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Úvod 

Približne tisíc rokov. Tak dlho trvalo v dejinách filozofie obdobie, ktoré zahŕňa stre-
dovekú filozofiu. Tradične sa stotožňuje s dejinami západoeurópskej kresťanskej 
filozofie od konca staroveku po nástup renesancie. V takom prípade sa však neberie 
do úvahy tá jej časť, ktorú svojimi filozofickými úvahami naplnili moslimovia a židia. 
Na druhej strane, cudzojazyčná literatúra, ktorá sa zaoberá filozofickou tvorbou 
moslimov a židov v stredoveku a jej vplyvom na filozofické myslenie stredovekých 
kresťanských učencov, nespochybňuje jej neoddiskutovateľné miesto v dejinách 
filozofie a intenzívne ho skúma. To iba u nás donedávna chýbal akcent na interpre-
táciu stredovekej filozofie v jej úplnosti.1 Cieľom tejto učebnice je preto napomôcť 
prekonávaniu interpretačnej jednostrannosti stredovekej filozofie inou „jednos-
trannosťou“, tým, že sa zameriame výlučne na stredovekú židovskú filozofiu. Jej 
predstavitelia riešili rovnaké problémy, aké riešili moslimskí, aj kresťanskí filozofi v 
stredoveku.  

Učenci, ktorých diela tvoria stredovekú filozofiu, pôsobili ako teológovia, 
právnici, lekári, niekedy aj básnici. Nenájdeme medzi nimi snáď nikoho, koho by 
sme mohli označiť výlučne za filozofa.2 Pre teológov a (náboženských) právnikov 
bola určujúcim prameňom ich filozofovania  Biblia alebo Korán. Tým druhým pra-
meňom bolo filozofické dedičstvo predchádzajúceho staroveku, v ktorom domino-
vala postava Aristotela s jeho komentátormi. Peripatetické dedičstvo dopĺňali na-
sledovníci Platóna v dlhej línii tzv. novoplatónskej filozofie (napr. Plotinos, Iambli-
chos a Proklos), ktorá sa vo svojich počiatkoch rozvíjala v prostredí helenistických 
škôl. Preto neprekvapuje, že hlavným filozofickým problémom pre stredovekých 
učencov bol vzťah teológie a filozofie, resp. viery a rozumu,  a na to nadväzujúci 

1 V roku 2016 vydala Univerzita Komenského učebnicu Michala Chabadu s názvom Kapitoly z dejín 
stredovekej filozofie III. Arabská a židovská stredoveká filozofia. V jej úvode Michal Chabada napísal: 
„Náš prístup v písaní učebníc zohľadňuje hlavné kultúrno-civilizačné oblasti dejín stredovekej filozofie 
a stredoveku vôbec, čím je v zhode s ‚decentralizáciou duchovných dejín‘. V tomto diele sa neobme-
dzujeme na určité, časovo vymedzené obdobie z arabskej a židovskej stredovekej filozofie, ale ponú-
kame aj ich celkovú prezentáciu od začiatkov až po koniec (t. j. od 8. až po 15. storočie).“ CHABADA, 
M.: Kapitoly z dejín stredovekej filozofie III. Arabská a židovská stredoveká filozofia, s. 5.  
2 V latinskom stredoveku „... výraz philosophi (‚filozofi’) označuje vždy “starých” autorov, niekedy 
Grékov, väčšinou Arabov, ale nikdy latiníkov. V krajinách islamu platí, že fajlasúf je Iný, ‚človek zvonka‘ 
či ‚spojenec‘ (podľa kontextu), ale na každý pád cudzinec, buď pôvodom (Grék), alebo prvým jazykom, 
v ktorom sa fixuje textový referenčný rámec (filozofický korpus pôvodne hovorí po grécky)“. DE LIBE-
RA, A.: Středověká filosofie. Byzantská, islámská, židovská a latinská filosofie. Překlad Martin Pokorný. 
Praha: OIKOYMENH 2001,  s. 199.   
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vzťah teológie a metafyziky. V prostredí kresťanského myslenia sa o ňom diskutova-
lo už v 2. storočí, keď niektorí Cirkevní otcovia spochybnili hodnotu sekulárneho 
učenia pre tých, ktorým bola pravda zjavená Bohom.  

Medzi prvými, ktorí sa snažili dostať do súladu sekulárne myslenie (takto sa 
mohla javiť aj staroveká filozofia) so zjavenou pravdou, bol Justin Martýr, ktorý 
zomrel asi v roku 165. Vo svojich dielach sa zameral na obhajobu (apologetiku) 
kresťanstva. Tertulianus, rímsky právnik žijúci medzi rokmi 155 – 220 odmietol filo-
zofiu, keď tvrdil, že v kresťanstve niet žiadneho miesta pre učenie neveriacich. Jeho 
postoj k filozofii možno doplniť výrokom „Načo sú Jeruzalému Atény?“. Odmietal 
posudzovať kresťanskú vieru pojmovým myslením, pretože sa z tohto pohľadu mô-
že javiť ako niečo nezmyselné. Preto sa mu pripisuje výrok „Verím, pretože je to 
nezmyselné“ (Credo quia ineptum), ktorý mu zaistil vplyv na nsledujúce kresťanské 
myslenie. Už spomínaný Justín Martýr inšpiroval Aurélia Augustína, teológa žijúce-
ho medzi rokmi 354 – 430, k úvahám nad filozofiou ako láskou k múdrosti a vierou 
ako láskou k Bohu. Dospel k presvedčeniu, že pravé kresťanské náboženstvo (vera 
religio) je totožné s pravou filozofiou (vera philosophia). Bola to však kresťanská 
viera, ktorá podľa nich všetkých poskytovala neomylné kritérium prav-
dy, prostredníctvom ktorej je možné správne pochopiť svet a miesto človeka v ňom.  

Na rozdiel od kresťanských mysliteľov židia3 v čase od 2. do 5. storočia rozví-
jali svoju vlastnú náboženskú tradíciu zostavovaním Mišny a Talmudu4 bez pria-
mych filozofických vplyvov.5  Ich základom je Tóra, známa ako Päť kníh Mojžišových 
alebo Pentateuch. Pod tento termín však možno zahrnúť aj knihy (predných 
a zadných) Prorokov a Spisy.6 Spomínané 2. – 5. storočie je v dejinách židovského 
náboženského myslenia súčasťou dlhšieho obdobia, ktoré sa charakterizuje ako 
rabínska doba v širšom slova zmysle. Začína rokom 70, v ktorom bol zničený druhý 
Chrám v Jeruzaleme, a končí rokom 1040, ktorý sa spája s koncom pôsobenia rabín-

                                                           
3 Pokiaľ budeme mať na mysli židovských veriach, budeme písať slovo židia s malým  „ž“ rovnako, ako 
slovo kresťania s malým „k“ a slovo moslimovia s malým „m“.   
4 Výstižnú charakteristiku židovskej tradície u Cirkevných otcov, ako aj patristickú polemiku proti 
židom možno nájsť v STEMBERGER, G.: Klasické židovství. Kultura a historie rabínske doby. Preklad M. 
Holá. Praha: Vyšehrad 2011, s. 176 – 180.   
5 Filón Alexandrijský, helenizovaný žid, o ktorom sa niekedy tvrdí, že je prvým židovským filozofom a 
ktorý žil na prelome letopočtov, nemal bezprostredných nasledovníkov medzi svojimi spoluveriacimi. 
Bolo by preto potrebné, najprv dôkladne preskúmať, čo sa z jeho filozofie, a v akej podobe, mohlo 
objaviť o niekoľko storočí neskôr. To však nie je predmetom nášho záujmu.  
6 Septuaginta prekladá slovo Tóra ako nomos, t. j. zákon.  „Tu môže ľahko dôjsť k nesprávnemu, zužu-
júcemu pochopeniu, a židovstvo je potom považované iba za náboženstvo „zákona“. V skutočnosti je 
Tóra „návod“ určujúci celýu život, učenie božie, ktoré sa neodráža iba v zákonoch; nájdeme ho tiež 
v rozprávaniach a múdroslovných textoch Biblie. Až celá Biblia dohromady predstavuje Bohom dané 
životné pravidlá.“ STEMBERGER, G.: Klasické židovství. Kultura a historie rabínske doby, s. 111.  
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skych akadémií v Sure a v Pumbedite. Nazýva sa klasickým obdobím alebo aj obdo-
bím klasického židovstva.7 Práve v ňom boli položené základy všetkého, čím bolo 
židovstvo neskôr formované a sformované, a čo v židovstve pôsobí dodnes. Spolu s 
Mišnou a Talmudom sa v ňom rozvíjala rabínska hermeneutika, halacha (zákonná 
tradícia židovstva)8, aggada, od konca 9. storočia aj hebrejská lingvistika a filozofia. 
Niekedy medzi 2. – 5. storočím mohla vzniknúť aj Sefer jecira.9  Toto všetko nazna-
čuje, prečo židia nepotrebovali filozofovať spôsobom, ktorý bol vlastný antickej 
filozofii a prečo sa dodnes cituje názor Juliusa Guttmanna: „Židovský národ nedo-
spel k filozofii z vlastnej sily. Filozofiu prijal zvonka a dejiny židovskej filozofie sú 
dejinami recepcie cudzieho myšlienkového bohatstva, ktoré bolo potom samozrej-
me z vlastného a nového hľadiska prepracované“10.      

Postoj židov k  filozofii sa zmenil po vystúpení Proroka Mohameda. Z pohľadu 
prístupu k filozofickému dedičstvu staroveku je zaujímavé, že už pred jeho vystúpe-
ním v 6. storočí prebiehal v Sýrii (v Edesse a Nisibise) prenos gréckej filozofie, i keď 
nie výlučne aristotelovskej, jej prekladmi do sýrčiny. Vtedy platilo, že „Filozofia 
uchovávaná v sýrskych kláštorných školách slúžila iba ako  nástroj teológie. Obme-
dzila sa preto na aristotelizmus, konkrétne na výklad určitých pasáží Organonu. ... 
V sýrskych kláštorných školách používali mnísi Aristotela k racionalizácii kresťanskej 
teológie.“11  

Vznik islamu v prostredí náboženskej rozmanitosti priniesol so sebou začiatok 
rovnakého procesu, t. j. racionalizácie náboženského myslenia v islamskom svete. 
Viedol k sformovaniu kalámu, ktorý sa – najmä kvôli komparácií s kresťanskou teo-
lógiou – považuje za islamskú teológiu. Ako špecifická forma reflexie sa však týkal aj 
židovskej komunity, napr. Davida al-Muqammisa (820 – 890) a Saadiu Gaona (822 – 
942). Maimonides vo svojom Sprievodcovi zmätených I, 71 o kaláme a jeho pred-
staviteľoch, mutakallimoch, napísal: „Vedz, že všetko, čo moslimovia – tak mutazili-
ti, ako ašariti – povedali o týchto mienkach, sa zakladá na výrokoch vypožičaných zo 
spisov Grékov a Sýrčanov, ktorí sa snažili vyvracať mienku filozofov a odmietnuť ich 

                                                           
7 STEMBERGER, G.: Klasické židovství. Kultura a historie rabínske doby, s.13.   
8 K výkladu základných pojmov židovstva možno pozrieť publikáciu Náboženstvo izraelského ľudu. 
Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo KU 2012, ktorej autorkou je Daniela Iskrová.   
9 Je dostupná v českom preklade Jindřišky Švecovej. Preklad z hebrejčiny do angličtiny, úvodnú štúdiu 
a komentár napísal Aryeh Kaplan. Kniha vyšla v Prahe vo vydavateľstve Volvox Globator v rokuj 1998.  
10 GUTTMANN, J.: Die Philosophie des Judentums. München: Ernst Reinhardt Verlag 1933, s. 32. 
11 DE LIBERA, A.: Středověká filosofie. Byzantská, islámská, židovská a latinská filosofie. Praha: OIKO-
YMENH 2001, s. 102.  
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slová“12.  Z nasledujúceho textu Sprievodcu vyplýva, že Maimonides používal výraz 
„mutakallimún“ aj na tých Grékov, „... ktorí si osvojili kresťanstvo...“13, t. j. v takom 
širokom zmysle, že ho aplikoval na všetky teologické systémy, ako kresťanské, tak aj 
nekresťanské, „... čím zasadí počiatky kalámu do doby pôvodnej antifilozofickej 
reakcie gréckych a sýrskych kresťanov“14.  

Za vlády Umájjovcov (7.  – 8. st.), ktorí urobili z Damašku sídlo svojho kalifátu, 
pokračovali preklady niektorých filozofických diel zo sýrčiny do arabčiny. Avšak za 
vlády abbásovca al-Mansúra (8. st.) nadobudlo prekladanie taký rozsah, že sa dnes 
hovorí o prekladateľskom hnutí. Jeho centrom bol Bagdad, ktorý založil spomínaný 
al-Mansúr v roku 762. Dokazuje záujem moslimskej elity aj na prekladoch filozofic-
kých diel. Počiatky filozofického myslenia u moslimov možno nájsť v okolí al-
Kindiho (asi 800 – asi 870), ktorý sa považuje za prvého moslimského filozofa. Bol to 
on, ktorý tvrdil, že „Filozofický pojem Boha, Jedna, Pravdy, Zvrchovaného vládcu 
a Stvoriteľa neobsahuje nič, čo by protirečilo posolstvu Koránu. Filozofia 
a Prorokova správa majú ten istý obsah – samozrejme s tou podmienkou, že Korán 
vyložíme v zmysle popretia božích atribútov, drahého stúpencom mu´tazily“15. Prá-
ve jeho vplyv možno vystopovať v diele židovského lekára a filozofa Izáka Izraeliho 
(asi 850/5 – asi 955). Čítal al-Kindiho diela aj preto, že veľmi dobre ovládal arabčinu. 

Po al-Kindim to bol al-Fárábí (870 – 950), druhý Aristoteles, ktorý zásadným 
spôsobom ovplyvnil vývoj filozofie v islamskom svete, teda aj v Kordóbskom kalifá-
te na Iberskom polostrove. Vo svojom diele zanechal prvú filozofickú formuláciu 
metafyziky stvorenia, „... ktorá v sebe kombinuje nutnosť a absolútnu jednotu Pr-
vého počiatku, vytváranie jestvujúceho skrze emanáciu (...), kozmologickú sústavu 
sfér a inteligencií a radikálnej kontingencie sveta“16.  Al-Fárábí mal vplyv na celú 
plejádu stredovekých filozofov. „V židovskej filozofii na al-Fárábího nadväzoval 
Maimonides. Latinskému Západu al-Fárábího dielo sprístupnili viacerí prekladatelia 
(Gerhard z Cremony, Dominik Gundissalvi či Michael Scotus). Citovanie al-Fárábího 
môžeme nájsť v dielach Alberta Veľkého, Tomáša Akvinského či Rogera Bacona.“17  

                                                           
12 MAIMONIDES, M.: The Guide of the Perplexed I. Translated and with and Introduction and Notes by 
Shlomo Pines. Introductory Essay by Leo Strauss. Vol. I. Chicago and London: Chicago University Press 
1963, s. 177. 
13 Tamže, s. 178.  
14 Tamže, s. 104.  
15 Tamže, s. 109.  
16 Tamže, s. 118. 
17 CHABADA, M.: Kapitoly z dejín stredovekej filozofie. Arabská a židovská stredoveká filozofia. Brati-
slava: Univerzita Komenského 2016, s. 40. 
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Ibn Síná (lat. Avicenna, 980 - 1037) nadviazal na al-Fárábího a stal sa autorom 
prvého uceleného metafyzického systému v islamskom svete, súčasťou ktorého sú 
eschatologické úvahy, aj úvahy o proroctve. Ibn Sínov vplyv na predstaviteľov stre-
dovekej židovskej filozofie zosilnel po roku 1150, t. j. v čase, keď sa objavujú prví 
židovskí filozofi, ktorí dávali prednosť aristotelizmu pred novoplatonizmom, ako 
napr. Abrahám ibn Daud a Maimonides, pri riešení vzťahu medzi aristotelovskou 
filozofiou a náboženstvom, ktoré potom aplikovali aj na svoje vlastné náboženstvo. 
„Zdá sa, že títo filozofi považovali Avicennu za zásadného obrancu náboženstva 
pred filozofiou...“.18 Vo všeobecnosti možno konštatovať, že Ibn Sīnā pokračoval vo 
výklade tém, ktorým sa venoval už al-Fárábí, t. j. „... vysvetlenie vzťahu filozofie a 
teológie,  ontologické chápanie metafyziky, dôkaz o existencii Boha, akcentovanie 
racionality človeka a zdôvodnenie možnosti intuitívneho poznania. Tieto aspekty 
Avicennovej filozofie sa stali ‚školou‘ ovplyvňujúcou ďalší vývoj moslimskej, židov-
skej a latinskej stredovekej filozofie“19. 

Ibn Sínova filozofia bola tak prepracovaná, že mala v rámci islamského, 
a neskôr aj kresťanského sveta veľký ohlas. To vzbudilo silnú negatívnu reakciu 
medzi sunnitskými teológmi, ktorí odmietali riešenie teologických problémov filozo-
fickými prostriedkami. K nim patril aj al-Ghazálí (1058 – 1111), ktorý nakoniec síce 
odmietol filozofiu v tej podobe, ktorú stelesňovala Ibn Sínova filozofia, jej kritikou 
však paradoxne vzbudil záujem o filozofiu a zároveň dokázal, aké metodologické 
využitie v teológii má logika. Bol však presvedčený,  že „Výpovede viery (...)  ne-
možno ani dokázať, ani vyvrátiť, vymykajú sa možnosti ich racionálnej reflexie a 
kritiky. Al-Ghazálí v podstate tvrdí to isté, čo omnoho neskôr vyjadril B. Pascal: Boh 
filozofov nie je Bohom Biblie/Koránu“20. Svojím pokusom stanoviť hranice filozofie 
vo vzťahu k teológii ovplyvnil al-Ghazáíí napríklad dodnes obdivovaného stredo-
vekého básnika a filozofa Jehudu Haleviho (1075 –  asi 1140). Úvahy o tom, čo 
možno prostredníctvom filozofických argumentov vyvrátiť alebo potvrdiť, sa obja-
vujú aj v dielach stredovekých židovských filozofov, napríklad Maimonida a jeho 
nasledovníkov. 

Na al-Ghazálího kritiku Ibn Sínovej filozofie zareagoval Ibn Rušd (lat. Averro-
es, 1126 - 1198) vo svojom diele Vyvrátenie vyvrátenia. Všeobecne sa konštatuje, 
že v Ibn Rušdovom diele dosiahla filozofia v islamskom svete (falsafa) svoj vrchol. 
Z jeho exegézy Koránu možno odvodiť postoj, ktorý mal k problému vzťahu viery 

                                                           
18 ZONTA, M.: Influence of Arabic and Islamic Philosophy on Judaic Thought. [online]. 5. 12. 2016. 
Dostupné na internete: https://plato.stanford.edu/entries/arabic-islamic-judaic/. 
19 CHABADA, M.: Kapitoly z dejín stredovekej filozofie. Arabská a židovská stredoveká filozofia, s. 58. 
20 Tamže, s. 62. 

https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/arabic-islamic-judaic/&page=1&total_hits=83&pagesize=10&archive=None&rank=0&query=Influence%20of%20Arabic%20and%20Islamic%20Philosophy%20on%20Judaic%20Thought
https://plato.stanford.edu/search/r?entry=/entries/arabic-islamic-judaic/&page=1&total_hits=83&pagesize=10&archive=None&rank=0&query=Influence%20of%20Arabic%20and%20Islamic%20Philosophy%20on%20Judaic%20Thought
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a rozumu, resp. teológie a filozofie. Odlíšil teológov od bežných ľudí, teologickú 
(dialektickú) interpretáciu Koránu od doslovného chápania textu Koránu a došiel 
k záveru, že teológovia robia chybu, ak odhaľujú ezoterický (skrytý) zmysel textu 
tým ľuďom, ktorí nie sú schopní ho pochopiť. Zastával názor, že obidve protikladné 
skupiny dospejú k pravde dvomi rôznymi cestami. Jeho názor ovplyvnil premýšľanie 
aj kresťanských stredovekých mysliteľov, napríklad Tomáša Akvinského.   

Zostáva skutočnosťou, že napriek všeobecne opakovaným tvrdeniam 
o vplyve Ibn Rušda (Averroa) na Maimonida a jeho filozofické myslenie, nenašiel sa 
o tom konkrétny dôkaz, „... čo však nevylučuje, že Maimonides dobre nepoznal 
Averroovu filozofiu. V každom prípade Maimonides zahájil spôsob osvojovania 
Averroa ako neoficiálneho, ‚judaizujúceho‘ interpreta Aristotela: zdá sa, že veľa 
západoeurópskych židovských nasledovníkov Maimonidovho myslenia (činných 
v Španielsku, Provensálsku a Taliansku v 13. – 15. storočí) v tom našlo zdôvodnenie 
používania Averroových komentárov pri čítaní a interpretovaní Aristotelových 
diel“21. Svoj vrchol dosiahol „židovský averroizmus“ v diele Jicchaka (Izáka) Albalaga 
v 13. storočí.   

Stojí za zmienku, že židovskí myslitelia v islamskom svete viedli špecifický ži-
vot. Na jednej strane mali vlastný náboženský život, ktorý prebiehal väčšinou 
v hebrejčine. Na druhej strane mali vlastný intelektuálny život, ktorý sa odohrával 
v arabčine, resp. v judeo-arabčine. Tá zapisovala arabčinu hebrejskou abecedou. 
V prípade kontaktu s domácim obyvateľstvom krajiny, v ktorej žili (dnešné Španiel-
sko alebo Taliansko), ovládali aj jeho jazyk.22  Spracovanie podnetov z filozofie 
v islamskom svete bolo možné aj preto, lebo židom arabčina otvorila dvere do inte-
lektuálneho sveta moslimov. Zároveň aj k témam (napr. jednotnosť Boha, atribúty 
Boha, sloboda vôle, a pod.), ktoré boli pre nich nábožensky a intelektuálne akcep-
tovateľné. Takto sa prostredníctvom arabských prekladov mohli oboznámiť s gréc-
kym filozofickým dedičstvom spolu s komentármi moslimských filozofov. Preto 
neprekvapuje, že svoje vlastné filozofické rozpravy písali židia po arabsky. Od 9. do 
12. storočia, ktoré je zlatým vekom filozofie v islamskom svete, ale aj v dejinách 
stredovekej židovskej filozofie, tvorili takí židovskí myslitelia, akými boli napríklad 
David al-Muqammis, Izák Izraeli, Saadia Gaon, Ibn Gabirol, Abrahám Ibn Daud 
a Maimonides. Židovskí myslitelia, ktorí pôsobili v kresťanskom svete, presnejšie 
v južnej Európe, od 13. do začiatku 16. storočia, zmenili pod vplyvom svojho okolia 

                                                           
21 Tamže.  
22 O postavení židov v islamskom a kresťanskom svete odporúčam knihu Marka R. Cohena Pod křížem 
a půlměsícem. Židé ve středověku, ktorá vyšla v českom preklade Jiřího Blažeka vo vydavateľstve Vy-
šehrad v roku 2013. 
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aj jazyk svojej filozofickej tvorby. Stala sa ním, možno prekvapujúco, hebrejčina (nie 
latinčina, jazyk stredovekých kresťanských intelektuálov), do ktorej sa začali prekla-
dať najmä diela ich židovských predchodcov.  

Opakujeme, že stredovekí židovskí myslitelia čerpali inšpiráciu pre svoje filo-
zofické diela predovšetkým od moslimských mysliteľov podobne, ako filozofujúci 
kresťanskí teológovia, ktorí sa vďaka prekladom diel moslimských filozofov do latin-
činy mohli oboznámiť s významnými dielami z oblasti antickej medicíny, astronómie 
a filozofie.23 Skutočnosťou tiež zostáva, že zatiaľ čo v dielach stredovekých kresťan-
ských filozofov možno nájsť odkazy na stredovekých židovských filozofov, naopak to 
celkom neplatí. Hlavnou intelektuálnou prekážkou asi bola neznalosť latinčiny. Ne-
možno to však generalizovať, pretože sa našli aj takí, zvlášť v Taliansku, ktorí latin-
činu ovládali. Jedným z nich bol napríklad Hillel ben Šmuel z Verony, o ktorom je 
známe, že preložil do hebrejčiny Akvinského dielo De unitate intelectu contra 

Averroistas už dvadsať rokov po jeho vzniku. Podobne aj o Jehudovi Romanovi, 
ktorý sa narodil asi v roku 1292, je známe, že sa venoval prekladom z latinčiny do 
hebrejčiny. „Jeho uvažovanie je však do tej miery presiaknuté scholastickým vyjad-
rovaním, až sa zdá, že po hebrejsky zapisuje to, čo mu napadá po latinsky.“24 

Všetci stredovekí myslitelia, ktorých považujeme za filozofov, mali ten istý 
spoločný cieľ, použiť filozofiu na pochopenie svojej viery a jej obhajobu voči tým, 
ktorí ju napádali. To ich viedlo na jednej strane k produkovaniu teologických, na 
druhej strane apologetických diel, v ktorých obhajovali svoju vieru. Ak sa teda púš-
ťali do riešenia filozofických problémov, ich motiváciou bolo využiť tieto riešenia na 
doktrinálne účely. Znamená to tiež, že filozofiu pochopili ako logický nástroj pre 
intelektuálne úvahy o Bohu, ako to vyplýva už z predchádzajúcich častí tohto úvo-
du. V tom nebol rozdiel medzi učencami odlišnej viery. Odlišuje ich to však od sta-
rovekých filozofov, ktorých filozofia nebola závislá od ich viery alebo od nejakej 
inštitúcie. A odlišuje ich to aj od renesančných filozofov, ktorí sa filozoficky oriento-
vali a inšpirovali skôr filozofiou svojich starovekých predchodcov.  

Židovskí myslitelia, ktorí žili v období od polovice 9. do začiatku 16. storočia, 
t. j. v stredoveku, žili najprv výlučne v islamskom svete. Neskôr, po páde Kordób-
skeho kalifátu v polovici 12. storočia, aj v kresťanskom svete. Znamená to, že boli 

                                                           
23 Presnú informáciu o prekladoch Platonových, Aristotelových, Plotinových, Porfýriových, Proklových 
a diel ďalších autorov, resp. komentátorov, možno nájsť u Alaina de Liberu v jeho Středověké filosofii, 
aj v I. kapitole spomínanej učebnice Michala Chabadu, Kapitoly z dejín stredovekej filozofie III. Arabská 
a židovská stredoveká filozofia.  
24 DE LIBERA, A.: Středověká filosofie. Byzantská, islámská, židovská a latinská filosofie. Praha: OIKO-
YMENH 2001, s. 238.   
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neustále konfrontovaní najprv s islamom, neskôr s kresťanstvom. Charakter kon-
frontácie s islamom bol ovplyvnený racionálnou špekuláciou, ktorú si niektorí mos-
limovia osvojili v čase, keď sa po smrti proroka Mohameda v roku 632 v Medine 
dramaticky šíril vplyv islamu do okolitých krajín. V nich sa moslimovia stretávali so 
stúpencami iných náboženstiev, čo moslimov viedlo k formulovaniu už spomínanej 
islamskej teológie, kalámu.25 Židia, ktorí sa pokúšali v tomto prostredí vyjadriť svoje 
náboženstvo vo filozofických pojmoch, sa v prvom rade pridŕžali vlastnej nábožen-
skej tradície, centrom ktorej je Biblia. Na ňu nadväzuje midraš (metóda výkladu 
Tóry) a už spomínaný Talmud. Biblia, Talmud a náboženská tradícia sú tromi pilier-
mi židovského náboženstva, ktoré sa stali piliermi aj filozofickej špekulácie stredo-
vekých rabínov. Boli však aj pod vplyvom filozofickej kultúry teologických diskusií 
v islame (kalámu), ktorú si spolu s arabským jazykom osvojil na konci 9. storočia 
napríklad aj zakladateľ stredovekej židovskej filozofie Saadia ben Josef al-Fajjúmi, 
zvaný Gaon (882 – 942).  Iní židovskí myslitelia, okrem spomínaného Izáka Izraeliho, 
ako napr. Ibn Gabirol alebo Maimonides, dokazovali svojimi filozofickými dielami 
kompatibilitu filozofie a  židovstva, preto téma vzťahu náboženstva/teológie 
a filozofie, resp. viery a rozumu, sa stala pre nich dôležitou rovnako, ako pre kres-
ťanských mysliteľov v stredoveku. Boli aj takí židovskí myslitelia v stredoveku, ktorí 
podobne ako al-Ghazâlî, nepovažovali za akceptovateľné vysvetľovať filozofickými 
pojmami a metódami židovské náboženstvo preto, lebo filozofiu považovali za pro-
dukt špekulácie, zatiaľ čo svoje náboženstvo za „produkt“ božieho zjavenia. K takým 
patril napr. Elija ben Moše Delmedigo (1458 – 1493), ktorý prednášal na univerzite 
v Padove.  

Tí zo židovských filozofov, diela ktorých boli preložené do latinčiny, napr. Ibn 
Gabirola alebo Maimonida, našli odozvu v dielach stredovekých kresťanských filo-
zofov, napr. u Viliama z Auvergne, Bonaventuru, Alberta Veľkého a Tomáša Akvin-

                                                           
25 Ako dokazuje Korán, židia boli hlavnými oponentmi Mohameda. Odmietali ho prijať ako Proroka a 
vyžadovali od neho, aby svoje proroctvo potvrdil zázrakmi tak, ako to vyžadovala biblia. „Muḥamma-
dova odpoveď znela, že zázraky udeľuje iba Boh a jeho príchod ohlasujú Tóra a Evanjelium. Po 
Muḥammadovej smrti a rozšírení islamu do oblastí pôvodne spravovaných Byzanciou pripadla úloha 
doložiť Prorokove tvrdenia moslimom. Teraz to však neboli Židia, ktorí požadovali dôkazy z Písma, ale 
kresťania v Byzancii i za jej hranicami, ktorí s moslimami debatovali a sýrsky, grécky a arabsky polemi-
zovali v spisoch namierených proti islamskej „herézii“. Klasický islam preto na rozdiel od Proroka 
polemizuje predovšetkým s kresťanstvom. Kresťania ako nositelia súperiaceho misijného náboženstva 
a páni konkurenčného impéria ponúkali alternatívu, a tým pre islam predstavovali väčšiu výzvu na poli 
vojny a teológie. Súčasťou tohto ideologického boja sa stali tiež polemické súboje a polemické spisy, 
ktorých tvorba často priamo súvisela so stavom na bojisku. Obsah a formu moslimskej polemiky 
a apologetiky tak určovala predovšetkým polemika s kresťanstvom, od ktorej prevzala rad prvkov 
polemickej tradície.“ BOUŠEK, D.: Polemika islámu s judaismem a hebrejskou Biblí ve středověku. Ibn 
Ḥazm a Samaw´al al-Maġribī. Praha: Academia 2013, s. 42.  
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ského. Všeobecne povedané, jazyk, ktorý si vybrali židovskí autori, mal vždy určitý 
význam pre ich tradíciu a ďalšie šírenie zvlášť v Európe počas neskorého stredoveku 
(13. – 15. storočie) – obdobia,  keď sa väčšina dochovaných rukopisov kopírovala, 
čítala a uchovávala. „Niektoré z týchto textov boli v skutočnosti napísané pôvodne 
v judeo-arabčine, forme arabčiny, ktorej gramatické a syntaktické pravidlá a väčšina 
jej odborných termínov sa podstatne nelíšia od stredovekých arabsko-islamských 
filozofických diel. Kvôli tomu originály takýchto textov boli málo rozšírené medzi 
židovskými komunitami, zvlášť v Európe, takže sa zachovalo iba niekoľko málo z ich 
rukopisov a doteraz sa žiaden z nich nenašiel; ich témy boli rozmanité a známe 
hlavne prostredníctvom prekladov.“26 Venovať sa však filozofickej špekulácii, zna-
menalo pre židov oboznamovanie sa s gréckou filozofickou tradíciou v podobe, 
v ktorej bola známa v islamskom svete a následne písanie pre úzku vrstvu intelek-
tuálov vlastných filozofických diel. Nikdy však nezabudli na múdrosť zjavenú v Biblii, 
ani obsiahnutú v talmudických diskusiách. O nej sa síce v širokom slova zmysle 
možno vyjadriť ako o súhrne židovskej múdrosti, nazvať však rabínov „milovníkmi 
múdrosti“, t. j. filozofmi, určite nemožno. Niektorých z rabínov žijúcich 
v stredoveku, však áno. Ak si uvedomíme, že v dejinách stredovekej židovskej filo-
zofie je viac než päťdesiat židovských mysliteľov, potom bolo nevyhnutné, význam-
ným spôsobom zúžiť ich počet. Vybrali sme iba desiatich z nich, aby sme ukázali 
niektoré metamorfózy, ktorými prešla recepcia islamskej filozofie v židovskom mys-
lení. Pri rozhodovaní o tom, ktorým stredovekým učencom začať úvod do dejín 
stredovekej židovskej filozofie, sme zvážili vplyv, ktorý na jednej strane dosiahol 
v dejinách stredovekej židovskej filozofie Izák Izraeli, na druhej Saadia Gaon. Nako-
niec sme sa rozhodli začať náš výklad Saadia Gaonom preto, lebo to bol on, kto 
otvoril dvere racionálnej špekulácii, a tým aj filozofii, do stredovekého židovského 
myslenia. Po Saadia Gaonovi budeme pokračovať výkladom zachovaných zlomkov 
z filozofického diela Izáka Izraeliho, ktorý priniesol do židovského myslenia prvky 
novoplatonizmu. Preto po ňom budeme pokračovať analýzou Ibn Gabirolovej (11. 
st.) filozofie, ktorá sa považuje za vrchol stredovekého novoplatonizovaného aristo-
telizmu. Po Ibn Gabirolovi príde na rad Jehuda Halevi, známy svojou kritikou filozo-
fie, niekedy preto označovaný za židovského al-Ghazâlîho27. Od novoplatonikov 
prejdeme k prvému stredovekému židovskému aristotelikovi Abrahámovi ibn Dau-
dovi (12. st.) a Moše ben Majmonovi (lat. Maimonidovi, 12. st.), vrcholnému pred-

                                                           
26 ZONTA, M.: Textual Traditions. In Nadler, S. – Rudavsky, T. M. (eds.): The Cambridge History of 
Jewish Pilosophy. From Antiquity through the Seventeenth Century. Cambridge: Cambridge University 
Press 2009, s. 60. 
27 K filozofii al-Ghazâlîho odporúčame študovať Ghazálího výklenek světel [Miškát al-anwár] a význam 
osvícení v islámské filosofii. Přeložila a úvodní studii napsala Zora Hesová. Praha: Academia 2012. 
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staviteľovi aristotelovskej filozofie v stredovekom židovstve. Po nich bude nasledo-
vať výklad filozofie všestranného mysliteľa Gersonida (13. st.), od ktorého prejdeme 
k trom záverečným postavám tohto úvodu: Moše Narbonimu, Izákovi Abravanelovi 
a Elijovi ben Moše Delmedigovi.  

Delmedigom skončí náš úvod do dejín stredovekej židovskej filozofie. Sú však 
názory (napr. Nadler a Rudavsky), že vo filozofovaní židov stredovek končí Spi-
nozom. Iní by súhlasili skôr s názorom, že židovský stredovek končí vlastne až ná-
stupom židovského osvietenstva, haskalou, spájanou s menom Mosesa Mendelsso-
hna, ktorý sa narodil v Dessau v roku 1729. My sme sa rozhodli na jednej strane 
rešpektovať hranice historického stredoveku, za ktoré sa považuje 5. – 15. storočie, 
na druhej strane budeme rešpektovať dobu, v ktorej žili tí židovskí myslitelia, kto-
rých názory patria podľa nášho názoru do úvodu do dejín stredovekej židovskej 
filozofie. Chceme poznamenať, že ak hovoríme o židovských mysliteľoch, máme na 
mysli židov, ktorí sa z pozície svojho náboženstva zaoberali filozofiou. Predovšet-
kým táto pozícia, ich židovské vierovyznanie, bolo tým, čím sa odlišovali od mosli-
mov a kresťanov, ktorí sa tiež venovali filozofii. Pokiaľ ide o filozofické témy (stvo-
renosť alebo večnosť sveta, slobodná vôľa, istota poznania, blaženosť, proroctvo, 
a pod.) potom by sme v tejto oblasti našli viac toho spoločného, než odlišného.  

Skutočnosť, že sa všetci stredovekí filozofi zaoberali podobnými filozofickými 
témami, metódami a argumentmi však umožňuje poukázať aj na to, čím sa od nich 
odlišovali židovskí učenci tej istej doby. Ako uvidíme v tomto úvode predstavených 
židovských filozofov, veľmi často boli typickými postavami svojej doby a svojho 
intelektuálneho prostredia. Ako aj to, že filozofii sa v stredoveku venovalo relatívne 
málo židovských mysliteľov. Rovnako úzka bola skupina tých intelektuálov, ktorí 
rozumeli ich dielam. Táto skupina nemala ani také inštitucionálne zázemie, aké 
mala scholastická filozofia. Samostatnú pozornosť by si vyžadovala rozsiahla recep-
cia názorov stredovekých židovských filozofov vo filozofii kresťanských, resp. latin-
ských, stredovekých filozofov a to preto, že predpokladá poznanie ako diel stredo-
vekých židovských filozofov, tak diel ich kresťanských náprotivkov. Týmto vzťahom 
sa v rámci nášho úvodu nebudeme zaoberať. Môžeme si to dovoliť aj preto, že na 
Slovensku už jestvujú dejiny stredovekej filozofie28, v ktorých sa analyzujú dejiny 
kresťanskej filozofie.       

                                                           
28 Chabada, M.: Kapitoly z dejín stredovekej filozofie I. Kresťanstvo a starovek. Bratislava: Univerzita 
Komenského 2014; Kapitoly z dejín stredovekej filozofie II. Raná latinská scholastika. Bratislava: Uni-
verzita Komenského 2015.  
Prirodzený zákon v scholastike a v širšej dejinno-filozofickej perspektíve. Bratislava: Univerzita Komen-
ského 2014. Mlčúchová, A., Sitár, O., Chabada, M.: Vybrané prieniky stredovekej a súčasnej filozofie. 
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1. Počiatky racionálnej špekulácie:  
Saadia ben Josef al-Fajjúmi, zvaný Gaon  
(882/892 – 942) 

 
 
Saadia ben Josef z (al)-Fajjúmi, zvaný Gaon29 udivoval a dodnes udivuje svojou vše-
strannosťou, literárnou plodnosťou a vášnivou angažovanosťou v dobových nábo-
ženských sporoch. Niektoré z jeho diel obsahujú prvky filozofickej argumentácie. 
Pretože ich napísal po arabsky, možno ho zaradiť k arabskej židovskej stredovekej 
filozofii. Vo svojej dobe patril Saadia k najvplyvnejším rabínom v Egypte a v Babyló-
nii. Podľa Abraháma Ibn Ezru „Saadia Gaon bol hlavným hovorcom vo všetkých 
učených záležitostiach“30, čomu treba rozumieť tak, že „Saadia po prvýkrát zaviedol 
kultiváciu všetkých odvetví židovského poznania a toto vyhlásenie je tak pravdivé, 
že ho nikto nemôže necitovať“31. Preložil Tanach32 do arabčiny a napísal k jeho jed-
notlivým knihám komentáre. Jeho biblické komentáre boli ovplyvnené filozofiou 
a jej racionálnou argumentáciou, preto sa stal rabínom, ktorý otvoril filozofii dvere 
do židovstva. Bol tiež prvým rabínom, ktorý písal po arabsky hebrejskou abecedou, 
kvôli čomu sa považuje za zakladateľa judeo-arabskej literatúry. Jeho Kniha vier 

a mienok je prvým systematickým teologickým traktátom napísaným podľa vzoru 
moslimských teológov, predstaviteľov kalámu, kvôli ktorému sa Saadia Gaon pova-

                                                                                                                                                      
Bratislava: Univerzita Komenského 2014. Chabada, M.: Filozofické aspekty teológie Jána Dunsa Scota. 
Bratislava: Univerzita Komenského 2008.  
29 Gaon, pl. Geonim, predstaviteľ rabínskej akadémie v Súre alebo v Pumbedite, učenci, na ktorých sa 
obracali židovské komunity s písomnou žiadosťou o riešenie mnohých právnych otázok (hebr. še´elot). 
Na tieto otázky boli rovnako písomne zasielané odpovede (tešuvot). Gaoni boli uznávanými autoritami 
pre svoju mimoriadnu vzdelanosť od konca 6. do polovice 11. storočia. V 10. a  11. storočí tento titul 
používali aj predstavitelia rabínskej akadémie v Palestíne (Erec Jisrael). Po tom, čo skončilo gaonské 
obdobie v polovici 11. storočia, začali tento titul používať predstavitelia rabínskych akadémií 
v Bagdade, Damašku a v Egypte. Neskôr sa stal čestným titulom každého rabína, ktorý mal mimoriad-
ne vedomosti o Tóre. [online]. 4. 7. 2016. Dostupné na internete: 
https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0007_0_07062.html. 
30 SIRAT, C.: History of Jewish Philosophy in the Middle Ages. London, New York: Cambridge University 
Press 1985, s. 18. 
31 Tamže, s. 18.  
32 Tanach je skratka pre hebrejský názov Starého zákona, vytvorená z prvých písmen slov Tóra, Ne-
vi´im (Proroci) a Ketuvim (Spisy). „Židovský kánon neobsahuje Knihu Tobiáš, Knihu Judit, Knihu proro-
ka Barucha, Knihu Múdrosti, Knihu Sirachovcovu, Prvú a Druhú knihu Machabejcov, ani niektoré časti 
Knihy Ester (10, 4 – 16, 24) a časti z Knihy proroka Daniela (3, 24 – 80; 13, 1 – 14, 42). Tieto texty sa 
nachádzajú iba v gréckom preklade Septuaginty (LXX) a do židovského kánonu neboli prijaté lebo 
nesplňali kritériá pre ich prijatie.“ ISKROVÁ, D.: Náboženstvo izraelského ľudu. Ružomberok: Verbum 
2012, s. 66. 

https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0007_0_07062.html.
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žuje za predstaviteľa židovského kalámu.33 V tejto súvislosti poznamenávame, že to 
bola mutazila, racionalistické krídlo kalámu, ktorá tvorila kontext rabínskeho mys-
lenia niekoľkých generácií rabínov, aj ich odporcov karaitov.34  

                                                           
33 Kalám – často nie celkom šťastne interpretovaný ako islamská teológia, je presnejšie „...‚ defenzív-
nou apológiou’ , ktorá mobilizuje všetky potrebné poznatky s cieľom zaistiť obranu a názorné príklady 
pre zjavený Zákon“. Pozri aj DE LIBERA, A.: Středověká filosofie. Byzantská, islámská, židovská 
a latinská filosofie, s. 104. Jeho predstavitelia sa nazývali mutakallimún. Najznámejšími z nich boli 
mutaziliti, ktorí sami seba považovali za stúpencov jednoty (tawhíd) a spravodlivosti (´adl) Boha. Od-
mietali však existenciu viacnásobných atribútov Boha. Ak tvrdili, že Boh je spravodlivý, mysleli tým, že 
Boh nemôže trestať ľudí za skutky, ktoré nespáchali z vlastnej vôle. Takto svoje presvedčenie o Božej 
spravodlivosti spojili s presvedčením,  že ľudský rozum môže odhaliť podstatu morálnej povinnosti, čo 
tvorí základ ich presvedčenia, že človek má slobodnú vôľu. Ich oponenti odmietali, že ľudský rozum 
môže spoznať podstatu morálnej povinnosti tvrdiac, že všetko je dané zjavením, ktoré obsahuje Ko-
rán. Pozri viac v ADAMSON, P.: Philosophy in the Islamic World. A very short Introduction. Oxford: 
Oxford University Press 2015, s. 6. To tiež znamená, že už na pôde kalámu sa diskutoval vzťah medzi 
rozumom, resp. racionálnou špekuláciou, a zjavením.      
34 Karaiti, s ktorými viedol Saadia svoje polemiky, bolo hnutím (niektorí autori tvrdia, že židovskou 
sektou) v rámci židovstva, ktorého názov v preklade znamená „ľudia Písma“. Toto hnutie založil Anan 
ben David na konci 8. storočia v dnešnom Iraku. Bol to muž, ktorý odmietol autoritu gaonov tvrdením, 
že celé dejiny rabínskeho židovstva boli iba zámerným narušením princípov židovského náboženstva. 
Ananovým zámerom bolo, urobiť z Biblie znovu jedinú náboženskú autoritu (čo znamenalo odmietnuť 
Talmud) a umožniť každému slobodnému človeku, aby si ju vysvetľoval „nezávisle“, t. j.  aby prijal 
tradíciu jej výkladu, ktorú vytvorila karaitská komunita. Toto bolo pre Saadiu absolútne neprijateľné, 
pretože tým karaiti odmietli halachu, označenie právne záväznej časti Talmudu i následných kodifiká-
cií, neskôr už celého korpusu židovského zákona, teda odmietli právny systém judaizmu. Karatiti mali 
vplyv na židovské komunity v Perzii, ktoré neboli pevne viazané autoritou gaonov. Nasledovníci Anana 
v 9. a v 10. storočí, ako napr. Benjamin al-Nahawendi a Daniel al-Qumisi (ktorý priniesol toto hnutie 
do Palestíny), modifikovali jeho učenie rozvíjaním ich vlastnej tradície v interpretácii Biblie a tvorbou 
ich vlastných komplikácii rituálnych tradícii a právny kódexov, tiež zväčša po arabsky. Oddanosť karai-
tov biblickým štúdiám z nich však urobila priekopníkov v štúdiu hebrejskej gramatiky a tradícii rukopi-
sov Biblie, ako aj autorov komentárov k Biblii. Preto, ak v 10. st. došlo k autoritatívnemu ustáleniu 
čítania hebrejského textu Biblie karaiti majú na tom nepriamu zásluhu tým, že to bol výsledok vplyvu 
ich činnosti. Treba poznamenať, že karaiti nerebelovali proti rabínskemu židovstvu preto, aby sa oslo-
bodili od rigidity rabínskeho práva, lebo oni sami inklinovali k rigidnej a asketickej verzii židovstva. Je 
paradoxom, že napriek tomu mali často bohatých nasledovníkov vo všetkých teritóriách ovládaných 
islamom a stali sa tak široko rozšíreným hnutím, že sa o nich začalo hovoriť ako o alternatívnom druhu 
židovstva. Kvôli tomu sa talmudicky orientovaní Židia začali od nich odlišovať titulom „rabanita“.  34 
Rabbaniti boli islamskými vládcami všeobecne uznávanými autoritatívnymi hovorcami židovstva, preto 
v súlade s prestížou takých inštitúcií ako exilarcha a akadémia, boli napokon schopní potlačiť vplyv 
karaitov bez toho, aby ich úplne eliminovali. Toto hnutie upadlo na  islamskom Východe v 12. storočí, 
ale zostalo aktívnym v Egypte až do novoveku. Krátko prekvitalo v islamskom  Španielsku. Významou 
karaitskou komunitou bola komunita v Palestíne a v Byzancii, sústredená okolo Konštantínopolu, 
odkiaľ sa rozšírila v 17. a v 18. storočí na Krym a do Litvy, kde existovala až donedávna. Malé karaitské 
komunity stále existujú napr. v Izraeli, Turecku, aj inde. Za prvého racionalistického mysliteľa, ktorý 
písal svoje diela podľa vzoru kalámu, sa považuje aj Dāwud ibn Marwān al-Muqammis (9. st.). Bol to 
mysliteľ, ktorého nie islam, ale kresťanstvo ovplyvnilo do takej miery, že konvertoval na kresťanstvo. 
Po rokoch sa vrátil späť k židovstvu. Niektorí, napr. C. Sirat, ho považujú za prvého racionalistického 
židovského mysliteľa. Viac o jeho myslení pozri v Twenty Chapters: ´Ishrun Maqala. Edited, translated 
and annotated by Sarah Stroumsa. Leiden and New York: E. J. Brill 1989.  
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Život Saadiu Gaona. Saadia ben Josef sa narodil v roku 882 (podľa Henryho Maltera v roku 
892) v dedine Dilaz vo Fajjúmi v Hornom Egypte, zomrel v roku 942 v Bagdade. Keďže nie sú 
známe spoľahlivé informácie o jeho predkoch, mladosti alebo jeho vzdelaní, budeme hľadať 
skôr odpoveď na otázku, čo mohol študovať počas svojej mladosti. Z doterajších výskumov 
oblasti, v ktorej sa Saadia narodil vyplýva, že to nebola kultúrna púšť. Egypt ležal medzi 
Babylóniou a Kairuvanom (v dnešnom Tunisku), preto je oprávnený predpoklad, že to, čo sa 
písalo a študovalo v týchto dvoch významných kultúrnych centrách vtedajšieho židovstva, 
čítal a študoval aj Saadia. Ako každý Žid musel začať štúdiom Tanachu, ku ktorému sa neskôr 
pripojilo štúdium Talmudu. To bol základ pre jeho neskoršiu činnosť exegéta, halachistu 
a tvorcu rabínskych respons. 35 Pri návštevách synagógy sa oboznámil so židovskou liturgiou, 
počúval kázne, aj synagogálnu poéziu. Hebrejčinu ovládal na takej úrovni, že kým vo veku 23 
rokov odišiel z Egypta, už bol autorom hebrejského slovníka a tým, kto z pozície rabínskeho 
židovstva vystúpil proti názorom zakladateľa karaizmu Anana ben Davida (asi 715 – asi 795). 
Pre pochopenie skutočnosti, prečo sa Saadia považuje za toho, kto otvoril dvere filozofickej 
špekulácii do rabínskeho židovstva je dôležité pripomenúť, že od svojho narodenia žil 
v prostredí abbásovského Bagdadského kalifátu, preto popri tradičnom židovskom vzdelaní 
mal rovnako dobré poznatky o jazyku a kultúre svojho islamského prostredia. 

