
tû) se jeví polarita centra a okraje. MoÏn˘
smûr v˘kladu naznaãuje zmínka, podle níÏ
helénistická kultura a fiímská politická moc
nauãila pfiíslu‰níky lokálních tradic vnímat
svou pozici jako pozici lidí, „ktefií se octli na
periferii“ (s. 82). Nabízí se pak otázka, zda
k pochopení smyslu literární a náboÏenské
produkce vzniklé v takovémto prostfiedí je
tfieba pfiedpokládat, Ïe se jejím autorÛm lo-
kální tradice jeví jako „neautentické a zkost-
natûlé“ a Ïe jejich hlavním motivem je „na-
vázat autentick˘ vztah k Bohu“ (s. 82, srov.
s. 84, 100 aj.), nebo zda by staãilo pochopit
tuto produkci jako v˘raz snahy nauãit se
v dané kulturnû-politické konstelaci (s jejím
dominantním zpÛsobem fieãi a my‰lení) ro-
zumût celku svûta a najít v nûm místo i pro
du‰i, která se ze svého postavení „na okraji“
nemÛÏe vykázat niãím více neÏ perutûmi
náboÏenské touhy.

Chlupova kniha je informaãnû bohatou,
fundovanou a inspirativní ãetbou o fenomé-
nu, kter˘ je z hlediska dûjin filosofie i nábo-
Ïenství (aÏ na krátké období v renesanci) si-
ce okrajov˘, av‰ak pohled na dûjiny my‰lení
a aspirace lidského ducha, kter˘ otevírá, na-
bízí nejen jinou podívanou, neÏ na jakou
jsme zvyklí, ale i podívanou nezvykle pÛ-
vabnou, ba strhující. Autorovi, kter˘ na této
knize zaãal pracovat uÏ bezmála pfied dva-
ceti lety, se bezesporu podafiilo zachovat nû-
co z onoho pÛvodního nad‰ení pro skryté
poklady Hermova odkazu, které jej v oné
pfiechodové dekádû rozvolnûn˘ch pravidel
a otevfien˘ch moÏností ke studiu hermetic-
k˘ch spisÛ pfiivedlo.

MATYÁ· HAVRDA

Henry Corbin, 
TvÛrãí imaginace 
v súfismu Ibn ‘Arabího,

Praha: Malvern 2010, 333 s.
ISBN 978-86702-82-7.

V posledních letech u nás koneãnû zaãa-
la vycházet fiada prací, které se zab˘vají
aspektem islámu v na‰ich krajích dosud jen

málo studovan˘m – mystick˘mi tendencemi
neboli súfismem. Po monografiích z per na-
‰ich pfiedních znalcÛ islámu, Lubo‰e Kro-
páãka (Súfismus: Dûjiny islámské mystiky,
Praha: Vy‰ehrad 2008) a Bronislava Ostfian-
ského (Dokonal˘ ãlovûk a jeho svût v zrcad-
le islámské mystiky, Praha: Orientální ústav
AV âR 2004; Hledání skrytého pokladu,
Praha: Orientální ústav AV âR 2008), se
svého pfiekladu doãkala i klasická práce
Henryho Corbina, TvÛrãí imaginace v súfis-
mu Ibn ‘Arabího. Jedná se o knihu sice star-
‰í – ve svém francouzském originálu L’ima-
gination créatrice dans le Soufisme d’Ibn
Arabi vy‰la poprvé jiÏ v roce 1958 – ale to
dílu na hodnotû nijak neubírá.

Henry Corbin (1903-1978) byl profeso-
rem islámsk˘ch studií na Sorbonnû a fiedite-
lem katedry íránistiky na francouzsko-írán-
ském institutu v Teheránu. Tento autor
zhruba dvou set publikací patfiil a dodnes se
fiadí mezi nejlep‰í znalce islámské filosofie
a mystiky na Západû. S vyuÏitím znalostí fe-
nomenologie, evropské filosofie (zejména
Heideggera) a v neposlední fiadû také díky
hluboké obeznámenosti se stfiedovûk˘m
kfiesÈansk˘m my‰lením byl schopen pfiinést
nové v˘klady islámské filosofie a mystiky.
V jeho dobû Corbina ãinilo jedineãn˘m ze-
jména to, Ïe byl filosofem v oboru, kterému
jinak dominovali historici. Díky tomu byl
ãasto schopen vidût paralely tam, kde histo-
rici vidûli pouze rozdíly a protiklady. Byl to
ov‰em právû Corbin, kdo spolu s dal‰ími ve-
likány tohoto smûru bádání (T. Izutsuem, S.
H. Nasrem ad.) zpfiístupnili islámskou filo-
sofii nûkolika generacím studentÛ na Zápa-
dû.

