ÈETÍ MUSLIMOVÉ
V DINGIRU
Zdenìk Vojtíek
Není bostva kromì Boha a Muhammad je posel Boí, je kaligraficky zapsáno vpravo nahoøe na této stránce. Tato slova proneslo ji nìkolik set tìch,
jejich rodným jazykem je èetina. Pøed dvìma svìdky se tak stali muslimy.
Spolu s dalími stovkami muslimù, kteøí se v prostøedí islámu narodili a kteøí
nyní ijí v Èeské republice, tvoøí komunitu, která se snaí konat ve ve jménu
Boha milosrdného, slitovného. Tato formule (tzv. basmala) je kaligraficky
provedena vlevo dole na této stránce.
Islám do Evropy a komunita muslimù do Èeské republiky patøí. Tuto banalitu je tøeba zatím stále pøipomínat, nebo islám se kvùli násilí páchanému
v jeho jménu zdá mnohým Evropanùm být nìèím, co by bylo nejlépe si udret
co nejdál od tìla. Proto na zaèátku tohoto tématu v Dingiru Ivan O. tampach
pøipomíná, e islám je v Evropì pøítomen témìø od svého poèátku a e jeho
vliv na evropskou kulturu rozhodnì není zanedbatelný. V èeském písemnictví, jak na dalích stránkách ukazuje Bronislav Ostøanský, tvoøí islám
dùleité téma ji od støedovìku.
Vzhledem k velké íøi spirituality muslimù i ke kulturní rozrùznìnosti islámu není pøíli divu, e muslimská obec u nás je velmi pestrá. Pestré a plné
zvratù jsou také její osudy v letech 1934 - 1989 (jak o nich píe orientalista
Milo Mendel), sloitá, a nepøehledná je i její struktura. Nae nejdùleitìjí
muslimské organizace sice pro Dingir vypsal jeden z mladých èeských muslimù, Luká Lhoan, vechny ménì významné nebo skomírající organizace
(jakou je napø. Islámský svaz èeského mystika Sálima Voldána) ovem snad
ani vypisovat nelze. Na jednu z tìch nejdùleitìjích - Muslimskou unii - se
soustøedil Milo Mrázek. Je pøíznaèné, e v dnení dobì je význam Unie dán
pøedevím její mediální aktivitou. Snad nejzajímavìjí z komunity je ale
spoleèenství èeských muslimek. Vzájemné sdílení prostøednictvím Internetu
naznaèuje jejich bohatý duchovní i spoleèenský ivot. Alespoò èásteènì se
ho pokusil zachytit Adam Fier. Tento obraz doplòují osudy tøí èeských muslimek, které pøed èasem pro svoje mateøské periodikum popsal novináø Leo
Kya. Zde je uveøejòujeme na tøetí stranì obálky. K tématu èeských muslimù
samozøejmì patøí rozhovor s jejich patriarchou, Mohamedem Ali ilhavým.
Autor rozhovoru, Zdenìk Vojtíek, se zabývá i jednou z podob setkávání
a støetávání vìtinové èeské spoleènosti s muslimskou meninou - bojem
o stavbu meit. Jeho prostøedkem jsou pøedevím média a bojitìm hlavnì
zastupitelské orgány obcí. Jednou z pøíèin tohoto zápasu je i pochybná, leè
znaènì rozíøená pøedstava støetu civilizací. Daleko vìrnìjí mapu pro
pochopení vztahu Západu a islámského svìta ovem poskytují ve svých
knihách Lubo Kropáèek a Pavel Bara. Dvì z tìchto dìl na stránkách Dingiru recenzuje Pavel Hoek. Pøedstavu asimilice pøistìhovalcù z muslimských
zemí do Evropy pøed èasem ve velké míøe nahradila idea multikulturalismu.
Nyní Pavel Bara píe, jak je tato idea sama zralá pro dùkladnou revizi. Poskytuje tak v tomto Dingiru èlánkùm o èeských muslimech irí
n
rámec.
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Válka s terorem a konec evropské tolerance

NOVÁ
XENOFOBIE
Pavel Bara

Zhruba od pøelomu století jsme v USA i Evropì svìdky nárùstu obav
z pøistìhovalcù. Zároveò sílí hlasy kritikù kulturní tolerance a slábnou hlasy obhájcù multikulturalismu.
Multikulturalismus se prosadil v pøístupu jako dalí fázi západního imperialismu. Prok pøistìhovalcùm v prùbìhu 70. a 80. let tizápadní nálady vzbuzuje americká politika
v øadì západních zemí (napøíklad v Austrálii, na Støedním východì nejen mezi náboenKanadì, Británii èi Holandsku): pøijímající skými horlivci, ale také mezi sekulárními
spoleènosti se nesnaily pøistìhovalce pøe- muslimy, a u ijí v Evropì nebo mimo ni.
dìlat podle svého obrazu, ale respektovaly Díky úpadku levicových i nacionalistických
jejich odliné ivotní zvyky a odlinou ideologií jsou pak tyto nálady lehce kanaliskupinovou identitu.
zovány diskursem náboensko-civilizaèní
Od konce 90. let se do støedního proudu identity: jako by islámský Orient èelil imzápadního veøejného mínìní znovu do- periálním ambicím køesanského èi bezstávají asimilacionistické názory. Podle nich vìreckého Západu.
není souití rùzných kultur a skupinových
Symbolem neúspìchu úsilí západní
identit moné: chtìjí-li být pøistìhovalci Evropy vyhnout se takové kvazi-civilizaèní
pøijati jako plnoprávní èlenové, nemohou si konfrontaci byl teroristický útok 11. bøezna
udrovat své zvyky a svou etnickou iden- 2004 v Madridu, pøi nìm pøilo o ivot 191
titu, ale musí pøijmout ivotní zpùsob a ná- lidí a tisíce dalích byly zranìny. Útok mìl
rodní identitu pøijímající spoleènosti. Za- potrestat panìlsko za úèast v americké kotímco v Americe je tato nová xenofobie alici okupující Irák. Skuteènost, e o nìkolik
spjatá s odporem proti hispánským pøistì- dní pozdìji dali panìlé vìtinu svých hlasù
hovalcùm (obzvlátì proti Mexièanùm), socialistické stranì slibující odchod z Iráku,
v západní Evropì je spjata s odporem proti byla èástí svìtového veøejného mínìní pomuslimským pøistìhovalcùm.
chopena jako doklad toho, e teroristé zaV obou zemích byl tento trend posílen èínají úspìnì ovlivòovat evropskou politeroristickými útoky 11. záøí 2001 a válkou tiku. V bøeznu 2004 byl také rozkryt pøiproti teroru, kterou v reakci na nì vyhlásila pravovaný útok nìkolika mladých pákistánadministrativa George W. Bushe. Zatímco ských muslimù z Londýna, jejich zatèení
v Americe jsou kulturní obavy z Hispáncù vyvolalo protibritské demonstrace na lonoddìleny od bezpeènostních obav z isla- dýnských ulicích. V následujících jarních
mistických teroristù, v Evropì je terèem a letních mìsících byli prostøednictvím únoobou tìchto obav jedna skupina - muslimo- sù svých obèanù v Iráku vydíráni evroptí
vé. Tato skupina pøitom reaguje s obzvlát- èlenové proamerické koalice.
ní citlivostí na vzrùstající napìtí mezi EvroIrácké bojitì zaèalo být navíc vyuípou a islámským svìtem, pøedevím Støed- váno jako scéna pro kladení poadavkù i na
ním východem.
ty evropské zemì, které nebyly souèástí
koalice a stavìly se proti iráckému taení:
Evropa a válka s terorem
na zaèátku kolního roku 2004/2005 byli
Toto napìtí vzrostlo v posledních letech uneseni dva francouztí novináøi s poapøesto, e nìkteré evropské zemì v èele s Nì- davkem, aby francouzské orgány zruily
meckem a Francií nesouhlasily s iráckým zákon zakazující noení náboenských
taením. To je dáno tím, e úsilí Amerièanù symbolù (tedy i muslimských átkù) na frano násilnou pøestavbu Støedního východu couzských kolách. V létì a na podzim 2004
a jejich proizraelský sklon v pøístupu k izra- se v Iráku objevily pøípady zatèených èi
elsko-palestinskému konfliktu chápe islám- zabitých dihadistù pocházejících z Evropy.
ský svìt na historickém pozadí døívìjího Vrátí-li se ti, co pøeijí, do svých domovkolonialismu evropských velmocí - tedy ských zemí, mohou se z nich stát tikající
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bomby podobnì, jako se staly z mnoha internacionálních dihadistù, kteøí (za vydatné podpory Amerièanù) bojovali v Afghánistánu 80. let proti sovìtské okupaci. Podobnì jako Afghánistán, také Irák funguje
jako vojenské cvièitì radikálních islamistù
nejen ze Støedního východu, ale také z Evropy. Na rozdíl od afghánských hor vak jsou
pro tuto generaci dihadistù terénem ulice
Bagdádu a dalích iráckých mìst - jejich
zkuenost s urbánní guerillou mùe Evropa
v budoucnosti draze zaplatit.
Poté, co Nizozemím v listopadu 2004
prola vlna protimuslimských nálad a incidentù vyprovokovaná zavradìním Theo
van Gogha, dostalo v prosinci na evropském summitu Turecko oficiální pozvání
k zapoèetí pøístupového procesu do EU.
Kritikové tohoto rozhodnutí se táou, zda
nebude pøijetí lidnaté muslimské zemì
skokem do neznáma, máme-li ji teï takové
potíe s integrací daleko meního poètu pøistìhovalých muslimù, jejich hodnoty jsou,
jak se zdá, radikálnì odliné od naich. Dalí nárùst napìtí mezi západní Evropou a islámským svìtem pøinesly teroristické útoky
v Londýnì 7. èervence 2005, v nich zahynulo 56 lidí (vèetnì ètyøech sebevraedných
útoèníkù) a kolem sedmi set lidí bylo zranìno. Zatím posledním výrazem tohoto
napìtí byly protesty evropských a neevropských muslimù i vlád mnoha muslimských
zemí v lednu a únoru tohoto roku proti karikaturám proroka Muhammada zveøejnìným
30. záøí 2005 dánským listem Jyllands-Posten. Spor byl velkou èástí evropského veøejného mínìní pochopen jako doklad nesluèitelnosti islámu s principy liberálnì-demokratických spoleèností.
Mnozí Evropané se cítí být vtaeni do
náboenské a civilizaèní konfrontace s islámem proti své vùli Amerièany. Americká
støedovýchodní politika po 11. záøí vak jen
rozjitøila napìtí, které se ohlaovalo ji dávno
pøedtím. Pøipomeòme, e k první protizápadní mobilizaci evropských muslimù dolo pøi
demonstracích za zákaz Satanských verù
Salmana Rushdieho roku 1989. Kdy oficiální pøedstavitelé muslimských obcí v Británii
odmítli odsoudit fatvu iránského ajatolláha
Chomejního, jen v ní vyøkl nad Rushdiem
ortel smrti, dolo poprvé k viditelnému propojení zahranièní evropské politiky na Støedním východì s vnitøní politikou evropských
zemí. Ve stejném roce propukla ve Francii
první aféra átku.
Obì události byly pøedzvìstí nárùstu
napìtí, které mnohonásobnì zesílilo o více
ne deset let pozdìji po vypuknutí druhé
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intifády na Izraelem okupovaném území
v záøí 2000. Od roku 2001 se ve Francii
zaèaly mnoit protiidovské incidenty ze
strany potomkù severoafrických pøistìhovalcù ze sociálnì znevýhodnìného prostøedí, kteøí jimi vyjadøovali svou solidaritu
s Palestinci zápasícími s izraelskou okupací.
Soubìnì s tímto chuligánstvím se ve Francii zaèaly zøetelnì íøit sektáøské a striktní
formy islámu, ohlaující se mimo jiné rostoucím poètem oátkovaných mladých
muslimek. Narùstající napìtí vyústilo do
pøijetí výe zmínìného zákazu náboenských symbolù na francouzských kolách
v únoru 2004, ostøe kritizovaného nejen
èástí francouzských muslimù, ale také støedovýchodními telekazateli na arabských
satelitních stanicích Al Dazíra (se sídlem
v Kataru) a Al Arabíja (se sídlem v Dubaji),
hojnì sledovaných francouzskými Araby.
Islamizace pøistìhovalecké identity
a meze multikulturalismu
Vzrùstající napìtí mezi evropskými spoleènostmi a muslimskými pøistìhovalci bylo
jednou z pøíèin, proè nìkteré evropské zemì
zaèaly od pøelomu minulého a tohoto století pøehodnocovat multikulturní politiky.
Pøipomeòme si, e napøíklad v Británii byl
symbolickým poèátkem multikulturního období slavný projev ministra vnitra Roy
Jenkinse v roce 1966, v nìm vytkl jako cíl
vlády zajistit pøistìhovalcùm rovné pøíleitosti pøi souèasné toleranci a respektu k jejich kulturní rùznosti. Symbolickým koncem
tohoto období byly britské vládní dokumenty z let 2002 a 2003, které pøenesly tìitì
integraèních politik z ochrany kulturní odlinosti pøistìhovalcù na vytváøení jejich britské obèanské identity, kterou mají sdílet
s britskými starousedlíky.
Daleko dramatiètìjí podobu na sebe
vzal obrat od multikulturalismu k obèanské
integraci v Nizozemí. Multikulturní pøístupy
zavedl zákon z roku 1983, který chápal
pøistìhovalce jako etnické meniny, jim
mìlo Nizozemí umonit udrování jejich
odliných identit a zvlátního zpùsobu ivota. Tento pøístup navazoval na nizozemskou tradici oddìlených institucí pro rùzné
náboenské èi svìtonázorové komunity napø. koly, nemocnice, odbory èi tisk. Od
druhé poloviny 90. let se kritikové tohoto
pøístupu ji nerekrutovali pouze z holandské
konzervativní pravice, ale také z liberální
levice, která tento pøístup pùvodnì prosadila. Podle nových kritikù vedl multikulturalismus k vytvoøení etnicky vymezené podtøídy sloené z lidí, kteøí se necítí spjati
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s nizozemskou kulturou a spoleèností a ne- 7. èervence 2005 (z nich tøi se narodili na
jsou ochotni ani schopni se integrovat. britské pùdì) svìdèí o tom, e souèasné
K pøekonání tohoto stavu mohla vést pouze problémy souití evropských spoleèností
akulturace imigrantù do nizozemské národ- s pøistìhovalci z muslimských zemí ji není kultury.
odpovídají pøedstavì, s jakou byly v HoTímto smìrem vykroèil Zákon o integra- landsku a Británii zavádìny multikulturní
ci nových pøistìhovalcù z roku 1998. Zákon politiky. Ty vycházely z pøedpokladu, e
zavedl povinnou úèast kadého pøistìho- hlavní napìtí existuje mezi tradièními etnicvalce ve státem øízeném a financovaném in- kými kulturami zdìdìnými ze zemì pùvodu
tegraèním programu. Program je individua- a moderními kulturami evropských národù.
lizovaný a hlavní roli pøi jeho realizaci mají Takovému napìtí se mìlo ulevovat tím, e
obce. Zahrnuje výuku holandtiny a náv- by se mainstreamové instituce uzpùsobovatìvu kurzù sociální a pracovní orientace ly kulturním zvykùm novousedlíkù. Zápro vechny novì pøíchozí, a to v rozsahu roveò se pøedpokládalo, e jejich potomci
600 hodin. Po roce od zahájení programu je se stanou loajálními pøísluníky pøijímacích
pøistìhovalec povinen sloit zkouku z ja- obèanských národù, ani by museli opustit
zyka a sociální orientace.
vìdomí o své etnické odlinosti. Problémy
Pøijetí tohoto zákona vak ji nemohlo souèasnosti vak neplynou z doznívání jezabránit dalí eskalaci napìtí mezi pøistì- jich etnického vìdomí, nýbr z toho, e
hovalci a vìtinou. Strana politického do- mnozí z nich si volí novou identitu. Tato
brodruha Pima Fortuyna se díky silné pro- volba se vymyká mechanické alternativì
tipøistìhovalecké rétorice vyhoupla ve vol- mezi udrováním etnicity jejich rodièù a asibách roku 2002 na post druhé nejsilnìjí stra- milací do národní kultury okolních spoleèny v zemi (26 køesel, 17,9% hlasù). Zavra- ností. Zavrhují toti etnicky a lokálnì zalodìní Pima Fortuyna krátce pøed volbami enou identitu svých rodièù stejnì ostøe,
i vrada Theo Van Gogha v listopadu 2004 jako zavrhují národní identitu pøijímající spojen potvrdily eskalaci. Postava pachatele leènosti. Proti obìma staví svou pøísludruhého zloèinu zároveò symbolizuje pro- nost ke globálnímu spoleèenství vìøících.
mìnu konfliktu mezi holandskou spoleèností a nìkterými muslimskými pøistìhovalci mladí generace.
Motivy Muhammada Bouyeriho, odsouzeného v èervenci 2005 na doivotí, nekoøenily v tradicích marockého venkova, z nìho pocházeli jeho pøedci, ale naopak v jeho intenzivním zapojení do výdobytkù informaèní spoleènosti Západu.
Odmítal pøísluet k západní
spoleènosti nikoliv s poukazem k partikulární pøistìhovalecké komunitì svých
rodièù, nýbr k univerzální
komunitì vech vìøících ummì. Médiem utváøení
této neokomunity (termín
francouzského politologa
Oliviera Roye) ji nejsou
ústní tradice pøedávané
z rodièù na dìti, ale internet.
Jejím hlavním jazykem ji
není arabtina (nebo tureètina èi urdu), ale angliètina.
Profil Mohameda Bouyeriho i sebevraedných
Ground Zero. Symbol nového vnímání globálních vztahù.
Ilustraèní foto: Vojtìch Vlk.
atentátníkù v Londýnì
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Multikulturalismus byl schopen ulevit
sporu moderní obèanské spoleènosti s tradièní komunitou, nikoliv s touto neokomunitou. První komunita je lokální - zahrnuje
v zásadì jen ty, kteøí pocházejí z urèité zemì
a urèitého místa. Druhá komunita je globální - zahrnuje vechny pravé muslimy, a
ji pocházejí odkudkoliv a ijí kdekoliv. Jejím zdrojem ji není primární socializace
v rodinì, nýbr sekundární socializace
v subkultuøe vrstevníkù, prostøednictvím
satelitní televize èi internetu a na kázáních
radikálních imámù. Zatímco èlenem tradièní
komunity se èlovìk stává narozením, èlenem globální komunity se stává volbou.
První spoleèenství je samozøejmým sociálním prostøedím, druhé spoleèenství poskytuje ukotvení tìm, kteøí byli takového samozøejmého prostøedí zbaveni - tedy právì pøísluníkùm druhé a tøetí pøistìhovalecké
generace. Jejich ivot je roztìpen mezi svìt
jejich rodièù a moderní Evropu a kolektivní
pøíslunost tedy pro nì není nìèím samozøejmì pøejímaným od pøedkù, ale naopak
nìèím, co musí vìdomì budovat.
Problém tedy nezpùsobuje doznívání
zdìdìných tradic (jakkoliv bolestné konflikty pøináí), ale tvorba nové skupinové
identity, která ji není opøena o zdìdìnou
pøíslunost ke zvlátní etnické skupinì
s koøeny v nostalgicky pøipomínané domovinì, ale o zvolenou pøíslunost ke spoleèenství vìøících zaloeném na zjeveném textu závazném pro vechny lidi. Jinak øeèeno:
politickou výzvu nepøedstavují skupiny
setrvaènì pìstující rùzné zvlátní tradice,
nýbr skupiny dovolávající se jediné univerzální pravdy. Nìkteré extrémní podoby
islámského obrození jsou stejnì nepøátelské k pùvodním tradicím pøistìhovalcù
(napø. k uctívání lokálních svatých a s ním
spjatým rituálùm) jako k liberálním institucím
Evropanù. Mezi starí a mladou generací

tak èasto existuje stejnì velké napìtí jako
mezi pøistìhovalci a Evropany. Na tyto konflikty nedává multikulturalismus ádnou
odpovìï, nebo pøedpokládá homogenitu
pøistìhovaleckých skupin a setrvaènou reprodukci jejich pùvodních identit.
Zdrojem souèasných konfliktù nejsou
prvotnì tradice, jejími nositeli by byly
pøistìhovalecké komunity, nýbr ideje,
jejími nositeli jsou jednotlivci. Ti sice èasto pocházejí z tìchto komunit, avak mohou pocházet i z vìtinové spoleènosti, jak
o tom svìdèí vzrùstající poèet evropských
konvertitù k islámu. Problém souití vìtiny
a menin je tedy redefinován: otázka tolerance èi veøejného uznání etnicko-kulturních
skupin, kterou øeil multikulturalismus, je
stále více pøekrývána otázkou tolerance èi
veøejného uznání náboensko-ideologických skupin.

