žádný z nich není „…sám sobě, ani obci užitečný.“ (Resp. 

407e) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%A9_%C5%98ecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eck%C3%A1_mytologie
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v knize Zachování zdraví,112 nebo tím, že ho zotavuje, je-li třeba, jak je popsáno v 

medicíně.“113 (43,17-20) Dle názoru Ibn Bádždži se v jeho době praktikuje pouze špatný 

způsob umění medicíny.  

Postava Galéna slouží Ibn Bádždžovi k vytvoření paralely k politickému zdraví 

osamoceného jedince. Nejlepším způsobem života pro osamoceného v nedokonalé obci je 

„…dosáhnout blaženosti, když [v obci] neexistuje (…) nebo odstranit ze sebe neshody, které 

mu brání získání blaženosti či toho, co je možné“. (43,19-20) Jakmile jedinec dosáhne 

blaženosti, pak „…si ji uchovává stejně jako si uchovává zdraví“. (43,21) To znamená, že 

správné řízení (tadbír), které povede k dosažení blaženosti, předpokládá komplexní 

představu toho, co je pro člověka dobré a zdravé. Ve třetí části Řízení tak Ibn Bádždža 

pokračuje tím, že zdraví spojuje přesně s jedním způsobem života, resp. ctnostným řízením, 

které jediné sleduje to, co je dobré: „Vztah těchto podmínek je jako vztah způsobů života k 

duši. Stejně tak, jako je zdraví považováno za jedinečné v rozporu s těmito mnoha 

[podmínkami], je zdraví samo o sobě přirozenou záležitostí pro tělo. Tyto mnohé 

[podmínky] jsou vnější povahy. Podobně je trvalá cesta života přirozenou situací duše, je 

jediná na rozdíl od zbývajících způsobů života, kterých je mnoho, a tyto mnohé jsou duši 

nepřirozené.“ (91,7-11) 

Ibn Bádždža chce, abychom chápali ctnostné řízení osamoceného v nedokonalé obci 

jako holistickou léčbu společnosti, duše i těla s ohledem na způsob života jednotlivce. 

Ovšem netvrdí, že by všechny ostatní způsoby života byly nutně nezdravé, škodlivé a zlé, 

ačkoli některé z nich mohou spadat do této kategorie. Ibn Bádždža spíše varuje před 

všudypřítomným nezájmem obyvatel o nalezení nejlepší možné existence v obci a kritizuje 

                                                           
112 Ibn Bádždža má na mysli Galénův spis Zdraví (Hygieina), kde autor rozlišuje mezi „hygienou“, tj. správnou 
životosprávou a ochranou, jež slouží k zachování zdraví, a lékařským uměním, které je třeba k obnovení zdraví. 
Více ke Galénově spisu např. Heinrich von Staden: „Počínaje 5. stoletím se vyvinulo značné množství řecké 
literatury o zachování a obnově zdraví pomocí správné životosprávy (diaita), tj. stabilního způsobu života, 
včetně stravy, cvičení, koupání a dalších pravidelných návyků.“ (Health. In Encyclopedia of Ancient Greece. 

Ed. Nigel Wilson. New York: Routledge, 2006, s. 337.)  

113 Vzápětí zmiňuje postavu Galéna podruhé. Tentokrát mu ale slouží jako příklad špatného lékaře: „Zachování 
[blaženosti] lze přirovnat k zachování zdraví. To není možné ve třech způsobech života nebo v těch životech z 
nich složených. Názor Galéna a dalších je proto podobný alchymii a astrologii. To, co nazývá lékem duše, je 
lékem těla, zatímco vláda je lékem společenství.“ (43,23-44,2) Ibn Bádždža chce svým výrokem odmítnout 
Galénovu analogii mezi lékařstvím a vládnutím, která odděluje péči o tělo a péči o duši. Vládnutí je podle něj 
jako zdraví. Usiluje o dosažení dobrého a prospěšného stavu pro tělo i duši jedince. 
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jejich přílišné spoléhání se na soudce a lékaře, jež jim mají zaručit blažený život bez 

vlastního přičinění. 

Ibn Bádždža souhlasí s Platónem, že každému občanu náleží vykonávat jedno určité 

umění, čímž přispívá k celkovému životu obce. Takto parafrázuje jeho myšlenku 

spravedlnosti: „Je zřejmé, že v dokonalé ctnostné obci je každé lidské bytosti dáno to, co je 

pro ni nejlepší.“114 (41,17) Každý jedinec má udržovat dobré vztahy k sobě i druhým. 

Pečovat o své tělo i duši a vyhýbat se nemocem způsobených nadbytkem či zanedbáním. 

K druhým se má chovat s úctou a zdvořilostí, aby se vyvaroval sporů a hádek. Spravedlnost 

přirovnává Ibn Bádždža k soběstačnosti, zatímco závislost na lékařích a soudcích 

charakterizuje jako určité „konsenzuální otroctví“. Je totiž rozdíl v tom, vykonávat umění 

dle přirozenosti, nebo vynalézt (استنباط) umění „…abychom se zbavili chybného řízení“ 

(44,5-6). Mají-li se druzí starat o naše zdraví a rozhodovat naše spory, znamená to, že 

souhlasíme s nedokonalým rozdělením spravedlnosti v obci, kdy není s každým jedincem 

zacházeno dle jeho přirozenosti. Je pak zapotřebí ustavení nějaké vnější „univerzální 

spravedlnosti“, k níž se budeme upínat.  

Ibn Bádždža naznačuje, že dokonalá ctnostná obec nepotřebuje soudnického umění, 

neboť je vázána jistým druhem občanského přátelství, které sjednocuje obec sledováním 

společného dobra: „… mezi občany je rozšířena náklonnost (المحبة) a není zde žádných 

hádek.“ (41,4) Příčinou hádek, rozbrojů i nemocí v obci je dle Ibn Bádždži nevázanost. 

Pokud chceme víc, než si zasloužíme, pak sledujeme více vlastní zájmy a méně zájmy 

druhých.  Propadne-li člověk chtivosti, mizí z obce přirozená spravedlnost. Jedinec ztrácí 

svobodu vládnout si sám, proto musí být v obci zavedeny zákony a ustaveny soudy. Podobné 

úvahy nalezneme opět v Ústavě: „Ano, vždyť nespravedlnost, Trasymachu, rodí vespolné 

rozbroje, nenávist a půtky, spravedlnost však svornost a přátelství…“ (351d); „Nuže tam se 

nám rodila z rozmanitosti nevázanost, zde pak nemoc…“ (404e); (Resp. 405a-b; viz výše.)115 

                                                           
114 Srov. Sókrates: „Co jsme totiž hned na počátku stanovili všeobecnou povinností, když jsme zakládali svou 
obec, to právě jest podle mého zdání spravedlnost anebo snad nějaký druh toho. Stanovili jsme totiž a často 
jsme opakovali, pamatuješ-li se, že jeden každý má se zabývati jen jednou prací pro obec, a to ke které jest 
jeho přirozené založení nejzpůsobilejší. (…) A že konati své a varovati se mnohodělnosti jest spravedlnost.“ 
(Resp. 433a)  

115 Paralely nalezneme také v Aristotelově Etice Nikomachově (kniha VIII. a IX.) nebo v al-Fárábího 
Aforismech státníka (např. §63). 
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Dokonalá ctnostná obec představuje triumf lidského rozumu nad žádostivostí. Ctnost 

je základem mírového soužití mezi lidmi, příčinou občanského přátelství a náklonosti mezi 

obyvateli obce. Ibn Bádždža koreluje náklonnost a ctnost téměř stejným způsobem, jakým 

Platón dává do souvislosti přátelství a spravedlnost. Přátelství přichází tehdy, když se každý 

občan stane nejprve přítelem sám sobě, tzn., když každý přijme spravedlnost nejprve ve své 

duši (Resp. 443d). Dle Platóna vytváří přátelství, jemuž předchází spravedlnost v lidské duši, 

základ pro to, co definuje lidské vztahy v ctnostné obci. Ibn Bádždža ale tvrdí, že náklonnost 

mezi občany je sice založena na tom, co je správné, ale je motivována vzájemnou touhou po 

něčem, co sama spravedlnost nemůže naplnit. Dokonalá ctnostná obec je sjednocená 

společným zájmem pěstovat ctnost, jež se projevuje jako láska k druhým, což se podobá 

lásce k tomu, co je krásné. Spravedlnost je pro Ibn Bádždžu vždy až důsledkem odklonění 

obce od náklonnosti, tzn. když opustí zření krásného. 

Pojetí spravedlnosti u Ibn Bádždži se tak podobá více Aristotelovi než Platónovi: 

„Podobá se také, že obce udržuje přátelství, a zákonodárci usilují o ně více než o 

spravedlnost; neboť se zdá, že svornost jest něco podobného přátelství (…) Není také potřebí 

spravedlnosti tam, kde jsou přátelé, ale mezi spravedlivými jest k doplnění potřebí přátelské 

lásky a, jak se zdá, mezi spravedlivými jest přátelská příchylnost největší. (…) Ale přátelství 

jest nejen něco nutného, nýbrž i něco krásného; neboť chválíme ty, kteří milují své přátele, 

a má-li někdo mnoho přátel, zdá se to býti jednou z krásných věcí …“116 (EN 1155a 22-32)  

Mizí-li z obce náklonnost, narůstá počet svárů mezi obyvateli, vzrůstá mezi nimi 

chamtivost a prostopášnost, což vyžaduje nápravu: „Zbaví-li se část [dokonalé ctnostné 

obce] náklonnosti a objeví-li se hádky, přijde spravedlnost (عدل); a musí přijít nutně někdo, 

kdo ji vykonává, totiž soudce.“ (41,4-5) Soudce má v obci obnovit určitou míru 

spravedlnosti. Ukazuje, co je stanoveno zákonem, aby všichni občané věděli, co mohou 

očekávat. Nicméně ani soudce, ani zákon nemohou nahradit opravdovou občanskou 

náklonnost, jež je podmínkou skutečného mírového soužití. Soudnictví je symptomem 

                                                           
116 Srov. Joe Sachs: „…Aristotelovo matematické zacházení se spravedlností (...) ji zbavuje jakéhokoliv odkazu 
směrem ke krásnu, jež je naplněním a cílem všech ctností charakteru (1115b12-13, 1122b6-7). To naznačuje, 
že spravedlnost je určitým způsobem neúplná nebo nerozvinutá ctnost, jak bude ukázáno v diskusi o přátelství 
v knihách VIII a IX.“ (In Nicomachean Ethics. Translated with glossary and introductory essay by Joe Sachs. 

Newburport (MA): Focus Publishing, 2002, s. 90, n. 122). Sachs později shrnuje: „Přátelství je přirozenější 
než spravedlnost, drží pospolu život v městech (...), stačí samo o sobě k cílům, k nimž je spravedlnost nutná, 
ale sama o sobě nedostačující, a jako obecná ctnost, na rozdíl od spravedlnosti, dosahuje něco krásného.“ (Ibid. 
s.144, n. 232.) 
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neúplné ctnosti v obci, která je způsobena neúplnou ctností v lidské duši. Proto nic jiného 

než zdokonalení lidské duše, nemůže eliminovat přítomnost soudců v obci. Jelikož 

spravedlnost sama o sobě nestačí k tomu, aby spojila město dohromady, samotné odstranění 

soudnictví, a podobně i lékařství, nestačí k tomu, aby obec byla dokonalou a ctnostnou.  
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Úpadek a zánik dokonalé ctnostné obce 

Optimismus ohledně ustavení a realizace dokonalé ctnostné obce ke konci páté 

kapitoly pomalu vyprchává. Ibn Bádždža připouští, že i ctnostné obci hrozí zánik stejně jako 

všemu, co je časné. Táže se, co způsobuje úpadek a zánik ctnostného města a odpověď nalézá 

v analýze názorů a jednání obyvatel obce. Zrekapitulujme nejprve, co dosud Ibn Bádždža 

řekl o dokonalé ctnostné obci: 1) Je uspořádána v souladu s přirozeností; 2) Předpokládá 

všeobecně ctnostné občany řídící se rozumem, jejichž životy jsou dokonale uspořádané a 

soběstačné; 3) Je spojena jistým druhem občanského přátelství a nenacházíme v ní žádných 

rozbrojů a svárů; 4) Každý názor a každý čin ctnostného občana přispívá ke ctnosti obce, 

neboť sleduje pouze to, co je dobré pro celek obce, nejen jednotlivce; 5) Dokonalé ctnostné 

město je soběstačné jen tehdy, pokud každý obyvatel myslí a jedná ctnostně; 6) V takové 

obci není nutný žádný vnější pořádek, žádná pravidla ani žádné zákony, protože všichni 

občané žijí správně a volí jen dobro. Zcela zásadním pro ctnostnou obec je tedy pravdivé 

poznání. V případě, že občané nevlastní takové poznání, obec přestává být ctnostnou. Tato 

nevědomost se projevuje ve falešných názorech a v chybném jednání, které jsou zdrojem 

nedokonalosti v obci. 

 

Pluralita názorů a zavádění inovací 

Obec dosahuje dokonalosti pouze tehdy, když její obyvatelé vlastní pouze pravdivé 

názory a jejich jednání je vždy ctnostné. Ostatní názory a činy jsou nutně jejich opakem a 

škodí dokonalosti obce: „Je zřejmé, že každý názor, který není názorem obyvatel dokonalé 

obce, je falešný (كذبة) a veškeré jednání, která se objevuje jiným než způsobem obvyklým [v 

ctnostné obci], je chybné (خاطئ).“d(42,2-3) Ctnost města spočívá v jeho jednotě. 

Rozmanitost názorů a jednání se nepřipouští. Ta je dle Ibn Bádždži typická pouze pro obce 

nedokonalé. Ibn Bádždža varuje, že obec by měla být opatrná v případě zavádění nových 

nápadů a vynálezů. Názory a jednání, které jsou příliš radikální a inovativní mohou 

destabilizovat celou obec, a proto je Ibn Bádždža považuje za škodlivé. Opět varuje před 

populární a pseudovědeckou literaturou a uvádí jako příklad knihu O geniálních zařízeních 

(Kitáb al-Hiyal)117 (42,5).  

                                                           
117 Autorem knihy O geniálních zařízeních je Banú Músá, učenec z Bagdádu z 9. století. Citovaná kniha 
pojednává o mechanických strojích. Důvod, proč Ibn Bádždža napadá zrovna tuto knihu, však není jasný. Jak 
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Tato a jí podobné knihy se dle Ibn Bádždži zdají být napsány pro naše zamyšlení. 

„Ve skutečnosti ale mají pouze vzbudit úžas, jejich záměrem není žádné zdokonalení 

člověka.“ (42,6-7) Neuváženě prezentují nové objevy a myšlenky, často však bez ohledu na 

celek obce, její názory i obvyklé postupy, jež drží obec pohromadě. Takové inovace 

označuje Ibn Bádždža jako zlo (شریر) a nevědomost (جاهل). V sedmé kapitole Ibn Bádždža 

dokonce tvrdí, že zavádění těchto falešných názorů způsobuje nemoc v ctnostné obci, kvůli 

které se její uspořádání rozpadá a obec tak ztrácí svou dokonalost. (Srov. 43,2-3) Ctnost 

města se vytrácí, protože jeho obyvatelé ztratili ze zřetele to, co je pro soudržnost města 

nezbytné. Vyzývá ke kritickému přístupu při čtení podobných textů. 

