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Bakalantka si za cíl své bakalářské práce stanovila „nastínit postavení židovského lékaře 

v muslimské společnosti a zároveň úroveň jeho vědomostí a schopností jakožto lékaře, případně 

jaké vlivy na něj působily“. Tento cíl naplnila ve třech kapitolách, z nichž první pojednává 

obecně o medicíně v zemích islámu, druhá o vztahu judaismu k medicíně a třetí se věnuje 

tématice lékařských přísah. 

Práce velmi dobře může posloužit jako úvod do dané problematiky. Níže uvedu několik 

svých postřehů, které jsou spíše míněny jako podnět k další práci. Ohledně kapitoly 

„Překladatelská hnutí“ odkazuji autorku na dnes již klasickou práci Dimitri Gutase Greek 

Thought, Arabic Culture (Routledge, 1998), která se zabývá překlady řeckého dědictví do 

arabštiny. Ačkoli se Židé na tomto překladatelském hnutí také podíleli, nejsem si jistý, zda je 

oprávněné tvrdit, že „přeložili mnohá lékařská díla z řečtiny“. Autorka zde měla spíše 

vyzdvihnout podíl nestoriánských překladatelů, kteří jsou autory většiny v daném období 

vzniklých překladů. Prvních sto padesát let islámu prvenství mezi autory vědecké arabsky psané 

lékařské literatury drželi téměř výhradně křesťané, a i později stojí množství arabsky psané 

produkce lékařských knih v disproporci k poměrnému zastoupení křesťanů a Židů ve 

společnosti a jejich přínosu pro jiná odvětví arabské literatury. Vznik židovského lékaře byl 

z důvodu jiné sociální struktury židovské společnosti dlouhodobější proces. Hojnější 

zastoupení křesťanů v intelektuálních oborech a jejich sociální převaha nad Židy zaznívá 

z výroku arabského beletristy al-Ğáḥiẓe (775–868) z Bagdádu, který uvádí, že zatímco křesťané 

zastávají na sultánově dvoře a ve službách vznešených osob profese úředníků, lékařů a 

lékárníků, Židé vykonávají jen podřadné práce „barvířů, koželuhů, holičů, řezníků a 

příštipkářů“. Také geograf al-Muqaddasí (10. století) připisuje výkon lékařské a úřednické 

profese v Sýrii výhradně křesťanům. Hegemonní postavení v medicíně si však křesťané 

neudrželi nadlouho a postupně se setkáváme se jmény židovských lékařů po celém islámském 

světě. Jejich počet narůstal a zanedlouho výrazně přesáhl celkové přibližně 1% zastoupení Židů 

v islámské společnosti klasického období. O tom svědčí – autorkou bohužel nezmíněné − 

středověké arabské lexikony lékařů od Ibn Abí Uṣajbiʿy (ʿUjún al-anbáʾ fí ṭabaqát al-aṭibbáʾ) 

a al-Qifṭího Tarích al-fukaháʾ, které oplývají jmény křesťanských a židovských lékařů a svědčí 

o významu jejich příspěvku k rozvoji medicíny v období „renesance islámu“. V této části se 

práce mohla opřít o úvodní kapitoly knihy Josepha Shatzmillera Jews, Medicine, and Medieval 

Society (University of California Press, 1995). Práce rovněž výslovně neříká, že židovští lékaři 

v tomto období psali arabsky, aby jejich díla byla přístupná i mimo okruh židovských lékařů, a 

jen letmo jmenuje Jiṣḥaqa Israeliho, aniž by se blíže zastavila u jeho lékařských děl, které 

v latinském překladu hrály významnou roli v dějinách evropské medicíny. 

Kapitola pojednávající o vzdělání lékaře se mohla opřít o svědectví konvertity 

Samawʾala al-Maghribího (12. století), který v autobiografické části svého polemického spisu 

poměrně podrobně hovoří o průběhu svého studia medicíny a dalších věd. Užitečné informace 

o kurikulu židovského lékaře lze získat i z článku S.D. Banetha „A Doctor’s Library in Egypt 

at the Time of Maimonides“. 

Ačkoli kol. Slunéčková v úvodu vysvětluje, proč v rozporu s názvem své práce upustila 

od původního záměru pojednat o vlivu pověr na židovskou medicínu, považuji za zajímavé 

svědectví rabína Šimʿona Durana z Mallorky, který si stěžoval, že se po svém příchodu do 

Alžíru (1391) nebyl schopen uživit jako lékař, protože pověrčivé obyvatelstvo Alžíru místo u 



lékařů hledalo pomoc v lidovém léčitelství a magii. Jde sice o svědectví z pozdějšího období, 

než kterým se zabývá předkládaná práce, ale bezpochyby napovídá něco o postavení medicíny 

v židovské společnosti severní Afriky. 