Nie je celkom jasný dôvod, pre ktorý musel odísť z Egypta. Až do konca roka 
921 žil medzi Palestínou, Aleppom a  Bagdadom, oddelený od svojej rodiny a  svo-
jich žiakov. Na jeseň v  roku 921 vypukol spor medzi židovskými autoritami Palestí-
ny a Babylónie kvôli právu určovať kalendár, na ktorom závisí určovanie sviatkov. 
Bol to vážny spor o to, čo určuje chod celého liturgického roka. A do tohto sporu 
vstúpil aj Saadia Gaon. Vďaka Saadiovi a jeho excelentnej argumentácii bol v  spore 
porazený vodca palestínskeho židovstva Ben Meir. Ako prejav uznania sa Saadia stal 
oficiálnym členom rabínskej akadémie v Sure s titulom Alluf36. V roku 928 bol, ako 
prvý cudzinec, ustanovený za gaona v Sure, t. j. do najdôležitejšej a najvplyvnejšej 
vodcovskej pozície v židovstve tej doby. V tejto pozícii bol iba dva roky, keď sa do-
stal do sporu s vtedajším exilarchom Davidom ben Zakkajom, dedičným sekulárnym 
vodcom poloautonómnej židovskej komunity v Babylónii, ktorý sa zasadil za Sa-
adiovo ustanovenie do funkcie gaona. Dôvodom sporu bolo rozhodnutie exilarchu 
vo veci jedného dedičstva, ktoré Saadia odmietol potvrdiť, pretože ho považoval za 
nelegálne. Na rozdiel od neho gaon z Pumbedity ho schválil. Exilarcha následne 
uvalil na Saadiu kliatbu, čo mu Saadia oplatil tým, že ho odvolal z funkcie exilarchu 
a na jeho miesto menoval svojho vlastného kandidáta. Nasledujúce dva roky tak 
                                                           
35 Responsa – odpovede predstaviteľov veľkých babylónskych akadémii, gaonov, napr. v Súre 
a v Pumbedite, na otázky halachickej (právnej) povahy. Otázky aj odpovede (hebr. še´elot u-tešuvot) 
sa uchovávali, čím vznikla literárna zbierka významnej právnej závažnosti. Po zániku činnosti gaonov a  
rabínskych akadémií v Babylónii sa táto činnosť preniesla do ješiv, ktoré fungovali v stredoveku 
a neskôr aj v novoveku. Vo všeobecnosti sa tvrdí, že táto literatúra podporovala rast a rozvoj halachy.  
36 V Babylónii titul vrchného sudcu.  
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v Bagdade fungovali dvaja exilarchovia a dvaja gaoni v Sure. Keď došlo v Bagdade 
k zmene kalifa, David ben Zakkaj dosiahol oficiálne odvolanie Saadiu z pozície gao-
na. Nasledujúcich päť rokov prežil Saadia v ústraní v Bagdade, počas ktorých sa 
venoval intenzívnemu písaniu. Vďaka sprostredkovaniu priateľov napokon došlo 
k zmiereniu medzi Davidom ben Zakkajom a Saadiom. O tri roky na to David ben 
Zakkaj zomrel a po ďalších dvoch rokoch, t. j. v roku 942 zomrel aj Saadia.   

Kým sa budeme venovať tomu, čo Saadia napísal, pripomenieme, čím je Saa-
dia Gaon tak výnimočný. Od ostatných rabínov vo svojej dobe sa líšil tým, že pod 
vplyvom kalámu a  racionálnej špekulácie napísal prvé systematické dielo o židov-
skom náboženstve. Je ním jeho  po arabsky napísaná Kniha vier a mienok (Kitāb al-
Amânât wal-l´itiķâdât, hebr. Sefer ha-Emunot ve-ha-Deot). Saadiovo pôsobenie 
spadá do obdobia zmeny v intelektuálnom vývoji a literárnej aktivite židov, na kto-
rom mal veľkú zásluhu. Keďže bol uznávanou autoritou v oblasti židovského práva 
(halachy), čokoľvek, čo napísal malo veľký dopad na židovské komunity, ktoré žili v  
islamskom svete. Z tejto pozície polemizoval s inými rabínskymi autoritami 
o tvrdeniach a rozhodnutiach, s ktorými nesúhlasil, napr. s už spomínaným Davi-
dom ben Zakkajom, ale aj s karaitmi. Svoje polemiky písal (v závislosti od témy) 
niekedy po arabsky, niekedy po hebrejsky. Po hebrejsky písal napr. synagogálnu 
poéziu. Svoju učebnicu o nej však už napísal po arabsky.  

O Saadiovi sa tvrdí, že arabizoval rabínsky judaizmus nielen kvôli arabčine, 
ale aj kvôli prispôsobeniu rabínskej tradície vtedajšiemu intelektuálnemu životu, 
pod vplyvom ktorého nepochybne bol. Po Saadiovi nasledovali ďalší rabíni, ktorí 
písali po arabsky. „Tak, ako moslimovia boli v tomto období predvojom intelektuál-
neho života západnej civilizácie, tak Židia žijúci v islamskom svete sa stali predvo-
jom intelektuálneho života Židov na celom svete.“37   

To, čo Saadia Gaon napísal, dokazuje naše úvodné tvrdenie, že východiskom 
a „miestom“ jeho intelektuálnej aktivity bola vždy jeho viera, jeho židovské nábo-
ženstvo a tradícia. Filozofia mu poskytla účinné postupy a argumenty proti pochyb-
nostiam a neistotám svojich súvercov pri premýšľaní o obsahu Tanachu. To, čo na-
písal možno rozdeliť do šiestich skupín38:  

A. Hebrejská filológia (diela o gramatike, lexikografii a exegéze) 

                                                           
37 SCHEIDLIN, R. P.: A Short History of the Jewish People: From Legendary Times to Modern Statehood. 
Oxford: Oxford University Press 1998, s. 82. 
38 MALTER, H.: Saadia Gaon. His Life and Works.  Hildesheim – New York: Goerg Olms Verlag 1978, s. 
137.  
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a) Agron – z roku 913 nie je v pravom slova zmysle slovníkom hebrejčiny, ale 
lexikografickou pomôckou pre básnikov píšucích synagogálnu/liturgickú 
poéziu (pijut);  

b) Kniha o jazyku (Kutub al-Lughah), ktorá vyšla v Jeruzaleme v roku 1997 pod 
hebrejským názvom Or rišon be-chochmat ha-lašon. Je to dvanásť kníh 
o jazyku, v ktorej sa Saadia podľa vlastných slov usiluje vysvetliť gramatickú 
tvorbu hebrejského jazyka.  

c) Preklad Biblie do arabčiny (aj písanej po arabsky) pre arabsky hovoriacich 
Židov, ale aj pre každého, kto čítal po arabsky. Pri svojom preklade upred-
nostňoval zmysel biblických veršov pred ich doslovným prekladom. Preto sa 
niekedy jeho preklady považujú aj za interpretáciu Biblie, čo zodpovedalo 
tafsiru, ktorý v preklade znamená tak preklad, ako aj komentár.  

d) Zoznam sedemdesiatich (správne však deväťdesiatich) hebrejských 
a aramejských slov (Tafsir al-Sab´ina Lafzah), ktoré sa nachádzajú 
v hebrejskej Biblii iba raz alebo veľmi zriedkavo a možno ich vysvetliť po-
mocou inej hebrejskej literatúry, napr. Mišny39. Toto dielko sa dočkalo 
mnohých vydaní.     

 
B. Liturgia (vrátane poézie) 
a) Azharot – v básnickej podobe pripomenutie 613 príkazov Biblie, ktoré musí 

dodržiavať zbožný žid. Boli určené pre recitovanie v synagóge.   
b) Siddur 40 – obsahuje modlitby, komentár v arabčine a originálnu svoju poé-

ziu, aj poéziu iných synagogálnych básnikov. Najcennejšou časťou tejto po-
ézie sú Azharot (o 613 príkazoch, ktoré má dodržiavať žid). Saadia ju napísal 
ešte predtým, ako sa stal gaonom. Po prvýkrát v oblasti liturgie systematic-
ky zhromaždil a vysvetlil starodávny materiál. 
 

C. Halacha (zahŕňa rôzne diela z oblasti židovského náboženstva 
a občianskeho práva) 

a) Úvod do Talmudu (arab. Kitābal-Madḥal)) 

                                                           
39 Mišna – etymologicky slovo znamená opakovanie, štúdium, výučba. Označuje zbierku zákonnej 
tradície židovstva, ktorá bola pôvodne ústna. Obsahuje učenie raných mudrcov (mužov veľkého zhro-
maždenia) a talmudických učencov prvých dvoch storočí (tanaitov). So svojimi žiakmi ju okolo roku 
200 zostavil Jehuda ha-Nasi (Knieža Jehuda). Medzi rokmi 200 – 500 bola k šiestim poriadkom Mišny 
(Zera´im – Semená, Mo´ed – Sviatky, Našim – Ženy, Nezikin – Škody, Kodašim – Sväté veci a Teharot – 
Čistota) pridaná Gemara (časť Talmudu, ktorá obsahuije podrobný komentár k Mišne). Mišna sa vydá-
va aj samostatne s Maimonidovým predslovom a rôznymi inými komentármi.  
40 Sidur – etymologicky znamená usporiadanie, poriadok. Je to modlitebná knižka, v ktorej sú liturgické 
texty usporiadané v stanovenom poriadku. 
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b) Peruš (....) Komentár k trinástim pravidlám rabbiho Išmaela, ktorý sa zacho-
val iba v hebrejskom preklade Nachuma Ma´arabiho. 

c) Rôzne pojednania o dedičstve, záväzkoch, svedectvách, zmluvách, inceste, 
daroch, a pod. 

e) Responza. 
 

D. Kalendár a historické udalosti  
a) Štyri brány (hebr. Arba´a ša´arim) – výklad štyroch princípov tradičného ka-

lendára.  
b) Kniha o poriadku kalendára (Kitāb al-´Ibbur), ktorá obsahuje polemiku 

s karaitmi.  
c)  Kniha o sviatkoch (hebr. Sefer ha-Mo´adim) – Saadiova polemika 

v hebrejčine o ustanovovaní židovských sviatkov podľa prijatého kalendára. 
Napísal ju na žiadosť exilarchu, pravdepodobne po spore s Benom Meirom 
(asi v rokoch 922 – 923). 

d) Poriadok tanaitov a amoraitov (hebr. Seder tanna´im ve-´amora´im) – 
chronologický zoznam učiteľov Mišny a Talmudu.  

e) Dejiny rabína Jehudu ha-Nasiho (hebr. Toledot rabbenu ha-Kadoš) – o rabí-
novi, ktorý je zostavovateľom Mišny. Zachovalo sa iba niekoľko riadkov.   

 
E. Teologické diela, ktoré majú systematický charakter a používajú logické 

postupy prevzaté z Aristotelovho Organonu.  
a) Komentár ku Knihe utvárania (arab. Tafsȋr Kitāb al-Mabādȋ, hebr. Peruš Se-

fer jecira,) napísaný v roku 931.41 Je to prvý známy komentár k tejto knihe, 
ktorá sa dnes považuje skôr za mystické, než filozofické dielo. Ale v čase Sa-
adiu mohla byť považovaná za filozofický pokus vysvetliť proces vzniku sve-
ta vôľou Stvoriteľa. Bola napísaná počas Saadiovho pobyte v Egypte alebo 
v Palestíne.  

b) Kniha vier a mienok (arab. Kitāb al-Amânât wal-l´itiķâdât, hebr. Sefer ha-
emunot ve-ha-deot) – kniha o filozofických učeniach a náboženských vie-
rach. Bola napísaná v Bagdade v roku 933 po arabsky, hebrejskou abece-
dou. Považuje sa za prvý systematický pokus o syntézu židovskej nábožen-
skej tradície s filozofickým učením. 

 
F. Polemické diela  

                                                           
41 Zaujímavú štúdiu k tomuto komentáru napísal BEN-SHAMMAI, H.: Saadia´s Goal in his Commentary  
on Sefer Yezira. In Link-Salinger, R. and others (eds.): A Straight Path: Essay in Honor of Arthur Hyman. 
Washington D. C. 1988, s. 1 – 9.  
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a) Kniha vyvrátenia názorov Anana (arab. Kitāb al-Radd ´alâ´Anān). Je to Sa-
adiovo prvé polemické dielo napísané v roku 915 v Egypte.  

f) Kniha rozlišovania (arab. Kitāb al-Tamjȋz, hebr. Sefer ha-Hakkarah), ktorú 
napísal v roku 926. Je to Saadiovo najrozsiahlejšie polemické dielo zamera-
né proti karaitom, ktoré napísal v rokoch 926 – 927.  

g) Vyvrátenie Ibn Sâķawaiho (arab. Kitāb al-Radd ´alâ Ibn Sâķawaihi).  Bol to 
karaita, ktorý napísal ponižujúcu knihu o rabínskom práve, na ktorú Saadia 
odpovedal. 

h) Vyvrátenie názorov Chiviho al-Balchiho (arab. Kitāb al-Radd ´alâ al-Balḫi). 
Chivi nebol karaita, odmietal nielen Talmud, ale aj Bibliu. Mal vyše dvesto 
námietok proti Biblii, ktorá si podľa neho protirečí a mnohé jej učenia sú 
nerozumné. Jeho názory odmietli aj karaiti. 

i) Sefer ha-Galuj, napísaná v čase jeho núteného „dôchodku“ v Bagdade po 
spore s exilarchom Davidom ben Zakkajom a jeho stúpencom, namierená 
proti ben Zakkajovi. 

 
My sa budeme zaoberať Saadiovou Knihou vier a mienok,42 pôvodne napísa-

nej po arabsky  v roku 933. Pozostáva, aj vo svojom anglickom preklade,43 
z desiatich traktátov, ktoré mohli byť pôvodne samostatnými knihami:  

I. Svet so všetkým, čo je v ňom, bol stvorený v čase. 
II. Stvoriteľ, nech Jeho veľkosť bude zväčšená, je jeden. 
III. On, nech je vyvýšený, vydal pre ľudstvo príkazy, aj zákazy. 
IV. Čo je predmetom poslušnosti a neposlušnosti [Bohu].   
V. O dobrých a zlých skutkoch. 
VI. O duši a stavmi po smrti a druhým svetom. 
VII. O zmŕtvychvstaní po smrti. 
VIII. O spasení detí Izraela. 
IX. O odmene a treste. 
X. Otázka najlepšie možného správania človeka na tomto svete. 

Aké sú charakteristické znaky Saadiovej analýzy spomínaných tém? Predo-
všetkým, každú rozpravu začal výkladom toho, čo oznámil náš Pán a čo je preuká-
zané našim rozumom. Po tom uvádza rôzne názory, ktoré mu boli známe, pričom 
                                                           
42 Pôvodný arabský text vydal S. Landauer v Leidene v roku 1880. Podkladom mu bol rukopis 
z oxfordskej Bodleianovej knižnice s použitím rukopisu Petersburgskej knižnice. Prvý doslovný preklad 
knihy do hebrejčiny urobil Juda ibn Tibbon v roku 1186 v Luneli (južné Francúzsko). 
43 SAADIA GAON: The Book of Beliefs and Opinions. Transl. from the Arabic and the Hebrew by Samuel 
Rosenblatt. New Haven: Yale University Press 1948 (druhé vydanie v roku 1951, tretie v roku 1955 
a štvrté v roku 1958).  
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v každom prípade uvedie tézu, ako aj argumenty proti nej. Záver každej knihy tvoria 
dôkazy vzťahujúce sa k téme pojednania a preukázané proroctvom. Práve tento 
postup je ukážkou toho, ako Saadia spojil svoje náboženstvo a jeho tradíciu s tým, 
čo sa v tej dobe považovalo za filozofiu.   

Desiatim traktátom predchádza rozsiahly úvod, vlastne úvodná štúdia, ktorá 
má osem častí. Z nej sa dozvedáme, že sa rozhodol napísať túto knihu preto, aby 
v nej vysvetlil príčiny neistôt, ktoré sužujú myseľ ľudí v ich hľadaní pravdy spolu s 
metódou, ktorou tento problém vyriešia a tak dosiahnu cieľ svojho hľadania.44 Saa-
dia vychádza z názoru, že pojmy rozumu sa zakladajú na zmyslových vnemoch. Av-
šak veci, ktoré vnímame zmyslami, sú predmetom zmätku kvôli tomu, že a) ten, čo 
hľadá nie je dostatočne oboznámený s predmetom svojho výskumu alebo b) berie 
svoju úlohu na ľahkú váhu a nie je dôkladný a vytrvalý vo svojom hľadaní.45 To je 
aktuálne aj dnes. 

Avšak aj v rozumových záležitostiach môžu vzniknúť zmätky podľa Saadiu aj 
preto, že ten, čo hľadá intelektuálne (rozumové) poznanie, nie je oboznámený s a) 
metódami dokazovania, takže za dôkaz vyhlasuje niečo, čo nie je dôkazom alebo b) 
aj keď je oboznámený s procesom usudzovania, volí kratšiu cestu, robiac záver ešte 
predtým, než dokončil usudzovanie o veci.46 Tretím prípadom je ten, ktorý nevie, čo 
hľadá, napríklad v prípade veriteľa neznalého umenia ako správne vážiť, alebo toho, 
ktorý si myslí, že mu dlžník ešte nesplatil dlh, aj keď to ten už urobil. Podobným je 
aj prípad človeka, ktorý z neznalosti akceptuje poškodené mince a odmietne tie 
dobré.47 

V nasledujúcej časti úvodu Saadia presviedča, že je to náš rozum, silou ktoré-
ho postupne zušľachťujeme a očisťujeme naše poznanie a odstraňujeme z neho 
neistoty, extrahujeme čistú esenciu, oddelenú od každej pochybnosti.48 Saadia s 
obľubou vyčísľuje postupy, ktoré postupne privedú človeka k istote. Konštatuje 
však, že tak pochybnosti a neistoty z mysle človeka odstráni iba Boh, pretože iba On 
ako Stvoriteľ vesmíru má poznanie nezávislé od príčiny. Všetky stvorenia dosahujú 
poznanie iba prostredníctvom príčiny, procesom analýzy a syntézy, vykonávanie 
ktorých si vyžaduje určitý čas.49  

                                                           
44 SAADIA GAON: The Book of Beliefs and Opinions, s. 3. 
45 Tamže, s. 4.  
46 Tamže, s. 4 – 5. 
47 Tamže, s. 5. 
48 Tamže, s. 10. 
49 Tamže, s. 13. 



22 
 

Vysvetlením vzťahu poznania, ktoré vzniká z prirodzených prameňov (a ktoré 
pri opatrnom používaní tiež môže viesť k poznaniu pravdy), k poznaniu získaného 
z autentickej náboženskej tradície, nás Saadia privádza k otázke, kvôli čomu človek 
potrebuje poznať tú istú pravdu aj prostredníctvom autentickej náboženskej tradí-
cie? Podľa neho je to preto, lebo väčšina ľudí neusudzuje správne alebo tá druhá 
časť z nich sa bez pomoci autentickej tradície dostáva k pravde dlhou cestou. Preto 
považuje pomoc zjaveného náboženstva za absolútne nevyhnutnú.50 Vo štvrtej časti 
úvodu Saadia rozlišuje pravé a mylné presvedčenie. Pravé je presvedčenie, že vec je 
taká, aká skutočne je, t. j., že veľa je veľa a málo je málo. Mylné presvedčenie je 
také, ktoré verí, že vec je opakom toho, čím je v skutočnosti, t. j. že veľa je málo, 
málo je veľa, biele je čierne a čierne je biele. Múdry muž sa spolieha na skutočnosť 
a je obozretný. Blázon sa spolieha iba na svoju osobnú mienku predpokladajúc, že 
skutočnosť je usporiadaná podľa nej.51 

V piatej časti úvodu Saadia konštatuje, že existujú tri základne pravdy 
a istoty: prvá pozostáva z poznania získaného priamym pozorovaním. Druhá sa 
skladá z intuície intelektu a tretia je tvorená z usudzovania získaného z logickej ne-
vyhnutnosti. Vysvetľuje ich takto:  „... hovoríme, že pod poznaním (získané – pozn. 
M. M.) pozorovaním rozumieme všetko, čo niekto vníma prostredníctvom jedného 
z piatich zmyslov; t. j. prostredníctvom zraku alebo sluchu alebo čuchu alebo chute 
alebo dotyku. Pod intelektuálnou intuíciou myslíme názory, ktoré vzniknú výhradne 
v mysli ľudskej bytosti, ako schválenie pravdivosti a odmietnutie lži. Pod poznaním 
odvodeným z logickej nevyhnutnosti zasa rozumieme závery, ktoré pokiaľ sú akcep-
tované jednotlivcom ako pravdivé, by si vynucovali odmietnutie platnosti jeho raci-
onálnej intuície alebo zmyslového vnímania. Pretože však človek celkom nemôže 
negovať ktorýkoľvek z týchto dvoch, musí považovať vyslovený záver za korektný. 
Teda sme nútení tvrdiť, i keď sme to nikdy nevideli, že človek má dušu, aby sme 
nepopierali jej prejavenú aktivitu. [Musíme] teda [súhlasiť], i keď sme ju nikdy ne-
videli, že každá duša je obdarená rozumom, [iba] kvôli tomu, aby sme nepopierali 
jej prejavenú aktivitu“52.  A k nim pridáva Saadia ešte štvrtý zdroj poznania, „... 
platnosť autentickej tradície, pretože sa zakladá na poznaní zmyslov, aj rozu-

                                                           
50 Za pozoruhodné považujeme, že taký istý argument použil o niekoľko storočí neskôr aj Tomáš Ak-
vinský vo svojej Sume teologickej (STh I, q. I, a. 1, c), keď napísal: „Celé Písmo, vnuknuté božsky, je 
užitočné pre učenie, dokazovanie, káranie a výchovu k spravodlivosti. No Bohom vnuknuté Písmo 
nepatrí k filozofickým disciplínam, ktoré boli vytvorené na základe ľudského rozumu. Teda je užitočné, 
že okrem filozofických disciplín existuje iná veda, ktorá bola vnuknutá Bohom“. AKVINSKÝ, T.: Suma 
teologická, 1. časť, 1. otázka, 1. – 10. Článok. Preklad M. Chabada. In Filozofia, roč. 66, (2011), č. 1, s. 
85.  
51 Tamže, s. 14 – 15. 
52 Tamže, s. 16 – 17.  
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mu...“53. Tento štvrtý zdroj, „... (ten, ktorý je dodaný autentickou tradíciou 
a knihami prorockého zjavenia), nám dosvedčuje platnosť prvých troch prameňov 
poznania“54. Potvrdzuje teda aj platnosť intuície rozumu a prikazuje nám hovoriť 
pravdu, nie klamať. Informuje nás o tom, že všetky vedy sa zakladajú na zmysloch, 
z ktorých sú odvodené.55 Toto  všetko robí  Saadia preto, aby ďalej vysvetlil, ako sa 
tieto štyri pramene poznania používajú pre účely dôkazu.         

V šiestej časti úvodu sa Saadia vyjadruje k používaniu špekulácie 
a k diskusiám o nej, pretože podľa niektorých vedie k neviere a k heréze.56 Saadia 
tvrdí, odmietavý postoj k používaniu špekulácie majú iba nevzdelaní ľudia! 
V prípade, že sa takýto ľudia odvolávajú na prorokov pripomína, že ani proroci ne-
zakazovali venovať sa špekulácii ako dokazuje Hag. 11b, Iz. 40, 21 a Job 34, 4. To, čo 
zakazovali je odložiť knihy prorokov bokom a akceptovať nejaký súkromný pojem, 
ktorý možno vzniká u jednotlivca o počiatku miesta a času.57 A dodáva, že ak on 
skúma a špekuluje o záležitostiach svojho náboženstva, tak má na mysli dva ciele: 1. 
Overiť skutočnosť, o ktorej nás teoreticky poučili boží proroci. 2. Vyvrátiť námietky 
toho, kto argumentuje proti nám a tomu, čo sa vzťahuje k nášmu náboženstvu.58    

V siedmej časti úvodu sa zaoberá tým, čo považuje za principiálnu príčinu 
prečo niektorí neveriaci a heretici neveria v zázraky a zdržiavajú sa špekulácie 
o náboženských učeniach.59 Podľa Saadiu je osem takýchto príčin:  

1. Pravda je ťažká a trpká. (Ez 11, 15).  
2. Nevedomosť, pretože ľudia sú leniví premýšľať a vyjadrujú sa hlúpo (Hos.  

    10, 3. 3). 

3. Ľudia majú sklon uspokojovať svoje chúťky, ako napr. lakomosť, chamti 
    vosť, čo sa týka jedla, sexu a hromadenia statkov (Ž 53, 2).  

4. Nechuť k špekulácii a neschopnosť  pozorne počúvať a neustále premýš-
ľať (Prís. 12, 37).  

                                                           
53 Tamže, s. 18.  
54 Tamže, s. 18. 
55 Tamže, s. 19. 
56 Tamže, s. 26. 
57 Tamže, s. 27. 
58 Tamže, s. 27 – 28. Aj tento argument použil Tomáš Akvinský, keď napísal: „Celé Písmo, vnuknuté 
božsky, je užitočné pre učenie, dokazovanie, káranie a výchovu k spravodlivosti. No Bohom 
vnuknuté Písmo nepatrí k filozofickým disciplínam, ktoré boli vytvorené na základe ľudské-
ho rozumu. Teda je užitočné, že okrem filozofických disciplín existuje iná veda, ktorá bola 
vnuknutá Bohom“. AKVINSKÝ, T.: Suma teologická, 1. časť, 1. otázka, 1. – 10. Článok. Pre-
klad M. Chabada. In Filozofia, roč. 66, (2011), č. 1, s. 85. 
59 Tamže, s. 33. 
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5. Arogantnosť a namyslenosť, kvôli ktorej človek neprispustí, že môže exis-
tovať múdrosť jemu skrytá (Ž 10, 4).  

6. Slovo bezbožného človeka, ktoré sa dotkne srdca iného človeka tak, že  
zostane po zvyšok svojho života v stave nervovej skleslosti (Prís 18, 8).  

7. Vypočutie slabého sporného argumentu, ktorý bude považovať za typic-
ký pre všetky argumenty daného poriadku (II Kr 30, 10).  

8. Nevraživosť medzi človekom a určitými monoteistami. Spolu s  nepria-
teľmi začnú nenávidieť aj ich učiteľa, ktorého oni uctievajú (Ž 119, 139).60   

Ôsmu časť úvodu venoval rozdeleniu svojej knihy na desať traktátov 
a témam, ktorým budú venované.  

V prvom traktáte s názvom Svet so všetkým, čo je v ňom, bol stvorený v čase, sa 
zaoberá vierou, že každá existujúca vec bola stvorená. Saadia konštatuje, že pôvod 
sveta, niečo, čo nemožno vidieť našimi očami, možno zistiť iba prostredníctvom 
logického usudzovania. Preto neprítomnosť viditeľného príkladu stvorenia z ničoho 
nie je argumentom proti platnosti tejto teórie. Dôkazy podporujúce túto teóriu sú 
v skutočnosti silnejšie než tie, ktoré by ju vyvrátili. Uvádza celkom štyri dôkazy, či už 
podporené rozumom alebo overené proroctvom, ktoré stvorenie sveta z ničoho 
dokazujú z jeho konečnosti, z jeho zloženej prirodzenosti, z toho, že svet obsahuje 
akcidenty, ako aj z jeho existencie v čase. Sú obsahom prvej časti prvého traktátu. 

Pre ilustráciu uvádzame konštrukciu prvého dôkazu: „Je isté, že nebesia 
a zem sú konečné , pretože Zem je v strede vesmíru a nebesia sa točia okolo nej. 
Preto z toho nevyhnutne vyplýva, že sila, ktorá je v nich obsiahnutá, je konečná, 
lebo je nemožné pre nekonečnú silu sídliť v konečnom tele, pretože niečo také je 
odmietané všetkým, čo je známe. Teda preto, že sila, ktorá udržiava tieto dve, je 
konečná, z toho nevyhnutne vyplýva, že musia mať počiatok a koniec“61.  

V súlade s postulovaním štvrtého prameňa poznania – autentickej nábožen-
skej tradície – Saadia vždy dôkazy vyplývajúce nevyhnutne z logického usudzovania 
dopĺňa odkazmi na Tanach; v prípade prvého dôkazu odkazmi na Dt. 13, 18, Dt. 4, 
31 a Kaz 1, 5.  

Rovnako v druhej časti tohto traktátu uvádza Saadia Gaon tri dôvody, prečo 
sa vec nemôže urobiť sama a prečo svet musel byť stvorený niečím jemu vonkajším. 
Toto podporuje aj Písmo. Prvý dôvod Saadia rozvíja takto: „... vieme, že nejaké tele-
so medzi vecami, ktoré existujú, na ktoré môžeme ukázať alebo predpokladať 

                                                           
60 Tamže, s. 35 – 36. 
61 SAADIA GAON: The Book of Beliefs and Opinions, s. 40 – 41.  
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o ňom, že sa stvorilo, by bolo v silnejšie pozícii a lepšie schopné sa reprodukovať, 
po tom, čo vzniklo, než predtým. Ak teda, urobilo seba samé, keď bolo slabé, prečo 
by sa nemohlo vytvoriť, keď je silné? Pretože však nie je schopné sa vytvoriť, keď je 
silné, je neuveriteľné, aby to urobilo, keď bolo slabé“62.  

Druhý dôvod Saadiu je tento: „... ak by sme predpokladali, že by vec mohla 
urobiť seba samú, zistili by sme, že takáto hypotéza je neudržateľná kvôli ˂38˃ kto-
rémukoľvek z dvoch [hlavných] delení času. Lebo ak by sme boli ochotní uznať, že 
sa urobilo samo predtým ako vzniklo, vedeli by sme, že bolo neexistujúcim a to, čo 
neexistuje, nemôže nič ovplyvniť. Ak by sme na druhej strane uznali, že vytvorilo 
seba samé po tom, čo vzniklo, potom preto, že jeho existencia predchádzala jeho 
reprodukciu seba samého, nemalo by ďalšiu potrebu kvôli svojej predexistencii, pre 
reprodukovanie seba samého. A nejestvuje nijaké tretie rozdelenie času, ktoré by 
sme vzali do úvahy, okrem prítomného momentu, ktorý sám seba neposkytuje pre 
nejaký čin.   

Pri treťom dôvode Saadia vysvetľuje, že „... bude skúmať pomocou umenia 
špekulácie, či ju (vec – pozn. M. M.) Tvorca stvoril z niečoho iného alebo ... 
z ničoho, ako sa to traduje  vo Svätom Písme. ... Zistil som však, že zaoberať sa myš-
lienkou, že [vec] bola stvorená z niečoho iného by bolo chybou, pretože by to bolo 
protirečenie. Lebo naše tvrdenie ‚stvoril ju’ nevyhnutne implikuje, že jej esencia 
bola vytvorená po prvýkrát a vznikla práve vtedy. Ak budeme znova uvažovať o 
význame výrazu ‚z niečoho’, sme nútení chápať jej esenciu ako večnú, nevytvorenú 
po prvýkrát alebo nevzniknutú v určitom momente“ 63. O niečo ďalej Saadia pokra-
čuje: „Teda došiel som k záveru, že veci boli stvorené z ničoho“64, čo doplnil tvrde-
ním „Teraz je mi jasné, že čokoľvek by sme predpokladali, že bolo prameňom, 
z ktorého boli stvorené existujúce veci, muselo by byť nevyhnutne večné a ak je to 
večné, vyrovná sa to svojou večnosťou Stvoriteľovi“65. 

Ako rozumieť tomuto tretiemu dôvodu? Vychádzajme z tvrdenia, že každá 
vec má esenciu. Ak o veci budeme tvrdiť, že bola stvorená, potom by to malo zna-
menať, že aj jeho esencia musela byť stvorená a v tom istom čase. Teda to, čo sa 
nazýva „vecou“ a to, čo sa nazýva „esenciou veci“ muselo vzniknúť zároveň. Ale aj 
esencia je niečo, preto tvrdiť, že vec vznikla z niečoho, by viedlo k záveru, že to 
niečo, v tomto prípade esencia, je večné. Ak budeme tvrdiť, že vec má nejaký pra-
meň svojej existencie, je to akoby sme predpokladali, že veci vznikli z niečoho. Po-
                                                           
62 Tamže, s. 46. 
63 Tamže, s. 47. 
64 Tamže, s. 48. 
65 Tamže, s. 48. 
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tom by aj toto niečo muselo byť rovnako večné ako Stvoriteľ. A Stvoriteľovi predsa 
nič nie je rovné. Preto predpokladáme, že sa Saadia Gaon priklonil k zástancom 
tvrdenia, že svet nie je večný, ale bol stvorený v čase, t. j. k odporcom Aristotela 
a jeho stúpencov, napr. Maimonida.  

Iný výklad je tento. Každý fyzický objekt, resp. jestvujúcno, je už zo svojej de-
finície pominuteľný a konečný. Toto je jeho prirodzený stav. Opustiť túto kategóriu 
je pre neho dosiahnuteľné iba zásahom Boha, ktorý ho obdarí nadprirodzenou 
vlastnosťou, vďaka ktorej je schopný transcendovať svoj prirodzený stav a stať sa 
nekonečným. Toto znamená „byť z niečoho“ a zároveň „esencia je večná“. Je tran-
sformovaný spôsobom, akoby jeho esencia bola večná.     

V tretej časti prvého traktátu Saadia Gaon uvádza druhú teóriu, ktorá tvrdí, 
že telá mali Stvoriteľa, ktorý mal k dispozícii večné duchovné telá, z ktorých stvoril 
zložené telá. Voči tejto teórii Saadia uvádza dvanásť námietok. Prvé štyri demon-
štrujú, že veci boli stvorené v čase a zahŕňajú aj to, že boli stvorené z ničoho. K nim 
pridal ešte štyri ďalšie odmietnutia. Vždy ich dopĺňa odkazmi na Písmo a v prípade, 
že aj ním kritizovaná teória sa odvoláva na Písmo, Saadia dokazuje, že nesprávne 
interpretuje verše Písma.   

Ďalšie teórie, ktoré Saadia jednu po druhej odmieta, tvrdia, že Stvoriteľ vy-
tvoril telá zo svojej vlastnej substancie. Zástancovia tohto názoru neboli podľa Sa-
adiu schopní odmietnuť existenciu tvorcu. Medzi ním kritizované mienky o vzniku 
sveta patrí aj mienka sofistov alebo tých tvrdohlavých66, ktorí považujú všetky stvo-
renia za večné, aj stvorené, pretože podľa nich skutočnosť všetkých vecí závisí iba 
od mienky ľudí. Túto mienku Saadia považuje za nezmyselnejšiu než iné a ich zas-
táncov za bláznov, ktorí prevrátili proces usudzovania. Celkove uviedol Saadia tri-
násť rôznych mienok o stvorení sveta, ktoré vyvrátil. Nakoniec vo štvrtej časti prvé-
ho traktátu dáva Saadia odpovede na rôzne námietky voči teórii o stvorení sveta 
z ničoho spolu s tromi motívmi v prospech Stvoriteľa vo stvorenom svete.  

Druhý traktát sa týka viery, že Stvoriteľ všetkých vecí je jeden. V rámci trinástich 
častí tohto traktátu Saadia vysvetľuje atribúty Boha, jednotu, život, moc, poznanie 
a odlišnosť Boha opisovaného v Písme, spolu s logickými dôkazmi Božej jednoty. 
Odmieta antropomorfizmy, keď tvrdí, že všetky antropomorfné epitetá, či už sub-
stanciálne alebo akcidentálne, ktoré sa Bohu pripisujú v Písme, treba chápať iba 
ako rečnícke figúry. Končí tým, že Boha nemožno uchopiť zmyslami  preto, lebo sa 

                                                           
66 Rozdielny preklad Guttmanna, ktorý preferuje „sofistov“ a Venturu, ktorý preferuje preklad „tvrdo-
hlaví, tvrdošijní“. Tamže, s. 78. 



27 
 

ho netýka ani priestor, ani čas.  Boh vie čo bolo, čo je a čo bude. Toto napĺňa podľa 
Saadiu dušu človeka extatickou radosťou a túžbou po Ňom. 

Tretí, štvrtý a piaty traktát sa zaoberajú príkazmi, zákazmi, poslušnosťou, nesúhla-
som, predurčením, Božou spravodlivosťou, zásluhami a odmenami. Šiesty traktát 
prichádza s témou esencie duše a smrti a tým, čo príde po smrti. Sú to témy židov-
skej eschatológie, doplnené siedmym traktátom o zmŕtvychvstaní po smrti na tom-
to svete. Aj ôsmy traktát je pokračovaním Saadiovej analýzy spasenia, témy, ktorá 
je kľúčovou nielen pre židovské náboženstvo. Nakoniec deviaty traktát, o odmene 
a treste, je doplnený desiatym o tom, ako sa má človek správať na tomto svete. 
Tento posledný môžeme nazvať etickým traktátom. V ňom Saadia vychádzajúc 
z Písma, svojich halachických poznatkov i skúsenosti privádza svoju Knihu vier 

a mienok k praktickému vyústeniu. Vysvetľuje, že zložená prirodzenosť človeka 
vedie k tomu, že nemusí pestovať výlučne jednu zo svojich vlastností. V každom 
prípade by však malo byť správanie človeka vedené múdrosťou a rozum by mal 
riadiť naše impulzy a sklony. Po tom, čo sa Saadia vyjadrí k rôznym iným mienkam, 
venuje svoju pozornosť extrémom v ľudskom správaní spočívajúcimi v tom, že sa 
človek venuje výlučne jednej zo svojich činností, napr. prehnanému jedeniu a pitiu, 
dôrazu na sexuálny styk, erotike, iba zhromažďovaniu peňazí, početnej rodine, 
svojmu bývaniu, aby čo najdlhšie žil, aby vládol nad niečím, pomste, iba štúdiu, iba 
bohoslužbe alebo iba odpočinku. Saadia zdôrazňuje, že dôležitý je správny pomer, 
proporcie toho, čomu človek venuje svoju pozornosť. S obľubou sa v tomto kontex-
te venuje odkazom a výkladu knihy Kazateľ. 

To, čo by sme si mali zapamätať o tomto Saadiovom diele je, že témy, ktoré 
v ňom analyzuje a ku ktorým sa vyjadruje patria do oblasti židovského náboženstva. 
Spôsobom ich systematického teoretického spracovania už možno hovoriť  
o židovskej teológii. Z pohľadu filozofického sú zaujímavé nielen niektoré témy, ako 
výklad pochýb a neistôt pri hľadaní pravdy a vymedzenie štyroch zdrojov nášho 
poznania a viery, ale aj spôsob Saadiovej argumentácie v prospech rabínskej inter-
pretácie Písma. Saadia vždy rieši tému tak, že ju dopĺňa dôkazmi, ktoré majú spo-
ľahlivo, a preto nevyhnutne, dokázať, že Písmo si neodporuje. Dôležité je však ve-
dieť, ako ho správne čítať, vykladať a používať. Kritizujúc iné viery a mienky neuvá-
dza meno žiadneho z ich zástupcov. Aj to je dôvod, prečo nie je možné spoľahlivo 
konštatovať, ktoré z diel gréckych klasikov preložených v jeho dobe do arabčiny  
naozaj čítal. A prekvapujúco bohato cituje Písmo; odkazuje naň minimálne 1200 
krát!  
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Myslieť si, že napísaním Knihy vier a mienok Saadia Gaon podrobil racionalis-
tickej kritike celé židovstvo, nie je namieste. Nemožno ani tvrdiť, že v nej podáva 
filozofický výklad židovského  náboženstva, „... i keď bol prvým autorom spomedzi 
rabínov, ktorí židovstvo vyložili systematicky a do istej miery aj logicky“67. Napriek 
svojmu charakteru ho jeho metóda priviedla k záveru, že ak Písmu odporujú racio-
nálne závery, znamená to, že sú chybné.   

Tým, že zaujal stanovisko k diskusiám o stvorení sveta z ničoho, sa pripojil 
k diskusiám o tejto téme, ktorá sa konala aj vo filozofii v islamskom, aj 
v kresťanskom svete. A presne v duchu racionálnej argumentácie odmietol tvrde-
nie, že svet je večný, ako odporujúce logike a spôsobu jej dokazovania! Samozrej-
me, treba vziať do úvahy východiská jeho argumentácie. Saadia sa vyjadril aj 
k ďalšej téme, ktorá sa stala súčasťou filozofických úvah stredovekých mysliteľov, 
k Božím atribútom. Podľa Saadiu, aj keď sa v Písme nachádza viacero mien Boha, 
(minimálne dve sú najznámejšie JHVH – čítame Adonaj – a Elohim), je potrebné 
poznať kontext, v ktorom sa vyskytujú. Z neho vyplýva, že Boh je jeden a všetky 
atribúty Boha, s ktorými sa možno stretnúť v Písme, sa týkajú jediného Boha. Atri-
búty Boha dokazujú, že človek svojím jazykom nie je schopný opísať Boha. Preto sa 
v Písme vyskytujú okrem viacerých atribútov Boha aj antropomorfizmy, ktoré Saa-
dia považuje iba za figúry reči. Zdôrazňuje, že vždy, keď máme nejaké pochybnosti 
o čomkoľvek, čo súvisí s vierou, mali by sme sa spoľahnúť na svoj rozum 
a autentickú tradíciu. V súvislosti s ňou Saadia zdôraznil, že jej súčasťou sú proroci, 
prostredníctvom ktorých Boh zjavoval svoju vôľu. Dôležité je však spoznať tých 
falošných prorokov. Prostriedkom toho je zázrak, ktorý Saadia chápal ako narušenie 
prirodzeného chodu vecí. Je to pripomenutie neobmedzených schopností Boha, 
ktorý dokázal svet stvoriť z ničoho. Pre Boha nie je problémom ani spasenie člove-
ka, resp. jeho zatratenie, ani jeho zmŕtvychvstanie. Človek si to však musí zaslúžiť 
dodržiavaním 613 príkazov Boha obsiahnutých v Písme. Aj tých, ktoré zdanlivo od-
porujú rozumu, nie však autentickej náboženskej tradícii.   