Kritické stanovisko zaujímá Ibn Bádždža vůči „gramatikům“ a jim podobným 

pseudovědeckým autorům, neboť při psaní nepostupují s maximální opatrností a šíří tak 

mezi lidmi zlo a nevědomost. (Srov. 42,7-8) Zároveň kritizuje vědce, kteří ve svých spisech 

pouze předstírají zájem o věčné pravdy a poznání celku, ale ve skutečnosti nemají na paměti 

dobro pro všechny, sledují jen určitý způsob života a podporují názory, jejichž užitečnost se 

časem snižuje. (Srov. 40,17) Jejich názory jsou stejně proměnlivé jako jejich způsob života 

„…a poté, co byly užitečné, se stanou škodlivými nebo odmítnutými.“ (41,1) Ibn Bádždža 

proto apeluje na morálku jednotlivých autorů a klade důraz na autocenzuru, zejm. pokud jde 

o vědce, aby nedošlo k šíření myšlenek ohrožujících soudržnost města. Účelem všech knih 

má být zdokonalování člověka, resp. výchova k ctnosti, nikoliv šokovat a vzbuzovat údiv 

čtenáře. Jejich opakem jsou filozofická díla jako je například jeho pojednání, které podporuje 

víru v nadčasové pravdy a soustředí se na dobro o sobě a dobro pro všechny. Zaměřuje se 

jen na to, co je skutečně užitečné, trvalé a prospěšné pro celek města.  

Knihy, které neplní ctnostný účel, označuje Ibn Bádždža jako rétorické. (39,20) 

Rétorické názory leží mezi pravdivými a falešnými názory a podobají se platónskému 

mínění. Jsou nebezpečné zejména pokud jsou sepsány, protože takto mohou podle Ibn 

Bádždži přežít způsob života, pro který byly zamýšleny a byly užitečné. Mohou se tak stát 

škodlivé pro nový způsob života obce. Potenciální škody pseudouniverzálních názorů 

sepsaných v rétorických knihách jsou totiž časově neomezené. Psané slovo je nesmírně silné 

a může být velmi nebezpečné, pokud jej čtenář nezkoumá pozorně a nevyloží si správně, 

                                                           

by mohla být inovativní kniha, která je více než dvě století stará? V textu navíc nezmiňuje nic z jejího obsahu. 
Zdá se tedy, že jeho výtka není namířena vůči jedné knize, ale obecně proti knihám, které postupují zbrkle. 

Nutno ovšem dodat, že pravost této části Řízení (42,5-8) kolísá. Srov. Joaquín Lomba: El Régimen del Solitario. 

Madrid: Trotta, 1997, s. 100, n. 36. 
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k jaké době a k jakému účelu bylo dílo určeno. Nepozorné čtení ho pak snadno může svést 

z cesty za ctnostným životem. 

Uspořádaný celek dokonalé ctnostné obce je přirozeně dobrý. Všechny jeho části 

mají prospěch z každé jiné části celku. Na rozdíl od ostatních jsoucen v uspořádaném 

vesmíru mají lidé možnost narušit přirozený pořádek. Je proto vhodné bránit popularizaci 

nápadů, které narušují přirozený řád věcí. Ibn Bádždža varuje, aby lidé nepovažovali jsoucna 

ve světě za své „hračky“, kterými můžou dle libosti manipulovat. Všechna jsoucna mají totiž 

svůj účel a své místo ve světě. Lidé by se k nim proto měli chovat s respektem a ochraňovat 

je, neboť tu jsou pro jejich dobro. Ibn Bádždža kritizuje mechanicismus118 a pokouší se 

kultivovat úctu člověka k přírodě. Vyzývá čtenáře, aby se staral jak o svoji duši, tak o druhé 

a všechna jsoucna v přírodě. 

 

Falešné názory a chybné jednání 

Boj mezi rozumovou a zvířecí duší uvnitř člověka nikdy neustává. Obě hybné síly 

jsou v neustálém napětí usilujíce o podrobení si lidské vůle. Naše schopnost volního jednání 

může vybrat nesprávně a volit vnější, resp. nižší cíle než dobro, byť ho rozumová duše 

upřednostňuje. Mezi ně Ibn Bádždža řadí především tělesná potěšení, peníze, bohatství, čest, 

slávu a dobývání. Nejedná se o pravé cíle lidského života, v nedokonalých obcích jsou ale 

hojně sledované. (Srov. 62,11) „Zdravý člověk“, tj. ten, který naslouchá rozumové duši, 

může však jejich „nepravost a nepřirozenost odhalit“. (91,10) Člověk, který rozeznává 

špatnost a nedostatečnost nižších cílů, přesto ale o ně neustále usiluje, představuje pro Ibn 

Bádždžu čiré zlo. (Srov. 48,4-11) Lidská duše může být rozdělena natolik, až se postaví proti 

své přirozenosti poslouchat rozum. Názor může být přemožen vášní. Myšlenky mohou být 

nuceny sloužit touhám zvířecí duše. Tehdy se dle Ibn Bádždži rozvažování stává zlem, které 

sleduje zlo. V lidské duši může sídlit jak dobro, tak zlo. Záleží proto vždy na záměru, jež 

předcházel názorům a vykonaným činům, abychom mohli rozhodnout, zda jsou dobré či zlé.   

                                                           
118 Uvádí například al-Fárábího Přehled vědy (‘Ihsá al-‘Ulúm), kde ve třetí kapitole nalezneme popis sedmi 
částí matematické vědy, včetně vědy o mechanických zařízeních. „Praktická věda o mechanických zařízeních 
v práci al-Fárábího se zabývá použitelností matematických znalostí na přirozených subjektech, při výrobě 
nástrojů a obecně pro zásady praktického, politického umění.“ (Muhsin Mahdi: Alfarabi and the Foundation 

of Islamic Political Philosophy. University of Chicago Press, Chicago 2001, s. 76-78.) 
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Zvířecí duše není sama o sobě pro obec hrozbou. Převládání žádostivosti v duši 

jednotlivce ovšem zůstává problémem. V případě, že racionální názor ztratí svoji autoritu 

v rozhodování, jež mu od přírody náleží, pak jedinec nemůže být ctnostný. Popisuje-li Ibn 

Bádždža ve svém pojednání, co je opakem ctnosti, používá převážně přívlastku „zlý“ 

 který jednoznačně vztahuje k falešnému názoru. Zlo může mít například formu 119,(شریر)

rozpravy (قول), která je řečená (39,9) či odložená (42,5), nebo může mít formu myšlenky 

 ,jež brání ctnostnému jednání (48,10). Každý falešný názor, vyřčený i nevyřčený ,(فكر)

znemožňuje duši nabýt ctnosti. Ta je pro Ibn Bádždžu založena na pravdivém poznání věcí 

ve světě. Člověk, který vlastní takové poznání, je povinen ho následovat.  

Jelikož má člověk potenciál poslouchat jak rozum, tak žádostivost a jelikož není 

snadné upřednostňovat neustále jen to racionální na úkor „zvířete uvnitř“, znamená to, že i 

ctnostná obec nemůže uniknout úpadku a zániku. Proto musí mít i ctnostná obec 

mechanismy, které zabrání zlu, jako je například opatrnost při zavádění inovací. Obec je jen 

tak dokonalá, jak dokonalí jsou její obyvatelé. Nevedou-li obyvatelé města ctnostný život, 

pak se i ctnostná obec stává nedokonalou. Ibn Bádždža navazuje na al-Fárábího Aforismy,120 

když říká: „Pokud jde o člověka, jehož cíl je zvířecím cílem, ať už je výsledkem lidského 

myšlení, nebo není, užití jeho lidskosti a použití jeho bestiality je jedním. A není nijak zvlášť 

důležité, jestli v sobě zvíře pouze ukrývá, anebo je jednoduše sám zvířetem. A je zřejmé, že 

kdokoliv je sám zvířetem, nemůže být součástí žádného města, protože žádná obec nemůže 

být takovými tvořena.“ (75,9-12) 

Ve druhé části pojednání Ibn Bádždža říká, že v racionální části duše se nachází 

každý názor bez ohledu na to, zda je pravdivý, falešný či leží mezi jsoucnem a nejsoucnem. 

Každý názor, ať už má formu myšlenky, promluvy nebo je napsaný, pramení ze stejného 

místa v lidské duši. (47,10) Názor v duši může být zdokonalen a poznat pravdu, stejně tak 

se ale může mýlit. Lidská duše může dosáhnout poznání, nebo zůstat v nevědomosti. 

Abychom poznali, zda je názor pravdivý, či falešný, musí být podroben kritickému 

zkoumání. Pravdivost názoru je pro Ibn Bádždžu zásadní, protože přímo determinuje 

schopnost člověka žít dobře a ctnostně.  

Ibn Bádždža připouští, že formulovat pravdivý názor na to, co je falešné, je samo o 

sobě problematické. Neboť to, co je falešné, „…nemá vymezenou (محددة) přirozenost“. (42,3-

                                                           
119 Stejného přívlastku používá Ibn Bádždža i v souvislosti s tématem izolace jedince od společnosti. 
120 Např.: „Nyní ti, kteří jsou jako zvířata, nejsou občany, ani se nijak jinak občansky nesdružují.“ (§92) 
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4) Vzápětí dokonce prohlásí, že není „…vůbec možné vědět, co je falešné“. (42,4-5) 

Připomíná Ústavu,121 konkrétně místo, kde se Platón snaží ukázat falešný názor na vztahu 

pravdy, resp. poznání a jsoucna. Vychází ze základního rozlišení jsoucna a nejsoucna. 

Jsoucno, které je nepoznatelné, nijak není, zatímco to, „…co dokonale jest, může býti 

dokonale poznáno.“ (Resp. 477a) Souhlasí s Platónem, že pravdivý názor je znalost o 

jsoucnu, které skutečně existuje, které je čistě a jednoduše. Neznalost náleží k tomu, co je 

nemožné poznat, tj. k nejsoucnu. Takový názor je dle Ibn Bádždži falešný.122 Co přesně míní 

falešným názorem, detailněji vysvětluje až v třetí části pojednání, kde se odkazuje k Druhým 

Analytikám.123 Zde spojuje falešný názor s usuzováním (قياس) a uvádí dva příklady chybného 

sylogismu (54,1-8): 1) nepravdivý je predikát, jako například „…říci o zabitém, že byl 

oživen“; 2) nepravdivý je subjekt, například „…tvrdit o Zajdovi, že je gramatik, i když ve 

skutečnosti není“. Závěr je falešný, pokud nevyplývá ze společných premis.124  

Falešný názor působí úpadek ctnostného města a mění ho na nedokonalé. Ibn 

Bádždža ovšem netvrdí, že by pravda obecně byla v obci nahrazena nepravdou. Umožňuje 

existenci pravdy i v nedokonalé obci. Naráží tak na potenciál plevele v nedokonalé obci 

objevovat pravdu na vlastní pěst. Je si vědom, že přítomnost pravdivých i falešných názoru 

v obci, ztěžuje všem jejím obyvatelům rozlišení, který z názorů je třeba následovat. Většina 

obyvatel města, obzvlášť v oblasti víry a náboženství, bude mít problém rozeznat, který z 

názorů je falešný. Ibn Bádždža proto varuje, že ukázat přímo a veřejně falešnost některých 

názorů, může být nebezpečné. (42,10-11) 

Spolu s Platónem tvrdí, že znalost náleží do oblasti bytí a neznalost do oblasti ne-

bytí, názory většiny lidí se ale nacházejí mezi neznalostí a poznáním. (Srov. 47,9-11 a Resp. 

                                                           
121 Rozlišením dvou názorů podává Platón i v jiných dialozích (např. Tht. 187b). 

122 Podobně hovoří i Aristotelés v Etice Nikomachově (1142b11).  

123 Text Řízení není v tomto místě bohužel přesný. Ibn Bádždžův odkaz směrem k Aristotelovi proto není 
jednoznačný a nelze s jistotou říci, které místo z Druhých Analytik má přesně na mysli. Interpreti se neshodují 
v tom, na kterou část Aristotelova textu Ibn Bádždža odkazuje. Joaquín Lomba uvádí, že přesné místo nelze 
vysledovat, nejblíže je podle něj APo. 88b (El Régimen del Solitario. Madrid: Trotta, 1997, s. 100, n. 35). 

Lawrence Berman zase odkazuje k APo. 79b23-80b6 (Medieval Political Philosophy: A Sourcebook. Edited 

by Ralph Lerner and Mushin Mahdi. Glencoe: The Free Press, 1991). Obě varianty se zdají být stejně 
relevantní. 
124 Paralely v Ibn Bádždžově výkladu nalezneme také v Aforismech §68-87, kde al-Fárábí hovoří o mylných 
názorech týkajících se bytí a blaženosti. Pojednání o falešných názorech v oblasti náboženství i filozofie zase 
nalezneme v jeho Knize dopisů (Kitáb al-Hurúf). Nicméně náboženství není součástí Ibn Bádždžových úvah o 
falešných názorech. 
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479a-e) Odkazuje tak k platónskému mínění, jehož předmět je účasten „…obojího, 

jsoucnosti i nejsoucnosti“. (Resp. 478e) Rozlišení mezi míněním a poznáním mu pomáhá 

ukázat výlučnost filozofa, který si je, na rozdíl od mnohých, vědom odlišnosti poznání od 

mínění. Srov: „…má představu o krásnu samém a dovede se dívati na ně samo i na věci, 

které ho jsou účastny, aniž pokládá věci jeho účastné za ně samo anebo je samo za věci 

účastné.“ (Resp. 476c-d)  

Ibn Bádždža souhlasí s Platónem, že bez předpokladu univerzální myšlenky o 

krásnu, bychom nemohli hovořit o krásných věcech, protože by naše pozorování postrádala 

společného jmenovatele. Mnozí mají znalost pouze toho, co je vnímatelné lidskými smysly. 

Tatáž věc se ale může různým pozorovatelům ve stejnou dobu jevit jako krásná nebo 

ohyzdná, (apod. stejnému pozorovateli v různých časech). Vzhled jednotlivé věci sice může 

být vše, co je smysly vnímatelné, to ovšem nevylučuje možnost, že existuje něco, co 

jednotlivé věci přesahuje, tj. krásno samo. Srov.: „Nuže, kdo krásné věci uznává, avšak krásy 

samé ani neuznává, ani nedovede sledovati, jestliže by ho kdo vedl k jejímu poznání, myslíš, 

že žije ve skutečnosti, či ve snu? Uvažuj, zdalipak snění nezáleží v tom, že někdo ať už ve 

spaní anebo v bdění pokládá věc něčemu podobnou ne za podobnou, nýbrž za to samé, čemu 

se podobá? Já aspoň bych řekl, že takový člověk sní. A což ten, kdo naopak má představu o 

krásnu samém a dovede se dívati na ně samo i na věci, které ho jsou účastny, aniž pokládá 

věci jeho účastné za ně samo anebo je samo za věci účastné, zdá se ti, že tento žije ve 

skutečnosti, či také ve snu? Zcela ve skutečnosti.“ (Resp. 476c-d)  

Z analýzy falešného názoru v šesté kapitole i ze samotného zacházení s pojmy 

v celém pojednání vyplývá, že názor vždy stojí před jednáním. Pokud jde o dosažení ctnosti, 

názor sice předchází jednání, sám o sobě ale nestačí. Poznání toho, co jest pravdivé, musí 

být následováno správným jednáním, aby bylo dosaženo ctnosti. Lze tedy usoudit, že 

pravdivý názor je pro řízení obce zásadnější než správné jednání. Jednání, jež náleží 

nedokonalým obcím, specifikuje Ibn Bádždža jako podmíněná, resp. „…ve vztahu k 

nějakému existujícímu úpadku.“ (41,20)  

Pravdivý názor i správné jednání jsou pro dosažení ctnosti v obci nezbytné. Obojí je 

prostředkem k dokonalosti lidského života, tj. k dosažení blaženosti prostřednictvím 

ctnostného způsobu života. (43,20-21) Na rozdíl od rostlin nebo živočichů ale lidé nejsou od 

přírody obdařeni vším, co je třeba k dosažení dokonalosti. Rozumová část duše musí být 

nejprve správně poučena, jaké názory a činy jsou k ctnostnému životu zapotřebí. Na cestě 

za poučením se však nachází několik překážek. Falešný názor má stejnou šanci opanovat 
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racionální duši jako pravdivý názor. Lidská vůle může dát přednost chybnému jednání, 

stejně jako může jednání postavit na pravdivém názoru. Překážkou pro správné poučení duše 

je dle Ibn Bádždži i to, že lidé postrádají přesnou vědu složenou z pravdivých názorů a 

správného jednání, jež by se předávala po generace.   