Nová xenofobie
Posunu od etnicko-partikulární k náboensko-univerzalistické sebeidentifikaci u potomkù pøistìhovalcù odpovídá posun
v jejich identifikaci okolní spoleèností.
Záporný vztah k novousedlíkùm ji není
nesen prvotnì etnickými èi rasovými pøedsudky, ale pøedsudky náboenskými a ideologickými. V kontextu války s terorem je
islám pojímán jako dalí nepøítel otevøené
spoleènosti - jako totalitní systém, jen se
stal po faismu a komunismu dalím vyzyvatelem liberální demokracie. Jednou vìtou
øeèeno, posledním zdrojem nepøátelství ke
kulturnì odliným pøistìhovalcùm není rasismus, nýbr islamofobie. Nejedná se
o odpor k jiné etnicitì èi rase, nýbr k jiné
náboenské ideologii, která je povaována
za nesluèitelnou s hodnotami moderních
západních spoleèností.
Právì tento odpor iví souèasnou kritiku multikulturalismu: mají-li urèité skupiny nepøátelský postoj
k základním principùm
liberální spoleènosti jako je svoboda slova èi
rovnost muù a en, pak musí liberální vìtina nahradit toleranci
úsilím o jejich asimilaci
do svých liberálních
hodnot. Chtìjí-li být
pøijati do naí spoleènosti, musejí pøijmout
principy, na nich jsou
zaloeny nae instituce.
Pokud toho nejsou
Dnes nejde o skupiny pìstující rùzné zvlátníJH=@E?A,...
schopni, mìli by odejít
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do svých zemí pùvodu. Tak jako se nevede
multikulturní dialog s extrémistickými sektami, nemá se vést ani s islámem. Podobnì
jako krajnì pravicová hnutí, skinheadi nebo
agresivní náboenské sekty, také toto netolerantní náboenství musí být zadrováno
a potíráno, nikoliv tolerováno a uznáváno.
Tato islamofobie se nejdøíve a nejzøetelnìji ohlásila právì v Nizozemí, které se
z jedné z nejtolerantnìjích zemí Evropy
promìnilo do zemì, kde støední proud politiky akceptoval otevøenì protipøistìhovalecké postoje. Nová xenofobie se alespoò
ètyømi rysy lií od xenofobie tradièní evropské krajní pravice.
První rozdíl plyne z naznaèeného posunu od etnicko-kulturní k ideologickynáboenské (sebe)identifikaci stigmatizované meniny. Zatímco krajní pravice se
brání cizímu jménem partikulární - etnické,
národní èi rasové - skupiny, tato vlna se
brání cizímu jménem univerzálních práv jednotlivce. První xenofobie povstává z konzervativní pøedstavy skupinové hierarchie,
druhá z liberální pøedstavy o individuální
rovnosti. Na tomto druhém principu je postaven respekt ke svobodì ivotního stylu
a svobodì slova, k rovnosti muù a en èi
zrovnoprávnìní gayù a leseb. Ne náhodou
se stali èelnými pøedstaviteli nové xenofobie libertariánský provokatér Van Gogh,
otevøený gay Pim Fortuyn èi bojovnice proti
islámskému patriarchátu Ayan Hirsí Alí (autorka scénáøe ke Goghovì filmu Podmanìní,
kvùli jeho natoèení byl zavradìn).
Druhý rozdíl je sociologický. Zatímco
sociální základnou evropské krajní pravice
byly hlavnì nií a nií støední tøídy, èasto
zklamané z nesplnìných slibù levicových
ideologií, sociální základnou nové xenofobie jsou tøídy støední a vyí.
Tøetí rozdíl spoèívá v zámìnì hlavního
terèe xenofobie. Nejene je odpor k cizímu
pøeveden z judaismu a idù na islám a Araby, ale láska k idùm a státu Izrael se stává
hlavním kritériem loajality k Západu. Jetì
ve tøicátých letech by ádného etablovaného pravicového politika nenapadlo hovoøit
o obranì judeokøesanské civilizace. Judaismus a idé byli tradièními køesanskými
a pravicovými elitami evropských národù
vyluèováni jako Semité a Orientálci. Teprve
ok z holocaustu, pøesunutí znaèné èásti
evropských pøeivích idù na Blízký východ a kritika køesanského antijudaismu
v hlavních proudech západního køesanství
otevøely monost zahrnout judaismus
a idy do hranic pomyslné západní civilizace. idé byli pøijati a poté, co se vzdali
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své rozptýlené existence mezi ostatními státními národy - tedy a poté, co popøeli svou
výjimeènost a asimilovali se do evropské
normy. Díky této normalizaci své skupinové existence se idé promìnili z Orientálcù na Okcidentálce a projekce cizího
a nepøátelského se mohla pøesunout na dalí
Orientálce a Semity - na muslimy a Araby.
Ètvrtý, geopolitický rozdíl plyne bezprostøednì z pøedchozího. Pøijetí sionizovaného idovství vtìleného v Izraeli jako
souèásti Západu - jako výspy naí civilizace na nepøátelském území Støedního východu - jde èasto ruku v ruce s kladným
vztahem ke Spojeným státùm americkým
a s podporou jejich støedovýchodní politiky po 11. záøí 2001. Tato politika je dávána
do protikladu s mnichovanstvím staré
Evropy tváøí v tváø islámskému nebezpeèí.
Shròme tedy. Vycházela-li stará xenofobie z konzervativní obrany partikulárního
etnika, národa èi rasy, nová xenofobie vychází z liberální obrany univerzálních práv
jednotlivce. Apelovala-li první xenofobie
spíe k niím støedním tøídám, druhá apeluje k vyím støedním tøídám. Mìla-li stará
xenofobie svùj privilegovaný terè v idech
a judaismu, nová pøesunuje ódium na Araby a islám a sionizované idovství naopak
povauje za civilizaèního spojence Evropanù. Snoubil-li se u staré xenofobie èasto
antisemitismus s antiamerikanismem, pak
nová xenofobie rehabilituje spolu s idy
také Ameriku a kritizuje poraenectví staré
Evropy s poukazem k tom, e zatímco Evropa se snaí Araby a muslimy usmiøovat
(appeasement), Izrael a Amerika pochopily,
e tito nepøátelé západní civilizace rozumí
jen síle.
Liberální odpovìï
Nová xenofobie není nìjakým stejnorodým
politickým proudem, ale konfigurací rùzných prvkù, které existují na rùzných místech

evropského veøejného diskurzu a mají èasto rùzné politické nositele. Tyto prvky se
vak vzájemnì posilují a právì jejich propojení èiní ze souèasné xenofobní vlny
fenomén kvalitativnì jiné povahy, ne jakým je tradièní xenofobie krajní pravice.
První dvì èásti této stati mìly naznaèit,
e nová xenofobie není pouze produktem
populistických demagogù èi zlých démonù
evropské minulosti, ale e má minimálnì dva
reálné zdroje. Jedním je eskalace napìtí mezi
zemìmi Západu a islámského svìta v dùsledku americké války proti teroru. Druhým
jsou potíe s integrací potomkù muslimských pøistìhovalcù. Oba zdroje synergicky
pùsobí jak smìrem k radikalizaci evropských
a neevropských muslimù, tak smìrem k posilování nové evropské xenofobie.
První zdroj by mohla oslabit zmìna amerického kursu na Støedním východì, anebo
sjednocení evropské zahranièní politiky
a její zøetelné odliení od zahranièní politiky
Ameriky. Ani jedna z tìchto zmìn není
v dohledné dobì pravdìpodobná. Co se
týèe druhého zdroje nové xenofobie, pak je
tøeba uznat, e kritika multikulturalismu má
racionální jádro a e posun od podpory
zvlátních skupinových identit k podpoøe
obèanské identity je adekvátní odpovìdí na
souèasné problémy s integrací pøistìhovalcù a jejich potomkù. Tento posun vak nemusí být pojat xenofobnì a asimilacionisticky, ale lze ho pojmout liberálnì a kulturnì-pluralitnì: spíe ne jako popøení
multikulturalismu mùe být pochopen jako
pøenesení dùrazu v rámci multikulturního
konceptu jednoty v rùznosti. Byl-li pøedtím
poloen dùraz na skupinovou rùznost, nyní
je pøesunut na obèanskou jednotu. To je
výsledkem trpce získaného poznání, e
rùzné kulturní a ideologické skupiny si mohou udrovat a rozvíjet svou zvlátní identitu ku prospìchu vech pouze tehdy, respektují-li vyí kolektivní rámec v podobì

obèanského národa a jeho politických hodnot.
Mají-li evropské spoleènosti zùstat liberálními, nemohou takovou obèanskou integraci pojímat jako celkovou kulturní asimilaci, ale pouze jako asimilaci do politické
kultury. Pøijímající spoleènost má právo
po pøistìhovalcích ádat pøijetí základních
politicko-právních institucí, nemá vak právo po nich ádat oputìní jejich etnických
koøenù, zvlátních ivotních zvykù a náboenského pøesvìdèení, pokud nejsou tyto
zvyky a pøesvìdèení v rozporu s nejzákladnìjími politickými hodnotami liberálnìdemokratického zøízení. (Jako pøíklady nesluèitelných zvykù mohou slouit enská
obøízka, vrady cti, vynucované sòatky èi
kriminalizace náboenského odpadlictví.)
Politické hodnoty a normy je ovem tøeba
jasnì odliit od hodnot a norem øídících
osobní ivot jednotlivcù a jejich nepolitických spoleèenství. Jako liberálové mùeme
po novousedlících ádat pøijetí základních
pravidel liberálnì-demokratického zøízení,
nikoliv konkrétních pøedstav o pohlavní
dìlbì práce v rámci rodiny nebo o tom, co
má èlovìk dìlat pro etické naplnìní svého
ivota èi spásu své due.
Chtìjí-li evropské státy zùstat liberálními, musí nadále respektovat skupinovou etnickou, kulturní, náboenskou, ideologickou - rozrùznìnost svých spoleèností. Ta
je toti spjata s individuálními právy obèanù, mezi nì patøí právo kadého rozhodnout se, jaký ivotní zpùsob bude pìstovat, na základì jakých idejí a s kým. Oputìní
multikulturní podpory rùznosti tedy z liberálního hlediska nemùe znamenat oputìní
respektu ke zvlátním kulturním a náboenským volbám jednotlivcù. S ohledem na
vztah k muslimským pøistìhovalcùm ovem
tato teze vyaduje odmítnout základní pøedpoklad nové xenofobie, jím je pøedstava,
e fundamentalismus a terorismus jsou nutnými atributy islámu. Právì tuto pøedstavu
vyjadøovala ona nechvalnì proslavená karikatura proroka Muhammada s bombou na
n
hlavì místo turbanu.
Poznámka
Text èlánku byl poprvé pøednesen
v olomouckém Divadle hudby
28. bøezna 2006.
Autor spolu s Andreou Barovou
vydal v minulém roce knihu Pøistìhovalectví a liberální stát. Imigraèní a integraèní politiky v USA, západní Evropì a Èesku, Masarykova univerzita, MPU, Brno.

...nýbr skupiny dovolávající se jediné univerzálníFH=L@O.
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Ilustraèní fotografie Vojtìch Vlk.

Pavel Bara (*1960) pøednáí na Filosofické fakultì UK
a je analytikem Ústavu mezinárodních vztahù.
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Úspìch dobrodruné knihy se spirituálním podtextem vypovídá o souèasné spoleènosti

IFRA POSTMODERNÍ
SPIRITUALITY
Daniel Kvasnièka

Kniha amerického spisovatele Dana Browna ifra Mistra Leonarda1 jistì není bestsellerem jenom
díky strhujícímu pøíbìhu. Jedineèným zpùsobem vyhovuje postmoderní spiritualitì: spiritualitì proto,
e pracuje pøedevím s náboenskými motivy, a postmoderní proto, e zásadnì napadá pilíøe modernity: racionalismus a vìdu i ortodoxní køesanství a jeho pøední instituci - øímskokatolickou církev.
Kvùli Brownovì práci s fakty se vìdci ohroeni postmoderním prostøedím, které hrdinùm pomoci a druhé svést od stopy. To
chytají za hlavu. Pøedstavitelé køesanství v kadém sdìlovacím prostøedku plete vìdu tajemství, o které jde, je svatý grál, kalich
zase píí protesty a vydávají stanoviska. s pavìdou a kde ani køesané moc dobøe od poslední Jeíovy veèeøe a také kalich,
Postmoderní ètenáø, naladìný alespoò nevìdí, co a jak je vlastnì v Bibli a køesan- do nìho byly zachyceny kapky jeho krve
èásteènì na tóny postmoderní spirituality ské tradici. A kde panuje veobecná ne- pøi ukøiování. Dan Brown dal grálu nový
(a to jsou skoro vichni), ale jásá. Kniha ji dùvìra k institucím (náboenským jetì rozmìr, kdy jej zosobnil do postavy Marie
vyla v mnoha pøekladech a v obrovském o nìco více ne vìdeckým), které jsou po- Magdalény, údajné Jeíovy manelky
nákladu miliónù výtiskù.2 Navíc se pøipra- dezírány ze snahy monopolizovat si výklad a matky jeho dìtí. Svatý grál je tak dokuvuje film, o jeho úspìchu u teï nikdo nepo- svìta tak, aby odpovídal jejich mocenským ment s Jeíovým rodokmenem a zároveò je
chybuje.
ambicím. Co tedy asi tvoøí páteø Brownova to schránka s ostatky Marie Magdalské.
Skoro se divíme, e vìdci i køesané úspìchu?
ifer a kódù je ostatnì plná kniha. Jejich
nemávnou nad Brownovou knihou rukou.
Pøedevím strhující pøíbìh univerzitního postupné øeení zavede nìkolikrát pár
Je to pøece jen beletrie, která má na fikci profesora náboenské symbolologie Ro- hrdinù do ivotního nebezpeèí, aby byli
právo! Navzdory tomu ale kniha zaèíná berta Langdona z Harvardovy univerzity nakonec málem sezdáni.
stránkou, oznaèenou jako Fakta. Pro obsah a mladé policejní specialistky Sophie
Pøíbìh je zahalen do hávu vzdìlanosti
dalích stránek je pøíznaèné, e právì takto Neveuové z Paøíe. Na scénu vstupují ve a umìní. Profesoru pomáhá zøejmì krásná
nazvaná strana obsahuje nedoloená, ba chvíli vrady správce sbírek v Louvru. policejní specialistka, jí dìdeèek od mládí
i nepravdivá tvrzení. Ale ani tím by se Správce je postøelen a ne umøe, udìlá ze uèil rozumìt ifrám a moudrostem knih.
ovem vìdci ani køesané nemuseli nechat sebe ifru, pomaluje se a popíe své okolí Naèas se stane souputníkem této dvojice
vyvést z míry. Kdyby se ovem necítili tajnými zprávami, které mají dvìma hlavním Sir Leigh Teabing, britský královský historik. Tak vzdìlaným a moudrým lidem máme
sklon vìøit a jejich tvrzení neprovìøovat.
Postmoderní spiritualita
Sdìlovaná fakta vypadají dùvìryhodPostmoderní spiritualita spíe pøetváøí tradici v nìco, co je dùleité pro pøítomnost, ne
nì. Mluví se zde o tajné organizaci s náaby povaovala tradici za to, co je zavedené z minulé doby. (...) Tradice je chápána jako
zvem Pøevorství Sionské, o hnutí Opus Dei
bohatý zdroj, který je zapleten do urèitých zájmù pøedávání a který lze pochopit jako
(o nìm jsme asi vichni slyeli), zmiòuje se
nìco, co slouí zájmùm rasy, tøídy a pohlaví. Postmoderní spiritualita vyluèuje pøedstamnoství údajù ze svìta umìní, architektuvu èisté tradice a oslavuje rozmanitost interpretací. Náboenské svìty jsou také
ry, historie, archeologie, kryptografie, teoradikálnì pøevedeny v postmoderní spiritualitu. Náboenský prostor ji není jednodue
logie. Vypadají jako pøesné a doloené, nebo
ohranièen instituèní mocí, ale spíe vybojován a znovu osídlen v souladu s pohnutkami
aspoò jako moné èi pravdìpodobné. Tvrdí
individuálních zkueností (podporované sdílenými hodnotami). Postmoderní spirituse tu napøíklad:
alita mùe být rovnì nalezena v kultuøe klubù, hudebním a filmovém prùmyslu, zrovna
Do Nového zákona mohlo být zaøazeno
tak jako na vrcholcích hor a v soukromých domovech. Postmoderní spiritualita zpovíc ne osmdesát evangelií, ale nakonec
chybòuje tradièní náboenský prostor a pøebírá nekoneènost tím, jak proudí inforjich bylo vybráno jen nìkolik - Matoumaèními dálnicemi a jak se stává kybernetickou realitou. Duchovní veøejnost je na
ovo, Markovo, Lukáovo a Janovo bylo
oplátku pøetvoøena hodnotami individualismu, protoe se tradice a kosmos rozpadá na
mezi nimi. (strana 261) ... Bibli, jak ji známe
jednotlivé druhy zboí, které lze nakoupit v duchovním supermarketu. V postmodernì
dnes, sestavil pohanský øímský císaø Konmohou být nakoupeny rozlièné duchovní identity. Jednoduchým podepsáním eku
stantin Veliký... (strana 262)
mùete mít knihu, trièko i film. ... V postmoderní spiritualitì jsou jistoty starých náboI laik odhalí (pokud bude chtít), e tato
enství roztaveny a znovuobjeveny v kinì, v nákupním støedisku nebo v hudbì zpìtvrzení jsou nesmyslná. Ve spisech apovaèky Madonny. Nìkteøí by k tomu mohli poznamenat, e to odráí nadvládu kapitalistolských otcù Klementa Øímského, Ignáce
mu; jiní zase, e masová produkce a hmota nabyly významné duchovní hodnoty.
z Antiochie a Polykarpa na pøelomu 1. a 2.
Jeremy R. Carrette, heslo Postmoderní spiritualita
století nacházíme èetné citace témìø vech
v Encyklopedii nových náboenství (ed. Christopher Partridge, Lion 2004), pøeloil Luká tursa.
knih Nového zákona tak, jak jej známe dnes.
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Leonardova Poslední veèeøe. Podle Browna obraz plný ifer.

Obsahuje je i tzv. zlomek Muratoriho (druhá
polovina 2. století v Øímì). V tomto zlomku
chybí pouze listy idùm, Jakubùv, dva listy
Petrovy a jeden Janùv, jinak je tam ve
a ádné z Brownem jmenovaných evangelií
v seznamu knih není. Ovem Hippolyt Øímský (konec 2. století) tyto listy pøijímá jako
Písmo svaté, take lze øíci, e v západní církvi
v té dobì byla ji sbírka knih Nového zákona úplná. Apokryfní evangelia tam ale
naprosto chybí. První úplný seznam 27 knih
je ve 39. listu biskupa Athanasia z roku 367
po Kristu.3
A takových pøehmatù je mnoho a mnoho. Jen namátkou: Roku 325 se (Konstantin) rozhodl, e sjednotí Øím pod jedním
náboenstvím. (strana 262)
Císaø Konstantin zrovnoprávnil køesanství v roce 313 Ediktem milánským
s mylenkou sjednotit Øímskou øíi. Nìco
podobného na smrtelné posteli u udìlal
císaø Galerius v roce 311. Konstantin byl
ale pøekvapen, kdy zjistil, e církev není
sama jednotná. To, co uèinil Konstantin
v roce 325, bylo, e svolal a zaplatil snìm
v Nikaji, který mìl sjednotit køesanství po
stránce vìrouèné.
I dalí fakta jsou pøinejmením sporná.
Leonardo da Vinci je v knize Dana Browna
spojen s Pøevorstvím Sionským, o kterém
nevíme z historických pramenù nic. Víme
jen, e jej zaloil 7. kvìtna 1956 jako nevelkou a nepøíli známou organizaci francouzský roayalista Pierre Plantard 4 v Annemasse a pokud existuje dodnes, nemá vliv
ani na esoterickou scénu ve Francii.
A ani sám Leonardo není v podání Dana
Browna jistý. Ve své zøejmé genialitì pøeskakoval od jedné vìci ke druhé a jen jednoho
se drel stále - kresby a malby. Ne ve vem
se mu daøilo, byly malby, které opustil s fiaskem a jiná díla nedomaloval. Poslední
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Veèeøe Pánì není pøíli známa podle zentilého Jana,5 ale spíe podle nedomalované
tváøe Jeíe Krista - Leonardo pro ni zøejmì
nenael vhodný model. Takté je malba
v refektáøi klátera Santa Maria delle Grazie
v Milánì známa podle dìsivé podoby Jidáovy, kterou prý Leonardo maloval podle
pøevora klátera, jen jej stále popohánìl
a udával u vévody Lodovica Sforzy. O Leonardovi píe ve svých ivotech nejvýznaènìjích malíøù, sochaøù a architektù historik
Giorgio Vasari,6 který Leonadra témìø zail
(narodil se 1511 a 1519 Leonardo umírá). Je
to tedy èlovìk, který by mìl mít dobré zdroje. O Leonardovì ivotì se vak vyjadøuje
pomìrnì støízlivì. Leonardo byl ovem
dokonale renesanèní osobností co do filozofie i technologií malby a stavebnictví. Dá
se na nìj tedy naít jakýkoliv plá domnìnek a fikcí. Nikdo nedokáe nahlédnout
hloubìji do ivota tohoto alchymisty, konstruktéra a mystika, aby øekl rozhodnì, co
bylo a nebylo. Jen to se ví, e zemøel ve
Francii.
Jako dalí rys, který jistì vzbuzuje sympatie Brownových ètenáøù, jmenujme zápas
meniny proti mocné instituci. Pøevorství
Sionské je málem vyvradìno, kdo by s ním
nesoucítil! A zvlátì americká veøejnost,
píe Rick Howe7 ve své studii, vdycky bude stát za trpícími pod zvùlí diktátorù, je
mocí utlaèují minoritu. Poslední dobou je to
trend, který v tìce postihovaném svìtì
roste nejen v Americe.
A pak: profesor Langdon v knize øíká
velkou pravdu: Kadý miluje konspiraèní
teorie! Opravdu, neustále spøádáme mylenky o tom, kdo je s kým jak propojen, jakými spiknutími jsme pøedurèeni, kdo a jak
drí klíèe od souèasnosti a budoucnosti.
idé, zednáøi, komunisté, kapitalisté, øímský
klub, Evropská unie...

A naposled: vichni rozumní lidé mají
dost církevních skandálù. ivnou pùdou
pro Brownovy spekulace jsou skandály
tele-evangelistù, zneuívání chlapcù katolickými knìími ve svìtì a ohromné pedofilní skandály finanènì potápìjící Bostonskou
diecézi. Brownova kniha je velice pøijatelným pokraèováním odhalování tìchto hrùz.
Co z toho plyne? Dan Brown stejnì
jako postmoderní svìt rezignuje na pravdu.
Jeho úspìch odhaluje, jak povrchní je nae
postmoderní veobecné vzdìlání a jak jsme
intelektuálnì nepoctiví. Zároveò ukazuje, jak
hluboký hlad je v nás, postmoderních lidech, po symbolech, tajemstvích, hledání
smyslu a duchovním ivotì vùbec. Proto
jeho kniha není jenom bestsellerem, na nìj
se za chvíli zapomene, ale pravdìpodobnì
význaèným znamením ve vývoji postmon
derní spirituality.
Poznámky
1 BROWN, D., The Da Vinci Code, 2003; èesky poprvé
jako ifra mistra Leonarda, Metafora, Praha 2003.
2 Brownovy knihy se prodalo pøes 30 milionù výtiskù
a autor vydìlal jen za první rok 45 milionù liber (1,87
miliardy korun), take se rázem stal nejbohatím spisovatelem svìta. (ÈTK 27.2. 2006)
3 Podle: DUKA, D., OP, Úvod do Písma sv. Starého zákona, Krystal OP, Praha 1992.
4 Pøevorství Sionské bylo spoluzaloeno také rùznými
alchymisty a zednáøi, hlásícími se ke svým historickým
vzorùm, napø. Nicolasi Flamelovi (známým ètenáøùm
Harryho Pottera, 1330 - 1418), Robertu Fluddovi (15741637) èi zvìstovateli rosikruciánské legendy Johannu
Valentinovi Andreaemu (1586-1654), a samozøejmì
i k vìdcùm jako Leonardo da Vinci (1452-1519) nebo
Isaac Newton (1642-1727). Posledními velkými mistry
by mìli být spisovatelé Charles Nodier (1780-1844)
a Victor Hugo (1802-1885), skladatel Claude Debussy
(1862-1918), básník Jean Cocteau (1889-1963) a Msgr.
Francois Ducaud-Bourget (1897-1984), knìz úzce spojený se schizmatikem Msgr. Marcelem Lefebvrem (19051991). Jan Lipanský, Britské listy, 31.3. 2005, http://
www.blisty.cz/art/22676.html
5 Prezidentka Spoleènosti Leonarda Da Vinciho, profesorka Judith Veronica Fieldová, která vyuèuje na univerzitì v Londýnì, dokazuje ve své studii, e postava
na obraze Poslední veèeøe od Leonarda da Vinciho,
sedícího vpravo od Jeíe, není ena. Záleí vak na
kadém, co na obraze chce, nebo nechce vidìt. Ale dejme
tomu, i kdyby postava na plátnì byla ena, zbývá poøád
jetì tento mylenkový postup: a) dejme tomu, e je to
Maøí Magdalena, za b) tím, e tomu vìøil Da Vinci, není
dáno, e jde o fakt, ale i kdyby, c) jak z toho vyplývá, e
Maøí Magdalena, úèastnící se poslední veèeøe, byla
manelkou Jeíe?, d) e mìla dvì dìti, e) e tyto dìti by
stále mìly vládnout církvi, f) e na ochranu tohoto tajemství vznikla nová církev, g) a e Leonardo byl èlenem
této spoleènosti. Jan Lipanský, Britské listy, 31.3. 2005
6 Odeon, Praha 1977.
7 Rick Howe, zakladatel a øeditel Dayspring Center for
Christian Studies, Boulder, Colorado ve èlánku Why
So Many People are Buying the Claims Of The Da Vinci
Code. http://www.denverseminary.edu/resources/dialogue/davinci.pdf.
K dalí èetbì
INTROVIGNE, M., The Da Vinci Code FAQ, or Will the Real
Priory of Sion Please Stand Up?, dostupné na http://www.
cesnur.org/2005/mi_02_03d.htm.
O stanovisku organizace Opus Dei k pøipravovanému filmu
ifra Mistra Leonarda pojednává zpráva na str. 31.
Daniel Kvasnièka (*1959) je kazatelem Církve bratrské
v Øíèanech u Prahy.
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15. výroèí Armády spásy u nás pøipomnìlo i starí minulost

POLÉVKA,
MÝDLO, SPÁSA
Zdenìk Vojtíek

Za poèátek Armády spásy
je moné povaovat Køesanskou spoleènost nového ivota. Zaloil ji v Londýnì roku 1865 metodistický kazatel William Booth (1829-1912). Název Armáda
spásy, vojenská terminologie, vlajka,
øády a principy byly pøijaty roku 1878.
Její èinnost charakterizují tøi S: Soup
(polévka), Soap (mýdlo) a Salvation (spása). Od 1. dubna 2006 je generálem (mezinárodním velitelem) asi jednoho a pùl
milionu salutistù (pracovníkù Armády
spásy) Shaw Clifton.