Corbin se ve své knize pokou‰í o inte-
lektuální vhled do symbolismu mystick˘ch
spisÛ Ibn ‘Arabího. Cílem je také ukázat du-
chovní provázání jeho uãení s mystick˘mi
tradicemi ‰íitského Íránu. Právû to je mimo-
chodem aspekt, kvÛli kterému si Corbin po-
zdûji vyslouÏil kritiku od jin˘ch badatelÛ,
ktefií pfii‰li s odli‰n˘mi interpretacemi Ibn
‘Arabího díla (srov. zejména William Chit-
tick, The Sufi Path of Knowledge: Ibn al-
‘Arabi’s Metaphysics of Imagination, New
York: SUNY Press 1989; id., Imaginal
Worlds: Ibn al-‘Arabi and the Problem of
Religious Diversity, New York: SUNY Press
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1994; Michel Chodkiewicz, Le sceau des
saints: Prophétie et sainteté dans la doctri-
ne d’Ibn Arabi, Paris: Gallimard 1986; id.,
Un océan sans rivage: Ibn Arabi, le Livre et
la Loi, Paris: Le Seuil 1992; Claude Addas,
Ibn ‘Arabi, ou, La quête du soufre rouge,
Paris: Gallimard 1989; id., Ibn ‘Arabi et le
voyage sans retour, Paris: Le Seuil 1996;
Charles J. Adams, „The Hermeneutics of
Henry Corbin,“ in: Richard C. Martin [ed.],
Approaches to Islam in Religious Studies,
Tucson: University of Arizona Press 1985).
Jiní badatelé zase kritizovali CorbinÛv pfie-
hnan˘ dÛraz na Ibn ‘Arabího esoteriku na
úkor exoteriky ãi náboÏenského práva (srov.
Eric Winkel, Mysteries of Purity: Ibn al-
‘Arabi’s asrar al-taharah, Notre Dame:
Cross Cultural Publications 1996; id., Islam
and the Living Law: The Ibn al-Arabi Ap-
proach, Karachi: Oxford University Press
1997). Je ov‰em také nutné dodat, Ïe mnohé
v˘tky na Corbinovu adresu byly dány nepo-
chopením jeho pfiístupu k bádání. Nebraly
totiÏ v potaz, Ïe CorbinÛv údajn˘ „‰ía-cent-
rismus“ ãi odli‰n˘ v˘klad islámu je zpÛso-
ben tím, Ïe Corbin zcela oãividnû nepraco-
val v rámci paradigmatu monolitického
islámu, ale na základû teologického pojímá-
ní islámu pojednával o náboÏenském ideálu
(navíc zprostfiedkovaném elitní skupinou
mystikÛ) spí‰e neÏ o historické ãi etnogra-
fické realitû. V Corbinovû subjektivitû a ne-
poddajnosti historické „objektivitû“ tak spo-
ãívá jak jeho nejvût‰í slabina, tak paradoxnû
i nejvût‰í pfiínos.

V úvodu své knihy podává Corbin pfie-
hled Ibn ‘Arabího (1165-1240) Ïivota
a pfiedkládá jeho mystické uãení v kontextu
obecného islámského náboÏenského a filo-
sofického my‰lení. Ibn ‘Arabí, ve ·panûlsku
narozen˘ arabsk˘ myslitel, patfií k vÛbec
nejvût‰ím a nejoriginálnûj‰ím postavám ce-
l˘ch dûjin islámského my‰lení, nemluvû
o tom, Ïe se jedná o jednoho z nejvût‰ích
mystikÛ v‰ech dob. Je zcela pfiípadné, Ïe
i samotn˘ Ibn ‘Arabího Ïivot vykládá Cor-
bin symbolicky a pfiifiazuje zvlá‰tní v˘znam
zejména tfiem událostem: Ibn ‘Arabího pfií-
tomnosti na pohfibu Ibn Ru‰da (Averroes),
jeho odchodu z Andalusie na V̆ chod a ko-
neãnû zasvûcení coby Ïáka tajuplného pro-
roka al-Chidra.