Saadia teda ponúkol také riešenie pochybností a neistôt, ktoré sa mohlo stať 
základom pre správny život. V tomto zmysle je možné považovať Knihu vier 

a mienok aj za sprievodcu správnym životom, ktorého základ tvorí viera, oporou 
ktorej je Písmo a autentická tradícia. A rozum s jeho schopnosťami zaujíma stredné 
postavenie medzi Písmom a autentickou náboženskou tradíciou. Na jednej strane 
pomáha prekonávať obmedzenia človeka vyplývajúce z jeho prirodzenosti. Na dru-
hej strane môže korigovať svoje závery autentickou tradíciou, ktorá zahŕňa aj rabín-
                                                           
67 HAYOUN, M. – R.: Židovské osvícenství mezi Córdobou a Berlínem (I).Praha: Volvox Globator 1998, s. 
112.  
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sku exegézu Písma. Je bezprostredným zdrojom poznania. Z tohto pohľadu možno 
tvrdiť, že aj keď je to práve racionálna špekulácia o obsahu Písma, ktorá ľudí privá-
dzala k pochybnostiam a neistotám, Saadia sa jej nevzdal a vysvetlil, že rozum roz-
hoduje o tom, k čomu ho zaväzuje Písmo. Rozum špekuluje iba o tom, čo je obsiah-
nuté v Písme a svoje závery overuje autentickou náboženskou tradíciou. Tým reha-
bilitoval racionálnu špekuláciu vo veciach viery a vysvetlil, prečo rozum človeka nie 
je v rozpore s obsahom Písma: vychádza predsa z viery a svoju činnosť overuje au-
tentickou náboženskou tradíciou. Funguje v prostredí tejto viery.  

Taká by bola Saadiova zásadná odpoveď na otázku, aký je vzťah medzi ro-
zumom a vierou. Znamená to, že aj napriek ústrednému postaveniu rozumu v jeho 
špekulácii o obsahu Písma, základom jeho myslenia je zjavenie. „Saadia do židov-
ského náboženského myslenia zaviedol rozlišovanie medzi bezprostredne odôvod-
niteľným (alebo racionálnym) poznaním a odvoditeľnými (alebo racionálnymi) zá-
konmi na jednej strane a zjaveným poznaním a zákonmi na druhej strane so všet-
kými jeho epistemologickými a etickými implikáciami vo vzťahu k ľudským bytos-
tiam a tiež k Bohu, ktorý je rovnako spätý s absolútnymi pojmami dobra a zla.“68 
Inými slovami, Saadia sa stal známym svojím rozlišovaním „zákonov rozumu“ 
a „zákonov zjavenia“, čo sa považuje za dôsledok vplyvu určitých trendov mutazily.  

Pripomíname, že kalám sa niekedy považuje za zväčša racionalistickú, nieke-
dy apologetickú (alebo polemickú) náboženskú filozofiu, niekedy skôr teológiu, 
ktorá sa v polovici ôsmeho storočia chápala ako metóda diskusie o náboženských 
alebo politicko-náboženských otázkach, o ktorých sa rozhodovalo skôr prostredníc-
tvom racionálneho argumentu, než odvolávaním sa na politické alebo vojenské 
autority. Poznanie, ktoré sa takto dosahovalo, slúžilo ďalším náboženským cieľom. 
Pre židovských predstaviteľov kalámu, nielen pre Saadiu, bol dôležitý vzťah medzi 
teológiou a exegézou. Saadiovi sa pripisuje ustanovenie racionalistického trendu 
v interpretácii Písma. „ I keď Saadia nebol prvým stredovekým židovským filozofom, 
vo svetle jeho verejného postavenia, rozsahu jeho filozofického diela a vplyvu, kto-
rý mal na nasledujúce generácie, ho možno považovať za zakladajúceho otca stre-
dovekej židovskej filozofie.“69   

Maimonides upozornil vo svojom Sprievodcovi zmätených, že kalám mal 
vyplv na špekulatívnych židovských teológov (gaonov a karaitov) na Východe, nie 
však na Západe (v Španielsku) vtedy, keď sa zaoberali témou jednoty Boha a tým, 
                                                           
68 FRANK, D. H. – LEAMAN, O. (eds.): History of Jewish Philosophy. London and New York 1997, s. 129 
– 130.  
69 BEN-SHAMMAI, H.: Kalām in medieval Jewish philosophy. In Frank, D. H. – Leaman, O. (eds.): History 
of Jewish Philosophy, s. 128.  
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čo s ňou súvisí. Pri riešení tejto témy  rabíni na Východe nasledovali viac filozofiu. 
Robili tak preto, lebo v islamskom prostredí, v ktorom žili, to bola práve mutazila, 
ktorá túto tému diskutovala. Treba vziať do úvahy skutočnosť, že keď sa židia na 
Východe dostali pod vplyv islamu, „... nemali žiadne filozofické diela zodpovedajúce 
filozofickým spisom Cirkevných otcov, ktoré mali kresťania, keď sa dostali pod vládu 
moslimov v tom istom čase. Ku koncu 9. storočia sa však medzi nimi začali objavo-
vať filozofické diela v arabčine so židovským obsahom a to pokračovalo tak na Vý-
chode, ako v Španielsku, až do konca 12. storočia, i keď sa izolované diela príleži-
tostne objavovali aj neskôr“70.    

K ďalším rabínom, ktorí pôsobili na islamskom Východe a boli nasledovníkmi 
Saadiu Gaona, patria Haj ben Šerira, gaon v Pumbedite (zomrel 1038), Samuel ben 
Chofni, posledný gaon v Sure (zomrel 1013), Aron ben Sargado, gaon v Pumbedite 
(zomrel v 10. st.). Všetci boli pod vplyvom mutazily, racionalistického krídla kalámu. 
Podobne ako Saadia sa tiež vyrovnávali s diskusiami o sporných miestach v Písme 
tým, že ich interpretovali alegoricky, t. j. spôsobom, ktorý neodporoval rabínskej 
tradícii. Svoju úlohu pri šírení vplyvu Saadiu Gaona zohral aj preklad jeho Knihy vier 

a mienok z arabčiny do hebrejčiny, ktorý urobil Jehuda ibn Tibon (1120 v Granade – 
1190), zakladateľ „dynastie“ prekladateľov71. 

Na islamský Západ, t. j. do severnej Afriky a Španielska, sa dostali Saadiove 
diela krátko po ich dokončení. Komentár k Sefer jecira (Knihe utvárania) napísal 
v Kairuvane Dunaš ibn Tamin (asi 890 – asi 955/6), žiak Izáka Izraeliho. Diela Saadiu 
poznal aj Bachja ibn Pakuda, ktorý žil v 11. storočí v Zaragoze.72 Ale neznamená to, 
že bol jeho stúpencom. Pripisuje sa mu prvé systematické dielo o židovskej etike, 
ktoré napísal po arabsky pod názvom Al hidajah ila faraid al-qulub (Sprievodca po-

vinnosťami srdca). Medzi rokmi 1161 – 1180 ho Juda ibn Tibbon preložil do hebrej-
činy pod názvom Chovot ha-levavot (Povinnosti sŕdc). I keď často citoval Saadiu, 
nebol stúpencom mutazily.  

Keď Moše ben Majmon (Maimonides) kritizoval židovských predstaviteľov 
kalámu v Sprievodcovi zmätených I, 73, kritizoval ich používanie logiky, ktoré označil 
za nefilozofické a ich usudzovanie preto za pseudo usudzovanie. V Sprievodcovi 

                                                           
70 WOLFSON, A. H.: The Philosophy of the Kalam. Cambridge, Massachusetts and London: Harvard 
University Press 1976, s. 82. 
71 Stredovekí židovskí prekladatelia do hebrejčiny okrem prekladu arabsky napísaných diel židovských 
autorov do hebrejčiny, napr. Saadiu Gaona, Jehnudu Haleviho a Maimonida, prekladali do hebrejčiny 
aj diela arabsko-moslimských komentátorov Aristotela. Bez týchto prekladov by napr. nebolo mysli-
teľné dielo Moše Narboniho.   
72 V roku 1996 vydal Daniel Habermann hebrejsko-anglické vydanie spomínanej knihy pod názvom 
Duties of the Heart.  
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zmätených I, 74 pokračoval v kritike ich metódy, pomocou ktorej dokazovali, že svet 
bol stvorený v čase. Napríklad pri dokazovaní tvrdenia, že svet musel byť stvorený, 
spolu s dôvodmi, že musel mať Stvoriteľa. Maimonides napísal, že je nemožné lo-
gicky dokázať tak stvorenie sveta, ako aj jeho večnosť. Je však pravdepodobnejšie, 
že svet je večný. Možno to považovať za zavedenie „... radikálne novej dištinkcie, 
ktorej vhodnosť – osvedčenú v polemike medzi Popperom a Kuhnom – uznávajú 
epistemológovia aj dnes. Ide o rozlíšenie medzi neverifikovateľným 
a nefalzifikovateľným. ‚Novosť sveta‘ nemožno dokázať, zatiaľ čo dôkazy, ktoré 
predkladajú mutakallimún, možno vyvrátiť. Večnosť sveta nemožno ani dokázať, ani 
falzifikovať“73.  

V 10. storočí žil židovský mysliteľ, ktorý na rozdiel od Saadiu Gaona nebol pod 
vplyvom mutazily, nebol ani rabínom, bol lekárom. Popri dielach z oblasti medicíny 
napísal aj filozofické diela, vďaka ktorým patrí k prvým predstaviteľom židovského 
novoplatonizmu. Bol to Izák ben Šlomo Izraeli.   
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2. Prvý novoplatonik:  
Jicchak ben Šlomo Jisraeli (Izák Izraeli)  
(asi 850/5 – asi 932/55) 

 

 

V dejinách stredovekej židovskej filozofie sa Izák Izraeli (Jicchak Jisraeli) považuje za 
prvého predstaviteľa novoplatónskej filozofie. Avšak v čase, keď žil, sa termín no-
voplatonizmus nepoužíval. V prísnom slova zmysle by sme skôr mali hovoriť 
o platonikoch, ktorí boli skupinou nezávislých mysliteľov, majúcich spoločný cieľ, 
ktorým bolo spoznať pravdu. Možno o nich hovoriť aj ako o mysliteľoch, ktorí vy-
chádzali z metódy, jazyka a výsledkov Platonovej filozofie v podobe, v akej im ro-
zumeli. Ak si mysleli, že v niečom s Platonom nemožno súhlasiť, tak ho kritizovali. 
V prípade Izáka Izraeliho treba počítať so sprostredkovaným vplyvom novoplato-
nizmu vydávaného za Aristotelovu teológiu, ktorý sa k Izraelimu dostal z prostredia 
al-Kindiho kruhu.74  

Život Izáka Izraeliho. Presné dátumy narodenia a úmrtia Izáka Izraeliho vlastne nie sú zná-
me, preto sa roky 850/5 – 955 chápu skôr ako vymedzenie obdobia, v ktorom žil. Narodil sa 
v Egypte, údajne nikdy nebol ženatý a nemal deti. Je viac-menej isté, že prvú polovicu svoj-
ho života prežil v Egypte, zatiaľ čo druhú v Kairuvane, v dnešnom Tunisku, kde pravdepo-
dobne zomrel medzi rokmi 932 – 955. I keď pre dejiny stredovekej židovskej filozofie je 
zaujímavý ako filozof, preslávil sa ako najvýznamnejší stredoveký židovský lekár, ktorý svoju 
kariéru začal pravdepodobne ako očný lekár. Do Tuniska odišiel približne ako päťdesiatroč-
ný, medzi rokmi 905 – 907, s cieľom študovať medicínu u moslima Ishāqa ibn Imrāna. Ne-
skôr sa stal dvorným lekárom ´Ubajda Allāha al-Maḥdiho, zakladateľa Fāṭimidovskej dyna-
stie v Egypte, ktorý vládol v rokoch 910 – 934. Izraeli bol autorom viacerých kníh z oblasti 
medicíny, ktoré si vyslúžili úctu v islamskom svete a boli oceňované aj v kresťanských scho-
lastických kruhoch. V tomto kontexte sa spomína výrok Izraeliho, podľa ktorého mu jeho 
knihy lepšie zabezpečia, že sa naňho bude pamätať, než by to urobili jeho deti. A možno sa 
nemýlil, pretože preklady jeho kníh do latinčiny (Konštantínom Africkým v roku 1087 a 
Gerardom z Cremony) mu – na rozdiel od Saadiu Gaona – zabezpečili, že sa v Európe študo-
vali nasledujúce tisícročie. Z nich sa  zachovali Kniha o horúčke, Kniha o chorobách a liekoch, 
Kniha o moči.  

                                                           
74 Z arabčiny do hebrejčiny ju preložil Abráham Ibn Chasdaj (zomrel v roku 1240). K Aristotelovej teo-
lógii pozri ADAMSON, P.: The Arabic Plotinus: a Philosophical Study of the “Theology of Aristotle”. 
London: Duckworth 2002. 
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Izraeli je autorom viacerých filozofických pojednaní:  

- Kniha definícií (Kitáb al-Hudūd, hebr. Sefer ha-Gevulim).  
- Kniha o substanciách (Kitāb al-Džawāhi´), ktoré sú hlavným prameňom 

pre štúdium jeho filozofie.  
- Kniha o duchu a duši (hebr. Sefer ha-Ruach ve-ha-Nefeš), o ktorej sa 

kvôli odkazom na Bibliu predpokladá, že bola určená židovskému publi-
ku.  

- Kniha o prvkoch (Kitāb al-Usṭuquṣṣāt, hebr. Sefer ha-Jesodot).  Z nej vy-
plýva, že Izraeli svoje názory na stvorenie a emanáciu opieral o tzv. Ibn 
Chasdajovho novoplatonika75.  

V al-Kindiho krúžku bol okrem prekladu Plotinovej IV. – VI. Enneady známy aj 
arabský preklad Proklovej Knihy o príčinách alebo (ako znel pôvodný arabský názov) 
Knihy o čírom dobre (Kalām fī mahd al-khair), ktorá sa po preklade do latinčiny stala 
známa ako Liber de causis. Možno teda konštatovať, že Izraeli ako lekár mal veľmi 
dobré filozofické vzdelanie. Také, aké vyžadoval od lekárov ešte Galen.76 Možno 
k jeho sláve prispelo práve to, že bol schopný uvažovať o tele a duši aj filozoficky 
a využívať vo svojom usudzovaní návod, ktorý mu poskytol  Aristotelov Organon. 
Pre pochopenie vzťahu Izraeliho filozofických názorov sa zameriame na jeho Knihu 

o definíciách a Knihu o substanciách.  

Kniha o definíciách je zbierkou 57 definícií, ktoré sa považujú zväčša za parafrázy 
a citáty z rôznych častí al-Kindiho kníh. Podľa Izraeliho je cieľom definovania vecí 
ich poznanie. V mierne upravenej podobe opakuje Aristotelove štyri prístupy 
k skúmaniu vecí z jeho Druhých analytík, modifikované Aristotelovými komentá-
tormi: 1. Prvým je existencia. Pýtame sa, či vec je. Odpoveď musí byť vždy buď áno 
alebo nie. 2. Druhým je kvidita. Pýtame sa čo vec je. Odpoveďou je definícia, ktorá 
vyhlasuje, aká je prirodzenosť a substancialita veci. 3. Tretím je kvalita. Pýtame sa 
aká vec je. Odpoveď musí byť vždy áno alebo nie. 4. Štvrtou je kvarita. Pýtame sa 
prečo vec je, prečo je vec takouto. Týmto súborom otázok prezentoval Izák Izraeli 
štyri druhy skúmania, ktorým sa poznávajú rôzne aspekty toho, čo človek vie 
o sebe, svete a o Bohu. 

                                                           
75 Je to neznáme novoplatonské rozprava. Pozri DE LIBERA: Středověká filosofie. Byzantská, islámská, 
židovská a latinská filosofie, s. 201.  
76 „Grécka medicína a filozofia boli tesne späté od svojich začiatkov, medicína ako techné vznikla v 
interakcii s predsokratovskou filozofiou, mnohé styčné body s medicínou sa nachádzajú u Platóna, 
Aristotela, niektoré helenistické lekárske školy boli pod vplyvom filozofie, napr. pneumatická, lekársku 
etiku nahradzovala filozofia ([2], 696 – 698). Už v Corpus Hippocraticum sa nachádza prirovnanie, 
podľa ktorého lekár, ktorý je aj filozofom, je isotheos, teda rovný bohu ([15], 5 : 9, 232 L).“ Galénos: 
Najlepší lekár je aj filozofom. Preklad F. Šimon. In Filozofia, roč. 64 (2009), č. 6, s. 578.    
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Z Knihy definícií sa dozvedáme, že Izraeli akceptoval aj Aristotelove štyri prí-
činy z 2. knihy Metafyziky (ale Aristoteles píše o nich aj na iných miestach): mate-
riálnu, formálnu, účinnú/pôsobiacu a cieľovú. Nakoniec ich však Izraeli zredukoval 
na dve, duchovnú  a telesnú. V texte však uvádza aj duchovnú materiálnu príčinu 
a myslí tým rod deliaci sa na  druhy, ktoré sú substrátom pre formy dokončujúce ich 
špecifiká. Napríklad rod človek alebo kôň a iné druhy sú substrátom ich foriem tvo-
riacich ich esencie.77 Tak, ako sú duchovné materiálne príčiny materiálnym substrá-
tom pre rody, duchovné formálne príčiny sú substanciálnymi formami rodov. Tieto 
rody sú príčinami tých vecí, ktoré na nich participujú a vďaka ktorým sú také, aké 
sú. S niečím podobným sa stretneme u Ibn Gabirola v jeho koncepcii univerzálneho 
hylemorfizmu.    

V Knihe definícií Izraeli ďalej píše, že ak človek získa pravdivé poznanie seba 
samého, svojej vlastnej duchovnosti a telesnosti, má už poznanie všetkého, t. j. 
duchovnej, aj telesnej substancie, ktoré sú v človeku spojené ako substancia 
a akcidencia. Substancia je dvojaká:  duchovná a telesná; duchovná, ako napríklad 
duša a intelekt, telesná, ako napríklad dĺžka, šírka a hĺbka tela. Akcident je tiež dvo-
jaký: duchovný a telesný. Duchovný, ako napríklad umiernenosť, poznanie a iné 
duchovné akcidenty, ktoré sa predikujú o duši. Telesný, ako napríklad čiernosť, 
belosť a iné telesné akcidenty, ktoré sa zasa predikujú o tele. Ak človek pozná sám 
seba vo svojej duchovnosti, aj telesnosti, pozná tiež prvú substanciu, ktorá je stvo-
rená z moci Stvoriteľa bez prostredníka. Tá je substrátom pre rozmanitosť. Človek 
pozná aj prvý akcident, ktorý sa delí na kvantitu, kvalitu a vzťah spolu so zostávajú-
cimi šiestimi akcidentmi, ktoré sa odvodzujú  zo zloženia substancie s tromi akci-
dentmi. Ak človek má toto všetko, má poznanie všetkého a zaslúži si nazývať sa 
filozofom.78 

V Knihe o substanciách Izraeli v duchu židovského monoteizmu na jednej strane, 
a novoplatonizovaného aristotelizmu na druhej, tvrdil, že Boh stvoril zvláštnym 
božským spôsobom Prvú látku a Prvú formu z ničoho. Podľa neho to dokazuje hie-
rarchická štruktúra sveta, ktorá vznikla z dokonalosti Božej moci, vôle a múdrosti. 
Prvá látka a prvá forma sú prvými stvorenými vecami a jednoduchými substanciami, 
z ktorých bola ustanovená prirodzenosť intelektu. Zo spomínaných dvoch prvých 
jednoduchých substancií vznikol intelekt. Podľa Izraeliho ho Boh stvoril ako jas; jas 
a lesk odchádzajú z jeho tieňa ako žiarenie, ktoré odchádza z tieňa sklenených gulí, 

                                                           
77 Altmann, A. – Stern, S. M: Isaac Israeli: A Neoplatonic Philosopher of the Early Tenth Century. Ox-
ford: Oxford University Press 1958, s. 24. 
78 Tamže, s. 27. S ontológiou svetiel sa možno stretnúť v 12. storočí u Shihāba Jahju al-Dina al-
Suhrawardīho. 
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a zrkadlá, ktoré sú vsadené do okien kúpeľov a domov, keď lúč slnka padá na nich. 
Z tejto prirodzenosti vzniká racionálna duša. Jej nádhera a žiara sú slabšie ako nád-
hera a žiara intelektu. Je to preto, že stupeň intelektu je prostredný medzi dušou 
a jej Stvoriteľom tak, aby duša získala tieň a vyprázdnenie, t. j. temnotu, ako inte-
lekt, ktorý leží medzi ňou a svetlom Stvoriteľa, absolútnou žiarou, t. j. dokonalou 
múdrosťou a čistou žiarou. Kvôli tomu bola ovplyvnená nevedomosťou a potrebuje 
vzdelanie; zatiaľ čo intelekt nie je  ovplyvnený nevedomosťou, pretože  je blízko 
k múdrosti, čistej žiare a absolútnemu svetlu. 79  

Keď bola ustanovená prirodzenosť intelektuálnej duše, žiarenie vyšlo z jej 
tieňa a vznikla prirodzenosť živočíšnej duše. Kvôli tomu sa stala oceňujúcou 
a imaginatívnou a nepretrvávala v tom, čo je, t. j. sama v sebe. Medzi ňou a čistým 
svetlom sú stupne intelektu a intelektuálnej duše. Podobne pokračovala nádhera  
zo živočíšnej duše a vznikla prirodzenosť vegetatívnej duše. Jej nádhera bola stlme-
ná a jej pohyb obmedzený iba na rast a tak bola zbavená pohybu. Podobne vyšla 
nádhera z vegetatívnej duše a  vznikla esencia a  prirodzenosť sféry. Bola hru-
bá,neopracovaná a spadá pod zrakový zmysel. Pretože prirodzenosťou sféry je po-
hyb, jedna časť sa zráža s inou a tak vznikol oheň z jej pohybu  a z ohňa vzduch a zo 
vzduchu voda a z vody zem. Z týchto prvkov vznikli živočíchy a rastliny.80  

Celá Izraeliho kozmogónia a kozmológia je novoplatónska a v duchu tohto 
novoplatonizmu Izraeli tvrdí, že všetko jestvujúce je obdarené dušou. Nepoužíva 
pritom termín „emanácia“, t. j. latinský výraz, na opis vznikania jednotlivých entít, 
ale termín „tečie“. I keď ho v ďalšom texte budeme používať. Takže, to duchovné 
tečie. Je zároveň svetlom, ktoré má svoj pôvod v intelekte, preniká hierarchiou 
živých bytostí a zastavuje sa až vo svete minerálov. Čím je vzdialenejšie od svojho 
prameňa, tým je temnejšie a hustejšie, ale nezaniká úplne a tak lúč svetla prechá-
dza celým materiálnym svetom a spája ho so žiarivou a dokonalou nádherou inte-
lektu. Dôvody takého pôsobenia svetla sú podľa Izraeliho tri: 1. Kvalita emanácie 
svetla, ktoré je stvorené z moci a vôle Boha. 2. Kvalita recepcie svetla jednou sub-
stanciou od druhej substancie. 3. Rozdielom, jestvujúcim medzi tým, čo dáva a tým, 
čo je dávané.  Počiatok emanácie svetla sa líši od jej konca, lebo keď jej počiatok 
emanoval z moci a vôle Boha, nestretol sa so žiadnym tieňom alebo temnotou, 
ktorá by ho zoslabila a urobila hrubším. Jej koniec sa však stretol s rôznymi nedo-
konalosťami a nejasnosťami, ktoré ju zoslabili a urobili hrubšou.  

                                                           
79 Tamže, s. 85 – 86. 
80 Tamže, s. 110 – 111. 



37 
 

V Knihe o prvkoch Izraeli rozširuje svoje filozofické úvahy o hierarchickom svete 
o úvahy, ako sa priblížiť k intelektu, keď aj ľudia sa delia na tých, u ktorých prevažu-
je rozumová duša, a tých, u ktorých prevažuje živočíšna duša a nakoniec na tých, 
u ktorých prevažuje vegetatívna duša. A akú úlohu v tomto priblížení hrá zjavenie? 
Izraeli tvrdí, že Stvoriteľ si želal stvoriť svet preto, aby zviditeľnil svoju múdrosť a jej 
obsah prešiel z možnosti do skutočnosti, stvoril ho však z ničoho. Ustanovil ho bez 
nejakého vzoru a bez toho, aby mal z toho nejaký prospech alebo sa vyhol poško-
deniu. Urobil ho z lásky a dobroty a urobiac ho, jeho láska sa zväčšila a dobrota sa 
stala viditeľnou. Želal si obdariť svoje stvorenia a služobníkov. Jediné čo ľudia môžu 
poznať, je vôľa Stvoriteľa a poznajúc ju si zaslúžia Jeho odmenu a odmenu za svoju 
službu. Je však nemožné dosiahnuť poznanie vôle Stvoriteľa, ak, tak iba prostred-
níctvom poslov. Tými sa stali proroci. Vízie prorokov nie sú vnímaním vonkajších 
javov alebo konkrétnych bytostí. Sú to duchovné obrazy. Ich zjavovanie prorokom 
možno porovnať so snívaním.  Na rozdiel od bežných snov iných ľudí majú sny pro-
rokov pôvod v Božej vôli niečo oznámiť svojím stvoreniam. Sen potrebuje interpre-
táciu a túto môže urobiť iba osoba obdarená racionálnou dušou najvyššieho stup-
ňa.    

Ako pravý platonik si Izraeli kladie otázku: Je však Božím plánom návrat duše 
človeka k svojmu prameňu? Izraeli odpovedá, že áno vtedy, keď píše o duchovnej 
konečnej príčine. Vtedy píše aj o spojení duše a tela s ich koncom, resp. počiatkom, 
v ktorom sa duši človeka stanú jasnými pravdy o predmete vedenia. Jeho duša bude 
rozlišovať medzi dobrom a zlom, medzi tým, čo je chvályhodné  a tým, čo nie.  Bude 
konať to, čo zodpovedá pravde, spravodlivosti a statočnosti. Bude posväcovať, 
chváliť a vyzdvihovať Stvoriteľa a uzná jeho nadvládu; a získa tým možno odmenu 
Stvoriteľa, ktorým je zjednotenie s hornou dušou a iluminácia svetlom intelek-
tu krásou a nádherou múdrosti. Keď dosiahne túto úroveň, stáva sa duchovným a 
bude zjednotený so stvoreným svetlom, bez prostredníka. Toto bude jeho raj 
a dobrota jeho odmeny a blaženosť jeho odpočinku, jeho dokonalej úrovne 
a nepoškvrnenej krásy. Ak je raj večným zjednotením so svetlom intelektu, peklo je 
byť uväznený v látke, v ktorej sa duše zaťažené hriechom nemôžu spojiť so svojím 
prameňom. 

Celá Izraeliho filozofia, podobne ako tá Saadiova, sa odvíja od jeho nábožen-
stva, ktoré dokázal vyjadriť filozofickými pojmami. Izraeli už nebol pod vplyvom ´ilm 
al-kalâm, ale filozofickej produkcie al-Kindiho kruhu. Boha preto interpretoval bib-
licky, ako nepretržite činného Stvoriteľa, ktorý svet stvoril z ničoho a v čase. Nie je 
to abstraktné Jedno. Moc a vôľa Stvoriteľa nie sú doslovne Božími atribútmi. Nie sú 
to ani hypostázy. Tieto opakované zápory však neznamenajú, že Izraeli prevzal od 
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novoplatonikov ich negatívnu teológiu. Naopak, práve dôraz na biblické chápanie 
Boha tomu zabránilo. Máme teda pred sebou novoplatonika, ale takého, ktorý si 
prispôsobil novoplatonizmus svojmu náboženstvu. Novoplatonizmus modifikovaný 
aristotelizmom použíl na opis princípov vzniku a fungovania kozmu . Súhrnne: Izrae-
li je novoplatonik, ktorého emanačná schéma sa odlišuje od tej tradičnej, plotinov-
skej. Prvá látka a prvá forma sú stvorené Bohom a sú inteligibilné! Aj preto niektorí 
autori tvrdia, že bol inšpiračným  zdrojom Ibn Gabirolovho univerzálneho hylemor-
fizmu, v ktorom všeobecná  látka a všeobecná forma sú tiež inteligibilné. U Izraeliho 
ich zjednotením vzniká intelekt. Z neho emanujú svetové duše (racionálna, živočíš-
na a vegetatívna). Po nich nasleduje svet sfér a nakoniec sublunárny svet, pozostá-
vajúci zo štyroch prvkov, zeme, vody, vzduchu a ohňa. Nehybná Zem je stredom 
vesmíru. Okolo nej sa otáčajú sféry. Duša človeka je časťou onoho vyššieho sveta, 
do ktorého sa môže znova vrátiť prostredníctvom jeho poznania a po nadobudnutí 
istoty pravdy.  

Dielo, ktoré po sebe zanechal Izák Izraeli dosiahlo väčší vplyv v medicíne, než 
vo filozofii. Niektoré jeho lekárske diela sa uvádzali v arabských biografických lekár-
skych kronikách. Ako sme už uviedli, v 11. storočí preložil niektoré Izraeliho lekárske 
diela do latinčiny Konštantín Afrikanus, ktorý bol učiteľom medicíny. Kniha definícií 
a Kniha o prvkoch mali vplyv na kresťanských mysliteľov vďaka latinským prekladom 
Gerarda z Cremony81. So Saadia Gaonom boli v písomnom styku. Podľa Altmanna 
a Sterna je možné, že Saadiova koncepcia racionálnych príkazov bola ovplyvnená 
Izraeliho koncepciou „intelektuálnych predpisov“ z jeho Knihy definícií.  Ale nemu-
selo to tak byť. V tomto nie je jednoznačná zhoda medzi znalcami diel spomínaných 
židovských mysliteľov. Ako sme už uviedli, zvykne sa tvrdiť, že aj Ibn Gabirol mohol 
byť inšpirovaný Izraeliho modelom emanácie. Zvlášť Gabirolov pojem duchovnej 
látky. Jedným dychom však treba pripomenúť, že Ibn Gabirolova koncepcia ema-
nácie sa inými autormi považuje za jeho vlastnú inováciou. Vďaka nej sa považuje 
za vrcholného predstaviteľa stredovekého židovského novoplatonizmu. 

Ak by sme chceli hľadať kresťanského novoplatonika, s ktorým by sme po-
rovnali novoplatonizmus Izraeliho, potom tým najbližším by snáď bol Jánom 
Scotom Eriugenom. Na druhej strane však Eriugena žil asi medzi rokmi  810/15 – 
877 takže by bol  skôr súčasníkom al-Kindiho, než Izraeliho, mladšieho asi o 40 ro-
kov. Novoplatonizmus je však silné puto. Zároveň však uzakuje, akú má variabilitu 
v interpretácií emanových entít. Filozoficky najvýznamnejšie dielo Periphyseon (lat. 

                                                           
81 Tento Talian bol známy aj pod latinským menom Gerardus Cremonensis a žil medzi rokmi 1114 – 
1187. Má veľkú zásluhu na prekladoch diel o astronómii, medicíne a iných oblastí z arabčiny do latin-
činy. Preslávil sa prekladom Ptolemaiovho Almagestu do latinčiny.  
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De divisione naturae, slov. O rozdelení prirody) napísal Eriugena medzi rokmi 862 – 
867, t. j. v čase, keď Izraeli už žil. Nikdy ho však nečítal, ani o Eriugenovi nič nevedel. 
Nestretli sme sa s dôkazmi, že by snáď Eriugena poznal nejaké dielo al-Kindiho, či 
Izraeliho. Je to dôsledok inej cesty prenášania gréckej filozofickej tradície a jej rozví-
jania, zjednodušene povedané, na Východe a na Západe. Kozmológie obidvoch 
vykazujú zhodu svojim emanačným charakterom, súčasťou ktorého je aj  návrat 
všetkých vecí, zvlášť duše človeka, k Bohu; u Eriugenu k božskému Jednu. Obidve 
majú niekoľko úrovní, ale ich obsah sa líši tak, ako sa aj líši ich spôsob premýšľania 
o kozmickej genéze. Eriugena ju pojal podľa „logickej tabuľky“, pretože keď sa ľud-
ská myseľ venuje dialektike, napodobňuje božiu činnosť. „Ľudské myslenie dospeje 
k bodu, keď špecifikácia dosiahne svoje hranice a musí sa vo vlastných stopách vrá-
tiť k zovšeobecneniu.“82 Touto hranicou je látka, ktorá sa snaží stať sa niečím. Táto 
jej snaha je  pohybom vzmachu (Armstrong), predstavuje univerzálny životný pri-
ncíp, ktorý Eriugena  stotožnil s dušou sveta. Život je menom pre dušu, ktorá sa po 
svojom výstupe z látky odeje do rôznych telesných foriem, dospeje až k racionálnej 
prirodzenosti človeka a ten pôsobí ako  hýbateľ nižšej fázy emanačného procesu. 
Zároveň sťahuje zmyslovo vnímateľný svet do sveta inteligibilného, obidva tieto 
svety do seba samého, a svojím návratom k Bohu privádza k nemu všetko stvorené.  

Takže obidvaja sú síce novoplatonikmi, ale obidva premysleli emanáciu odliš-
ne. Platí to aj o vrcholnom predstaviteľovi stredovekého židovského novoplatoniz-
mu, Šlomovi ben Jehudovi ibn Gabirolovi. 
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3. Vrchol novoplatonizmu:  
Šlomo ben Jehuda Ibn Gabirol (Avicebron) 

     (asi 1021 – asi 1057) 
 

 

V prvej polovici 11. storočia vstúpil do dejín stredovekej židovskej filozofie Šlomo 
ben Jehuda ibn Gabirol. Považuje sa za vrcholného predstaviteľa židovského no-
voplatonizmu, v duchu ktorého vo svojom diele Fons vitae (arab. Janbû‘ al-hajâh, 
hebr. mekor chajim)83  vytvoril metafyzickú koncepciu univerzálneho hylemorfizmu. 
Je však rovnako známy svojim ohromujúcim básnickým talentom, ktorý sa prejavil v 
približne stovke náboženských (hebrejských) a sekulárnych básní. Niektoré z nich sa 
stali súčasťou židovskej liturgie. V niektorých spojil básnické umenie s filozofiou, 
keď v Korune kráľovstva (hebr. Keter malchut) o. i. prezentoval geocentrickú koz-
mológiu. Jeho dielo Zdokonalenie morálnych vlastností (napísané po arabsky pod 
názvom Islâh al-’akhlâq, hebr. Tikkun middot ha-nefeš) obsahuje návod na zdoko-
nalenie morálnych vlastností človeka. Boli autori, ktorí pripisovali Ibn Gabirolovi aj 
dielo Výber z perál (hebr. Mivchar ha-Peninim), iní však to na základe lingvistickej 
analýzy spochybnili.  

Život Ibn Gabirola. Údaje o živote Ibn Gabirola sú nedostatočné a zakladajú sa na skrom-
ných narážkach ukrytých v jeho básňach. Rovnako skromné sú aj údaje z diel jeho bezpro-
stredných nasledovníkov. Z nich vyplýva, že sa pravdepodobne narodil v Malage približne 
v rokoch 1020/21. Z Malagy sa presťahoval do Zaragozy a odtiaľ do Valencie, kde približne 
v roku 1057 alebo 1058 zomrel.84 Vzdelával sa v Zaragoze, do ktorej sa presťahoval 

                                                           
83 Pôvodne po arabsky napísané dielo pod názvom Kitáb janbû‘ al-hajât preložili do latinčiny Dominic 
Gundissalinnus a Iohann Hispalensis v 12. storočí. „Spis tak patrí do prvej skupiny arabských textov, 
ktoré boli prevedené do jazyka kresťanských intelektuálov, a je teda jedným z mála zástupcov no-
voplatónskeho prúdu v arabsko-židovskom myslení, ktoré bolo sprístupnené ešte pred rozšírením 
spisov Avicennových a následne komentárov Averroových.“ RUKRIGLOVÁ, D.: Básnik a filosof Šelmo 
ibn Gabirol. In: Šedinová, J. a kol.: Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu (mezi integrací 
a izolací). Praha: Academia 2011, s. 232. 
84 Žil v čase, keď sa začal rozpadať Kordóbsky kalifát, založený moslimskými Umajjovcami (756 – 1031). 
Počas ich vlády – najmä za ´Abd ar-Rahmána III. (912 – 961)  a jeho syna al-Hakama II. (961 – 976) – 
vznikali v Andalúzii knižnice, mešity, madrasy, nemocnice a rozvíjala sa obchodná výmena. Obdobie od 
približne 10. – 12. storočia bolo Zlatým vekom v kultúrnom rozvoji židov žijúcich v Kordóbskom kalifá-
te. Študovali filozofiu, ktorá vznikla a pestovala sa v islamskom svete a popri nej aj inú literatúru, ktorá 
sa pestovala v arabčine, napr. poéziu. Pod týmto vplyvom rozvíjali vlastnú literatúru, najmä biblickú, 
talmudickú a midrašickú. Židia v Kordóbskom kalifáte mali vlastnú samosprávu, súdy, vyberali vlastné 
dane a spravovali svoj vlastný sociálny a vzdelávací systém. Rešpektovali moslimskú politickú nadvládu 
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z Malagy. Dostal sa pod ochranu Jekutiela ben Izáka, ktorý bol vezírom kráľa Mundira II. 
V roku 1039, keď došlo k pokusu odstrániť Mundira II. Abd Allahom ibn Hakamom, bol Jeku-
tiel zavraždený. Gabirol v roku 1045 odišiel do Granady a našiel si iného, silného, protektora 
a mecenáša, Šmu´ela Ibn Naghrelu, nazývaného tiež Šmu´el ha-Nagid (993 – 1056). Slúžil 
berberským vládcom z dynastie Ziridov v Granade ako vezír. Bol to však aj talentovaný bás-
nik a rabínsky učenec. Ibn Gabirol sa s ním po čase nepohodol a odišiel do Valencie, kde 
pravdepodobne v roku 1057 alebo 1058 zomrel85.  

Podľa svojich vlastných slov napísal Ibn Gabirol viac ako dvadsať kníh, ale 
z nich sa dochovali len tie, ktoré sme už uviedli.  Ich spoločným  menovateľom je 
absencia priamych odkazov na konkrétnu literatúru alebo jej autorov. Výnimkou je 
iba Platon, ktorého meno Ibn Gabirol uvádza viackrát vo Fons vitae/Prameni živo-

ta.86  Z toho však vyplýva iba to, že poznal meno tohto filozofa, nie však to, že by 
čítal jeho diela. Treba poznamenať, že v tej dobe neboli dôležité mená, ale témy, 
o ktorých sa diskutovalo.   

Ešte predtým, ako sa budeme venovať Prameňu života, chceme predstaviť 
Ibn Gabirola básnika. Najlepšie úryvkami z jeho básní. Nasledujúci je z prvého slo-
venského prekladu jeho hymnusu nazvaného Keter malchut (Koruna kráľovstva). 

Zázračné sú Tvoje diela a moja duša to veľmi dobre vie. 
Tebe patrí, Bože, veľkosť i moc, krása, večnosť i nádhera. 
Tebe patrí, Bože, kráľovstvo. Prevyšuješ všetkých. 
[Tebe patrí] bohatstvo a sláva. 
Tebe patria horné i dolné stvorenia, ktoré budú svedčiť, 
Že ony sa pominú a Ty zostaneš. 
Tebe patrí moc, pred tajomstvom ktorej stoja naše myšlienky, 
Pretože Ty si mocnejší než my. 
Tebe patrí miesto skrytej sily, tajomstvo a základ. 
Tebe patrí meno záhadné pre múdrych 
A sila, ktorá drží svet na ničom 

                                                                                                                                                      
v duchu hesla „dina malkuta dina“ – zákon kráľovstva je zákon. Al-Hakam II. po smrti zanechal iba 
jedenásťročného syna, za ktorého vládol al-Mansúr (978 – 1002).  Filozofiu a vedu prehlásil za herézu 
a knihy, v ktorých sa nachádzalo niečo urážlivé, dal spáliť.  Tí, čo pestovali filozofiu, robili tak tajne, 
v náznakoch, ktorým mohli porozumieť iba ich žiaci. Bol to on, ktorý priviedol do kalifátu berberských 
žoldnierov,  nepriateľských voči umajjovskej dynastii, na boj s kresťanmi. Boli to však práve títo žol-
dnieri, ktorí po občianskej vojne v rokoch 1008 – 1031 zvrhli kalifát. Vzniklo množstvo malých štátov 
(tajfas), v ktorých vládli kniežatá malých rodov. Tie však medzi sebou ďalej bojovali. A do tejto doby sa 
narodil Ibn Gabirol. Podrobnejšie VERNET, J.: Arabské Španělsko a evropská vzdělanost. Přel. Jiří Kasl. 
Brno: L. Marek 2007.  
85 J. Guttman tvrdí, že v roku 1050,  C. Sirat ponúka rok 1054 – 8 a Josef Ibn Caddik tvrdí, že v roku 
1070. 
86 Napríklad v týchto rozpravách:  IV 8, s. 229, r. 12,  IV 20, s. 256, r. 4; V 17, s. 289, r. 17 – 19 . 
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A schopnosť osvetliť každú záhadu. 
Tebe patrí milosť, ktorá vládne nad Tvojimi stvoreniami, 
I dobro, ukryté pre tých, ktorí sa Ťa boja. 
Tebe patria tajomstvá, ktoré nevyjadrí nijaká chvála, ani myšlienka 
a život, torému nevládne záhuba, 
a Tvoj vysoký trón, ktorý je vyšší než každá výška, 
a príbytok, ktorý je skrytý na vrchole výšin.87  

Keď prejdeme k Ibn Gabirolovej filozofii, možno začať už známym tvrdením, 
že poznal filozofické názory Izáka Izraeliho. Dokazuje to V. traktát Prameňa života, 
v ktorom sa nachádza synonymické chápanie Božej vôle a slova Božieho, ktoré 
možno nájsť aj u Izáka Izraeliho. Prostredníctvom Izraeliho diel sa Ibn Gabirol mohol 
oboznámiť s názormi al-Kindiho a jeho okruhu. Bol to okruh oboznámený 
s arabskými prekladmi Aristotelových diel. Snáď mohol Ibn Gabirol poznať aj tzv. 
Aristotelovu teológiu a pomocou nej vlastne Plotinovu interpretáciu Aristotela, 
i keď Plotinovo meno veľmi pravdepodobne ani nepoznal. Umenie dokazovania, tak 
hojne využívané Ibn Gabirolom v Prameni života, vedie k predpokladu, že poznal tú 
verziu Aristotelovej logiky, ktorá sa rozvíjala v Alexandrii.  Samotná myšlienka du-
chovnej látky siaha sčasti k Aristotelovi, sčasti však aj k Proklovým Základom teoló-

gie. Proklos tvrdil, že látka je základom jednoty v duchovnom a materiálnom svete. 
Jestvujú aj úvahy o vplyve Pseudo-Empedokla, nie sú však prijímané jednomyseľne 
a nepovažujú sa za jednoznačné. Najvýstižnejšie bude charakterizovať Ibn Gabirolo-
vu filozofiu ako „unikátnu zmes židovského, islamského, novoplatónskeho, pytago-
rovského, filozofického, biblického a mystického (židovského a islamského) pra-
menného materiálu“88. Z povedaného však nevyplýva, že Ibn Gabirol od menova-
ných autorov automaticky preberal niektorého ich názory. Uberalo by to na origina-
lite jeho myslenia.    

Kniha Prameň života89 je dielo, v ktorom Ibn Gabirol rozvinul svoju metafyziku. 
Skladá sa z piatich traktátov. Jeho krátky úvod obsahuje rozvrh diela. Z neho sa 
dozvedáme, že ju sám autor chápe ako knihu o prvej časti múdrosti, vedenie 
o všeobecnej látke a forme. Rozdelil ju na päť traktátov, z ktorých „Prvý z nich je o 
                                                           
87 MIČANINOVÁ, M.: Koruna kráľovstva rabi Šlomo ben Gabirola. Praha: Bergman 2010, s. 182 – 184.  
88 PESSIN, S.: Solomon Ibn Gabirol [Avicebron]. [online] 13. 8. 2016. Dostupné na internete: 
http://plato.stanford.edu /entries/ibn-gabirol/.  
89 Pri výklade obsahu Fons vitae/Prameňa života sa budeme sa opierať o monografiu Avicebronova 
metafyzika, ktorú vydala Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach v roku 2015.  Jej podkladom bol latinský 
preklad Prameňa života, ktorý je známy ako AVENCEBROLIS (Ibn Gebirol) Fons vitae. Ex arabico in 
latinum translatus ab Iohanne Hispano et Dominico Gundissalino; ex codicibus Parisinis, Amploniano, 
Columbino primum edidit Clemens Baeumker, Munster i. W.: Aschendorff 1892 – 1895. Reedícia 
1995. 
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tých veciach, ktoré musia byť vopred nastolené na určenie všeobecnej látky a všeo-
becnej formy a na určenie látky a formy v zložených substanciách. Druhý 
o substancii udržujúcej telesnosť sveta. Tretí o potvrdzovaní jednoduchých sub-
stancií. Štvrtý o rozumovom vedení o látke a forme v jednoduchých substanciách. 
Piaty o všeobecnej látke a všeobecnej forme skrze seba.“90 Názvy jednotlivých trak-
tátov sú nasledovné: 

I. O tom, čo musí byť vopred stanovené na určenie všeobecnej látky 
a formy  
      a na určenie látky a formy v zložených substanciách 
II. O substancii, ktorá udržiava telesnosť sveta 
III. O potvrdzovaní jednoduchých substancií 
IV. O skúmaní poznania látky a formy v jednoduchých substanciách 
V. O všeobecnej látke a všeobecnej forme 

 
Prameň života napísal Ibn Gabirol vo forme fiktívneho dialógu medzi učite-

ľom a žiakom, ktorý usporiadal podľa pravidiel dokazovania. Odzrkadľuje to Ibn 
Gabirolov zámer napísať vedeckú rozpravu podľa kritérií stanovených Aristotelom. 
Dôvodom, pre ktorý Ibn Gabirol túto knihu napísal, bolo dať odpoveď na otázku, 
ako môže človek dosiahnuť šťastie.  A čo je šťastím?  