Úpadek v obci chápe jako nemoc a nepřirozený stav. Vyjadřuje se o něm podobně 

jako v případě popisu nedostatku v domácnosti, kde ho přirovnává k šestému prstu, jenž činí 

ruku nedostatečnou a nedokonalou. Obec je nemocná, Objeví-li se v ní falešné názory. 

Tehdy se „…její záležitosti rozpadnou a stanou se jiné než dokonalé. (43,2-3) Ibn Bádždža 

se vyhýbá tomu, aby je označil za nectnostné. Přítomnost falešných názorů podporuje 

chybné jednání v obci, které dále urychluje úpadek. Zatímco výskyt šestého prstu u člověka 

je vzácný, úpadek v obci je dle Ibn Bádždži bohužel běžný a častý.  

Věří však, že stejně jako může být vyléčena nemocná domácnost, nalezneme i 

v upadající obci přirozený potenciál ctnosti. To, co je příčinou úpadku ctnostné obce, 

nemůže zničit „semena ctnosti“. Nedostatky působené chybným jednáním, jsou věcí názoru, 

nikoliv nepřekonatelným stavem. Každá forma falešného názoru může být při správném 

řízení rehabilitována. Ibn Bádždža podobně jako Platón věří, že lidé a v širším kontextu i 

obce jsou od přirozenosti dobří. Zlo je dle něj výsledkem dobrovolné nevědomosti. 

Obnovení dokonalé ctnostné obce dává Ibn Bádždža do rukou osamoceného, kterému 

umožňuje být ctnostným i nezávisle na obci. Jako jedinému v nemocné obci mu náleží 

privilegium dokonalosti a blaženosti. Ibn Bádždža je totiž přesvědčen, že lidská duše může 

být řízena nezávisle na společných názorech a běžných postupech, jež vládnou v nedokonalé 

obci. Z toho plyne, že nedokonalý způsob života obce nemusí bránit ctnostnému životu 

jedince. Zde Ibn Bádždža opouští analogii města a duše, kdy město charakterizuje 

jednorozměrný makrokosmos toho, co se děje v duši.  

Na rozdíl od domácnosti, která je „pouhou částí obce“, a proto nutně sdílí převládající 

způsob života v obci, tzn. participuje na její ctnosti i nedokonalosti (40.17-18), jednotlivec 

se přizpůsobovat nemusí. Může totiž stát i mimo obec. Pouze v dokonalé ctnostné obci se 

právem přizpůsobuje způsobu života uvnitř: „Pokud je člověk částí obce, pak cílem jeho 

veškerého jednání je obec. A tomu tak je pouze v ctnostné obci.“ (62,8-9) V ostatních 

nedokonalých obcích se musí nejprve naučit, jak vést ctnostný život.  

Ibn Bádždža ve svém pojednání ale nikde nepíše o výchově občanů k ctnosti. Jeho 

dokonalá ctnostná obec tak závisí na nepravděpodobné konvergenci jednotlivce s ctnostnou 
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duší. Tvrdí, že ctnost pramení v duši jedince a nemůže byt způsobena ctnostnou obcí. Kde 

má tedy jedinec získat potřebné znalosti k ctnostnému životu, když se nemůže spolehnout 

na výchovu obce? Z Ibn Bádždžova výkladu o pleveli v nedokonalé obci ke konci první části 

Řízení lze vyvodit, že jedinec se musí spolehnout sám na sebe.  

 

Morální relativismus 

Člověk je neustále nucen volit mezi jednotlivými názory a činy, aby dosáhl svého 

cíle, tj. blaženosti. Každý člověk je pro Ibn Bádždžu morální bytostí, resp. má určitý 

inherentní smysl pro morálku a má proto morální účel. Volí vždy mezi různými morálními 

alternativami. Neexistuje žádné hodnotově neutrální poznání. Touha po poznání, jež usiluje 

o skutečné porozumění povaze věcí ve světě, pramení z člověku vrozené touhy vědět, jaký 

je skutečně dobrý život a jak ho lze dosáhnout. Opustit ji a vzdát se tak poznávání světa i 

hledání blaženosti, je pro Ibn Bádždžu doslova jako popírat existenci zla.  

Ibn Bádždža si je vědom, že upřednostňovat pravdivé názory a správné jednání, není 

snadný úkol. Zejména oblast politiky je sférou velkého morálního napětí. Obtížnost dosažení 

cíle ale nesmí člověka odradit. Jeho názory i skutky musí být osvětleny pravdivým 

poznáním, aby byly dokonalé. Jedině tak dosáhne ctnostného života vedoucího k blaženosti. 

Oboje musí být poměřováno tím, co jim je nadřazené, co existuje samo o sobě, co je dobré. 

Jinak se člověk ocitá mezi prázdnými pravidly mravního relativismu, kdy se všechny názory 

a činy vztahují jen k tomu, co je časné a postihnutelné našimi smysly, tj. k tomu, co se 

neustále mění, vzniká a zaniká. Proto se neustále mění i to, co je považováno za dobré a 

špatné, až se všechny názory a činy zdají být sobě rovné. Takový relativismus znemožňuje 

jakoukoliv racionální obhajobu a obranu ctnosti. Obec si nemůže dovolit propadnout 

morálnímu relativismu a musí stanovit určité standardy, aby udržela pořádek mezi svými 

občany. Tyto standardy musí být platné pro všechny názory a skutky a musí být nutně volbou 

ve prospěch společné myšlenky dobra. Žádný názor ani čin obce tak nemůže být hodnotově 

neutrální.  
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Plevel v obci 

První část Řízení uzavírá Ibn Bádždža konstatováním, že všechna existující města 

jsou nedokonalá. Absence dokonalé ctnostné obce představuje pro filozofa zásadní problém, 

protože pouze v ní může svobodně filozofovat. Nedokonalé obce jsou naopak 

k filozofickému životu v různé míře netolerantní či dokonce nepřátelské. Ibn Bádždža se 

proto v následujících kapitolách svého pojednání soustředí na rozbor možností, jak 

dosáhnout blaženosti v nedokonalé obci. Svou pozornost obrací ke vztahu mezi nedokonalou 

obcí a filozofem. Jinými slovy ke vztahu mezi politikou a filozofií. Do kontrastu staví 

politicky aktivní život a filozofický život osamoceného jedince, který se v ústraní zabývá 

věčnými pravdami a neúčastní se veřejného života. 

Tématem úpadku a zániku ctnostné obce v šesté kapitole Řízení se Ibn Bádždža 

posouvá k otázce postavení filozoficky vynikajícího jedince v nedokonalé obci a otevírá 

myšlenku osamoceného. Dokládá, že filozofem sledované cíle i způsob života jsou obyvateli 

nedokonalé obce obvykle odmítány. Jeho názory se liší od běžných názorů v nedokonalé 

obci. Proto bývá filozof ostatními obyvateli považován za zbytečného a řazen mezi plevel = 

nawwábit (42,15; نوابت). Celou sedmou kapitolu proto Ibn Bádždža věnuje popisu plevele a 

analýze jeho způsobu života, aby v osmé kapitole mohl poprvé představit postavu 

osamoceného. Tj. postavu filozofa, který nenásleduje řízení nedokonalé obce, nýbrž své 

vlastní, aby dosáhl nejlepší existence (43,16; وجود أفضل ), tj. blaženosti, přestože nežije v 

dokonalé ctnostné obci.125  

Ačkoliv má motiv plevele v arabské literatuře poměrně bohatou historii,126 Ibn 

Bádždža si tento pojem pravděpodobně vypůjčuje od al-Fárábího,127 ale upravuje si ho po 

svém, co do obsahu i vyznění. Al-Fárábí pracuje s termínem nawwábit jak ve svých 

Názorech obyvatel ctnostné obce, tak v Aforismech státníka. V obou dílech jím označuje ty 

jedince, jež narušují stabilitu ctnostné obce nebo brání jejímu ustanovení. Ibn Bádždža však 

                                                           
125 Detailní analýza myšlenky osamoceného je obsahem zejm. třetí části Řízení. 

126 Viz. Michael Kochin: Weeds: Cultivating the Imagination in Medieval Arabic Political Philosophy. In 

Journal of the History of Ideas 60.3, 1999, s. 399-416. 

127 Přestože je Ibn Bádždžův výklad plevele vlastně komentářem k al-Fárábího pojetí, v celém textu Řízení 
nenalezneme v této souvislosti žádnou referenci připomínající učení Ibn Bádždžova předchůdce. Postava al-
Fárábího je v pojednání jmenovitě zmíněna pouze jednou. (43,6) Nepřímo ale můžeme v práci nalézt odkazů 
více. 
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s termínem pracuje jinak než jeho předchůdce. O plevelu hovoří pouze v souvislosti s 

nedokonalou obcí, protože ctnostné uspořádání v sobě z definice žádný plevel obsahovat 

nemůže. (Srov. 43,1) Ze srovnání učení obou autorů se ukáže, že Ibn Bádždža si obecně 

klade vyšší nároky na politický život než al-Fárábí, a to hlavně v případě ustavení ctnostné 

obce. Pojetí plevele svého předchůdce de facto převrací a dělá z něj v postavě osamoceného 

iniciátora dokonalé ctnostné obce. Pojem plevele tak má u Ibn Bádždži opačné vyznění, 

protože ho užívá v kladném smyslu slova, resp. bez negativních konotací.128 

Ibn Bádždžovy úvahy o pleveli ukazují na jeho hlubší zájem o roli jednotlivce v obci. 

Na rozdíl od al-Fárábího se soustředí spíše na to, jak se věci mají, než jak by se měli mít. To 

je patrné i z jeho detailních popisů konkrétních způsobů života v nedokonalé obci a odkazů 

směrem k reálným historickým autorům nebo odkazů na hadísy.129 Vedle referencí k al-

Fárábímu je proto vhodné si v souvislosti s myšlenkou plevele v obci připomenout také 

Platónovy a Aristotelovy myšlenky, abychom uzavřeli filozofický rámec Ibn Bádždžových 

zdrojů inspirace. 

 

Ústava 

Hledáme-li u Platóna vhodné paralely k Ibn Bádždžově pojetí filozofa jako plevele 

v nedokonalé obci, pak je relevantní zejména VII. kniha Ústavy, kde se nachází analogie 

mezi městem a jeskyní a kde se Platón ve svém dialogu pomalou posouvá od popisu 

spravedlivé obce směrem k tématu přirozenosti lidské duše. V souvislosti s postavením 

filozofa v obci zde nalezneme kontrastní srovnání „našich filozofů“, tj. filozofů 

nacházejících se ve spravedlivé obci, a „filozofů, kteří se vyskytují v ostatních obcích“: 

„Nuže hleď Glaukóne, že ani neublížíme našim filozofům, nýbrž budeme k nim mluviti 

spravedlivě, když je budeme nutiti, aby pečovali o ostatní a střehli jich. Řekneme jim totiž: 

filozofové, kteří se vyskytují v ostatních obcích, právem jsou osvobozeni od námah veřejné 

                                                           
128 Význam výrazu nábit (نبات), od něhož se odvozuje nawwábit (نوابت), je totiž v arabštině mnohem obecnější, 
lze jej přeložit jako rostlinstvo či vegetaci. (Více k původu slova nawwábit u Ibn Bádždži: Wadad al-Qadi: The 

Earliest ‘Nabita’ and the Paradigmatic ‘Nawabit’. In Studia Islamica 78, 1993, s. 27-61; Erwin Isak Jacob 

Rosenthal: The Place of Politics in the Philosophy of Ibn Bajja. In Islamic Culture 25, 1951, s. 205, n. 63; Ilai 

Alon: Farabi’s Funny Flora: Al -Nawabit as ‘Opposition‘. In Journal of the Royal Asiatic Society, 1989, s. 

222-251.) 

129 Hadísy (حدیث) jsou zprávy, původně uchovávané ústně, o činech a skutcích proroka Muhammada nebo jeho 
významných druhů. Po Koránu tvoří druhý pramen islámského práva. 
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činnosti; neboť tam vyrůstají sami od sebe bez vůle ústavy platné v každé z nich a jest 

správné, že co jest samorostlé a neděkuje nikomu za pěstování, že také nemá chuť někomu 

spláceti pěstovné…“ (Resp. 520a-b) Připodobnění Platónova filozofa v nedokonalé obci 

k Ibn Bádždžově pleveli je nasnadě, byť samotný výraz plevel v Ústavě nenalezneme. 

Spontánně „vzrostlý“ filozof v nedokonalé obci jí dle Platóna nic nedluží, protože výchova 

tohoto jedince k filozofii nebyla jejím záměrem. Proto je zbaven povinnosti veřejného 

působení v obci. Jeho láska k moudrosti a životní úsilí o pravdivé poznání ho nutí 

upřednostňovat klidný, sedavý život v ústranní obce.  

V Platónově Ústavě nalezneme mnohé zmínky vykreslující filozofa jako nevítaného 

vetřelce. Působení filozofa v nedokonalé obci bývá dle Platóna spojeno s mnohými 

předsudky ze strany ostatních obyvatel. Podobně odmítavě se k filozofovi staví i občané Ibn 

Bádždžovy nedokonalé obce. Platón nalézá předsudky dokonce i ve spravedlivé obci, jež 

pramení primárně z problému odlišit pravého filozofa od falešného. Upozorňuje, že pověst 

filozofů je proto ve všech obcích obvykle velmi špatná. Bývají považováni za zvrácené, 

špatné a neužitečné. (Srov. Resp. 487d) Platón proto na filozofa apeluje, aby ve svých 

vztazích s obcí dbal nejvyšší opatrnosti. Stejný apel nalézáme i v dílech představitelů falsafy. 

Ibn Bádždža sdílí tuto výzvu k opatrnosti, ovšem oproti al-Fárábímu či Ibn Rušdovi v daleko 

menší míře. Na rozdíl od nich bude dokonce tvrdit, že povinností filosofa je přesvědčit 

nedokonalou obec, že filozofie je zásadní pro politické vědy, tzn. pro dobré řízení obce. 

Jinými slovy nemůže se zcela izolovat od veřejného života. Jelikož přirozeně usiluje o 

blaženost obce, musí překonat nedůvěru občanů k filozofii. 

 

Etika Nikomachova 

Aristotelés v I. knize Etiky Nikomachovy důrazně spojuje život člověka s obcí.  

Dokládá, že člověka druhově určuje jeho přináležitost ke společnosti a izolaci striktně 

odmítá. Přirozenost společenského života dle něj potvrzuje i samotná existence lidské řeči. 

(Srov. EN. 1097b8-1098a4) Jeho jistota umístění člověka do celku obce jde ruku v ruce i 

s autoritativním způsobem, jakým obec sděluje občanům své názory prostřednictvím zákonů 

a zvyků. I přesto ale v Etice nalezneme výjimky, kdy Aristotelés hovoří o jedinci, který žije 

soběstačný samotářský život v izolaci. Jde o samotáře, který je oddaný ctnostnému životu a 

jako takový má pro obec politický význam. Na rozdíl od Platóna nenalezneme u Aristotela 

přirovnání duše a obce, resp. uspořádání občanů do tří vrstev dle jejich uspořádání duše. 
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Ctnostný způsob života v obci, tj. život v moudrosti, vyhrazuje Aristotelés těm, kteří mají 

dostatek volného času (prázdeň) ho sledovat. (Srov. EN. 1177b13) V jeho uspořádání obce 

se ale nenachází žádná třída filozofů, tj. jedinců žijících v prázdni, pouze jednotlivá 

individua. Filozofovi připisuje umění života v moudrosti bez toho, aby ho zavazoval 

k dodatečnému úkolu vládnout.  