První ãást knihy pfiiná‰í Corbinovu apli-
kaci teorie Abrahama Heschela na islám.
Heschel v podstatû tvrdil, Ïe profétické
a mystické náboÏenství jsou dvû rÛzné vûci.
BÛh prvého je ovlivÀován lidsk˘mi údûly
a reaguje na nû, zatímco BÛh druhého je
transcendentní a nepoznateln˘. Corbin pak
tvrdí, Ïe tyto dvû úrovnû náboÏenství nejsou
nezbytnû v rozporu, ale Ïe jsou slouãeny
právû v islámské mystice, zejména v Ibn
‘Arabího systému.

Druhá, ústfiední ãást se zab˘vá Ibn ‘Ara-
bího koncepcí tvÛrãí imaginace a její rolí
v nekoneãnû sloÏitém svûtû reáln˘ch a sub-
sistujících obrazÛ (‘álam al-mithál, Corbi-
nÛv mundus imaginalis), v nûmÏ aktivní
imaginace pfiímo, tedy bez pomoci smyslÛ,
vnímá události, osoby a pfiítomnosti. Podle
této koncepce BÛh, kterého rmoutí vlastní
samota, je „skryt˘m pokladem, jenÏ touÏí
b˘t poznán“. Prostfiednictvím své aktivní
imaginace se pak zjevuje ve formû vesmíru,
tedy jakési projekci boÏské pfiedstavivosti.
Toto zjevení se odehrává na pûti rÛzn˘ch ro-
vinách bytí, pfiítomností (hadárát), z nichÏ
kaÏdá odráÏí rovinu nad sebou. NejniÏ‰í ro-
vina, svût viditeln˘ch smyslovostí, je odra-
zem vy‰‰í roviny, svûta idejí-obrazÛ, která
je zase odrazem svûta du‰í a tak dále. Pro-
stfiednictvím své imaginace pak mÛÏe pro-
rok ãi mystik proniknout tûmito pfiítomnost-
mi a odhalit jejich vnitfiní v˘znamy. A co
víc, mÛÏe dokonce zpÛsobit, Ïe se nûjaká
bytost z vy‰‰í roviny objeví v niÏ‰ím svûtû.
Právû tímto zpÛsobem byl napfiíklad prorok
Muhammad schopen spatfiit andûla Gabrie-
la. Ibn ‘Arabí byl tou samou cestou schopen
setkat se s du‰í jakéhokoliv proroka ãi ze-
snulého svûtce. Právû tato koncepce „svûta
obrazÛ“ náleÏí ke stále se vracejícím téma-
tÛm mystického my‰lení, zároveÀ ale patfií
k nejsloÏitûj‰ím místÛm Ibn ‘Arabího svûto-
názoru, kter˘ je jiÏ sám o sobû velmi nároã-
n˘ na pochopení.

V̆ znam Corbinovy knihy spoãívá ze-
jména v originalitû, s jakou se vypofiádává
se zvlá‰tností ontologické dimenze a aktivit
onoho metafyzického nástroje zvaného
„tvÛrãí imaginace“. Právû vlastní imaginace
Corbinovi totiÏ umoÏnila, aby vstoupil do
jakéhosi metahistorického dialogu s Ibn
‘Arabím a interpretoval jeho dílo. Corbin se
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ve své knize také pokusil rozfie‰it starobylé
dilema transcendentního monoteismu tím,
Ïe se spletit˘mi my‰lenkov˘mi postupy do-
stává pomocí úvah nad Ibn ‘Arabího dílem
k identifikaci ãlovûka s Bohem – v tomto
pfiípadû prostfiednictvím reciproãního vzta-
hu identifikace, kdy jeden je my‰lenkou
druhého a naopak. Reciprocita tohoto vzta-
hu se promítá do v‰eho – BÛh stejnû jako
ãlovûk „trpí“, ãlovûk stejnû jako BÛh je
„tvÛrãí“ atd. BÛh potfiebuje ãlovûka, stejnû
jako ãlovûk Boha. Právû prohlédnutím této
reciprocity nab˘vá mystik své tvÛrãí role ve
vztahu k Bohu a tím i své jednoty s ním.
Z toho pak vypl˘vá v˘rok: „Ten, kter˘ zná
sebe sama, zná svého Boha“ (s. 97). DÛleÏi-
t˘ nástroj v tomto procesu pak pfiedstavuje
srdce. Ono je centrem, v nûmÏ se soustfiedí
tvÛrãí duchovní energie a jehoÏ orgánem je
imaginace.