V I. traktáte Prameňa života, prináša učiteľ svojmu žiakovi jednoduchú odpoveď: 
šťastie je poznaním konečnej príčiny, kvôli ktorej bol človek ustanovený. Možno to 
dosiahnuť prostredníctvom poznania, ktoré začína sebapoznaním, pretože človek 
poznávajúc seba samého poznáva skrze to aj iné, to, ktoré je mimo neho. Je to pro-
ces prenikania esencie človeka, jeho inteligencie, resp. rozumnosti, skrze všetko, čo 
je podriadené tejto jeho schopnosti. Začnúc poznávaním esencie všeobecného 
a stavov, ktoré môžu v nej nastať, dosiahne rozumnosť človeka poznanie konečnej 
príčiny. Človek sa má dôkladne zaoberať týmto poznaním, pretože tak sa dosahuje 
šťastie. 91 Napokon treba uvažovať o pohybe a Božej vôli, ktorá obsahuje 
a podporuje esenciu všetkých vecí. I keď je esencia všeobecného bytia viacnásobná 
a rozmanitá, patrí iba dvom, ktoré ju udržiavajú a majú bytie. Sú to látka a  forma. 
Práve tieto dve považuje Ibn Gabirol za korene každej veci a ich poznanie za nevy-
hnutný predpoklad  poznania Božej vôle a Prvej esencie. A to je vlastne celá veda, 

                                                           
90 Fons vitae, I. 1, s. 1. (Ďalej len FV I 1). 
91 V texte Fons vitae sa výslovne píše „quia propter hoc consequetur felicitatem.“ FV I 2, s. 4. Teda 
cieľom je dosiahnutie šťastia (felicitas), i keď v anglických textoch (napr. v The Oxford Handbook of 
Medieval Philosophy) J. Marenbon používa výrazy blaženosť a šťastie synonymicky. 
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ktorá sa skladá z troch častí: z poznania o látke a forme, z poznania Božej vôle 
a poznania prvej esencie.  

Logická schéma Ibn Gabirolovej metafyziky je teda nasledovná: látka a forma 
je jednou (logickou) krajnosťou, druhou (logickou) krajnosťou je prvá esencia. Me-
dzi nimi sa nachádza božia vôľa. Ako dospel Ibn Gabirol k tvrdeniu, že existujú iba 
dva korene každej veci, poznanie ktorých je nevyhnutným predpokladom poznania 
božej vôle? Odpoveď možno nájsť už v v I.traktáte, v ktorom Ibn Gabirol podľa zá-
konov dialektiky dokázal, že v zmyslovo vnímateľných je iba látka, t. j. to, čo udržia-
va a forma, t. j. to, čo je udržiavané. To, čo je zložené z látky a formy, všeobecne 
povedané vec, alebo substancia, je buď zloženou telesnou alebo jednoduchou du-
chovnou substanciou. Telesnú substanciu Ibn Gabirol ďalej rozdelil na telesnú látku, 
ktorá udržiava formu, t. j. kvality, a duchovnú látku, ktorá udržiava samotnú formu 
telesnosti. Telesná látka, t. j. substancia, udržiava telesnosť sveta. A telesnosť pova-
žoval Ibn Gabirol za formu, udržiavanú v skrytej látke. A táto skrytá látka je  zasa 
formou tomu, čo nasleduje ďalej, až kým sa (logicky, t. j. v našej mysli) nedosiahne 
prvá látka, ktorá obsahuje všetko. 92 V tomto prípade Ibn Gabirol postupoval od 
látky a formy zmyslovo vnímateľných vecí k nezmyslovo vnímateľnej látke a forme, 
ktorá končí prvou látkou.   

Pri skúmaní koľko druhov látky jestvuje, dospel Ibn Gabirol k záveru, že štyri: 
umelá jednotlivá látka, prirodzená jednotlivá látka, prirodzená všeobecná látka 
pripúšťajúca plodenie a nebeská látka. V každej z nich je forma, ktorá jestvuje skrze 
seba.93  Vec, ktorá jestvuje iba skrze seba a udržiava telesnosť, je substanciou. Túto 
vec považuje Ibn Gabirol za piatu látku a jej formu – telesnosť – za piatu formu. 
Konečné usporiadanie látok a ich vzťah je potom nasledovný: 1. jednotl ivá pri-
rodzená látka, ktorá pretrváva v prirodzenej všeobecnej látke, 2. prirodzená 
všeobecná látka, ktorá pretrváva v nebeskej všeobecnej látke, 3. nebeská vše-
obecná látka, ktorá pretrváva v telesnej všeobecnej látke a 4. telesná všeobec-
ná látka, ktorá pretrváva v duchovnej všeobecnej látke. Teda nebo s tým, čo je 
v ňom, pretrváva v (5) duchovnej substancii, ktorá ho udržiava. Tomu zodpovedá aj 
usporiadanie foriem: 1. prirodzená jednotlivá forma, ktorá  pretrváva 
v prirodzenej všeobecnej  forme, 2. prirodzená všeobecná forma, ktorá  pretr-
váva v nebeskej všeobecnej  forme, 3. nebeská všeobecná forma, ktorá pretrvá-

                                                           
92 FV II 1, s. 23 – 24. 
93 FV I 17, s. 21 – 22. 
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va v  telesnej všeobecnej  forme, 4. telesná všeobecná forma, ktorá pretrváva 
v (5) duchovnej všeobecnej forme.94 

V II. traktáte Ibn Gabirol „zostupuje“ od všeobecnej látky a všeobecnej formy niž-
šie, k substancii, ktorá udržiava deväť kategórií. V tejto súvislosti hovorí o forme 
kvantity, ktorú udržiava táto substancia, na príklade všeobecnej formy, t. j. formy 
rozumnosti, ktorú udržiava prvá všeobecná látka. Tvrdí, že ak prvá forma, ktorá sa 
spája s vyššou látkou, vytvára druh rozumnosti a dáva mu vzniknúť, tak sa forma 
kvantity spája s nižšou látkou a s ňou vytvára druh tela. Preto je forma kvantity 
porovnateľná s formou rozumnosti. Rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že forma 
rozumnosti je jednoduchá, zatiaľ čo forma  kvantity pozostáva z mnohých zložených 
jednôt.  

V III. traktáte Ibn Gabirol uvádza 63 dôkazov o existencii jednoduchých podstát. 
V ňom konštatuje, že nižšie zo substancií slúžia vyšším. Ich poznanie a poznanie ich 
vzťahov je cesta, ktorá privádza k dokonalému šťastiu a k dosiahnutiu pravej rados-
ti, čo je Ibn Gabirolov zámer.95 

V nasledujúcom IV. traktáte Ibn Gabirol vychádza z dvoch skutočností: 1. Je zrejmé, 
že je látka a forma v zložených substanciách. 2. Je dokázané, že jestvujú aj jednodu-
ché substancie. Poznanie, že látka a forma je v jednoduchých substanciách, bude 
podobné, ako poznanie, že jestvuje v zložených substanciách.96 Ibn Gabirol už uvie-
dol, že nižšie vzniklo odtečením z vyššieho, preto môže opakovať, že čo je v nižšom, 
musí byť aj vo vyššom. Preto telesné je obrazom duchovného, a preto by analogicky 
aj duchovné kolesá, t. j. nebeské sféry, mali byť tiež z látky a formy. Dokazuje to 
podľa Ibn Gabirola skutočnosť, že duchovné substancie majú spoločnú látku, ale 
rozdielne formy, líšia sa svojou múdrosťou a dokonalosťou.97  Pokračuje hierarchiou 
rozdelenia duchovnej substancie v rozumnosti a duši, ďalej rozumnosti a duše 
v telách a ich oddelenie nimi samými, čo je znakom rozdelenia látky a formy. To, že 
niektorá z duchovných podstát je jednoduchšia a dokonalejšia než iná, je znakom, 
že nad duchovnosťou, ktorá nasleduje telo, jestvuje iná duchovnosť, dokonalejšia 
než predchádzajúca.98 

Ak Ibn Gabirol hovorí, že jednoduché substancie sú zložené, myslí tým, že vo 
vzťahu k tomu, čo je od nich nižšie sú jednoduché, ale jednoduché je zloženým (v 

                                                           
94 FV II 2, s. 26 – 27. 
95 FV III 58, s. 209. 
96 FV IV 1, s. 212. 
97 FV IV 1, s. 212. 
98 FV IV 2, s. 213 – 214. 
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pomere) k tomu, čo je od neho vyššie.99 Napr. keď bude jednotlivá rozumnosť zlo-
žená z látky a formy, je nevyhnutné, aby všeobecná rozumnosť bola tiež zložená 
z látky a formy. A tým možno skrze jednotlivú rozumnosť usúdiť o všeobecnej ro-
zumnosti tak, ako usúdiť o bytí všeobecnej rozumnosti skrze bytie jednotlivej ro-
zumnosti.100 

Vlastne je nevyhnutné, aby boli tri formy, tvrdí Ibn Gabirol: jedna z nich je 
forma, ktorá je v esencii Vôle; a táto forma, hoci sa nazýva formou, jestvuje len ako 
označenie a pomenovanie, nie je však skutočne formou, pretože nie je v ničom 
udržiavaná. Avšak druhá forma je formou spojenou s látkou v činnosti, ktorou je 
forma všeobecnej rozumnosti. Tretia forma však je formou, o ktorej sa uvažuje 
mimo látku, je spojená s látkou v možnosti. Ostatné formy sú obsiahnuté pod všeo-
becnou formou. „Preto sa nepohoršuj nad Platonovým rozdelením formy, ktoré 
spočíva v troch spôsoboch: v jednom z nich je formou, ktorá je v možnosti, ešte nie 
v látke; v druhom je formou, ktorá je v činnosti, spojená s látkou, v treťom je for-
mou prvkov, totiž štyri prvé vlastnosti.“101 Všetky formy, hoci sú mnohé a odlišné, 
predsa sa zhodujú vo všeobecnej forme, ktorá ich spája. Ak je Vôľa činnou príčinou, 
potom je forma všetkého v  jej esencii, pretože forma všetkého zapríčineného je vo 
svojej príčine. Ale zapríčinené je vo svojej príčine podľa formy, ktorú má. Bytie vecí 
v esencii Vôle je však len natoľko, nakoľko sú ňou zapríčinené. 

V záverečnom V. traktáte Ibn Gabirol sumarizuje svoje skúmanie. Konštatuje, 
že definovať všeobecnú látku a všeobecnú formu nie je možné, pretože nad nimi 
nie je rod, ktorý by určil princíp v ich definícii. Je však možné ich opísať kvôli 
vlastnostiam, ktoré ich sprevádzajú. Prvá látka je substanciou jestvujúcou skrze 
seba, udržiavateľkou rozdielnosti, počtom jedna. Je substanciou schopnou prijať 
všetky formy. Všeobecná forma je substancia ustanovujúca esenciu všetkých fo-
riem. Je dokonalou múdrosťou, najčistejším svetlom.102  

Od formy a látky Ibn Gabirol odlíšil božiu vôľu. Je to božia schopnosť, ktorá 
steká na látku a je s ňou spojená tak, ako je spojená duša s telom. Božia vôľa je 
podľa Ibn Gabirola tvorcom, látka a forma tým utvoreným. Opísať božiu vôľu je 
nemožné. Ibn Gabirol však pripúšťa, že je takmer opísaná, keď sa o nej hovorí, že je 
božou schopnosťou, ktorá tvorí látku a formu a spája ich. Je rozšírená od vrchu až 
nadol tak, ako duša v tele. Sama pohybuje všetky a ustanovuje všetky (veci).  

                                                           
99 FV IV 4, s. 218. 
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Látku a formu prirovnáva Ibn Gabirol k telu, vzduchu a duši. Vôľa, ktorá ich 
spája a je na ne vliata, je ako duša v tele, svetlo vo vzduchu, ako rozumnosť v duši. 
Keď sa božia vôľa vleje na celú látku rozumnosti, samotná látka sa stane poznávajú-
cou a uchopujúcou formy všetkých vecí. Keď je vliata na celú látku duše, táto látka 
sa stane žijúcou, pohyblivou, uchopujúcou formy, podľa ich sily a ich poradia od 
pôvodu pravdy a formy; a keď je vliata na látku prírody a tela, dáva jej pohyb, tvar a 
formu. Vôľa je činiteľom, ako pisár, a forma učinenou, ako písmo, a látka im podlo-
žená je ako tabuľa alebo papier.103 Božia vôľa, ktorá je Jeho schopnosťou, je vliata 
na všetko a prenikajúca všetko, a nič bez nej nie je, pretože z nej je bytie všetkých a 
ich trvanie.104 

V Prameni života Ibn Gabirol pripodobnil stvorenie k vytekaniu vody z pra-
meňa a k odrazu formy v zrkadle, keď napísal: „Stvorenie sa pripodobňuje k slovu, 
ktoré vyslovuje človek, pretože keď človek vyslovuje slovo, jeho forma a pojem sa 
vtláčajú do sluchu poslucháča a do jeho rozumu. A podľa tejto podobnosti sa hovo-
rí, že Stvoriteľ, vyvýšený a svätý, vyslovil slovo, a jeho pojem sa vtlačil do esencii 
látky a látka ho zadržala, totiž preto, že stvorená forma bola vtlačená do látky a 
opísaná v nej.“105  

Neoddeliteľnou súčasťou Ibn Gabirolovej metafyziky je epistemológia. 
V súlade so svojou predstavou o celej vede vysvetľuje, že pôvody poznania a jeho 
korene sú tri. Prvým z nich je veda/vedenie o látke a forme. Druhým je ve-
da/vedenie o konajúcom slove, t. j. Božej vôli. Tretím je veda/vedenie o prvej esen-
cii. Ak by človek mohol dosiahnuť k týmto trom všeobecným vedám/vedeniam, 
potom by už uchopil a spoznal všetky (veci) podľa možnosti ľudskej rozumnosti, 
pretože v nich sú obsiahnuté všetky (veci) a vzťahuje sa na ne.106  

Človek poznáva ako zmyslami (zmyslovosťou; vonkajšou, aj vnútornou), tak 
rozumom (rozumnosťou). Ontologicky vzaté, rozumnosť človeka nemá vlastnú for-
mu skrze seba, je to však práve táto forma, ktorou človek uchopuje jej dosiahnuteľ-
né (pochopiteľné) formy, t. j. esencie  vecí. Ony sú formami esencie rozumnosti a 
odlišnosť vecí dokazuje, že tieto formy sa musia líšiť, z čoho Ibn Gabirol robí záver, 
že je nevyhnutné, aby boli rozdielne skrze seba same. To, čo spoznáva človek svo-
jou rozumnosťou, je esencia každej spoznanej veci, ktorá sa rovná istote poznáva-
júceho. Teda napriek hierarchii esencií vecí, majú všetky spoločné to, že majú esen-
ciu, ktorá je poznateľná rozumnosťou človeka.  
                                                           
103 FV V 38, s. 326 – 327. 
104 FV V 39, s. 327. 
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Zmyslové vnímanie vzniká podľa Ibn Gabirola tak, že zmyslovo vnímateľné 
formy vtláčajú niečo do tej veci, ktorá ich vníma. Proces vnímania potom opisuje 
takto:  keďže forma vtláčania pochádza z formy v nej vnímanej veci, je z toho po-
trebné, aby forma vtláčania vnímajúceho skrze vnímané nasledovala po forme v nej 
vnímanej; a keď forma vtláčania vnímajúceho skrze vnímané bude nasledovať po 
forme v nej vnímaného a forma vnímania je vtláčaním vnímajúceho skrze vnímanú 
formu: z toho je potrebné, aby forma vnímania nasledovala po forme v nej vníma-
nej. Toto je formálna stránka vnímania. 

Keďže substancia rozumnosti pozná seba samú, z toho pre Ibn Gabirola ne-
vyhnutne vyplýva, že forma pravdy musí tiež pretrvávať v nej samej. Rozumnosť 
túto formu poznáva porozumením a nepochybuje o nej. K substancii rozumnosti je 
blízka substancia duše, a podobá sa jej. Tiež niekedy poznáva formu pravdy. Živo-
číšna duša, na rozdiel od rozumnosti, nepoznáva dokonale, pretože jej prirodzenosť 
je vzdialená od prirodzenosti rozumnosti. Podobá sa zraku, ktorému, aj keď sa pri-
delí forma, nechápe ju. A keď rozumnosť dosiahne formu pravdy skrze seba samú, 
pretože v nej pretrváva, a uchopenie je poznaním vecí: vtedy treba, aby ich obklopi-
la a pochopila. Preto jej nie je dovolené uchopiť to, čo bolo usporiadané nad ňou. 
Nehovoríme to však s určitosťou, pretože rozumnosť uchopuje to, čo je nad ňou 
podľa toho, že je v tom zasadená a skrze to nemenná. Toto nazýva Ibn Gabirol 
uchopením príčiny zo zapríčineného. Neuchopuje sa to však tak, že chápe rovnako, 
ako  uchopenie zapríčineného z príčiny. Ak však rozumnosť uchopuje všetky sub-
stancie, je nevyhnutné, aby bola vyššia než ony.107 

 Súčasťou každého poznávania je porovnávanie. Človek je schopný porovnať 
formy zmyslovo vnímateľných vecí v duši. Na tomto mieste Ibn Gabirol používa 
porovnanie knihy s čítajúcim, ktorého zrak bude vnímať ich tvary a duša si spome-
nie na podobnosť samotných tvarov a na svoju istotu.108 Na poznanie toho, čomu sa 
Ibn Gabirol venuje, a na vypátranie poznania látky a formy, nie je potrebné pozna-
nie kategórií, ale poznanie rodov, druhov, rozdielností a ich vlastností, spoločného a 
odlišnosti, t. j. rodov, ktoré sú formami substancie, ktorá je im podkladom.  

Spoznať, čo je substancia, znamená dať odpoveď aj na otázku, prečo jestvuje, 
pretože vedieť prečo jestvuje sa nachádza v poznaní, čím je. Ibn Gabirol zdôrazňuje, 
že ten, kto chce vedieť, prečo niečo jestvuje, pýta sa na príčinu, skrze ktorú niečo 
prechádza z možnosti do účinku. A pretože božia vôľa hýbe každou formou pretrvá-
vajúcou v látke a privádza ju až k poslednému koncu látky, a preniká všetkým 
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a obsahuje všetko, a forma ju nasleduje a poslúcha, bolo nevyhnutné, aby boli do 
látky vtlačené rozdiely určujúce druhy a rozdeľujúc ich, aj ich opis podľa toho, čo je 
z toho v božej vôli.109  

Ale k poznaniu tajomstva božej vôle a jej istoty to ešte nestačí. Najprv treba 
poznať všeobecnosť  látky a formy, pretože božia vôľa je ich tvorcom a hýbe nimi. 
Vysvetlenie božej vôle je také, aké je vysvetlenie rozumnosti k vysvetleniu duše 
a aký má vzťah vysvetlenie prvej látky a formy k vysvetleniu rozumnosti. K tomu Ibn 
Gabirol v V. traktáte dodáva, že poznať odlišnosť látky a formy v každej jednej z 
jednoduchých substancií a vôbec odlišnosti všeobecnej látky a všeobecnej formy, 
možno práve na substancii rozumnosti. A potom aj analogicky skrze odlišnosť látky 
rozumnosti a jej formy možno súdiť o odlišnosti látky každej jednej z jednoduchých 
podstát a jej formy, a vôbec o odlišnosti všeobecnej látky a všeobecnej formy. Na 
tomto základe Ibn Gabirol dochádza k záveru, že  ktokoľvek by chcel poznať počiat-
ky a vôbec čokoľvek čo je, musí starostlivo skúmať substanciu rozumnosti, pretože 
poznanie toho privádza k poznaniu všetkého. A vyžaduje to rozum, pretože esencia 
rozumnosti tvorí rod všetkých a je formou všetkých. Z toho vyplýva, že všetko je v 
jej esencii; a pretože všetko je v esencii rozumnosti, z toho vyplýva, že ktokoľvek by 
poznal bytie rozumnosti, poznal by taktiež všetko.110  

Na záver Prameňa života Ibn Gabirol dodáva, že cesta, ktorá by vystúpila k 
poznaniu toho, čo je nad látkou a formou, vlastne nie je možná. Ilustruje to slova-
mi, že látka a forma sú pre rozumnosť dvomi uzavretými dverami, ktoré rozumnosť 
veľmi ťažko otvára a vstupuje skrze ne, lebo substancia rozumnosti je pod nimi; 
totiž substancia rozumnosti je z nich zložená. Iba vtedy, keď sa kohokoľvek duša 
zjemní a jeho rozumnosť vyjasní, bude môcť nimi preniknúť a nimi prejsť. Vtedy 
človek dôjde k poslednému koncu a stane sa duchovným, božským, radujúcim sa, 
lebo bude blízko dokonalej Vôle a vtedy skončí jeho pohyb a trvať bude jeho ra-
dosť.111 

Terminológia Prameňa života zvádza k akcentovaniu niektorých stránok jeho 
metafyziky, čo v konečnom dôsledku môže viesť k deformácii v interpretácii Ibn 
Gabirolovej metafyziky. Sarah Pessin hovorí o používaní aristotelovskej, augustí-
novskej a kabalistickej optiky pri štúdiu Ibn Gabirola. Už samotná teória látky 
a formy, substancie a kategórií evokuje asociácie s Aristotelom. Pessin tvrdí, že 
pojmy látka a substancia sú platónske, resp. novoplatónske, nie aristotelovské. 
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Poznamenáva, že „prvá látka“ je „... zavádzajúcim termínom pri štúdiu Ibn Gabirola 
pod vplyvom aristotelovských rezonancií a maskuje pseudo-Empedoklovské rezo-
nancie súvisiace s Ibn Gabirolovou arabskou terminológiou. Preto aj zastáva názor, 
že Akvinského kritika Ibn Gabirola za neporozumenie Aristotelovi nie je namies-
te“112. 

Reflexia Ibn Gabirolovho chápania božej vôle v prostredí františkánov viedla 
k interpretácii jeho filozofie ako augustínovskej. Z pohľadu tejto optiky idea božej 
vôle musí byť v rozpore s emanáciou. To však vôbec nie je jednoznačné a vzhľadom 
na zložitosť Ibn Gabirolovej metafyziky môže byť pravdou aj opak, t. j. že božia vôľa 
je kompatibilná s plotinovskou emanáciou.   

Inou optikou pri štúdiu Ibn Gabirola je kabalistická optika. Ako si možno 
všimnúť z citovanej úkážky z Koruny kráľovstva, Ibn Gabirol tvrdí „Tebe patrí miesto 
skrytej sily, tajomstvo a základ“113. Po hebrejsky je tajomstvo „sod“ a základ 
„jesod“. To zvádza ku kabalistickému čítaniu Koruny kráľovstva, ale aj Prameňa 

života, pretože „jesod“ je základným termínom a pojmom židovskej mystiky. Je to 
však iba dôsledok prekladu Prameňa života do hebrejčiny. I keď u Ibn Gabirola ne-
možno úplne vylúčiť ani to, je namieste byť opatrným. Určite nie je namieste mať to 
takto jasné už na začiatku.114  

V každom prípade súhlasíme s Pessin, že pri štúdiu Ibn Gabirola treba byť na-
najvýš opatrný a brať do úvahy najmä to, čo mohol získať zo svojho islamského 
prostredia na jednej strane a z vlastnej náboženskej tradície na druhej. Svoju úlohu 
tu zohrala aj nová situácia v stredovekom židovskom myslení, ktorá vznikla na konci 
12. storočia. Vplyv Maimonida bol tak silný, že vyvolal rovnako silnú protireakciu. 
Možno, paradoxne, v podobe špekulatívneho trendu, ktorý sa začal rozvíjať 
v provensálskej kabale. Práve v nej sa zdôrazňovali platónske prvky v židovských 
stredovekých filozofických textoch, nie Maimonidova verzia aristotelizmu, ktorá sa 
z náboženského hľadiska stala podozrivou.115 Je možné, že práve z pohľadu ďalšie-
ho vývoja novoplatonizmu a jeho tém v kabalistickom prostredí, došlo k spojeniu 
novoplatonizmu s mystikou, ktoré sa použilo aj na hodnotenie predchádzajúcich 
novoplatónskych filozofov, zvlášť Ibn Gabirola. Dospieť k jednoznačnému záveru pri 
analýze tak zložitej situácie snáď ani nie je možné.     
                                                           
112 PESSIN, S.: Solomon Ibn Gabirol [Avicebron]. [online]. 13. 8. 2016. Dostupné na internete: 
http://plato.stanford.edu /entries/ibn-gabirol/. 
113 MIČANINOVÁ, M.: Koruna kráľovstva rabi Šlomo ben Gabirola, s. 182. 
114 Tamže. 
115 IDEL, M.: Jewish Kabbalah and Platonism in the Middle Ages and Renaissance. In Goodman, L. E. 
(ed.): Neoplatonism and Jewish Thought. Albany: State University of New York Press 1992, s. 319 – 
321. 
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Ibn Gabirolov Prameň života poznali Šem Tov Ibn Falakera, Moses Ibn Ezra, 
Abrahám Ibn Daud, Josef Ibn Caddik a Izák a Juda Abravanel. Maimonides sa o ňom 
nezmienil. Ibn Daud ho tvrdo kritizoval za jeho univerzálny hylemorfizmus. I keď Ibn 
Falakera urobil z Fons vitae v 13. storočí hebrejský výťah, časom sa zabudlo, že Avi-
cebron a Ibn Gabirol sú jedna a tá istá osoba. Do dovtedy známych novoplatón-
skych koncepcií priniesol vlastnú inováciu nielen dokazovaním existencie jedno-
duchých podstát, ale aj toho, že sú zložené z duchovnej látky a duchovnej formy. 
Jeho interpretácia úlohy božej vôle sa tiež vymyká novoplatónskej schéme. No zos-
táva tým verný svojej viere. Preto možno Prameň života  považovať za dielo, ktoré-
ho autor vlastne dokázal kompatibilitu viery a rozumu, náboženstva a filozofie.  

Preklad Prameňa života do latinčiny viedol k pretrvávajúcim diskusiám o jeho 
univerzálnom hylemorfizme medzi predstaviteľmi stredovekej kresťanskej/latinskej 
filozofie. Najmä dominikáni ako Albert Veľký a Tomáš Akvinský venovali vo svojich 
dielach významnú pozoronosť kritike názoru, že aj jednoduché substancie, t. j. anje-
li, sú zložené z látky a formy a považovali to za nepochopenie Aristotela. Ak si pri-
pomenieme, že autora Prameňa života považovali za moslima, ktorý pravdepodob-
ne konvertoval na kresťanstvo, pochopíme, prečo tak urobili. Boli to však aj ďalší, 
napríklad Viliam z Auvergne, ktorého zaujal svojou koncepciou stvorenia sveta a 
chápaním božej vôle, t. j. dvomi kľúčovými témami jeho metafyziky, a Bonaventúra, 
ktorého možno ovyplyvnil aj náukou o zložení anjelov z látky a formy, ktorú prijal aj 
pre ľudskú dušu.  
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4. Ohraničenie filozofie:  
Jehuda (Juda) Halevi 

          (asi 1075 – 1141) 
 

 

Jehuda Halevi, básnik, filozof a lekár s rabínskym vzdelaním sa všeobecne považuje 
za najslávnejšieho židovského básnika, autora približne 800 básní, z ktorých skoro 
polovica patrí do liturgickej poézie. Halevi je aj príkladom mysliteľa, ktorý na začiat-
ku svojej kariéry bol presvedčeným stúpencom aristotelovskej filozofie. Dokonca sa 
pokúšal o jej spojenie s pojmami odvodenými zo židovskej tradície. Počas svojho 
života však zmenil svoj názor a došiel k záveru, že tvrdenia filozofov nemožno prijať 
ako nespochybniteľné. Niekedy je za svoj kritický postoj k (aristotelovskej) filozofii 
považovaný za židovského al-Ghazálího. Vývoj jeho postoja k filozofii zachytáva 
Kniha Kuzari. 

Život Haleviho. J(eh)uda ben Šmuel Halevi (alebo ha-Levi) sa narodil v Tolede alebo v Tude-
le116 v roku 1075 v čase, keď chcel Alfonzo VI. Kastílsky znovu dobyť Andalúziu. Toledo na-
koniec dobyl v roku 1085. Haleviho diela dokazujú, že dostal dobré vzdelanie v akadémii 
Izáka Alfasiho (1013 – 1103) v Lucene, ktoré zahŕňalo štúdium biblickej exegézy, Talmudu, 
gramatiky, arabskej a hebrejskej poézie, filozofie a medicíny.  Od 12. storočia sa Lucene 
stalo kultúrnym centrom andalúzskeho židovstva. Halevi počas svojho života napísal približ-
ne 800 básní. Časť z nich boli liturgické básne (známe ako pijut), časť sekulárne o láske, víne, 
priateľstve. Písal aj  smútočné elégie, a pod. Pramene vyzdvihujú Haleviho zručnosť v práci s 
arabským rýmom a metrom, ktoré používal pri písaní svojej poézie v hebrejčine. Ako mladý 
muž sa zúčastnil významnej básnickej súťaže v Kordóbe, ktorú vyhral, stal sa uznávaným 
básnikom a priateľom slávneho Mosesa ibn Ezru, organizátora súťaže. Ten ho potom vzal do 
Granady a uviedol do najvyšších kruhov. Jeho život pokračoval v blahobyte. Jeho senzitivita 
spôsobila, že dramaticky prežíval osudy židov v Andalúzii, a vlastne v celej diaspóre. Roz-
hodnutie opustiť rodinu a odísť so svojím zaťom Izákom do vtedajšej Palestíny v ňom asi 
dozrievalo dlhšiu dobu.  Ale keď sa rozhodol, tak odišiel. Pramene uvádzajú, že v roku 1141 
prišiel Halevi do Palestíny a pravdepodobne aj v tom istom roku zomrel.  

Okrem spomínaných básní Halevi po sebe zanechal dialogický román pod ná-
zvom Kniha argumentov a dôkazov v prospech opovrhovaného náboženstva, známu 

                                                           
116 Otázka, kde sa Halevi narodil, stále nie je doriešená. Lenn E. Goodman tvrdí, že v Tolede, Barry 
Kogan tvrdí, že Tudele.   
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aj ako Kuzari117. Napísal ho medzi rokmi 1130 – 1140118 v judeo-arabčine, t. j. arab-
čine zapísanej hebrejskou abecedou. Z toho vyplýva, že kniha bola určená židov-
ským intelektuálom 12. Storočia, ktorí ovládali ako hebrejčinu, tak arabčinu. Rámec 
knihy tvorí skutočná udalosť. Kráľ Bulan (786 – 809), ktorý vládol ugrofínskemu 
národu Chazarov žijúcich na Volge, sa spolu so svojimi šľachticmi rozhodli prijať 
židovstvo. Podotýkame, že rozhodnutie kráľa Chazarov bolo podmienené geopoli-
ticky, v 10. storočí sa stali byzantským nárazníkovým štátom. Až do zániku štátu 
v roku 1237, ktorý spôsobili Tatári, bol judaizmus jeho štátnym náboženstvom.  

Z pohľadu dejín stredovekej židovskej filozofie je to zaujímavá kniha preto, 
lebo v nej Halevi vyjadril svoje filozofické názory i názory na filozofiu v kontexte 
obhajoby židovského náboženstva. V knihe medzi sebou diskutujú kráľ Chazarov, 
Kuzari, s fiktívnymi učencami, najprv s filozofom – aristotelikom, potom 
s kresťanským, moslimským  a  nakoniec aj židovským učencom. Touto diskusiou 
chcel Halevi „... ustanoviť platnosť židovskej jedinečnosti a presvedčiť kráľa 
o pravdivosti a hodnovernosti mojžišovskej tradície“119.  

Podnetom pre Kuzariho rozhodnutie pozvať si všetkých troch učencov k sebe 
bol sen, v ktorom sa mu opakovane prihovoril anjel slovami: „Tvoj úmysel je milý 
Bohu, nie však tvoje činy“120. Kráľovi to nebolo celkom jasné, pretože podľa seba 
dodržiaval prikázania náboženstva Chazarov, dokonca sám vykonával chrámovú 
a obetnú službu. Chcel vyriešiť opakujúci sa sen, preto začal študovať rôzne nábo-
ženstvá a sekty. Bolo to štúdium a spomínané rozhovory, ktoré vyústili do jeho roz-
hodnutia konvertovať na judaizmus aj s veľkým počtom (údajne 4 000) jeho šľachti-
cov121.  Diskusia sa rozvinula v piatich rozpravách.122 

                                                           
117 Ha-Levi, J.: Kniha argumentů a důkazů ve prospěch opovrhovaného náboženství. (Kniha Chazarů, 
známa jako Kuzari). Přel. D. Boušek. Praha: Academia 2013.  
118 Niektorí autori sa venujú písaniu jedného diela aj dlhšiu dobu, preto sa rok 1140 považuje za rok 
ukončenia Haleviho prác na jeho diele Kuzari. Rok 1130 je predpokladaným rokom, v ktorom začal na 
tomto románe pracovať. 
119 HA-LEVI, J: Kniha argumentů a důkazů ve prospěch opovrhovaného náboženství, s. 36. 
120 Tamže, s. 73. 
121 Tamže, s. 73. 
122 Takýchto fiktívnych medzináboženských dialógov bolo v stredoveku viac. Písali ich aj Abélard, 
Lullus, či Kuzánsky. Porov. VAŠEK, M.: Filozofická reflexia náboženského dialógu v stredoveku: Akvin-
ský, Lullus, Kuzánsky. Bratislava: Iris 2014; VAŠEK, M.: Abélardova reflexia náboženského dialógu. In 
Filozofia, roč.  68 (2013), č. 6, s. 481 – 492; VOLEK, P.: Medzináboženský dialóg. Podnety zo stredo-
vekého myslenia. In Kresťanská idea Európy. Ružomberok: Filozofická fakulta Katolíckej univerzity s. 
73 – 82. 
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Prvá rozprava.123 Kuzari požiadal filozofa a učencov, resp. hovorcov troch monote-
istických náboženstiev, aby mu zdôvodnili, prečo by sa mal rozhodnúť práve pre ich 
náboženstvo, resp. pre filozofiu. Filozof mu odpovedal, že Boh je povznesený nad 
všetko chcenie i túžby, nad všetko vedenie o jednotlivom, pretože tie sa menia 
v čase. Boh sa nemení. Ak filozof hovorí, že Boh stvoril, myslí to metaforicky, preto-
že Boh je Príčinou príčin. Všetko na  nej závisí a z nej emanuje, nie však v dôsledku 
nejakého jej vedomého úmyslu. Ten, ktorého príčiny sú dokonalé, stane sa dokona-
lým. Ten, ktorého príčiny sú nedokonalé, bude nedokonalým. Dokonalosť sa nachá-
dza najprv v možnosti. Skutočnosťou sa stane prostredníctvom výchovy a štúdia. 
Vtedy sa k dokonalému človeku pripojí Aktívny intelekt, ktorý je akoby božským 
svetlom. Pasívny, hylický intelekt človeka sa spojí s Aktívnym intelelktom, zjednotí 
sa s ním. Po tomto zjednotení bude človek konať iba dokonalé činy.  

Keď sa duša človeka očistí od pochybností a nadobudne pravdivé poznanie 
vied, stane sa akoby podobnou anjelovi. Tým dosiahne božie kráľovstvo oddelené 
od tiel, t. j. stav, ktorý nazýva Halevi božskou blaženosťou. To sa môže stať ešte za 
života človeka. Tým by sa dostal do spoločenstva spolu so Sokratom, Platonom a 
Aristotelom. Taký človek bude dávať prednosť pravde a bude mať správny úsudok.  

Filozof ukončil svoje vystúpenie odporúčaním, aby si panovník za svoj cieľ 
stanovil znalosť všeobecných princípov vied v ich pravdivosti, po ktorej by sa mal 
usilovať o očistenie svojho srdca. Kuzari však nebol spokojný s odpoveďou filozofa, 
pretože podľa jeho názoru už mal čistú dušu. Na druhej strane filozof nevysvetlil, 
prečo kresťania a moslimovia bojujú proti sebe, zabíjajú sa a pritom veria, že sa 
dostanú do raja. Filozof však zdôraznil, že filozofi nikoho nezabíjajú, pretože sa ria-
dia rozumom! Nespokojný Kuzari sa však rozhodol obrátiť na aj na kresťanského 
a moslimského učenca, aby sa  spýtal na ich vieru a náboženskú prax.  

Kresťanský učenec na začiatok vyhlásil, že verí vo večnosť Tvorcu a novosť 
stvorených vecí, ktoré boli stvorené za šesť dní. Všetci ľudia sú potomkami Adama 
a Noeho. Boh sa stará o tvorstvo, aj o ľudí, ktorým dáva spoznať svoj hnev, priazeň 
i milosrdenstvo prostredníctvom prorokov. Verí v to, čo je uvedené v Tóre 
a tradíciách Izraelcov. Božstvo sa stelesnilo a stalo plodom v panne, izraelskej žene.  
Porodila dieťa, ktoré bolo navonok človekom, ale skryto Bohom. Ono je mesiášom, 
ktorého nazývame Syn Boží; on je Otec, Syn i Duch svätý. Sme monoteistami, preto-
že jazykom vyjadrujeme trojjedinosť.  Izraelcov poctil Boh tým, že medzi nimi pre-
býval, ale ich dav sa vzbúril proti tomuto mesiášovi a ukrižovali ho. Odvtedy na nich 
spočíva Boží hnev, ale na tých, ktorí nasledovali mesiáša, spočíva božia priazeň.  

                                                           
123 Opierame sa o text, ktorý preložil Daniel Boušek. 
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Preto, i keď nepochádzame z potomkov Izraela, zaslúžime si byť nazývanými „synmi 
izraelskými“, pretože nasledujeme mesiáša. Naše ustanovenia a zvyky pochádzajú 
od apoštola Šimona a zo zákonov prevzatých z Tóry, ktorú čítame a ktorej pravdi-
vosť a Boží pôvod nemožno popierať. 

Kuzari  odmietol slová kresťanského učenca, pretože náboženstvo, ktoré mu 
predstavil, podľa neho neponecháva nijaký priestor pre logický úsudok. Naopak, 
rozum by väčšinu z jeho vyjadrení odmietol. Preto Kuzari povolal jedného moslim-
ského učenca, aby sa spýtal na jeho vieru a náboženskú prax. Vopred mu povedal, 
že ten, kto túži byť vedený božím prikázaním a byť presvedčený o pravdivosti tvr-
denia, že Boh hovorí k ľuďom, to chce mať potvrdené všeobecne známymi 
a nepopierateľnými faktami.   

Moslimský učenec odpovedal, že skrze Proroka Boh vykonal zázraky, ale ne-
boli predložené ako dôkazy tým, ktorí prijali jeho Zákon. Kuzari neodmietol existen-
ciu zázrakov, veď stvorenie z ničoho je takýmto zázrakom, ale takýto zázrak sa musí 
udiať pred očami početného zástupu a nielen rozprávaný tým, ktorí to videli, iným 
ľuďom.  A tiež, takýto zázrak musí byť podrobovaný neustálym skúškam. Ťažko pri-
jať ako skutočnosť, že Stvoriteľ vstupuje do spojenia s nečistým blatom, ktorým je 
človek, že s ním hovorí a plní jeho túžby. Moslimský učenec poukázal na príbehy 
o Mojžišovi, ktoré sa nachádzajú v Knihe a ktoré dokazujú, že všetko, čo sa udialo je 
dobre známe a nikto nepochybuje o pravdivosti týchto príbehov.  

Po odpovedi kresťanského a moslimského učenca došiel Kuzari k záveru, že 
bude musieť zavolať aj židovského učenca, pretože on je potomkom synov Izraela. 
Oni sú dôkazom, že Boh má na zemi Zákon. Zavolal ho a spýtal sa na jeho vieru 
a náboženskú prax. Židovský učenec prišiel a Kuzari ho zahrnul výčitkou: „Žid, prečo 
si nepovedal, že veríš v Stvoriteľa sveta, ktorý mu dáva poriadok a riadi ho, v toho, 
ktorý ťa stvoril a dáva ti potravu, a [nepoužil si] podobné charakteristiky, ktoré slú-
žia ako dôkaz každému vyznávačovi náboženstva?“124 Kráľ Chazarov od židovského 
učenca chcel, aby mu povedal, ako vzniklo jeho náboženstvo, ako sa rozšírilo a bolo 
vnímané, ako bol súlad vystriedaný svárom a ako dlho trvalo židovskému nábožen-
stvu ustanoviť a sformovať sa.  

Židovský učenec začal svoje rozprávanie sľubom, ktorý dal Boh Abrahámovi, 
Izákovi a Jakubovi, že im dá izraelskú zem, pokračoval príbehom o vyslobodení ži-
dov z egyptského otroctva, ich pochodom cez púšť, ktorý trval 40 dní, výkladom 
významu šabatu a Desatora, ktoré Boh napísal na dosky. To vnuklo Kuzarimu myš-

                                                           
124 HA-LEVI: Kuzari, s. 82. 
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lienku, že je snáď Boh židov telesný. Židovský učenec odpovedal analýzou desatora 
a na záver dodal: „... nevieme, ako sa zhmotnil [Boží] zámer tak, že sa stal slovom 
a zasiahol naše uši, ani čo Vznešený stvoril pre [Mojžiša] z toho, čo predtým neexis-
tovalo, ani aké už jestvujúce veci pre Svoj zámer použil, pretože pre božiu moc nie 
je nič nemožné. Podobne ako hovoríme, že Vznešený stvoril dve dosky a napísal 
nápis do nich vyrytý, hovoríme tiež, že stvoril nebesá a hviezdy iba Svojou vôľou.  
Boh, on je vznešený, si [to] prial, a preto sa [dosky] zhmotnili v Ním chcenej miere 
a forme a s vyrytým nápisom Desatora. (...) Nepotreboval na to žiadny nástroj ani 
sprostredkujúce príčiny, ako to pri svojej činnosti potrebujú veci stvorené, pretože 
voda stála na Jeho príkaz a sformovala sa podľa Jeho vôle.“125  Halevi poznamenáva, 
Kuzarimu sa táto odpoveď páčila, pretože ho presvedčila. 

Druhá rozprava. Kuzari povedal svojmu vezírovi o opakovanom sne. Spoločne sa 
vydali do pustých hôr. V noci náhodou prišli k jaskyni, v ktorej každý šabat odpočí-
vala skupina židov. Povedali im, kto sú, obaja konvertovali na ich náboženstvo 
a nechali sa obrezať.  Potom sa vrátili do svojej krajiny už ako židia. Doma iba po-
stupne odhaľovali ľuďom, že konvertovali na judaizmus. Nakoniec to už vedelo 
veľmi veľa ľudí, ktorých títo dvaja priviedli k náboženstvu židov. Potom vyslali svo-
jich ľudí do rôznych krajín, ktorí sa vrátili s učencami a knihami a začali študovať 
Tóru. Židovský učenec sa stal učiteľom Kuzariho. Najprv mu Kuzari položil otázky 
týkajúce sa Božích atribútov. Učenec mu odpovedal, že Božie atribúty, okrem Bo-
žieho mena, ktoré je nevysloviteľné, sa delia do troch skupín. Na tie, ktoré vyjadrujú 
1. pôsobenie, 2. vzťah a 3. zápor. 1. Atribúty, ktoré vyjadrujú pôsobenie, sú odvo-
dené z účinkov, ktoré z Boha vychádzajú skrze prírodu. Židovskýuz učenec zdôraz-
nil, že i keď je v tejto skupine veľa atribútov, napr. je milostivý, zľutuje sa, je žiarlivý, 
všemocný a všemohúci, a pod. Bohu nepripisujú mnohosť, nezbavujú ho jedinosti. 
2. Pôvodom atribútov, ktoré vyjadrujú vzťah, ako napr. požehnaný, chválený, svätý, 
vznešený a vyvýšený, je úcta k Nemu. 3. Atribúty, ktoré vyjadrujú zápor, napr. živý, 
jediný, prvý a posledný sa používajú preto, aby sa Bohu nepripisovali ich protiklady.  

Podobne, ak sa hovorí, že Boh je jeden, tak nie preto, aby sa 
Mu nepripisovala mnohosť, ale kvôli nášmu chápaniu. Božia substancia nemá spo-
jenie, oddelenie, ani vzťah. Ak teda hovoríme „jeden“, je to preto, aby sme odmietli 
mnohosť.  Hovoríme tiež, že Boh je prvý nie preto, aby sme dokázali, že nemá po-
čiatok, ale preto, aby sme popreli, že by mohol byť neskorší.  Žiadny zo spomína-
ných atribútov nie je nutným predikátom Božej substancie, ani v nej kvôli atribútom 
nenastane mnohosť. Atribúty však, ktoré patria k nevysloviteľnému menu, sú tvo-

                                                           
125 Tamže, s. 100. 
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riace bez prirodzených prostriedkov. On tvorí Svojím rozhodnutím a Svojou vôľou 
bez sprostredkovania inou príčinou. Tiež o Ňom hovoríme, že má múdre srdce, 
pretože jeho substanciou je rozum. On je rozum, ale rozum nie je Jeho atribútom. 
Čo sa týka jeho nesmiernej sily, ide o jeden z atribútov, ktoré vyjadrujú jeho pôso-
benie. Ak o ňom hovoríme, že „je vidiaci“, „je počujúci“, „je hovoriaci“, „píše na 
dosky“, znamená to len, že Mu nie je skrytý žiaden čin, ani to, čo bolo povedané. 
Vzduch a ostatné telesá reagujú na Jeho vôľu, formujú sa podľa Jeho príkazu tak, 
ako sa sformovali nebesá a zem. Preto sa o ňom píše, že „je hovoriaci“ a „píšucí“. 
Podobne sa duchovné formy, ktoré sa nazývajú „sláva Hospodinova“ formujú 
z jemnej duchovnej látky nazvanej „duch svätý“. Meno „JHVH“ sa myslí metaforic-
ky, pretože zostúpil(a) na horu Sinaj. Kuzari zvlášť požadoval vysvetliť atribút vôle. 
Židovský učenec mu preto odpovedal, že všetko bolo stvorené jednou a tou istou 
príčinou. Tú možno nazvať „vôľou“ „poriadkom“ alebo ináč.  

V zostávajúcej časti druhého pojednania obidvaja diskutovali o proroctve, 
o prednostiach života v Zemi izraelskej, šabate, o obetiach, vzťahu Božieho zákona 
k Izraelu a o hebrejskom jazyku. 