Ve dnech 5. a 6. listopadu slavila Armáda spásy 15. výroèí své pøítomnosti na území Èeské republiky. Major Piet Dijkstra, národní
velitel pro Èeskou republiku, sice pøipomnìl rok 1919 a plukovníka
Karla Larssona, celá oslava ale pøesto dìlala dojem, e historie
Armády spásy u nás zaèala a pøed 15 lety. Pøitom dánské a véd- vycházela ze strany øímskokatolické církve
ské zaèátky Armády spásy v èeskoslovenské první republice jsou a ateistických aktivistù, patrnì volnomymoná zajímavìjí ne její holandská pøítomnost.
lenkáøù.4
Prvním místem pùsobení Armády spásy na mov pro dívky v Praze-Krèi. Podporu práci
Nejvánìjí konflikt ale nastal roku 1921
území Èeskoslovenska byl Jablonec nad Armády spásy vyjádøil prezident Masaryk v Armádì spásy samé. Opustilo ji nìkolik
Nisou.1 Armádní støedisko tam vzniklo ji i nìkteøí vládní úøedníci, ostrá kritika naopak èeských dùstojníkù; dùvodem patrnì bylo
v prvním desetiletí 20. století, pracovalo
pøedevím mezi nìmecky hovoøícím obyvaKRISE V ARMÁDÌ SPÁSY
telstvem a bylo øízeno z Berlína. ÈeskosloBylo od poèátku zøejmo, e tak, jak A.S. práci svoji pojala v Èeskoslovensku za vedení
venská práce Armády spásy byla pøipravéda Larssona, zùstane c i z o k r a j n o u rostlinou pøesazenou do èeské pùdy. Velitel
vena majorem, pozdìji brigadýrem Holmem
Larsson postavil se na pøíli úzké, dogmatické stanovisko, které nemohlo najít v naem
pùvodem z Dánska. Stopy jeho pùsobení
myslícím, pokrokovém lidu sympatie. Napodobování anglických a amerických mev Èeskoslovensku byly zvlátì výrazné.2
thod, které se sice hodí do velkých prùmyslových mìst tamních veleøíí, slynoucích
v nìkterých ètvrtích nevýslovnou bídu hmotnou a mravní, nemohly najítí pùdy u nás,
Poèátky v tìkém nepochopení
kde takových paøeni bídy (s výjimkou snad Mor. Ostravy) nemáme. Generální tvùrce
Oficiálnì zahájena byla práce Armády díky
Armády spásy Willeam Booth, zavádìje drastické methody k probouzení apatických
védskému komisaøi Karlu Larssonovi
individuí lidské spoleènosti ztracených, oddaných notorickému pití, a vedoucích ivot
(1868-1952), který byl roku 1919 vyslán do
málo vyí ivota hovádek, - a to bylo v londýnském Whitechapelu anebo známých
Prahy mezinárodním velitelstvím Armády.
slums (brlozích) Glasgova, Manchesteru, Edinbourghu aj., nemìl na mysli uèiniti
Je pozoruhodné, e Larssonùv pøíjezd byl
z tìchto method èlánek víry, nýbr pouíti prostì v daných pomìrech takových proiniciován Kruhem pøátel Armády spásy,
støedkù, které byly tomuto prostøedí dle jeho zkuenosti pøimìøeny. Zavádìti vak
spoleèností asi 300 lidí, z nich vìtina se
v Praze, v støedu hudebního umìní, tureckou muziku s bubny a trumpetami - a takové
zajímala o teosofii a spiritismus.3 V èele
koncerty provozovány byly i na Staromìstském námìstí - bylo dùkazem, e velitel
Kruhu stála Pavla Moudrá (1861-1940), spiLarsson se svým adjuntantem Holmem (...) nepochopil mentalitu naeho èeského lidu,
sovatelka se zájmem o etické otázky
kde i kadý prostý èlovìk je více mìnì hudebnì nadán a kde takové methody musí
a náboenství. Pøedstavy Kruhu o soustøepùsobit grotesknì. Zdá se, e hlavní velitelství v Londýnì nemìlo astnou ruku ve
dìní Armády na sociální sféru se rozchávolbì svých vùdcù pro Èeskoslovensko, aè jinak osobnì jsou oba jmenovaní reprezely s Larssonovým zaujetím pro køesansentanti pøíjemní lidé. Bylo a pøíli také znát germanofilské cítìní obou védù, které
skou probuzeneckou misii a Larsson podnemohlo budit u nás - po staletých trpkých zkuenostech s Nìmci - valné sympatie.
poru Kruhu brzy ztratil. Poèátky Armády
Èetí spolupracovníci pánì Larssonovi pp. Bradáè a abacký snaili se dosti dlouho
spásy tak byly velmi tìké.
a trpìlivì o nápravu v hlavì i údech, ale tvrdoíjný koservatism pravovìrného salvaJetì roku 1919 ale Larsson zaèal poøátionisty Larssona nepovolil a tak nezbývalo pokrokovým èeským dùstojníkùm A.S.
dat pravidelná shromádìní a vydávat èajiné cesty ne se odlouèiti a utvoøiti èeskou Armádu Spásy, pøizpùsobenou novodosopis Prapor spásy, o rok pozdìji pak nìbým potøebám èeské due. Nová organizace vystupuje pod jménem Øád Boích bojomecký mìsíèník Die Kriegsruf, distrivníkù a vydává vlastní list Nae Vítìzství. (...) Myslíme, e dala by se snadno vìc
buovaný hlavnì v Jablonci nad Nisou, kde
napraviti tím, kdyby hlavní velitelství v Londýnì dosavadního velitele p. Larssona
po válce fungoval sirotèinec. Tého roku
odvolalo a poslalo k nám nìkterého ze svých pokrokových a vzdìlaných vùdcù
(1920) byl Larssonùv tým posílen o dalí
anglické národnosti, jakých má A.S. v Anglii dostatek. Èeskoslovensko není Polsko
zahranièní pracovníky a získal budovu na
nebo Rusko a je pro tuto pokrokovou zemi, osobující si právem název pøedvoje Slovanpraském Starém Mìstì, v ní vybudoval
stva, jenom to nejlepí dosti dobré. Èeskoslovensko se svým náboenským kvasem
národní velitelství a k ní roku 1921 pøistavìl
dneka je jedineènou zemí na kontinentì, zrovna jako byly Èechy v dobì Husovì (...)
sál. Do konce roku 1920 mìla Armáda spásy
Èasopis baptistù Chelèický, kvìten 1921, podle: LARSSON, Karl:
v Èeskoslovensku osm sborù. Zaèala i soPrùkopnická
práce
v
Èeskoslovensku,
Stockholm, 1947, v redakci Dingiru jazykovì neupraveno.
ciální práce, z ní byl nejvýznamnìjí do-
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Frantiek Pivonka - mu øádu obìtí zvùle
Ve vzpomínkách evangelického faráøe Bohdana Pivoòky (*1940) byl jedním z pilíøù
pováleèného pùsobení Armády spásy rozruch, zpùsobený poulièní misií a sociální
prací. Ti, které Armáda na ulici zaujala, pak v prùvodu pøicházeli do modlitebny, v ní
zaznívaly naléhavé výzvy a kde vdy také stála povìstná lavice pokání. V Armádì
spásy tehdy nebylo mnoho teologie, ale o to více obìti, soudrnosti a odvahy projít
i posmìchem. Cílem byla - jak se ponìkud pateticky øíkalo - záchrana høíníka.
Mezi tìmi, kdo pùsobili v kanceláøích Armády v Londýnské ulici na praských Vinohradech, byl i Frantiek Pivonka (1890-1959) a jeho manelka Lydie. Bìhem války Armáda pracovala u nás vcelku normálnì (na Slovensku byla zakázána), ale váné problémy
jí zde zaèaly roku 1950. Úøady tehdy Armádu rozpustily a zaèaly ji povaovat za pionání
organizaci - k tomuto pohledu je vedla i skuteènost, e její mezinárodní centrum je
v Londýnì, a také její vojenská terminologie. Ta opravdu znìla ponìkud bojovnì:
penìní sbírka byla nazývána nábojnice, èasopis se jmenoval War Cry (Váleèný
pokøik)1 apod.
Svatební fotografie Frantika a Lydie PiPo rozputìní Armády spásy se Frantiek Pivonka - jako mu øádu, pøísný na sebe
vonkových. Frantiek v uniformì Armády.
Archiv Bohdana Pivoòky.
i na ostatní - staral o to, aby salutisté nebyli ochuzeni o peníze z penzijního fondu
Armády spásy, do nìj si její pracovníci døíve ukládali peníze. Výplaty z fondu pøicházely do Èeskoslovenska prostøednictvím védského velvyslanectví a Pivonka je vyzvedával a distribuoval. Kvùli tomu byl volán
k výslechùm a vyetøován Státní bezpeèností. Zvlá tìce nesl policejní obvinìní z devizového pøeèinu. Zemøel døíve, ne ho
komunistické úøady zatkly a odsoudily.
Z rozhovoru s Bohdanem Pivoòkou 8. 2. 2006 zaznamenal Zdenìk Vojtíek.
1 Název èasopisu vyvolal diskusi v Armádì spásy samé na zaèátku jejího pùsobení v Èeskoslovensku. Namísto ve svìtì obvyklých názvù Váleèný pokøik nebo Bitevní pokøik byl
s ohledem na místní kulturu zvolen titul Prapor spásy.

nepochopení smyslu a cíle Armády a její
univerzální zamìøení, které zpùsobilo, e
zùstala údajnì cizokrajnou rostlinou pøesazenou do èeské pùdy. 5 Aèkoliv rozkol
byl brzy pøekonán, na konci roku 1921 byl
Karl Larsson odvolán do Jiní Ameriky
a Armádu spásy pak v letech 1922-1926
vedl výcar, poruèík François Fornachon
(+1929). V listopadu 1925 navtívil Prahu
generál Bramwell Booth (1856-1929) a byl
pøijat prezidentem Masarykem. V meziváleèném období se práce Armády dále rozvíjela
(oblíbená byla napøíklad èinnost mladých
Svìtlonoù6). V èele byli poruèíci Bruno
Friedrich (+1945), Julius Nielson (+1941),
Henry Bower (+1939) a plukovník Ejner Thykjaer (1887-1964). 7 Po 2. svìtové válce
Armádu u nás vedl Anglièan, podplukovník
Herbert Climpson (1912-1959).
Zákaz, pronásledování a svoboda
Náboenská spoleèenství, pùsobící na
území Èeskoslovenska, mìla ji od druhé
tøetiny 19. století svobodu zvolit si takové
právní postavení, které jim podle jejich
vìrouky vyhovovalo. Církve a náboenská
spoleèenství nebyly nuceny ádat stát
o uznání podle zákona 68/1874 ø. z. a aèkoli
toto uznání nebylo vázáno na ádné tìko
splnitelné podmínky (uznání nebylo omezeno napø. poètem pøísluníkù tak, jako je tomu
dnes), øada náboenských spoleèenství
radìji zvolila právní postavení spolku (podle zákona è. 134/1867 ø. z.), pøíp. v kombinaci s nadaèním uspoøádáním. Postavení
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spolku vyhovovalo pøedevím mením a novì vznikajícím spoleèenstvím.8
Tato svoboda zvolit si odpovídající právní postavení zanikla v letech 1949-1951.
Roku 1949 komunisty ovládané Národní
shromádìní pøijalo zákony, jimi si státní
moc tvrdì vynutila dohled nad doposud
státem uznanými církvemi a náboenskými
spoleènostmi. Následujícího roku byl zruen zákon è. 134/1867 ø. z., na jeho základì
pùsobily náboenské spolky a do roku 1951
byly tyto spolky rozputìny.9 Zákaz spolkové èinnosti znemonil mením náboenským spoleèenstvím (kromì jiných i Armádì spásy) legální pùsobení.
Èinnost Armády byla zastavena roku
1950 a skupina jejích dùstojníkù byla zatèena. K nejtìím trestùm byli odsouzeni major Josef Korbel (1907-2002)10 a majorka
Filipína Vencová. Tvrdému pronásledování
podlehl podplukovník Frantiek Pivonka
(1890-1959); zemøel tìsnì pøed zahájením
soudního procesu proti nìmu. Pivonka vedl
èeskou Armádu spásy za okupace mezi lety
1940-1946 a ilegálnì té po roce 1950. Po
úøedním rozputìní Armády se její význaèné

osobnosti, napø. Bohuslav Bure (18991994), zapojily do èinnosti státem trpìných
církví. Èinnost Armády byla oficiálnì obnovena a roku 1990 zaloením obèanského
sdruení. V èele Armády u nás od té doby
pùsobí holandtí dùstojníci.
n

Bibliografická poznámka
Základ èlánku byl pøipravován k publikaci v knize Religionsund Kirchengeschichte der bömischen Länder im 20. Jahrhundert.
Poznámky
1 LARSSON, Karl: Prùkopnická práce v Èeskoslovensku,
vybrané kapitoly z pamìtí Karla Larssona Under Order (Stockholm, 1947) pøeloila Helena Koáková,
Praha 1999, str. 23. - Jablonec nad Nisou je jmenován
v publikaci: NEÁRECKÝ, Jos. B.: William Booth
a jeho Armáda spásy, Praha, rok vydání neuveden, vydáno pravdìpodobnì krátce pøed rokem 1920.
2 HLADÍK, Daniel: rozhovor s autorem 25. 8. 2005.
3 LARSSON, Prùkopnická práce..., str. 3.
4 Tamté, str. 12-16.
5 Krize v Armádì spásy. In: Chelèický, èasopis baptistù.
Citováno podle: LARSSON, Prùkopnická práce..., 31.
6 BLECHOVÁ, Kvìta: rozhovor s autorem 30. 8. 2005.
7 Za poskytnuté informace dìkuji majoru Margaretì
M. Wickingsové z Mezinárodního centra historie Armády spásy (The Salvation Armys International Heritage
Centre) v Londýnì.
8 TRETERA, Jiøí Rajmund, Stát a církve v Èeské republice. Kostelní Vydøí 2002, str. 33-34.
9 Tamté, str. 51.
10 KORBEL Josef, V nepøátelském táboøe. Ostrava 1991.

Major Pieter H. Dijkstra, národní velitel Armády spásy v ÈR,
pøi pøíleitosti oslav ve dnech 5. a 6. listopadu 2005 uvedl, e Armáda u nás nyní
pracuje v devíti mìstech (Praha, Brno, Ostrava, Karlovy Vary, Pøerov, umperk, Krnov,
Opava, Havíøov). Má v nich 29 sociálních center a osm køesanských sborù.
Podle internetové prezentace1 je Armáda spásy èinná v pìti oblastech:  azylové
domy a noclehárny;  domov seniorù;  komunitní centra;  vìzeòská péèe a  centrum
pro mláde.
Zdenìk Vojtíek
1 http://www.armadaspasy.cz.
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Èeský mystik Jiøí Vacek mistrem i ákem

MISTR V ROLI
ZKOUENÉHO
Anna Duchková

O sporu mezi mystickými kolami manelù Tomáových a Jiøího
Vacka u není moné dále doufat, e zùstane jen drobnou nepøíjemností. Zatímco o Míle a Eduardu Tomáových (1920-2001, resp. 19082002) byla v Dingiru ji nìkolikrát zmínka,1 k osobnosti mystika Jiøího
Vacka se dostáváme na stranách tohoto èasopisu poprvé.
Ing. Jiøí Vacek se na èeské duchovní scénì
pohybuje ji nìkolik desetiletí. Narodil se
ve Slaném roku 1931 a duchovní stezce se
podle vlastních slov2 vìnuje ji od svých
14 let. Velmi záhy se stal vìrným stoupencem
uèení Ramana Maháriiho a je jím dodnes.
Bìhem ivota byl v kontaktu s øadou duchovních osobností. Nejvìtí vliv na nìj
mìl ostravský jógin Jaroslav Koèí. Psaní
a pøekládání se vìnuje od 50. let 20. století.
V souèasné dobì vedle hojné publikaèní
èinnosti také vede èetná meditaèní setkání
v Praze, na Morávce v Beskydech, ale i na
Slovensku. Úzký okruh jeho pøátel se také

pravidelnì schází k meditacím v jeho praském bytì.3 Své knihy publikuje s pomocí
pøátel vlastním nákladem. Vedle samizdatových titulù vydal dosud témìø 70 knih.
Kritické ivotopisy
Ve svých ivotopisech se Jiøí Vacek snaí
nabídnout hledajícím jednoznaèný návod,
jak na duchovní stezce postupovat. Jeho
texty jsou psány obecnì pøístupným jazykem, obsahují mnoství konkrétních pøíkladù ze ivota hledajících doloené øadou
ocitovaných dopisù praktikujících Vackových ákù. Prostøednictvím nich pak autor

svým ètenáøùm odkrývá konkrétní chyby
a omyly, jich se tito lidé dopoutìjí, popøípadì otiskuje i nadené a adorující dopisy,
vyzdvihující jeho nauku a pøínos autorovy
osoby pro jejich duchovní úsilí.
áci hodnotí kladnì zejména vklad jeho
osoby-mistra jako prostøedkovatele Svìtla
a boí Pravdy do jejich duchovního usilování, mluví èasto o nedocenitelné pomoci,
jí se jim od pana Vacka dostává. Nìkteøí se
neostýchají nazývat svého mistra Bohem,
vtìlenou láskou atp. Na jeho knihách oceòují zejména názornost a jednoznaènost,
s jakou jim autor ozøejmuje základní pilíøe
své nauky a ukazuje, co na stezce prospívá
a co od ní naopak odvádí.
Se stejnou pøímoèarostí se Jiøí Vacek
èasto poutí do kritických hodnocení postojù jiných osobností èi institucí pùsobících ve sféøe duchovní a náboenské.
Frantika Drtikola ostøe odsuzuje za jeho
èlenství v komunistické stranì, kritizuje povahu a atmosféru pøednáek Eduarda Tomáe a posléze i Miloe Tomáe, nesouhlasí
s nìkterými postoji Tomáových napø.
v otázce nemonosti absolutního rozputìní
ega, tvrdí, e Míla Tomáová podcenila rozpoutìní vlastních vásan* atp. Hojnì se té
* vásany - energie, které nám brání ít v Poznání.