V Etice dochází Aristotelés k závěru, že nejslastnější je pro člověka dosažení 

moudrosti, tj. filozofický život: „Míníme dále, že blaženost musí býti spojena se slastí, a tu 

činnost se zřením k moudrosti jest souhlasně uznávaná za nejslastněji z ctnostných činností; 

filosofie tedy, jak se zdá, poskytuje slasti podivuhodné čistoty a trvalosti, i jest důvodně 

život těch, kteří vědí, radostnější než těch, kteří teprve hledají.“ (EN. 1177a22-28) 

Aristotelés identifikuje blaženost s filozofickou kontemplací. Tvrdí, že filozof může 

dosáhnout blaženosti sám o sobě, bude-li vynikat ve svém intelektuálním úsilí. Platí, že čím 

je člověk moudřejší, tím více může rozjímati sám. Čím více moudrý člověk rozjímá, tím 

moudřejší se stává. Přestože je možné rozjímati sám, bylo by dle Aristotela lepší, aby 

moudrý člověk rozjímal ve společnosti druhých. Nicméně platí, že k dosažení blaženosti 

nepotřebuje druhých lidí. Filozof se tak zdá být zcela soběstačný ve svém úsilí o blaženost, 

jejíž dosažení se zdá být výhradně výsledkem práce jeho intelektu: „Takzvaná soběstačnost 

bývá asi především spojena s činností rozjímavou; neboť věcí, nutných k životu, potřebuje 

jak člověk moudrý, tak i spravedlivý a všichni ostatní, ale jsou-li dostatečně opatřeni vším 

potřebným, potřebuje spravedlivý člověk ještě jiných lidí k tomu, aby na nich a s jejich 

pomocí spravedlnost uskutečňoval, a stejně tak i člověk uměřený a statečný a každý jiný, 

moudrý člověk však, i kdyby byl sám pro sebe, může rozjímati, a to tím více, čím jest 

moudřejší; snad by bylo lépe, kdyby měl spolupracovníky, ale přece dostačuje úplně sám 

sobě.“ (EN. 1177a28-1177b1)  

Popisem ctnostného života soběstačného filozofa, tj. kontemplativního života130 tvrdí 

Aristotelés opak toho, co nacházíme na začátku Etiky. Jako by chtěl ukázat, že obec i filozof 

                                                           
130 „Jestliže tedy z ctnostných činností co do krásy a velikosti mají přednost ty, které se týkají správy obce a 
války, a ty jsou s volným časem neslučitelné a směřují k nějakému cíli a nejsou samy pro sebe žádoucí, kdežto 
činnost rozumu, ježto jest rozjímavá, vyniká nad ně vnitřní hodnotou a mimo sebe nesměřuje již k žádnému 
cíli, protože má svou vlastní dokonalou slast – tato stupňuje činnost –, tedy zjevně v této činnosti jest 
soběstačnost, prázdeň a neúnavnost, pokud u člověka jest možno, a vše ostatní, co se k blaženosti počítá; a tak 
toto jest asi dokonalá blaženost člověka, trvá-li ještě také po celou délku života. Neboť v tom, co náleží k 
blaženosti, není nic neúplného.“ (EN. 1177b17-25) 
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si činí racionální, i když protikladné nároky na soběstačnost.131 Současně ale varuje, že život 

ve filozofické kontemplaci není způsobem života, jenž má následovat většina obyvatel obce, 

neboť se vylučuje se samotnou existencí obce. Filozofický život proto Aristotelés dovoluje 

jen několika jedincům a nijak netouží po rozšíření této skupiny v obci. Většina obyvatel dle 

Aristotela na kontemplativní život nedosáhne. Na vině je jednak samotářství, jednak vysoké 

nároky (uměřenost a zdrženlivost), které s tímto způsobem života pojí.  

Zdá se, že zachování možnosti filozofického způsobu života v obci, je pro Aristotela 

důležité. V Etice tak nenalézáme žádnou relevantní námitku, která by zpochybnila 

kontemplativní život jako nejvhodnější a nejžádanější způsob života pro ty, jež jsou ho 

schopni vykonávat. Na druhou stranu je ale v Aristotelově spisu přítomná pochybnost, zda 

takové dosažení blaženosti je vůbec v lidských silách: „Takový život by však byl vyšší než 

lidský; neboť člověk by tak nežil jako člověk, nýbrž jako ten, kdo má v sobě něco božského.“ 

(EN. 1177b25-30) Život moudrého, tj. život podle rozumu, je dle Aristotela ve vztahu 

k člověku něco vyššího, božského. Podobně hovoří i Ibn Bádždža, když vysvětluje, že 

ctnostný život filozofa vyžaduje, aby člověk překročil svou lidskost. (Srov. 79,16)  

Vzhledem k tomu, že k dosažení blaženosti cestou filozofické kontemplace je 

zapotřebí něčeho, co člověka přesahuje, zdá se ona představa dokonalého zcela soběstačného 

lidského života poněkud diskutabilní. Jen hrstka by byla dle Aristotela ochotná vynaložit 

takové intelektuální úsilí a současně konstantně odmítat veškeré tělesné touhy. Život v obci 

se mu proto jeví jako vhodnější varianta pro většinu obyvatel než život samotáře, přestože 

je život v nápodobě božského, tj. život podle rozumu mnohem lepším způsobem života ve 

srovnání s dalšími alternativami v obci.  

 

Aforismy státníkovy 

Vzhledem k tomu, že Ibn Bádždža ve svém pojednání často odkazuje k jiným 

autorům nepřímo, pak nám skutečnost, že jméno al-Fárábího uvádí v textu přímo, naznačuje, 

                                                           
131 Aristotelés přiznává, že ani filozofický život není absolutně nezávislý na druhých. Bez minimálního zásahu 
obce se neobejde, a to zejm. pokud jde o přístup k produktům druhých za účelem uspokojení základních 
tělesných potřeb: „Blažený člověk však jako člověk bude potřebovati také zevnější pohody; neboť jeho 
přirozenost se nespokojí rozjímáním, nýbrž vyžaduje, aby také tělo bylo zdravé a aby se mu dostalo potravy a 
ostatní péče. Ovšem nesmíme se domnívati, že člověk bude k blaženosti potřebovati mnoha velkých věcí, ježto 
bez zevnějších dober nelze býti šťasten; neboť nezávislost a možnost jednati nezávisí na nadbytku…“ (EN. 

1178b35- 1179a3) 
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jakou váhu svému předchůdci připisuje. Ačkoliv je inspirace v otázce plevele zcela zjevná, 

jméno al-Fárábího zmiňuje v souvislosti zcela jiné: „[Všechny] způsoby života, které 

existují v této době nebo v existovali v dobách minulých, alespoň dle těch poznatků, jež se 

k nám dostaly - kromě toho, co Abú Nasr vyjadřuje o způsobu života původních Peršanů132 

- lze třídit na pět druhů [ctnostnou obec a čtyři nedokonalá města].“ (43,4-6) Tato skromná 

zmínka o al-Fárábím se může zdát nepřiměřená vzhledem k evidentní síle inspirace. 

V kontextu celého pojednání má ale na čtenáře přesně opačný účinek. Uvádí-li totiž Ibn 

Bádždža v Řízení nějakého autora jmenovitě, dává tím čtenáři najevo jeho extrémní 

důležitost pro pochopení textu. V návaznosti na opakovaný apel přítomný v celém pojednání 

čtenář již ví, že se má vracet k dílům jmenovaných předchůdců.  

Pro pochopení Ibn Bádždžova pojetí plevele nacházíme nejvhodnější paralely v al-

Fárábího Aforismech státníka, jež mají podtitul O principech bytí.133 Termín plevel se textu 

poprvé objevuje takto: „Rozdílné od ctnostného města je město nevědomosti, hříšné město 

a město falešné. Je zde ještě plevel v ctnostné obci, jehož přítomnost v obci je jako 

přítomnost jílka v pšenici, trnité rostliny nebo trávy ve sklizni, je zbytečná a škodlivé jak pro 

plodinu, tak sazenici.“ (§92)134 Jak již bylo uvedeno, al-Fárábí tvrdí, že plevel je přítomen 

ve všech městech, tzn. v ctnostné obci i v jejích protikladech. Na rozdíl od Ibn Bádždži, 

jehož dokonalá ctnostná obec je z definice dokonalá, protože obsahuje pouze pravdivé 

názory a správné jednání, a proto v ní nenalezneme žádný plevel. Al-Fárábího vzorná obec 

připouští falešné názory i chybné jednání.  

Al-Fárábí vnímá plevel ve vztahu k obci vždy negativně bez ohledu na to, v jaké obci 

se nachází. V Aforismech se však soustředí zejména na jeho přítomnost v obci ctnostné, kde 

ho označuje za zbytečný a škodlivý. Je přesvědčen, že se ho obec nikdy nemůže zbavit. 

Nepřipisuje mu však žádnou politickou úlohu. Podle něj, netvoří žádnou reálnou politickou 

                                                           
132 Ibn Bádždžův odkaz je poněkud nejasný. Thérèse-Anne Druart se domnívá, že zde má na mysli popis perské 
monarchie ústy Aténského hosta v al-Fárábího Souhrnu Platónových Zákonů (Jawámi‘ Kitáb an-Nawámís li-
Aflátún). (Srov. Le Sommaire du livre des “Lois” de Platon. In Bulletin d’Études Orientales 50, 1998, s.109-

155.) 

133 Po formální stránce je zřejmé, že na rozdíl od jiných děl jsou al-Fárábího Aforismy určeny široké veřejnosti. 
Samotný text je rozdělen na dvě části. První se zabývá jsoucnem a bytím, uspořádáním vesmíru a fungováním 
přírody. Druhá část lidskou přirozeností, místem člověka v celku kosmu, politickým uspořádáním společnosti 

a problematikou plevele. 

134 Al-Fárábí: Political Regime. In Political Writings. Translated by Charles Butterworth. Ithaca: Cornell 

University Press, 2015. 
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opozici vůči obci, ani se nesnaží vědomě převzít moc a rozdělit vzornou obec:135 „Ty 

[plevele] rostou mezi obyvateli obce. Z jejich názorů není dosaženo žádného města, ani 

žádného velké občanského sdružení. Ale jsou zapuštěny mezi obyvateli obce jako celek.“ 

(§121) Ibn Bádždža naopak řadí plevel pouze do obce nedokonalé a připisuje mu také 

významnou politickou roli. Jeho přítomnost v nedokonalé obci je totiž podmínkou vzniku 

ctnostné obce. (43,4)  

Al-Fárábího ctnostná obec nemůže popřít přítomnost plevele, ani ho vymýtit ze 

svého středu. Vždy bude její součástí. Význam plevele v obci nespočívá v jeho politických 

ambicích, ale v názorech, které zastává. Ty mohou mít pro obec negativní důsledky, a proto 

si ctnostná obec musí sama rozhodnout, do jaké míry se přizpůsobí svobodnému projevu a 

do jaké míry ho omezí. V návaznosti na popis zbytečných a škodlivých názorů al-Fárábí 

tvrdí, že existuje mnoho druhů plevele v ctnostné obci. Všechny druhy mají společnou snahu 

proniknout do „obrazů“, tj. názorů ctnostné obce. Sdílejí nespokojenost s obsahem těchto 

názorů, ovšem liší se v tom, jak na tuto nespokojenost reagují. Al-Fárábí v Aforismech 

rozlišuje tyto čtyři druhy plevele: 

1) První druh usiluje o spojení s Aktivním Intelektem, jejich schopnosti ale nejsou 

dostatečné, a proto zůstávají oslepeni vášněmi. Vystupují, mnohdy i nevědomky, proti 

vznešeným názorům ctnostné obce, jež mají za cíl udržet město jako jeden celek. 

„Překotně následují každé jednání, kterým je dosahována blaženost, s tím rozdílem, že 

se nezaměřují na blaženost, ale na jiné věci, jež lze získat ctností - jako je čest (كرامة), 

vláda (رئاسة), bohatství (يسار) nebo něco dalšího.“ (§122) 
 

2) Schopnosti druhé skupiny jsou dostatečné pro spojení s Aktivním Intelektem. Uchopují 

názory obce a „věčné obrazy“ správně, nejsou však spokojeni s tím, co představují, a tak 

své vědění záměrně používají k dosažení jiných cílů. Úmyslně falšují obrazy pro sebe i 

pro druhé prostřednictvím logických argumentů. Al-Fárábí o nich hovoří jako o 

„hledačích pravdy“ a přiznává jim počáteční dobré úmysly: „Tímto způsobem se nesnaží 

vystupovat proti ctnostnému městu. Spíše žádají správné vedení a hledání pravdy.“ 

(§123)  
 

3) Třetí druh plevele se podobá kritizovaným sofistům z Platónových dialogů. Zástupci této 

skupiny pouze předstírají nejvyšší vědění, přesto vyučují ostatní. Vyvrací všechny 

                                                           
135 Al-Fárábí svým pojetí plevele ve vzorné obci zřejmě navazuje na Platónův popis vzniku rozbrojů ve 

spravedlivé obci představené v Ústavě (546a-547a).  
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argumenty ve prospěch dobra a hledání pravdy. Zdiskreditují tak každou cestu za 

dosažením blaženosti. Proto si dle al-Fárábího tito „falzifikátoři“ zaslouží největší 

opovržení. „Falšují vše, co si představují (…) i v případě, že nahlíží to, co je pravdivé 

(...), při hledání nadvlády samotné nebo při snaze přikrášlit nějaký z cílů obyvatel [města] 

nevědomosti.“  (§124)  
 

4) Čtvrtý druh plevele představuje nejpočetnější skupinu. Al-Fárábí ji staví do absolutní 

opozice vůči filozofům. Jejich intelektuální schopnosti jsou zcela omezené, proto je al-

Fárábí označuje za „nevědomé kvůli jednoduchosti“.  Tento druh plevele „…nemůže být 

vyveden na úroveň pravdy, protože jejich mysl ji nedokáže pochopit. Je pravděpodobné, 

že mnozí z nich považují většinu z toho, co si představují, za falešné, ne však proto, že 

by zde bylo opravdového sporu v tom, co si představují, ale protože je jejich 

představivost vadná.“ (§125)  

Al-Fárábí varuje před názory většiny plevele. Jejich nebezpečí tkví v tom, že se 

pokouší nahradit názory ctnostné obce vlastními „obrazy“, které vydávají za správnější, 

přesnější a vhodnější pro dosažení blaženosti. Narušují tak stabilitu uspořádání ctnostné obce 

a vybízejí její obyvatele k neposlušnosti vůči stanoveným zákonům. Lepší znalost 

pravdivých názorů obvykle plevel pouze předstírá.  

Z al-Fárábího popisu vyplývá, že v posledku nejsou všechny skupiny plevele 

škodlivé. Aniž by al-Fárábí přesně rozlišoval, které druhy jsou zavrženíhodné, připouští 

přece jen existenci jedné výjimky. Tato skupina plevelů není příliš početná. Má schopnost 

nahlédnout věčné pravdy, které stojí na pozadí názorů ctnostné obce a následuje skutečně 

ctnostný život. Plevel tohoto druhu nakonec tedy dosahuje stejných znalostí, jež potvrzují 

záměry ctnostné obce. Přestože se zprvu domnívá, že se jeho názory liší od názorů ctnostné 

obce, nakonec dospěje ke stejným závěrům. „Kdo je takto, má úroveň své představivosti 

vyvýšené k věcem, jež nelze vyvrátit žádnými argumenty, které by uvedl. Je-li přesvědčen, 

že je takto vyvýšen, tam i zůstává. Ale není-li přesvědčen a bojuje-li s argumenty, je vyvýšen 

na jinou úroveň. Postupuje tak dlouho (…) až dospívá k nahlížení pravdy a chápe věci tak, 

jak jsou.“ (§123) Ibn Bádždža o této skupině plevele hovoří jako o té, „jež vlastní pravdivý 

názor“. (42,19) 

Plevel v obci obecně nepředstavuje v očích al-Fárábího pro obec skutečnou 

existenciální hrozbu, pouze domnělou. Jelikož nemůže být z obce nikdy zcela odstraněn a 

pravděpodobně se proti obci nikdy nespojí ani se nepokusí podkopat její úsilí, navrhuje ho 
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al-Fárábí proto regulovat jen měkce.136 A naopak spíše kritizuje obvyklý tvrdý a nepřátelský 

postup obce, jež vůči pleveli zaujímá. I když je taková „léčba povinná“, al-Fárábí neříká, že 

je správné ji použít, a to ani jako prostředek k ochraně ctnostného města. Na druhou stranu 

přiznává, že z pohledu obce je regulace plevele zcela pochopitelná. Její prioritou je uchovat 

stávající uspořádání, zákony a zvyklosti. Ty by mohly být narušeny, pokud by je někdo 

veřejně zpochybňoval.   