Tretia rozprava. Začína sa diskusiou o vznešenom človeku, praxi riadenia ľudskej 
spoločnosti a rozumových zákonoch, ktoré sú dobre známe. Vieme, čo je správne 
a čo nesprávne, ale to, čo je pre každého vhodné, určí Boh. Božie činy sú mimo do-
sah nášho rozumu, ale rozum ich nezavrhuje. Skôr ich nasleduje tak, ako sa chorý 
človek riadi radami lekára. Kuzari považuje za zázrak, že sa židia zachovali pri živote 
v diaspore, ak vezmeme do úvahy zaobchádzanie so židmi zo strany iných národov. 
Potom prešli k téme stravovacích príkazov a židovský učenec nakoniec zhrnul: „A 
maj na zreteli tri veci, a tak neupadneš do hriechu: vedz, čo je nad tebou, oko vidia-
ce a ucho počujúce a všetky tvoje činy sú zapisované do knihy“126.  

Pri diskusii o stvoriteľskej činnosti Boha ju židovský učenec odmietol prirov-
nať k remeselnej práci a Jeho k remeselníkovi, lebo to, čo vyrobí remeselník ho 
opustí a robí to, na čo bolo vyrobené. Boh však je nám každú chvíľu nápomocný 
a ak by čo i len na okamih svet opustil, ten by zanikol. Potom sa Kuzari a židovský 
učenec znova zaoberali  životom v exile, blaženosťou, fungovaním spoločenstva a 
karaitmi, ktorí sa po dokonalom osvojení Tóry obídu bez tradície viery127, pretože sa 
radšej pridržiavajú vlastného úsudku. Pokračovali  zvitkami Tóry, na ktoré nadviaza-
la diskusia o význame dodržiavania tradície viery. Po nej nasledovali  úvahy 
o hraniciach právnej vedy, pretože na jej základe učenci ustanovili, čo je zakázané 

                                                           
126 Tamže, s. 175.  
127 Tamže, s. 193. 
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a čo je dovolené.128 Židovský učenec zdôraznil, že tradentmi prikázaní neboli jed-
notlivci, ale zástup mužov, učencov, ľudia vznešení a tí, ktorí boli v priamom kon-
takte s prorokmi.  

Štvrtá rozprava. Začína učencovým výkladom o mene Elohim, ktorý je atribútom 
pre kráľa, ktorý niečomu kraľuje a vykonáva nad tým súd. „Niekedy sa používa vše-
obecne, ak sa tým myslí Kráľ sveta, niekedy jednotlivo, ak sa tým myslí jedna 
z mohutností nebeskej sféry alebo prirodzenosť, ktorá vládne prírodným veciam, 
alebo vládca ľudí.“129 Plurál sa používa preto, lebo národy, ktoré uctievali modly, 
považovali každú modlu za boha. Všetky dohromady preto nazývali Elohim. Ako 
narastala znalosť síl ovládajúcich telo a svet, tak narastal počet týchto Elohim.130 
Sila je príčinou rôznych pohybov, pretože každý pohyb vychádza zo sily. Preto sféra 
Slnka a sféra Mesiaca sa po svojich dráhach nepohybujú vplyvom jedinej sily. Po-
hanské národy však nevzali do úvahy Prvú silu, pretože ju neuznávajú.  

Presnosť a dôkladnosť s ohľadom na jednotliviny sa nachádza iba v mene 
JHVH. Je to vlastné meno a poukazuje sa Naň skrze atribúty, nie odkazom na mies-
to, pretože to je neznáme. Ak je Elohim nazývaný všeobecne, JHVH je nazývaný 
menovite. V diskusii židovský učenec objasňuje Kuzarimu význam ostatných božích 
mien. Na Boha možno odkazovať aj metaforickými výrazmi, ako „tróniaci na cheru-
boch“, „ktorý tróni na Sijone“, „ten, ktorý prebýva v Jeruzaleme“. Halevi ústami 
židovského učenca konštatuje, že zatiaľ, čo Božia substancia je iba jedna, atribútov 
je veľa. Zmysly nemajú schopnosť pochopiť substanciu vecí, ale skôr je to jedinečná 
schopnosť rozpoznať prejavované atribúty, z ktorých rozum usudzuje na dôkazy 
o ich substancii a príčine. Iba zdravý rozum pozná substanciu a zmysel vecí. 

Všetko však, čo je Aktívnym intelektom, napr. anjeli, chápe zmysel 
a substanciu vecí samu osebe bez sprostredkovania. Náš rozum, ktorý je spočiatku 
v možnosti, pretože je ponorený do látky, nemôže poznať pravú substanciu vecí 
inak, ako pomocou návodov vytvorených Bohom. Je to Boh, ktorý ustanovil vzťah 
medzi vonkajším zmyslom a hmotnými predmetmi zmyslového vnímania, ako aj 

                                                           
128 Tamže, s. 205. 
129 Tamže, s. 222. 
130 K Haleviho slovám dodávame, že Biblia, aj neskoršia tradícia, trvá na tom, že Protoizraelci boli 
modlármi (Joz 24, 2, 14n), čo z textu Kuzariho nemusí byť hneď zrejmé. Rodoví bohovia, známi ako 
„bohovia otcov“, protoizraelských západosemitských kmeňov boli stotožnení s najvyšším kanaanským 
bohom El. (Gn 28, 10 – 22). Počas zaberania Kanaánu, a postupného zjednocovania kmeňov do jedné-
ho národného štátu, „... priniesla zrejme Mojžišová skupina so sebou do zeme Boha Jahve (JHVH), 
ktorý sa podľa tradície mocne prejavil v dejinách a ktorého Izraelci stotožnili s tým, ktorého dovtedy 
uctievali ako Boha otcov a Ela. Elohista (Ex 3, 6, 9 – 15) a Kňazský kódex (Ex 6, 2 – 8), podávajú správu 
o tom, že sa Boh Jahve po prvýkrát pod týmto menom zjavil Mojžišovi“. Podrobnejšie pozri v SCHU-
BERT, K.: Židovské náboženství v proměnách věků. Přel. J. Slabý. Praha: Vyšehrad 1995, s. 14.   
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vzťah medzi vnútorným zmyslom a netelesným zmyslom. Tým stvoreniam, ktoré 
poctil, dal vnútorný zrak, ktorý vidí veci v ich podstate. Rozum môže hľadať pomo-
cou úsudku dôkaz o zmysle vecí a ich vnútornom jadre. Sú to však proroci, ktorí 
vidia božský svet vnútorným zrakom a vidia formy, ktoré sa zhodujú s ich prirodze-
nosťou a s tým, čo dôverne poznali. Preto ich popisujú atribútmi, ktoré pozorovali 
telesne.  

Kuzari sa znova vrátil k vzťahu medzi filozofmi a prívržencami zjavených Zá-
konov. Židovský učenec mu vysvetlil, že je medzi nimi veľký rozdiel, pretože prí-
vrženci zjaveného Zákona hľadajú Pána aj pre iný prospech okrem úžitku, ktorý 
majú z jeho poznania. Filozof Ho hľadá preto, aby Ho popísal v súlade s jeho pravou 
podstatou tak, ako sa snaží popísať zem. Podľa filozofov konečná blaženosť človeka 
spočíva iba v teoretickom poznaní a v pochopení jestvujúcien ako vecí poznateľ-
ných rozumom v možnosti, ktorý sa stane rozumom v uskutočnení a potom získa-
ným rozumom. Ten je blízky Aktívnemu intelektu, takže sa nemusí báť zániku.       

Vládca Chazarov požiadal židovského učenca, aby mu stručne opísal niektoré 
pozostatky prírodných vied, o ktorých učenec prehlásil, že ich kedysi židia pestovali. 
Učenec povedal, že k nim patrí Kniha utvárania131 od nášho otca Abraháma, ktorá 
predkladá dôkazy o jednote a zvrchovanej moci Boha. Podrobne reprodukuje obsah 
tejto knihy. Kuzariho zaujímalo, čo viedlo k zničeniu diel, v ktorých sa vykladajú 
prírodné vedy a prečo sa zachovali náhodné zmienky o nich.  Podľa učenca dôvo-
dom bola skutočnosť, že sa významní ľudia učili tieto knihy naspamäť. Jeden z nich 
bol napríklad astronómom, druhý lekárom a tretí anatómom. Tí však, čo z národa 
zahynú prví, sú vždy tí najvýznamnejší. Tak zahynuli vynikajúci učenci a s nimi aj ich 
vedy.  

Piata rozprava. V tomto pojednaní Kuzari požiadal židovského učenca o jasný 
a zrozumiteľný výklad koreňov a článkov viery na spôsob dialektických teológov (t. 
j. kalámu). Rád by sa totiž naučil vyvracať zhubné názory, ktorých zdrojom je nezna-
losť. Preto mu židovský učenec ponúkol zhrnutie základných pojmov, ktoré mu 
pomôžu predstaviť si spoločnú prvú látku a ďalej základné prvky, prírodu, dušu, 
rozum a nakoniec teológiu. Rozhodol sa predložiť mu presvedčivé dôkazy o tom, že 
rozumová duša je schopná zaobísť sa bez tela, o odmene v budúcom svete 
a nakoniec o rozhodnutiach a osude ustanovených Bohom.  

Podľa židovského učenca sú predmety zmyslového vnímania také, že z nich 
vnímame iba ich kvantitu a kvalitu, zatiaľ čo rozum súdi, že vznikajú z podkladu. 

                                                           
131 Hebr. Sefer jecira. 
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Ťažko si môžeme predstaviť niečo, čo nemá žiadnu kvantitu, ani kvalitu. Na druhej 
strane kvantita a kvalita samy osebe neexistujú, potrebujú nositeľa. Filozofi nazvali 
tohto nositeľa hýlé (arab. hajúlá), t. j. prvá látka, ktorá neexistuje v uskutočnení. 
Nepatrí jej žiadny atribút, ale keby bola v možnosti, patril by jej atribút telesnosti. 
Niektorí si mysleli, že sú ňou vody, o ktorých sa píše na začiatku Genezis a že verš 
„nad vodami vznášal sa duch Boží“ (Gn 1, 2) bola Božia vôľa a Jeho prianie, ktoré 
pôsobí vo všetkých častiach prvej látky. On s ňou robí čo, ako a kedy chce, ako to 
robí hrnčiar s hlinou, ktorá nemá žiadnu formu. Pretože jej chýbala forma 
a poriadok, nazývali ju tmou a pustou a prázdnou (Gn 1, 2). 

Potom Božia vôľa a múdrosť ustanovili otáčavý pohyb najvyššej sféry, ktorá 
za dvadsaťštyri hodín opíše kruh a spôsobí, že sa s ňou točia všetky ostatné sféry, 
takže podľa pohybov dochádza k zmenám v prvej látke, ktorá napĺňa mesačnú sfé-
ru. Prvou zmenou je oteplenie vzduchu, ktorý je najbližšie k mesačnej sfére, kvôli 
jeho blízkosti k miestu pohybu. Vzduch sa stal éterickým ohňom a je podľa názorov 
filozofov totožný s prirodzeným ohňom, ktorý je bezfarebný a nehorí. Skôr je jem-
ným, priesvitným a ľahkým telesom, ktoré nazvali sféra ohňa. Potom nasleduje 
sféra vzduchu, sféra vody a nakoniec zemeguľa, ktorá je stredom. Oťažela a zhrubla 
kvôli vzdialenosti od miesta pohybu. Kombináciou týchto štyroch prvkov vznikajú 
jestvujúcna. Oddelenie podstát prostredníctvom ich foriem, neberúc do úvahy ich 
atribúty, ktoré udeľujú tieto formy, nabáda filozofov k viere, že existuje božský 
Aktívny intelekt, ktorý ich udeľuje. Podľa filozofov to, čo udeľuje tieto formy musí 
byť niečo božské a nazvali to Rozumom a Darcom foriem. A toto je argument Záko-
na, pokračoval židovský učenec, a jeho názorným dôkazom sú Izraelci a tiež to, ako 
pre nich Boh menil substanciu vecí.  

Kuzari a židovský učenec pokračovali v debate na tému, či je otáčanie sfér 
náhodné alebo nutné, podporovanú odkazmi na príslušné pasáže z Biblie. Ďalej sa 
zaoberali hierarchiou rastlín, zvierat a ich dušami. Duša nevzniká zo zmesi prvkov, 
ktoré tvoria telo. Duša nie je ani druhom veci, ktorá by pozostávala z oddelených 
prvkov tvoriacich telo. Je formou, ktorá prichádza zvonku podobne, ako odtlačok 
vtlačený pečaťou do hliny, ktorá pozostáva z vody a zeme. Prvou schopnosťou duše 
je vyživovacia schopnosť.  

O rozumovej duši filozofi povedali, že je hylickým rozumom, čo znamená ro-
zumom v možnosti, podobný látke, ktorá je spojená s priváciou (nedostatkom) 
v uskutočnení. Inteligibilné formy v ňom vznikajú buď božskou inšpiráciou alebo 
nadobúdaním. Inšpiráciou sú prvé rozumom poznávané veci spoločné všetkým 
prirodzene chápavým ľuďom. Získané sa nadobúdajú pomocou myslenia 
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a vyvodzovaním demonštratívnymi dôkazmi, t. j. myslením logických právd, ako sú 
rody, druhy, rozdiely, špecifické črty, jednoduché a zložené výroky, zložené platné 
i neplatné súdy, úsudky, ktoré vedú k nutným demonštratívnym záverom alebo 
záverom dialektickým, rétorickým, sofistickým či poetickým. 

Rozum v uskutočnení nie je nič iné, pokračoval židovský učenec, než abstra-
hované formy rozumom poznávaných vecí vtedy, keď sú v substancii rozumu 
v možnosti. Preto sa hovorí, že rozum v uskutočnení je zároveň mysliaci i myslený. 
Jednou z charakteristických čŕt rozumu je, že pomocou syntézy a analýzy zjednocu-
je mnohosť a zmnožuje jednotu. Dosiahnutie výsledku nezávisí od času. Jedným 
z demonštratívnych dôkazov, že duša je substancia a nie telo alebo atribút, je sku-
točnosť, že je formou tela. Nie je deliteľná.  

Inteligibilná forma je iba rozumom poznávaný predmet a to, čo je rozumom 
poznávané je nedeliteľné. Rozumová duša teda nie je ani telom, ani atribútom exis-
tujúcim v tele. Je substanciou jestvujúcou samou o sebe s atribútmi, ktoré majú aj 
anjeli a božské podtaty. Jej hlavnými nástrojmi sú duchovné formy, ktoré sa vytvá-
rajú uprostred mozgu pomocou schopnosti predstavivosti. 

Dôkazom existencie rozumovej substancie oddelenej od tiel, ktorá slúži duši 
je to, že duša svoje poznanie nezískala skrze skúsenosť. Všetko, čo v sebe obsahuje 
rozumovú formu je netelesnou substanciou. Tie schopnosti duše, ktoré vykonáva za 
pomoci tela, zaniknú spolu s telom. Avšak rozumová duša ich prostredníctvom po-
chopila formy a privlastnila si ich najlepšiu časť. Odpoveď na otázku, či je duša ne-
smrteľná, je zložitá. Židovský učenec odmietol tieto tvrdenia filozofov, pretože ich 
argumentáciu považuje za nedokonalú. I keď sú hodní úcty, nie sú povinní prijať to, 
čo židia.  

Súčasťou piateho pojednania je krátka rozprava o večnosti sveta v minulosti. 
Halevi v ňom rozvinul desať argumentov, cieľom ktorých bolo dokázať, že svet má 
počiatok; je úplne nový; Boh existoval pred svetom; je večný aj do budúcnosti 
a nikdy neprestane existovať; Boh nie je telesný, ani jednotlivinou, pretože to sú 
charakteristiky tela; Boh je vševedúci; je živý; je vôľou; jeho vôľa je večne preexistu-
júca a totožná s Jeho poznaním. 

Na záver piateho pojednania židovský učenec uvádza šesť premís, na ktorých 
sa zakladajú jeho predchádzajúce názory:  

1. Prvá príčina jestvuje a Boh je múdry Tvorca, v ktorého činoch nie je nič ne-
zmyslené.  

2. Jestvujú sprostredkujúce príčiny. Sú to príčiny materiálne.  
3. Boh udeľuje každej látke tú najlepšiu a najdokonalejšiu formu,  
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ktorú môže prijať a je štedrý.  
4. Existencia má vyššie a nižšie úrovne. To, čo má rozumové chápanie, vedenie,  
        zmyslové vnímanie, je na vyššej rovni než to, čo ich nemá a to kvôli blízkosti 

úrovne Prvej príčiny, ktorá je rozumom.  
5. Duša toho, ktorý počúva, je zasiahnutá tým, kto ju karhá, keď ju napomína   
        príhodnými slovami. To je časť pokánia a jeho počiatok.  
6. Človek v sebe nachádza schopnosť konať zlo a tiež sa ho zriecť vo veciach, 

ktoré sú pre neho možné. Všetko sa však deje v súlade s Prvým zámerom, 
ako je to zrejmé z udalostí, ktoré sa stali synom Izraela.  

V Haleviho dialogickom románe možno nájsť odpoveď na to, čo zaujímalo ľu-
dí jeho doby. Reagoval v ňom na ťažký život židov v diaspóre a útoky, ktorým museli 
čeliť, či už ideovým, alebo fyzickým. Zaoberá sa v ňom vzťahom filozofie 
a náboženstva a témami, ktoré ich spájali, ako napr. jedinosť a jednota Boha, jeho 
atribúty, božie poznanie, hierarchia kozmu, stvorením z ničoho, večnosťou sveta, 
a pod. Spôsob argumentácie filozofie a náboženstva v spomínaných témach ho 
priviedol k záveru, že niektoré náboženské pravdy filozofia nie je schopná svojimi 
prostriedkami dokázať. I keď niektoré jeho vyjadrenia vzbudzujú dojem, že odmie-
tol filozofiu tým, že poukázal na hranice jej argumentácie, neodmietol logiku. Tvrdil 
však, že v skutočnosti iba náboženská tradícia spoľahlivo dokazuje to, čo je obsa-
hom zjavenia. Ak medzi bežnými ľuďmi filozofi nemajú veľa nasledovníkov, je to 
preto, lebo sú vzdialení ich životu. Ľudia potrebujú symboly, jazyk, ktorým komuni-
kujú, obrazy, aj rituály. Filozofi však chcú študovať to božské tak, ako iní študujú 
Zem. Takýmito metódami sa však nepriblížia ani k Božej vôli, ani k Jeho skutkom.   

Keď porovnáme jeho dielo s Ibn Gabirolovým zistíme, že síce Prameň života 
je tiež napísaný vo forme dialógu, nie však s cieľom viesť náboženskú polemiku. Je 
didaktickým nástrojom, ktorý využíva vzťah učiteľ – žiak na výklad metafyzických 
princípov stvoreného jestvujúcna a jeho kategoriálnu analýzu. Filozofická diskusia, 
ktorú vedú učiteľ a žiak, má zároveň za cieľ nielen predstaviť teóriu univerzálneho 
hylemorfizmu, ale aj ponúknuť návod  na dosiahnutie šťastia. Haleviho Kuzari  ne-
má tento cieľ. Bol napísaný pre židovských intelektuálov, ktorí boli vábení  duchov-
nou bohatosťou stredovekého islamského sveta. „Vábenie tohto prostredia zahŕňa-
lo nielen filozofiu, karaizmus, kresťanstvo a hlavný prúd islamu, ale tiež islamskú 
mystiku.“132 Možno paradoxne spája Haleviho s Ibn Gabirolom ich používanie logi-
ky. V Prameni života však nenájdeme pochybnosti o filozofii v duchu, v ktorom sa 
o nej vyjadroval už Saadia Gaon. Pripomíname, že pre neho bola najvyššou autori-
                                                           
132 LOBEL, D.: Between Mysticism and Philosophy. Sufi language of religious experience in Judah Ha-
Levi´s Kuzari. Albany: State University Press 1992, s. 3. 
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tou vo veciach istoty a pravdy autentická náboženská tradícia. Skôr tomuto, než Ibn 
Gabirolovi, sa podobá Haleviho presvedčenie o podriadenosti pravdivých tvrdení 
filozofie zjavenej pravde židovského náboženstva.  

Na druhej strane čítanie Kuzariho nenecháva nikoho na pochybách, že Halevi 
použil filozofický jazyk, aby dosiahol svoj cieľ, obhájiť jedinečnosť židovského nábo-
ženstva. Dokázal sa pritom vyhnúť „univerzalite implicitnej racionálnemu diskur-
zu“133. Zdá sa byť oprávnené aj konštatovanie, že Haleviho vzťah k filozofii prešiel 
vývojom od jej bezvýhradného prijatia v mladosti k jej odmietnutiu v čase, keď do-
pisoval Kuzariho. Postava Filozofa predstavuje aristotelika. Sú názory, že Halevi 
úmyselne zdôrazňoval radikálne filozofické závery, aby „... odhalil nebezpečenstvá, 
ktoré predstavujú pre judaizmus. Je nepravdepodobné, že si bol vedomý všetkých 
týchto záverov v ranom období, keď bol ešte stúpencom filozofie.“134 To rané 
a neskoré obdobie zachytáva prvé a piate rozprava Kuzariho. 

Na záver sa ponúka porovnanie Haleviho chápanie vzťahu filozofie 
a náboženstva s tým, ktorého autorom je Anselm z Canterbury (1033 – 1109). Vý-
klad jeho filozofie, ktorý nie je našim cieľom, je totiž vždy spojený s duchovným 
zápasom tej doby známym pod názvom spor medzi tzv. dialektikmi 
a antidialektikmi. Bol to spor o oprávnenosti používať dialektiku, t. j. logiku, na rie-
šenie čisto teologických problémov, „... k akým patril napr. Kristov výrok pri Posled-
nej večeri, keď o chlebe podávanom učedníkom povedal: Hoc est corpus meum 
(‚Toto je moje telo‘)“135.  Anselm „... sa dištancuje od zavrhovania logiky (isteže 
hodnotu má iba taká logika, ktorá dokáže poskytnúť rovnaké závery, ku ktorým 
došli uznávané patristické autority). Anselm (...) zároveň sa ale nebojí haniť také 
využívanie logiky, ktoré by viedlo k nepatričným a katolíckou cirkvou neakceptova-
teľným záverom, (...) V takých prípadoch sa nebojí hovoriť o heretických dialekti-
koch, ktorí pravdu nemajú“136 

V otázke vzťahu filozofie a teológie Anselm sformuloval stanovisko, podľa 
ktorého nie je úlohou kresťanského filozofa rozumové skúmanie reality, ale rozjí-
manie o rozumových dôvodoch viery. „Primárnu duchovnú orientáciu v živote a vo 
svete (teda v realite) má dávať viera, nie rozum.“ Na druhej strane tvrdil: „Iba ten, 

                                                           
133 BERGER, M. S.:  Toward a New Understanding of Judah Halevi's "Kuzari". In The Journal of Religion. 
Vol. 72, No. 2 (1992), s. 222. [online] 10. 10. 2016. Dostupné na internete: 
http://www.jstor.org/stable/1205150. 
134 Aristotelian philosophy in the Kuzari, s. 11. [online]. 11. 10. 2016. Dostupné na internete: 
http://www.sunypress.edu/pdf/53198.pdf.  
135 FLOSS, P.: Architekti křesťanského stěedověkého vědění. Praha: Vyšehrad 2004, s. 102. 
136 OTISK, M.: Aristoteles christianus. Peripatetická tradice v latinském myšlení 10. a 11. století. Ostra-
va: Ostravská univerzita 2008, s. 62.  

http://www.sunypress.edu/pdf/53198.pdf
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kto ‚... pevne stojí vo viere‘, je oprávnený venovať sa filozofii, t. j. rozumovému 
zdôvodneniu viery. Ak je však tento predpoklad splnený, má sa človek rozumovému 
skúmaniu (investigare) rozumových dôvodov viery zaoberať s mimoriadnou horli-
vosťou, ktorá by nemala byť spochybňovaná alebo dokonca hanená.“137 Aj u neho 
tak vzniká paradoxná situácia, keď si uvedomuje, že „Pre vieru sú najpádnejšie tie 
argumenty, ktoré z viery nepochádzajú a ktoré sú aktom rozumovej argumentá-
cie.“138 Vzťah viery a rozumu vyjadril známymi výrokmi: fides quaerens intellectum 
(viera hľadajúca porozumenie) a credo ut intelligam (verím, aby som porozumel).  

Halevi vo svojom Kuzarim položil dôraz na to, aby sa človek priblížil k Božej 
vôli a k Jeho skutkom. Bol presvedčený, že filozofia so svojím vedeckým skúmaní 
Boha a jej metódami k tomu nepomôže. O necelé storočie neskôr žil iný židovský 
mysliteľ, autor prvej systematickej náboženskej filozofie v rabínskom judaizme, 
Abrahám Ibn Daud, ktorý mal na to iný názor. 
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5. Počiatky aristotelizmu:  
Abrahám Ibn Daud (Avendaud) 
(1110 – 1180) 

 

 

Abrahám ibn Daud je ďalším zo stredovekých židovských filozofov, ktorý žil v 11. 
storočí v Andalúzii. Bol rabínom139 a zároveň prvým židovským mysliteľom, ktorý vo 
svojom diele Emuna Rama (Vznešená viera) vytvoril prvú systematickú náboženskú 
filozofiu v rabínskom judaizme. Pripisuje sa to jeho úmyslu integrovať aristoteliz-
mus prezentovaný v dielach al-Fârâbîho a Ibn Sínu (Avicennu) do židovského mys-
lenia. Po ňom sa to podarilo aj Moše ben Majmonovi (lat. Maimonides) v jeho diele 
More nevuchim (Sprievodca zblúdilých), o ktorom sa tvrdí, že bol ovplyvnený Ibn 
Daudovým dielom. Bol to teda Ibn Daud, ktorému sa pripisuje zavedenie aristote-
lizmu do stredovekého židovského myslenia. „V tomto ohľade židovský aristoteliz-
mus funguje pre židovskú vieru tak, ako funguje babylónsky Talmud pre židovskú 
prax, t. j. ako základ a najkritickejší korpus literatúry pre hociktorú súčasnú diskusiu 
o prirodzenosti alebo charaktere židovstva.“ 140     

Život Ibn Dauda. Predpokladá sa, že sa narodil asi v roku 1110 pravdepodobne v Kordóbe 
do rodiny učencov. Vzdelanie dostal od maminho brata, známeho ako učiteľa a významného 
predstaviteľa židovskej komunity v Kordóbe.141 Znalci okolností fungovania tejto komunity, 
aj Ibn Daudovho diela, tvrdia, že to bolo dôkladné a starostlivé vzdelanie ako v „gréckej 

                                                           
139 Známy aj pod akronymom RaBaD.  
140 SAMUELSON, N. M.: Medieval Jewish Aristotelianism: an introduction. In Frank, D. H. – Leaman, O. 
(eds.): History of Jewish Philosophy, s. 232. O tom, aký podiel mal Gundissalinus na vzniku tohto kor-
pusu, ktorého sme už spomínali v súvislosti s latinským prekladom Fons vitae, píše N. Polloni: „Domi-
nic Gundissalinus sa zdá byť jediným kandidátom, u ktorého možno určiť vplyv aristotelovských pre-
kladov Gerarda v Tolede. Gundissalinus bol naozaj kolegom Gerarda: obidvaja prekladali z arabčiny do 
latinčiny, pracujúc pod patronátom toledského arcibiskupstva (...). Gundissalizmus bol náruživým 
čitateľom arabskej filozofie so zvláštnym záujmom o arabský aristotelizmus, obzvlášť Avicennu a Ibn 
Gabirola.“ POLLONI, N.: Aristotle in Toledo: Gundissalinus, Arabs, and Gerard of Cremona´s Transla-
tions. In Burnett, Ch. – Mantas, P. (eds.): ‚Ex Oriente Lux’. Translating Words, Scripts and Styles in the 
Medieval Mediterranean World. CNERU – Warburg Institute 2016, s. 149.        
141 Volal sa Baruch ibn Albalia (1035 – 1094), ktorý bol žiakom Izáka ben Jakuba Alfasiho (1013 – 1103) 
a jeho nástupcom vo funkcii hlavy rabínskej akadémie v Kordóbe. Podrobnejšie napr. v VEHLOW, K.: 
Abraham Ibn Daud´s  Dorot ´Olam (Generations of the Ages): A Critical Edition and Translation of 
Zikhron Divrey Romi, Divrey Malkhey Yisra´el, and the Midrash on Zechariah. Leiden – Boston: Brill 
2013.  
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múdrosti“142, tak aj v „židovskej učenosti“143 vtedy typické pre deti aristokratických tried. 
Bolo doplnené štúdiom arabskej poézie, literatúry a filozofie. Kvôli invázii Almohádovcov do 
Andalúzie sa rodina presťahovala do Toleda, v tej dobe kresťanského správneho centra, 
pretože vtedy už patrilo do Kastílskeho kráľovstva, ktoré existovalo medzi rokmi 1035 – 
1280. Tam mohol nadobudnúť poznatky o Novom zákone, kresťanskej a moslimskej pole-
mickej literatúre, ktoré mu pripisujú niektorí autori. V tomto kontexte je možné pripustiť, že 
sa medzi rokmi 1160 – 1180 podieľal na niekoľkých prekladoch z arabčiny do latinčiny. Nie 
však sám. Vtedy na preklade pracovali dvaja prekladatelia, jeden, znalec arabčiny, ktorý text 
preložil do hovorového jazyka a druhý, znalec latinčiny, ktorý ho potom z hovorového jazyka 
preložil do latinčiny. Tým hovorovým jazykom v Tolede bola kastílčina. Tým znalcom arabči-
ny mohol byť žid alebo kresťan. Takto vznikol aj latinský preklad Ibn Gabirolovho Prameňa 

života. Tým učencom, ktorý ovládal arabčinu, aj kastílčinu, mohol byť v prípade Prameňa 

života Abrahám Ibn Daud, ale doposiaľ nejestvuje zhoda v tom, kto sa vlastne skrýva za 
menom Avendaut, resp. kto bol onen Ján Španielsky (lat. Iohanno Hispalensis), ktorý spolu 
s Dominicom Gundissalinom preložil Prameň života z arabčiny do latinčiny.144  

V Tolede napísal Ibn Daud svoje dve najdôležitejšie diela, Vznešená viera (Emuna ra-
ma) a Kniha tradície (Sefer ha-kabala; je to historické dielo). Obidve medzi rokmi 1160 – 61. 
Prvé sa nezachovalo v arabskom origináli. Existuje iba v dvoch neskorších hebrejských pre-
kladoch. Nám je dostupné v anglickom preklade pod názvom The Exalted Faith145. Jazyk 
diela je určujúci pre štúdium Ibn Daudovho vplyvu. Ako veľa iných židov žijúcich v Andalúzii, 
aj Ibn Daud bol multilingválnym učencom. Predovšetkým ovládal arabčinu, resp. stredný 
arabský dialekt, ktorým sa hovorilo  v Andalúzii a v ktorom napísal aj svoje filozofické diela. 
Všeobecné dejiny napísal po hebrejsky. Veľmi pravdepodobne hovoril aj po kastílsky, jazy-
kom, ktorý bol veľmi populárny a používal sa aj pri písaní diel. Tým však, čo živilo Ibn Dauda 
neboli preklady alebo filozofia, ale medicína. Zomrel v Tolede ako martýr v roku 1180.  

                                                           
142 Pod gréckou múdrosťou sa skrýva štúdium klasických vied (ale aj medicíny) a filozofie v podobe 
bežnej medzi moslimskými učencami a filozofmi tej doby. Vtedy patril medzi najvplyvnejších myslite-
ľov v islamskom svete al-Fârâbî a Ibn Sīnā (Avicenna). Je však známe, že al-Ghazâlî, ktorý zomrel 
v roku 1111, podrobil filozofiu v podobe, ktorú reprezentoval Ibn Sīnā, zdrvujúcej kritike. 
143 Pod židovskou učenosťou sa skrýva štúdium rabínskej literatúry (napr. Talmudu), hebrejskej poézie 
a židovskej filozofie. 
144 V roku 1954 M. T. d´Alverny vyslovil v roku 1954 predpoklad, že Abrahám Ibn Daud je osobou, 
ktorá je známa ako arabsko-latinský prekladateľ Avendauth, známy aj ako „Avendeuth filozof izraeli-
ta“, ktorý spolupracoval na viacerých prekladoch s Dominicom Gundissalinom v Tolede. Zároveň sa 
konštatuje, že donedávna o tom nebol predložený žiadny nespochybniteľný dôkaz. Avšak súčasné 
výskumy prekladov z arabčiny do latinčiny v Tolede v 12. storočí, ktoré publikovali Bertolacci (2011), 
Burnett (2009), Fidora (2011), Hasse (2006), Schwartz (2013) a G. Freundenthal, ponúkajú presvedči-
vejšiu podporu v prospech d´Alvernyho predpokladu. Podrobnejšie v diele FONTAINE, R.:  Abraham 
Ibn Daud. [online] 12. 10. 2016. Dostupné na internete: http://plato.stanford.edu/entries/abraham-
daud/.  
145 Ibn Daud, A.: The Exalted Faith. Translated with commentary by Norbert M. Samuelson and edited 
by Gershon Weiss. Rutherfor: Fairleigh Dickinson University Press; London and Toronto: Associated 
University Presses 1986.  
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Z Ibn Daudových diel sa budeme venovať iba jednému, ktoré v sebe obsahuje 
jeho filozofiu, už spomínané dielo Vznešená viera. Ibn Daud  takto vysvetľuje, prečo 
sa rozhodol napísať túto knihu: „[Niekto] sa pýtal autora, sú skutky človeka nevy-
hnutné alebo si môže medzi nimi vybrať? [Aby autor odpovedal na túto otázku] 
uviedol [toto rozpráva] v jednom abstrakte a troch knihách“146. Prvá kniha má ná-
zov Predpoklady v aristotelovskej prírodnej vede a poriadku univerza,  ktoré pomô-
žu vysvetliť základné princípy židovstva. Už tento názov evokuje Ibn Daudovo ak-
ceptovanie aristotelovskej filozofie ako nástroja výkladu jeho náboženstva. Preto 
tvrdí, že „... rozprava o vznešenej viere bude viesť k zhode medzi filozofiou 
a náboženským právom“147. Táto kniha obsahuje Ibn Daudovu diskusiu o prvých 
princípoch prírodnej vedy a o tom, čo nasleduje po nej. Považuje ich za nevyhnutné 
predpoklady pre tých, ktorí chú poznať vieru Izraelitov. Druhá kniha je diskusiou 
o princípoch náboženského práva a Tretia kniha o liečení duše.  

Podrobnejšie sa zastavíme pri prvej knihe, ktorá obsahuje osem kapitol: 1. O 
substancii, akcidentu a definícii každého z nich. Z nej vyplýva, že „Substancia je to, 
čo existuje bez potreby subjektu. (...) Akcident je to, čo existuje vo veci. Nie je jej 
časťou a nemá trvanie bez nej“148. Mimochodom, práve v tejto kapitole kritizuje Ibn 
Gabirolovu filozofiu. 2. O vnímateľnej látke a umelých formách. Táto kapitola zahŕ-
ňa aj diskusiu o prvkoch, ktoré sa menia jeden na druhý. Ibn Daud sa vracia 
k definícii substancie a dôkazu o prvej látke. Na príkladoch uvádza, ako môžeme 
meniť formu látky, napríklad zo zlatého dinára môžeme urobiť zlatý prsteň. Takéto 
formy nazýva Ibn Daud umelými formami, ktoré – ako ručná práca človeka – sú 
vždy spojené s látkou.149 To však neplatí pre božské formy, ktorými sú zem, voda, 
vzduch a oheň. Tie môžeme dokazovať z minerálov, rastlín, živočíchov a iných viecí, 
ktoré sa menia jedna v druhú.150 Prvú látku stvoril Boh, tak ako remeselník, ktorý si 
pripravil prvý materiál pre svoje umenie.151 Potom Boh spôsobil, že látka po prvý-
krát nadobudla formu tela, t. j. formu absolútneho tela, ktoré nebolo ani vodou, ani 
ohňom, ani zemou, ale iba súdržnosťou, t. j. jestvovala iba v substancii masy, ktorá 
mala tri rozmery, pretínajúce pravé uhly. Táto súdržnosť už bola formou. Potom 
vznikla forma vody, forma vzduchu, forma ohňa a forma zeme. Zhodujú sa v tom, 
že všetky majú niečo ako telo. Po ich vzniku vznikli zložené veci. Niektoré z nich sa 
stali látkou pre iné [24b]. Pretože súdržnosť a to, čo je súdržné, sú tiež telami ne-

                                                           
146 Tamže [1b14 – 15], s. 38.  
147 Tamže [1b11 – 12], s. 38. 
148 Tamže [9b], s. 50. 
149 Tamže [20b a 21b], s. 60. 
150 Tamže [22b], s. 60. 
151 Tamže, [23b], s. 61. 
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bies, preto majú formu a látku. Následne, vesmír vo všeobecnosti má telesnosť. Má 
látku, ktorá je prvou látku a má formu, ktorá je prvou formou. Ibn Daud zdôraznil:  
„Nemienili sme všetkým, čo sme diskutovali o tomto poriadku, že Boh, nech je vy-
výšený, [najprv] stvoril látku, ktorá existovala zbavená formy a potom (sme disku-
tovali – pozn. M. M.) formu tela, ktorá pretiekla na ňu a že forma tela existovala 
absolútne a potom formy prvkov pretiekli na ňu“152. „[Dôvodom, že to tak nemohlo 
byť je], že čin Boha, nech je vyvýšený, by nemohol zapríčiniť, aby existovalo to, čo 
by nemohlo byť preskúmané alebo diskutované tak, aby bolo povedané, že On, 
nech je požehnaný a vyvýšený, stvoril niečo, čoho esencia nie je poznateľná.“153 
Ešte dôležitá poznámka, podľa Ibn Dauda rod a druh nemajú existenciu. Tú majú 
iba indivíduá. 

Tretia kapitola obsahuje Ibn Daudovu diskusiu o pohybe a jeho druhoch. Zhŕ-
ňa jeho diskusiu o tých pohybochc, ktoré sú prirodzené i tých, ktorú sú spojené 
s dušou. Pohyb je termín, ktorý „... je spojený prvotne s prepravou tela z [jedného] 
miesta na [iné] miesto alebo prepravou jeho postavenia, ...“154. Pod pohybom však 
rozumie aj pomalé zmeny v tele, ktoré nazýva kvantitatívnym pohybom. Rozlišuje aj 
nútený, resp. nedobrovoľný, a dobrovoľný pohyb. Od nich potom prechádza 
k pohybu duše, ktoré rozlišuje podľa toho, či ide o zľutovanie, krutosť, lásku, nená-
visť, múdrosť, nevedomosť, nespravodlivosť, vznešenosť a lakomosť.155     

Štvrtá kapitola pojednáva o tom, že materiálne telesá nemajú ani aktuálnu, 
ani potenciálnu nekonečnosť. Každý pohyb pochádza od hýbateľa, pičom v duchu 
Aristotela Ibn Daud tvrdí, že musí existovať Prvý hýbateľ. Zaoberá sa prirodzenos-
ťou duše a jej schopnosťami, pričom zdôrazňuje, že racionálna schopnosť duše je 
nemateriálna. Nebesá považuje za racionálne, živé organizmy, ktoré majú zámerné 
pohyby.  

Piatu kapitolu venoval Ibn Daud Prvému hýbateľovi. Jeho cieľom je dokázať, 
že všetky pohyby odkazujú na Prvého hýbateľa, ktorý už nemá hýbateľa. Túto kapi-
tolu Ibn Daud uzatvára odkazom na Písmo, ktoré dosvedčuje toto tvrdenie.  

Šiesta kapitola je o duši. Ibn Daud v nej dokazuje, že Božia sila dosahuje na 
telesné substancie kauzálnou reťazou prostredníkov. Nazývajú sa „anjeli“  v jazyku 
proroctva a „duchovné bytosti“ v zhode s filozofmi. Vyplýva to z pohybu ľudskej 

                                                           
152 Tamže [25b17 – 18], s. 62. 
153 Tamže [26b2 – 4], s. 62. 
154 Tamže [33b13 – 14], s. 68. 
155 Tamže [38], s. 70. 
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duše od nedokonalosti k dokonalosti alebo z pohybu nebies.156 Duša je netelesnou 
entitou, ktorá riadi telo (rastlinné, živočíšne a ľudské).157 Touto témou sa zaoberá 
veľa filozofov, ktorí tvrdia, že duša je akcidentom, ale Ibn Daud kriticky diskutuje 
a nakoniec odmieta názory iba tej skupiny, ktorú nazýva „fyzici“, ku ktorej patrí aj 
Hippokrates a  Galen. Sám tvrdí, že je možné rozlíšiť sily duše v hierarchickom po-
riadku, ktorý je v súlade aj s Písmom: rastlinú dušu preto nazýva hebrejsky nefeš, 
živočíšnu dušu hebrejsky ruach a dušu, ktorá má racionálnu funkciu nazýva hebrej-
sky nešama. O racionálnej duši sa tiež vyjadruje ako o racionálnej sile a intelekte.158 

V siedmej kapitole využíval Ibn Daud závery tej šiestej na to, aby dokázal 
existenciu anjelov. Najprv sa vrátil k tvrdeniu, že racionálna sila nie je silou tela159, 
aby ho doplnil o zložitý dôkaz, že musí existovať hýbateľ, ktorý zapríčiňuje, že duše 
existujú.160 Tu však pridáva, že hýbateľom by mohli byť anjeli alebo priamy akt Boha 
bez sprostredkovania. Druhý dôkaz, ktorým potvrdzuje, že existujú anjeli, je odvo-
dený z pohybu nebies, ktorý sa však nachádza už v ďalšej kapitole.         

V poslednej, ôsmej, kapitole prvej knihy Ibn Daud dokončuje svoj dôkaz 
o existencii anjelov založený na pohybe nebies. Tým sa dostáva na koniec prvej 
knihy Vznešenej viery, v ktorej pojednáva o tých predpokladoch aristotelovskej 
prírodnej vedy, ktoré sú podľa Ibn Dauda relevantné pre vysvetlenie toho, čo pova-
žuje za základné princípy židovstva. Aj tento dôkaz má dve časti. V prvej dokazuje, 
že nebesá sú živými rozumovými bytosťami, keď napísal: „Expert na astronómiu 
pozná tieto veci. Z nich je jasné, že hviezda vo svojej sfére je ako srdce v tele živočí-
cha. Z [hviezdy] sa jej sily rozptyľujú na to, čo je najbližšie k [hviezde], a tak prírodní 
vedci myslia, že všetky sféry planét sú živými vecami a že prameňom všetkých ich síl 
je Slnko“161. V druhej časti dokazuje „... [pretože] žiadna časť nebies nezostáva na 
mieste, ktoré dosiahne , pohyb nebies nie je prirodzený. (...) Hovoríme, že úroveň 
prvku nebeských objektov, [ktorý] je nad prvkom človeka je vznešenejšia, než je 
jestvujúcno, ktoré sú zložené z prvkov. (...) Hovoríme, [že], ak je Vládca vesmíru, 
nech je vyvýšený, riadi [vesmír] s múdrosťou a spravodlivosťou, potom je vhodné, 
aby dal najvznešenejšiu látku najvznešenejšej forme niečomu, čo nie je živé. Preto, 
nebesia majú viac vznešenejších živých vecí, než majú tie zložené“162.  Nakoniec, aj 

                                                           
156 Tamže, [54b7 - 14], s. 82. 
157 Tamže, [57b1 - 3], s. 89.  
158 Tamže, [65b7 - 13], s. 92. 
159 Tamže, [96b10 – 102b3], s. 105. 
160 Tamže, [102b3 – 104b13], s. 113. 
161 Tamže, [117b14 - 18], s. 123. 
162 Tamže, [120b1 - 15], s. 125. 
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na základe odkazov na Písmo, Ibn Daud uzatvára, že nebesá musia mať racionálne 
duše a tieto duše sú tým, čo nazýva anjelmi.    

Druhá kniha vysvetľuje základné princípy viery alebo náboženský zákon židovského 
národa. Prvé štyri základné princípy sa zaoberajú existenciou a prirodzenosťou Bo-
ha. Prvým základným princípom je dôkaz, že Boh je netelesný. Ibn Daud sa odvoláva 
na Písmo a vysvetľuje rozdielny prístup k tejto téme masami a elitami. Masy majú 
sklon veriť, že Boh je telo, pretože veria, že Boh existuje a že môže existovať iba to, 
čo má telo. Zároveň sa však spoliehajú aj na našu tradíciu, ktorá tvrdí, že Boh je 
netelesný. Z toho vznikajú zmätky a pochybnosti. „Takže hovoríme, že je jasné, že 
každé telo je konečné a nie je možné, aby v niečom, čo je konečné, bola nekonečná 
sila.“163  

Podľa druhého základného princípu je Boh jeden. Ibn Daud postupne dokazu-
je absolútnu jedinečnosť Boha, keď vysvetľuje významy tvrdení, že niečo je jed-
no164, pretože si myslí, že je to najpravdivejšie používanie tohto termínu. Všetky 
ostatné výklady významu pojmu jeden, jedinečnýu už nie sú pravými vo vzťahu 
k Bohu. A dodáva, že „... tiež hovoríme, že žiaden zo vznešených intelektov, ktoré 
nazývame ‚anjeli’ nie sú pravé Jedno“165. Tým môže byť iba nevyhnutné bytie. Božia 
jednota nepripúšťa pluralitu nijakej formy. Božia jednota je skôr substanciálnym, 
než akcidentálnym atribútom Boha.  

Podľa tretieho základného princípu sú všetky božie atribúty buď negáciami 
alebo reláciami. Negáciu chápe Ibn Daud  na základe analógie, napríklad vtedy, keď 
tvrdí, že „každé jedno je akcidentom, [a že ] nič ako toto nie je možné vzhľadom na 
Boha, nech je vyvýšený. Vysvetlíme, že jednota Boha, nech je vyvýšený, je prípustná 
pre Neho, nech je vyvýšený, [iba] v negatívnom význame.  Hovoríme najprv, že 
jednota všetkého, čo je jedno, okrem Boha, nech je vyvýšený, je akcidentálnou 
jednotou, ale jednota Boha, nech je vyvýšený, nie je akcidentom, lebo akcidenty nie 
sú chápané ako to, čo sa Ho, nech je vyvýšený, týka“166.  

