
O EURÓPSKEJ IDENTITE TROCHU INAK 

JOAQUÍN LOMBA FUENTES: La raÌz semÌtica de lo europeo (Semitské korene európanstva). 
Madrid, Ed. Akal, S.A. 1997, 88 s. 

Ak chceme pochopiù podstatu európskeho bytia, nestaËÌ hæadaù jeho základy len 
v antickom Grécku a RÌme, lebo práve semitsk˝ svet v jeho islamskej i ûidovskej po-
dobe predstavuje jeden zo základn˝ch pilierov naöich dejÌn a kultúry. VeÔ  nakoniec a j  
samotn˝ odkaz antiky sme prebrali práve prostrednÌctvom komentovan˝ch prekladov is-
lamsk˝ch a ûidovsk˝ch uËencov - to j e  centrálna idea rozsahovo neveækej, ale obsahovo 
hutnej kniûky Semitské korene európanstva. Jej autor, J. Lomba Fuentes, profesor stre-
dovekej filozofie na Univerzite v Zaragoze, prezident äpanielskej spoloËnosti pre stre-
dovekú filozofiu, j e  odbornÌkom na antickú, ûidovskú a arabskú filozofiu, ako 
napovedajú a j  názvy jeho posledn˝ch prác: El oráculo de Narciso. Lectura del poema 
de Parménides (Narcisovo Orákulum. »Ìtanie Parmenidovej poémy, 1992), Principios 
de filosofia del arte griego (Filozofické princÌpy gréckeho umenia, 1987), La filosofia 
islámica en Zaragoza (Islamská filozofia v Zaragoze, 2. vyd. 1991), La filosofia judÌa 
en Zaragoza (éidovská filozofia v Zaragoze, 1990). Je a j  prekladateæom diel Ibn Paku-
du, Ibn Gabirola, Avempaceho a Ibn Hazmu. 

V recenzovanej kniûke si profesor Lomba Fuentes stavia cieæ korigovaù Ëasto zjed-
noduöen˝ pohæad na naöu európsku identitu poukázanÌm na j e j  semitské korene. Je pre-
svedËen˝, ûe "rovnako, ako sme synmi Grécka a RÌma, sme a j  synmi Bagdadu, 
Jeruzalema, Káhiry, Stredného V˝chodu, Kordóby, islamského "A1 Andalusu" 
a ûidovského "Sefaradu"1 a ûe uvedomenie si tejto skutoËnosti nám pomôûe "oslobodiù 
sa od faloöného múra, vybudovaného medzi V˝chodom a Západom, medzi kultúrami 
v˝chodného stredomoria a severnej Afriky na jednej strane a naöou kultúrou na strane 
druhej.... (s. 7). VeÔ  v stredoveku aspoÚ do 13. storoËia neexistovali rozdiely (dnes také 
nezmieriteæné) medzi V˝chodom a Západom. Stredomorie prepájalo Káhiru 
s Bagdadom, Benátky s Alexandriou a celú Európu s Orientom prostrednÌctvom 
mnoh˝ch kultúrnych ciest, ktoré boli ak˝misi "masmédiami" tej doby - také boli a j  púte 
moslimov do Mekky, kresùanov k hrobu apoötola svätého Jakuba do Santiaga de Com-
postella alebo ûidov do Zasæúbenej zeme. 

Autor pÌöe, ûe semitsk˝ prvok vstupuje do európskeho kultúrneho povedomia a do 
európskych dejÌn ako Ëosi negatÌvne, Ëo Európa odmieta a proti Ëomu bojuje, 
v súvislosti s kriûiackymi v˝pravami a öpanielskou rekonkvistou na jednej strane 
a bojom proti ûidovstvu, "kresùanskou nenávisùou proti t˝m, ktorÌ 'ukriûovali Krista"' na 
strane druhej (s. 12-13). Pre európsky v˝voj bolo charakteristické odmietanie vöetkého, 
Ëo náboûensky, rasovo a kultúrne bolo Európe cudzie. Najradikálnejöie Európa odmieta-
la a podnes odmieta práve arabsk˝ alebo ûidovsk˝ semitizmus. Podæa profesora Lombu 
Feuntesa j e  toto odmietanie dôkazom eöte stále nezrelého európskeho sebavedomia (s. 
13). 