I ta nejlepší al-Fárábího ctnostná obec trpí jistou nedokonalostí, když má regulovat 

názory plevele, neboť se nepodobají názorům obce a nesledují její cíle. V tom spočívá 

základní rozdíl mezi al-Fárábího pojetím ctnostné obce a dokonalou obcí Ibn Bádždži, která 

pluralitu ohledně pravdivých názorů nepřipouští. Přítomnost falešného názoru v al-Fárábího 

ctnostné obci zpochybňuje její pravdivost. Dle al-Fárábího si žádný vládce ani žádná obec 

nemůže nárokovat skutečnou pravdu, a proto hovoří o různých „verzích pravdy“ a připouští 

tak de facto různé stupně ctnostné obce. Pravda není nejvyšším cílem ctnostné obce. Může 

být vládcem obětována ve prospěch zachování obce. Jinými slovy ctnostná obec, tj. nejvyšší 

politické dobro, a pravda, tj. nejvyšší dobro pro člověka, mohou být dle al-Fárábího 

v rozporu. Takový rozpor Ibn Bádždža nepřipouští. 

 

Řízení osamoceného 

Sedmá kapitola Řízení je analýzou „nejlepšího způsobu života“ v nedokonalé obci, 

kterou otevírá téma „izolovaného plevele“ (43.16 a 19; النبات المفرد). Je škoda, že se Ibn 

Bádždža v pojednání vyhýbá detailnějšímu rozboru tehdejších zřízení a popisu plevele 

uvnitř těchto obcí: „Odkloníme se od vytvoření přehledu [zřízení], ani se nebudeme zabývat 

analýzou způsobů života existujících v této době.“ (43,7-8) Spokojí se s prohlášením, že 

žádné zřízení dosud nebylo a v současnosti stále není dokonalé. Všechna existující zřízení 

představují dle Ibn Bádždži jedno ze čtyř nedokonalých uspořádání, jejichž výčet uvádí ve 

třetí části Řízení (74,16-17): imamát137, timokracie, demokracie a tyranie.138 

                                                           
136 Výjimkou je v al-Fárábího Aforismech pouze tato věta: „Vládce ctnostného města má povinnost sledovat 
plevel v obci, držet jej na uzdě a každý vyléčit způsobem, který je k tomu nejvhodnější - buď vyloučením z 
města, potrestáním, odnětím svobody nebo přidělením úkolu, přestože ho nebude plnit.“ (§125) 

137 Imamát je. forma teokratické vlády, kdy v čele stojí představený muslimské obce – imám (اإلمام). 

138 Srov. s Platónovou čtveřicí představenou v Ústavě: timokracie, oligarchie, demokracie a tyranie. 
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Dosud se Ibn Bádždža zabýval způsobem života obyvatel ctnostné obce, který je tím 

nejlepším způsobem života pro člověka jako druh. Nově se zabývá otázkou nejlepšího 

způsobu života pro jednotlivce v obci nedokonalé.  Ukazuje, že existují celkem čtyři způsoby 

života: „[Všechny] způsoby života, které existují v této době nebo v existovali v dobách 

minulých (…) se pojí se čtyřmi způsoby života.“ (43,4-7) Pokračuje jejich výčtem takto: 

„Častěji existují tři druhy, jež můžeme nalézt, a to plevel, soudci a lékaři.“ (43.8-9) O čtvrtém 

způsobu života se již nevyjadřuje jasně a přehledně. Nechává o něm čtenáře rozhodnout 

z tohoto tvrzení: „Kdyby bylo možné,139 aby ti, jež jsou blažení, žili v [nedokonalých] 

městech, měli by jen blaženost izolovaného [ فردالم ].“ (43,9-10) Čtvrtý způsob života 

v nedokonalé obci tedy představují „prozatímně blažení izolovaní jedinci“.140  

Žádný ze čtyř způsobů života v nedokonalé obci není dle Ibn Bádždži zcela blažený. 

Blaženost izolovaného jedince je pouze částečná. Proto jsou všechny způsoby života mimo 

dokonalou obec více či méně nedokonalé. Z jejich popisu v textu Řízení nic nenasvědčuje 

tomu, že by každý z nich náležel do jednoho ze čtyř nedokonalých měst, jak to dělá např. 

Platón v VIII. a IX. knize Ústavy. Ibn Bádždža chce naopak tvrdit, že všechny čtyři způsoby 

života existují současně v každém nedokonalém městě. Pokouší-li se Ibn Bádždža rozlišit 

mezi jednotlivými způsoby života, činí tak pouze mezi způsobem života plevele, soudců a 

lékařů oproti životu izolovaného jedince. Rozdíl mezi nimi se nachází v tom, že jen 

izolovaný jedinec má potenciál být prozatímně blaženým jedincem. Zbylé způsoby tuto 

možnost dle Ibn Bádždži nemají: „To [tj. dosažení blaženosti] není možné ve třech 

způsobech života nebo v těch z nich složených.“ (43,22-44,1)  

Zahrnutí lékařů a soudců mezi popisované způsoby nedokonalého života nabízí 

vodítko k tomu, co je pro všechny čtyři způsoby života společné. Vrátíme-li se k páté 

kapitole Řízení, kde se Ibn Bádždža zabývá popisem dokonalé ctnostné obce a představuje 

lékařství a soudnictví jako „špatná umění“, je zřejmé, že obě povolání jsou důsledkem 

nepřítomnosti ctnosti v nedokonalé obci. Lékaři a soudci vždy reprezentují nedostatek. Mají 

                                                           
139 Na první pohled se zdá, že svým „opatrným“ představením čtvrtého způsobu život („Kdyby bylo 
možné…“), vznáší Ibn Bádždža jistou pochybnost o možnosti existence izolovaného jedince. Z celkového 
pohledu jde ale spíše o narážku na nepříliš častý výskyt takového způsobu života v obci než o samotnou 

nemožnost existence izolovaného jedince. 
140 Z textu Řizení lze usoudit, že čtvrtému způsobu života připisuje Ibn Bádždža určitou prozatímní formu 

blaženosti. Ta však předpokládá, že existuje bezpodmínečná forma štěstí jinde, a to sice v dokonale ctnostné 
obci. 
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kompenzovat nedokonalé a nesprávné názory a činy v obci. Umožňují tak následování cílů, 

jež jsou v rozporu s ctnostnými cíli dokonalé obce, a potvrzují existenci nedokonalé obce, 

proto je Ibn Bádždža považuje za špatná umění. Lékaři podporují závislost na vnějších 

prostředcích, jež mají překonat nemoci způsobené neuměřenou žádostivostí, zatímco pro 

získání a uchování zdraví duše i těla dostačuje správná životospráva. Soudci zase podporují 

závislost města na vykonávání vnější spravedlnosti, když jsou vášně nadřazeny rozumu, 

přičemž by stačilo sledovat pouze společné dobro pro všechny. Z těchto důvodů dle Ibn 

Bádždži oba jmenované způsoby života zásadně přispívají k nedokonalosti města.  

Soudci a lékaři v obci usnadňují a řídí život těm jedincům, kteří nejsou schopni 

ctnostného života. Proti nim vymezuje Ibn Bádždža život izolovaného jedince, resp. 

osamoceného filozofa, jehož uměním a jedinou prací je usilovat o blaženost pro sebe i pro 

obec. Svou úvahu o osamoceném filozofovi začíná Ibn Bádždža v momentě, kdy opouští 

pohodlí ctnostného města, kde je vše potřebné pro ctnostný život a dosažení blaženosti. 

Filozof v nedokonalé obci během své cesty za pravdivým poznáním naráží na základní 

problém, jak nalézt v množství soupeřících myšlenek v nedokonalé obci ty, jež budou 

člověka vzdělávat k ctnosti a povedou ho k blaženosti. Nachází se v situaci, kdy čelí řadě 

dilemat vyvolaných růzností názorů a morální nejistotou v obci.  

Názorový egalitarismus ctnostné obce usnadňuje jejím obyvatelů dosažení 

blaženosti.141 Pluralita názorů v nedokonalé obci naopak její dosažení komplikuje. Za 

problematický považuje Ibn Bádždža už samotný „náhodný“ způsob, jakým se 

obyvatelé nedokonalé obce seznamují s názory, jež mají vést k blaženému životu. 

„V dokonalé obci nenalezneme [mluvené či psané] slovo nikoho, jehož názor by se lišil od 

názoru [obce], ani jednání jiné než jednání [obce]. Ve čtyřech [nedokonalých] obcích to ale 

možné je.“ (42,8-9) Ibn Bádždža opět ostře vystupuje proti populární literatuře a nekritické 

inovativní vědě. Domnívá se, že zřídkakdy plní svou politickou roli, tj. prezentovat pravdivé 

názory, které povedou k ustavení dokonalé ctnostné obci. 

Jak se vyhnout falešným názorům, chybnému jednání a mylné vědě ( علوم مغلطه )? Ibn 

Bádždža odpovídá takto: „Je možné, aby správné jednání bylo neznámé, a lidská bytost 

k němu byla vedena svou přirozeností nebo o něm byla vzdělána někým jiným. Nebo je-li 

                                                           
141 Na rozdíl od al-Fárábího považuje Ibn Bádždža nedokonalost za neslučitelnou s ctnostnou obcí, proto v ní 
nepřipouští existenci falešného názoru.  Pokud všichni obyvatelé ctnostné obce nahlížejí pravdu, nezůstává v 
obci žádný důvod pro neshodu, a proto v něm nenalezneme ani žádný plevel. Realizace ctnostné obce je tak 
pro Ibn Bádždžu daleko větší výzvou, než pro al-Fárábího. 
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tu falešný názor, lidská bytost si uvědomí jeho falešnost. Nebo jsou-li tu mylné vědy, kvůli 

kterým [obyvatelé] v nic nevěří, nebo téměř v nic, vzhledem k jejich kontradiktoričnosti. 

Z přirozenosti nebo díky učení druhého si člověk uvědomí, který z protikladů je pravdivý.“ 

(42,9-13) Ibn Bádždža vyzývá čtenáře ke kritickému přístupu a k přehodnocení aktuálních 

dominantních názorů v obci. Vlastním intelektuálním úsilím či následováním vhodného 

učení142, tj. učení osamoceného filozofa odhalí, že většina názorů nedokonalé obce není 

pravdivá ani užitečná.  

Ibn Bádždža se zamýšlí, jaká jména jsou v obci připisována těm, kdo mají schopnosti 

vyvrátit nevědomost občanů vycházející buď z jejich přirozenosti nebo z falešných názorů 

sdílených v nedokonalé obci. Všímá si, že obvykle jim žádná zvláštní jména připisována 

nejsou: „Nyní pro druh osoby, která jedná správně nebo je vzdělána v pravdivé vědě, jež 

není přítomna v obci, neexistuje žádné běžné jméno (اسم).“d(42,13-14)143 Z toho usuzuje na 

všeobecně sdílený nezájem o tyto „vlastníky pravdy“ a naznačuje, že nedokonalá obec 

nepovažuje za zajímavé či dokonce relevantní hledání skutečné pravdy. To je pro Ibn 

Bádždžu známkou celospolečenského zanedbání, které nalezneme ve všech tehdejších 

obcích. 

Jelikož se filozofové svými názory i jednáním vymykají všeobecně sdíleným 

standardům v nedokonalé obci, společnost na ně pohlíží negativně a řadí je mezi plevel. Za 

plevel jsou v nedokonalé obci označování všichni, jejichž názory se liší od názorů obce bez 

ohledu na jejich pravdivost či nepravdivost. Současně platí, že ne každý názor protikladný 

vůči obecně přijímaným stanoviskům je pro obec dobrý. Ibn Bádždža je proto při definování 

„prospěšného plevele“ velice opatrný. Správně si všímá ambivalentnosti, která se váže 

k přítomnosti plevele v obci: „Ale ti, kteří stojí za pravdivým názorem, jenž není v tomto 

městě přítomen nebo je v rozporu s tím, v co věří většina, se nazývají plevelem. Jelikož se 

jejich přesvědčení stává populárnější a důležitější, jsou takto označováni častěji. Toto jméno 

                                                           
142 Ibn Bádždža nepochybně považuje svoje pojednání za vhodné následování. Sám totiž uvádí, že pomáhá 
čtenáři dospět k pravdivým názorům a správným činům, které ho dovedou k nejlepšímu možnému životu v 
nedokonalé obci. Účelem pojednání je tedy především myšlenkově podpořit ty čtenáře, kteří se vydali na 
vlastní filozofickou cestu. 
143 Fakt, že zde Ibn Bádždža spojuje vědu s jednáním, a nikoliv s názory, naznačuje, že má na tomto místě na 
mysli spíše praktické vědy. (Připomeňme, že v textu se soustředí zejména na popis správného jednání skrze 
analýzu pravdivého názoru. Věří, že člověk vždy musí nejprve formulovat, co je dobré, před tím, než udělá, co 
je správné. V pojednání se však zcela mlčí o jakékoli potřebě praktických zkušeností v oblasti umění a věd, 
které by vedly ke správnému jednání. Veškerému jednání předchází názor.)  
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se však obecně říká o každém, jehož názor je jiný než názor občanů města, ať už je pravdivý 

nebo nepravdivý. Užívá přeneseně podle rostliny, která sama roste mezi plodinami.“ (42,14-

18)  

Plevel obecně existuje bez jasného záměru a bez stanoveného účelu vzhledem 

k neudržovaném prostředí, v němž se vyskytuje. Analogicky hovoří Ibn Bádždža o 

přítomnosti plevele v nedokonalé obci. Všechny skupiny plevelů mají společné, že 

nesouhlasí se standardy obce a hledají odpovědi mimo všeobecně sdílené názory. Přestože 

zástupci z řad plevele se mohou v obci stýkat a mluvit s ostatními obyvateli, kteří nesdílejí 

jejich názory, po většinou se musí smířit s tím, že v obci nejsou vítáni a žít v ústraní. Z 

perspektivy většinového obyvatelstva, je takový přístup jistě oprávněný. Názory plevele jsou 

totiž v rozporu s všeobecným přesvědčením a narušují fungování obce. Běžný občan, který 

se zajímá o svou obec, nemůže plevel považovat za dobrý nebo užitečný. V této optice si 

proto zaslouží označení plevel, možná i horší. Přirovnání filozofa k rostlině, jež na svém 

stanovišti roste proti vůli pěstitele,144 dle Ibn Bádždži úmyslně zastírá intelektuální odvahu 

filozofa jako něco nevhodného či dokonce nežádoucího. Jeho záměrem je provokativní 

vyznění. 

Názor plevele jde vždy proti názorům obce, tzn., že v otázce nejlepšího způsobu 

života se filozof a obec nikdy neshodnou. Ibn Bádždža používá ve vztahu k pleveli označení 

„jejich názory“ místo očekávaného přívlastku „pravdivé názory“. Tím chce ukázat, že 

názorový konflikt nespočívá ve skutečnosti, že by obec usilovala o rozlišování toho, co je 

pravdivé a falešné, ale spíše v určitém vztahu mezi „jejich názory“ a „všeobecnými názory“, 

jimiž se obec rozhodla řídit. Jak jsme už četli u al-Fárábího, kontinuita obce závisí na 

poslušnosti k „obrazům“ a následování názorů, jež se alespoň částečně blíží pravdě. Z 

pohledu obce tedy nejde o obranu názorů, protože jsou pravdivé, ale protože se jedná o 

názory, na kterých je založeno fungování obce. Jakýkoliv názor, který by si nárokoval 

nadřazenost vůči názorům obce, může podnítit v občanech pochybnosti o prospěšnosti 

názorů a narušit stabilitu řádu. Od města se dá proto jen těžko očekávat jiná než odmítavá 

reakce.  

Ibn Bádždža přiznává, že ve skupině plevele nalezneme jen málo skutečných 

filozofů, jedinců prosazujících pravdu o sobě bez ohledu na názory a přesvědčení obce. 