Základný štvrtý princíp analyzuje Ibn Daud v štyroch kapitolách o božích skut-
koch. Tento princíp vlastne tvrdí, že Boh riadi vesmír prostredníctvom anjelov. Ibn 
Daud uvádza dôkazy o existencii anjelov s ohľadom na ľudí chápajúcich ich v ich 
myšlienkach. Jeho dôkaz začína tvrdením, „Vidíme, že ľudská duša má najprv pojmy 
v možnosti [a] potom v skutočnosti. Postup od možnosti k skutočnosti je pohybom, 

                                                           
163 Tamže, [125b4 - 5], s. 136. 
164 Tamže, [128a1], s. 140. 
165 Tamže, [128b9 – 10], s. 141. 
166 Tamže, [130b 1 – 5], s. 144. 
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a každý pohyb vzniká iba od hýbateľa. (...) Už sme vysvetlili, že nie je možné, aby 
vec, ktorá má pohyb patrila potenciáne k hýbateľovi. [Teda] tento hýbateľ je inte-
lektom v skutočnosti”167. Potom pokračuje výkladom vznikania poznania v duši člo-
veka a pokračuje „[Teda] je nemožné, pre pohyb ľudskej duše od nevedomosti 
k poznaniu, [byť] bez prvého hýbateľa. (...) Už sme vysvetlili, že ľudská duša chápe 
všeobecné pojmy a pozná atribúty, ktoré sú vlastné, možné a nemožné pre subjek-
ty atribútov, ako aj iné vedy. Je nemožné, aby [ľudská duša] bola [buď] telom alebo 
silou [v] tele.168 „... Nazýva sa ‚jednoduchou substanciou’, nazýva sa ‚aktuálnym 
intelektom’, a s ohľadom na vykonávanie aktu na ľudskej duši, ktorým sa [ľudská 
duša] zrodila z toho, čo je v možnosti, do toho, čo je v skutočnosti, nazýva sa ‚aktív-
nym intelektom’. Keď sa pokúšame ich dokázať, zistíme, že je pravdivé a pevné, 
a zistíme, [že] Tóra a filozofia sa v tomto [názore] zhodujú.“169         

Ibn Daud v rámci opisu štvrtého princípu diskutuje štruktúru a usporiadanie 
vesmíru, ktorý sa skladá z druhotných podstát, t. j. z nebeských inteligencií. Práve 
ony sú prostredníkmi medzi Bohom a nižším svetom. Najnižšou nebeskou inteligen-
ciou je Aktívny intelekt, ktorého existencia vyplýva z toho, že intelekt človeka má 
schopnosť prejsť z potenciálneho do aktuálneho stavu, čo je možné iba kvôli činite-
ľovi, ktorý je koncom pohybu, t. j. aj poznania.  

Piaty základný princíp je pre Ibn Dauda príležitosťou zopakovať, že rabínska 
tradícia je autoritatívnym prameňom pravdy v náboženskom zákone a autentické 
tradície sú pravdivé konštatovania. Túto autentickú tradíciu stelesňuje rabínske 
židovstvo. Ale aj v tejto kapitole  Ibn Daud najprv vysvetlí, čo rozumie napríklad pod 
proroctvom, pokračuje odkazom na Písmo s cieľom dokázať, že pravdy filozofických 
názorov (učení) z predchádzajúcej knihy neodporujú pravdám zjavenia.   

Posledný šiesty princíp druhej knihy, o božej prozreteľnosti, sa zaoberá tým, 
čo Ibn Daud stanovil už v prvej knihe ako ústrednú otázku tohto pojednania: Sú 
skutky človeka nevyhnutné alebo si môže medzi nimi vybrať? Ak Boh vládne nad 
všetkým vo vesmíre, potom by človek nemal na výber. Ale to nie je možné, lebo 
Boh prikazuje a trestá neposlušnosť a človek nemôže byť potrestaný za niečo, čo 
nemôže voliť. Na druhej strane, ak má človek možnosť voľby, potom v tomto rozsa-
hu Boh nevládne nad vesmírom. To však nie je možné, pretože nie je nič, nad čím 
by Boh nevládol. Ibn Daud zdôrazňuje, že nájsť správne riešenie je možné iba 
správnou interpretáciou Písma.  Ak si doslovný význam dvoch častí Písma protirečí, 
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168 Tamže, [142a9 – 14], s. 159. 
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potom správny význam jednej z nich je v jej alegorickej interpretácii, nie v jej dos-
lovnom význame.  

Tretia kniha má podtitul „O liečení duše“. Zdá sa, že pozostáva z dvoch kapitol, ale 
vo všetkých rukopisoch sa nachádza iba prvá kapitola, ktorá sa zaoberá rôznymi 
etickými témami. Podľa Ibn Dauda bol celý spis napísaný práve kvôli téme slobod-
nej vôle. Vychádza tiež zo skutočnosti, že v minulosti rabíni a mudrci vedeli veľmi 
veľa o vedách a náboženskom zákone, ale v jeho dobe tomu tak nie je.  Dnes tí, 
ktorí poznajú vedu, majú malé poznatky o židovskom zákone a tí, ktorí poznajú 
židovský zákon, nevedia skoro nič o vede. Tento poľutovaniahodný stav vecí vedie 
mnohých religióznych židov k mysleniu, že štúdium vedy je samo osebe škodlivé 
pre dodržiavanie židovského zákona. Cenou, ktorú platia za to, že ignorujú vedu je, 
že im chýba vhodné vzdelanie, ktoré by im umožnilo uchopiť základné princípy ná-
boženského zákona.  Takže nie sú vybavení na to, aby došli k zmysluplnému rieše-
niu takých základných otázok, ako je problém nevyhnutnosti a voľby. V kontexte 
tejto diskusie sa Ibn Daud vyjadruje k Saadiovej Knihe vier a mienok, „ (...), ktorá 
obsahuje veľa dobrého (...) Keď však skúmame [túto knihu] zisťujeme, že neposta-
čuje na to, čo potrebujeme“170. Aj rozprava rabi Solomona ibn Gabirola tak, ako ho 
chápeme, „ (...), v ktorom sa zameral na poskytnutie prospechu z filozofie [na ten 
istý] účel. A nevybral iba národ [Izrael] [pre prospech]. Skôr sú ním spojené všetky 
druhy ľudí  v [tejto] záležitosti [pre prospech].  (...) ak by snáď bol jeho obsah vy-
brúsený, jeho slová by zahŕňali [rozpravu, ktorá by bola] menšia, než jedna desatina 
tejto rozpravy“171.  Preto sa Ibn Daud rozhodol „... otvoriť oči mužom špekulácie 
z nášho národa, pokiaľ ide o základné princípy ich viery tým, že im uvedie dôkazy 
z pasáží Písma a dokazovanie z pravej filozofie. Myslím, že toto by bolo možné pod-
ľa mňa až po uvedení prvých princípov vedy o prírode a toho, čo po nej nasledu-
je“172.  

Do akého rámca teda zasadil Ibn Daud riešenie problému slobodnej voľby, 
resp. slobodnej vôle človeka? Zaoberal sa najprv témami, ktoré s týmto problémom 
súvisia, t. j. Božím poznaním, prirodzenosťou zla, kauzalitou a Božou prozreteľnos-
ťou. Po diskusiách na spomínané témy dospel k odpovedi, že to, čo sa považuje za 
zlo, vyplýva z prirodzenosti látky. Je to nedostatok, ako je napríklad tma nedostat-
kom svetla. Nemôže byť teda zapríčinené nijakým činiteľom.  Na podporu svojho 
tvrdenia uvádza Ibn Daud dva argumenty: 1. Ak dobro, aj zlo pochádzajú od Boha, 
potom musí  byť Boh zloženinou; Boh nemôže byť zloženinou a je prameňom vše-

                                                           
170 IBN DAUD, A.: The Exalted Faith, [4b18 – 19], s. 40. 
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tkého dobra; preto Boh nemôže byť prameňom zla [201b]. 2. Zlo vyplýva z chyby v 
niečom; každá chyba je nedostatkom a nič nevytvára nedostatok; teda, Boh nemô-
že vytvoriť alebo zapríčiniť nijaké zlo [202b].  

Možnosť voľby medzi dobrom a zlom vyplýva aj z činnosti prorokov, ktorých 
by Boh nebol poslal, aby učili ľudí rozdielom medzi dobrom a zlom. Boh by nebol 
človeku zjavil svoje príkazy. Preto podľa Ibn Dauda je voľba nevyhnutným predpo-
kladom rabínskeho židovstva, bez ktorého by nemohol jestvovať nijaký systém prí-
kazov. Čo však znamená slobodne voliť, slobodne sa rozhodnúť? Ibn Daud vychádza 
z predpokladu, že všetky udalosti sú determinované. Zároveň však tvrdí, že jestvuje 
slobodná voľba. Udalosť možno považovať za zvolenú, ak bezprostredná príčina 
hlavného činu je aktom výberu hlavného činiteľa udalosti. Boh dal človeku voľbu 
preto, aby sa mohol vyhnúť zlým udalostiam. Ľudská voľba však v nijakom prípade 
nezasahuje do Božích zámerov, ktoré boli zjavené v Tóre a odhalené prostredníc-
tvom vedy. Prostredníctvom varovaní a trestov ľudia môžu prekonať svoju priro-
dzenosť a voliť správne. 

Ak sledujeme v dejinách stredovekej židovskej filozofie riešenie vzťahu filozo-
fie a náboženstva, resp. rozumu a viery, potom to Ibn Daudovo a s ním aj nasledu-
júcich židovských aristotelikov, ako Maimonides alebo Gersonides, prichádza so 
záverom, že jestvuje iba jedna pravda.173 Ak má náboženstvo nejakú reálnu hodno-
tu, potom nie menšiu, než veda. Pretože jestvuje iba jedna pravda, pravé nábožen-
stvo a pravá veda sa musia zhodovať. Ak by sa nezhodovali, obidve by neboli pravé. 
Preto podľa týchto aristotelikov židovské náboženstvo nie je oddelené od pravej 
vedy.            

Z náročného textu Vznešenej viery vyplýva, že ho Ibn Daud napísal pre židov, 
ktorí mali zrelú myseľ, ale nedostatočné poznanie, kvôli čomu boli často zmätení 
v otázkach viery. Mal teda podobnú motiváciu, ako Saadia Gaon. Nebol však už pod 
vplyvom kalámu, ale tej podoby aristotelizmu, ktorá bola „... výsledkom komentá-
rov, ktoré písali už študenti Aristotelovho Lýkeia, prekladov do arabčiny a judeo-
arabčiny spolu s komentármi k týmto dielam, ktorých autormi boli moslimskí 
a židovskí teológovia v moslimskom svete, kulminujúc v hebrejských prekladoch 
a komentároch v Európe neskorého stredoveku“174. 

                                                           
173 Ako sme už spomínali v úvode, dávno pred Ibn Daudom bol Aurélius Augustínus presvedčený, že 
pravé kresťanské náboženstvo (vera religio) je totožné s pravou filozofiou (vera philosophia). 
U Augustína to však znamenalo, že sa na rozdiel od predstaviteľov vrcholnej scholastiky neusiloval 
o autonómiou filozofie. 
174 SAMUELSON, N. M.: Medieval Jewish Aristotelianism: an introduction, s. 229.  
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Rovnako platí, že by bolo zjednodušujúce chápať vplyv aristotelizmus na Ibn 
Dauda a  nasledujúcich židovských aristotelikov doslovne. Aristotelove diela, ich 
preklady a komentáre, fungovali ako základ pre myslenie stredovekých židovských 
aristotelikov, ktorí za jeho pomoci chceli odhaliť pravdu, ktorej korene sú spojené 
so židovskou, presnejšie rabínskou, tradíciou. Preto, i keď sa u Ibn Dauda možno 
stretnúť s názormi prevzatými alebo inšpirovanými predchádzajúcimi moslimskými 
filozofmi, napr. al-Fârâbim alebo Ibn Sínom, jestvuje všeobecná zhoda v názore, že 
Ibn Daud bol originálnym mysliteľom, ktorý nielen výberom tém, ale aj ich riešením 
– súčasťou ktorého bolo začlenenie aristotelizmu do rabínskeho židovstva – pred-
znamenal nasledujúce dejiny stredovekej  židovskej filozofie. Aj takého velikána, 
akým bol Moše ben Maimon.   

Zrelosť Ibn Daudovej Vznešenej viery nás oprávňuje prirovnať jeho výkon 
k výkonu, vrcholných predstaviteľov stredovekej scholastiky. Albert Veľký žil síce 
neskôr (asi 1200 – 1280) ako Ibn Daud, ale rozsiahle dielo, ktoré po sebe zanechal, 
sa považuje za kresťanskú recepciu Aristotela v západnej Európe. „Spolu so svojím 
študentom Tomášom Akvinským boli toho názoru, že Aristoteles a druh prírodnej 
filozofie, ktorú reprezentoval, nebola prekážkou rozvinutia kresťanskej filozofickej 
vízie prírodného poriadku. ... zdôvodňoval, že dve oblasti ľudskej kultúry sa líšia 
v ich metodológii a pre seba nepredstavujú žiadnu hrozbu.“175 Filozofia bola pre 
Alberta Veľkého nielen slúžkou teológie. Spája ich aristotelizmus, ktorý si na jednej 
strane vážil, ale na rozdiel od Ibn Dauda aj obával. Delí ich odlišný názor na vzťah 
filozofie a náboženstva. „V Albertovej koncepcii univerza dostáva filozofia 
a profánne vedy relatívnu autonómiu, ktorá je daná špecifičnosťou ich predmetov 
a metód myslenia (...) a paradigmaticky prehlasuje, že pokiaľ hovorí o prírodných 
javoch (de naturalibus), nehovorí nič o Božích zázrakoch (de dei miraculis).“176  

Albert Veľký stotožnil meno David Judaeus (Avendauth) s osobou známeho 
prekladateľa z arabčiny do latinčiny, ktorý pracoval v Tolede spolu s Dominicom 
Gundissalinusom na latinskom preklade Avicennoveho diela De anima (O duši), ale 
aj na preklade Avicebronovho diela Fons vitae. Albert Veľký tiež tvrdí, že Avendauth 
bol autorom zbierky Avicennových a al-Fárábího výrokov spojených s Aristotelovým 
listom O princípoch jednoty bytia.177 Pripomíname, že Ibn Daud žil v trilingválnom 

                                                           
175 FÜHRER, M.: Albert the Great. [online] 15. 10. 2016. Dostupné na internete: 
http://plato.stanford.edu/entries/albert-great/.  
176 FLOSS, P.: Architekti křesťanského středověkého vědění, s. 197.  
177 Tento údaj uvádza Pasquale Porro vo svojej monografii Thomas Aquinas. A historical and political 
profile. Transl. by Joseph G. Trabitt & Roger W. Nutt. Washington D. C.: The Catholic University of 
America Press 2016, s. 341. Tú istú informáciu možno nájsť na s. 139 v diele Interpreting Proclus. From 
Antiquity to the Renaissance, ktorú editoval Stephen Gersh v Cambridge University Press 2014.  
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Tolede, preto neprekvapuje, že sa pustil do polemiky s moslimami a kresťanmi. 
Možno ju nájsť v jeho diele Sefer ha-kabala.178   
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6. Vrchol aristotelizmu:  
 Moše ben Majmon (Maimonides)      

          (1135/38 – 1204) 
 

 

Moše ben Majmon, známy pod latinským menom Maimonides a pod hebrejským 
akronymom Rambam,  sa považuje za najvýznamnejšieho stredovekého židovského 
mysliteľa, ktorý žil v islamskom svete. Hlboko, prevratne a originálnym spôsobom 
zasiahol do všetkých oblastí židovského myslenia. Svojím dielom Mišne Tóra, 14 
zväzkovou zbierkou židovského zákona, sa stal vedúcou rabínskou autoritou svojej 
doby a vlastne ňou zostal dodnes. Svojím dielom Sprievodca zmätených ponúkol 
spôsob riešenia sporov medzi náboženským a  svetským poznaním. Je ďalším zo 
stredovekých židovských mysliteľov ovplyvnených novoplatonizovaným aristoteliz-
mom majúcim svoje korene vo filozofii v islamskom svete, ktorý kládol dôraz na 
aristotelizmus. Na rozdiel od ostatných mysliteľov používanie racionálnej špekulácie 
spojil s dôrazom na hranice ľudského rozumu. Dielami o chorobách a spôsobe ich 
liečenia dosiahol slávu aj ako lekár. Generácie mysliteľov po Maimonidovi písali 
komentáre k jeho dielam, ktoré ovplyvnili aj kresťanských mysliteľov v stredoveku, 
napr. Tomáša Akvinského, ale aj takých filozofov ako boli Spinoza, Leibniz, či Ne-
wton. 

V dobe, v ktorej žil, sa začali prejavovať prvé náznaky úpadku židovskej vzde-
lanosti v islamskom svete. Na druhej strane nastal postupný vzostup významu ži-
dovských komunít v Katalánsku, na juhu Francúzska, resp. v celej kresťanskej Euró-
pe. S tým súvisí aj začiatok prekladov pôvodne po arabsky, resp. judeo-arabsky,  
písaných diel do hebrejčiny, aby sa židia žijúci v kresťanskej Európe oboznámili 
s dielami predchádzajúcich významných židovských mysliteľov a zároveň dokázali 
adekvátne reagovať na racionalistické argumenty kresťanskej polemiky proti juda-
izmu. Tým sa aj poznatky z filozofie v islamskom svete preniesli do kresťanského 
Španielska, Talianska a Francúzska. Do budúcnosti sa judeo-arabčina stávala jazy-
kom už iba „orientálnych“ židovských komunít. Na islamskom Východe (aj v Egypte) 
zostala arabčina až do 16. storočia určujúcim jazykom židovskej kultúry.  

Život Maimonida začal v Kordóbe, kde sa ako syn rabína Jicchaka ben Majmona, narodil 
možno v roku 1135179. V roku 1147/8 musela rodina pod hrozbou perzekúcie zo strany Al-

                                                           
179 Howard Kreisel má pri roku 1135 otáznik.  



80 
 

mohádovcov, ktorí dobyli Kordóbu, opustiť toto mesto. Rodina najprv utiekla do Granady, 
odtiaľ však musela už o dva roky znova utekať. Dočasne sa usadili v Almérii, napokon však 
v roku 1158/9 došli do marockého Fezu, v ktorom bola v roku 859 založená vzdelávacia 
inštitúcia, ktorá funguje dodnes. Predpokladá sa, že tu získal mladý Moše svoje vedomosti 
z medicíny. Okolo roku 1165 celá rodina opustila aj Fez. Krátku dobu zostali v Akre a v roku 
1166 prišla aj do Jeruzalema, ktorý vtedy ovládali križiaci. Preto tam rodina nezostala, ale 
vydala sa do Káhiry. Rodina sa usadila vo Fustate. Okrem iného sa Maimonides intenzívne 
angažoval vo vykupovaní židovských zajatcov, čo šírilo jeho meno medzi židovskými komuni-
tami v Egypte. Od roku 1171 bol už uznávaným predstaviteľom židov Fustatu. Na tejto pozí-
cii zostal päť rokov a po približne dvadsiatich rokoch sa na túto pozíciu vrátil znova. V roku 
1185 sa Maimonides stal dvorným lekárom al-Fádila, vezíra a tajomníka Saláhuddína. Vo 
Fustáte/Káhire, napriek svojím lekárskym a rabínskym povinnostiam, si našiel čas na dokon-
čenie a napísanie svojich kľúčových diel.  

Z jeho diel sa k filozofii vzťahuje: 

- Mišne Tóra, ktorej I. kniha sa nazýva aj Kniha poznania (hebr. Sefer ha-
Mada´); 

- V Komentári k Mišne (arab. Kitāb al-sirāǵ, hebr. Sefer ha-ma´or) je to a) 
úvod k Výrokom otcov (hebr. Pirkej Avot), nazvaný Osem kapitol (Šmona 
prakim), b) úvod k Perek chelek (traktát Sanhedrin II.); 

- Slovník logiky (arab. Maqāla fi sinā´at al-manṭiḳ , hebr. Millot ha-Higgajon); 
- Niekoľko listov; 
- Sprievodca zmätených  (arab. Dalālat al-ḥā´irīn, hebr. More nevuchim). 

Slovník logiky (v literatúre známy aj pod názvom Rozprava o logike) má súvis-
losť s predmetmi, ktoré sa považovali za nevyhnutné pre vtedajšie štúdium medicí-
ny. Logika rozvíjala schopnosť racionálne myslieť, preto pomáhala pri stanovovaní 
pravidiel vedeckých metód a pre rozlišovanie medzi platným a neplatným zdôvod-
nením. Maimonidovo štúdium logiky sa mohlo opierať o arabský preklad Aristote-
lovho Organonu, ako aj o arabský preklad Porfýriovho úvodu Eisagogé. Maimonides 
ho považoval iba za úvod do logiky. „V skutočnosti je to práca odvodená a do veľkej 
miery čerpajúca z moslimského filozofa al-Fárábího, ktorého práce o logike Maimo-
nides vrelo odporúčal.“180 

Zo štrnástich kapitol Rozpravy o umení logiky je najdôležitejšia ôsma, v ktorej 
Maimonides analyzuje štyri druhy tvrdení, ktoré nepotrebujú dôkaz, spolu s piatimi 

                                                           
180 KRAEMER, J.: Maimonides. Život a dílo. Překlad J. Blažek. Praha: Bergman 2010, s. 95. Znova pri-
pomíname, že stredoveký Aristoteles sa líšil od starovekého Aristotela, pretože sa už do arabčiny 
prekladali Aristotelove diela s komentármi, ktorých autormi boli napr. Alexander z Afrodiziady, The-
mistius, ale aj iní. K stredovekým židovským mysliteľom sa preto Aristotelove diela dostávali nielen 
s gréckymi, ale aj s po arabsky napísanými komentármi. 
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sylogizmami. Maimonides tvrdil, že vnemy a axiómy, ak sú prijaté  v jednej obci 
a v inej nie, sú rovnaké pre všetkých ľudí so zmyslami a inštinktmi. To isté platí 
o tradíciách, ktoré môžu byť prijaté jednou obcou, ale druhou už nie. Vo výklade 
axiómov pokračuje Maimonides takto: 

„1. Vedz, že každý sylogizmus, ktorého obidve premisy sú celkom jasné, na-
zývame dokazovacím sylogizmom. Používanie týchto kritérií a znalosť podmienok 
pre ich uplatnenie nazývame dokazovacím umením. 

2. Ak sú premisy sylogizmu alebo jedna z nich všeobecne prijímanými, nazý-
vame ho dialektickým sylogizmom a používanie týchto kritérií a znalosť podmienok 
pre ich uplatnenie je dialektickým umením.  

3.  Ak sú premisy sylogizmu alebo jedna z nich prijímané na základe tradície, 
nazývame ho rétorickým sylogizmom a používanie týchto kritérií a znalosť ich me-
tód je umenie rétoriky“181. 

Maimonides sa nevyhýba úvahám o sofistických sylogizmoch, ktoré sa použí-
vajú na klamanie a predstieranie a ktorých jedna alebo obidve premisy slúžia na 
oklamanie v ktoromkoľvek sylogistickom móde. Takéto sylogizmy používa umenie 

sofistiky. Nakoniec sa Maimonides zaoberá sylogizmom, ktorého premisa sa použí-
va kvôli napodobovaniu. Vtedy hovorí o umení poézie.       

Sprievodcu zmätených venoval Maimonides svojmu žiakovi rabínovi Josefovi. 
Poznali sa, pretože Josef u Maimonida študoval astronómiu a matematiku, ktorá 
bola vtedy nevyhnutným úvodom do štúdia astronómie. Pretože rabína Josefa po-
važoval Maimonides za veľmi talentovaného žiaka, rozhodol sa mu vyhovieť, keď sa 
naňho obrátil so žiadosťou, aby mu vysvetlil to, čo patrí do božských záležitostí a 
niečo o metóde dokazovania mutakalimov. Pretože neboli v osobnom kontakte, 
rozhodol sa Maimonides napísať o tom, čo je rabínovi Josefovi a jemu podobným 
ľuďom nejasné, t. j. rozpravu, ktorú mu bude posielať na pokračovanie. Dnes máme 
Sprievodcu preloženého do angličtiny v dvoch dieloch,182 ktorých text využijeme pre 
naše potreby.  

Maimonides rozdelil celý text Sprievodcu do dvoch častí. Časť A zahŕňa názo-
ry na Boha a anjelov. Je to diskusia o tých termínoch, ktoré v biblických veršoch 

                                                           
181 Tamže, s. 97. 
182 MAIMONIDES, M.: The Guide of the Perplexed. Translated and with and Introduction and Notes by 
Shlomo Pines. Introductory Essay by Leo Strauss. Vol. I. II. Chicago and London: Chicago University 
Press 1963.  Toto Maimonidovo dielo bolo preložené aj do nemčiny Adolfom Weissom a vydané Jo-
hannom Maierom a Adolfom Weissom v troch knihách pod názvom Führer der Unschlüssigen. Ham-
burg: Meiner Verlag 1995.   
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naznačujú božiu telesnosť. Maimonides zdôraznil, že tieto termíny treba interpre-
tovať obrazne. Potom pokračoval diskusiou o tých názoroch, ktoré naznačujú mno-
hosť v Bohu. Maimonides zdôrazňuje, že Boh je absolútne jeden a neporovnateľný 
s čímkoľvek, čo naznačujú termíny, ak by sme ich brali doslovne. Podobne sa vyjad-
ruje aj k božím menám a výrokom Boha. V tejto časti sa venoval aj božím atribútom 
(50 – 60), božím menám (61 – 4), božej esencii (68) a božiemu vzťahu k jednote 
existencie (69, 72).  Do tejto časti patrí aj Maimonidova kritická diskusia o dokazo-
vaniach u islamských teológov, mutakalimov, lebo aj oni sa zaoberali témami exis-
tencie, jednotou a netelesnosťou Boha (71, 73 – 6). Prvá časť ešte obsahuje Mai-
monidov výklad proroctva a výklad tajomstiev Voza (podľa knihy proroka Ezechie-
la). 

Druhá časť A. časti zahŕňa názory týkajúce sa telesných bytostí, ktoré vznikli 
a zaniknú, zvlášť človeka. Končí Maimonidovmi výkladmi nežidovských a židovských 
názorov na božiu prozreteľnosť, všemohúcnosť, knihy Jób, ktorú považoval za auto-
ritatívnu rozpravu o prozreteľnosti, a nakoniec učením Tóry o všemohúcnosti Boha.  

B. časť sa zaoberá konaním. Má dve časti: prvú, skutky, ktoré prikázal Boh 
a boli dané Bohom. V rámci tejto témy vysvetľuje racionalitu Božích skutkov vo 
všeobenosti a božie zákonodárstvo zvlášť. Tiež rozdeľuje božie príkazy a vysvetľuje 
ich užitočnosť. Druhá časť sa zaoberá ľudskou dokonalosťou a božou prozreteľnos-
ťou. V rámci tejto kapitoly možno nájsť dva paragrafy. Prvý sa zaoberá pravdivým 
poznaním samotného Boha, ktoré považuje za podmienku prozreteľnosti. Druhý 
pravdivým poznaním toho, z čoho pozostáva ľudský jedinec, ktoré považuje za 
predpoklad poznania toho, ako funguje prozreteľnosť.  

Po uvedenom rozdelení môže vzniknúť dojem, že Maimonides v Sprievodcovi 
ponúka systematický výklad tém charakteristických pre stredoveký metafyzický 
traktát. Nie je to však tak.  Spomínanými témami sa Maimonides zaoberá opakova-
ne, v rôznych kontextoch a s miernymi modifikáciami. Bol si toho vedomý, ako vy-
plýva z úvodu k prvému pojednaniu, v ktorom dáva rabínovi Josefovi nasledujúci 
návod na jeho čítanie: „... a keď budeš čítať danú kapitolu, tvoj zámer nesmie byť 
iba porozumenie celého predmetu tejto kapitoly, ale tiež pochopenie každého slo-
va, ktoré sa v nej nachádza, aj keď toto slovo nepatrí k zámeru kapitoly. Lebo slov-
ník tohto pojednania nebol zvolený náhodne, ale s veľkou presnosťou a krajnou 
precíznosťou a starosťou, aby sme sa vyhli chybám pri výklade nejasných miest“183.   

                                                           
183 MAIMONIDES, M.: The Guide of the Perplexed I., s. 15. 
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To, čo prvé udrie do očí pri čítaní Sprievodcu, je výklad biblických termínov. 
Spočiatku sa zdá, že kniha je vlastne iba o tom. Napríklad v I. kapitole prvého dielu 
anglického prekladu Sprievodcu  Maimoinides vysvetľuje termíny „celem“, t. j. „ob-
raz“, a „demut“, t. j. „podoba“. V kontexte tohto výkladu Maimonides v 2. kapitole 
uvádza námietku jedného muža, ktorá hovorí približne toto: človek sa stal dokona-
lým po tom, čo porušil boží príkaz, keď jedol zo Stromu poznania. Predtým bol stvo-
rený tak, že sa neodlišoval od ostatných živočíchov184. Maimonides na túto námiet-
ku reagoval takto: „Lebo intelekt, ktorý Boh nechal pretiecť na človeka a ktorý je 
jeho konečnou dokonalosťou bol ten, ktorý bol poskytnutý Adamovi predtým, ako 
sa vzoprel. To kvôli tomu, čo bolo o ňom povedané, keď bol stvorený v obraze Boha 

a v Jeho podobe.185  

Podobne Maimonides postupuje aj v ďalších kapitolách. Táto argumentácia 
ukazuje,  ako Maimonides používal filozofiu vo svojom výklade biblických pojmov  a 
zároveň je dôkazom, že Sprievodcu nemožno chápať iba ako „slovník“ biblických 
termínov. Uvedená argumentácia tiež naznačuje, že nie je možné ani 
o Maimonidovi tvrdiť, že bol „iba“ aristotelikom. Využíval aj novoplatónske idey, 
napr. emanáciu, vtedy, keď hovoril o božom tvorení. Práve preto sa považuje Sprie-

vodca za filozofické dielo. Možno v ňom nájsť výklad týchto, s filozofiou spojených, 
tém: 

- Božie atribúty a dôkaz Jeho existencie. 
- Božia prozreteľnosť a budúci svet. 
- Stvorenie sveta. 
- Proroctvo. 
- Ľudské poznanie. 

 
Božie atribúty a dôkaz Jeho existencie. V 52. kapitole prvého pojednania začína 
Maimonides svoju diskusiu o božích atribútoch vymedzením pojmu atribút ako 
toho, čo o nejakej veci hovorí, že je taká a taká. Na základe analógie toho, čo daný 
atribút predikuje o veci vysvetľuje, či sa vzťahuje alebo nevzťahuje k Bohu. Všetky 
rozdelil do piatich tried, t. j. na 

1. Atribút, ktorý indikuje esenciu a pravú realitu veci. Napr. človek je ro-
zumná žijúca bytosť. Tento atribút je iba výkladom termínu a nič viac. 
Nemôže patriť Bohu, ktorého existencia nemá príčinu. Z toho vyplýva, 
že Boh nemôže byť definovaný. 

                                                           
184 MAIMONIDES, M.: The Guide of the Perplexed I., s. 23 – 24. 
185 Tamže, s. 24. 



84 
 

2. Atribút, ktorý označuje neoddeliteľný vzťah, ako tvrdenie, že človek je 
žijúca bytosť alebo racionálna bytosť. Tento atribút nemožno pripísať 
Bohu, pretože ak by sa mal vzťahovať k časti jeho esencie, jeho esencia 
by musela byť zložená, čo je absurdné. 

3. Atribút, ktorý esenciu veci nezdokonaľuje a netvorí ju. Tento atribút je 
určitá vlastnosť (kvalita) vo vzťahu k veci, ktorej je predikátom. Táto 
vlastnosť (kvalita), uvažovaná ako najvyšší rod, sa chápe ako jeden 
z akcidentov. Teda, ak by atribút patriaci do tejto skupiny pretrvával 
v Ňom, bol by On substrátom akcidentom. A to je vzdialené Jeho pravej 
realite. 

4. Atribút, ktorý je predikovaný o veci, ktorá má vzťah k niečomu inému, 
než k sebe samému. Napr. k času alebo miestu alebo inému jednotli-
vému. Tento atribút nemusí nevyhnutne zahŕňať mnohosť alebo zmenu 
v esencii veci, o ktorej sa predikuje. Na rozdiel od vlastnosti (kvality) 
nepatrí k esencii veci.  I keď sa môže zdať, že túto triedu atribútov mô-
žeme predikovať o Bohu, nakoniec sa ukáže, že to tak nie je, pretože 
nie je žiaden vzťah medzi Ním a časom, ani Ním a miestom. Je tiež jas-
né, že nie je žiaden vzťah medzi Ním a vecami, ktoré stvoril, pretože Je-
ho existencia je nevyhnutná, zatiaľ čo to, čo stvoril má iba možnú exis-
tenciu. 

5.  Atribút, ktorý o veci predikuje jej činnosť, patrí k druhom kvality. Napr. 
Zajd je tesár. Tento druh atribútu nepatrí k esencii veci, o ktorej je pre-
dikovaný. Nemusí byť  popisovaný odlišnými pojmami jestvujúcimi 
v rámci esencie činiteľa, pretože  všetky jeho odlišné činy sú konané 
prostredníctvom jeho esencie a nie prostredníctvom pridaného pojmu. 
Z tohto dôvodu je dovolené, aby sa tento atribút predikoval aj 
o Bohu.186  

Z uvedenej klasifikácie vyplýva, že tie atribúty, ktoré je možné pripisovať 
stvoreným veciam, t. j. aj človeku, nemožno pripisovať Bohu.  Preto atribúty prvých 
štyroch tried možno nazvať vo vzťahu k Bohu negatívnymi. Poznať Boha je možné 
tým, že ich svojím rozumom pochopíme. Napríklad, i keď sa píše, že Boh nemá žia-
den vzťah k času a k priestoru, t. j. odmieta atribút vzťahu čo sa týka Boha, predsa 
Ho chápe ako formálnu i konečnú príčinu sveta, popri pôsobiacej príčine. Boh je 
ten, kto neustále obdarováva svet jeho existenciou.187 Z textu Sprievodcu je zrejmé, 
že vlastnosti, ktoré možno podľa Maimonida pripísať Bohu, sú tie, o ktorých hovorí 

                                                           
186 MAIMONIDES, M.: The Guide of the Perplexed I., s. 114 – 119.   
187 Tamže, I., s. 69. 
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aj Biblia. Sú to život, vôľa, moc a poznanie, ako atribúty totožné s božou esenciou a 
tvoriace jediný pojem na označenie jediného Boha. Tieto vlastnosti sú ekvivokál-
ne188, pretože nie je žiaden vzťah medzi ich významom, keď ich aplikujeme na Boha 
a keď na iných. Boh je nevyhnutne jestvujúci, zatiaľ čo všetko ostatné, či už stvore-
né a večné (nebesia) alebo stvorené a zanikajúce (všetko ostatné), má v sebe iba 
potenciálnu existenciu. To znamená, že na to, aby vôbec vznikli (v aristotelovskej 
terminológii tzn. prešli z možnosti do skutočnosti), potrebujú inú, vonkajšiu príčinu. 
V tomto kontexte Maimonides tvrdí, že v ich prípade je pojem existencie iba prida-
ným k ich esencii. Čo sa týka Boha, nie je rozdiel medzi jeho existenciou a esenciou, 
čo zodpovedá Avicenovmu pojmu nevyhnutnej existencie.  

Téma božích atribútov je spojená s témou poznania Boha. Môžeme ho 
poznať z Jeho ho skutkov (I, 54, 123). Poznávajúc to, čo Boh stvoril poznávame, čo 
o Bohu nemožno povedať. Také vedy ako aritmetika a geometria nás učia, že jedno-
ta Boha nie je ako jednota, ku ktorej možno niečo pridať a zmnožiť ju. Fyzika 
a astronómia nás učia, ako Boh hýbe svetom prostredníctvom oddelených intelek-
tov. Logika nám ukazuje ako myslieť správne. Ale poznanie vied, ktoré vedie 
k metafyzike, má v sebe tiež hodnotu. Cestou človeka k Bohu je jeho zdokonaľova-
nie prostredníctvom vedeckého poznania! Preto možno konštatovať, že fyzika vedie 
k metafyzike. Poznať skutky Boha znamená poznať vedy! Maimonides tu uvažuje 
o vzťahu filozofie a náboženstva podobne, ako Ibn Daud vo svojej Vznešenej viere. 

Dôkaz Božej existencie a jeho absolútnej jednoty vyplýva z Maimonidových 
slov o piatich triedach božích atribútov. Islamskí teológovia založili svoj dôkaz exis-
tencie Boha na ich dôkaze o stvorení sveta. Podľa Aristotela je však svet večný, 
preto nielen Maimonides bol postavený pred otázku, ako vyriešiť „spor“ medzi 
filozofiou a teológiou v tejto otázke. Nakoniec ju vyriešil šalamúnsky, ako vysvetlí-
me neskôr.  

 
Božia prozreteľnosť a budúci svet. Téma Božej prozreteľnosti úzko súvisí s témou 
božieho poznania. Boh pozná svet a jeho zákony, pretože je ich príčinou, ale pozná 
vo svete každú jednotlivinu? Do filozofického riešenia tohto problému zasahoval 
Aristoteles, podľa ktorého všetko, čo je jednotlivé, vzniká z látky. Forma je spoločná 
všetkým indivíduám, je všeobecná a inteligibilná. Boh, ako čisté myslenie, nemôže 
chápať všetky podrobnosti látky. Maimonides najprv uvádza päť názorov na prozre-
teľnosť: 

                                                           
188 U Akvinského je pojem jestvujúceho tiež najvšeobecnejším, t. j. zahŕňa všetko jestvujúce. Nie je 
však niečím, čo všetkým entitám patrí rovnakým spôsobom, t. j. ekvivočne.  
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1. Všetko v tomto svete je dôsledkom náhody (názor gréckych atomistov). 
2. Božia prozreteľnosť sa stáva zákonom prírody. (Tento názor pripísal 

Alexander z Afrodiziady Aristotelovi.) Všetko, čo vyplýva zo zákonov 
ustanovených od večnosti, vzniká z Božej prozreteľnosti, t. j. aj sféry 
a ich pohyb a na nich závislé pozemské druhy, ktorých uchovanie je za-
istené stálym pohybom sfér.  

3. Názor Ašaritov189, ktorí tvrdili, že vo vo svete závisí od vôle a preto od 
božej prozreteľnosti. Všetko sa deje podľa božieho nariadenia. Nejes-
tvujú zákony prírody. Boh rozhoduje a koná vo svete bez toho, aby bol 
subjektom toho, čo sa nazýva dobro a zlo.   

4. Názor mutazily (aj Saadiu Gaona) pripúšťa zákony, ktoré sú ustanovené 
múdrosťou Boha. Božia spravodivosť si želá, aby každá bytosť dostala 
odmenu na budúcom svete za utrpenie na tomto svete. Nielen ľudia, 
ale aj živočíchy, pretože Boh pozná všetky skutky všetkých na tomto 
svete.  

Po tejto sumarizácii prichádza Maimonides s vlastným riešením problému 
božej prozreteľnosti.  Čo sa týka sfér, stotožnil božiu prozreteľnosť so zákonmi prí-
rody. Čo sa týka sublunárneho sveta, v súlade s Aristotelom tvrdil, že  prozreteľnosť 
siaha iba po druhy, nie k jednotlivým indivíduám, okrem filozofov, ktorých zasiahol 
výron z Intelektu, a preto na ňom participujú. Aj tých iba vtedy, keď sú ich myšlien-
ky obrátené k Bohu. Teda boží intelekt nás neosvecuje neprestajne. Podľa Maimo-
nida sú to skôr záblesky. Prozreteľnosť spojená s  Intelektom sa prejavuje 
v proporciách podľa stupňov spojenia s Intelektom. Svetlo Intelektu osvetľuje iba 
toho, kto ho dosiahol. Je to človek, ktorý pozná Boha a Jeho skutky a študujúceho 
jeho vedy. Poznanie Boha však zahŕňa aj lásku k  Bohu, morálne správanie 
a odmietnutie telesných túžob. Aktívny intelekt tvorí nesmrteľnosť duše.  

 
Stvorenie sveta. Pri hľadaní odpovede na otázku, či bol svet stvorený, ako píše Bib-
lia, alebo je večný, ako tvrdil Aristoteles, zaujal Maimonides šalamúnsky postoj. Ako 
zvykol aj v tomto prípade uvádza najprv názory iných na tento problém: 

                                                           
189 Ašariti boli teologickou školou, ktorú založil Abú-´l-Hasan al-Aš´arí (zomrel v roku 935).  „... vychá-
dzal z presvedčenia, že by bolo veľkou chybou uplatňovať ľudskú logiku na Stvoriteľa (Alláh). V otázke 
slobody ľudskej vôle al-Aš´arí tvrdil, že ľudské činy určuje Boh, ale človek má možnosť zúčastnisť sa na 
rozhodovaní,  ktoré z nich si ‚prisvojí’ (kasb) a ktoré naopak odmietne“. OSTŘANSKÝ, B.: Malá encyklo-
pedie islámu a muslimské společnosti. Praha: Libri 2009, s. 140.   



87 
 

1. Všetci, ktorí prijímajú Mojžišov zákon sú toho názoru, že svet bol stvo-
rený z ničoho. Boh vo chvíli svojho rozhodnutia stvoril svet, aký si želal 
a z ničoho. 

2. Boh stvoril svet z prvej látky, ktorá je rovnako večná, ako Boh, ale On je 
jej príčinou. Toto je názor Platona. 

3. Boh je večnou príčinou sveta, ktorý z Neho vznikol nevyhnutne, bez 
zmeny a naveky. Toto je názor Aristotela.  

Po kratšej diskusii Maimonides robí záver: „Dva dôvody sú zodpovedné za to, 
aby sme ... týmto názorom neverili. Jeden z nich je tento. Bolo dokázané, že bož-
stvo nie je telo; z toho nevyhnutne vyplýva, že všetko, čo vo svojom vonkajšom 
význame nesúhlasí s týmto dôkazom, musíme interpretovať obrazne. Avšak večnosť 
sveta nebola dokázaná. Teda v tomto prípade texty nesmú byť odmietnuté 
a interpretované obrazne, aby vyhral názor, ktorého protiklad by mohol vyhrať 
prostredníctvom rôznych druhov argumentov“190. 

V každom prípade je svet buď večný alebo stvorený. Tretia možnosť nejestvu-
je. Ak bol svet stvorený, z toho nevyhnutne vyplýva, že Boh existuje. Ak je večný, 
potom božiu existenciu a jednotu dokázali filozofi. Boh, ktorého existenciu dokázali 
filozofi, je nehybným hýbateľom, prvou príčinou a nevyhnutne jestvujúcim. Boh 
islamských teológov je slobodne tvoriacim Stvoriteľom. Rovnako aj Boh ostatných 
monoteistických náboženstiev.  

Maimonides sa zameral na diskusiu o premisách Aristotelovej filozofie 
a dôkazy o existencii, jednote a netelesnosti Boha založil na nich. Považoval ich za 
intelektuálne rigoróznejšie.191 Ich dôkazy považoval za demonštratívne. Potom 
premýšľal takto: Ak niekto akceptuje večnosť sveta podľa Platona, podľa ktorého 
nebesia tiež vznikajú a zanikajú, tento názor by nezničil základy Zákona a z neho by 
nevyplývalo odmietnutie zázrakov. Bolo by tiež možné interpretovať obrazne texty 
Tóry a iné, s ktorými by mohol byť tento názor spojený, alebo prostredníctvom 
ktorých by mohol byť dokázaný. Avšak žiadna nevyhnutnosť nás nenúti urobiť to, 
iba ak tento názor nebude dokázaný. Vzhľadom na skutočnosti, že nemohol byť 
dokázaný, nemôžeme uprednostňovať tento názor, ani vziať ohľad na iný názor.192   

Záver: Ak by sme tento text interpretovali podľa Aristotela, bolo by to 
v rozpore so židovským náboženstvom. Ak by sme tento text interpretovali v súlade 

                                                           
190 MAIMONIDES, M.: The Guide of the Perplexed II., s. 327 – 8. 
191 KREISEL H.: Moses Maimonides. In Frank, D. H. – Leaman, O. (eds.): History of Jewish Philosophy, s. 
254. 
192 MAIMONIDES, M.: The Guide of the Perplexed II., s. 328 – 9. 
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s Platonom, nebol by v rozpore. „I keď sa zdá, že Maimonides kladie do protikladu 
tvrdenia ako o platónskom názore, tak o doslovnom význame Písma, v skutočnosti 
hovorí rozličné veci na rozličných miestach.“193 Maimonides sa však nakoniec roz-
hodol riešiť tento problém voľbou medzi možnosťou, či je večnosť sveta vedecky 
dokázateľná alebo, či je táto otázka vôbec riešiteľná človekom. Z niektorých pasáži 
v Sprievodcovi vyplýva Maimonidov názor, že večnosť sveta nemožno ani dokázať, 
ani vyvrátiť.194  Alain de Libera prirovnal Maimonidovo riešenie k polemike, ktorá 
prebehne medzi Popperom a Kuhnom o niekoľko storočí neskôr. V nej išlo o rozlí-
šenie medzi neverifikovateľným a nefalzifikovateľným.195    

 
Proroctvo. Maimonides aj v prípade proroctva najprv uvádza tri rôzne názory na 
proroctvo predtým, ako sa k tomu sám vyjadrí: 

1. Názor pohanov, ktorý považujú proroctvo za pravé a veria, že Boh si 
vybral niekoho spomedzi ľudí, spraví z neho proroka a pošle ho k ľuďom 
s poslaním. Môže to byť človek vzdelaný, aj nevzdelaný, mladý alebo 
starý. Musí byť však mravný. 

2. Názor filozofov, podľa ktorého je proroctvo určitou dokonalosťou 
v prirodzenosti človeka. Nie je možné, aby sa z nejakého nevzdelaného 
človeka stal prorok. Je to jednotlivec s nadpriemernými rozumovými 
a morálnymi vlastnosťami a  predstavivosťou. Takto pripravený sa môže 
stať prorokom. 