Stredovek, nazeran˝ cez prizmu európskeho, sa dlho povaûoval za dobu temna. A k  
vöak na toto obdobie nahliadneme cez "okuliare" arabistu a hebreistu, ako to robÌ J. 

' "Sefarad" - hebrejsk˝ názov pre äpanielsko (pozn. recenzenta). 

202 



Lomba Fuentes, zistÌme, ûe bol obdobÌm neb˝valého rozmachu vedy, pÌsomnÌctva, ume-

nia, ale a j  filozofie. Práve Ibersk˝ poloostrov ako "kriûovatka" troch kultúr (arabskej, 

hebrejskej a kresùanskej) j e  toho najlepöÌm dôkazom. Zatiaæ Ëo Európa za Pyrenejami 

podriemkávala v letargii a uæpievala na "dekadentn˝ch a schátral˝ch" latinsk˝ch 

tradÌciách, na Pyrenejskom poloostrove dochádza k neb˝valému kultúrnemu rozkvetu, 

zakladajú sa vzdelávacie centrá, meöity, budujú honosné paláce, Córdoba sa stáva 

jedn˝m z najväËöÌch centier vzdelanosti. 

äpanielsko sa zaslúûilo nielen o to, ûe objavilo pre Európu Nov˝ svet, ale a j  o to, 

ûe práve na jeho územÌ dochádza k tvorivej symbióze tak˝ch rozdielnych kultúrnych ko-

munÌt, ako bola komunita moslimská a ûidovská. Práve vÔaka tejto symbióze sa antické 

dediËstvo dostalo do modernej Európy. Táto idea, keÔûe kniha j e  urËená öpanielskemu 

Ëitateæovi, ktorému sú tieto skutoËnosti dobre známe, existuje len v podtexte. ZdôrazÚu-

jeme j u  preto, lebo prÌnos äpanielska, ale a j  arabského sveta, ktor˝ eöte stále "koluje" 

v ûilách äpanielov, do európskej kultúry a filozofie sa Ëasto nedoceÚuje. 

Podæa autora recenzovanej práce sa prÌtomnosù semitského prvku v európskej 

kultúre a duchu prejavuje najmä v nasledujúcich sférach: 

1. v odkaze gréckej  filozofie a vedy, ktor˝ Európa neprijala priamo, ale sprostred-

kovane, prepracovan˝ a reinterpretovan˝ arabsk˝mi a hebrejsk˝ch prekladateæmi 

a uËencami. Napr. Aristotelov odkaz sa dostáva do Európy v dvoch základn˝ch po-

dobách: v interpretáciách Al-Farabiho a Avicenu j e  Aristotelova racionalita hlboko pre-

niknutá platonizmom a neoplatonizmom, kladúcimi väËöÌ dôraz na intuÌciu, mystérium, 

Krásu a Dobro ako na chladnú a presnú Pravdu (tzv. fenomén "avicenizovaného aristo-

telizmu"). Vo v˝klade andalúzskeho moslima Averroesa (1126-1198) akordóbskeho 

ûida Maimonidesa (1135-1204) sa naopak stretávame s Aristotelom vedeck˝m, ra-

cionalisick˝m, bez akéhokoævek náznaku neoplatonizmu. A Európa prijala práve Aver-

roesov v˝klad Aristotela, hoci, ako autor ukazuje, nezaobiölo sa to bez váhanÌ a ostr˝ch 

sporov, lebo si to vyûadovalo radikálnu zmenu tradiËnej filozofie a teológie (s. 20); 

2. v teoretickej a praktickej  vede  a technológii. Je známe, ûe grécky ideál vedy 

sa ohraniËoval Ëistou kontempláciou - bÌos theorétikós. Praktická realizácia vedeckého 

poznania sa povaûovala za podradnú Ëinnosù. U arabsk˝ch uËencov sa grécka veda po-

drobuje zásadn˝m zmenám. Teoretické poznanie sa stáva uûitoËn˝m, z medicÌny sa 

stáva experimentálna medicÌna, z chémie alch˝mia, matematika sa aplikuje na zhotovo-

vanie nástrojov pre astronomické pozorovania a pod. Postupne tieto praktické poznatky 

prebrala a j  Európa, Ëo vytvorilo základy pre neskoröÌ vznik modern˝ch technológiÌ; 

