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 Významnému myšlenkovému odkazu Ibn Bádždži  (u latinských scholastiků 

Avempace), nejstaršího z hvězdné trojice maghribské větve arabské středověké falsafy, 

nevěnovali u nás doposud historikové filosofie ani arabisté systematičtější pozornost. Autor 

byl sice vždy v obecném kontextu zmiňován, avšak do češtiny nebyla přeložena žádná ukázka 

z jeho díla a informace o jeho myšlenkovém úsilí ukázat na postavení a možnou roli 

vzdělance v nepříznivých společenských poměrech zůstávaly u nás – přes svou  nepochybnou, 

při všech obměnách trvalou aktuálnost – známy, ale spíše jen na okraji zájmu. Předložená 

práce Ondřeje Kohouta si proto zaslouží přivítání. Přináší jednak překlad ilustrativní ukázky 

(1. kapitoly z Řízení Osamoceného), jednak pečlivě promyšlenou analýzu filosofického 

základu Ibn Bádždžova pojetí duševních forem a jejich vztahu k Intelektu, na něž filosof 

navázal své úvahy o cestě pro osamoceného intelektuála k hlubšímu poznávání a vlastnímu 

sebezdokonalování.  Filosofická psychologie tak přerůstá do politického spisu o možnostech 

osamoceného vzdělance v nedokonalé obci. K diskusi se otevírá téma, jakou podobu má mít 

nutné osamění a jak vlastní směřování k „životu v pravdě“ může pozitivně působit na 

společnost  

 O. Kohout vykládá cíl své práce zcela výstižně v předřazeném českém a anglickém 

Abstraktu. Ve vlastním Úvodu pak krátce ukazuje, jak životní osudy vedly samotného Ibn 

Bádždžu k zájmům a názorům, které vyložil ve svých dílech. Andaluský filosof. 12. století a 

jeho dnešní český interpret vycházejí z filosofického základu Platónových a Aristotelových 

koncepcí, které pro Ibn Bádždžu nejvlivněji přetlumočil al-Fárábí do svého obrazu stavby 

světa a v jeho struktuře pak nedokonalých obcí. Uplatnilo se tu novoplatónské emanační 

schéma, sahající od výchozího Jednoho až do naší sublunární sféry s jejím zvláštním 

pořádkem a možnostmi vzestupu vzhůru. K tomu patří také duševní formy, jimiž se 

Avempace zevrubně zabýval ve svých pracích o duši a o jejím spojení s Intelektem.  

V této otázce se nerozcházím s některými Kohoutovými pohledy, snad bych jen jinak 

rozložil akcenty a kontextualizoval argumentaci.. Diplomant se dopouští nepřesnosti, když na 

str. 8 až 10 několikrát překládá titul díla Ittisál al-`aql bi-`l-insán jako Spojení člověka 

s intelektem. Dále už všude uvádí správné pořadí: spojení intelektu s člověkem. V arabské 

falsafě totiž Aktivní intelekt (`aql fa``ál) hraje primární a zásadně důležitou roli správce, až 

demiurga, v sublunární sféře. Avicenna jej s mystickým zabarvením dokonce ztotožňoval 

s andělem Džibrílem. Individuální rozumové duše jsou ovšem již ve východní větvi falsafy 

povolávány k vzestupu k dokonalosti. Otázka spojení Aktivního intelektu s individuálními 

rozumovými dušemi se stala v maghribské falsafě velmi důležitým tématem. Usilovně 

racionální aristotelik Ibn Rušd tu opatrně naznačoval představu kolektivní nesmrtelnosti 

v pléromatu duší. Proti názorům latinských averroistů oslabujících individualitu duší 

vystoupil velmi důrazně Tomáš Akvinský. Kohout obohacuje tuto diskusi citacemi z Ibn 

Bádždžovy Vědy o duši a ze Spojení intelektu s člověkem, kde uplatňuje názor, že lidé 

nesdílejí jediný společný intelekt. Potvrzuje tak nepochybnou hodnotu své předložené práce, 

která usnadňuje pochopit někdy značně hutné věty v Řízení Osamoceného četbou a citacemi 

z dalších Ibn Bádždžových tří děl, zvláště často Dopisu na rozloučenou. K otázce tíhnutí 

Osamoceného ke splynutí s nezávislou inteligencí mimo něj se tedy Kohout staví odmítavě 

(zvl. str. 32-34 aj.), dospívá však k epistemologickému výkladu o možnosti setkání lidských 

individuálních inteligibílií na úrovni Intelektu (samozřejmě nikoli tělesnosti) u cíle poznání 

stejných pravd (s. 36). S tímto pojetím Kohout odmítá chápání Aktivního intelektu jako 

nezávislé substance při své kritice Rosenthala (s. 42), je však třeba dodat, že k takovému 



chápání se klonila patrně východní větev arabské falsafy, přejímající svým způsobem 

emanační model.V případě dalšího rozpracovávání tématu diplomky doporučuji autorovi 

věnovat více pozornosti i obecnějšímu maghribskému myšlenkovému kontextu. 