3.  Názor nášho Zákona a základ nášho učenia je totožný s názorom filozo-
fov až na jednu vec. Veríme, že sa môže stať, že niekto, kto sa hodí na 
to byť prorokom a je na to pripravený, sa nemusí stať prorokom, ak je 
to božia vôľa.196 

Maimonides sa prikláňa k názoru filozofov, stále však rešpektuje svoje nábo-
ženstvo, preto pripomína, že konečné slovo má božia vôľa. Pripomína, že pravá 
realita a kvidita proroctva preteká z Boha prostredníctvom Aktívneho intelektu do 
rozumovej schopnosti človeka a odtiaľ do jeho predstavivosti.197 Maimonides uvá-
dza aj podmienku: rozumová schopnosť človeka musí byť dokonalá, rovnako ako 
jeho imaginácia a neochvejnosť, resp. statočnosť. Dôležité je, že prorok počuje slo-
vá Boha iba v prorockom sne.  
                                                           
193 DAVIES, D.: Method and Metaphysics in Maimonides´Guide for the Perplexed. Oxford: Oxford Uni-
versity Press 2011, s. 41.  
194 Tamže, s. 319 – 20. 
195 DE LIBERA, A.: Středověká filosofie. Byzantská, islámská, židovská a latinská filosofie, s. 222.  
196 MAIMONIDES, M.: The Guide of the Perplexed II., s. 360 – 1. 
197 Tamže, II., s. 369. 
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V 38. kapitole Maimonides, v ktorej opisuje proroka, tvrdí, že jeho rozumová 
schopnosť je najdokonalejšia. V 39. a 40. kapitole nakoniec prezentuje svoje politic-
ké názory, podľa ktorých iba Mojžišov zákon je dokonalý a ľudia potrebujú zákon, 
pretože sú príliš odlišní, aby žili v komunite bez jeho pomoci.    

 
Poznanie. Od dokonalosti rozumových schopností človeka možno prejsť 
k Maimonidovým názorom na poznanie. Pod vplyvom al-Fârâbîho definície metafy-
ziky, ktorá zahŕňa štúdium princípov jednotlivých vied (alebo zákonov prírody), 
Boha a oddelených intelektov, sa práve posledná oblasť stala pre Maimonida najdô-
ležitejšou. Maimonides výrazne obmedzuje možné výkony nášho poznania. Opaku-
je, že nemôžeme poznať božiu esenciu. Na druhej strane platí, že iba Boh úplne 
pozná pravú skutočnosť, prírodu, substanciu, formu, pohyby a príčiny nebies. Člo-
veka obdaril schopnosťou poznať to, čo je pod nebom, pretože je to svet, do ktoré-
ho bol umiestnený a ktorého je sám súčasťou.  „Pre nás je nemožné dosiahnuť 
k východiskám, z ktorých by sme mohli robiť závery o nebesiach; lebo nebesia sú 
príliš ďaleko od nás a príliš vysoko miestom a úrovňou.  Aj keď všeobecný záver, 
ktorý možno z nich urobiť, totiž, že dokazujú existenciu svojho Hýbateľa, je záleži-
tosťou poznania, ktoré nie je dosiahnuteľné ľudskými intelektmi.“ 198 

To, čo človek môže spoľahlivo poznať, sú zmyslovo vnímateľné predmety. 
Nemateriálne jestvujúcna nemôže poznať, pretože nie je schopný myslieť abstrakt-
né formy. Preto sa intelekt človeka nemôže zmeniť na večnú substanciu. Nič 
v človeku nemôže uniknúť smrti!  Bol stvorený Bohom a Boh riadi jeho život. Keď 
toto človek pochopí, bude sa snažiť napodobovať svojím konaním Jeho konanie. 
Preto jediným „šťastím“, konečným cieľom ľudskej existencie, je podľa Maimonida 
politické šťastie.199  

Keď sa hovorí o Maimonidovej filozofii, potom sa má na mysli jeho riešenie 
problému božstva a atribútov, božieho poznania a vôle, stvorenia, proroctva, proz-
reteľnosti a problému zla, slobodnej vôle, príkazov, etiky a dokonalosti človeka. 
Toto všetko možno nájsť v Sprievodcovi , preto má mimoriadne postavenie medzi 
ostatnými Maimonidovými dielami, ale aj v dejinách stredovekej židovskej filozofie. 
Patrí k tým dielam, ktorých interpretácia je dodnes poznamenaná rozmanitosťou, 
i keď je jej spoločná snaha nájsť jeho jednotnú interpretáciu. Nie je to však čisto 
filozofické dielo a Maimonides – okrem svojho úvodu do logiky – vlastne nikdy ne-

                                                           
198 Tamže, II., s. 331.   
199 Tamže, III., s. 638. 
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napísal rozpravu alebo komentár k čisto filozofickej téme.200  Keď zomrel 8. decem-
bra 1204, zakázali študovať Sprievodcu  a kniha bola spálená. Spory okolo tejto kni-
hy však začali hneď po jej vydaní, teda v čase, keď Maimonides ešte žil. Možno tro-
chu paradoxne Zlatý vek židovskej filozofie písanej po hebrejsky začal tiež v roku 
1204, keď bol Sprievodca preložený do hebrejčiny. Trval približne tri storočia, teda 
do roku 1492, keď boli židia vyhnaní zo Španielska. „Bolo to prvý a jediný krát 
v židovských dejinách, keď filozofi a učenci píšuci po hebrejsky hrali ústrednú úlohu 
v intelektuálnom a kultúrnom živote židovských komunít Francúzska, Španielska, 
Talianska a Blízkeho východu.“201 Vznikla „trieda“ židovských prekladateľov 
z arabčiny do hebrejčiny, komentátorov a  študentov toho gréckeho vedeckého 
a filozofického korpusu, ktorý uchovali, prekladali a komentovali moslimovia. Práve 
tieto aktivity ovplyvnili filozofovanie židov v 13.  – 14. storočí.202  

Keď by sme mali porovnať zmeny, ktorými prešla racionálna špekulácia 
v židovstve od Saadiu po Maimonida, mohli by sme poukázať na to, čo ich spája, 
i to, čím sa odlišujú. Spája ich to, že ako Maimonidovo, tak Saadiovo myslenie bolo 
utvárané jeho vzdelaním, cestami, čítaním a osobnými stretnutiami a zahŕňalo de-
dičstvo rôznych škôl a náboženských komunít. Ako Maimonidova, tak aj Saadiova 
originalita spočíva v jeho schopnosti integrovať tieto rozmanité vplyvy do kohe-
rentného židovského myslenia, „... hovoriac univerzálnym kultúrnym jazykom svojej 
doby a predsa zostávajúc úplne židovskí. Rozdiely medzi Saadiom z 10. 
a Maimonidom z 12. storočia nie sú iba osobnostnými rozdielmi. Odlišné charaktery 
ich osobnej ‚stredomorskej kultúry’ reflektujú zlom  v 12. storočí. Saadiu, aj Mai-
monida možno považovať za vrchol židovskej stredomorskej spoločnosti. Saadia 
v 10. st. za znak konsolidácie a nadchádzajúceho veku judeo-arabskej stredomor-

                                                           
200 Stojí za zmienku aj skutočnosť, že „Čím starší Maimonides bol, tým viac si uvedomoval nedostatky 
niektorých ga´onských diel a svoje rozhodnutia, pokiaľ boli na týchto spisoch založené, postupne 
menil. Ešte v dobe, ked písal svoj Komentár k Mišne, sa na mnohých miestach rozhoduje podľa 
ge´onim. V Mišne Tora už veľa z týchto rozhodnutí reviduje a neváha sa proti rozhodnutiam ge´onim 
postaviť“. WEISS, A.: Maimonides halachista. In: Rukriglová, D. a kol., Sládek, P. (ed.): Moše ben 
Majmon – Maimonides. Filosof, právník a lékař. Praha: Academia 2014, s. 205.  
201 MANEKIN, Ch. H.: Hebrew philosophy in the fourteenth and fifteenth centuries: a overview. In 
Frank, D. H. – Leaman, O. (eds.): History of Jewish Philosophy, s. 350. 
202 Práce na prekladoch a komentovanie gréckeho filozofického korpusu, zvlášť Aristotelovho, trvajú 
dodnes. Aj v 20. storočí prišli viacerí filozofi s vlastnou interpretáciou Aristotela.  Napríklad Heidegger, 
ktorého filozofiu ovplyvnilo jeho chápanie vzťahu teológie a filozofie. „Skutočnosťou je, že Heidegger 
sa po štyroch semestroch telógie s ňou rozišiel a začal sa plne venovať iba filozofii.“ LEŠKO, V.:  Prvé 
fenomenologické skúmania k Aristotelovi. In Leško, V. – Stojka, R. a kol.: Heidegger, metafyzika 
a Gréci. Košice: UPJŠ 2016, s. 72.  Na ďalšie aspekty vzťahu Heideggera ku gréckej filozofii upozornila 
ako BOSÁKOVÁ, K.: Základné pojmy Aristotelovej filozofie. In Leško, V. – Stojka, R. a kol.: Heidegger, 
metafyzika a Gréci,  s. 109 – 144, tak aj ŠKÁRA, M.: Aristotelova Metafyzika IX, 1 – 3. In Leško, V. – 
Stojka, R. a kol.: Heidegger, metafyzika a Gréci, s. 245 – 268.  
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skej kultúry. Maimonides na konci 12. storočia, za znakom odlivu, koniec éry: počia-
tok ubúdania islamskej kultúry, nástup európskej intelektuálnej moci a, ako časť 
tohto procesu, veľký posun dejúci sa v židovskom svete“203.   

Na rozdiel od Saadiu má Maimonides v dejinách stredovekej židovskej filozo-
fie postavenie porovnateľné s postavením Tomáša Akvinského v dejinách kresťan-
skej, resp. latinskej, stredovekej filozofie. Akvinskému, ktorý sa narodil iba dvadsať 
rokov po smrti Maimonida, bola rovnako blízka racionalita aristotelizmu.204 Po ich 
smrti bolo po určitú dobu zakázané študovať ich dielo ich súvercom. Akvinský po-
znal Maimonidove názory a podľa Indexu Corpus Thomisticum ho ako Rabbi Moy-
sesa citoval 74 krát na sedemdesiatichtroch rôznych miestach. Poznal tú latinskú 
verziu Sprievodcu (pod názvom Doctor dubiorum), ktorá vznikla v dvadsiatych ro-
koch 13. storočia na základe nie celkom presného al-Charízího (1165 – 1225) pre-
kladu z arabčiny do hebrejčiny. Stanoviť exaktne, čo Akvinský od Maimonida pre-
vzal, alebo čím sa iba inšpiroval, je vlastne skoro nemožné. To, o čo sa snažia po-
dobné analýzy,205 je vlastne zamerané na preskúmavanie myšlienkovej blízkosti 
obidvoch velikánov dejín stredovekej filozofie.  

To, že Akvinský citoval Maimonida neznamená, že s ním súhlasil. Skôr nao-
pak. Napríklad v Teologickej summe Akvinský nesúhlasil s Maimonidovým názorom 
na božie mená. Avšak pri analýze pozícií obidvoch sa ukazuje, že „... obidvaja filozofi 
akceptujú, že určité termíny afirmatívne predikované o Bohu v Biblii v tomto kon-
texte nemajú svoj zvyčajný význam, ale sú  použité metaforicky. Všetky termíny, že 
Boh je telesný, spadajú do tejto kategórie. (...) Maimonidovo riešenie, že afirmatív-
ne predikácie sa majú chápať negatívne, je efektívnou obranou princípu božej jedi-
nečnosti, pretože odmietať, že Boh má daný atribút, nie je atribúciou. (...) Akvinský 
napísal: ‚Niektorí hovoria, že i keď všetky termíny o Bohu sú povedané afirmatívne, 
skôr popierajú, než potvrdzujú jeho veci. Teda hovoria, že ak my hovoríme, že Boh 
je živý, označujeme, že Boh neexistuje spôsobom, ktorý oživuje veci a podobne aj 
                                                           
203 SROUMSA, S.:  Maimonides in his World. Portrait of a Mediterranean Thinker. Princeton and Ox-
ford: Princeton University Press 2012, s. 23. 
204 Nebolo by správne spájať štúdium Aristotela a aplikovanie jeho metód a záverov až s 12 a 13. sto-
ročím. Už na konci 10. a v priebehu 11. storočia sa Aristotelove diela študovali predstaviteľmi kresťan-
skej scholastiky, ako na to poukazuje Marek Otisk vo svojom diele Aristoteles christianus. Peripatetic-
ká tradice v latinském myšlení 10. – 11. století, ktoré bolo vydané v Ostrave v roku 2008 Ostravskou 
univerzitou.      
205 Napríklad HABERMAN, J.: Maimonides and Aquinas. A Comtemporary Appraisal. With a foreword 
by Prof. Joseph L. Blau. New York: KTAV Publishing House, Inc. 1979; BRODIE, A: Maimonides and 
Aquinas on the Names of God. In Religious Studies 23, (1973 – 4), s. 157 – 170; BURRELL, D.: Aquinas 
and Maimonides: A Conversation abour Proper Speech. In Immanuel 16 (1983), s. 70 – 85. DOBBS-
WEINSTEIN, I.: Maimonides and St. Thomas on the Limits of Reason. Albany: State University of New 
York Press 1995. 
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iné takéto termíny. Rabbi Moyses to povedal v knihe Doctor Dubiorum’ “206. Akvin-
ského výklad, že termíny predikované o Bohu a o stvorení treba chápať nie negatív-
ne, ale analogicky možno chápať v  kontexte jeho diskusie o schopnostiach nášho 
jazyka. Maimonides si tiež myslel, že náš jazyk je absolútne nedostatočným nástro-
jom na prezentovanie Boha, a preto ani nemôžeme sformulovať pojem Boha, zatiaľ 
čo Akvinský si myslel, že môžeme sformulovať pojem Boha, aj keď ho budeme re-
prezentovať nedokonalo. Podrobnejšie analýzy sa nachádzajú v už spomentých 
špecializovaných dielach. Jestvuje však všeobecná zhoda v názore, že Akvinského 
inšpirovalo Maimonidovo riešenie problému stvorenosti, či večnosti sveta.207  

Maimonides, aj Akvinský sú významnými predstaviteľmi stredovekej filozofie 
aj preto, že mali veľký vplyv na mysliteľov nasledujúcich storočí. „Lebo nemôžeme 
viac porozumieť Spinozovmu mysleniu bez Maimonida, ako nemôžeme porozumieť 
Descartovmu mysleniu bez Akvinského.“208 Po Maimonidovi sa v stredovekom ži-
dovskom myslení naďalej udržal jeho typ aristotelovského racionalistického mysle-
nia o viere a filozofii napriek ostrej kritike zo strany niektorých židovských myslite-
ľov.209 Jedným z kritických stúpencov Maimonida bol na konci 13. a  v 14. storočí 
Gersonides. Postupne sa však vžilo príslovie: „Od Mojžiša (proroka), k Mojžišovi 
(Maimonidovi)“. Na druhej strane sa rok 1204, v ktorom vznikol prvý hebrejský 
preklad Sprievodcu, označuje niektorými autormi za začiatok Zlatého veku 
v židovskej filozofii, ktorý trval až do vyhnania židov zo Španielska v roku 1492.210 
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7. Pokračovateľ aristotelizmu:  
          Levi ben Geršom (lat. Gersonides) 
          (1288 – 1344) 

 
 

  

Gersonides bol stúpencom toho typu myslenia, ktorý do filozofie priviedol Maimo-
nides, t. j. aristotelizmu. To však neznamená, že s ním vo všetkom aj súhlasil. To, s  
čím súhlasil bolo presvedčenie, že rozum a viera sú kompatibilné, zásadne si nepro-
tirečia. Rozum je podľa neho v zhode s pravým chápaním Tóry. Ale aj pre Gersonida 
platí, že sa s filozofiou Aristotela a Averroa oboznámil prostredníctvom hebrejských 
prekladov Averoových komentárov a  prostredníctvom nich sa oboznámil aj 
s filozofiou napr. al-Fārābīho, či Avicennu. Predpokladá sa teda, že ak na niekoho 
odkazuje, napr. vo svojom diele Vojny Pána, veľmi pravdepodobne nečítal jeho 
dielo priamo, ale sprostredkovane. Necituje žiadnu latinskú kresťanskú autoritu. 
Toto však neplatí o jeho vedomostiach o Maimoniddovi, ani o jeho Sprievodcovi 

zmätených. „... pre Gersonida bol Maimonides predovšetkým teológ, židovská 
ukážka kalámu a Averoes bol predstaviteľom falasify, žiak Aristotela. Pretože Mai-
monides bol oboznámený iba s niektorými Averoovými dielami, a zdalo sa, že na 
konci jeho života, stalo sa žiadúcim kritické židovské ocenenie Averooa. Gersonides 
akceptoval túto výzvu“211. 

Život Gersonida. Tento mysliteľ sa narodil v Bagnols sur Ceze vo Francúzsku a zomrel, tiež 
pravdepodobne v Provensálsku, tiež vo Francúzsku. Provensálsko sa totiž po úpadku židov-
ského života v Španielsku v 13. storočí stala rýchlo jeho novým centrom. Znamená to, že 
Gersonides okrem hebrejčiny ovládal provensálsku francúzštinu. Všetky svoje diela napísal 
po hebrejsky. Je to on, ktorého po dlhej dobe porovnávajú s Maimondom. Podobne ako 
Maimonides aj Gersonides udivoval svojim rozsiahlym vzdelaním. Ako astronóm 
a matematik sa dostal do osobného kontaktu s vysoko postavenými kresťanskými učencami 
a duchovnými, ktorí boli spojení s pápežským dvorom v Avignone z čoho sa odvodzuje, že 
možno aj so samotným pápežom. Sú dokonca názory, že jeho vedecké diela boli napísané 
priamo na objednávku spomínaných učencov a to bol dôvod, prečo boli preložené do latin-
činy. Tvrdí sa tiež, že Gersonides svoje styky využíval aj v prospech svojich spoluveriacich. Aj 
medzi nimi bol vážený za svoje znalosti Písma a Talmudu, za svoju rabínsku učenosť. 

                                                           
211 FELDMAN, S.:  Levi ben Gershom (Gersonides). In Frank, D. – Leaman, O. (eds.): History of Jewish 
Philosophy. London and New York: Routledge 1997, s. 320. 
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Aké diela napísal Gersonides? Medzi rokmi 1325 – 1338 to boli predovšet-
kým komentáre k väčšine biblických kníh. Je autorom Komentára k Tóre, ktorý bol 
jednou z prvých troch hebrejských tlačených kníh. Napísal aj Pojednania 

o astronómii, ktoré má 136 kapitol. Popri nich je aj autorom rozsiahleho filozoficko-
teologického pojednania Vojny Pána (hebr. Milchamot adonaj). V ňom nachádzame 
časť jeho astronomických a matematických pojednaní. Z pohľadu dejín stredovekej 
židovskej filozofie sú Vojny Pána najzaujímavejšie, pretože v nich prináša svoje rie-
šenie tém stvorenia, božej prirodzenosti a ľudskej slobody, božej prozreteľnosti a 
nesmrteľnosti, proroctva a zázrakov, Tóry a príkazov. Je to práve toto dielo, 
v ktorom sa pokúsil ukázať, že filozofia a Tóra, rozum a zjavenie, majú rovnaký ob-
sah. Bol  presvedčený, že rozum bol schopný dosiahnuť všetky dôležité a základné 
pravdy. Gersonides zašiel tak ďaleko, že napísal „... ak rozum zapríčiňuje potvrdenie 
učení, ktoré nie sú kompatibilné s doslovným zmyslom Písma, Tóra nám nezakazuje 
vysloviť pravdu o týchto veciach, lebo rozum je kompatibilný s pravým chápaním 
Tóry“. Teda rozum považoval snáď aj za kritérium pravdy. 

Kým sa zastavíme pri Vojnách Pána, aspoň stručne uvedieme, že 
v spomínanom Pojednaní o astronómii Gersonides napadol niekoľko základných 
princípov Ptolemaiovej astronomie a ponúkol iné riešenia. Podkladom jeho názorov 
boli totiž predovšetkým jeho vlastné astronomické pozorovania, čo v stredoveku 
nebolo bežné. Z tohto diela sa dozvedáme o jeho pozorovaní desiatich zatmení 
Slnka a Mesiaca a o skoro stovke iných astronomických udalostí, ktoré tiež sám 
pozoroval. Bol to on, kto objavil tzv. Jakubovu tyč, nástroj, ktorý umožňuje merať 
uhlovú vzdialenosť medzi dvoma hviezdami alebo dvoma planétami. Tento nástroj, 
neustále zdokonaľovaný, sa potom niekoľko storočí používal v námornej navigácii. 
Kapitoly o trigonometrii a o Jakubovej tyči boli preložené do latinčiny v roku 1342 
augustínskym mníchom Petrom z Alexandrie. 

Gersonides napísal aj tri básne a dve responza a dnes stratený komentár o 
talmudickom pojednaní Berachot. Tieto sa považujú za jeho rabínske diela.  

Vojny Pána písal dvanásť rokov. Ich obsah rozdelil do šiestich kníh.212 Práce 
na diele skončil v roku 1329. Dnes sa považuje za jeho najznámejšie 
a najdôležitejšie filozofické dielo. Šesť kníh sa zaoberá nasledovnými témami: 

                                                           
212 Pontifical Institute of Mediaeval Studies vydal v  roku 1977 N. N. Samuelsonom pripravený preklad 
iba tretej knihy. Do angličtiny bolo dielo preložené aj Seymurom Feldmanom pod názvom The Wars of 
the Lord. Preklad prvej knihy tohto prekladu vydala v roku 1984 The Jewish Publication Society of 
America pod názvom: The Wars of the Lord, book I.: Immortality of the Soul. V roku 1987 tá istá spo-
ločnosť vydala druhý a tretí diel The Wars of the Lord v jednom spoločnom vydaní.  
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1. Či racionálna duša, ktorá iba čiastočne dosiahla dokonalosť, má po-
smrtný život a ak áno, či ľudia môžu dosiahnuť odlišné stupne nesmr-
teľnosti. 

2. Či človek pozná budúcnosť, vo sne, veštením alebo proroctvom, či toto 
poznanie prichádza prostredníctvom jeho esencie alebo akcidentu, t. j. 
bez aktívnej príčiny; ak jestvuje aktívna príčina, človek by mal poznať, 
čo je to a ako toto poznanie prichádza k človeku od tejto príčiny. 

3. Či Boh pozná existujúce veci a ak ich pozná, akým spôsobom ich pozná. 
4. Či jestvuje božia prozreteľnosť pre jestvujúce bytosti; čím je zvlášť pre 

ľudstvo a jeho jednotlivcov. 
5. Akým spôsobom hýbatelia sfér dali do pohybu tieto nebeské sféry, aký 

je počet týchto hýbateľov a ako vytvárajú tento pohyb. 
6. Či je svet večný alebo stvorený v čase; ako bol stvorený, ak vznikol. 

K tejto knihe sú pridané ešte dve otázky, preskúmanie zázrakov 
a kritériá, použitím ktorých možno spoznať proroka. 

 
           Na rozdiel od Maimonidovho Sprievodcu si Gersonides myslel, že je jeho po-
vinnosťou ponúknuť čitateľovi plody svojho vlastného trpezlivého výskumu, preto 
zostavil Vojny Pána tak, ako majú byť čítané. Metóda, ktorú použil, výklad odlišných 
názorov, vyvrátenie, potom výklad správnych téz a ich dokazovanie, bola nová 
v židovskej filozofii. Bola to Aristotelova metóda a aj metóda kresťanských scholas-
tikov (napr. Akvinského v Teologickej sume). Aristotelovej interpretácii patrí v knihe 
ústredné miesto. Gersonides nezabudol zdôrazniť, že napísal vedecké dielo, pretože 
použil dôkazy pochádzajúce z matematických vied alebo z fyziky alebo z filozofie. 
Tóra nie je politickým zákonom, ktorý nás núti veriť vo falošné veci, pretože pravda 
nevyhnutne súhlasí s Tórou a v slovách Tóry musíme odhaliť význam, ktorý sa zho-
duje s dokázanou pravdou.  

Prvá kniha sa zaoberá nesmrteľnosťou duše. V nej nájdeme aj definíciu ľudskej 
duše a intelektu. Ľudský intelekt podľa Gersonida spája človeka s večným poriad-
kom, ktorý nepodlieha zániku. Na rozdiel od svojich predchodcov nepripúšťa, že sa 
môže spojiť s Aktívnym intelektom, pretože človek je spojený so svojím telom. Ak je 
to vôbec možné, potom až po smrti človeka. V súlade s Averoom si myslel, že jed-
notlivá ľudská duša nemôže byť večná. To isté platí aj pre intelekt. Večný môže byť 
iba intelekt jestvujúci v sebe. Ten jednotlivý, ľudský, nie. Načo však máme intelekt? 
Aby sme porozumeli svetu, odpovedá Gersonides.  

Ľudskú dušu považoval Gersonides za tú poslednú, konečnú, v hierarchii duší. 
Podobne ako Ibn Gabirol/Avicebron považuje dušu, ktorá je v hierarchii nižšia, za 
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substrát, t. j. látku pre tú dušu, ktorá je nad ňou. Akú látku má na mysli v prípade 
duše, vychádza najavo, keď o nej hovorí, že je prostredníctvom rozumovej duše 
oporou hylického intelektu. Táto rozumová duša, jedna z častí imaginatívnej duše, 
je sama časťou senzitívnej, vnímavej  duše, ktorá je zasa oporou iných duší. Tým sa 
stáva oporou aj potenciálneho intelektu.  

Hylický intelekt je nadobudnutý potenciálny intelekt, ktorý od Aktívne inte-
lektu môže získať svoju dokonalosť. Táto je dvojaká:  

1. Jedna, ktorá je spojená s poznaním inteligibilnépho poriadku v duši Aktív-
neho intelektu. Gersonides ju nazval inteligibilnou reprezentáciou. Nie je 
spojená s ničím mimo myseľ, nemá žiadne spojenie s materiálnym svetom, 
obsahuje však aj akcidenty.  

2. Druhá, ktorá je spojená s vecami existujúcimi mimo dušu. Je to existencia 
v jednotlivých (veciach), vnímaných zmyslami (hebr. imut alebo a´amata). 
Skladá sa z intelektu a vnímania, a preto obsahuje v sebe aj náhodu. Je to 
poznanie inteligibilného poriadku vnímaného v jeho materiálnej existencii. 

Gersonides tvrdí, že toto poznanie je rovnaké v celom ľudstve., t. j. nielen 
nebeské telesá, ale aj všetky existujúce veci sú každému človeku známe tým istým 
spôsobom. Dôvodom je skutočnosť, že pôvodom všetkého poznania je bytosť odde-
lená od látky, od Aktívneho intelektu. Z neho je odvodené naše poznanie a z neho 
pochádza aj naša pravda.  

V druhej knihe venovanej snom, vešteniu a proroctvu Gersonides tvrdí, že poznanie 
budúcnosti sa netýka udalostí, ktoré musia nevyhnutne nastať, ale iba tých náhod-
ných, ktoré sa majú stať jednotlivcom ľudského druhu. Veštenie a proroctvo sa teda 
zaoberá udalosťami, ktoré vznikli náhodne, zhodou okolností. V skutočnosti, ak 
niektorá z možných alternatív  je určená, pretože ju niekto pozná vopred, potom 
nie je „možná“ a všetko sa stane nevyhnutne. Poznanie budúcich udalostí je pod-
mienené Aktívnym intelektom, ktorý myslí poriadok tohto sveta. Odmietol však 
pripustiť, že by sme vo sne mohli nadobudnúť vedecké poznanie.  To je dôvod, pre 
ktorý proroci napríklad vo sne nemali niekdy zjavenia týkajúce sa inteligibilných 
predmetov. Abrahám nepoznal počet hviezd, pretože to nevedeli v jeho dobe. Eze-
chiel si zasa myslel, že počuje hlas nebeských sfér, pretože to bola predstava doby, 
v ktorej žil. Vnucuje sa otázka, aký je rozdiel medzi prorokom a veštcom. Prorok 
musí byť podľa Gersonida dokonalým učencom a musí sa starať o dobrý morálny 
poriadok národa. Preto napísal, že je to intelekt, ktorý prijíma proroctvo. Sny 
a veštenia sú však prijímané imaginatívnou schopnosťou duše. Prameňom obidvoch 
je však znova Aktívny intelekt.  
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Tretiu knihu venoval Gersonides božiemu poznaniu jednotlivých a náhodných vecí 
sublunárneho sveta. Uvádza argumenty Filozofa, podľa ktorých Boh nepozná jed-
notliviny a s nimi argumenty učencov Tóry, ktoré dokazujú, že Boh vie o všetkom, 
čo sa deje na tomto svete. Téma, ktorá bola bežná v dejinách stredovekej filozofie.  

Štvrtá kniha definuje božiu prozreteľnosť a skúma, či sa vzťahuje iba na jednotliv-
cov alebo iba na ľudský druh tak, ako v prípade iných druhov. V nej Gersonides 
najprv sumarizuje tri tézy: 1. Aristotelovu, ktorá vzťahuje božiu prozreteľnosť na 
ľudský druh, ale nie na jednotlivcov, 2. Stúpencov Tóry, ktorí tvrdia, že sa božia 
prozreteľnosť vzťahuje na každého človeka, 3. Veľkých židovských mysliteľov, ktorí 
tvrdia, že božia prozreteľnosť dozerá iba na niektorých ľudí, nie však na všetkých. 
Gersonides odmietol prvú, podľa neho Aristotelovu mienku, pretože podľa jeho 
názoru sa božia prozreteľnosť vzťahuje iba na niektorých ľudí kvôli ich individuálnej 
prirodzenosti. Druhú tézu odmietol na základe špekulácie, skúsenosti a Tóry. Na 
základe špekulácie, pretože tvrdí, že božie poznanie je obmedzené slobodnou voľ-
bou človeka. Boh preto nemôže odmeniť alebo potrestať človeka za skutky, 
o ktorých nevie. Priklonil sa však k tretiemu názoru.  

V tejto knihe teda nájdeme Gersonidovo chápanie slobodnej ľudskej vôle. 
Gersonides to vysvetľuje na príbehu o Abrahámovi a jeho synovi, ktorého mal obe-
tovať Bohu. Podľa Gersonida Boh nevedel, ako sa Abrahám rozhodne, keď mu pri-
kázal, aby vystúpil na horu Moria. Ak by bol Boh vedel, že Abrahám ide obetovať 
Izáka, potom by Abrahámova voľba nebola jeho slobodným, ale vopred predurče-
ným rozhodnutím. Obetovať syna by bolo nevyhnutné. Ale ak Boh nevedel, ako 
prebehne táto budúca udalosť, možno hovoriť o jeho vševedúcnosti? Gersonides 
odpovedá, že Boh pozná všetko, čo je poznateľné. Všetko náhodné, t. j. to, čo závisí 
na voľbe, nie je poznateľné. Ak by to tak bolo, nejestvovala by náhoda. Čo teda Boh 
pozná? Pozná všeobecné zákony, ktoré riadia svet, aj zákony, ktoré riadia ľudské 
správanie. 

Piata kniha Gersonidových Vojen Pána je obsahuje jeho astronomické názory, ktoré 
sú v prvej časti knihy rámcom pre rozvíjanie jeho filozofických názorov. A s astro-
nómiou úzko súvisí matematika, tá zasa zahŕňa v sebe pravú fyziku a tá dáva presné 
dimenzie hviezdam a opisuje ich pohyby.213 Druhá časť je plodom fyzikálnych vied, 
pretože nebeské telesá sú ako forma a entelechia iných fyzikálnych stvorení. Ak im 
porozumieme, potom porozumieme forme a entelechii iných jestvujúcien. Tretia 
časť je plodom „všeobecných“ vied, t. j. metafyziky a jej cieľa. Božská veda obsahuje 
veľa tém, ktoré treba vysvetliť. Všetky sa však zhodujú v tom, že človek môže do-

                                                           
213 Túto časť vydávali aj samostatne. Zaujímal sa o ňu aj Kepler. 
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siahnuť poznanie Boha a intelektov, hýbateľov sfér.  To odporuje názoru Maimoni-
da a skrze neho aj názoru al-Fārābīho, ktorí to považovali za veľmi nepravdepodob-
né. Ani dosiahnutie istoty v poznaní nebeských telies nepovažovali za pravdepo-
dobné.  

Naproti tomu bol Gersonides presvedčený, že vytvoril teóriu nebies 
a pohybu, ktorá sa priblížila k skutočnosti. Bol presvedčený, že pochopil vzťah, ktorý 
spája nebesá a zem. Bol presvedčený, že dosiahol to, čo človek môže dosiahnuť vo 
vzťahu k poznaniu hýbateľov nebies. Toto mu vyplynulo z jeho astronomických 
teórií, ktoré mali základ v jeho vlastnom pozorovaní. Táto astronomická časť tvorí 
integrálnu súčasť jeho knihy, pretože bez jeho pozorovaní by všetky jeho tvrdenia 
zostali iba predpokladmi. A aká bola jeho predstava o nebesiach? 

Usporiadanie vecí, ktoré vznikajú a zanikajú je určené nebeskými telesami.  
Tento poriadok je zvečnený v jeho zmene: pozemské veci sa menia jedna v druhú 
v rôznom čase. Ale tieto zmeny sú pravidelne usporiadané. Príčinou večnosti sublu-
nárneho poriadku je stabilná a nemenná prirodzenosť nebeských telies. Reprezen-
tujú zákon a poriadok sveta. Pohyby sfér majú za cieľ dokonalý pozemský poriadok. 
Nielen je možné, že vyššie existuje v prospech nižšieho, ale je to aj tak. Boh koná na 
to, čo je pod Ním, a emanuje Svoj vplyv ponad to. Podobne Aktívny intelekt pôsobí 
a emanuje ponad pozemské veci a táto emanácia existuje v prospech týchto mate-
riálnych vecí. Pretože jestvuje veľa pohybov sfér, jestvuje aj veľa rôznych vplyvov 
týchto sfér na pozemské stvorenia. Sféra pevných hviezd (stálic) s ich početnými 
svetlami je nadradená piatim sféram, z ktorých každá  drží iba jedno astrálne telo. 

V tretej časti V. knihy Gersonides vysvetľuje, čo má na mysli pod „hýbateľmi“ 
sfér a aký je vzťah medzi hýbateľmi a Bohom. Nebeské telesá sú príliš dokonalé, než 
aby sa zrodili náhodou. Nebeskými sférami hýbu oddelené, separované intelekty. 
Z ich opisu vyplýva, že 1. Boh nemôže byť hýbateľom sféry (i keď podľa Averroa je 
hýbateľom najkrajnejšj sféry), 2. Aktívny intelekt, darca foriem v tomto nižšom sve-
te, nemôže byť hýbateľom sféry. Je emanovaný zo všetkých hýbateľov sfér a z nich 
emanujú tí existujúci. Hýbatelia sfér pripravujú látku prostredníctvom lúčov hviez 
a obdarovávajú ju formou  prostredníctvom Aktívneho intelektu. Svet intelektov sa 
potom javí takto: Boh, Intelekt, ktorý je úplne oddelený od látky, nehybný, ktorý 
všetko usporadúva. Potom nasleduje Aktívny intelekt, tiež nehybný, ktorý spája 
intelekty (celkom ich je 48), hýbateľov sfér s ich sférami; disponuje pozemskými 
vecami.  

Boh, ako Prvá príčina, pozná seba samého a poznávajúc seba samého pozná-
va všetky veci v najdokonalejšej forme, aká môže byť, pretože sú spoznávané 
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z perspektívy jednoty. Toto myslenie, ktoré sa spája s inteligibilným 
a inteligentným, je, podľa Gersonidea, predovšetkým „Radosťou“. Podľa Biblie je to 
prvý z božích atribútov. Spája ju s poznaním. Iné atribúty sú napr. život, substancia-
lita, existencia, jednota, konanie, dobro, účel, a pod.  

Šiesta a posledná kniha Gersonidových Vojen Pána sa zaoberá stvorením sveta. 
Považuje ho za problém, na ktorý možno odpovedať iba adekvátnymi termínmi, čo 
znamená 1. Musíme poznať totalitu toho „stvorenia“, o ktorom hovoríme a 2. Mu-
síme niečo vedieť o Prvej príčine. Ak si uvedomíme, ako je chabé naše poznanie 
o substancii Prvej príčiny, je ťažké niečo tvrdiť o možnosti alebo nemožnosti stvo-
renia v čase. Čo sa týka sveta vznikania a zanikania, dokázať nemôžeme nič. Nedá 
sa skúmať to, čo sa neustále mení. Vlastnými objektmi skúmania sú iba veci, ktoré 
jestvujú nepretržite. Takéto môžu byť myslené ako objekty, ktoré nepodliehajú 
zániku. Takými sú nebeské telesá a ich hýbatelia, ale podľa Gerosnida aj  čas, pohyb 
a tá časť zeme, ktorá je viditeľná nad vodou. Iba vtedy, ak by bolo možné dokázať, 
že tieto veci vznikli, bolo by jasné a nepochybné, že svet ako celok vznikol.     

Všetko, čo je účinkom konečnej príčiny a nevyhnutne a neustále z nej vzniká, 
má počiatok v čase. Napríklad, dom je dielom murára, ale jeho existencia od neho 
stále nezávisí. Teda musel nevyhnutne vzniknúť v danom momente. Ak môžeme 
poznať spôsobom, že nejaká bytosť vznikla a bola vytvorená konečnou príčinou, aby 
sme dokázali, že vznikla v čase, môžeme tiež ukázať, že príčina a dôsledok nie sú 
nevyhnutne spojené. Toto je prekvapujúca stránka Gersonidovej argumentácie. 
Dve iné vlastnosti vo veciach, ktoré vznikli, tiež neumožňujú dokázať, že môžeme 
rozlišovať medzi tým, čo vzniklo v čase a čo vzniklo večne.  

Aby podporil stvorenie sveta v čase, pridáva Gersonides argument, ktorý je 
nasledovný: prvé telo, z ktorého bol stvorený svet je niečo, čo je ničím: nevzniknuté 
telo, absolútne zbavené formy, ktoré neudrží žiaden tvar, je úplne neutrálne a je 
čistou možnosťou. Je to toto tekuté telo, ktoré sa nachádza medzi rôznymi sférami 
a dovoľuje im hýbať sa bez toho, aby si prekážali, lebo je neschopné klásť odpor. Je 
to neutrálne telo, bez života, absolútne protikladné Bohu, ktorý je Formou 
v dokonalom stave, telo, ktorého večnosť nie je pozitívnou vlastnosťou lebo je 
prázdnou večnosťou, umiestnenou práve nad ničotu. Toto prvé telo, existencia 
ktorého medzi sférami je známa prostredníctvom zmyslov, dostalo od božej vôle 
pevný tvar a moc udržať ho ako látku sféry. V sublunárnom svete má tvar prvkov 
a schopnosť prijať každý iný tvar. 

Piatu knihu Gersonides končí filozofickou exegézou príbehu Genezis 
a zdôvodnením zázrakov. Podobne ako pred ním Maimonides, aj Gersonides spája 
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problém časového stvorenia času a zázrakov. Stvorenie a zázraky sú vznikom jednej 
veci z inej, ktorá ju neobsahuje priamo a potenciálne. V každom prípade iba príchod 
sveta umožnil príchod zázrakov a zvlášť dar Tóry. Zázraky môžu produkovať iba 
substancie alebo akcidenty sublunárneho sveta a v prítomnosti proroka. Autorom 
zázraku je Aktívny intelekt, ktorý využíva prírodné zákony. Ale niektoré, ako naprí-
klad, že Slnko zastalo nad Gideonom, považuje Gersonides jednoducho za nemož-
né.214  

Gersonidov názor, že nebeské sféry sú stvorené a zároveň večné, však nie je 
Aristotelov, ale Platonov (z Timaia 41a – b). Gersonides však, na rozdiel od Platona, 
šiel ďalej, pretože pre Platona sú nebeské telesá večnými kvôli božej vôli, ale podľa 
Gersonida sú doslova nezničiteľné. Sú dokonalé a jednoduché, nemajú žiadne vnú-
torné zloženie alebo protikladnosť, a preto nemôžu zaniknúť. „Boh teda nemôže 
zdokonaliť pôvodný kreatívny akt. Teda trvajú ad infinitum. Svet potom pre Gerso-
nida mal počiatok, ale nebude mať nijaký koniec.“215    

Gersonidovo myslenie je nepochybne originálne a najmä systematické. Svoje 
názory na Boha, svet i človeka vytvoril aj na základe vlastných atronomických pozo-
rovaní. Na jednej strane je sympatické a uľahčuje skúmanie jeho myslenia, keď 
uvádza názory tých autorov, s ktorými polemizuje, cituje ich menovite, ostatných 
však nie, čo na druhej strane sťažuje identifikáciu mnohých iných. Charakter jeho 
diela sa často označuje za aristotelovský, ale toto možno akceptovať s vedomím, že 
to neznamená úplné stotožnenie sa so všetkým, čo ako aristotelovské, či peripate-
tické, bolo bežné v islamskom svete. Rozhodujúcu úlohu, ktorú Gersonides pripisuje 
Aktívnemu intelektu, prevzal od al-Fárábího. Gersonidov opis Božích pozitívnych 
atribútov sa podobá opisu Dunsa Scota a Tomáša Akvinského. A jeho dobré kontak-
ty s kresťanskými učencami a teológmi indikujú, že bol oboznámený so scholastic-
kou intelektuálnou klímou.     
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8. Stanovenie hraníc filozofie a náboženstva: 
          Moše ben J(eh)ošua ben Mar David z Narbonne  
          (Narbonides) 
          (asi 1300 – 1362) 
  

 

Život Narbonida. Moše ben Jošua ben Mar z Narbonne, známy aj ako Maestro Vidal 
Bellsom, skrátene Moše Narboni, jel popredný židovský averroista 14. storočia. Narodil sa 
v Perpignane. V tomto meste začal pôsobiť aj ako lekár. V roku 1344 však, keď dokončil svoj 
komentár k Ibn Rušdovmu Listu o možnosti spojenia s aktívnym intelektom, utiekol 
z Perpignanu do severného Španielska kvôli nepokojom, ktoré nasledovali po dobytí Malor-
ky aragonským kráľom Pedrom IV. Odvtedy žil striedavo v takých mestách, ako Barcelona, 
Burgos, Cervera, Toledo a Soria. Bolo to možné aj preto, lebo židovských lekárov si 
v severnom Španielsku vážili. Mestá ich najímali, napriek cirkevným zákazom, aby 
sa spoločne s kresťanskými lekármi starali o zdravie mestskej populácie. V roku 1349 bol 
Narboni nútený opustiť Cerveru pred prenasledovaním židov, ku ktorému došlo po vypuk-
nutí „čiernej smrti“ (moru). Podľa všetkého narýchlo, pretože vo svojom dome zanechal 
celú svoju knižnicu. V roku 1355, keď sídlil v Tolede a zaoberal sa písaním komentára 
k Maimonidovmu Sprievodcovi zmätených (ktorého začal študovať, keď mal trinásť rokov), 
zažil drancovanie a plienenie židovských domov na vlastnej koži. Odišiel preto do Sorie, kde 
dokončil spomínaný komentár v roku 1361/2. Ním sa preslávil vo filozofických kruhoch.216 
Krátko po jeho dokončení zomrel. Okrem neho však napísal komentáre aj k dielu al-
Ghazzálího a Ibn Tufajla.  

Narboni bol plodný autor. Napísal štyri komentáre a tri kratšie diela.  Komen-
táre napísal k dielam Maimonida, al-Ghazálího, Ibn Tufajla, Averroa a k biblickej 
knihej Náreky. Tromi kratšími dielami sú:  List o mierach Božej postavy (hebr. Ši´ur 
koma), Rozprava o voľbe (resp. slobodnej vôli, hebr. Ma´amar ha-Bechira), Výroky 

Mojžiša (hebr. Pirkej Moše). Práve v týchto troch možno nájsť Narboniho originálne 
myšlienky. Snažil sa neustále „... zladiť biblicko-talmudickú tradíciu s grécko-
moslimskou filozofiou svojej doby, ktorú pre neho predstavovali Ibn Rušdove diela. 
(...) na počiatku svojej dráhy hlásal zjavný mysticizmus, ktorého sa neskôr – aspoň 
navonok – zriekol, (...)“217. 

                                                           
216 Tento komentár bol publikovaný vo Viedni v roku 1852 J. Goldenthalom. Opakovane bol vydaný 
v roku 1961 v Jeruzaleme.  
217 HAYOUN, M. – R.: Židovské osvícení mezi Cordóbou a Berlínem (I). Překlad Jindřich Vacek. Praha: 
Volvox Globator 1998, s. 194.  
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Svojím komentárom k Averroovi sa Narboni zaradil medzi židovských averro-
istov, ku ktorým v 13. storočí patril aj Izák Albalag a Šem Tov ben Falakera, v 14. 
storočí Josef Kaspi, Moše Narboni a Levi ben Geršom (Gersonides), v 15. storočí 
Juda Messer Leon a  Elija Delmedigo. Maimonides sa považuje za filozofa, ktorý 
odporúčal študovať komentáre Averroa k Aristotelovým dielam Šmuelovi ibn 
Tibbonovi, prekladateľovi jeho Sprievodcu zmätených. A práve tým nasmeroval 
pozornosť k Averroovi tých generácií židovských mysliteľov po ňom, ktorí mali záu-
jem o filozofiu.  

Vo svojom komentári k Maimonidovmu Sprievodcovi zmätených, v ktorom sa 
Narboni zaoberal  Božím poznaním, sa odvolal na Averrovo tvrdenie, že „Boh pozná 
sám seba, čím sú, v určitom ohľade, všetky existujúce veci. Preto, ak myslí seba 
samého, myslí všetky existujúce veci oveľa dokonalejším spôsobom“218. Boh nepo-
zná jednotlivé – pretože tie sú vnímané zmyslami – alebo všeobecné – pretože tie 
sú abstrahované zo zmyslových jednotlivých. Skôr mysliac seba samého je schopný 
chápať všetko, čo sa vyskytne ako výsledok tohto božského tvorivého poznania.219  
Narboni často odmietal Maimonidove názory a poukazoval na jeho závislosť na al-
Fárábím a Ibn Sínovi. Preto neprekvapuje, že sa častejšie odovolával na Ibn Rušda, 
ako svojho učiteľa, než na Maimonida.    

