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Rapport om ophold ved Det danske institut i Athen (februar-marts 2019) 

Under mit ophold af to måneders varighed har jeg arbejdet på mit bogessay om den islamiske filosof Ibn Rushd (1126-

1198) og hans syn på forholdet mellem religion (her islam) og rationel tænkning, derunder i særdeleshed den aristoteliske 

filosofi. Imod mere konservative kræfter i datidens islam forsvarede Ibn Rushd filosofien i en fatwa, som han kunne 

udstede i sin egenskab af retslærd. Han levede i Andalusien og Marokko og var således en del af middelalderens 

mediterane kultur. Hans kommentaterer til Aristoteles’ skrifter var pligtlæsning på middelalderens og renæssancens 

europæiske universiteter og har dermed præget den europæiske filosofis historie. Mit essay tager udgangpunkt i hans 

fatwa, som i sig selv er en lille velargumenteret afhandling. Et bedre kendskab til den islamiske intellektuelle kultur og 

dens forbindelse bagud til antikken og forud til den europæiske universitetstradition kan kun være til gavn for den bredere 

samfundsdebat. 

 Der har været dejlig arbejdsro i huset i Maggina 1, og jeg er kommet et gået stykke længere med min tekst. Under 

opholdet har jeg især beskæftiget mig med følgende primærlitteratur i engelsk og tysk oversættelse: 

Al-Farabi, Platons og Aristoteles’ filosofi 

Ibn Rushd, Den såkaldte metafysikepitome (den ”mellemste” kommentar til Aristoteles’ metafysik) 

Ibn Rushd, Kommentar til Aristoteles’ Poetik 

Ibn Rushd, Uddrag af de tre kommentarer til Aristoteles’ Om sjælen 

Ibn Rushd, Kommentar til Platons Staten 

Ibn Taymiyya, Imod de græske logikere 

*** 

Lad mig nævne to seværdigheder, som mange måske ikke umiddelbart har på programmet, når de besøger Athen: 

Museet for islamisk kunst (Ag. Asomaton nummer 22) kan absolut anbefales (kronologisk organiseret og informativ 

udstilling med mange pragtgenstande fra hele Mellemøsten; ikke fokus på Athen under osmannerne; den osmanniske 

”Gamle Moské” er i øvrigt p.t. lukket). 

Proklos’ hus (det hus, som man mener at kunne identificere med det) stod der, hvor Dionysiou Areopagitou-gaden nu 

ligger. Husets mure er markeret i brolægningen ca. 100 meter efter Akropolismuseet. Proklos (død 485 e.v.t.) var en 

senantik nyplatoniker, som ledede Platons Akademi i Athen, og som fik stor indflydelse på den filosofiske kosmologi i 

den islamiske tradition, efter at dele af hans teologiske værk blev oversat til arabisk (uden at forfatterens navn nævntes). 

Nogle fund fra Proklos’ hus er udstillet i Akropolismuseet, deriblandt en base med dette relief: 

 

Relief på en base fra Proklos’ hus, udstillet på Akropolismuseet. Fem filosoffer i diskussion? 