3. v nezávislosti filozofie v o  vzùahu  k náboûenstvu.  Myölienka autonómie vedy 

a filozofie j e  tieû semitsk˝m dediËstvom. Averroes a Avicena sa zaslúûili o to, ûe filozo-

fia prestala byù  slúûkou náboûenstva a stala sa autonómnym poznanÌm. SemitskÌ uËenci 

nastolili a j  problém vzùahu medzi vierou a filozofiou alebo rozumom. Napr. pre al-

Farabiho sú náboûenstvo a filozofia dva rovnocenné spôsoby vyjadrenia pravdy, priËom 

náboûenstvo j e  symbolick˝m vyjadrenÌm pravdy pre nevzdelan˝ æud. Podæa Averroesa 

a Maimonidesa filozofia a náboûenstvo si nemôûu protireËiù, a to a j  napriek tomu, ûe sú 

autonómne, lebo vedú k tej istej Pravde. Zatiaæ Ëo islam a judaizmus sa vöak uspokojili 

s rozhraniËenÌm a paraleln˝m usporiadanÌm obidvoch typov poznania, nestrácajúc pri-

tom náboûensk˝ horizont, lebo si uvedomovali, ûe redukovaù pravdu na holú logiku 
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a vedu by mohlo ochudobniù Ëloveka v jeho náboûenskom, estetickom, æúbostnom, Ëi 
vöeobecne æudskom rozmere, Európa doviedla ideu o autonómii vedy a filozofie aû do 
krajnosti v˝luËného racionalizmu; 

4. vo vklade islamskej vedy do európskej kultúry (napr. pouûÌvanie arabsk˝ch 
ËÌsel s pozicionálnou hodnotou, objav astrolábia, pouûÌvanie zavodÚovacÌch systémov, 
konzervovanie potravÌn snehom a æadom, zavedenie fabrÌk na v˝robu papiera a mnohé 
iné); 

5. v nastolenÌ nov˝ch filozofick˝ch tém a problémov, ktoré európska antika ne-
poznala - napr. existencia jedného PrincÌpu ako Absolútneho bytia, vlastniaceho par ex-
cellence a nadovöetko existenciu v súlade s v˝rokom Jahveho na hore Sinaj: "Som, ktor˝ 
som" (Ëo sa zvykne oznaËovaù ako "sinajská metafyzika"); aplikácia uû Aristotelom 
nastoæovaného, ale do dôsledkov nepochopeného rozdielu medzi moûn˝m a nutn˝m na 
svet chápan˝ nie ako veËn˝, ale ako náhodil˝; idea stvorenia z niËoho, dopracovaná do 
myölienky neustáleho nového tvorenia; nov˝ pohæad na nekoneËnosù - Boûiu ne-
koneËnosù, ktorá j e  dokonalá, pre Ëloveka nepredstaviteæná a nepoznateæná, ale predsa 
vo svete prÌtomná prostrednÌctvom BoûÌch skutkov; rozlÌöenie medzi "essentia" a "esse", 
ktoré sa neskôr stane centrálnym vo filozofii scottizmu; myölienka, ktorú neskôr Duns 
Scott nazve "Ëlovek volante", ktorá má svojho predchodcu v Avicenovi a spoËÌva 
v otázke, Ëi Ëlovek, pozbaven˝ akéhokoævek kontaktu s vonkajöÌm svetom, môûe maù 
vedomie vlastnej existencie (myölienka, veæmi podobná carteziánskemu "Cogito"); 
dôkazy existencie Boha, ktoré predloûil Tomáö Akvinsk˝, ktoré vöak majú svojich pred-
chodcov v Averroesovi a Maimonidesovi, pojmy substancie, osoby, kognitÌvnej inten-
cionality (túto poslednú myölienku, prebratú od Avicenu, budú podobne interpretovaù 
Brentano a Husserl), pojmy "bytie" a "existencia", ako ich vykladá Avicena, Ibn Arabi 
de Murcia (1165-1240), Suhrawardi aöiitské myslenie, má veæmi zaujÌmavé paralely 
s heideggerovsk˝m Dasein atÔ. (s. 26); 