                                                           
144 Plevelný filozof se podobá jinému přirovnání, jež Ibn Bádždža v textu Řízení užívá, k náhodnému a 
nechtěnému růstu šestého prstu. 
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Většina těch, co vystupují proti názorům obce, nevlastní názory ani pravdivější, ani 

užitečnější. Ve skutečnosti jsou jejich názory stejně falešné jako názory nedokonalé obce. 

Ibn Bádždža proto varuje před zbrklým následováním každého s odlišným názorem a občany 

spíše odrazuje od úmyslu stát se plevelem. Zároveň obyvatele nedokonalé obce varuje před 

radikálními výpady vůči pleveli, protože se mezi nimi může nacházet i „prospěšný plevel“, 

který je oddaný obci a má v úmyslu do ní přinést ctnost.  

V dalším popisu plevele se Ibn Bádždža soustředí už jen na skupinu prospěšného 

plevele. Dává plevelnému filozofovi možnost žít život v pravdě, a to i bez souhlasu obce. 

Ujišťuje čtenáře, že v nedokonalé obci je možné dosáhnout alespoň prozatímní blaženosti. 

Nicméně život v rozporu se stanovisky obce, vyžaduje ztrátu určitých výhod. Cenou, kterou 

musí filozof za tento privilegovaný způsob život zaplatit, je izolace. Ibn Bádždža zdůrazňuje 

jeho soběstačnost, resp. jeho minimální požadavky na obec, v níž žije. Ukazuje, že 

osamocený filozof ke svému přežití druhé téměř nepotřebuje. Má pravdivé názory a 

schopnost nahlížet jsoucna taková jaká jsou. Přispívá tedy k pravdivému poznání obce, které 

jí chybí. Jeho úkolem je bojovat s názory nedokonalé obce. Nikoliv však silou.145 Ibn 

Bádždža ho vyzbrojuje pouze pravdivým názorem. Jedině tak může být výsledek 

produktivní.  

Názory osamoceného mají dle Ibn Bádždži fungovat jako určitá konstruktivní kritika 

převládajícího způsobu života v obci. Odhalovat nedostatky ve správě města. Zároveň si je 

však vědom, že s největší pravděpodobností budou ze strany obce považovány za škodlivé 

a budou se setkávat s nepřátelstvím. Ibn Bádždža přiznává, že odpor města vůči způsobu 

života plevele může v extrémních případech vyústit až v lhostejnost či dokonce nepřátelství 

plevele vůči nedokonalé obci. Tento stav však nikdy není trvalý. Obec i osamocený filozof 

totiž vždy mají naději, že dospějí k pochopení podmínek, které jsou nezbytné k jejich 

společné existenci. Ibn Bádždža je přesvědčen, že každá obec může být pozvednuta a 

zdokonalena. Nedokonalá obec má dle něj vždy naději, že nalezne prospěch v moudrosti 

filozofa, jakkoliv rozporné se jejich stanoviska můžou na první pohled zdát. Z prvotních 

rozporů nakonec vyvstanou myšlenky, které budou směřovat k posílení blahobytu obce i 

filozofa. 

                                                           
145 Ibn Bádždža v Řízení striktně odmítá představu, že by plevel jakkoli usiloval o převzetí vlády nad obcí 
prostřednictvím síly. Naopak klade důraz na souhlas a dohodu. To ovšem neznamená, že by byl Ibn Bádždža 
pacifistou.  V pojednání se na různých místech zmiňuje o válečném umění (např. 38,3; 38,9) a uvádí 
různé příklady násilí a války proti druhým, kterým dává přívlastek „nobility“. (např. 77,14-78,15). 
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V porovnání s al-Fárábím jde Ibn Bádždžův popis plevele ještě o krok dále, když 

říká: „…jejich existence je důvodem146 (سبب) vzniku dokonalé obce – jak bylo vysvětleno 

jinde.“ (43,4) Není zřejmé, ke komu se výrazem „jinde“ odkazuje. S jistotou ale můžeme 

vyloučit jak Platóna, tak Aristotela i al-Fárábího. Paralely s Ibn Bádždžovým učením o 

pleveli a osamoceném filozofovi, jež v dílech těchto autorů nacházíme, mají společný spíše 

důraz na limity dosažení blaženosti ve filozofickém životě a ctnosti v politickém životě. Ve 

skutečnosti můžeme říct, že Ibn Bádždža je vlastně prvním autorem, který ustavuje 

fundamentální vztah mezi plevelem, resp. osamoceným filozofem a dokonalou ctnostnou 

obcí.  

Oproti al-Fárábímu připisuje Ibn Bádždža osamocenému filozofovi v obci 

významnou politickou roli. Může iniciovat ustavení dokonalé ctnostné obce. Samotná 

přítomnost filozofa však pro její vznik nestačí. Jeho existence není dostatečnou příčinou. Ke 

vzniku ctnostné obce zapotřebí něco víc. V sedmé kapitole Ibn Bádždža uvádí: „Jediné 

exitující správné řízení je řízení osamoceného, ať už je to jediný člověk nebo více než jeden, 

a to až do té chvíle, dokud nebude panovat shoda mezi názorem obce (…) a osamoceným.“ 

(43,10-12) K ustavení dokonalé ctnostné obce je tedy za potřebí ještě vzájemná názorová 

shoda mezi filozofem a obci.  Ibn Bádždža věří, že i přes zřejmou obtížnost je dosažení 

názorové shody možné, protože názor osamoceného ve vztahu k řízení se ukáže dobrým jak 

pro filozofa, tak pro celek obce.  

Shrneme-li Ibn Bádždžův popis plevele, pak je zřejmé, že každý osamocený jedinec 

je plevelem, nikoliv však vice versa. Osamocenému totiž připisuje navíc správné řízení, které 

jde ruku v ruce s pravdivým názorem. Málokdo z plevele je skutečně schopen dosáhnout 

pravdivého názoru a správného řízení. Jen ti, kteří to dokážou, jsou pro Ibn Bádždžu 

politicky signifikantní a zaslouží si být nazýváni osamocenými; ostatní zůstávají plevelem.  

  

                                                           
146 Někteří autoři překládají termín sabab (سبب) jako „příčinu“: „…jejich existence je příčinou vzniku dokonalé 
obce.” (Např. Lawrence Berman: Medieval Political Philosophy: A Sourcebook. Edited by Ralph Lerner and 

Mushin Mahdi. Glencoe: The Free Press, 1991, s. 127. nebo Steven Harvey: The Place of the Philosopher in 

the City According to Ibn Bājjah. In The Political Aspects of Islamic Philosophy. Edited by Charles 

Butterworth. Cambridge: Harvard University Press, 1992, s. 208) Vzhledem k textové evidenci je ale vhodnější 
termín sabab překládat jako „důvod“. Plevel totiž není jedinou „příčinou“ ctnostné obce, ale pouze jedním 
z nezbytných důvodů pro její vznik. Není-li existence plevele výhradním důvodem, není jeho existence ani 
dostatečnou příčinou dokonalé obce.  
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Osamocený 

Popis osamoceného filozofa podává Ibn Bádždža zejm. ve třetí části Řízení, kde 

tématizuje jednak jeho prospěšnost pro obec, tj. obnovení správného řízení v obci, jednak se 

detailněji zabývá jeho vztahem k nedokonalé obci. Zdůrazňuje zde úkol filozofa, tj. ustavení 

dokonalé ctnostné obce, a obhajuje izolaci jako prostředek k jeho uskutečnění. Filozof nežije 

život osamoceného, aby se mohl v poklidu a v ústraní věnovat filozofické kontemplaci pro 

vlastní potěšení. Čtenář tak získává povědomí o tom, pod jakým tlakem se osamocený filozof 

v nedokonalé obci nachází, kdy na jedné straně musí čelit odmítání a nepřátelství ze strany 

většinové společnosti a na druhé straně má aktivně, byť s největší opatrností, usilovat o 

odstranění falešných názorů z obce. Životní způsob osamoceného filozofa současně 

vyžaduje významné omezení mezilidského kontaktu, což se na první pohled sotva může zdát 

jako chtěný způsob života, přesto bude Ibn Bádždža ujišťovat čtenáře o blaženosti 

osamoceného. Závěr pojednání obsahuje vysvětlení, proč není izolace v rozporu s 

přirozeností člověka jako společenské bytosti. Ibn Bádždža chce ukázat, že izolace je vlastně 

politický prostředek a zvláštní podobou oddanosti k obci. 

Samotný termín osamocený = mutawahhid (متوحد), který je součástí titulu pojednání, 

představuje Ibn Bádždža na konci první části Řízení, resp. v osmé kapitole. 

V předcházejících kapitolách, zejm. v těch, kde popisuje přítomnost a působení plevele 

v nedokonalé obci, obvykle používá termín izolovaný / jeden = mufrad (مفرد). V kontextu 

celého Ibn Bádždžova díla, lze oba termíny do jisté míry chápat synonymně. Termín 

mutawahhid je však z gramatického hlediska poněkud složitější a jeho význam v arabštině 

zdůrazňuje i jiné aspekty než termín mufrad. Kořenem slova je sloveso wahada (وحد) = byl 

sám, jeden, jedinečný, od něhož je odvozeno zvratné sloveso tawahhada (توحد), jehož činné 

příčestí je mutawahhid. Správný překlad slovesa by tedy měl znít osamostatnil se. 

Překladatelsky vhodnější pojem osamocený v tomto případě poněkud zastírá aktivitu jedince 

v jeho činnosti, kterou termín mutawahhid obsahuje. Filozof vstupuje do osamocení 

dobrovolně, vlastní aktivitou. Nelze ho vnímat pouze jako společností vyloučeného a 

opuštěného. 

Autoři, kteří interpretují Ibn Bádždžovo Řízení jako příspěvek k islámské mystice, 

chápou osamoceného stojícího z vlastní vůle mimo společnost jako mystika, který se izoluje 

od veřejného života a uzavírá se do vnitřního bytí. Termín mutawahhid pak překládají jako 
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poustevník.147 Je pravdou, že Ibn Bádždža ve svém pojednání užívá mnohé termíny a 

symbolická vyjádření, jež nalezneme v mystických textech jako například spojení (اتّصال) či 

osvícení (إشراق), ovšem v celém textu Řízení nalezneme několik míst, kde se jasně vyslovuje 

proti tomu, že by mystické nahlížení věčných pravd mělo být cílem života osamoceného. 

Podává ostrou kritiku mystických pozic, zejm. učení súfismu148 a zdůrazňuje racionalitu 

filozofické kontemplace osamoceného. 

 

Kritika súfismu 

Porovnáme-li v celém textu Řízení odkazy směrem k Platónovi, Aristotelovi či al-

Fárábímu, pak je zřejmé, že z hlediska četnosti a intenzity věnuje Ibn Bádždža daleko větší 

pozornost pozicím súfismu. Žádné z tehdejších učení na něj „nezapůsobilo“ tolik jako učení 

súfijů. U svých předchůdců z řad řecké a arabské filozofie se Ibn Bádždža obvykle spokojí 

s krátkou zmínkou či nepřímým odkazem na své zdroje inspirace. Na čtenáři nechává 

kritické posouzení těchto pramenů a zvážení, jak je zahrnout do myšlenek představených v 

Řízení. V případě súfismu ale přistupuje k ostré kritice a usiluje o nápravu „jejich omylů“.149 

Svoje přesvědčení, že pravdivé názory lze poznat pouze rozumovou cestou, staví proti 

súfijskému učení spojeného s postavou al-Ghazálího150 (55,14), že cesta k vyšším stupňům 

                                                           
147 Např. Erwin Isak Jacob Rosenthal: Political thought in medieval Islam: an introductory outline. Cambridge 

University Press, 1958. 

148 Súfismus (تصوف) je mystická forma nebo také duchovní cesta či spiritualita islámu. Toto duchovní hnutí se 
zrodilo v 8. století a od počátku se vyznačovalo čirou askezí. Jde o poměrně nejednotné a nekonformní hnutí, 
které chce za pomoci zvláštních praktik přivést věřícího blíže k bohu či dokonce splynutí s ním. Existuje 
množství různých súfijských řádů, z nichž převážná většina je sunnitských. Praktikant súfismu bývá označován 
jako súfí, ačkoli někteří stoupenci súfismu používají termínu súfí jen pro ty, kteří dosáhli cíle súfijského učení. 
(Občas se pro súfiho používá termínu derviš.) Za zakladatele súfijského učení je považován perský mystik a 
básník Džaláluddín Balchí Rúmí (1207- 1273), který se zapsal do dějin jako jeden ze zakladatelů řádů 
Tancujících dervišů. O rozšíření súfismu se zasloužil zejm. sultán Veled (1227-1312), nejstarší Rúmího syn. 
149 Kvůli svému ostrému přístupu k súfijům si Ibn Bádždža vysloužil kritiku od svého žáka Ibn Tufajla, který 
mu vyčítá, že nedocenil přínosy súfismu. Ve svém učení se prý zastavil příliš brzy a nepřekročil hranici 
racionality: „Ibn Bádždža bez pochyby dospěl na tuto vyznačenou cestu teoretické vědy a racionálního bádání, 
avšak nepřekročil ji.“ (Ibn Tufajl: Živý, syn bdícího. Praha: Academia, 2011, s. 34.) 

150 Abú Hámid Muhammad al-Ghazálí (1058-1111) byl především náboženským myslitelem. V latinském 
prostředí byl znám pod jménem Alagzel a vinou nekompletních překladů do latiny se zde ocitl pod praporem 

filozofie, před kterou chtěl islám uchránit. Al-Ghazálí se nejprve věnoval islámskému právu a spekulativním 
vědám. Později se seznámil se súfismem a horlivě se pustil do asketických praktik. Nicméně vytouženého 
duchovního stavu nedosáhl. Tato zkušenost spolu s jeho přesvědčením o důležitosti rozumového hledání 
pravdy přispěla k růstu jeho skepse. Většinu svého života pak působil jako soudce v Túsu (dnešní Írán), kde 
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poznání je zcela neracionální povahy. Terčem jeho kritiky je zejm. postoj „súfismu v 

pravdě“151 (69,3; الحقيقه في أما الصوفية), který popírá, že „učení (تعلم) a vzdělání (تعليم) a píle 

  .jsou potřebné k získání pravdivého poznání “(علوم) ve vědách (مثابرة)

Výchozím bodem je pro Ibn Bádždžu rozlišení mezi životem osamoceného filozofa 

v nedokonalé obci, který akcentuje ústřední úlohu rozumu v cestě za dosažením blaženosti, 

a samovolným způsobem života súfijských „cizinců“ (غرباء), kteří opustili racionalitu a v 

extatickém vytržení nahlížejí věčné pravdy. V osmé kapitole svého pojednání připomíná Ibn 

Bádždža súfijské pojetí osamoceného jedince: „Ty mají súfijové na mysli, když mluví o 

‚cizích‘. Ať už jsou ve svých vlastech, nebo mezi svými současníky a sousedy, jsou cizí s 

ohledem na jejich názory. Cestovali ve svých myšlenkách k vyšším stupňům, které jsou pro 

ně vlastí…“ (43,12-13) Súfijský cizinec, podobně jako osamocený filozof Ibn Bádždži, se 

z vlastní vůle nachází mimo obec, protože s ní nesdílí stejné názory. K překonání 

názorových rozporů se obrací do nitra své mysli a vydává se na cestu k „vyšším stupňům“. 

Život cizince se sice na první pohled podobá životu osamoceného, ve skutečnosti je ale pro 

Ibn Bádždžu jeho protikladem. Na rozdíl od cizince totiž osamocený filozof nutí obec čelit 

její nedokonalosti a vyrovnat se s nadřazeností jeho způsobu života. 