Spor mystických kol
Ji více ne dva roky èeøí hladinu naí duchovní scény ostrá polemika mezi okruhem nakladatelství Avatar (které uchovává a rozvíjí
dìdictví mystikù manelù Tomáových) a pøíznivci a áky Ing. Jiøího Vacka. Spor probíhá kromì osobní korespondence obou stran
pøevánì na webových stránkách duchovního serveru Jitøní zemì (http://www.jitrnizeme.cz) a duchovního informaèního serveru
a internetového knihkupectví SatGuru (http://www.satguru.cz). Od listopadu 2005 lze pak nìkteré polemické i jiné pøíspìvky
Vackovy strany nalézt na zvlátní stránce vìnované Jiøímu Vackovi Jiøí Vacek  SatGuru (http://www.jirivacek-satguru.cz).
Spor se rozhoøel kolem èlánku, jej publikoval na konci roku 2003 v èasopise Dotek Mgr. Martin Paøík z nakladatelství Avatar.
Èlánek s názvem Jak jsem hledal sebe a nalezl boha (Dotek 12/2003, s.11-12) je ostøe kritickým zhodnocením cyklu vlastních
ivotopisù Jiøího Vacka, který autor vydává pod názvem Jak jsem hledal boha a nalezl sebe. Celá ivotopisná øada èítá v souèasné
dobì 10 titulù a autor v ní vedle vlastní duchovní nauky prezentuje i své èetné kritické postoje vùèi názorùm jiných duchovních
pøedstavitelù, je - podle jeho slov - ohroují správné smìøování hledajících na stezce. Právì vùèi této stránce jeho ivotopisù se
kriticky postavil Martin Paøík a obhajoval zejména odkaz zesnulých manelù Tomáových. Tìch se dotýkají nìkteré kritické komentáøe Jiøího Vacka také. Reakce nìkterých ètenáøù Doteku na èlánek Martina Paøíka byly - stejnì jako èlánek sám - nesmírnì silné
a emotivní. Spor se pak pøesunul na výe uvedené duchovní servery a zejména na portálu Satguru neutuchá ani v souèasné dobì.
Koncem loòského roku oivil polemiku pøíspìvek Jiøího Vacka zveøejnìný na internetu, který se kriticky vyjadøoval k tomu, e za
zesnulého Eduarda Tomáe se konala záduní me (celebroval ji prof. Tomá Halík). Vùèi Vackovým chybám v pochopení køesanské
teologie a vùèi neznalosti katolické praxe, které se v tomto pøíspìvku projevily, se na køesanském webu http://www.christnet.cz mezi
jinými vìcnì a støízlivì vyjádøil doc. Ivan O. tampach.
Jádrem sporu mezi panem Paøíkem a pøíznivci Jiøího Vacka nejsou ani tak rozdíly v duchovní nauce, jako spíe èetné osobní
invektivy a naøèení. Charakter tohoto konfliktu je patrnì iniciován konfrontaèním stylem Vackových dìl. Na otázku, zda vidí cestu ke
smíøení s Avatarem, Jiøí Vacek odpovídá negativnì. O pøedstavitelích nakladatelství hovoøí jako o svých nepøátelích. Své áky
vyzývá, aby vystupovali na jeho obranu. Krok k usmíøení by podle nìj musel vzejít ze strany Avataru, a to formou otevøené omluvy,
èeho se ovem - podle svých slov - od tìchto lidí asi nedoèká. Podobnì celou situaci hodnotí i Martin Paøík z Avataru.
Je smutné, e takový spor je s to ji více ne dva roky naplòovat stovky stran v pøíspìvcích zveøejòovaných na internetu
i v knihách Jiøího Vacka. Cesta k duchovnímu prozøení je tak v obou mystických kolách lemována bezpoètem slov, jejich význam je
v kontextu praktikované nauky pramalý, která vak v ivotech dotèených osob zanechávají trpkost. Ta proklamovanému rozpoutìní
ega sotva napomáhá.
Anna Duchková
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I mistr se mùe mýlit
(z rozhovoru s Jiøím Vackem)
Èím je pøínosný vá pøístup pro duchovní ivot?
Zhodnocení mého pøínosu ponechávám na kadém hledajícím a zvlá Bohu. Existence asi dvaceti tiskem vydaných pøekladù vynikajících dìl z oblasti køesanské mystiky, buddhismu, jógy a advaity mluví sama za sebe. Ve
svých vlastních dílech se dìlím s hledajícími o zkuenosti
ze své praxe. Nic nevnucuji, pouze nabízím. Vycházím pøi
tom z uèení vech duchovních mistrù. Soustøeïuji se na
jasné návody k pìstování vnitøního ivota. Ètenáø je nalezne zejména v Základech jógy a mystiky (1. a 2. díl)
a v Královské józe.
Mistr Jiøí Vacek pod jedním z obrazù Ramana
Maháriiho.
Foto: Zdenìk Vojtíek.

Znáte své minulé ivoty?
Nìkteré své minulé ivoty, jejich úseky, jsem zahlédl a znovu proil. Nepøikládám tomu pøehnanou dùleitost.

Proè jste se rozhodl pro psaní ivotopisù, které kombinují
duchovní a svìtské postoje?
Ve svém ivotì se dìlím o své ivotní zkuenosti svìtské i duchovní. ivot je jen jeden
a nelze jej dìlit na zevní a vnitøní. I bible postupuje obdobnì.
Existují duchovní návody i pro pokroèilé na vaí stezce?
Pro pokroèilé hledající existují mnohé duchovní návody. Vem je spoleèný odklon od
svìta (Mé království není z tohoto svìta) a pøíklon k Bohu v naem nitru.
Co je to mistrovství?
Ramana Mahárii øíká, e mistr je Bùh. Míní tím ono Jeíovo: Pravím vám, bohové
jste. Kdo pozná v sobì Boha, chodí s ním jako Henoch, stává se mistrem neboli
bohoèlovìkem, který si uvìdomuje svou soupodstatnost s Bohem.
Mistra pozná zase jen mistr. Jak byste své áky varoval pøed nepravým mistrem?
Mistra poznáme podle hlubokého klidu a míru, který pociujeme v jeho pøítomnosti,
pokud utiíme svou mysl a naladíme se vnitønì na mistrovo boství. Byl bych velmi
opatrný s uèiteli, kteøí uèí neúsilí a obracejí áky do svìta místo do nitra k Bohu.
Odliujete duchovní pøátele od ákù?
Radìji mluvím o hledajících nebo o pøátelích ne o ácích, abych nevyvolával dojem
nìjaké nadøazenosti. Viz Jeí: Ji vás nenazývám uèedníky, ale pøáteli.
Mùe se mistr mýlit?
Mistr jako Bùh - Duch se nemýlí. Mýlit se mùe mistrova osoba napøíklad pøi matematických výpoètech a podobnì. V duchovní úrovni se i mistøi nìkdy mýlí, co dokazují
nìkteré rozdílné názory v jejich uèení napøíklad v otázkách stravy, sexuálního ivota,
ivota v rodinì a podobnì. Tyto omyly nevyluèují jejich vnitøní, duchovní spojení
s Bohem.
Je-li mistr cele bez ega (od Boha odpadlého principu), z èeho se rodí jeho chyby
a omyly?
Odpovìï vyplývá z pøedchozího. Nemýlí se mistr, ale jeho mysl. I po rozputìní ega
zbývají nìkdy ojedinìlé vásany, sklony mysli, které mohou pøi nedostateèné bdìlosti
osobu mistra zavádìt. Mistr vak není osoba.
Jakého charakteru je vìdìní, kterého se mistrovi dostává?
Základem mistrova poznání, které je toté, co mistrovství, je vìdomí soupodstatnosti
s Bohem a vìdomí naí pravé podstaty Já jsem. V oblasti mysli mùe své poznání
rozvíjet o znalosti zákonitosti duchovního ivota a podobnì, pokud v tomto smìru
usiluje. Pokud tak neèiní soustavnì, mùe mu takové poznání chybìt nebo být pouze
dílèí. I tak mistrem je.
Anna Duchková a Zdenìk Vojtíek.
Celý rozhovor je uveøejnìn na http://www.dingir.cz
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vyjadøuje o køesanské nesnáenlivosti,
vyprázdnìnosti a fanatismu v øadách katolické církve, o egoismu jejích èelních pøedstavitelù a jejím údajnému nepøátelství vùèi
józe. Z církve se podle nìj stala zevní, ega
plná instituce, je nemá nic spoleèného
s vnitøním duchovním ivotem vìøících.
Bohuel se zdá, e tato a mnohá jiná
ostrá kritika není podloena dùkladnými
znalostmi. Vypadá to, e pøed odpovìdným
studiem mistr dává pøednost prvním dojmùm a rychlým nápadùm. Není divu, e
soudy Jiøího Vacka pak èasto vyznívají jako
zlomyslná uráka, aèkoli je moné pøedpokládat a doufat, e jejich autor byl veden
dobrými a nikoli zlými úmysly.
Vedle polemických výrokù proti osobám
a institucím, pùsobícím v duchovní oblasti,
se pan Vacek také opakovanì vyjadøuje
k nìkterým palèivým spoleèenským otázkám. Silnì kritické a invektivní jsou jeho
výroky na adresu nìmeckého národa, na
nìj uplatòuje kolektivní vinu za zloèiny
spáchané hitlerovským reimem. Znaèný
prostor vìnuje také odsudkùm reimu komunistického. Vedle této spoleèenské problematiky komentuje bìné situace a problémy
ze svého osobního ivota. Zdùrazòuje fyzické i psychické stráznì, je mu pøináí
pomoc následovníkùm, mnohdy nedostateènì vdìèným.
Charakteristické pro Vackovy texty je
opakování ji nìkolikrát øeèených nauèení,
varování a kritik, ale i mnohých volnì
upravených a úèelovì do textu vkomponovaných citátù, nejèastìji Ramana Maháriiho, ale také napøíklad Jeíe. Sám autor opakování zdùvodòuje tvrzením, e se neustále
setkává se základním nepochopením své
nauky u ákù a z tohoto dùvodu povauje
za nutné ètenáøùm neustále pøedkládat její
jádro. V kadém z dílù jeho ivotopisu lze
proto nalézt v podstatì identickou problematiku, obmìòovanou pouze jejím zapojením do jiného kontextu a mírnì odlinými
výrazovými prostøedky.
Poznáním Boha proti egu
Nauka Jiøího Vacka èerpá hlavnì z uèení Ramana Maháriiho (1879-1950), jeho texty
také mimo jiné pan Vacek hojnì pøekládá
a publikuje. Jejím jádrem je snaha po odstranìní od Boha odpadlého ega, které svazuje kadého èlovìka s jeho tìlem a myslí
a odvádí jej tak od jediné Pravdy - Boha.
Cílem kadého duchovnì hledajícího je proto rozpoutìní tohoto ega a vásan, je ho
poutají k tìlu a mysli a odvádìjí jej ze stezky. Cestou meditace doprovázenou neustále
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zdùrazòovaným vlastním usilováním, ale
i nutnou pomocí mistra (Jiøího Vacka) je
moné dosáhnout stavu trvalého vìdomí
Já, je je jedinou a pravou, s Bohem soupodstatnou existencí kadého èlovìka.
Cílem duchovní stezky je:
1) Dosaení poznání Boha v nás, naeho pravého Já.
2) Vysvobození ze zrodù v neboském
svìtì. Tyto cíle dosahujeme postupnì:
bez poznání není vysvobození; samo
vysvobození poznání nepøináí. Pokud
nerozpustíme síly, které smìøují do neboského svìta, zrodíme se v nìm znovu, i kdy jsme dosáhli poznání. (...) Cesta k poznání a vysvobození, má-li být
pøímá a co nejúèinnìjí, má tøi sloky nebo
podáno jinak, ji tvoøí tøi postupy. Jsou
to:
1) Rozputìní ega.
2) Poznání sebe.
3) Rozputìní nespásných vásan. 4
Ve svých knihách Jiøí Vacek zdùrazòuje
zejména nutnost neustálého a neutuchajícího úsilí po dosaení tohoto stavu. Vlastní roli v cestì hledajících ke koneènému dosaení jednoty s Bohem hodnotí jako
naprosto nezastupitelnou a podivuje se nad
faktem, e ji stejnì neoceòují také nìkteøí
hledající: Jestli si myslíte, e na pomoc, kterou vám poskytuji, máte nárok nebo, e je
dokonce samozøejmostí, velmi se mýlíte.
Nemáte nárok vùbec na nic, tím ménì ji brát
bez jakýchkoliv podmínek a závazkù z vaí
strany. Je to opravdová boská milost, její
cenu nejste schopni a èasto ani ochotni pochopit. Dokonce si ji nemùete ani zaslouit,
protoe je nedocenitelná. Mùete se pouze
jejímu proudu otevøít, splníte-li poadavky,
které jsou pro její pøijetí nutné.5
V souvislosti s naprosto zhoubnou rolí
ega v ivotì kadého jednotlivce Jiøí Vacek
neustále zdùrazòuje sílu zla, je, bojíce se
Pravdy - Svìtla v nauce obsaené, má tendenci odvádìt pozornost hledajících od hlubokého a opravdového následování stezky k vnìjímu svìtu: Lidi ovládané egem
a posedlé zlem není mono právì pro síly
zla, které jim vládnou, o nièem dobrém pøesvìdèit.6 Nejvíce se ego a jeho síly cítí
ohroeny v blízkosti tìch, kteøí mají duchovní svìtlo nebo dokonce spoèívají ve vìdomí
já jsem. (...) Proto se nás ego snaí z jejich
blízkosti co nejrychleji vzdálit a vyhnout se
tak jejich pro nì tak nepøíznivému vlivu. 7
Kritiku vùèi své osobì Jiøí Vacek odmítá
tvrzením, e jde jen o projevy ega, je se
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mu, nadrozumovému poznání Boha v nás
zarputile brání Pravdì, jí je
a skuteènému spojení s ním.
on ztìlesnìním. V podobJeho podání duchovní praxe je jasné a srozumitelné a je urèeno vem bez
ném duchu odsuzuje i ty,
rozdílu vyznání, vzdìlání atd. Nevychákteøí se od nìj odvracejí
zí pouze z rozsáhlého studia duchovní
a hledají duchovní naplnìní
literatury z celého svìta, ale zejména
z vlastních, více ne padesátiletých
jinde: Ti, co se obracejí ke
zkueností své praxe.
mnì, mají k pouití a k vySvým pøátelùm a úèastníkùm meditaèních semináøù pomáhá ve spoleèných
uití opravdovou milost,
meditacích dosahovat hlubokých stavù
která jim poskytuje ve, co
ponoøení a dokonce i zkueností naeje potøeba. (...) Pokud nìkdo
ho pravého, boského Já. - Ing. Jiøí
Vacek Spisovatel,...
pøece jen hledá pomoc jin4 VACEK, J., Jak jsem hledal boha
de, aè ji má v neomezené
a nalezl sebe. Vlastní ivotopis, 8. díl,
míøe zde, jasnì prokazuje, e
Praha: ing. Jiøí Vacek, 2004, s. 172 a 173.
Ramana Mahárii.
Foto: Internet.
5 VACEK, J., Jak jsem hledal boha
s ním nìco není v poøádku.
a nalezl sebe. Vlastní ivotopis, 7. díl,
Je pohánìn egem, které pod
Praha: ing. Jiøí Vacek, 2003, s. 171.
6 VACEK, J., Jak jsem hledal boha a nalezl sebe. Vlastní
maskou touhy po Bohu, ale ve skuteènosti
ivotopis, 8. díl, ... s. 171.
vedeno snahou nìco zadarmo, ve smyslu
7 Tamté, s. 41.
bez vlastního pøièinìní získat, je ochotno
8 V tomto duchu osvìtluje také jedné ze ètenáøek, proè
byla její dosavadní stezka bez znalosti jeho nauky tak
i za duchovno platit. 8

Zkouka pro mistra
Vackovi vìrní ètenáøi hodnotí jeho knihy
a pùsobení jako nedocenitelné projevy Boí
milosti ve svých ivotech. Osoby, jich se
dotýkají autorovy výroky, v nich naopak
spatøují nebezpeèné íøení pomluv, ale také
projev Vackova narcismu a duchovního
zbloudìní. - Kadopádnì: po odchodu manelù Tomáových, povaovaných za souèasné nejvìtí osobnosti èeské mystiky, by
bylo jen pøirozené, kdyby
do tohoto èestného postavení vrostl právì Jiøí
Vacek, jeho nìkteré zásluhy (napø. o uvedení
Maháriiho do èeského
prostøedí) jsou nesporné.
Ovem úkol vyrovnat se
s popularitou Tomáových se pro mistra Jiøího
Vacka stal zkoukou. Bohuel - nekoneèný spor
s Avatarem naznaèuje, e
moná pøíli tìkou.

strastiplná: Vy sama jste byla dlouho drena z dosahu
mých knih. Opravdu drena svými vásanami, protoe
jak se vìtina ètenáøù shoduje, nikde jinde nenali tak
jasnì popsanou úèinnou duchovní praxi. Nae vásány
nás drí peèlivì stranou od veho, co je ohrouje a my ve
své nevìdomosti si jetì myslíme, e jednáme ze své svobodné vùle. - VACEK, J., Jak jsem hledal boha a nalezl sebe. Vlastní ivotopis, 7. díl ... s. 147.

Anna Duchková (*1982) je studentkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Informaèní studia
a knihovnictví.
inzerce
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Poznámky
1 Dingir 4 (3), 2001, str. 31; Dingir 5 (3), 2002, str. 8n.
2 Ing. Jiøí Vacek Spisovatel, pøekladatel a duchovní uèitel, dostupné na http://www.satguru.
cz/page/459.ing-jiri-vacek,
download 1. 3. 2006.
3 Ze struèného ivotopisu:
Autorovo zamìøení není jednostranné, omezené na urèité
náboenství nebo na úzký duchovní smìr, ale právì naopak:
vyzdvihuje èasto zanedbávaný
a opomíjený spoleèný základ
vech náboenství, kterým je
vnitøní praxe smìøující k pøímé-
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Islám je souèástí evropského kulturního dìdictví

ISLÁM
A EVROPSKÁ KULTURA
Ivan O. tampach

Bývá zvykem pøiøazovat náboenství a kontinenty. V tomto smyslu se za evropské náboenství prohlauje køesanství, kdeto islám je vnímán jako cosi cizího. Pøitom je ve skuteènosti islám na naem
svìtadílu pøítomen od svých poèátkù a lze jej vedle køesanství a judaismu prohlásit za jedno z evropských náboenství.
Spoleèné koøeny
Kdy se jetì pøed nìkolika desetiletími mluvilo o Orientu, mínil se hlavnì Arabský poloostrov, tzv. Blízký východ, Persie a Turecko.
Postupující globalizace moná pøispìla k tomu, e se Orient posunul. Dnes se jako
o východních èi orientálních náboenstvích
mluví spíe o hinduismu, buddhismu, konfuciánství a taoismu. O islámu se ví, e je
blízce pøíbuzný judaismu a køesanství, e
na nì výslovnì navazuje a e vznikl ve stejných zemìpisných délkách.
Islám spolu s dvìma starími systémy
dnes bývá øazen k abrahámovským náboenstvím, protoe ve vech tøech hraje roli
postava praotce Abraháma, chápaného jako
tìlesný pøedchùdce nebo také jako raný
svìdek víry v jediného Boha.
Judaismus, køesanství a islám jsou
monoteistická a prorocká náboenství.
Muslimové (navzdory obèas vyslovovaným námitkám) vìøí ve stejného Boha jako
obì starí náboenství. Arabské slovo
Alláh, uívané rovnì arabskými køesany,
je pøíbuzné hebrejskému Eloah, je se buï
v této podobì, nebo v mnoném èísle (Elohim, ovem ve spojení se slovesem v jednotném èísle) vyskytuje ve Starém zákonì.
Muslimové vìøí, e Adam, Abrahám, Mojí,
dalí proroci a Jeí mluvili o stejném Bohu
jako Muhammad.
Vstup islámu do Evropy
Zhruba devadesát let po svém vzniku v roce 622 køesanského letopoètu vstoupil islám na Pyrenejský poloostrov. Islámtí obyvatelé oznaèovali území dneního panìlska a Portugalska jako Al-Andalus, pøièem
dnení Andalusie zahrnuje pouze nìkolik
provincií na iberském jihu. V létech 750 a
929 hlavním státním útvarem na tomto území
byl Cordóbský emirát, který zvýil na dalích sto (929-1031) let svou dùstojnost tím,
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e se oznaèoval za chalífát (i kdy chalífa o rozkvìtu idovské kultury v tomto obdomìl podle pùvodního pojetí být v islámu jen bí.
jeden). Rùzné státní útvary mu pøedcházely
ji v první polovinì 8. století a byly jeho Pøítomnost islámu
pokraèovateli a do úplného vítìzství ve støedovìku a raném novovìku
køesanských vojsk, takzvané Reconquisty Historie Byzantské øíe skonèila pádem
roku 1492.
Konstantinopole roku 1453. Celé území
Pod vládou islámu na tomto území ili tøi dneního Turecka vèetnì jeho evropské
komunity, idé, køesané a muslimové. Ze- èásti ovládl islám a poté postupovala Otojména za první, umajjovské dynastie ila tøi manská øíe dál na Balkán. Souití turecpøíbuzná náboenství v míru a probíhala kých muslimù s pøevánì pravoslavnými
mezi nimi výmìna. Islám se brzy z nábo- øeckými a slovanskými køesany nebylo tak
enství drsných poutních obchodníkù stal idylické jako v nìkterých obdobích v nìsofistikovaným náboenstvím s bohatou kdejí Andalusii. K vzájemnému ovlivòování
filosofií, mystikou, poesií, architekturou docházelo spíe na úrovni lidových zvykù
a hudbou. Nestoriántí køesané pomohli (oblékání, jídlo, zpùsob hospodaøení a zápøeloit díla významných antických filo- bavy apod.).
sofù z øeètiny do arabtiny a z arabtiny se
Normantí vládcové rané Kyjevské Rusi
(spolu s díly arabsky píících islámských se, alespoò podle legend, ji od zaèátku
komentátorù) pøekládaly do latiny a byly v 9. století rozhodovali mezi nìkolika návýznamnými prameny pro scholastické au- boenstvími, pøièem jedním z nich byl istory. Po první vlnì pøedávání antické tradi- lám reprezentovaný volskými Bulhary.
ce v 6. století v síti benediktinských klá- Rozhodli se vak pro køesanství v jeho výterù zde máme druhý zdroj uchování evrop- chodní, pravoslavné podobì. V Rusku poské kulturní identity a formulování evrop- stupnì rozíøeném ve velké euroasijské
ských duchovních a kulturních hodnot. impérium ili a ijí miliony muslimù, pro
Tøetí vlna pøila díky kontaktùm latinského
ð Dokonèení na dalí stranì dole.
Západu s konèící Byzantskou øíí kolem
poloviny 15. století.
Tolerance a kulturní výmìna mezi vládnoucími muslimy na jedné stranì a idy
spolu s køesany na stranì
druhé ovem zaèala upadat
za dalích dynastií, za Almoravidù a Almohadù. idé se
celkovì vzato cítili zde i jinde
pod islámskou vládou lépe
ne v oblastech, kde pøevládali køesané. V islámských
státních útvarech na IberPøíkladem obohacení duchovního ivota Západu islámem je
ském poloostrovì obèas zarùenec (arabsky tasbíh). Má 33 nebo 99 korálkù a slouí
ujímali i vysoká místa ve
k rozjímání nad devìtadevadesáti krásnými jmény Boha. Do
Evropy a do køesanství se dostal díky køíovým výpravám.
státní hierarchii. Lze mluvit
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Èeská literatura stejnì jako ostatní evropské dlouho reflektuje vztahy s muslimy