6. v zrode novej vzdelávacej inötitúcie - univerzity, ktorá mala podæa názoru au-
tora svojich predchodcov vo vzdelanom islamskom svete. Za prvú Univerzitu povaûuje 
alexandrijsk˝ "Museum" (dom múz), ktor˝ bol centrom vzdelávania a vedeckého v˝sku-
mu s kniûnicou s 500 000 exemplármi, botanickou záhradou, astronomick˝m obser-
vatóriom, laboratóriami a nemocnicou; 

7. v morálnej filozofii sa osobitne silno prejavil vplyv semitského kultúrneho du-
cha najmä v oblasti: a) chápania morálnych náboûensk˝ch zákonov ako rozumovo 
dedukovateæn˝ch za pomoci Aristotelovej logiky. Vychádzalo sa pritom z predpokladu, 
ûe Boh j e  racionálnou bytosùou, a preto normy Zjavenia sú dokázateæné a platné, Ëo za-
ruËovalo dokonalú zhodu medzi zjavenou morálkou a filozofiou, ako to v diele Náprava 

mravov (La correction de los carácteres) opisuje andalúzsky ûid Ibn Gabirol 
(1021-1058?) alebo jeho krajan Ibn Pakuda v práci Povinnosti s‡dc (Los deberes de los 

corazones)\ b) koncepcie dvojitého opodstatnenia náboûenského zákona (äariát pre mo-
hamedánov a Tóra pre ûidov) - racionalitou æudskej podstaty najednej strane a boûskou 
autoritou na strane druhej, ktorá pomáha najmä v prÌpadoch, keÔ v racionálne deduko-
vanej morálke sa v dôsledku ohraniËenosti æudského rozumu vyskytnú sporné alebo ne-
jednoznaËné momenty, o ktor˝ch s definitÌvnou platnosùou rozhoduje a ktoré objasÚuje 
Zjavenie boûskou autoritou, alebo v prÌpade menej vzdelan˝ch æudÌ, ktorÌ nedokáûu 

204 



rozpoznaù autentické morálne dobro a zlo a ktor˝m BoûÌ zákon poskytuje jednoznaËné 
rieöenie. Koncepcia j e  vyloûená v Knihe princÌpov (Sefer ha-ikkarim) od Josefa Alboa 
(1380-1444). Jeho v˝klad zákona sa v mnohom zhoduje s v˝kladom Tomáöa Ak-
vinského. Dielo ûidovského mysliteæa zanechalo v˝znamnú stopu v západnom právnom 
myslenÌ, dokonca a j  u autorov ako Hugo Grotius a Richard Simon, ktorÌ si ho vysoko 
cenili; 

8. v inötitúcii mnÌöstva ako dôleûitého prvku stredovekej kultúry. Fenomén 
kresùanského mnÌöstva vznikol na rozhranÌ 3. a 4. storoËia v egyptskej Tebaide a bol 
rozchodom s duchom helénskej kultúry. Znamenal odchod anocheresis z mesta na vi-
diek, do pustovne, zrieknutie sa zmyslov˝ch radostÌ, ûivot v askéze; 

9. v "robinzonizme"  - ako fenoméne osamelého uËenca, ktor˝ sa má vzdialiù od 
spoloËnosti, ak mu bráni v dosiahnutÌ ideálu poznania; tento fenomén sa po prv˝krát ob-
javil v arabskej literatúre a teoreticky a filozoficky ho zdôvodnil Avempace 
(1070-1138) v knihe éivotn˝ reûim osamelého (Tadbir al-mutawahhid)\ 

10. v mystike  (nielen öpanielskej, ale a j  stredoeurópskej) sa prejavuje vplyv islam-
skej mystiky (súfizmus a öadilija). V öpanielskej odbornej literatúre j e  preskúman˝ 
vplyv andalúzskych mystikov Ibn Masarra (883-931), Ibn al-Arifa (1088-1141) a Ibn 
Arabiho na veæk˝ch öpanielskych mystikov Svätého Jána z KrÌûa (1542-1591) a Svätú 
Terezu (1515-1582). Tento vplyv sa vöak podæa autora neobmedzoval len na öpanielsku 
mystiku, ale moûno ho pozorovaù a j  v stredoeurópskej mystike, napr. u majstra Eckhar-
ta, J. de Ruysbroecka, J. Bôhmeho a in˝ch. Autor sa domnieva, ûe bol sprostredkovan˝ 
najmä Ramónom Llullom (1232-1315). V jeho práci Los cien nombres de Cristo (Sto 

mien Boha), ktorá j e  replikou na 99 mien, pod ktor˝mi sa objavuje boûskosù v Koráne, 
cÌtiù hlboké stopy islamskej spirituality. 