„Súfijové si nárokují blaženost, které dle nich může být dosaženo nikoliv studiem, 

nýbrž kontinuálním nahlížením věčných pravd ve spojení všech tří schopností duše [tj. 

společný smysl, představivost a paměť]. Vše je ale jen předpoklad.“ (55,17-18) Dle Ibn 

Bádždži je dosažení stavu transcendence do vyšších stupňů, jež odpovídá stavu blaženosti, 

pro súfije možné například neustálým opakováním božího jména. Takové nahlížení je dle 

něj výsledkem pouze spojení vnitřních smyslů bez účasti rozvažování, a proto jím nemůže 

být dosaženo skutečné blaženosti. Ibn Bádždža klade důraz na proces učení a postupné 

poznávání, jež je spojeno s rozumovou schopností rozvažování. „V tom, co předpokládají, 

je něco nepřirozeného. Pokud by tento cíl, který předpokládali, byl pravdivý a měl být cílem 

osamoceného, jeho dosažení by bylo spíše náhodou a nikoliv důsledkem. Takto by nebylo 

možné zformovat žádné město a nejvznešenější součást lidské bytosti [tj. schopnost 

                                                           

také přednášel a napsal většinu svých děl. Proslul mimo jiné četnými komentáři k právní vědě. Jeho klíčové 
životní dílo Skladba ve čtyřiceti knihách mu vysloužilo přízviska „důkaz islámu“, „obnovitel náboženství“ či 
„ozdoba víry“. Patří mezi nejvýznamnější náboženské teoretiky, kteří se postavili proti silné tradici 
teologického filozofování (al-Ghazálí zejm. proti Ibn Sínovi). 
151 Ibn Bádždžova kritika nemůže být zaměřena proti těm zástupcům súfismu, jejichž přesvědčení je 
poznamenáno lhostejností k rozumu. „Súfijové v pravdě“ představují skupinu jakýchsi racionálních mystiků, 
kteří zastávají mystické pozice, ale není jim cizí racionální argument, jako v případě al-Ghazálího. 
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rozvažování] by byla nadbytečná a neaktivní. Jeho existence by byla zbytečná.“ (55,18-20) 

Ibn Bádždža souhlasí, že blaženost je cílem lidského života, ovšem tvrdí, že cestou súfismu 

jí nemůže být dosaženo. Způsob získání blaženosti jednotlivcem musí být dle něho 

aplikovatelný i na celek obce. Toho lze dosáhnout pouze cestou rozumu, tzn. pěstováním 

teoretické moudrosti – filozofie. Dosažení blaženosti bez učení a znalosti vědy se podobá 

náhodě, a proto dle Ibn Bádždži není súfismus vhodnou cestou.  

Chceme-li dosáhnout skutečného poznání duševních forem, nemůžeme odmítnout 

rozumovou cestu a nevyužívat schopnosti intelektu.  Pouhé spojení s částečnými duševními 

formami, kterého dle Ibn Bádždži dosáhli dva slavní súfijové Uwajs al-Qaraní152 a Ibráhím 

Ibn Adham153 (68,4), není tím nejvyšším stupněm: „…kvůli jejich záměru, pro který jsou 

známí (…); jsou tyto stupně omylem součástí (…) univerzální duševní [formy], která je 

zdokonalením racionální [schopnosti].“ (68,5; 69,2-5) Pro Ibn Bádždžu existuje pouze jedna 

cesta k blaženosti, a to zdokonalení lidského intelektu, které Ibn Bádždža vyhrazuje 

osamocenému filozofovi, protože jako jediný využívá všech svých přírodou daných 

schopností k dosažení konečného cíle. 

Kvůli odklonu od racionalismu, vzdělávání a vědy postrádá súfismus dle Ibn Bádždži 

schopnost logické argumentace ve prospěch vlastního způsobu života a současně možnost 

konstruktivní kritiky falešných názorů a špatných způsobů života v obci. Postrádá tak 

schopnost, která je nezbytná pro politický život. Pozice súfismu nemůže být racionálně 

ospravedlněna. Jejich přesvědčení, že dosahují blaženosti, nemůže být dokázáno rozumem, 

tzn., že je pouze vírou. Avšak odvolání se na víru není pro Ibn Bádždžu adekvátní obhajobou. 

Je třeba racionálních argumentů. Jedině tak může osamocený bojovat s protikladnými názory 

                                                           
152 Uwajs al-Qaraní (zemřel asi 657) žil prý v Jemenu v době proroka Muhammada. S ním se nikdy nesetkal, 
ale uměli se spolu domlouvat telepaticky. Al-Qaraní své telepatické schopnosti prokázal i později (traduje se, 
že znal dopředu jména osob, s nimiž se setkal poprvé apod.) a byl uznán za příjemce zvláštní milosti Boží – 

„dech Milosrdného“. Stal se vzorem inspirovaného mystika, jenž je schopen přijmout učení o mistra, který 
není přítomen nebo je zesnulý. Odtud pochází také označení „uwajsí“ pro mystiky, jež svou legitimitu získali 
snem či jiným viděním. 
153 Ibráhím Ibn Adham (asi 718 - asi 782) je jedním z nejvýznamnějších prvních velkých asketů súfismu. 
Pocházel z města Balchu (dnešní Afghánistán) z arabské knížecí rodiny. Před životem v přepychu dal však 
přednost zbožné chudobě, vydal se do Mekky a pak do Sýrie. Legenda o jeho životě v sobě nese indické, zejm. 
budhistické prvky a v mnohém připomíná Siddhártu Buddhu. Z Ibn Adhamova učení se připomíná především 
jeho důraz na ticho a rozjímání v případě asketické praxe. Přičítá se mu též utřídění stupňů askeze: 1) zřeknutí 
se světa; 2) zřeknutí se pocitu štěstí ze zřeknutí se světa; 3) pohlížení na svět jako na nedůležitý – bez starosti 

o svět i sebezapírání. 
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v nedokonalé obci. Bez řádné obhajoby se nemůže postavit kritikům, kteří by popírali jeho 

pravdu. (Srov. 55,19)  

 

Správné řízení 

Postava osamoceného v obci má pro Ibn Bádždžu významnou politickou roli, 

přestože, nebo právě protože se nachází mimo společenství obce. Osamocený se musí 

vyvarovat intelektuálně neproduktivních mezilidských vztahů, usměrňovat své tužby a musí 

být osvobozen od každodenních povinností a zájmů, aby mohl dosáhnout vyšších cílů duše 

a blaženosti pro sebe i obec. Díky své izolaci a životu v ústraní se může věnovat hledání 

pravdivých názorů, kterých se nedokonalé obci nedostává. Jen tak může podporovat příslib 

dokonalé ctnosti obce.154 Život osamoceného musí podléhat správnému řízení, má-li se 

zbavit „nepřirozených“ falešných názorů, a tak dosáhnout vytouženého poznání, jež je 

znakem nejlepší možné existence, tj. způsobu života, jehož může být dosaženo v nedokonalé 

obci: „V této rozpravě se sami zajímáme o řízení tohoto osamoceného člověka. Je zřejmé, 

že se s ním spojilo něco nepřirozeného. Takže budeme hovořit o tom, jak řídí sám sebe, aby 

mohl získat nejlepší existenci (وجدته أفضل).“d(43,15-16) Pro Ibn Bádždžu tak není 

nejdůležitější politickou otázkou, kdo má v obci vládnout, ale která forma řízení převládá.  

Správné řízení se týká pouze osamoceného stojícího ze své vůle mimo obec, neboť 

hledá jiný způsob života než ten, který převažuje v nedokonalé obci. Správné řízení je přísně 

vzato pouze uspořádáním činů jednotlivce, tj. samosprávou, která ho pozvedne až na úroveň 

ctnostné „božské“ bytosti. Ibn Bádždža představuje tři druhy činů osamoceného: 1) tělesné 

skutky nutné povahy sloužící k uchování zdravého těla; 2) částečné duševní činy, tj. 

poznávání jednotlivých materiálních forem; 3) univerzální duševní činy, nazývané též 

intelektuálními skutky, tj. poznávání univerzálních forem.155 (91,10-12) 

                                                           

154
 Podobně hovoří Ibn Bádždža i v Dopise na rozloučenou: „Je zřejmé, že to [filozofická kontemplace] je 

cílem, k němuž přirozeně směřujeme, který není možný jinak než skrze politickou společnost, proto jsou lidé 
uspořádáni hierarchicky, aby byla uskutečněna tato obec a dosaženo tohoto cíle.“ (Risálat al-wadá (Letter of 

Farewell). In Opera Metaphysica. Edited with an introduction and notes by Majid Fakhry. Beirut: Dar al-Nahar, 

1968, s. 122.) 

155
 Ibn Bádždža identifikuje „intelektuální činy“ s tím nejvyšším, o co může člověk usilovat. To znamená, že 

prostřednictvím „duševních činů“, které autor připisuje súfijům, nedosahuje člověk nejvyšší nobility. Ty jsou 
pro Ibn Bádždžu pouhými prostředky, nikoliv cílem. (91,12)  
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V dokonalé ctnostné obci je život všech občanů uspořádán dle definice dokonale a 

ctnostně. Ve vztahu k ní tedy nemá smysl hovořit o správném řízení. Všichni její obyvatelé 

sdílejí stejné pravdivé názory. Ctnostná obec nepotřebuje žádné nápravy, ani soudců, ani 

lékařů, ani osamocených: „[Řízení osamoceného], o němž zde mluvíme, zanikne v momentě, 

kdys se obec stane dokonale ctnostnou. Stejně tak zanikne užitečnost o něm vůbec mluvit, 

jakož i lékařská věda, umění soudit a další umění, které se snaží napravit chybné řízení.“ 

(44,3-6)  

Osamocený se v obci objevuje ve stejné chvíli, kdy je třeba soudnického a lékařského 

umění, tj. v momentě stane-li se nedokonalou. Svým správným řízení působí jako léčitel 

duše, své vlastní i druhých. Bude-li opět v obci nastoleno správné uspořádání, jeho role jako 

léčitele mizí spolu s potřebou soudců a lékařů. Obyvatelé dokonalé ctnostné obce si totiž 

volí správné cíle sami a nepotřebují k tomu „lékařských předpisů“ osamoceného. 

K dokonalosti obce přispívá každý ctnostný názor a čin každého jednotlivého občana. 

Blaženost jednotlivce vyvrcholí spojením s ostatními, aby vytvořili dokonale ctnostnou 

obec: „Je-li člověk součástí města, cílem všech jeho činností je město. Tak tomu je pouze 

pokud je v ctnostné obci. Zbývající čtyři obce a ty, co se z nich skládají, mají obyvatele, jež 

dávají přednost jiným potěšením a jsou odcizeni od cílů obce.“ (62,8-10)  

V celém Ibn Bádždžově pojednání je jednotlivec vždy vztažen k obci ať už je 

ctnostná či nikoliv. Např.: „Co je požadováno, je zdokonalení obce a přirozený cíl člověka.“ 

(40,6-7) Stejně tak je s obcí spojen i osamocený. Správné řízení je dle Ibn Bádždži cestou 

k blaženosti jednotlivce i obce. Jaký význam může mít správné řízení osamoceného pro 

řízení nedokonalé obce? Vztah osamoceného k obci je nejlépe formulován v polovině třetí 

části Řízení: „Všechny tyto [činy] by se mohly nacházet pro osamoceného mimo dokonalou 

obec. Prostřednictvím prvních dvou [tělesných a duševních] nemůže být součástí [ctnostné] 

obce, ani jejím cílem, ani agentem, ani ochráncem. Prostřednictvím třetích [intelektuálních] 

nemusí být součástí obce, ale spíše jejím konečným cílem. Neboť nemůže být jejím 

ochráncem ani agentem, zatímco je osamocený.“ (80,3-6) 

Ibn Bádždža prezentuje dokonalou ctnostnou obec, která je řízena tak, že v ní 

prospívá pouze „nejvyšší forma člověka“ a všichni její obyvatelé dosahují blaženosti. V 

nedokonalé obci lze dosáhnout blaženosti jen osamoceným, který je oddaný dokonalosti 

duše a následuje ctnostný způsob života, který obec opustila. Ibn Bádždža osamoceného ve 

třetí části svého pojednání explicitně identifikuje s filozofem a současně odhaluje povahu 

jeho názorů a činů, díky nimž žije ten nejlepší způsob života v nedokonalé obci: „Proto 
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každý, kdo upřednostňuje svou tělesnost před svou duchovností, nemůže dosáhnout 

konečného cíle. Takže žádný tělesný [jedinec] není šťastný, pouze ten čistě duševní. Je ale 

nezbytné, aby duševní [jedinci] vykonávali určité tělesné činy, avšak nikoliv pro ně samotné, 

nicméně duševní činy ano. Stejně tak filozof (فيلسوف) musí konat spoustu duševních činů, ne 

však kvůli nim samým, to jen intelektuální činy. (…) Prostřednictvím nich je ctnostný a 

božský. Protože, kdo má moudrost, je nezbytně ctnostný a božský.“ (79,9-15) 

Cílem Ibn Bádždži, když osamocenému přiřazuje stejný způsob života jako 

obyvatelům dokonalé ctnostné obce, je přirovnat nejlepšího občana k nejlepšímu člověku. 

Přesvědčuje čtenáře, že by všichni obyvatelé měli usilovat o dokonalou ctnost, i když 

přiznává, že nedokonalost obce tento způsob života popírá, s výjimkou osamocených. 

Dokonalosti obce nelze dosáhnout bez blaženosti jednotlivce a vice versa. Obojí je na sobě 

vzájemně závislé. Ibn Bádždža považuje dosažení blaženosti osamoceným za zásadní 

součást procesu dosažení blaženosti obcí. Na rozdíl od Platóna, který chápe štěstí jednotlivce 

jako vedlejší ve vztahu ke štěstí obce: „Řekneme totiž, že by nebylo nic divného, kdyby byli 

tito i tak zcela šťastni, ale že nezakládáme své obce k tomu, abychom měli jeden stav 

vynikající měrou šťasten, nýbrž aby celá obec byla co nejšťastnější.“ (Resp. 420b)  

Jak již bylo uvedeno, samotná přítomnost osamoceného filozofa není příčinou 

ustavení dokonalé ctnostné obce. Ibn Bádždža tvrdí, že záleží na každém jednotlivci. Každý 

názor každého obyvatele musí být pravdivý a každý skutek správný. Pouhý blažený 

jednotlivec nestačí k tomu, aby byla blažená celá obec. Ibn Bádždža nepředpokládá, že by 

realizace dokonalé ctnostné obce byla možná „přes noc“, jakmile by vládu převzal 

osamocený. Poměrně jasně tvrdí, že žádné jednání osamoceného toho samo nemůže 

dosáhnout. Všichni obyvatelé se musí ze své vlastní vůle shodnout v následování názorů a 

činů osamoceného filozofa. Ibn Bádždža nenutí filozofa, aby vstoupil do služeb veřejnosti, 

aniž by s tím souhlasili všichni obyvatelé. Úkolem filozofa je vyvracet falešné názory 

v nedokonalé obci a sloužit jako model ctnostného života, který by ostatní mohli napodobit. 

Osamocený filozof působí na druhé jako účelová příčina. Jeho vliv v nedokonalé obci není 

přímý, ale vstupuje do ní jako intelektuální prvek. Svou „nejvznešenější formou“ povznáší 

„pokleslé formy“ zbytku obyvatel. 

Má-li být osamocený „učitelem“ pravdivých názorů a vzorem správného jednání 

nemůže žít v absolutní izolaci jako poustevník. Ibn Bádždža mu proto umožňuje mít přátele 

ve vědách: „Je zřejmé, že pokud jde o životní způsob osamoceného, je nezbytné, aby se 

vyvaroval tělesného přátelství i přátelství s tím, jehož cílem je duševní [forma], ale je 
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zkažená tělesností.156 Spíše je nutné, aby se spojil s lidmi ve vědách.“ (90,16-18) Kdo jsou 

tito přátelé, není z Ibn Bádždžova textu jasné. Přípustné je dvojí čtení: 1) zástupci různých 

vědních disciplín; 2) mladí lidé, kteří se chtějí učit. Jisté je, že přátele si musí osamocený 

pečlivě vybírat, aby ho nesváděli na scestí, doslova nestahovali k tělesnosti. Přátelství je pro 

Ibn Bádždžu odůvodněnou závislostí na ostatních, pokud je to kvůli učení. Prostřednictvím 

přátel „zasévá“ osamocený mezi obyvatele nedokonalé obce „pokušení spatřit a možná i 

vyzkoušet jeho ctnostný život“. Přáním osamoceného je náprava nedokonalosti obce, aby 

tak zmizela nutnost jeho izolace.  