ODRAZ ISLÁMU
V ÈESKÉM PÍSEMNICTVÍ
Bronislav Ostøanský

Pozornost západní veøejnosti zamìøená na islám se ji delí dobu soustøeïuje na to, co jedni nazývají
islamismem èi islámským fundamentalismem, a jiní rovnou islámským radikalismem èi extrémismem.
Ostatnì sdìlovací prostøedky nás takøka kadý den obeznamují se sklièujícími dùsledky èinnosti
stoupencù tìchto proudù. Ve stínu zpráv, je tak neastnì spoluvytváøejí pøedstavy bìného diváka
o islámu, zanikají mnohé dalí úhly pohledu, jimi lze na toto nespornì i v evropském kontextu vlivné
náboenství nahlíet. Jednu z mnoha kapitol èasto pøehlíených a nedocenìných dìjin stýkání se
a potýkání Východu a Západu (nebo - lépe øeèeno - køesanské Evropy a muslimských zemí) pøedstavují stopy a vlivy, které svìt islámu zanechal v kulturách a písemnictví evropských národù. e èeské
zemì v tomto smyslu nebyly vyjímkou, o tom by rád laskavého ètenáøe pøesvìdèil i následující struèný
(a íøi tématu zdaleka neodpovídající) pøíspìvek.
Patrnì první zmínku o islámu v naem první zmínku o mìstu Frágá - tedy o Praze. ského emíra Usámy ibn Munkiz, které pod
První pøímý (a a pøíli fyzický) støet názvem Kniha zkueností arabského bopísemnictví obsahuje spis ivot svatého
s
islámským
Orientem znamenala úèast jovníka s køiáky pøeloil a komentáøem
Konstantina, který vznikl po roce 869. Píe
èeské
druiny
kníete Vladislava I. v druhé opatøil profesor Rudolf Veselý.
se v nìm mimo jiné o tom, e Korán s úctou
køíové
výpravì
roku 1146. Podle byzanthovoøí o Jeíovi a jeho matce Marii. Veských
pramenù
byla
vìtí èást èeského voj- Støedovìké stopy
obecnì známou epizodou z dìjin slovanska
pobita
v
bitvì
u
Dorylea.
Bohuel èeské Èetí ètenáøi se ve støedovìku mohli o Orisko-muslimských kontaktù pøedstavuje cesdoklady
o
tomto
taení
se
nedochovaly. entu (a potamo té o islámu) dozvídat letta idovského kupce (a patrnì rovnì otroc
Nicménì
èeský
ètenáø
má
dnes
monost mé - a èasto nehoráznì zkreslené - poznatkáøe) Ibráhíma ibn Ja qúba, který pøiel
nahlédnout
do
pozadí
køíových
válek ky ze tøí obvzlá populárních zdrojù. Prvním
kolem roku 960 z córdobského chalífátu do
i
z
muslimské
perspektivy,
a
to
prostøedPrahy a byl tedy dobøe obeznámen s islámz nich byl proslulý Milion Marka Pola, jen
skou civilizací. Ibráhímovi vdìèíme za vùbec nictvím vzpomínkového vyprávìní syr- byl koncem 14. století pøeloen z latiny do
ð Dokonèení z pøedchozí strany.
souèasnost se odhaduje jejich poèet na
14 a 20 milionù.
První muslimové se stali stálými obyvateli dneního Polska moná ji ve 13.
století. Byli to vojáci, pùvodem krymtí
Tataøi. Jazykovì se popoltili, ale ponechali si islám jako vyznání. Antropologové
uvádìjí, e se u nich mísí novì pøijaté
køesanské a starobylé nomádské pøedislámské zvyky s klasickým islámem. Køesanské okolí akceptovalo tyto muslimy
a lze øíci, e jsou plnì integrovaní v tamní
spoleènosti. Souèasné odhady jejich poètu kolísají mezi pìti sty a pìti tisíci osob.
Euroislám ve 20. a 21. století
Muslimové proudili zejména ve druhé
polovinì 20. století do Evropy v rámci relativnì volného pohybu osob v koloniálních øíích zejména Francie a Británie
a jako hostující dìlníci zejména do Nìmecka. Kromì tìchto muslimù pøistìhovalcù,
kteøí by se mohli stávat integrovanými
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Evropany pøípadnì a ve druhé èi tøetí generaci, vak existuje malá, ale vlivná skupina muslimù evropského pùvodu. Její reprezentanty tvoøí pøedevím zajímavá kola
perennialistù, kteøí se projevují mimo jiné
v politické filosofii, filosofii náboenství, religionistice a kulturní historii. V èeských
pøekladech se ji objevili Francouz René
Guénon a výcar Titus Burckhardt, kromì
nich musí být zmínìn krajan druhého z nich
Frithjof Schuon.
Nezávisle na této skupinì se k islámu
pøiklonil bývalý marxista Roger Garaudy
(*1913), svého èasu podporovatel spolupráce marxistù s køesany. Muslimem se stal
roku 1982 a pøijal jméno Ragaa. Jeho kritiènost vùèi státu Izrael snad pøerostla ve
zpochybòování nacistické genocidy idù.
Ve Francii byl souzen a ije ve panìlsku.
Pokládá se za liberálního muslima a vidí
islám jako pokrokové náboenství vhodné
pro moderní Evropu.

Rùzné podoby pøítomnosti islámu
Mùeme mluvit i o nepøímém vlivu islámu
na evropskou kulturu. Nejde tedy jen
o fyzickou pøítomnost islámu mezi obyvateli evropského pùvodu, ale i o pøeklady
Koránu a dalích islámských normativních
textù do evropských jazykù vèetnì èetiny. Z literární tradice islámu si velkou popularitu získaly Pohádky a povídky tisíce
a jedná noci vydávané nìkdy v kompletním pøekladu, èastìji ve výbìru a úpravách. Za oblíbený smìr mùeme povaovat
súfismus, islámskou mystiku. Pøeklady z
jeho mistrù, jakými byli napø. Al-Hallád,
Ibn ´Arabí, Omar Chajjám, Nasreddin,
Daláluddín Rúmí tvoøí dnes základní fond
evropské pøekladové literatury. K tomu
mùeme pøiøadit islámskou (arabskou, perskou, indickou) poesii a jinou literaturu.
Ne zcela na okraji zájmu je i hudba rùzných
islámských národù a komunit.
n
Doc. ThDr. Ivan O. tampach (*1946) je vedoucím
Katedry religionistiky a filosofie na Fakultì filozofické
Univerzity Pardubice.
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nou ukázku dodnes pøedstavuje zvyk obyvatel tramberku péct výteèné cukrovinky
zvané tramberské ui na památku urputných bojù s Tatary.

Meita v cestopise Krytofa Haranta Putování (1608).

èetiny. Marko Polo se v nìm mimo jiné
zmiòuje i o proslulém a legendami obestøeném Starci z hory, imámovi ismácílijských extrémistù, ajchovi Hasanovi ibn
as-Sabáh. Jetì vìtí støedovìký bestseller pøedstavoval literární plagiát zvaný
Mandevillùv cestopis, který do èetiny
pøeloil Vavøinec z Bøezové. Toto dílo obsahuje mnoství zcela zkreslených èi pøímo
nesmyslných zpráv. Ètenáø se v nìm dozvìdìl napøíklad o zvycích a víøe muslimù,
o Muhammadovì ivotì nebo o Tatarech.
Nutno vak zdùraznit, e i zde se s obdivuhodnou vytrvalostí proplétalo skuteèné a fantastické. Ve dvanáctém století se
v Øímì objevily podvrené listiny, jejich
prostøednictvím se Západ poprvé setkal se
jménem knìze Jana. Tato legendární bytost
(král a knìz v jedné osobì, vládnoucí mocné øíi nìkde na nepøíli specifikovaném
Východì) dlouho utuovala nadìje mnohých køesanských intelektuálù, e právì
spojenectví s Janem by mohlo sevøít do
smrtících kletí nenávidìné mocnosti Saracénù. Kolem knìze Jana se ve støedovìku
rozvinula øada legend a hledání jeho øíe
sehrávalo mocnou motivaèní roli ve støedovìkém cestovatelství. V èeském prostøedí odrái znaèný ohlas této mystifikace
pojednání Hvìzdáøství krále Jana, knìze
velké Indie.
Velmi silnì a neblaze se do povìdomí
obyvatelstva zapsal tatarský nájezd na Moravu z roku 1241, který zanechal stopy v legendách i místním folklóru, jeho výmluv-

DINGIR 1/200 6

Stránkami cestopisù
Motivace støedovìkých a ranì novovìkých
èeských cestovatelù do muslimského Orientu se nijak zvlá neliily od pohnutek
jejich západních kolegù. Patrnì nejmocnìjí
pohnutku, která vedla lidi k tomu, aby se
vydávali na dlouhé a strastiplné putování
(v onìch èasech s velmi nejistým výsledkem), pøedstavovala náboenská motivace
- snaha navtívit Svatou zemi a místa spjatá
s ivotem Jeíe Krista a jeho apotolù.
Mnohem pozdìji na scénu pøicházejí motivy diplomatické, prùzkumné a objevitelské, které kráèely èasto - zvlátì v pozdìjích dobách - ruku v ruce s úsilím misijním.
A koneènì nesmíme do tøetice zapomenout
na obvzlá výraznou motivaci, kterou poskytoval dálkový obchod se vzácnými a luxusními orientálními komoditami.
Z èeských cestopisù pozdního støedovìku a raného novovìku si pøipomeòme jen
ty nejvýznamnìjí. Z povìøení Karla IV. sepsal Giovanni Marignoli cestopis Cronica
Boemorum, v nìm vylíèil i svou cestu do
Èíny a kde vìnuje prostor té muslimským
zemím. Autorem dalího pozoruhodného
latinského cestopisu je knìz Odoricus Boemus, známý té jako Oldøich (Odorico)
z Pordene. Kvalita a serioznost tohoto spisu
vynikne zvlátì ve srovnání s pololegendárními anonymními cestopisnými kompiláty, kde se to jen hemilo rùznými lidskými
zrùdami a jinými pitoreskními nesmysly
a které nacházely ve støedovìku tak vdìèné
ètenáøské pøijetí.
Mezi poutníky, kteøí zanechali o své cestì do Levanty písemné svìdectví, vyniká
èlen Jednoty bratrské Martin Kabátník, který
v letech 1491-1492 navtívil Levantu
a Egypt. Kabátník nebyl pøíli vzdìlaný,
avak jeho cestopis je dodnes velmi ètivý,
co jistì nelze prohlásit o dílech mnoha jeho
uèenìjích kolegù - cestovatelù. Mezi nimi
mùeme vzpomenout Jana Hasitejnského
z Lobkovic nebo Krytofa Haranta z Polic
a Bezdruic, jeho pojednání Putování aneb
cesta z království èeského do mìsta Benátek a odtud po moøi do zemì judské a dále
do Egypta a velikého mìsta Kairu vylo
poprvé roku 1608 v Praze.
Popis kruných záitkù z tureckých
aláøù pøinesl Václav Vratislav z Mitrovic,
pøezdívaný pøíznaènì Tureèek, který se
úèastnil jako pano poselstva vyslaného

Rudolfem II. k sultánovi Muradu III. Po
vypuknutí dalí z øady osmansko-habsburských válek bylo poselstvo ukováno na galéru a posléze uvìznìno v pevnosti Anadoluhisaru.
Zcela jiného charakteru je dílo významného èeského humanisty, pana Václava
Budovce z Budova, nazvané Anti-alkorán,
sepsané roku 1593 a po èetných úpravách
vydané tiskem roku 1613. Jedná se o druhou
evropskou knihu, která pøináí ukázky
z Koránu v národním jazyce. Budovec se
bìhem sedmi let, která proil v Istanbulu,
nauèil turecky i arabsky a mìl monost se
dùkladnì obeznámit s místním prostøedím.
Budovcùv spis je vánivou obhajobou
køesanství proti islámu, zároveò vak nepopírá jisté pøednosti, jimi Osmanská øíe
tehdy vynikala nad svými západními rivaly.
Pùsobení køesanských misionáøù
v islámských zemích se vyznaèovalo mnohými odlinostmi od pùsobení jejich kolegù
napøíklad na Dálném východì. Pøednì, islámské právo trestá odpadlictví od islámu
(irtidád) smrtí a zabit by mìl být rovnì ten,
kdo k této konverzi pøipravuje cestu - tedy
misionáø. Úsilí køesanských misionáøù proto èastìji ne k obracení muslimù (by
i k tomu docházelo; vzpomeòme jen na
heroický ivotní pøíbìh proslulého Ramóna
Lulla) smìøovalo ke stoupencùm rozlièných
východních køesanských smìrù, které byly
z pohledù katolické vìrouky pokládány za
heretické. Touto cestou se ubírali napøíklad
frantikáni v Egyptì, tedy v zemi, kde má
jejich pùsobení dlouhou tradici sahající a
k osobì samotného zakladatele øádu.
K pozoruhodným èeským frantikánùm
patøil Václav Remedius Prutký z Kopidlna
(1716-1758), který pùsobil v Káhiøe, Horním
Egyptì a v Súdánu a jeho dílo Itinerarium
bylo teprve nedávno publikováno v Londýnì. Mezi dalimi misionáøi, kteøí pùsobili
v islámském svìtì a zanechali po sobì
písemné svìdectví, vynikl Josef Jakub
Øímaø z Kromìøíe (1682-1755).
Orientalismus a orientalistika
Zásadní zlom v èeském seznamování se
s orientálními civilizacemi, kulturami a náboenstvími, mezi nimi svìt islámu hrál
pro svou blízkost ústøední roli, zpùsobila
doba národního obrození. Vznik prvních
èeských periodik, rozmach nakladatelství,
obroda èeského jazyka i celkový nárùst
gramotnosti vyvolával hlad po poznatcích
z tajemného Orientu.
Pøelom osmnáctého a devatenáctého
století pøinesl i dva dalí pozoruhodné fe-
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nomény: nárùst obliby orientálních motivù
v umìní, a ji mluvíme o malíøství, architektuøe nebo krásné literatuøe, který nazýváme jako orientalismus, a poèátky vìdeckého (v tom pravém slova smyslu, nebo
evropské zkoumání východních krajù mìlo
koøeny ji ve støedovìku) poznávání Orientu, jemu øíkáme orientalistika, a které se
ve své první fázi ubíralo pøedevím filologickými smìry. Oba dva zpùsoby vnímání
Orientu a pøístupu k nìmu je záhodno velmi
dobøe rozliovat a v historickém kontextu
je nikdy nezamìòovat, jak se obèas bohuel
stává.
Èetí ètenáøi se s klenoty orientálních
literatur (mezi nimi vynikala ta perská) seznamovali zpoèátku prostøednictvím pøekladù do západních jazykù. Tak se postupnì do naeho kulturního povìdomí dostaly
Pøíbìhy Tisíce a jedné noci i perly perských
klasikù, mezi nimi nael velkou oblibu
zejména lyrik Háfez ze írázu.
V polovinì devatenáctého století pøechází výuka orientalistických oborù (v té
dobì u nás prakticky omezených na filologii
semitských jazykù) na Karlovì univerzitì
z teologické na filozofickou fakultu, kde
pùsobila vìtina otcù - zakladatelù jednotlivých orientalistických disciplin v èeských zemích. Vìtina pøedních èeských orientalistù (a mezi nimi té znalcù islámu) se
vdy vìnovala nejen své vlastní vìdecké
a pedagogické práci, ale zároveò kladla dùraz i na svou roli pøekladatelskou a popularizaèní. Tento moment je velmi podstatný,
nebo právì díky nìmu se èeská veøejnost
doèkala dlouhé øady dìl zpøístupòujících
duchovní poklady islámského svìta, a ji
lo o pøeklady, èi populárnì-nauèné èrty,
jejich prostý výèet by nespornì výraznì
pøekroèil rozsah tohoto pøíspìvku.
n
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PhDr. Bronislav Ostøanský, Ph.D. (*1972) vystudoval
arabistiku a dìjiny a kulturu islámských zemí na Filozofické fakultì Univerzity Karlovy. V souèasnosti pùsobí
v Orientálním ústavu Akademie vìd ÈR v Praze, kde se
vìnuje islámu, støedovìkému muslimskému mylení
a pøedevím islámské mystice - súfismu.

16

Struèný prùvodce osudem èeské muslimské komunity

MUSLIMOVÉ
V ÈESKÝCH
ZEMÍCH (1934-1989)

Milo Mendel

Vzhledem ke své zemìpisné poloze a povaze historického vývoje
se èeské zemì nikdy nedostaly do trvalejího pøímého styku s islámskou civilizací. Za zmínku stojí jen okrajové kontakty na støedovìkých obchodních trasách, procházejících naím územím,
nevýrazná úèast Pøemyslovcù na køíových výpravách do Svaté
zemì nebo ojedinìlé poznávací cesty èeských mìanù a lechticù na islámský Východ. Novovìká zkuenost èeských zemí s islámem byla o nìco pestøejí, vdy vak zprostøedkovaná a utváøená
pøevánì v kontextu politického soupeøení habsburské monarchie
s osmanskou øíí. Proto znalosti Èechù o islámu byly dlouhodobì
ovlivòovány spíe propagandisticky iveným faktorem tureckého
nebezpeèí ne vlastní historickou zkueností.
Vznik a vývoj muslimské obce
(1934 - 1939)
První významnìjí kontakt s muslimy v èeských moderních dìjinách zaili èetí vojáci
teprve v roce 1878, kdy demografický pohyb v Rakousko-Uhersku po okupaci a anexi Bosny a Hercegoviny (1878, resp. 1908)
pøispìl k tomu, e se na naem území zaèali
usazovat spoluobèané muslimského vyznání.
Vytýèení nových hranic po rozpadu
monarchie po roce 1918 pohyb obyvatelstva neomezilo. Balkántí muslimové, kteøí
se usadili na územích, je se stala Èeskoslovenskou republikou, tam vìtinou zùstali
a vzhledem k bývalým vztahùm a výhodnìjí hospodáøské situaci pøicházeli dalí.
K nim se záhy pøipojovali nepoèetní muslimtí emigranti ze Sovìtského svazu (pøevánì Èerkesové a Tataøi). Teprve v polovinì
tøicátých let se muslimové, ijící pøedevím
v Praze, Brnì a na Zlínsku, zaèali sdruovat
na základì své náboenské pøíslunosti. Do
té doby se spontánnì stýkali a praktikovali
islámský rituál pouze jednotlivci.
První úvahy o zaloení muslimské obce
získaly konkrétní podobu a koncem roku
1934. Dne 8. listopadu se z podnìtu tehdejího egyptského generálního konzula
Abdulhamída al-Bábá beje, indického muslimského intelektuála dr. Sajjida Hasana
Mírzá chána a èeského publicisty Moha-

meda Abdallaha (Bohdana) Brikciuse sela
skupina praských praktikujících muslimù,
kteøí zaloili Moslimskou náboenskou obec
pro Èeskoslovensko s ústøedím v Praze