Druhým důležitým diskusním tématem je otázka směru, který Avempace doporučuje 

Osamocenému. Kohout tu odmítá dosti často přebíranou Rosenthalovu argumentaci o snaze 

Osamoceného izolovat se od neuspokojivé komunity, v níž žije. Jde však o to separovat se, 

nikoli opustit obec. Kohout tu formuje své pojetí i s využitím Platónova dialogu o poslušnosti 

zákonů Kritón. Ibn Bádždžův názor nepokládá za výzvu k odchodu z nedokonalé obce jinam, 

případně do vnitřní emigrace. V částečném nesouhlasu s mým pohledem (LK, s. 50) připouští, 

že takový únik andaluský filosof  připouštěl jen jako nejzazší možnost. Opět oceňuji 

Kohoutovu argumentaci a rozsáhlý přehled po Ibn Bádždžových pracích a po moderní 

literatuře, která je této otázce věnována. Názory západních odborníků nejsou tu ovšem zcela 

jednotné, téma je živé v realitě různých dob a společností. Připomenu jen, že výzva k 

emigraci (hidžra) patří v islámských dějinách k velmi častým taktikám radikálních či 

reformních hnutí. Jako volba osamění se vyskytuje v dějinách islámské mystiky, v al-

Andalusu pak také jako volba filosofická. Připomínám, že po Ibn Bádždžovi píše Ibn Tufajl 

svou filosofickou robinsonádu, v jejímž vyvrcholení se do společně sdíleného osamění na 

ostrově odebírá spolu s Hajjem také přemýšlivý a ctnostný disident Absál, nespokojený se 

životem v banalitách nedokonalé obce. Intelektuálnímu klimatu společnosti, v níž Ibn 

Bádždža žil, zřejmě taková myšlenka nebyla cizí. Disidentem byl ve vícerém smyslu zřejmě 

také Ibn Rušd, jak o tom svědčí poslední léta jeho života a pak posmrtné vnímání a osudy 

jeho díla. 

Kohoutova práce je psána s nepochybným zaujetím,  a to vcelku adekvátním stylem a 

s dobrou formulační schopností. Pouze v několika ojedinělých případech nalezneme zřetelnou 

jazykovou neobratnost (např. ..je příčinou nastání dokonalé obce…str. 70). O zřejmém spěchu 

s dokončováním práce svědčí dosti početné překlepy a drobné pravopisné poklesky. 

Pedantsky se tu o nich zmiňuji. Obecně ovšem rád konstatuji, že všechny výklady a 

argumentace jsou podány pečlivě, jsou dobře přehledně a funkčně uspořádané a plně 

srozumitelné.. Trochu toporně může působit snad jen přeložená ukázka z Tadbíru, ale to je 

bohužel dáno stylem originálu, jak se lze přesvědčit třebas i při četbě existujících anglických 

nebo francouzských překladů. Doporučova bych, aby se O. Kohout pokusil o vydání plného 

českého překladu s podrobným komentářem a výkladem o významu tématu v duchu a směru, 

který vyznačil v předložené diplomní práci. Vhodným místem k publikaci by mohla být edice 

Orient nakladatelství Academia, v níž  v posledních letech vyšly již překlady Ibn Tufajla a Ibn 

Rušda. V takovém případě by bylo vhodné začlenit zřetelněji Ibn Bádždžu do duchovního 

klimatu jeho prostředí a představit podrobněji, co o jeho životě vlastně víme. (Diplomová 

práce tu zůstala příliš stručná.) 

Souhrnně pokládám předloženou práci za úspěšnou. Nepochybně prokazuje autorovu 

schopnost samostatné vědecké práce, odpovídá akademickým nárokům a splňuje požadavky 

kladené na standard práce magisterské. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji klasifikovat jako 

výbornou anebo – s přihlédnutím k drobným nedostatkům – jako velmi dobrou. 
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