Corbinova TvÛrãí imaginace je notoric-
ky známá svou obtíÏností, a to pro samotné
ãtení, natoÏ pro pfieklad. I z toho dÛvodu
patfií nakladatelství, odbornému redaktorovi
(Bronislav Ostfiansk˘) a v prvé fiadû pfiekla-
dateli (Jacques Joseph) obdiv za to, Ïe se
zhostili tak nároãného, leã zásluÏného poãi-
nu. Tato Corbinova kniha je o to nároãnûj‰í,
Ïe nebyla psána jako akademická práce sna-
Ïící se o ucelené vysvûtlení ãi interpretaci
Ibn ‘Arabího my‰lenkového svûta. Jak sám
Corbin uvádí v úvodu, „v Ïádném pfiípadû se
[nejedná o] monografii o Ibn ‘Arabím. …
Na‰í ambicí ostatnû není ani ‚pfiispût k dûji-
nám my‰lení‘. … Na‰ím cílem je pouze – za
pomoci [Ibn ‘Arabího] textÛ – hluboce me-
ditovat nad jist˘m mnoÏstvím témat, která
nevyhnutelnû rezonují napfiíã cel˘m dílem.
Nejlep‰ím vysvûtlením Ibn ‘Arabího pro
nás stále je‰tû zÛstává sám Ibn ‘Arabí“ (s.
17-18).

Corbinova imaginace je bezpochyby
bezbfiehá, jeho erudice ohromující. Ibn
‘Arabího dílo, stejnû tak jako problematiku
vztahu ãlovûka k Bohu, lze pochopitelnû in-
terpretovat tisíci rÛzn˘mi zpÛsoby. Ov‰em
Corbinova pozice je natolik v˘znamná,
autoritativní, radikální a v neposlední fiadû
promy‰lená, Ïe by se s ní mûli seznámit
v‰ichni, kdo se hloubûji zajímají o náboÏen-
ské my‰lení. TvÛrãí imaginace v súfismu

Ibn‘Arabího tak právem náleÏí do zlatého
fondu studií o (nejen) islámské mystice.

OND¤EJ BERÁNEK

Mária Miãaninová, 
Koruna kráºovstva 
rabi ·lomo Ben Gabirola,

Praha: Bergman 2010, 362 s.
ISBN 978-80-904207-5-5.

Kniha Márie Miãaninovej Koruna krá-
ºovstva rabi ·lomo ben Gabirola s komentá-
rom nie je len vyústením grantového pro-
jektu VEGA 1/0125/08, realizovaného pod
názvom „Filozofia ·lomo ben Jehudu Ibn
Gabirola“, ale omnoho viac je v˘sledkom
takmer desaÈroãného úsilia o sprostredkova-
nie filozofie tohto v˘znamného stredoveké-
ho Ïidovského filozofa ãeskej a slovenskej
filozofickej verejnosti. Knihu moÏno rozde-
liÈ do troch ãastí: (1) úvod a filozofické
predporozumenie, (2) text prekladu básne,
(3) komentár k básni. Miãaninová je autor-
kou úvodu, predporozumenia a komentára,
na preklade sa spolupodieºal rabín ko‰ickej
Ïidovskej náboÏenskej obce, pán Jossi Stei-
ner. Treba v‰ak spomenúÈ, Ïe sa jedná uÏ
o druhé, revidované vydanie prekladu. Po
prv˘ krát vy‰la Koruna kráºovstva v sloven-
skom jazyku v roku 2003 v rámci spoluprá-
ce Miãaninovej a vtedaj‰ieho ko‰ického
rabína, pána Dova Goldsteina (Koruna krá-
ºovstva rabína ·lomo ben Gabirola, pfiel.
Dov Goldstein – Mária Miãaninová, Pre‰ov:
AVE 2003). I‰lo v‰ak iba o samotn˘ text
básne, bez následného komentára.

Pri anal˘ze nielen textu básne, ale aj cel-
ku filozofie Ibn Gabirola si autorka zvolila
historicko-fenomenologick˘ prístup a pokú-
sila sa tak o syntézu historicko-filozofické-
ho v˘skumu na pôde Ïidovskej filozofie
a interpretácie konkrétneho textu, ktor˘ vy-
kazuje prvky stredovekej mystiky. A nielen
Ibn Gabirolove náhºady zostávajú ãitateºovi
mnohokrát skryté pod rú‰kom mystiky
a básnick˘ch obrazov, ale ako naznaãuje
Miãaninová, je aj pomerne krátky Ïivot sa-
motného filozofa stále objektom najrôznej-
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