Roku 1945 vylo druhé, pøepracované vydání pøekladu Koránu, který poøídil Ignác
Veselý.
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(dále jen MNO). Úèastníci schùzky se dohodli, e zmapují poèet praských muslimù
a posoudí jejich ochotu k úèasti na budování obce. Tato sondá zabrala nìkolik týdnù, nebo jednotliví muslimové o sobì
nevìdìli a u vùbec nemìli jasno v legislativních podmínkách pro zøízení MNO. Její
první ustavující schùze se konala 23. prosince 1934. Za svùj první úkol si vytkla výstavbu meity v Praze a zajitìní øádné registrace a uznání èsl. úøady. Slavnostnì pak
byla obec ustavena 25. dubna 1935 na shromádìní, kterého se zúèastnili pøíznivci z øad
praské inteligence, podnikatelských kruhù
projevujících zájem o obchod s islámskými
zemìmi (napø. Exportní ústav, Praské vzorkové veletrhy) a zastupitelské úøady islámských státù.
Zároveò se ustavila Rada MNO, která
3l. prosince zaslala ministerstvu kolství
a národní osvìty (dále jen MANO) dopis,
v nìm se zdvoøile oznamuje zøízení Moslímské (mohamedánské) náboenské obce
... ve smyslu øíského zákona èís. 159 ze dne
15. èervence 1912, kterým byla uzákonìna
moslímská (mohamedánská) církev hanafijského ritu. Rada sdìluje, e ve smyslu
7. a 8. paragrafu tohoto zákona má obec
právo vést matriky svých pøísluníkù, oddávat a pohøbívat.
Ukázalo se vak, e aèkoli Èeskoslovenská republika v mnohém pøejala legislativní
systém habsburské monarchie, poadavku
èeských muslimù nebylo mono z hlediska
formálnì právního vyhovìt, a to hned z nìkolika dùvodù. Jednak se na Èechy a Slovensko v pomìru k muslimùm vztahovaly
dvì odliné normy - v Èechách byl uznán
jen islám hanafijského ritu, na Slovensku
islám vùbec. Z právního hlediska tudí
nebyl poadavek muslimù øádnì pøipraven.
Èeskoslovenské úøady zase prokazovaly a
neuvìøitelnì byrokratický pøístup spojený
s tìko skrývanou nedùvìrou. Jestlie muslimská obec pøistupovala k prosazování
svých zájmù ponìkud liknavì, a amatérsky, MANO, je bylo poadavkùm obce
vcelku naklonìno, muselo vìc postoupit
dalím orgánùm a teprve tam se ve jaksepatøí zadrhlo.
Je vak tøeba poctivì dodat, e prùtahy
státních orgánù se schválením zøízení obce
a stanov nebyly zpoèátku zpùsobeny ani
tak byrokratismem a nepøátelským postojem k islámu, jako spíe personálními zmatky
a soupeøením uvnitø MNO samé v prùbìhu
roku 1936. To obci v oèích úøadù jistì nepøidalo na dùvìryhodnosti, a u byla jejich
rezervovanost zpùsobena xenofobním vzta-
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hem k islámu, nebo veobecnì
silnou sekularistickou tendencí,
je ve státní správì a vládì ÈSR
pøevaovala.
Aèkoli osobní spory v MNO
patrnì na pøelomu let 1936-1937
ustaly, z èetných dokumentù lze
usoudit, e nedùvìra úøadù, zejména ministerstva vnitra, pøetrvávala. Jako nepøekonatelná
pøekáka se stále jevilo sjednoPrvní èíslo èasopisu Hlas z dubna 1937 s burcujícím úvodcení rozdílù v uznání islámu Raníkem hadiho Brikciuse.
kouskem roku 1912 a Uherskem
Reprodukce z knihy J. Beèka, M. Mendel,
roku 1916 a zejména skuteènost,
Islám a èeské zemì, Votobia 1998.
e MNO trvala na výsadním
právu uzavírat sòatky a konat pohøební Rady MNO na MANO hovoøí o tom, e
obøady, co bylo v pøíkrém rozporu s legis- se dostavili pánové Mohamed Abdallah
lativou ÈSR. Rovnì poadavek arabtiny Brikcius, redaktor Vlajky a místopøedseda
jako úøedního jazyka a právnì nezralý text MNO pro Èechy a Moravu v Praze, a JUC.
návrhu stanov byly pøedmìtem sporu. Ivo Mohamed Spoutil, úøedník. Poukázali
Úøady nevidìly dùvod, proè by právì mus- na prùtahy s uznáním obce v bývalém
limové mìli být vyòati z rámce obèanského reimu, znovu pøipomnìli rakouský zákon
zákoníku platného pro vechny nekøes- è. 159/1912 a výnos MANO z 3. února 1935,
any. Faktem také je, e ministertí úøední- který byl pak nìkolikrát èeskoslovenskými
ci v muslimské obci spatøovali spíe kuriózní, úøady zpochybnìn. Nyní jim lo opìt o upoèetnì zanedbatelnou a ponìkud podezøe- stavení obce s asi 700 vìøícími, její èinnost
lou skupinu èeských podivínù a cizincù.
by byla plnì finanènì zajitìna ústøedím
A do nacistické okupace se ve vìci muslimských obcí v Sarajevu. Dotace mìla
uznání muslimské obce nic významného být pouita zejména na výstavbu meity,
nedìlo. Obec se soustøedila na upevòování provoz provizorních modliteben a vydávání
vnitøní struktury a vztahù mezi èleny, posi- èasopisu Hlas.
lování vztahù se zahranièními mecenái
Naøízením Presidia Ministerské rady
a poradci a na dùsledné plnìní náboen- byla nakonec MNO pro Èechy a Moravu
ských povinností svých èlenù. Právními v Praze uznána. V prùvodním textu se konpøipomínkami úøadù se pøíli nezatìovala. statuje, e tentokrát byl návrh zbaven obJe doloeno, e obec dokonce tajnì uzavíra- sahových i formálních nedostatkù a vágních
la polygamní sòatky, i kdy jejich úèastníci formulací ohlednì ideového obsahu islámu,
nemohli pøed státními úøady ÈSR vystupo- které nemìly z hlediska právního zakotvení
vat jako manelé. Na druhé stranì obec obce ádnou relevanci. Tak byla MNO naúzkostlivì dbala na to, aby úøady nemìly konec po sedmi letech prùtahù uznána. Není
monost proti jejím praktikám zakroèit vak jasné, zda tak uèinila jetì protektorátní
a poukázat na nedostateènou loajalitu mus- vláda generála Aloise Eliáe, nebo vláda
limù k republice.
nová. Text vládního naøízení, který je k dispozici v nìmecké a èeské verzi, toti neobLéta Protektorátu
sahuje pøesné datum. Jak známo, 27. záøí 1941
Patnáctý bøezen 1939 pro vývoj MNO a je- pøibyl do Èech nový øíský protektor Reinjího vztahu k státu zprvu mnoho nezname- hard Heydrich, jeho prvním krokem byla
nal. Z materiálu MANO, vypraveného 31. bøezna 1939,
lze nicménì vysledovat urèitou zmìnu dikce - zapøíèinìnou nejspíe nervozitou
státních úøedníkù za situace,
kdy dosavadní pomìry ve
státní správì a legislativì
mìly být nahrazeny vládou
poøádku. Významnìjí kontakt se uskuteènil a 25. ledHlavièka èasopisu Hlas dnes.
na 1941. Protokol z návtìvy
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rekonstrukce Eliáovy vlády a vyhláení
civilního výjimeèného stavu. Podstatné je,
e z dneního právního hlediska je tento
dokument irelevantní, protoe Beneovými
prezidentskými dekrety z roku 1945 byly
vechny právní akty z doby Protektorátu
anulovány. V kvìtnu 1945 obec, kompromitovaná loajalitou vùèi nacistické okupaci,
v nastalém politickém ovzduí svou èinnost
zcela spontánnì ukonèila.
Muslimská obec v letech 1945 - 1989
Po osvobození tak obec pøestala existovat
de iure. Obec sice nebyla ani ve vypjaté
atmosféøe kvìtnových dnù shledána kolaborantskou jako celek, nebo byla pøíli
bezvýznamná a èlenská základna se s nacisty nezapletla. Hlavní pøedstavitel obce,
Hadi Alois Bohdan Brikcius, byl ovem
zatèen revoluèními gardisty u 10. kvìtna tedy jetì pøed vydáním Beneových Retribuèních dekretù. Byl uvìznìn na Pankráci a jeho pøípad byl pøidìlen k Mimoøádnému lidovému soudu, který soudil podle
Beneova Velkého retribuèního dekretu
è. 16/1945 Sb. a týkal se potrestání nacistických zloèincù, zrádcù a jejich pomahaèù.
Soud v Ústí nad Labem na jaøe 1946 vznesl
obvinìní, e Brikcius bìhem války nìkolikrát
odmítl vystavit pøestupní list idùm, kteøí
chtìli formálnì konvertovat k islámu, a zachránit se tak pøed transportem do Terezína. Faktem je, e sunnitské islámské právo
pøísnì zakazuje umonit pøestup pokrytci
(arab. termín munáfiq), jeho pohnutky jsou
høíné. MNO se tak po 9. kvìtnu 1945
ocitla v choulostivé situaci. Hrozila jí celková diskreditace - pøinejmením kvùli zbyteèné Brikciusovì antisemitské horlivosti na
stránkách Hlasu, jeho angaovanosti ve
Vlajce a pravidelným kontaktùm s arabskými
pronacistickými vùdci.
Pøes znaènou ochablost MNO nebyla
po válce úøednì zruena nìjakým zvlátním
naøízením a o její právní statut se nikdo nezajímal. Ke zruení statutu obce jako státem
uznané náboenské spoleènosti tudí nemohlo dojít ani po únoru 1948, resp. po vydání církevních zákonù, které v souladu
s komunistickou ideologií novì upravovaly vztah státu a náboenských institucí.
K pronásledování èeských muslimù
vak komunistické úøady v 50. letech nepøikroèily, a to ze dvou dùvodù: a) MNO (èi
její trosky) se na veøejnosti neprojevovala
a KSÈ ji nemusela chápat jako cíl zostøeného tøídního boje; b) poté, kdy Stalinovi
v letech 1948-1949 nevyla sázka na Izrael
a v 50. letech dolo v øadì islámských zemí
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k zásadním politickým posunùm smìrem
k sekularismu a národnímu socialismu, islám pøestal být vnímán jako pøedmìt ideologické konfrontace a byl nahlíen jako
náboenství odcházející neodvratnì ze scény dìjin. Pøinejmením do poloviny edesátých let vak pøesto nebylo radno zájmy islámu v ÈSSR prosazovat veøejnì.
Èinnost MNO v období do roku 1968
lze rekonstruovat jen velmi obtínì. K dispozici jsou pouze kusé informace (osobní
svìdectví) nìkterých èlenù a pár dokumentù, resp. osobní korespondence z archivu profesora ilhavého z Tøebíèe, který
byl povaován za hlavu obce po dobu vìznìní hadiho Brikciuse. Ten mìl sice po
návratu z vìzení podlomené zdraví, ale zdá
se, e se znovu vpravil do úlohy inspirátora
vech iniciativ obce. Poèítal s tím, e jakmile bude moné obec registrovat, její vedení pøevezme právì profesor Mohamed Ali
ilhavý.
V 50. a 60. letech se tedy MNO vyvíjela:
a) v krajnì nepøíznivých podmínkách reimního ateismu, kdy státní policie jednotlivé
èleny znala a prý pøíleitostnì sledovala, ale
aktivnì nezasahovala; b) v obecnì nepøíznivých mezinárodnì politických podmínkách,
kdy v islámském svìtì dominovaly sekulární nacionalistické ideologie (Násirùv
arabský socialismus v Egyptì, baasismus
v Sýrii a pozdìji v Iráku, ale i tvrdý sekularismus v Turecku a Íránu). Do Èeskoslovenska sice pøijídìl nemalý poèet obèanù
z islámských zemí, ale vìtinou se jednalo
o studenty, které vysílaly bratrské komunistické nebo spøátelené národnì socialistické strany na Blízkém východì. Na
tradièní podporu z Bosny rovnì nebylo
mono se spoléhat. Za daných okolností
obec pøeívala jako neformální sdruení èi
klub pøíznivcù, kteøí o sobì vìdìli, obèas se
scházeli a dopisovali si.
Krize obce, umocnìná jetì smrtí hadiho v únoru 1959, se plnì projevila v období vnitropolitické liberalizace roku 1968. Za
Praského jara se èetí muslimové rozhodli
poádat o registraci. Jako jejich pøedstavitel ve vìcech administrativních tehdy vystupoval Aríf Omar Tøebický (døíve Mikunda), který se mezitím roku 1957 vrátil z exilu
domù a úøady mu u nepovolily výjezd. Dne
15. dubna 1968 poádal o zaloení muslimské organizace, zároveò vak byla Úøadu
pro vìci církevní na ministerstvu kultury zaslána ádost o registraci Svazu muslimských obcí v ÈSSR, ani bylo specifikováno,
o kolik obcí se jedná. Dne 15. kvìtna 1968
byla chaotická ádost na Národním výboru

hlavního mìsta Prahy doplnìna o nìkteré
dodatky organizaèního rázu. Poadavky
byly o poznání skromnìjí ne pøi ádosti
o registraci za první republiky.
Jeliko signatáøi ádosti v pøítích mìsících neobdreli od státních orgánù ádnou odpovìï, dne 19. srpna 1968 se rozhodli prohlásit Svaz muslimských obcí za
zaloený de facto. V zápisu ze schùzky,
v nìm panuje zmatek v názvech i obsahu,
se konstatuje, e vzhledem k tomu, e lze
v nejblií dobì oèekávat vpád okupaèních
armád Sovìtù, místo schùzky, jména pøítomných i jejich poèet zùstanou utajeny.
Normalizaèní období 70. a 80. let znamenalo pro muslimy v ÈSSR dalí stagnaci.
Teprve uvolnìní pomìrù po listopadu 1989
vytvoøilo pøedpoklady pro to, aby se staøí
èlenové a noví konvertité znovu zamysleli,
zda a jak obec obrodit. Nìkdejí organizaèní struktura a osobní vztahy byly po pìtaètyøiceti letech znaènì potrhány a ani z bývalého kádru hlavních mluvèích mnoho
nezbylo. Personální a organizaèní struktura
se musely rodit znovu. Ani na kvalitì vztahù mezi obcí a úøady se po sametové revoluci pøíli mnoho nezmìnilo.
n

Doc. PhDr. Milo Mendel (*1952), arabista a islamolog,
vìdecký pracovník Orientálního ústavu AV ÈR, autor
nìkolika monografií v èetinì a øady èlánkù v zahranièních
odborných periodikách, externì pøednáí na Ústavu religionistiky FF Masarykovy university v Brnì, je éfredaktor èasopisu Nový Orient.

Jeden z dneních pøedstavitelù muslimské
komunity v Praze, RNDr. Vladimír Sáòka.
Foto: Vojtìch Vlk.
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I u nás se øeí otázka viditelné pøítomnosti muslimù

ÈESKÝ BOJ
O MEITY
Zdenìk Vojtíek

Na Západì, kde muslimové tvoøí meninu, je meita pøedevím centrem místní muslimské komunity. Její existence je nepøehlédnutelným znamením pøítomnosti islámu ve veøejném prostoru.1 Funguje
pro obì strany - jak pro muslimskou meninu, tak pro nemuslimskou vìtinu - jako symbol veøejné, oprávnìné úèasti muslimù na
spoleèenském ivotì mìsta. Kolem tohoto symbolu se rozvíjí mnoství vztahù. Ty napjaté, které vybudování meity obvykle provázejí,
bývají shrnuty pod pojem boj o meity.
Symbolickou roli meity ukazuje kromì
Otevøený dopis obsahuje dva argumenjiného i fakt, e právì její vybudování ty proti stavbì meity: náboenský a kul(a pak i fungování) je do znaèné míry urèu- turní. Na prvním místì varuje pøed vlivem
jící pro vztah muslimù a nemuslimù. Pokud islámu, který by, jak dokládá stav a vývoj
se toti modlitby a dalí aktivity muslimù v islámských zemích, z hlediska dlouhodoodehrávají v soukromém, neviditelném pro- bé perspektivy nepøinesl mnoho dobrého.
storu, ádný boj se nekoná. Podobnì není Obavy z tohoto vlivu dopis zdùvodòuje
tento boj zpùsoben mnostvím muslimù, charakterem islámu: Islám jako náboenství
kteøí se v meitì scházejí èi mají scházet je velice ortodoxní, agresivní a tvrdé. Jeho
(návtìvnost meity je obecnì povaována podstatou je víra v Alláha, který je lhostejza nízkou2 ), ale právì její viditelností. Sym- ný ve vztahu k èlovìku, co vede k potírání
boliènost meity dokládá i zkuenost, e individuality a k fatalistickému pøístupu
odmítnutí jejího zøízení ze strany mìstský- k ivotu. Svým vyznavaèùm islám odnímá
ch úøadù a obyvatel èasto vytváøí první svobodu rozhodování a sniuje pocit osobkrok smìrem k dialogu.3 I prohra muslimù ní zodpovìdnosti za vlastní jednání (dle isv tomto boji tedy mùe být pro jejich lámu je ve pøedurèeno). Negativní hodkomunitu pozitivní tím, e ji zviditelní.
nocení moného kulturního vlivu meity je
První pokusy o stavbu meity na území v Otevøeném dopise vyjádøeno takto: Jsme
dnení Èeské republiky mùeme zazname- zemí s køesanskou tradicí a stavba meity
nat u roku 1936 a pak v 80. letech 20. sto- by tedy vzhledem k naí historii a kulturníletí, ale ani v jednom pøípadì toto úsilí mu dìdictví minulých století byla spíe ztránepostoupilo dále ne k pøedbìným jed- tou ne ziskem.
náním.4 První boj o stavbu meity probìhl
Brzy po zveøejnìní Otevøeného dopisu
v Teplicích na pøelomu let 1995 a 1996.
reagovala ústøedí ètyø z pìti církví, jejich
teplické farnosti a sbory se s dopisem idenTeplice I.
tifikovaly, tolerantními, anebo alespoò vyVe druhé polovinì øíjna roku 1995 místní svìtlujícími prohláeními.8 Starosta Teplic
tisk 5 seznámil ètenáøe se skuteèností, e Jaroslav Kubera vyjádøil projektu podporu
teplické radnici byl pøedloen projekt na a nad postojem církví údiv. Navzdory stastavbu meity. Autorem projektu mìl být rostovì stanovisku i navzdory výraznému
bohatý obchodník ze Spojených arabských oslabení negativního postoje køesanù byl
emirátù Juma Ubaib Abu Alshwareb. 6 projekt meity teplickým zastupitelstvem na
Hlasem veøejnosti, která vyjadøovala k to- zasedání 14. 2. 1996 zamítnut.9 Mezi argumuto zámìru odpor, se stal Otevøený dopis menty zastupitelù bylo i moné zvýení
panu starostovi mìsta Teplice, napsaný hluènosti a kriminality v Teplicích.10 Jedno1. 12. 1995 a podepsaný pìti místními køes- znaèné odmítnutí zastupiteli naznaèuje, e
anskými komunitami. 7 Otevøený dopis Otevøený dopis teplické køesanské menzveøejnil Teplický kurýr, referoval o nìm iny nebyl pro odmítnutí rozhodující, nýbr
Severoèeský deník a pak i periodika s celo- pouze verbalizoval stanovisko vìtiny
státní pùsobností.
obyvatel Teplic.
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Brno
Skupina muslimù zakoupila pozemek na
místì dnení meity roku 1995 a Nadace pro
zøízení a provoz islámského centra v Brnì
v øíjnu tého roku poádala úøad mìstské
èásti Brno-støed o souhlas se stavbou islámského centra.11 Hlavní iniciativu od
poèátku projevoval Ing. Muneeb Hassan
Al-Rawi, pùvodem z Iráku, který na území
dnení Èeské republiky ije od roku 1985.
Rada mìstské èásti se stavbou nejprve
souhlasila, ale kvùli zápornému postoji
zastupitelù a patrnì také pod vlivem pro-

testních akcí a petic, které podepsaly ménì
ne dva tisíce obèanù, ádost v prosinci
roku 1995 zamítla. Nìkteøí zastupitelé
v souvislosti se stavbou meity vyjadøovali
obavy z muslimského fundamentalismu,
nárùstu pøistìhovalectví a kriminality.12
Mezi dalími dùvody byl uvádìn rozpor
s územním plánem mìsta èi obava z automobilového provozu.
Nadace pro zøízení a provoz islámského
centra v Brnì podala odvolání a 24. ledna
1996 rada mìstské èásti konstatovala, e
stavbì nebude bránit, pokud bude v souladu s územním plánem mìsta a dalími
pøedpisy.13 Jako kompromis byla vnímána
skuteènost, e se muslimové vzdali stavby
minaretu. Situace se po souhlasu rady mìstské èásti uklidnila a sdìlovací prostøedky
pøinesly i vyjádøení kladných postojù ke
stavbì meity ze strany jednotlivých obèanù i brnìnských církví.14 Stavba zaèala roku
1997 a byla dokonèena o rok pozdìji. Slavnostního otevøení dne 2. 7. 1998 se úèastni-

Dvì fotografie brnìnské meity ze stránky
http://www.muslim.brno.cz.
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ci Politických vìzòù 14)
Informaèní centrum. Také
vznik tohoto prostoru,
urèeného té k modlitbám
a studiu, neprovázel ádný negativní ohlas.
Orlová
Projekt meity v Orlové
nemìl podporu èeských
muslimù17 a byl patrnì od
samého poèátku odsouzen k nezdaru, ostrou reakcí místních obyvatel se
mu vak dostalo celostátPrùèelí meity v Praze na Èerném Mostì.
ní pozornosti. Se zámìrem
Foto: Zdenìk Vojtíek.
vybudovat rozsáhlé kulli i zástupci místních køesanských a idov- turní, spoleèenské a rehabilitaèní centrum
ských komunit.15
s meitou se na Radu mìsta Orlová v proKladný ohlas mìly dny otevøených sinci 2003 obrátil podnikatel Muhamed Gudveøí, jich brnìntí muslimové uspoøádali tigi z Havíøova-umbarku, podle médií
ji nìkolik. Na pøelomu dubna a kvìtna 2001 pùvodnì kosovský Albánec, který na území
byla souèástí dne otevøených dveøí výsta- dnení Èeské republiky ije od roku 1990.
va Objevení islámu. Pøejný zájem veøejnosti Investorem stavební akce se mìl stát Islámvzbudila roku 2000 nová fasáda meity ský svaz se sídlem v Saúdské Arábii. Rada
s mozaikou. Prostøednictvím médií veøejnost mìsta Orlová doporuèila zastupitelstvu tenzaregistrovala prohláení, v nìm brnìntí to zámìr projednat.
Na zaèátku ledna 2004 informoval o inmuslimové v záøí 2001 ostøe odmítli teroristické útoky ve Spojených státech. Sympa- vestièním zámìru deník Moravskoslezský
tie veøejnosti získala úspìná intervence den a po nìm dalí média. Na základì tìchpøedstavitele brnìnských muslimù Munee- to informací vznikla petice, která se asi týden
ba Hassana ve prospìch èeských noviná- íøila mezi obyvateli a získala 400-600
pøíznivcù. V petici se kromì jiného praví:
øù, unesených v Iráku roku 2004.
Meitu povaujeme za symbol cizí kultury,
která je nevstøícná vùèi evropské kultuøe,
Praha
V pøípadì hlavního mìsta se ádný boj ve které jsme vyrostli a ve které chceme
o meitu nekonal. Dùvodem je patrnì to, vychovávat nae dìti. - Náboenské koøee stavba na okraji Prahy na místì, které je ny islámu byly zaloeny na nesnáenlivostìko pøístupné jinak ne autem, nevzbudi- ti a násilí. Tento smìr vidíme i dnes v politice
la témìø ádnou pozornost ani místních oby- islámských zemí, které podporují a nebo
vatel ani médií. Nadace pro zøízení a provoz pøímo produkují terorismus. - Na základì
islámského centra v Praze s èelními osob- zkueností jiných evropských státù, napø.
nostmi Ing. Lazharem Maamrim, pùvodem Nìmecka, Francie, Velké Británie, se obáz Alírska, a RNDr. Vladimírem Sáòkou sice váme, e pøípadná meita v naem mìstì
zakoupila pozemek a základy stavby ji roku mùe být vyuita pro tyto iniciativy.18
1997, ale jetì poèátkem pøítího roku tvrdil
Nelze urèit, do jaké míry byly místní auMagazín deníku Mladá fronta dnes, e tority neformální podpisovou akcí ovlivv Praze se na rozdíl od Brna s výstavbou nìny. První otázkou pro nì pravdìpodobmeity v dohledné dobì nepoèítá.16
nì bylo ekonomické zajitìní projektu, a proBez pozornosti ze strany vìtinové spo- to povìøily starostu Orlové Vladimíra Faranu
leènosti tak byla 1. kvìtna 1999 meita kontaktem s velvyslancem Saúdské Arábie.
v Blatské ulici 1491 otevøena. Muslimùm Ten podle zprávy Èeské tiskové kanceláøe
nahradila provizorní modlitebnu, která z 25. února 2004 opakovanì zdùraznil, e
v prostorách dìlnické ubytovny v Praze- neexistuje ádný saúdský projekt, týkající
Krèi slouila od roku 1992. Islámská nadace se výstavby islámského centra v Orlové.
v Praze (která byla roku 2001 novì registro- Rada mìsta proto na svém jednání tého
vána namísto Nadace pro zøízení a provoz dne vechny kroky ve vìci islámského cenislámského centra v Praze) otevøela roku tra pozastavila.
2003 v samém støedu hlavního mìsta (v uli-
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Teplice II.
O projektu Orientálního kulturního centra,
jeho souèástí mìla být meita, hotel a dalí
zaøízení, se teplická veøejnost dozvìdìla
v záøí 2003, kdy probìhla první jednání mezi
mìstskými úøady a zástupcem investora.
Investora z oblasti Spojených arabských
emirátù zastupoval dìèínský podnikatel Ing.
Sleiman Kantar, pùvodem Syøan, který ije
na území dnení Èeské republiky s pøestávkou od roku 1975. Orientální centrum mìlo
vzniknout na kraji Zámecké zahrady pøestavbou a dostavbou soukromého objektu
bývalého statku. V tomto objektu se nachází
modlitebna, která muslimùm zaèala slouit
ji pøed nìkolika lety a která ádný odpor
nevzbudila. Místnost, upravená jako provizorní modlitebna pro spoleèné páteèní modlitby lázeòských hostù, je zaøízena i v prostorech teplických lázní.
Do hladkých úøedních jednání o Orientálním centru zasáhla petice obèanù proti
jednomu z plánovaných objektù - meitì.
Její text, datovaný 12. dubna 2004, otiskl
týdeník Teplický kurýr a nepøímo vybídl
ètenáøe, aby se k petici pøipojili. I v následujících mìsících tento týdeník zastával
stanovisko odporu proti aktivitám arabských investorù.19 V textu petice se kromì
jiného praví: Islám je silnì ortodoxním
náboenstvím, které setrvává na principech
nesluèitelných s naím kulturním prostøedím
(...) Jsme pøesvìdèeni, e obyvatelé mìsta
Teplice meitu nepotøebují. (...) Zvlátì
v dobì sílícího arabského terorismu po
celém svìtì by bylo krajnì nezodpovìdné
i jen uvaovat o povolení nechat vybudovat podobnou stavbu. Z poslední doby
jsou známy èetné pøípady, e právì v meitách se soustøeïují radikální muslimové,
kteøí hlásají potøebu fyzicky likvidovat lidi
jiného vyznání ne islámského a pøipravují
teroristické útoky proti civilnímu obyvatelstvu. (...) 20
Petièní akce pøinesla do konce kvìtna
2004 asi ètyøi a pùl tisíce podpisù.21 V tu
dobu se ji vyprofiloval odmítavý postoj
místních autorit k meitì. Za odmítnutím
stavby oficiálnì ovem nejsou dùvody náboenské ani politické, ale to, e stavba neodpovídá poadavkùm na urbanistický
a architektonický charakter prostøedí, ve
kterém má být umístìna.22 V tomto smyslu se ostatnì vyjadøovala i vìtina zastupitelù v anketì, kterou otiskoval Teplický
kurýr v kvìtnu a èervnu 2004 a toto stanovisko pøevládlo i na veøejném jednání
teplického zastupitelstva dne 25. èervna.
Kvùli stanovisku radních investor od zá-
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mìru na poèátku srpna 2004 definitivnì
ustoupil.
Dalí projekty
Pro úplnost je tøeba dodat, e o stavbì meity uvaovalo roku 1997 mìsto Hradec
Králové.23 Roku 2004 byl anonymnì avizován zámìr postavit meitu v Èernoicích;24
o projektu vak není nic bliího známo ani
místnímu mìstskému úøadu ani mezi èeskými muslimy.
Závìr
Zkuenost èeského boje o meity - podle
naeho mínìní - opravòuje ke ètyøem závìrùm:
1. Pøedevím je tøeba konstatovat, e
i události v Èeské republice dokazují, e boj
o meitu je hlavnì bojem o symbol. Ve
nasvìdèuje tomu, e odpùrcùm meit nevadí pøítomnost cizincù (napø. v Teplicích
je pøítomnost Arabù zcela bìnou zkueností) ani jejich náboenská aktivita (jak opìt
napø. v Teplicích dokazuje existence dokonce dvou modliteben ve mìstì), ale viditelný
vstup muslimù do veøejného prostoru.
Dùleitost této symbolické roviny ostatnì
dokazuje otázka minaretu v Brnì, nebo
minaret je architektonickým prvkem, který
jednoznaènì (a pro odpùrce snad a pøíli
agresivnì) na pøítomnost muslimù ve veøejném prostoru ukazuje. Naopak tam, kde
meita vyrostla zcela na okraji tohoto prostoru, bez výrazných architektonických
prvkù, a dokonce bez oznaèení meita
(jako se to stalo v Praze), probìhla tato stavba naprosto bez odporu. Tento pøípad ale
není nikterak ideální: umístìní meity na
okraji mìsta naznaèuje spoleèenskou marginalizaci muslimské komunity.25 Ta mùe
pøispìt k radikalizaci této komunity a nízkému stupni loajality jejích èlenù vùèi èeskému spoleènosti.
2. Odpor k nepøehlédnutelnému symbolu pøítomnosti muslimù ve mìstì byl na
vech sledovaných místech racionalizován
podobnými argumenty bez závislosti na