Ibn Bádždža apeluje na obce, aby souhlasily s prosazováním teoretické vědy a 

filozofie. Nebránily životnímu stylu osamoceného. Je přesvědčen, že ve většině případů jsou 

obce schopné garantovat takovou svobodu bádání. Připouští ovšem, že se ve výjimečných 

případech mohou vyskytovat i obce k filozofii zcela nepřátelské: „Nicméně lidí ve vědách 

je v některých způsobech života málo a v jiných zase mnoho, někdy se může stát, že nejsou 

žádní.“ (90,19) Co má osamocený filozof dělat, pokud se ve vědách nenachází žádný člověk, 

s nímž by se mohl spřátelit? V tomto velmi vzácném případě doporučuje Ibn Bádždža 

osamocenému zcela opustit město. Zaujmout drastická opatření jako je absolutní izolace 

nebo dokonce dobrovolný odchod do exilu: „Proto je osamocený povinen v některých 

způsobech života se úplně izolovat od lidí (…), nebo musí emigrovat tam, kde existují vědy, 

pokud mají být nalezeny.“ (90,20-22) Jedině tak může filozof pokračovat ve svém ctnostném 

životě. Z toho vyplývá, že myšlenka absolutní izolace či emigrace157 by neměla být přijata 

za běžných okolností. Ve většině případů má osamocený filozof zůstat ve svém 

specifickém kontaktu s obcí, i když není dokonalá.  

Pro Ibn Bádždžu i zcela izolovaný jedinec bez přátel, který se podobá poustevníkovi, 

řídí svůj život lépe než všichni ostatní v obci. Všechny stupně izolace jsou pro osamoceného 

vždy pouhým prostředkem k dosažení vyššího cíle. A právě záměr, ke kterému izolace 

slouží, ji ospravedlňuje. Proto není v rozporu s přirozeností člověka jako společenské 

bytosti: „Toto není v rozporu s tím, co bylo řečeno v politické vědě a co bylo vysvětleno v 

přírodních vědách. Protože bylo vysvětleno, že lidská bytost je politické povahy (مدني اإلنسان 

                                                           

156
 Lidé tělesné formy a duševní formy spojené s tělesností, tj. lidé společného smyslu.  

157
 Ibn Bádždža v pojednání nikde netvrdí, že emigrovat znamená nutně do jiného města. Lze tedy připustit 

interpretaci, že osamocená emigruje do úplné samoty ve vlastním nitru. (Takto postupuje např. Luboš Kropáček 
ve své předmluvě k Ibn Tufajlově filozofickému traktátu Živý, syn bdícího. Praha: Academia, 2011, s. 15-16.) 
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 .V politické vědě bylo vysvětleno, že izolace je zcela zlá, ale pouze esenciálně .(بلطبع

Nicméně akcidentálně může být dobrá.“ (90,21-91,22) V určitých případech je život 

v ústraní potřebný. Výjimečně i obec opustit, i když tato extrémní potřeba dle Ibn Bádždži 

nikdy netrvá dlouho.158  

Izolace osamoceného filozofa by neměla být považována za úplné zlo, jako by šlo o 

nevěru, krádež či vraždu, jež jsou zapovězeny samy o sobě, vysvětluje Ibn Bádždža a 

odkazuje k Aristotelovi. (Srov. EN. 1107a12) Neboť to, co je přirozeně dobré, nemusí být 

vždy v konkrétních případech dosaženo. Stranit se druhých může být dočasně užitečné, 

stejně jako v případě nemoci, kdy se musíme vyvarovat tomu, co je za běžných podmínek 

prospěšné. To, že se člověk narodí do nedokonalé obce, je pro Ibn Bádždžu akcidentální, 

zatímco nárok na ctnostný život vychází z jeho přirozenosti. Člověk je politické povahy 

nejen proto, že se nachází v obci, ale také proto, že v ní může žít ctnostně.  

 

  

                                                           

158
 Ibn Bádždža věří, že zcela nepřátelské prostředí k filozofii je v obci vždy jen dočasné. Jakmile pomine tento 

výjimečný stav, pak osamocenému káže vrátit se do nedokonalé obce. Pokud by filozof zůstal v emigraci, 

ustavení dokonalé ctnostné obce by nebylo možné. 
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Postavení filozofa v obci 

Není jednoduché vysvětlit, jakou roli by měl filozof v obci zastávat, ani jak má svou 

roli hrát, aby obec následovala jeho učení o ctnostném uspořádání a nebylo ohroženo 

fungování města ani jeho život. Filozof má sice usilovat o ustavení obce dle pravdivého 

názoru a toto ctnostné zřízení má pak vést své občany k blaženosti, ale žádné město, s 

výjimkou ctnostné obce, nedokáže rozpoznat výhody tohoto řízení a přijmout pravdivý názor 

filozofa. Ibn Bádždža chce tento rozpor vyřešit tím, že filozofovi dovoluje život v ústraní, 

který mu umožní pokračovat v práci filozofa, ale zároveň ho zbavuje povinnosti aktivně se 

účastnit veřejného života v obci. Život osamoceného ale nepovažuje za život úplný, protože 

blaženosti lze podle něj dosáhnout pouze v ctnostné obci. Přesto je život v ústraní nadřazený 

všem ostatním způsobům života, protože je příslibem pravdivého poznání a podmínkou 

ctnostného uspořádání obce. 

Život osamoceného je oprávněný pouze v případě absence ctnostné obce. Pro 

člověka však není ani přirozený ani dobrý: „V této rozpravě se sami zajímáme o způsob 

života tohoto osamoceného. Je zřejmé, že je to něco vnějšího, mimo jeho přirozenost. Když 

tedy hovoříme o řízení osamoceného (…) je to stejné jako když hovoří lékař o tom, jak se 

má osamělý v těchto městech řídit, aby byl zdravý.“ (43,15-17) Osamocený způsob života 

filozofa přirovnává Ibn Bádždža k léku, který sice normálně není součástí zdravé výživy 

(např. opium), ale jeho užívání během nemoci se může ukázat jako prospěšné. Život v ústraní 

může být dle Ibn Bádždži současně užitečným prostředkem k obnovení „přirozeného stavu 

duše“, tzn. k odstranění toho, co brání zdokonalování lidského intelektu. Ibn Bádždža však 

varuje, že izolace není lékem vhodným pro každého. Osamocený život je vhodný pouze pro 

filozofa, který tak ozdravuje svoji duši, rozvíjí svůj intelekt. 

Izolace také může sloužit jako ochrana života filozofa před nebezpečím pocházejícím 

od nepřátel filozofie v nedokonalé obci. Filozof by se proto měl vyvarovat neuváženého 

veřejného filozofování v nedokonalé obci, aby se nevystavoval riziku pronásledování, 

vyhnanství či dokonce usmrcení. Poslední dvě varianty by totiž pro obec z pohledu Ibn 

Bádždži znamenaly fatální ztrátu. Nejenže by to znamenalo konec filozofické aktivity 

v obci, ale i ztrátu naděje na ctnostné uspořádání obce. Když Ibn Bádždža vyzývá filozofa 

k odchodu do ústraní, má tím na mysli uvážený a kontrolovaný styk s druhými (výjimečně i 

emigraci). Ovšem nutně to neznamená, že se má filozof zcela vzdát veřejného života. 

Osamocený musí uspokojovat své tělesné potřeby, musí se podílet na rozvoji vědy a musí 
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vychovávat své následníky, aby zachoval filozofii jako způsob života i pro další generace. 

Přestože může být veřejný život filozofa v nedokonalé obci v rozporu s jeho vnitřním 

životem, tzn. intelektuálními potřebami, Ibn Bádždža neřeší toto napětí postavením filozofa 

zcela mimo obec. Na tento konflikt neexistuje žádný lék, jen opiát izolace, který mírní 

potenciálně destruktivní důsledky. 

Osamocený život filozofa je pro obyvatele nedokonalého města nepochopitelný a 

odmítají ho.  Chápou osamoceného jako nepotřebného a nazývají ho plevelem. Ibn Bádždža 

za plevel považuje: „… ty, kdo jsou zastánci pravdivého názoru, kdo se buď nenachází v 

tomto městě, nebo jsou v rozporu s názorem ostatních obyvatel.“ (42,14-15) Na rozdíl od 

svého předchůdce al-Fárábího tedy Ibn Bádždža hovoří o plevelu pouze v souvislosti s 

nedokonalou obcí. Ctnostné uspořádání v sobě z definice žádný plevel obsahovat nemůže. 

Plevel ale může být katalyzátorem změny pro zdokonalení obce. Ibn Bádždža je přesvědčen, 

že ctnostná obec se vyvine z nedokonalé. Výchozím bodem je působení osamoceného a 

konečným bodem je shoda obce a filozofa na pravdivém názoru. Roli filozofa v obci nelze 

vnímat jako jeden ze dvou extrémů, kdy na jedné straně stojí osamocený společenský 

vyděděnec a na straně druhé právoplatný vládce dokonalé ctnostné obce usilující o její 

ustavení. Filozof má být především vzorem a nachází se tak mezi žádným a plným 

zasahováním do veřejného dění v obci. 
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Závěr 

Postava filozofa v Řízení osamoceného může být plně pochopena pouze ve vztahu 

k obci. Ibn Bádždža ve svém pojednání zachycuje trvalé napětí mezi politikou a filozofií. 

Mezi blažeností obce a blažeností jednotlivce. Smyslem pojednání je nalézt společnou cestu 

filozofa a obce při prosazování správného řízení za účelem dosažení nejzazšího cíle, tj. 

blaženosti. V Ibn Bádždžově dokonalé ctnostné obci si obyvatelé myslí a jednají způsobem, 

který přispívá k nejlepšímu životu každého jedince uvnitř celku. Existence ideální obce 

nezávisí na přítomnosti nejlepších vládců nebo zákonů, ale především na nejlepších 

občanech. Ibn Bádždža ve svém textu vysvětluje, že správné řízení nemůže být v obci 

zajištěno z vnějšku, ale musí vyrůstat z rozumné duše každého obyvatele.  

Izolovaný život osamoceného filozofa v nedokonalé obci má sloužit jako nepřetržitá 

připomínka dokonale uspořádaného života jednotlivce řízeného rozumem. Úkolem 

osamoceného je usilovat o dosažení pravdivých názorů, aby obec dosáhla blaženosti. Ibn 

Bádždža si je vědom, že nedokonalá obec s největší pravděpodobností nepřijme postavu 

osamoceného filozofa, jenž spoléhá na své vlastní řízení a nezastává běžné názory obce. 

Obyvatelé nedokonalých měst mají totiž větší tendenci spojovat si blaženost více s časnými 

odměnami, jako je například potěšení, sláva, svoboda nebo bohatství. Přesto se filozof svého 

úkolu nemůže vzdát. Osamocený život následuje nikoliv kvůli sobě samému, tzn. za účelem 

vysvobození se ze života v obci, ale právě ve jménu obce. Ibn Bádždžova filozofie 

osamoceného tak není učením ve prospěch radikálního individualismu, ale přesvědčením, 

že racionální cesta je fundamentální pro zdokonalení celku obce. Osamocený filozof Ibn 

Bádždži je vnímán jako katalyzátor možné společenské změny.  

Zatímco se na první pohled může zdát uskutečnění ctnostné obce jako nemožné, Ibn 

Bádždža se ve skutečnosti nevzdává možnosti dosáhnout ctnosti jak v životě jednotlivce, tak 

v politickém uspořádání. Ctnostná obec nemůže být chápána jako ryzí alternativa k městům, 

která již existují. Ibn Bádždža nevolá po ustavení zcela nové ideální obce. Předpokládá, že 

její potenciál je ve všech městech. Filozof musí vytrvat v péči o blaho obce, i když je obec 

vůči filozofii zcela nepřátelská. Neexistuje totiž žádný důvod, proč by obec a osamocený 

filozof nemohli koexistovat, pokud si je osamocený vědom omezení filozofického života 

v nedokonalé obci a následuje svůj závazek vůči celku.  

Život osamoceného filozofa je protiváhou vůči ostatním způsobům života v obci, 

které jí brání v dosažení dokonalosti. Osamocený filozof má odmítat falešné názory 
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nedokonalé obce zahrnující zejména představy o lidské blaženosti a nahrazovat je rozumově 

zdůvodnitelnými i když méně obvyklými názory, jež nabízejí správnou cestu k nejzazšímu 

cíli. Blaženost osamoceného filozofa shledává Ibn Bádždža bez existence ctnostného města 

neúplnou, přesto je jeho způsob života nadřazený vůči ostatním životům v nedokonalé obci, 

je-li skutečně oddaný naučit se tomu, co má přinést blaženost obci jako celku. Ctnostná obec 

tak představuje ten pravý cíl filozofického života. 

Ibn Bádždža je pokračovatelem platónské, aristotelské a al-fárábíovské politicko-

filozofické tradice a v dialogu se svými předchůdci se snaží jejich učení doplnit o originální 

myšlenku osamoceného, tj. o potřebu filozofa přizpůsobit se převládajícímu způsobu života 

v nedokonalém městě, aby obec i osamocený mohli spolupracovat na dosažení toho, co je 

dobré pro celek obce i filozofa. Ibn Bádždža svou filozofií osamoceného nevystupuje proti 

učení svých předchůdců ve prospěch individuální blaženosti jedince, jak je často jeho 

pojednání interpretováno. Přestože ve svém textu vybízí k přezkoumání učení Platóna, 

Aristotela i al-Fárábího, přece jen neusiluje o jejich odmítnutí, aby ustavil radikální 

individualismus. Jeho cílem je naopak obhájit společné principy jako např., že dosažení 

blaženosti prostřednictvím ctnostného života je cílem politického života stejně, jako je cílem 

lidského života obecně. Vrací se k učení svých předchůdců, aby potvrdil vztah filozofa 

s obcí. Povinností filozofa je spolupráce s obcí, aby v obci podporoval filozofický život, 

nikoliv život osamocený. Jeho záměrem je prospěch celé obce, nikoliv jen život jeho 

samotného.  

Filozofií osamoceného tak Ibn Bádždža nabízí nové pojetí role filozofa v obci. 

Odklání se od tradiční myšlenky filozofa-krále tím, že zpochybňuje potřebu nutit filozofa k 

vládnutí. Filozofický život je pro Ibn Bádždžu nekompatibilní s nátlakem. Filozof musí obci 

sloužit dobrovolně. Ibn Bádždža si je dobře vědom omezených možností filozofa 

v nedokonalé obci. Jeho úkolem je proto především přinést do obce pravdivé názory, aby se 

obec i její obyvatelé měli možnost svobodně shodnout na řízení svého města i svých životů. 

Sledování dobra pro všechny nejen osamoceným, ale i všemi obyvateli obce je jedinou 

možností nedokonalého města stát se dokonalou ctnostnou obcí. Ibn Bádždža věří, že 

záchrana jednoho člověka je nadějí pro celek obce.  

Dokonalost filozofického života osamoceného je příslibem dokonalosti celé obce. 

Ibn Bádždžovo Řízení osamoceného nechává otevřenou možnost existence dokonalé 

ctnostné obce, ale současně přiznává, že jde o velmi vzdálený cíl. Cesta k němu je dlouhá 

ale naplňující. Její podstatou je vzdělávat občany k ctnosti. Z pohledu Ibn Bádždži je to právě 
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shoda mezi filozofem a obcí v pravdivém názoru, která je nezbytnou podmínkou ustanovení 

ctnostné obce, spíše než filozof-král. Filozof nemůže zachránit obec usednutím na trůn.  

Život osamoceného je ale příkladným životem jedince, který usiluje o zprostředkování 

pravdivého názoru všem obyvatelům obce, aby dosáhli blaženosti. Filozof má být dle Ibn 

Bádždži především vzorem pro druhé, stát se učitelem a sledovat cíl ctnostné obce, tj. dobro 

pro všechny. Útěk do bezpečí vlastní mysli a vzdání se veřejného života představují 

rezignaci na politickou odpovědnost filozofa vůči celku, která je nepřijatelná. 
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