A j  ûidovsk˝ ezoterizmus v podobe kabaly mal mimoriadne veæk˝ vplyv na 
európsku duchovnú idiosynkráziu. Prekladateæmi kabalistick˝ch knÌh, ktoré cirkulovali 
po Európe, boli vo väËöine prÌpadov ûidia, ktorÌ konvertovali na kresùanskú vieru, napr. 
Pablo de Heredia (nar. 1480). K prv˝m kresùansk˝m uËencom zaoberajúcim sa ötúdiom 
ûidovskej kabaly patrÌ a j  spomÌnan˝ Ramón Llull, ktor˝ sa j u  pokúöal aplikovaù na vy-
svetlenie kresùansk˝ch dogiem. Neskôr sa j e j  ötúdium v Európe stalo doslova módou; 

11. v politickej teórii a filozofickom ötatúte spoloËnosti. Zatiaæ Ëo pre Európu aû 
do 18. storoËia, teda k˝m nebola preloûená Aristotelova Politika, problém ötátu ani 
problém politiky v podstate neexistoval a Európa sa uspokojovala s koncepciou "civitas 
Dei", islamsk˝ svet uû mal rozpracované teórie ötátu v doktrÌnach kalifátu a imámatu, 
vychádzajúce z princÌpu autonómie æudského rozumu. A û  po preloûenÌ Platónov˝ch 
a Aristotelov˝ch morálnych a politick˝ch spisov z arabötiny do latinËiny sa zaËala a j  
v Európe rozpracovávaù politická teória ötátu a spoloËnosti na racionálnych základoch; 

12. v o  vzdelanÌ, literatúre, názoroch na krásu a lásku. Európa v mnohom vÔaËÌ  
islamu a j  v ÔalöÌch veæmi dôleûit˝ch rozmeroch svojho ûivota - v estetickom, Ëi uû  ide 
o umenie, literatúru, v spoloËenskom bontóne (slovo "gala" j e  arabského pôvodu 
a oznaËovalo odev öæachticov, v ktorom predstupovali pred kalifov), ale a j  v náhæadoch 
na lásku a ûenu. V tomto zmysle sú veæk˝m prÌnosom v˝skumy öpanielskeho arabistu J. 
Riberu o vplyve arabskej æúbostnej poézie na zrod provensálskej lyriky. 
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Semitsk˝ prvok prenikal do európskej kultúry rozliËn˝mi cestami, z ktor˝ch podæa 
autora boli najdôleûitejöie nasledovné: 1. na Iberskom poloostrove arabská kultúra 
a poznatky (najmä z oblasti architektúry a medicÌny) prenikali do kresùanskej kultúry 
prostrednÌctvom masov˝ch exodov mozarabského obyvateæstva z Al-Andalusu na 
kresùansk˝ sever; 2. prenikanie prostrednÌctvom ambasád európskych krajÌn. Ich repre-
zentanti, ûijúci v hlavnom meste kalifátu - Kordóbe mali moûnosù na vlastné oËi sa pre-
svedËiù o vedeckej, kultúrnej a filozofickej vyspelosti islamskej civilizácie; 3. 
prostrednÌctvom prekladov ûidovsk˝ch uËencov, ûijúcich na Pyrenejskom poloostrove, 
ktorÌ takto sprÌstupnili Európe diela arabsk˝ch uËencov. œalöÌ, napr. Abraham ben Ezra 
(1089-1164) alebo Pedro Alfonso (1062-po roku 1121), öÌrili vzdelanosù ako uËitelia 
medzi kresùansk˝mi a ûidovsk˝mi uËencami Európy. 