Dále je škoda, že práce nejde za 12. století, které kol. Slunéčková oprávněně 

charakterizuje jako období, kdy lékaři různých vyznání spolupracovali, navzájem se vyučovali 

a jejich náboženské vyznání nehrálo téměř žádnou roli při výkonu jejich lékařské praxe. 

V závěru autorka píše, že v následujících stoletích se s ústupem tolerance vůči náboženským 

minoritám „židovští lékaři pravděpodobně postupně ztráceli své výsadní postavení ve 

společnosti“. Škoda, že k tomuto vývoji neříká nic bližšího. Již na počátku 12. století varuje 

právník Ibn ʿAbdún ve své knize o správě města Sevilla před přílišným kontaktem s křesťany 

a Židy a – mimo jiné – před vyhledáváním jejich lékařských služeb. Rovněž teolog al-Nawawí 

(z. 1278) v právním dobrozdání muslimy nabádá, aby vyhledávali výhradně muslimské lékaře. 

V tomto období také někteří muslimští lékaři odmítají učit nemuslimy.  

Výrazně negativní postoj k nemuslimským lékařům v mamlúckém Egyptě a Sýrii se 

začal šířit od druhé poloviny 13. století, kdy vzkvétaly muslimské polemiky a pamflety 

odhalující proradnost a amorálnost křesťanů a Židů a varující před využíváním jejich služeb ve 

státním i soukromém sektoru. Významné postavení mezi těmito díly zaujímá spis damašského 

autora ʿAbdurraḥíma ibn al-Ğawbarīho z poloviny 13. století s názvem Al-Muchtár fí kašf al-

asrár wa-hatk al-astár fí ʿilm al-ḥijal (Odkrytí tajemství a odhrnutí závojů vědy o tricích). Al-

Ğawbarí v něm odhaluje podvody a triky podvodníků a šarlatánů a varuje před jejich 

obmyslností. V páté kapitole si al-Ğawbarí bere na paškál židovské lékaře a kořenáře. Ti podle 

něho usilují o jediné: zabít muslimy. Tohoto cíle usilují dosáhnout podáváním jedovatých 

lektvarů, jejichž zhoubný účinek se mnohdy neprojeví ihned, nýbrž až po delší době; často 

pacienta nakrátko uzdraví, aby u něj posléze vyvolali jiný, vážnější neduh se záměrem ždímat 

z něj peníze, a nakonec ho zabít. Židovští lékaři bez skrupulí usmrtí muslimského pacienta i na 

požádání jeho dědiců nebo manželky, již navíc ještě přinutí k intimnostem. Ušetřeni al-

Ğawbarího „odhalení“ nezůstali ani lékárníci a podomní prodejci léků, kteří muslimkám 

prodávali lektvary, které jejich manželům zatemní mysl, aby jim nebránili v záletech. 

Táž a další nařčení proti židovským lékařům jako al-Ğawbarí vznáší ve 14. století v 

knize al-Madchal hanbalovský teolog Ibn al-Ḥáğğ al-ʿAbdarí (z. 1336). Hojné zastoupení Židů 

a křesťanů v obecném a očním lékařství podle něj muslimy nutí vyhledávat jejich pomoc. Židé 

a křesťané, konstatuje al-ʿAbdarí, se ve své lstivosti stali lékaři proto, aby ovládli životy a 

majetky muslimů. Pro dané období jsou příznačné v muslimských kronikách opakující se 

zákazy vyhledávání lékařské služby u nemuslimů. Ty zaznívají již roku 1354, avšak k jejich 

formálnímu vyhlášení přikročil až sultán Ğaqmaq roku 1448. Tento vývoj nepochybně 

negativně ovlivnil postoj židovských lékařů v muslimské společnosti, jak naznačuje kol. 

Slunéčková. 

Z metodologického hlediska považuji za nejproblematičtější třetí kapitolu, která 

pojednává o lékařských přísahách. Ve většině případů se totiž jedná o přísahy, které dobou 

svého vzniku období vymezené prací buď předchází, anebo po něm následují, a tudíž je 

problematické je využívat jako pramen pro zkoumané období. Anebo existují doklady o tom, 

jakou úlohu tyto přísahy hrály v praxi židovských lékařů 9.−12. století? 

Předložená práce zcela nepochybně splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. 

Bakalantka prokazuje, že je schopna pracovat s hebrejskou a další cizojazyčnou primární i 

sekundární literaturou. Jen místy se vyskytují pravopisné chyby, nekonsekventní aplikace 

zvoleného systému transkripce hebrejštiny (s. 23) nebo chyby, např. hanhagat ha-briʾut a nikoli 

ha-nahagat. 

Z uvedených důvodů doporučuji bakalářskou práci k obhajobě a navrhuji hodnocení 

„velmi dobře“. 
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