tom, k jakému náboenskému postoji se
odpùrci hlásili. Argumenty pøedevím pøímoèaøe spojovaly islám s násilím, páchaným v jeho jménu. Dále se týkaly cizosti kultury muslimù a údajné nemonosti obohacení touto kulturou, nebo dokonce moných kod na vlastní kultuøe. Jako stereotyp se stále objevovalo i podezøení, e v meitách se budou soustøeïovat radikální
muslimové.
3. Ve vech ètyøech pøípadech, kdy dolo
k protestùm urèité èásti mìstského obyvatelstva, se opakoval stejný scénáø: po pøedbìné vstøícnosti úøadù (zpùsobené patrnì
nadìjí na rozvoj mìsta) se objevily námitky
ze strany nìkterých obèanù a zastupitelù,
které nakonec vedly k úøedním obstrukcím.
Kdy se poèáteèní náboenské, kulturní
a politické stereotypy ukázaly jako neudritelné, byly vystøídány obstrukcemi, které
se týkaly urbanistických otázek, otázek kriminality, parkování apod.
4. Boje o meity v Èeské republice
jsou srovnatelné s boji v západní Evropì.26 Je jen otázkou, zda se Èeská republika
èasem zaøadí k zemím se silným odporem
(jakými jsou napø. panìlsko nebo Itálie),
anebo naopak k zemím, v nich odpor k meitám rychle slábne (jako je Francie, Velká
Británie nebo Belgie).27 Rozdíly mezi tìmito
zemìmi jsou pravdìpodobnì dány tím, jak
je snaha o stavbu meit v dané spoleènosti
stará (a tedy tím, do jaké míry si na ni daná
spoleènost u zvykla).
V pøípadì Èeské republiky ale bude asi
hrát roli jetì jeden faktor, a toti skuteènost,
kolik zde bude ít muslimù. Pokud bude
v Èeské republice nadále nízká úroveò imigrace z muslimských zemí, je pravdìpodobné, e odpor proti meitám bude slábnout.
Pokud se tato úroveò náhle zvýí, pak má
èeský boj o meity patrnì jetì nìkolik
bitev pøed sebou.
n
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Poznámky
1 Meita nejenom vyjadøuje pøítomnost místní muslimské komunity, ale také reprezentuje vývoj islámu ze
soukromé do veøejné sféry. Zatímco v minulosti byli muslimové v Evropì izolováni uvnitø neviditelných a soukromých modliteben, meity otevøenì, veøejnì a viditelnì oznamují pøítomnost islámu. Rozdíl mezi modlitebnou a meitou má více spoleèného se zpùsobem muslimských aktivit ne s mnostvím prostoru nebo velikostí
budovy èi modlitebny. (...) Zatímco modlitebny mohly
být v nemuslimském prostøedí nepovimnuty, meita zajisté nepovimnuta být nemùe. - CESARI, J., Mosque
Conflicts in European Cities: Introduction, Journal of
Ethnic and Migration Studies 31 (6), November 2005,
str. 1018.
2 Je mylena denní návtìvnost, nikoli páteèní modlitby,
svátky a ramadán. - Tamté.
3 Tamté.
4 Podle Miloe Mendela v publikaci BEÈKA, J., MENDEL, M., Islám a èeské zemì, Votobia, Brno 1998, str.
190-191.
5 Napø. deník Smìr 27. 10. 1995.
6 Podle èlánku v týdeníku Respekt: TØEÒÁK, P., Saracéni pøed branami, Respekt 7 (11), 11.-17. 3. 1996.
7 Církví bratrskou, Církví øímskokatolickou, Køesanským spoleèenstvím (dnes je souèástí Církve Køesanská spoleèenství), Církví èeskoslovenskou husitskou
a Církví èeskobratrskou evangelickou.
8 Nejvýraznìjí z tìchto reakcí bylo Stanovisko synodní rady Èeskobratrské církve evangelické. Synodní rada
dola k pøesvìdèení, e není ádného dùvodu, proè by
islámtí vìøící nemohli vystavìt v Teplicích v Èechách
své bohosluebné centrum  meitu.
9 Hlasy 27 ze 30 zastupitelù. - TØEÒÁK, P., Saracéni...
10 Tamté.
11 BEÈKA, J., MENDEL, M., Islám a èeské zemì... str. 191.
12 Podle èlánku v týdeníku Respekt: TØEÒÁK, P., Pozor na fanatické muslimy, Respekt 7 (11), 21.-28. 1. 1996.
13 BEÈKA, J., MENDEL, M., Islám a èeské zemì... str. 191.
14 KREJÈÍ, V., Útoèitì ducha najdou muslimové pøes
protesty v Brnì, Moravskoslezský den 27. 6. 1997.
15 V reportáích o slavnostním otevøení média (napø. Mladá
fronta Dnes, 3. 7. 1998) mezi návtìvníky jmenovala
vrchního kantora Arnota Neufelda a generálního vikáøe
Jiøího Mikuláka.
16 EVELA, V., Tváøí k Mekce, Magazín Mladé fronty
Dnes 15. 1. 1998, str. 13.
17 Ing. Muneeb Hassan, pøedstavitel Islámské nadace
v Brnì, vyjádøil v rozhovoru s autorem 22. 1. 2006 názor, e stavba meity v Orlové mohl být podvod.
18 Text petice je obsaen v dopise Vladislava Szkandery
Zpráva o meitì ze 7. 2. 2004, distribuovaném prostøednictvím elektronické poty.
19 Rozbor postojù Teplického kurýra i i dalích lokálních
periodik viz: KANTAROVÁ, K., Mediální boj o meitu
v Teplicích, dostupné na http://www.migraceonline.cz/
novinky_f.shtml?x=1338621, download 4. 3. 2006.
20 Teplický kurýr, 12. roèník, èíslo 16, 16. dubna 2004.
21 Informaci pøinesl èlánek Podpisové archy jsou zaplnìny,
Deník Smìr, 27. 5. 2004.
22 Èásti ze stanoviska Rady mìsta Teplic ze dne 7. 5. 2004
zveøejnil Deník Smìr v pøíznaènì nazvaném èlánku
Radní obrátili, meita se u nelíbí z 22. 5. 2004.
23 BEÈKA, J., MENDEL, M., Islám a èeské zemì... str. 193.
24 Meita v Èernoicích. Stavba tolerance a porozumìní
mezi lidmi. Dostupné na http://www.geocities.com/
mesitacernosice/mypage.html, download 10. 11. 2004.
25 CESARI, J., Mosque Conflicts in European Cities: Introduction... str. 1020.
26 Viz celé èíslo Journal of
Ethnic and Migration Studies
31 (6), November 2005.
27 CESARI, J., Mosque Conflicts in European Cities: Introduction... str. 1018-1019.

Projekt komplexu budov s meitou v Teplicích.
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t é m a
Základní pøehled muslimských organizací u nás

ÈESKÁ
MUSLIMSKÁ
KOMUNITA
Luká Lhoan

Muslimská komunita v Èeské republice je velmi rùznorodá. Co se
organizované èásti týèe, jsou muslimové organizovaní v tìchto základních organizacích: Islámská nadace v Praze; Islámská nadace
v Brnì; Svaz muslimských studentù; Ústøedí muslimských obcí;
Muslimská Unie; Svaz islámských kulturních center v Praze.
Ètyøi prvnì jmenované organizace jsou
prakticky sjednocené pod hlavièkou Ústøedí
muslimských obcí. Jedná se ovem o sjednocení na principu angaovanosti lidí a ne
principu právnickém. Nebo právnicky jsou
jednotlivé subjekty nezávislé, ale svou èinnost koordinují na základì osobních kontaktù. Nebo pøedstavitelé Islámské nadace
v Praze a Islámské nadace v Brnì jsou zároveò jedinými pøedstaviteli Ústøedí muslimských obcí. A Svaz muslimských studentù sídli v objektu Islámské nadace v Praze a je s ní i nepøímo personálnì propojen.
Dalí organizace, Muslimská unie a Svaz
islámských kulturních center v Praze pùsobí
nezávisle na ètyøech výe jmenovaných,
kdy na jistém stupni spolu spolupracují.
Islámské nadace v Praze a Brnì se vìnují
hlavnì správì meit a modliteben, poøádání
pøednáek o islámu pro koly a veøejnost
a také spravují spoleèný web (http://www.
islamweb.cz). Svaz muslimských studentù
se vìnuje spíe èinnosti mezi studenty
a provozování modliteben na studentských
kolejích, poøádaní letního tábora pro èesky
hovoøící muslimy a zimního tábora pro
arabsky hovoøící muslimy. Ústøedí muslimských obcí vystupuje jako jediný oficiální
zástupce muslimù v Èechách na rùzných
setkáních a pøi styku se zahranièím. Ústøedí
muslimských obcí oficiálnì podalo ádost
o registraci islámu v Èeské republice a tato
ádost byla i pøes odpor nìkterých jednotlivcù pøijata.
Pøedními pøedstaviteli Islámské nadace
v Praze jsou Ing. Lazhar Maamri, RNDr.
Vladimír Sáòka a Zuzana Masáková. Pøedními pøedstaviteli Islámské nadace v Brnì
jsou Ing. Muneeb Hasan, Jalal Atasi, Asim
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prakticky omezuje pouze na poskytování
slueb turecky hovoøícím muslimùm a provozu modlitebny v Praze.
Kromì výe jmenovaných se jetì v èeském prostøedí vyskytuje internetový klub
èeských muslimek, jen je spravován èeskou muslimkou Veronikou Matulovou,
v souèasnosti ijící v Kanadì.
Nejvìtí pozornost si zaslouí pøedseda Muslimské unie Ing. Mohammed Abbás.
Tento muslim pùvodem ze Súdánu, byl nejen jedním ze zakladatelù Svazu muslimských studentù, Nadace pro zøízení a provoz
islámského centra v Praze (dnení Islámská
nadace v Praze), Muslimské unie a prvního
zpravodajského portálu o islámu v èetinì
pod názvem Muslimské listy, ale je i prvním
vydavatelem v Èechách, jen vydal korán
s komentáøem (tafsírem) a rejstøíkem. Kromì
koránu vyla za jeho pøispìní i kniha Islám

Atassi. Pøedstavitelem
Svazu muslimských stu- Internetové odkazy
dentù je Muhammad Islámská nadace v Praze:
http://www.praha.muslim.cz
at-Tai. Pøedstaviteli Islámská nadace v Brnì:
http://www.brno.muslim.cz
Ústøedí muslimských Spoleèný web islámské nadace v Praze a Brnì:
obcí jsou Vladimír Sáòhttp://www.islamweb.cz
ka a Jalal Atassi.
Islámský inzertní web: http://www.infomuslim.euweb.cz
Muslimská unie se Muslimská unie:
http://www.muslim-inform.cz
spíe specializuje na pøe- Muslimské listy:
http://www.muslimskelisty.cz
klady odborných publi- Islámské noviny:
http://www.islamskenoviny.cz
kací a na práci s médii. Komunita èeských muslimek:
http://www.
Provozuje také intergroups.msn.com/islamiccommunityofczechsisters
netový portál Muslimské listy, na nìm se vìnuje problematice mezi Východem a Západem od zesnulého
dotýkající se muslimù a zveøejòuje pøeklady Bosenského prezidenta Aliji Izetbegovièe.
zpráv, je se v èeských mediích témìø
V Èeské republice se nachází pouze jenevyskytují. Mezi nejaktivnìjí èleny Mus- diná oficiální meita, a to v Brnì. est modlilimské unie patøí Mohammed Abbas, jen je teben se nachází v Praze, po jedné v Tepsouèasnì éfredaktorem Muslimských listù licích, Hradci Králové, Dubí, Karviné, Olon
a pøedsedou Unie, Miroslav Krakoviè, který mouci, Plzni, Liberci.
se specializuje na pøeklady knih a tvorbu Poznámka
internetového portálu Unie,1 na nìm je po1 http://www.muslim-inform.cz
drobný vyhledávaè
v koránu a výklad
koránu v èetinì.
Jsou na nìm také
zveøejnìny odborné
knihy týkající se
islámu.
Svaz islámských
kulturních center
v Praze byl zaloen
turecky hovoøícími
muslimy, pro potøeby tureckých muslimù a je spravován
hodou súfistického øádu nakabanPraská meita na Èerném Mostì.
Foto: Vojtìch Vlk.
dija. Jeho èinnost se
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t é m a
Dìní kolem jednoho z aktivních muslimù

MUSLIMSKÁ
UNIE
Milo Mrázek

Z celkového mnoství 10 - 20 tis. muslimù ijících v naí zemi je jen
velmi malá èást Èechù, kteøí k islámu konvertovali. Nìkteøí z nich
vytvoøili sdruení Muslimská unie. Unie vznikla na konci 90. let proto, aby zastøeila a zprostøedkovávala aktivity èesky hovoøících
muslimù. Vedle aktivit zamìøených dovnitø komunity (bohosluby,
vzdìlávání) jsou aktivní i navenek misijnì a osvìtovì.
První takovou výraznìjí aktivitou bylo dou Muslimské unie, která naopak sdruuje
zøízení internetového serveru Muslim-in- muslimy èeské; trochu paradoxnì jedinì
form,1 na kterém jsou zpøístupnìny èeské pøedstavitel M. Abbás je Neèechem. Právì
pøeklady Koránu s komentáøi a jiná literatu- v jeho soukromém bytì se k modlitbám
ra. Jako programové prohláení je zde známý v èetinì muslimové scházeli. Nìjakou dobu
text Islámské deklarace od Aliji Izetbego- pak mìli modlitebnu v prostorách kanceláøe
vièe. Po tragédii z 11. záøí se do povìdomí svého pøedsedy na Václavském námìstí,
uivatelù Internetu zapsala zøízením dalí pozdìji v ulici Politických vìzòù.5 V souèasstránky nazvané Muslimské listy.2 Podob- né dobì stálé místo k setkávání a bohoslunost s názvem známého kontroverzního bám nemají.
serveru Britské listy není náhodná. Právì
Kromì péèe o èleny pùsobí Muslimská
deník o vem, o èem se v Èeské republice unie i na veøejnosti. Kromì zmínìné interpøíli nemluví byl inspirací k jejich zaloení. netové aktivity to jsou vystoupení na èetPùvodní idea byla zaloit vlastní muslim- ných diskusních setkáních, dále pak proskou sekci v rámci Britských listù, ta se vak gramy, které nabízejí napø. kolám.6 V minesetkala ze strany jejich redakce s pøízni- nulém roce se dokonce M. Abbás úèastnil
vou odezvou. Ale i nadále mùeme vidìt, e diskuse na festivalu dìtských aktivit Bamv hodnocení nìkterých událostí jsou si nì- biriáda, a to nikoliv o islámském náboenkteøí autoøi Britských listù blízcí s tìmi, kdo ství, ale o svých kontroverzních politických
publikují na muslimském serveru.3
názorech.7
Hlavními tématy Muslimských listù jsou
Na otázku, zda jsou vichni èlenové
zprávy z muslimského svìta, napø. z Palesti- Muslimské unie názorovì jednotní, její
ny, Íránu, Èeèenska, Balkánu, a zvlátì pak pøedseda odpovídá: Neøekl bych. Spojují
z Iráku, které jsou podávány z pohledu nás rùzné postoje, ale v jiných se zase
iráckého odboje, bojujícího proti americ- liíme. Jsou lidé, i muslimové, kteøí nám
kým jednotkám a jejich spojencùm. Zvlát- øíkají, e bychom mìli presentovat i odliní oddíl je vìnován informování o událos- né názory na tyto vìci. A my se o to i snatech z 11. záøí 2001. Doèteme se o ne- íme, obèas vydáme èlánek, který se svým
spravedlivém obvinìní Arabù, tedy o tom, postojem odliuje od ostatních, ale sami se
e za tragédií se ve skuteènosti skrývají vìtinou shodneme na podobném postoji.
aktivity amerických, popø. i jiných tajných Ale je potøeba si vimnout, e vìtina èlánslueb. Jsou nabízeny odkazy na stránky, kù, které pøekládáme èi na nì odkazujeme,
jejich autoøi popírají i to, e nìjaká unesená nepochází z od muslimù. Pøejímáme èlánky
osobní letadla na cíle v New Yorku èi z rùzných anglicky psaných novin a serWashingtonu, D. C., vùbec spadla.
verù, pokud poskytují pohled, který se
Iniciátorem a hlavním redaktorem obou v naich médiích nevyskytuje. Chceme vyzmínìných stránek je Muhammad Abbás al- plnit urèité informaèní vakuum, které tady
Mu´tasim, Súdánec, který v naí zemi ije ohlednì tìchto otázek je. Výsledky svého
od roku 1988. Na poèátku devadesátých let snaení M. Abbás hodnotí pozitivnì a pochzaloil Veobecný svaz muslimských stu- valuje si, e mnohé dalí servery pøejímají
dentù, organizaci, která sdruovala zahra- jejich informace.
nièní muslimské studenty.4 Nyní je pøedse-
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Do dìní na èeské politické scénì se
Muslimská unie nijak nezapojuje ani je nekomentuje. Politické názory a aktivity, napø. úèast ve volbách, jsou ryze soukromou
vìcí, o které spolu nijak nediskutujeme.
Sám o tom nemám pøehled. Patrnì u nás
budou volièi rùzných stran. Nechceme se
vyjadøovat k domácímu dìní. Naim cílem
je poukazovat na to, co se dìje v islámském svìtì, øíká k tomu pøedseda Unie
M. Abbás. Pøesto nedávno publikoval èlánek vìnovaný prezidentu V. Klausovi nazvaný Fandím Klausovi. Zaujal mne jeho
postoj k roli islámu na Západì èi k válce
v Iráku. Ale i v jiných otázkách oceòuji
jeho pøístup. Je to èlovìk, který myslí zdravým rozumem. A tìchto vìcí si u politikù
vímám. Nejde o to, jestli je levicový nebo
pravicový. Také je mi napøíklad sympatický ministr Bublan, který se s námi jako
zástupci muslimských komunit nedávno
setkal, vysvìtluje éfredaktor Muslimských listù.8
Muslimská unie reprezentuje jen mení
èást muslimù ijících v Èesku, mediálnì je
viditelný vlastnì pouze jeden její pøedstavitel, ale dokázala vzbudit relativnì velikou
pozornost, stala se neoficiálním mluvèím
muslimského pohledu na politické dìní
a vytváøí tak specifickou souèást muslimské scény v naí zemi.9
n

Poznámky
1 URL: http://www.muslim-inform.cz.
2 URL: http://www.muslimskelisty.cz.
3 Srv. Adam Barto, Britské listy si podávají ruce s listy
Muslimskými [online], euRABIA [cit. 15-03-2006 ],
URL:http://www.eurabia.cz/modules.php?name=News
&file=print&sid=80.
4 Srov. BEÈKA, J., MENDEL, M., Islám a èeské zemì,
Votobia, Brno 1998, str. 185.
5 Shodou okolností se tak v jedné ulici nacházela tøi
muslimská centra: turecká modlitebna (è. o. 21, tedy ve
stejném domì jako modlitebna Muslimské unie) a Informaèní centrum Islámské nadace v Praze (è. o. 14).
6 Nabídka tématických pøednáek [online], Muslim-inform [cit. 15-03-2006] URL: http://www.musliminform.cz/MU_Akce.htm.
7 Srov. D. Mrázek, Pøedstavitel muslimù v ÈR na Bambiriádì [online], Malé (ale nae) noviny [cit. 2006-0327], URL: http://wp.wpublisher.cz/malenoviny/index.
php?ID=2211&rdbRate=3&basket= 1ab05f41ca621d5
0b8c436c4ff55a4d4; M. Proke, Setkání s Mohammedem Abbásem [online], Program Participace [cit.
2006-03-27], URL: http://www.participace.cz/npdm/
clanky/cl_10.htm.
8 Rozhovor s M. Abbásem ze dne 7. 3. 2006.
9 Srov. L. Lhoan, Vztah médií a muslimù [online],
Islámské Noviny [cit 2006-03-28], URL: http://www.
islamskenoviny.cz/index.php?akce=1&cl=40.