Na prelome 11. a 12. storoËia dochádza v Európe ku skutoËnej "prekladateæskej 
horúËke". Záujem o arabskú vedu zo strany kresùanskej Európy vzrástol natoæko, ûe 
zaËal znepokojovaù samotn˝ch arabsk˝ch uËencov. Ibn Abdun zo Sevilly v liste kráæom 
Taifas pÌöe, aby nepredávali ûidom a kresùanom vedecké a filozofické diela, lebo tÌto ich 
prekladajú a potom ich autorstvo pripisujú svojÌm biskupom (s. 43). 

Na Iberskom poloostrove v tej dobe existovalo niekoæko v˝znamn˝ch 
prekladateæsk˝ch centier, jedn˝m z najznámejöÌch bola tzv. Toledská prekladateæská 
ökola, zaloûená a vedená francúzskym cisterciánskym mnÌchom, neskôr toledsk˝m arci-
biskupom Donom Raimundom de Sauvetat (1126-1151) len niekoæko rokov po rekonk-
viste Toleda Alfonsom VI. v roku 1085. Podæa mienky autora neölo v pravom zmysle 
o ökolu, ale skôr o skupinu intelektuálov a prekladateæov, medzi ktor˝mi vynikali Do-
mingo Gundisalvo (zomrel v r .  1181) a Juan Hispano (zomrel 1166). Je zaujÌmavá ich 
prekladateæská metóda, naz˝vaná ako "ötvorruËn˝ preklad": Juan Hispano, ktor˝ vedel 
arabsky, ËÌtal pôvodn˝ text v starej kastÌlËine a Domingo Gundisalvo, ktor˝ ovládal 
starú kastÌlËinu a latinËinu, ho prekladal do latinËiny a zapisoval. 

Toledská prekladateæská ökola sa zvykne spájaù s kultúrnymi a prekladateæsk˝mi 
aktivitami na dvore Alfonsa X. Múdreho (1252-1284), iniciátora a autora mnoh˝ch ve-
deck˝ch prác. Podæa profesora Lombu Fuentesa ide skôr o nové kultúrne 
a prekladateæské centrum, podobné centru aragónskemu, v ktorom pôsobili najmä ûi-
dovskÌ uËenci, ktorÌ po poráûke moslimov v bojoch rekonkvisty eöte nejak˝ Ëas öÌrili 
arabskú vedu a vzdelanosù medzi kresùanmi. 

Osobitú pozornosù autor v práci venuje a j  jednotliv˝m arabsk˝m a ûidovsk˝m 
prekladateæom, spomedzi ktor˝ch vyzdvihuje najmä aktivity ûida Mosé SefardÌho, ktor˝ 
konvertoval na kresùanstvo a prijal meno Pedro Alfonso (1062 - po roku 1121), pod 
ktor˝m sa preslávil ako kresùansk˝ uËenec. 

Posledná kapitola knihy j e  venovaná peripetiám vstupu Aristotelovho diela do do-
bového kultúrneho kontextu Európy a osudom Averroesov˝ch komentárov Aristotelov-
ho diela. Autor ukazuje a dokazuje, ako bolo Averroesovo dielo prekrúcané, v˝sledkom 
Ëoho sa "averroizmus" znaËne vzdialil od samotného Averroesovho diela. Dôleûité vöak 
podæa autora j e  to, ûe "ako averroizmus, tak a j  aristotelizmus boli v˝razom nového du-
cha, ktor˝ sa presadil v európskej vede a filozofii, ducha, ktor˝ mal svoj pôvod 
v semitskom svete a spoËÌval v záæube v rozume, v prÌrode, v oddelenÌ filozofie a vedy 
od náboûenstva" (s. 80). 
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Na záver sa ûiada zdôrazniù autorove slová: ak si uvedomÌme podlûnosù európskej 

kultúry voËi semitskému kultúrnemu prvku, ak uznáme prvenstvo, ktoré svojho Ëasu 

mala islamská a ûidovská kultúra a filozofia v porovnanÌ s európskou, pomôûe nám to 

prekonaù priepasù, ktorá dnes existuje medzi európskym a semitsk˝m, a snáÔ napomôûe 

aj pri oûivovanÌ naöich spoloËn˝ch koreÚov. V tom spoËÌva humanistické poslanie re-

cenzovanej knihy Lombu Fuentesa. 

PaulÌna äiömiöová 
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