V dobe, keď žil Narboni, sa židovská filozofia zaoberala problémom Božieho 
poznania sveta a nášho poznania sveta a Boha. Práve tento problém analyzuje Nar-
boni vo svojom diele Ši´ur koma (doslovne Miera božieho tela)220. „Filozofi vysvetľu-
jú, že nejestvuje nič, okrem dvoch vecí: Boha a Jeho stvorení [Sprievodca I, 34, s. 
71]; a že všetky jestvujúcna, iné než Boh, existujú skrze Neho; [že] Jeho poznanie 
a On sú totožné, a [že] v Ňom, nech je požehnaný, intelekt, inteligentný 
a inteligibilný sú jednou a tou istou vecou.“221 Narboni v tomto diele uvažuje 
o Bohu ako o miere všetkých jestvujúcich vecí. Vychádzal pritom z komentára Ab-
raháma Ibn Ezru k Exodu. Za pomoci biblických a rabínskych pasáží uvažoval 
o dvoch druhoch poznania: božom poznaní svojich stvorení, ktoré nazval poznaním 
Tváre a o Poznaní božieho poznania Jeho stvoreniami, ktoré nazval poznanie poza-

                                                           
218 MANEKIN, Ch. (ed.): Medieval Jewish Writtings, s. xxi. 
219 MANEKIN, Ch. (ed.): Medieval Jewish Writtings, s. xxii. 
220 I keď názov tohto dielka vytvára presvedčivý dojem, že pojednáva o božích mierach, sympatizuje-
me viac s interpretáciou, že nadsadené opisy fyzikálneho tela Boha mali za cieľ skôr zdôrazniť, že Boha 
nemožno opísať. K tejto téme odporúčame napríklad COHEN, M. S.: The Shi´ur Qomah: Liturgy and 
Theurgy in Pre-Kabbalistic Jewish Mysticism. University Press of America 1983. DAN, J.: A very short 
introduction to Kabbalah. Oxford: Oxford University Press 2007. Začiatočníkom odporúčame publiká-
ciu SADEK, V.: Židovská mystika. Praha: FRA 2003. 
221 NARBONI: Iggeret Shiur Qoma. Prel. A. Altmann, s. 271. 
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dia. Je to narážka na Ex 33, 23: „Keď odtiahnem svoju dlaň, uvidíš ma iba od chrbta. 
Moja tvár sa nedá vidieť“. 

Podobne v tomto diele sa vyjadruje k rozdielu medzi filozofiou 
a náboženstvom, keď napísal: „Filozofi povedali, že Boh, nech je požehnaný, je je-
den a že je najslávnejší z jestvujúcich a že v tomto zmysle je On princípom tých, čo 
prišli po Ňom. Rabín Moše [ben Majmon] blahej pamäti pre vysvetlil [verš]: ‚ Hos-
podin povedal: Tu pri mne je miesto, vystúp na skalu!’ (Ex 33, 21): Spoliehaj sa na 
a buď pevný v úvahe, že Boh, nech je vyvýšený, je prvý princíp. To je vchod skrze 
ktorý prídeš k Nemu.’ (Sprievodca I, 16). Chcel povedať, že o pravde, ktorá sa Ho 
týka vieme toľko, koľko je v našej povahe poznať: t. j. [vedením] že On je prvým 
princípom, pretože On je [jednotou] intelektu, inteligencie a inteligibility, ktorý je 
vnímaný rôznymi spôsobmi, zatiaľ čo On myslí formy najslávnejšou možnou exis-
tenciou.“ 222 

Narboni sa riadil výkladom Majmonida, ale z citátu jednoznačne nevyplýva, 
že hovorí o stvorení v čase. Jeho tvrdenie, že Boh myslí formy, skôr vedie 
k predpokladu, že považoval svet za večný. Boh aj v tomto kontexte zostáva príči-
nou sveta, pretože formy jestvujúcich vecí pochádzajú z Neho a možno ich považo-
vať za sily, ktoré tvoria svet. A tieto formy jestvujú v mysli Boha, preto sú rovnako 
večné, ako on. Tým sa Narboni priblížil k onomu známemu Aristotelovmu tvrdeniu, 
že svet je večný spôsobom, ktorý neodporoval biblickým veršom, napr. Iza 43, 7 
„Všetko, čo sa nazýva Mojím menom a ktoré som stvoril pre svoju slávu, som sfor-
moval, ba dokonca urobil .“   

V čase, keď Narboni dokončil spomínaný komentár, dokončil aj iné svoje die-
lo, Rozprava o voľbe (niekedy prekladané aj ako Rozprava o slobodnej vôli, hebr. 
Ma´amar ha-bechira). V tomto diele polemizoval s koncepciou determinizmu svoj-
ho predchodcu Abnera z Burgosu/Alfonsa z Valladolidu ( asi 1260 – 1347)223, preto-
že považoval za absurdné, aby všetko bolo predurčené. „Avšak, ak by to bola prav-
da, potom jeho premisy by protirečili jedna druhej.  Lebo, ak sú veci predurčené, 
potom jeho vyhlásenie, že by sme sa predsa nemohli vyhnúť úsiliu, lebo skrze úsilie 

                                                           
222 Tamže, s. 276. 
223 Tento mysliteľ v druhej polovici svojho života konvertoval na kresťanstvo, prijal meno Alfonso 
z Valladolidu a spolu s konverziou zanechal svoje predchádzajúce aristotelovské pozície, prešiel 
k novoplatonizmu a stal sa „prvým filozofickým a vedeckým kritikom“ Aristotela (podrobnejšie Sadik, 
Sh.: Abner of Burgos. [online] 20. 10. 2016. Dostupné na internete: 
http://plato.stanford.edu/search/searcher.py?query=Abner+of+Burgos. Považuje sa za najradikálnej-
šieho novoplatónskeho kresťanského mysliteľa  v stredoveku. Svojimi dielami silne ovplyvnil židovskú 
filozofiu na konci stredoveku. Niektoré jeho názory ovplyvnili prostredníctvom Chasdaja Crescasa 
západoeurópsku filozofiu. 
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dosahujeme predurčený želaný výsledok, je absurdné. Okrem toho jeho interpretá-
cie ‚Ak je rozhodnutie pravdivé, úsilie je zbytočné’, totiž že úsilie dosiahnuť opačný 
výsledok skôr, než predurčený je zbytočné, tiež protirečí jeho druhej premise.“224 
Nesúhlasil ani s Abnerovým presvedčením, že ľudia majú slobodnú vôľu 
v obmedzenom rozsahu. Napríklad sú slobodní vo vzťahu k sebe navzájom, t. j. mô-
žu si voliť medzi dvomi možnosťami.  Ale ak vezmeme do úvahy všetky príčiny, kto-
ré ovplyvňujú život človeka, potom ony obmedzujú výber možností iba na jednu.225 
Toto podľa Narboniho vedie k fatalizmu, i keď Abner to odmietol. Podľa tohto fata-
lizmu, ak Boh nariadil, že Reuven bude bohatý, potom bude bohatý a je jedno, či 
pre to niečo urobí alebo nie. Narboni svojou argumentáciou odmietol Abnerov kau-
zálny determinizmus, spolu s fatalizmom. V celej knihe sa vracia k tejto téme opa-
kujúc hlavné body Aristotelovej Metafyziky, ktorou sa zaoberal aj iný židovský filo-
zof, Izák Albalag. 

Tretím, nielen z pohľadu filozofie, ale aj mystiky, je zaujímavým Narboniho 
významné lekárske dielo Sefer orach chajim (Kniha cesta života). Zachovalo sa 
v rukopise. Považuje sa za cenný zdroj jeho autobiografických údajov, ale svojimi 
citátmi a informáciami aj za zdroj o starovekých a stredovekých lekároch. Obsahuje 
údaje o vzdelávaní detí, mágii, astrológii a filozofii. Zvlášť však o jeho vlastných le-
kárskych skúsenostiach.  

Toto kompendium napísal v roku 1350. Pozostáva zo šiestich častí, ktoré ma-
jú viacero kapitol. Prvá časť sa zaoberá chorobami hlavy, očí, uší, nosa, tváre a úst. 
Druhá časť sa zaoberá chorobami hrdla, pŕs, pľúc a podpažia. Tretia časť sa zaoberá 
chorobami brucha a vnútorností. Štvrtá časť o liečení chorôb pečene, melanchólie, 
obličiek, močového mechúra, penisu, semeníkov a maternice. Tiež sa zaoberá živo-
tosprávou a morálnym vzdelávaním detí a životosprávou dospelých. Piata časť ob-
sahuje diskusiu o kĺboch, abscesoch, ranách spôsobených vonkajšími faktormi 
a chorobami kože. Šiesta časť prináša návody na liečenie rôznych druhov horúčok a 
horúčkovitých stavov. Treba poznamenať, že Narboniho odborná medicínska ter-
minológia pochádzala z niekoľkých jazykov: z hebrejčiny, arabčiny, latinčiny, ro-
mánštiny. Netreba to však automaticky považovať za dôkaz, že ovládal všetky spo-
mínané jazyky. Skôr možno tvrdiť, že ovládal časť medicínskej terminológie 
v spomínaných jazykoch.  

                                                           
224 NARBON, M. (NARBONI): The Treatise on Choice. In MANEKIN, Ch. (ed.): Medieval Jewish Writ-
tings, s. 143 – 144. 
225 Sadik, Sh.: Abner of Burgos. [online] 20. 10. 2016. Dostupné na internete: 
http://plato.stanford.edu/search/searcher.py?query=Abner+of+Burgos.  

http://plato.stanford.edu/search/searcher.py?query=Abner+of+Burgos


107 
 

Tvrdí sa, že je to filozoficky zaujímavé dielo preto, lebo napríklad v kontexte 
liečenia melanchólie napísal, že štúdium symptómu tejto choroby sa sústreďuje na 
skryté veci, ktorými sa viac zaoberá filozofia. Vzájomný vzťah medzi filozofiou, me-
lanchóliou a ústraním, resp. osamotením, pochádza od Aristotela, ktorý si myslel, 
že toto bola choroba „významných“ medzi ľuďmi, aj jeho samotného.226 To by však 
nestačilo. Skutočnosťou je, že v tomto diele možno nájsť aj Narboniho politické 
myšlienky, lingvistickú filozofiu a astrológiu. Tiež jeho názory na výchovu, ku ktorej 
sa vyjadril vo svojom komentári k dielu Haj ibn Jakzán (Živý, syn Bdiaceho). 
V Narboniho diele, a v tomto zvlášť, sú silné vplyvy moslimského myslenia 
a medicíny. Ako tvrdí Gerrit Bos, ak bolo jeho dielo populárne v kresťanskom Špa-
nielsku 14. storočia, je to dôkaz trvalej popularity arabských a po arabsky písaných 
diel z oblasti medicíny. „I keď historici medicíny zaznamenali pretrvávajúci vplyv Ibn 
Sínovho Kánonu, naše štúdium Sefer orach chajjim dokazuje popularitu iných diel, 
zvlášť Ibn al-Džazzarovho Zad almusafir (Zabezpečenie pre cestujúceho a obživu pre 
usadeného)227. Náš obmedzený lingvistický výskum naznačuje, že naozaj poznal 
arabčinu a konzultoval arabské medicínske diela pri písaní Sefer Orach chajjim.“228  

Aj v diele Výroky Mošeho (hebr. Pirkej Moše) sa Narboni zaoberal nielen 
Sprievodcom zmätených, ale aj kabalou, astrológiou a božou prozreteľnosťou. Dnes 
síce astrológia napriek svojej popularite má aj pochybnú povesť, ale Narboni ju 
považoval za vedu spojenú s dodržiavaním božích príkazov, ktorá nám pomáha 
bojovať so zlými vplyvmi. Poznamenávame, že kabalisti sa v tej dobe všeobecne 
považovali za astrológov. 

Colette Sirat považuje Narboniho za dôležitého mysliteľa a dobrý príklad ži-
dovskej filozofie  14. storočia, teda toho, čím sa židovskí filozofi v tomto storočí 
zaoberali. A tým bola aj astrológia, aj kabala. V kontexte kabalistickýchb diskusií na 
tému ši´ur koma niektorí židovskí racionalistickí myslitelia buď cítili veľké rozpaky, 
alebo „... sa ho snažili zachrániť a dať mu filozoficko-alegorickú interpretáciu, ako 

                                                           
226 Požiadavka ústrania/osamotenosti  ako nevyhnutného predpokladu konečného šťastia človeka 
bola ústredným problémom politickej filozofie moslimského filozofa Ibn Badždžu (zomrel v roku 1138) 
a Ibn Tufajla (zomrel v roku 1185), ktorí tvrdili, že iba „samotár“ ho môže dosiahnuť. 
227 Preklad časti tohto diela pod názvom Ibn al-Jazzār’s Zād al-musāfir wa-qūt al-ḥāḍir, Provisions for 
the Traveller and Nourishment for the Sedentary, Book 7 (7–30). Critical Edition of the Arabic Text with 
English Translation, and Critical Edition of Moses ibn Tibbon´s Hebrew Translation (Ședat ha-
Derakhim) vyšiel v Leidene: Brill 2015.   
228 BOS, G.: R. Moshe Narboni: Philosopher and Physician. A Critical Analysis of Sefer Orah Hayyim, s. 
251.  
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napríklad Moše Narboni (zomrel v roku 1362)  v jednom svojom pojednaní a Šim´on 
ben Cemach Duran (14. st.)“229.  

Kabala mala veľkú odozvu v stredovekom kresťanskom mystickom myslení. 
Niektorí autori to dávajú do súvislosti s vplyvom novoplatonizmu. Napríklad, keď sa 
opisuje výstup duše „... k zjednoteniu s  božským, musí byť transcendencia 
v doslovnom zmysle: prekračovanie, cesta ‚hore a von‘, skrze dlhý rad medzistavov 
alebo medzisvetov, dokiaľ duša neprejde ‚tridsiatimidvomi cestami stromu života‘ a 
– povedané kabalistickým jazykom – nakoniec nedospeje do koruny – 
k obšťastňujúcemu poznaniu Boha, k priepasti alebo božskej temnote dionýsiovskej 
školy, k novoplatónskemu Jednu230. Nie je však známe, že by ho citoval a kritizoval 
niektorý zo stredovekých kresťanských mysliteľov. 

Na záver dodávame, že Narboniho si treba pamätať nielen ako kabalistu, ale 
ako mysliteľa, ktorý rozhodujúcim spôsobom prispel k vzniku tej podoby židovské-
ho averroizmu, s ktorou sa zoznámil posledný padovský averroista Elija Delmedigo. 
Bol osobnosťou, ktorá zachytáva vývoj stredovekej židovskej filozofie a je pre nás 
zaujímavá najmä z pohľadu jej postoja k vzťahu filozofie a náboženstva. 
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9. Náboženstvo nie je filozofiou:  
           Elija ben Moše Abba Delmedigo 
           (asi 1458/60 – 1493) 
 

 

Obdobie od roku 1400 do roku 1600 predstavuje aj v dejinách stredovekej židovskej 
filozofie prechod od stredoveku do novoveku. Počas tohto obdobia sa židia 
v oblasti Stredozemného mora (Španielsko, Taliansko a Otomanská ríša) stále zao-
berali štúdiom filozofie a s ňou spojenými slobodnými umeniami a prírodnými ve-
dami. To, čo sa zmenilo bol obsah a orientácia židovskej filozofie. I keď väčšina 
z nich zostávala v rámci konceptuálnej štruktúry stredovekého židovského aristote-
lizmu, začali sa viac objavovať polemiky s kresťanstvom, židovské kritiky filozofie 
a štúdium kabaly, ktorá sa chápala ako alternatíva k maimonidovskému spôsobu 
myslenia. Namiesto úvah o súlade medzi filozofiou a židovským náboženstvom sa 
začíname stretávať so snahou zosúladiť filozofiou s kabalou.    

Život Delmediga. Elija Delmedigo (známy aj pod menom Helias Cretensis, pretože sa narodil 
a zomrel v Kandii na Kréte)231, tento výnimočný mysliteľ, lekár, komentátor a prekladateľ, sa 
považuje za jedného z najvplyvnejších vzdelaných židov renesancie. Hlavnou charakteristi-
kou jeho myslenia bola schopnosť systematicky analyzovať témy, o ktoré sa vždy zaujímali 
filozofi, aj historici ídeí. Je známe, že desať rokov žil v severnom Taliansku. Mal verejné 
prednášky z filozofie v Padove a možno aj v iných talianskych mestách. Spomedzi jeho kres-
ťanských žiakov je najznámejší Pico della Mirandola, ktorý sa stal neskôr aj jeho obdivovate-
ľom. Delmedigo pre neho preložil z arabčiny do latinčiny Averroovu Parafrázu Platonovho 
Štátu. Možno preto bol zarmútený Mirandolovým príklonom k novoplatonizmu a kabale, 
pretože bol ostrým kritikom tejto mystickej tradície v židovstve a jej nárokov, napr. uznať 
knihu Zohar za pôvodný staroveký text, zatiaľ čo podľa neho nemala viac než tristo rokov.   

Nie je bežné, aby mal židovský mysliteľ kresťanských obdivovateľov, ale Delmedigo 
takých mal. Ďalším z nich bol Domenico Grimani z Benátok, ktorý sa neskôr stal kardinálom 
od Sv. Marka. Vďaka Grimaniho podpore mohol Delmedigo nerušene pracovať na svojich 
dielach, ktorých kópie sa šírili vo filozofických kruhoch v Taliansku. Po tom, čo sa časť talian-
skych intelektuálov „vrátila“ k Platonovi, čo, ako sme už uviedli, bolo pre Delmediga skla-
maním, ako aj kvôli zmenám v jeho finančnej situácii, sa vrátil späť do Kandie na Kréte.  

                                                           
231 Pravdepodobne pôvodne Delmedico, čo by poukazovalo na jeho lekárske povolanie, ako to uvádza 
na strane 119 M. R. Hayoun vo svojej Stredovekej židovskej filozofii, ktorú preložila Zuzana Malinov-
ksá-Šalamonová a v Bratislave vydala Archa v roku 1997.  
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Na záver predchádzajúcej kapitoly sme uviedli, že Narboni rozhodujúcim spô-
sobom prispel k vzniku tej podoby židovského averroizmu, s ktorou sa zoznámil 
posledný padovský averroista Elija Delmedigo. Je to podoba, ktorú možno vďaka 
jeho vynikajúcemu ovládaniu arabčiny, aj latinčiny, nájsť v jeho komentároch k Ave-
roovým komentárom. Počas renesancie sa totiž Averroes tešil na fakultách slobod-
ných umení po celej Európe a zvlášť v Taliansku výnimočnej autorite. Na taliansku 
komentátorskú tradíciu, a tú, ktorá sa rozvíjala na univerzite v Padove, vtedajšom 
centre filozofických (a averroistických) štúdií, mal výnimočný vplyv. K jeho komen-
tárom jestvuje niekoľko metakomentárov, čo bolo možné preto, lebo sa Averoove 
diela prekladali a vydávali. Vrcholom bolo vydanie viaczväzkového editio Guintina, 
ktoré vyšlo medzi rokmi 1550 – 1552 v Benátkach. V tejto edícii bolo možné nájsť 
nielen všetky  Averoove diela, ale aj kompletné Aristotelovo dielo!232 

Okrem komentárov k Averrovým komentárom, písal Delmedigo listy, ktoré si 
vymieňal so svojimi učenými humanistickými kolegami a žiakmi. Avšak najvýznam-
nejším dielom, ktoré po sebe zanechal, sa nakoniec stala rozsahom neveľká kniha, 
ktorú po svojom návrate na Krétu napísal po hebrejsky na žiadosť svojho žiaka Šau-
la Kohena Aškenáziho. Je známa pod názvom Sefer bechinat hadat niekedy aj Be-
chinat ha-dat (voľne preložené Skúmanie náboženstva, resp. Skúška náboženstva). 
Dnes sa považuje za Delmedigov hlavný prínos k židovskému mysleniu. Knihu do-
končil 31. decembra 1490.  Po smrti Delmediga sa o rukopis knihy postaral Aškená-
zi. Vďaka jeho inciciatíve sa šírili aj jej kópie.233 V tejto knihe sa Delmedigo zameral 
na niekoľko tém:  

- vzťah filozofie a náboženstva, najmä oprávnenosť filozofického skúmania,  
- kritika a odmietnutie kabaly,  
- odsúdenie kresťanstva ako iracionálneho náboženstva, 
- odmietnutie tých, ktorých nepovažoval za skutočných filozofov, 
- orázka, či je možné skúmať pohnútky, ktoré viedli k vysloveniu nábožen-

ských príkazov a či je možné to zaznamenať písomne.  
- kriticky sa vyjadril na adresu tých filozofov, ktorí vysvetľovali biblický text fi-

lozofickými pojmami.  
 

                                                           
232 HANKINS, J. (ed.): Renesanční filosofie. Praha: OIKOYMENH 2011, s.  157 – 158. 
233 Ako uvádza M. – R. Hayoun, kniha vyšla az o 138 rokov neskôr, v roku 1629, ale čítala a študovala 
sa v rukopise. V roku 1883 uverejnil Reggio vo Viedni to isté vydanie s dlhým komentárom, v ktorom je 
Delmedigo predstavený ako predchodca maskilim. Jej hebrejská verzia vyšla v Jeruzaleme vo vydava-
teľstve Makor v roku 1970 a opakovane ju vydala Telavivská universita v roku 1984. Kritické vydanie 
knihy pripravil  Jacob Joshua Ross vo vydavateľstve Bet ha-Sēfer le Maddāʻē haj-Jahadūt ʻš Chaim 
Rosenberg, 1984. 
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„Všetky tieto otázky v Delmédigovom pojatí skutočne prezrádzajú zjavne 
averroistické východisko jeho myslenia. Keď pozorne porovnávame dielo Delmedi-
govo s Averroovým, (...), totiž so spisom Rozhodujúca rozprava (arab. Fasl al-
Maqál)234, podobnosti medzi obidvama textami sú zarážajúce.235  Napríklad, bol to 
Averrooes, ktorý rozlišoval medzi masou a elitami, keď písal o troch spôsoboch , 
ktorými Korán predkladá pravdu, napr. o božej existencii. Sú určené pre tri rôzne 
kategórie ľudí. „Pre nevzdelané masy, či prostý ľud, u ktorých je na prvom mieste 
predstavivosť a intuícia, hovoria jednoduchým rétorickým, básnickým jazykom. Do 
druhej skupiny patria ľudia dialektickej argumentácie, teda teológovia, ktorí sa 
uspokoja s pravdepodobnými závermi. Do tretej, elitnej skupiny potom spadajú 
ľudia dokazovania, teda filozofi, ktorí postupujú od nevyhnutného k nevyhnutnému 
prostredníctvom nevyhnutného.“236   

Toto asi prevzal od Ibn Rušda (Averroa) aj Delmedigo, ktorý bol presvedčený, 
že biblický text niektorí ľudia môžu chápať doslovne a netreba ich zaťažovať jeho 
racionalistickým výkladom . Aj Maimonida kritizoval za jeho snahu popularizovať 
zmierenie medzi aristotelovským myslením a židovským náboženstvom. Predsa  
tým, ktorí sa filozofiou nezaoberajú, vyhovuje názor, že viera a náboženská prax sa 
zakladajú na proroctve a tradícii, a preto biblický text možno chápať doslovne. Vy-
hnúť sa mu treba podľa Delmediga iba vtedy, ak jestvuje vnútorné, biblické, proti-
rečenie medzi veršami. Avšak aj v takom prípade ich exegéza musí zostať 
v hraniciach zjaveného textu. Nemôžeme vysvetľovať Bibliu iným systémom mysle-
nia, nech je ním čokoľvek. „Nemyslím, že slová Tóry sú vysvetlené filozofickou me-
tódou, ani to, že Tóra potrebuje filozofiu. Podľa môjho názoru nikto nemyslí týmto 
spôsobom, okrem človeka, ktorý nie je ani stúpencom Tóry, ani filozofom (...) A čo 
viac, nikto by nemal o mne zmýšľať chybne, pretože v mojich filozofických dielach 
sa zaoberám filozofmi podľa ich metodológie.“237  

Delmedigo prejavil svoje racionalistické zmýšľanie v názoroch na akceptova-
nie toho, čo hovorili proroci. Aj v tejto téme mal byť ovplyvnený Averroom, ktorého 
východiskom bol názor, že pravda nemôže odporovať pravde, „... t. j. že učenie 

                                                           
234 „Cieľom tejto rozpravy je z hľadiska islamského práva dôkladne preskúmať, či náboženský Zákon 
(aš-šar) povoľuje, zakazuje, či prikazuje – či už ako doporučenie alebo povinnosť – štúdium (nazar) 
filozofie (falsafa) a logiky (´ulúm al-mantiq).“ IBN RUŠD [AVERROES]: Rozhodné pojednání o vztahu 
náboženství a filosofie. Přeložil a studii napsal Ondřej Beránek. Praha: Academia 2012, s. 87.   
235 HAYOUN, M.-R.: Židovské osvícenství mezi Cordóbou a Berlínem (I.), s. 206.  
236 IBN RUŠD [AVERROES]: Rozhodné pojednání o vztahu náboženství a filosofie, s. 57. 
237 SIRAT, C.: History of Jewish Philosophy in the Middle Ages, s. 406.  
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prorokov nemôže odporovať učeniu filozofie a že rozpory medzi nimi sú iba zdanli-
vé a že na to, aby sme ich odstránili, je nutný náležitý výklad, tawíl.“238  

Pre porovnanie. Delmedigo tvrdil, že všetko, čo je obsiahnuté v Talmude 
a v tradícii, sa musí akceptovať bez diskusie. Všetko, čo proroci a mudrci povedali 
ako ľudia, musí byť predmetom racionálneho skúmania. To však neznamená, že 
treba vždy všetko vysvetľovať. A netreba si myslieť, že človek, ktorý vykonáva príka-
zy môže ovplyvniť kozmickú rovnováhu, ako to tvrdia napr. kabalisti. Plnenie príka-
zov má buď politický alebo morálny dôvod, ktorý človek niekedy odhalí a pochopí, 
ale niekedy nie. V skutočnosti je podľa neho cieľ Tóry politický, a to sprevádzať ľudí 
k pravde každého podľa jeho schopností. Pretože však nie všetci ľudia môžu do-
siahnuť intelektuálne dobro, najdôležitejším účelom je organizovať „dobrú“ spoloč-
nosť. Lebo je nevyhnutné, aby všetci mohli dodržiavať Tóru, t. j. tie najlepšie poli-
tické zákony. Zaťažovať ľudí intelektuálnymi výkladmi je najväčšia možná chyba. 
Tóra má svoju vlastnú pravdu a filozofia má tú svoju. Netreba sa pokúšať ich zosú-
ladiť. To isté podľa Delmediga hovoril Averroes, ale v židovskej filozofii od Maimo-
nida sa napríklad princíp o božej netelesnosti považoval za základ tých pravých ná-
zorov, ktoré musí akceptovať celý Izrael, tak jednoduchý veriaci alebo filozof.   

Postoj Delmediga ku kresťanstvu vyplynul z diskusie, ktorú zaznamenal 
u Averroových odporcov na tému jeho výkladu jednoty intelektu. Ak by to bolo 
naozaj tak, potom by to, čo vie jeden, vedeli všetci, tvrdili jeho odporcovia.  Vtedy 
by musel byť skutočnou samostatnou formou, ale aby bolo možné prijímať to, čo je 
inteligibilné, musí existovať hylický intelekt, ktorý nemôže by ten istý pre všetkých, 
pretože hmota je princípom individuácie. Väčšinu podobných námietok pripisoval 
Delmedigo kŕesťanským exegétom. Dokonca jestvuje predpoklad, že Delmedigo 
možno poznal akvinského dielo De unitate intellectus contra Averroistas, v ktorom 
sa nachádza takáto kritika Averroa.239 Tento „detail“ je zaujímavý zvlášť preto, že 
v dejinách stredovekej židovskej filozofie sa snáď ani nenachádza dielo (židovského) 
autora, v ktorom by sme našli menovitý odkaz na dielo kresťanského filozofa. Avšak 
pre potreby tejto učebnice nepovažujeme za nevyhnutné touto témou sa podrob-
nejšie zaoberať.240 Rovnako sa nebudeme zaoberať Delmedigovým vzťahom ku 
kabale, iba poznamenávame, že podľa neho sa „... kabala sa dopúšťa šialenstva, ak 

                                                           
238 HAYOUN, M. – R.: Židovské osvícenství mezi Cordóbou a Berlínem (I.), s. 207. 
239 Tamže, s. 207.  
240 Pre tých, ktorí majú záujem dočítať sa viac o Delmedigovej filozofii odporúčame knihu od M. Enge-
la: Elijah Del Medigo and Paduan Aristotelianism: Investigating the Human Intellect. Bloomsbury 
Academic  2016. 
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si myslí, že my ľudia môžeme pôsobiť na bytosti tam-hore! Oni pôsobia na nás a nie 
naopak“241.  

V každom prípade možno konštatovať, že veľký sen stredovekých filozofov, 
zosúladiť vedu a náboženstvo, Delmedigo odmietol. On, presvedčený žiak Averroa, 
a napriek tomu od neho vzdialený, lebo moslimský autor usporiadal filozofiu, vedu 
a náboženstvo, i keď trochu ináč, do jedného hierarchického systému. Albalag 
na rozdiel od Delmediga síce hovoril o dvoch pravdách, ale snažil sa zlúčiť jednu do 
druhej. Pre židovského filozofa 15. storočia bolo jasné, že jestvovali dve odlišné 
disciplíny, dve metodológie, dve vízie sveta, každá načrtávajúca človeka vo svojom 
vlastnom smere. Aj z politických dôvodov. 

Delmediga znovu objavili až nemeckí židovskí osvietenci (maskilim242), ktorí 
sa poznali v  krúžku Mosesa Mendelssohna (1729 – 1786). Túto skutočnosť niektorí 
súčasní vedci považujú za nepochopiteľnú.243 „Od Mendelssohna je iba krôčik k Leo 
Baeckovi, autorovi knihy Das Wesen des Judentums (Podstata židovstva). Delmedi-
gova Skúška náboženstva je teda neodmysliteľným článkom v reťazi židovských 
komentárov od Maimonida cez Mosesa Mendelssohna až po Leo Baecka.“244 Na 
renesančného Delmediga nadviažeme podľa nášho názoru celkom prirodzene úva-
hami o prvom židovskom humanistovi, Izákovi Abravanelovi. 
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10. Komentár – priestor pre vlastné myšlienky: 
        Jicchak (Izák) ben Juda Abravanel 

              (1437 – 1508) 

 

Ešte predtým, ako bola tradícia židovskej filozofie, ktorá sa rozvíjala od 10. storočia 
v Španielsku, prerušená vyhnaním židov zo Španielska v roku 1492, svoju tvorbu 
stihli rozvinúť traja rabíni – filozofi, Chasdaj Crescas (asi 1340245 – 1410/11/12), 
rabín Josef Albo (zomrel po roku 1433246) a rabín Izák ben Juda Abravanel (1437 – 
1508/9). Abravanel sa niekedy považuje za posledného židovského filozofa, ktorý 
pôsobil v Španielsku a prvého humanistu. Vzhľadom na charakter jeho diela, ktoré 
obsahuje veľa biblických komentárov, by bolo možno vhodné, začať ho nazývať 
Abravanel Komentátor.  

Život Abravanela. Abravanel sa narodil v  Lisabone v rodine obchodníkov a dvoranov. Dostal 
dobré vzdelanie, vďaka čomu je známy nielen ako filozof, ale aj ako biblický komentátor, 
štátnik a finančník. Bol pokladníkom Alfonza V. a Jána II. Portugalského. Obvinený z účasti 
na sprisahaní proti Jánovi v roku 1483 utiekol do Kastílie a v roku 1484 sa stal finančíkom 
Ferdinanda a Izabely Kastílskej. Podieľal sa na príprave Kolumbovej cesty v roku 1492. Bez 
úspechu sa snažil o zrušenie nariadenia o vyhnaní židov. Neskôr odišiel do Neapola, kde 
v roku 1493 vstúpil do služieb kráľa Ferrante, kde zostal do roku 1495. V roku 1495 zamenil 
Neapol za Francúzsko, keď s Alfonzom II. utiekol do Messiny (na Sicílii). Keď Alfonzo II. zom-
rel, presťahoval sa na ostrov Korfu a neskôr sa znova vrátil do Neapola. V roku 1503 presídlil 
do Benátok a zúčastnil sa diplomatických rozhovorov medzi benátskym senátom 
a Portugalským kráľovstvom.  V Benátkach aj zomrel v roku 1508.  

Aj keď Abravanel viedol veľmi intenzívny život, dokázal napísať veľa diel, filo-
zofických, aj exegetických. Všetky napísal po hebrejsky. Biblické komentáre napísal 
k Pentateuchu, predným prorokom (Jošua, Sudcovia, Samuel a Králi), k zadným 
prorokom (Izajáš, Jeremiáš a Ezechiel) ku dvanástim malým prorokom. Okrem toho 
v rokoch 1496 – 1498 napísal  mesianistickú trilógiu a v roku 1496 aj komentár 
k traktátu Mišny, ktorý sa nazýva Pirkej avot. Komentáre k biblickým knihám využil 
na rozvinutie svojich politických názorov. V roku 1496 napísal komentár 
k Pesachovej hagade a pojednania o kozmológii, prozreteľnosti a princípoch židov-
skej viery. Filozofický komentár k Maimonidovmu Sprievodcovi zmätených začal 
písať ešte v Španielsku, ale dokončil ho až v roku 1505. Je to vlastne veľmi presný 
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komentár k Maimonidovmu dielu, ktorý pravdpodobne sám považoval za svoje 
hlavné dielo. Originálne myšlienky Abravanela však možno nájsť aj v jeho biblických 
komentároch. Všetky Abravanelove knihy vyšli tlačou, väčšina z nich v 16. storočí.  

Abravanel napísal komentár k vybraným kapitolám Maimonidovho Sprievod-

cu zmätených. Má však aj dve prílohy: jednou je kritika exegézy Ezechielovej vízie 
božieho voza, druhá analýzou literárnej štruktúry Sprievodcu. V tomto komentári sa 
Abravanel venoval trom témam: stvoreniu sveta, proroctvu a princípom judaizmu. 
Pozoruhodné je, že Abravanelov postoj „...je často v súlade s literou Maimonidovho 
textu, ale v rozpore s Maimonidovým myslením“247. Stvorenie sveta z ničoho (ex 
nihilo) je pre Abravanela iba hypotézou, ktorú náboženstvo akceptuje, aj keď ju 
nemožno filozoficky dokázať. Tým je v rozpore s už spomínaným Gersonidom, ktorý 
odmietol existenciu akejsi predexistujúcej nesformovanej látky, pretože to odporu-
je aristotelskému názoru, že látka v skutočnosti môže existovať iba sformovaná. Čo 
sa týka Abravanelovho názoru na presný moment, v ktorom Boh stvoril svet, pokú-
sil sa vyriešiť tento problém zaujímavou myšlienkou, že Boh tvorí nespočítateľne 
veľa svetov, ktoré po určitom čase zničí. 

V roku 1505 Abravanel napísal inú knihu inšpirovanú kapitolou zo Sprievodcu 

zmätených (2, 19). Táto kniha dostala názov Nové nebesá. Na jednej strane sa v nej 
prejavuje Abravanelovo hlboké porozumenie ezoterickému intelektualizmu Sprie-

vodcu zmätených, na druhej strane ho považuje za škodlivý pre náboženstvo. To 
znie ako odozva Delmedigových názorov. Tam, kde nemôže intelektualizmus Sprie-

vodcu reinterpretovať teologicky konzervatívnejším spôsobom, ho priamo napáda.  

Inou témou Abravanelovho  komentára k tomuto Maimonidovmu dielu bolo 
proroctvo. Abravanel bol presvedčený, že to, čo hovorí prorok, je božské poznanie, 
ktoré zostúpilo na proroka prostredníctvom niečoho alebo priamo. Ak to bol inte-
lekt proroka, ktorý prijal toto poznanie, potom sú prorokove slová jasné 
a jednoznačné. Ak to bola predstavivosť, imaginácia, ktorou prijal toto poznanie, 
potom sa prorok bude vyjadrovať v obrazoch a alegóriách. Otázku, kto sa môže stať 
prorokom, vyriešil odpoveďou, že to môže byť iba človek, ktorého duša je trvalo 
obrátená k Bohu. Takýto človek musí žiť v krajine Izrael, teda byť nezávislý od dob-
rej vôle nežidovského panovníka. 

Princípom judaizmu venoval Abravanel dielo s názvom Princípy viery (hebr. 
Roš amana) z roku 1494,  v ktorom obhajoval známych Maimonidových trinásť pri-
ncípov viery. Abravanel nezabudol zdôrazniť, že Mojžišov zákon je nadprirodzený, 
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preto žiadny z jeho princípov nemôže byť dôležitejší než iný. Veriacim musia  byť 
všetky prijaté rovnako. Ak Maimonides vybral z nich trinásť, urobil tak preto, aby to 
pochopili aj jednoduchí ľudia. 

Abravanelova mesianistická trilógia pod názvom Veža spasenia (hebr. Migdol 
Ješu´ot) je asi najdôkladnejším dielom, ktoré bolo napísané o mesianizme 
v židovskej literatúre, i  keď s názormi na mesianizmus sa možno stretnúť už 
v spomínanom diele Princípy viery. Objasňuje  v nej niektoré verše z knihy Daniel, 
vysvetľuje texty z Talmudu a Midraše. Podľa jeho názoru vek mesiáša sa začne 
v šiestom miléniu. Nebude zapríčinený žiadnym politikom, ale nadprirodzeným 
božským zásahom. Mesiášom bude výnimočný človek, podriadený Mojžišovmu 
proroctvu.  

Sú názory, že Abravanel viac, než svojimi filozofickými názormi, zaujal svojou 
vzdelanosťou. Rozhodne zahŕňala aj politiku a dejiny. Abravanel rozlišoval dvojaké 
dejiny: ľudské a prírodné na jednej strane, a božské a  nadprirodzené na druhej. 
Miestom, v ktorom sa pretínajú, je biblický príbeh, v ktorom sa prejavil Boží zásah. 
Očakávané znovuustanovenie nezávislosti židovského národa v jeho vlastnej krajine 
uskutoční až mesiáš. Nie však vojensky, ale prostredníctvom zázrakov, ktoré sa pre-
javia v kontexte vojny, revolúcie a konca sveta. Nebude to kráľ v doslovnom slova 
zmysle, ale prorok a sudca. (Abravanel sa asi opieral aj o svoje diplomatické skúse-
nosti.) Jeho politické názory sa hodnotia ako antimonarchistické, egalitariánske 
a dokonca ako anarchistické. Dôvodom sú slová Abravanela z jeho komentára ku 
Gn 10, 8 – 10. Nimroda považoval za prvého panovníka v dejinách a hneď ho označil 
za tyrana.  Kým sa nenarodil a nestal kráľom, všetky ľudské bytosti si boli rovné. 
Platilo to aj o deťoch a jednotlivcoch. Hriech generácie Babylónskej veže (Gn 11, 1 – 
9) bol v ich cieli, v ustanovení ústrednej politickiej autority. Viedlo to k násiliu, lúpe-
žiam a prelievaniu krvi. Je proti ľudskej prirodzenosti snažiť sa niekoho ovládať. 
Ľudské kráľovstvá sú podľa neho nebezpečné tým, že vložia všetku moc do rúk jed-
ného človeka, ktorý môže zničiť a zabiť toho, čo a koho chce. Korunováciu Šaula 
považuje za vzburu proti Bohu. A nakoniec sa odvolal, na Aristotela, ktorý napísal 
v Metafyzike, že viacerí pravdu môžu nájsť ľahšie, než jeden.   

Stojí za zmienku, že niektoré časti jeho biblických komentárov boli preložené 
do latinčiny, vďaka čomu mali vplyv na novovekú európsku politickú teóriu, zvlášť 
svojím antimonarchistickými a anarchistickými tendenciami.   
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Smrť Abravanela v roku 1508 znamenala koniec nielen jeho života, ale aj ko-
niec židovskej aristotelovskej filozofie v Španielsku.248 Okrem iného zanechal po 
sebe syna, Judu Abravanela, ktorý bol na rozdiel od svojho otca platonikom 
a autorom platónskych Dialógov lásky (tal. Dialoghi d´amore). To je dostatočným 
dôkazom Abravanelovej tolerancie a úcty k názorom iného človeka. Dialógy lásky 
boli vo svojej dobe bestsellerom. V priebehu dvadsiatich rokoch sa dočkali piatich 
vydaní. Možno aj preto, lebo ich napísal v hovorom jazyku Španielska, možno zmesi 
hebrejčiny s kastílčinou. Neexistuje však úplná zhoda o jazyku, v akom boli pôvodne 
napísané. 

Jehuda (Juda) ben Jicchak Abravanel (lat. Leo Hebraeus, tal. Leone Ebreo, 
špan. León Hebreo), ktorý žil v rokoch 1460 v Lisabone a zomrel v roku 1520 
v Benátkach, bol nielen novoplatónskym filozofom, ale aj básnikom a  lekárom. 
Ovplyvnil Giordana Bruna a Barucha Spinozu, ktorý si zadovážil jeho dielo Dialógy 

lásky. Spinozu inšpiroval tento renesančný typ platónskeho spiritualizmu. Spolu so 
Spinozom sa považujú v určitom zmysle za nasledovníkov stredovekých židovských 
filozofov. Títo stredovekí židovskí filozofi však mali vplyv aj na kresťanských stredo-
vekých filozofov, ktorí čítali ich diela v latinských prekladoch, alebo sa o ich názo-
roch dozvedali z rôznych citátov.  

Bola to určite aj znalosť latinčiny, ktorá umožňovala židovským intelektuálom 
v období po roku 1391 oboznamovať sa s myšlienkami a metódami z kresťanskej 
literatúry, aj keď nie vždy úplne. Medzi týchto filozofov, okrem Crescasa, Durana, 
Alba, Ibn Falakeru a ďalších, patrí aj Izák Abravanel. „Zvlášť niektorí z týchto mysli-
teľov sa pokúšali obnoviť judaizmus na základe osvojovania kresťanskej scholastiky, 
najmä v podobe, ktorú jej dal Tomáš Akvinský. Nie dlho po oneskorenom príchode 
scholastiky do kresťanského Španielska skúšala malá skupina učencov vyvolať záu-
jem o scholastické metódy a učenia. Výsledkom bolo prekladateľské hnutie, ktoré 
vídavalo sefardských učencov prekladať latinské teologické a filozofické diela do 
hebrejčiny. Ak na konci 15. storočia249 takíto učenci možno získavali to, čo nazývali 
‚jazykom kresťanov‘ na účely útoku na kresťanstvo, teraz považovali latinčinu za 
bránu k skvalitneniu ich vlastného spirituálne hľadania. Ako súčasť tohto úsilia vy-
tvorili nový hebrejský kritický slovník schopný prenášať scholastické idey.“250 To, čo 
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nasledovalo po 15. storočí už patrí do novoveku, ktorého filozofia, teda tá židovská, 
nie je predmetom tejto učebnice.  
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Záver 
 

V tejto učebnici uvádzané vybrané postavy z dejín stredovekej židovskej filozofie, 
ktorú práve preto považuje za úvod do štúdia tohto obodia v dejinách židovského 
myslenia uvedení predstavitelia dokazujú, že židia v stredoveku nestáli bokom od 
hlavných myšlienkových prúdov filozofie v islamskom a neskôr v kresťanskom sve-
te. Podobne ako pre islamských a kresťanských mysliteľov aj pre nich bolo židovské 
náboženstvo samozrejmým rámcom ich myslenia o čomkoľvek. Z tohto rámca sa 
pozerali na filozofiu, ktorá obklopovala židovských intelektuálov všade, kde žili, či už 
v Bagdadskom alebo Kordóbskom kalifáte, alebo neskôr v kresťanskom svete, 
v ktorom sa ocitli najprv v Španielsku a potom v Taliansku. Bolo preto iba prirodze-
né, že hlavnou témou ich premýšľania bol práve vzťah ich náboženskej viery a mys-
lenia k tomu filozofickému, ktoré sa mohlo niekedy javiť aj ako sekulárne. Tento 
vzťah určil aj témy, ktoré v jeho rámci analyzovali, či už to bola jednotnosť, jedineč-
nosť Boha, používanie a význam jeho mien, jeho atribúty, stvorenosť, resp. večnosť 
sveta, problém poznania, slobody ľudskej vôle, proroctvo a jeho interpretácia, 
a pod. Myslíme si, že desať vybraných postáv ilustruje odlišnosti v riešení spomína-
ných tém v miere, ktorá dáva možnosť spoznať nielen jemné odlišnosti medzi nimi 
navzájom, ale aj vplyv, ktorí na ich myslenie mali meniace sa okolnosti ich vonkaj-
šieho života.  

Pri výklade, ktorý má byť iba úvodom, sme mali na zreteli skutočnosť, že do 
slovenčiny, resp.čestiny, ktorú považujeme za ľahko dostupný jazyk štúdia pre slo-
venských študentov, bola preložená iba Koruna kráľovstva rabi Šlomo ben Gabirola 
a Haleviho Kuzari. Je to smutné konštatovanie, ktoré pravdpodobne vychádza 
z presvedčenia tých, ktorí by to mohli zmeniť, že takéto preklady na Slovensku nie 
sú potrebné. Aj toto by sme chceli zmeniť týmto úvodom. Bolo by totiž iba priro-
dzené, ak by sa záujem o hlbšie štúdium názorov niektorého z tu uvedených mysli-
teľov mohol byť uspokojený štúdiom ďalšej a špecializovanej literatúry. Dnes sú 
nároky na ovládanie angličtiny považované za samozrejmosť, preto aj v literatúre, 
ktorá odráža zázemie tohto úvodu, uvádzame aj tie knihy, ktoré tento rámec pre-
sahujú, teda v angličtine. 

Ak by sme mali písať o dejinách stredovekej židovskej filozofie učebnicu, kto-
rá by zahŕňala aspoň polovicu z jej predstaviteľov, do obsahu by pribudlo približne 
ďalších dvadsať mien. Rozsah by narástol aj vtedy, ak by sme sledovali vzájomné 
vzťahy židovských mysliteľov k ich moslimským a kresťanským „náprotivkom“. 
V tomto úvode to zostáva iba naznačené. Tých, ktorí by sa chceli ponoriť do tohto 
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štúdia, čakajú prekvapujúce zážitky zo staronových postojov k staronovým otáz-
kam. Treba sa len odhodlať a pustiť sa do toho.  

Na záver každej kapitoly sme uviedli literatúru, na základe ktorej kapitola 
vznikla. Pretože sa niektoré pramene opakujú, pripájame na záver tohto úvodu jej 
celkový súhrn. 
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