Mgr. Milo Mrázek (*1974) pøednáí na Katedøe religionistiky a filosofie Filozofické fakulty Univerzity Pardubice.
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t é m a
Cesta vnìjího pozorovatele po médiích èeských muslimek

ÈESKÉ
MUSLIMKY
Adam Fier

Øíká se, e eny na Západì jsou svobodnìjí, mohou si dìlat, co
chtìjí, nosit, co chtìjí, ale znamená to, e je to èiní astnìjími?
Mnoho manelství konèí rozvodem, je spousta svobodných matek,
které se honí, jenom aby uivily sebe a svoje dìti, mui nechtìjí
znát svoje potomky a neplatí na nì výivné, chlapci opustí své dívky,
jenom co zjistí, e jsou tìhotné. V Èeské republice má úctu k enám
málokdo, staèí se podívat na billboardy. Nìkomu to vyhovuje, já jsem
se rozhodla pro islám. Takto zakonèila svùj pøíspìvek Mé islámské manelství 1 paní Zuzana Naqvi, tehdy pìtadvacetiletá Èeka,
která svoji cestu k islámu nala díky svému pákistánskému
manelovi, za nìho je ji nìkolik let provdaná.
Následující èlánek se pokusí obhlédnout celkové otevøení spoleènosti vùèi nábosvìt èeských konvertitek pøevánì na zá- enství, a tím i islámu, by jeho vliv byl opìt
kladì studia médií, jimi komunikují.
zprostøedkovaný omezeným poètem cizincù,
a to pøedevím v Praze a v Brnì.
Konverze - rozhodnutí s velkým dosahem
Jakkoli se tato cesta èeské (respektive
Èei a Slováci nemìli pøed rokem 1989 mno- evropské) eny k islámu mùe zdát typická
ho pøíleitostí seznámit se s islámem, nic- a èastá, nelze ji povaovat za obecné praménì právì v tomto období pøila do na- vidlo. Mnoho en se dostalo k islámu vlastich zemí øada mladých cizincù studovat na ním hledáním, kladením si otázek po smyslu
naich vysokých kolách v rámci tehdejí ivota a hledáním jistot. Mùe jít napø.
rozvojové pomoci, a mnoho z nich pocháze- o eny, které pocházejí z neúplných rodin,
lo z muslimských zemí. Nepøekvapuje, e zde køesanky nenacházející uspokojivé odpomnozí z nich nali svoje manelky a e tyto vìdi ve své dosavadní víøe nebo eny, které
eny èasto pøijaly jejich náboenství i kul- se zaèaly o islám zajímat kvùli zprávám
turu. Nezapomínejme vak na to, e tito stu- o islámských fundamentalistech, teroristech
denti bývali vìtinou levicovì orientovaní aj. I zde vak hrálo èasto rozhodující roli
a jejich vztah k náboenství byl spí vlaný. setkání s osobou (muslimem èi muslimkou),
Devadesátá léta minulého století pøinesla která na nì pozitivnì zapùsobila. Pro tyto
Muslimkou v Èesku
Kdy jsem se rozhodla pøijmout islám, pøemýlela jsem o tom, nakolik se mi zmìní
ivot a jak na mì budou pohlíet ostatní
lidi a pøedevím moje rodina. Mìla jsem
výhodu, kterou nemá kadá Èeka, je pøestoupí na islám. Byla jsem vdaná za muslima a pracovala ve firmì s muslimy. Moje
rodina je velice tolerantní a rozumná, take
jsem nepøedpokládala, e by mi dìlala problémy. Rozhodla jsem se tedy, e budu praktikovat islám se vím vudy a zaènu také
nosit átek, protoe nebyl ádný dùvod
k tomu, abych se nezahalovala. Moje rodina mé rozhodnutí konvertovat k islámu pøijala dobøe. Mùj otec k mému zahalování
poznamenal, e v dobì jeho dìtství eny
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na vesnici, kde bydlel, bez átku nevycházely, moje matka bere mou pokrývku hlavy
s rezervou, protoe se bojí, e by mì kvùli
tomu nìkdo mohl napadnout. Ale jinak je
toho názoru, e to je mùj ivot, moje rozhodnutí, a pokud jsem astná, pak není dùvod
mi to rozmlouvat. Ani se, díky Bohu, nesetkávám s výraznì negativní reakcí na mùj
islámský odìv od ostatních lidí, a na nìkteré výjimky. Øekla bych, e velkou roli
v tom hraje místo mého bydlitì - Praha.
Zde mají lidé díky turismu vìtí rozhled
a snáze pøijímají exotické jevy. Horí situace je v meních mìstech, kde jsou muslimky èasto nuceny èelit nenávistným výpadùm a urákám, stává se dokonce, e jim je
stren átek s hlavy. Povimla jsem si, e

Muslimský svátek, svátek naich dìtí.
Brzy nastane pro muslimy a hlavnì pro
jejich dìti èas radosti, tìstí, Boího odputìní a poehnání za dobøe proitý
mìsíc ramadán. cÍ dul-fitr neboli Malý
svátek, svátek pøeruení pùstu stejnì jako
Velký svátek, by se pro nás muslimy mìl
stát skuteènì dùleitým. Zvlátì my rodièe bychom nemìli podceòovat jeho
význam. Jetì je mezi námi mnoho muslimù, kteøí ijí v pøedstavì, e v nemuslimské zemi nemohou dìtem nabídnout kvalitní a hezké proití muslimských svátkù.
A tak ijí v neustálém dilematu, zda jetì
tento rok ozdobit vánoèní stromeèek, èi
zda ji nastal vhodný èas, kdy jejich dítì
pochopí, e tento svátek nám nepatøí. Podobnì tak odkládají vysvìtlení svým
nemuslimským rodièùm, e jim opravdu
na Vánoce dávat dárky pod stromeèek
nemají. Jistì, jen málokteøí a velmi tolerantní èetí rodièe toto správnì pochopí
a neurazí se. Ale jde o nai víru a nai
povinnost k Alláhu. A naí povinností
je slavit muslimské svátky a neúèastnit
se oslav svátkù nemuslimských, a ji
køesanských èi úèelovì stvoøených
(Den matek, narozeniny). ( )
Jana Al Oukla,
èasopis Al-Manára, 3/2005

sòatkové i hledaèské konverze je typické napø. to, e k nim dochází spíe v mladém vìku (15-25 let), a také to, e vztah tìchto muslimek k islámu významnì pøesahuje
vlaný pøístup.
Tyto eny na rozdíl od en z islámských
zemí svoji víru nezdìdily, ale dostaly se k ní
uvìdomìle a nezøídka pøes rùzné pøekáky
nejménì pochopení pro nás mívají eny
ve støedním vìku. Byla jsem vak velmi
pøekvapena galantnìjím chováním ze strany muù Nìkteøí lidé jsou zvìdaví, osloví mì a chtìjí vìdìt, odkud jsem, eny
hlavnì zajímá mùj átek a ptají se, jestli mi
to nevadí nosit a jestli mi v nìm není horko.
Pak se diví, kdy jim odpovím, e átek
nosím z vlastní vùle. Pøed odchodem z domu si uvazuji átek se stejnou samozøejmostí, s jakou si jiní oblékají koili a kalhoty.Vìtina lidí má bohuel pøedstavu, e
zahalování vlasù u en je znakem jejich
útisku, èlovìk se musí nad tím pousmát,
jak obyèejný kousek látky dokáe zpùsobit takový poprask a bouølivé diskuse.
A málokdy se nìkdo zeptá nás, zahalených
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(odpor, nepochopení èi posmìch ze strany
rodiny, pøátel, zamìstnavatele apod.). Asi
proto je pro nì dùleité spoleèenství ostatních muslimek, které má rùznou podobu pøednáky a modlitby v islámském centru,
neformální setkávání, èasopis Al Manára
a v neposlední øedì té internet. Pro èeské
a slovenské muslimky i pro eny zajímající
se o islám je urèená tzv. internetová komunita (diskusní fórum), kde se tyto eny (èasto rozptýlené po celém svìtì) mohou setkávat a sdílet se. Zajímavé je, e èeské muslimky poèetnì pøevaují nad èeskými muslimy.
Jiný zpùsob ivota
Øada zmìn, které konverze k islámu pøinese,
je patrná navenek: slavení svátkù, stravování, modlitby, pevnì dané uspoøádání
urèitých záleitostí kadodenního ivota atd.
U eny to znamená zahalování vech èástí
tìla, kromì oblièeje a rukou od prstù po zápìstí (zde existují v praxi rozdíly), v pøítomnosti cizích muù (kdo je cizí, je pøesnì stanoveno). Právì tato skuteènost budí znaènou pozornost v nemuslimské spoleènosti,
na druhé stranì samy muslimky ji pokládají
za dùleitou. Islámský enský odìv, nazývaný hidáb, 2 není pro uvìdomìlou konvertitku pouhým obleèením, ale vyjádøením
její identity, vymezením se vùèi okolní spoleènosti. Má také znaèný náboenský význam. Zároveò mùe pùsobit jisté nepohodlí
a omezení a viditelnì stigmatizovat v oèích
nemuslimské vìtiny.
To, jaký postoj muslimka k otázce oblékání zaujme, o mnohém vypovídá, nebo
odìv je velmi osobní záleitostí kadé eny.
Mùeme se setkat s vyjádøeními typu je
pro mì naprosto nemyslitelné, aby moje

vlasy vidìl nìkdo cizí, cítila bych se nepøíjemnì [bez hidábu], jako nahá, jakoby má
enskost, mé city, já celá byla znásilòována
vemi tìmi cizími, zkoumavými pohledy,
moje tìlo je mojí soukromou záleitostí
apod. Dále muslimské eny øíkají, e jim tento odìv vyhovuje, mají z nìj uitek, jsou
rády, e na nich nikdo nezkoumá, jak moc
mají upravené vlasy, cítí se svobodné,
v bezpeèí, dává jim pocit hrdosti atd. V zahalování jsou konvertitky vìtinou velmi
dùsledné, avak mnohým z nich neumoòují noení islámských odìvù okolnosti
v zamìstnání. V neposlední øadì jsou zde
muslimky, které se z nìjakého dùvodu rozhodly hidáb nenosit napø. proto, e jim tento zpùsob oblékání nevyhovuje nebo jej
nepovaují za povinný anebo se na jeho
noení teprve vnitønì pøipravují.
Konvertitky èi muslimky ijící v nemuslimském prostøedí jsou povzbuzovány k dù-

slednému praktikování islámu. Racionální
argumenty poukazují na to, e hidáb chrání
enu a její dùstojnost, a rovnì na komerèní
zneuití enského tìla na Západì. Emotivnìjí apely øíkají, e je nutné obìtovat
pohodlí a snáet rùzné nepøíjemnosti z lásky
k Alláhovi, nebo cokoli se èiní z lásky, není
tìké, a pokud ano, obdrí za to ena mnohem vìtí odmìnu. Dále se pøipomíná, e
pokrývání vlasù bylo døíve u en bìné a e
se o nìm píe napø. v bibli.3 Setkat se mùeme
i s poukázáním na trest na onom svìtì, který
hrozí enì, která se nezahaluje (jedna èeská
muslimka doporuèila odpovìdìt na otázku,
jestli jí v létì není v hidábu teplo, tímto
bonmotem: V pekle je jetì tepleji. 4).
Uveïme jetì dùleitý aspekt sociální islámský odìv a starosti i radosti s ním spojené vytváøejí mezi muslimkami ijícími
v nemuslimském prostøedí silné vìdomí
sounáleitosti.

en, na ná názor, pøestoe se to týká jedinì nás. Zvlátní, e si nikdo nebere na
pakál jiné skupiny lidí, kde je také povinnost zakrývat si vlasy. Sikhtí mui mají
hlavu ovinutou metry látky a nikdo nekøièí,
e je to barbarské a e by se to mìlo
zruit. Smyslem zahalování en v islámu
není snaha enu spoutat a poníit, ale
naopak snaha o to, aby ena byla ctìna
a aby si zachovala dùstojnost, protoe na
enu obleèenou pøitalivì mnoho muù
pohlíí jako na lovnou zvìø a ne jako na
lidskou bytost, která si zaslouí úctu. Mnoho muslimských dívek se kvùli svému
hidábu (átku) potýká s mnoha problémy, nemohou si najít práci, u rodin se
setkávají s nepochopením, take jsou èas-

to nuceny svou víru skrývat. V této diskriminaci ze strany nìkterých netolerantních spoluobèanù bych videla útlak muslimských en, rozhodnì ne v tom, e mají na
hlavì kus látky. átek nás v nièem neomezuje, chodíme do koly jako ostatní dívky,
do práce, na nákupy, na výlety, konverzujeme, bavíme se Pokud je pro muslimské
eny (a mue) v Èesku ivot obtíný, pak to
není vinou islámu, ale kvùli pøístupu ostatních lidí, kteøí mají o islámu zkreslené pøedstavy pøiivované mediální propagandou.
Pøijetím islámu se zmìnil mùj ivot i mùj
pohled na svìt. Cílem islámu je obecnì být
dobrým a èestným èlovìkem, poskytnout
pomoc tìm, kteøí ji potøebují, snait se, abychom nikomu nijak neublíili, uvìdomit si

pùvod (a dùvod) naeho bytí islám nám
pøipomíná, e jsme jako vekerá existence
stvoøeni Bohem a stejnì tak jak se vechno øídí naøízeními Boha, a funguje podle
Jeho pøíkazu, i my se musíme snait, abychom jednali v souladu s Jeho pøikázáními,
protoe On jakoto ná Stvoøitel ví nejlépe,
co je pro nás dobré.
Islám nás také uèí toleranci a respektu
k lidem ostatních náboenství. S lidmi, kteøí
mají jiný názor ne my, máme komunikovat
vdy na pøátelské bázi, a tedy i my bychom
byli rádi, aby i oni respektovali nás. Pøestoe se nae názory a pohledy na svìt mohou liit, je tøeba se snait porozumìt jeden
druhému a dát si navzájem prostor k ití.
Zuzana Naqvi, 13. 3. 2006
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Myslím, e není tìké zmìnit oblékání
nebo své pøedstavy o ivotì pro nás samotné, ale je to tìké vzhledem k naí spoleènosti.
Nám samotným nevadí nosit dlouhé aty a átek, ale z nìjakého dùvodu to vadí lidem
kolem nás (proti noení átku jako diskriminaci en protestují emancipované Evropanky, ale ne diskriminované Arabky J). ( ) Je pravda, e hlavní úlohou mue je
zabezpeèit rodinu (materiálnì) a hlavní úlohou eny je péèe o domácnost a dìti (jakoby
duchovní zabezpeèení rodiny). To jí ale nebrání v tom, aby byla dobrou uèitelkou,
úspìnou podnikatelkou nebo kvalitní lékaøkou. ( ) Faktem ale je, e mnoho muslimek
zùstává doma s dìtmi - jsou enami v domácnosti (není to krásná pøedstava?). A to
zase vadí jen jejich okolí (vdy jsi chtìla být módní návrháøkou, právnièkou, chtìla
jsi podnikat, cestovat, tak krásnì jsi zpívala, malovala - kde jsi mohla dneska být J).
(Mimochodem, to vechno mùe dìlat i muslimka - snad a na to zpívání, pokud je
veøejné, pokud ovem chce.)
Islámská komunita je pro nás dùleitá. Je dùleitý pocit, e jsou tu jiní lidé, kteøí vám
rozumí a mají podobné názory jako vy. Pak je taky dobré mít nìkoho, kdo vás reprezentuje a hájí vae zájmy, øeknìme na celostátní úrovni. Pomáhá to také v sebezdokonalování ve víøe. Dnes se ve vech oborech klade dùraz na celoivotní vzdìlávání a nìco
podobného pro nás zajiuje komunita - formou pøednáek, kázání, èasopisù, ale
i setkávání mezi sebou a sdílení informací, zkueností a názorù. Jediné, co mi vadí, je to,
e taková setkání nìkdy konèí pustým tlacháním a drbáním J. A jak u to tak mezi
lidmi chodí, i muslimové si závidí a pomlouvají se, aèkoli to je v islámu povaováno za
høích J.
Z dopisu èeské muslimky.

Velkou pozornost vìnují èeské muslimky postavení en a dá se øíci, e dùraznì
odmítají nejen mylné a nepøesné pøedstavy
rozíøené na Západì, ale také se znaènì
kriticky vyjadøují k postavení en v západní
spoleènosti. Pozice eny v islámu je vánivì obhajována, pøièem se zdùrazòuje, e
ena je mui v islámu rovná a není utlaèovaná, dokonce má nesrovnatelnì lepí postavení ne kdekoli jinde (v køesanství, na Západì). Domnìlá nerovnost má být pouze
zdánlivá,5 ve skuteènosti jde o rùzné role,
jejich pøijetí èiní mue i enu astnìjími.
Takové argumenty se snaí být racionální,
patrnì proto, aby byly pøijatelné pro západního èlovìka, nìkdy vak budí znaèné rozpaky (viz rámeèek Svìdectví en). Dále se
èeské muslimky zajímají o závazná ustanovení islámských autorit, která se vyjadøují
k rozmanitým, z vnìjího pohledu èasto

banálním, záleitostem bìného ivota, to
vak zase nezøídka vyvolává dojem, e ztrácejí schopnost vlastního úsudku.
Muslimky evropského pùvodu mohou
být pro západní spoleènost pøínosem, nebo jejího typického obyvatele provokují pøijaly tradièní hodnoty, cizí kulturu a mnohá omezení, chodí zahalené, zøekly se kariéry, a pøesto (nebo právì proto) jsou astné. Tuto pozitivní, provokující roli mohou
sehrát jen tehdy, bude-li jejich rozhodnutí
vyzrálé, svobodné a nebude-li se opírat
o pochybné argumentace. Mladá a nevelká
komunita èeských muslimek zde ji pomalu
nachází své místo a sledovat její vývoj bude
jistì zajímavé.
n
Mgr. Adam Fier (*1978) je uèitelem na støední kole
a studuje dálkovì sociální pedagogiku a teologii na VO
Jabok.

Ilustraèní foto: archiv.
Prameny
èasopis Al Manára
http://www.xpress.cz/6199
http://www.islamweb.cz/odkazy.php
http://www.islamweb.sk/stranky/kniznica/cesta.htm
http://www.csaf.cz (sekce Èlánky)
Poznámky
1 Dingir 6 (1), 2003, str. 33.
2 Volný jednoduchý zahalující odìv, mùe se nosit pøes
bìné obleèení. Jde o arabský výraz s irokým významem, nìkdy se pouívá zjednoduenì pro islámský
átek. Uívá se i ve významech, které s oblékáním nesouvisejí (pøekáka, bariéra). Islámských enských odìvù
a oznaèení pro nì existuje dále celá øada (èádor, abája,
niqáb, dilbáb, dalabíjí aj.)
3 Bible, Nový zákon, 1. list Korintským 11,4-16.
4 Takové výroky nejsou ojedinìlé. Jedna íránská muslimka byla dotázána Ázerbajdánkou støedního vìku: Není
vám v tomto teplém létì pod tím èerným tìkým atem
horko? ena odpovìdìla: Ale oheò v pekle je o mnoho pálivìjí pro ty, kteøí nenásledují Alláhova pøikázání. Konsternovaná ena na to odpovìdìla: Jakého
krutého Boha to máte! Ten Alláh, kterého znám já, je
k enám o mnoho vlídnìjí. - Nìkteøí tvrdí, e právì
èádor je v kavkazských a støedoasijských muslimských
komunitách hlavním dùvodem odmítavého postoje místních en k íránskému islamismu. (viz èlánek socioloky
Nayereh Tohidi v èasopise Social Research z podzimu
2002).
5 Pøípadnì skuteèná, pak je ale pøipisovaná neislámským
tradicím a zvyklostem pøítomným v nìkterých islámských zemích (napø. vynucené sòatky). Dokonalá islámská spoleènost údajnì neexistuje nikde na svìtì.

Svìdectví en
Korán jasnì udává, e svìdectví dvou en je rovno svìdectví jednoho mue. Je to z dùvodu pokud jedna zapomene, druhá ji
pøipomene. A ádejte svìdectví dvou svìdkù z muù vaich, a nemáte-li dva mue, pak vezmìte jednoho mue a dvì eny z tìch,
které uznáte za vhodné svìdkynì; aby, kdyby jedna z nich se zmýlila, druhá ji mohla pøipomenout. (2:282) Podávání svìdectví
mùe být nepøíjemnou zkueností, zvlátì pokud je soud sestaven pouze z muù, a tak eny se mohou navzájem morálnì podpoøit
stejnì tak i si pøipomenout. Je to velmi dùleitá a velmi obnáející zodpovìdnost, která byla enám ulehèena. ( )
Je vìdeckým faktem, e eny nemohou vysvìtlit detaily s pøesností, s kterou mohou mui. Tento fakt byl potvrzen mnohými
výzkumy jako napøíklad doktorem Hardingem v jeho knize The way of All women. Podle jednoho hádisu, Prorok (mír a poehnání
Boí s ním), popsal eny jako nedokonalé v souzení a náboenských praktikách, protoe jsou vylouèeny od pìti denních modliteb
a pùstu bìhem jejich mìsíèní menstruace. Jejich nedokonalost v souzení je bráno v oboru legálního svìdectví. Svìdèení u soudu je
velmi závaná zodpovìdnost, z které byla ena uvolnìna, stejnì tak jako byla uvolnìna ze zúèastnìní se pìti denních modliteb
v meitì a páteèní modlitby.

Ukázka argumentace pouívané èeskou muslimkou. Celý text (jde patrnì o pøeklad) podrobnì rozebírá práva a povinnosti en v islámu
a je dostupný na http://rodina.cz/scripts/journal/journal.asp?f_id=512.
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Vztah médií a èeských muslimù se mùe zlepit

MUSLIMOVÉ
A MÉDIA
Luká Lhoan

Vztah médií a novináøù k muslimùm v Èeské republice je velmi rùznorodý a ne vdy zcela bez problémù. Muslimové vìtinou naráejí
na komplikace v komunikaci s médii pøi své snaze o výstavbu èi zøizování modliteben nebo pøi své prezentaci výkladu islámu a svého
chápání souèasné situace ve svìtì.
Pøíkladem komplikací je podpisová akce e informace deníku Právo je na hranici
proti snaze o zøízení meity v Teplicích, poplané zprávy.
komplikace kolem výstavby meity v Brnì
Politické skupiny se zase snaí vyuít
nebo demonstrace proti modlitebnì u Vác- negativní mediální prezentace islámu ke
lavského námìstí v Praze, kterou pøed nì- svému zviditelnìní. Jako pøíklad staèí uvést
kolika lety chtìla otevøít Muslimská unie.* populistický programový bod strany VladiV týdeníku Euro 31. 10. 2005 byla dokonce míra elezného, v nìm se píe o boji proti
zveøejnìna informace, e Bezpeènostní in- islamizaci Evropy.
formaèní sluba (BIS) nedoporuèila vládì
Mnohdy si ale za svou negativní prepovolovat výstavbu dalích meit na území zentaci v médiích mohou sami muslimové,
ÈR, nebo by to mohlo vést ke zvýení bez- a to svým amatérským vystupováním, nepeènostního rizika.
znalostí problematiky a nepochopením
Muslimové se také mnohdy stávají cílem èeského prostøedí. Velkou roli také hraje
nekorektní mediální politiky nìkterých médií, skuteènost, e lidé, kteøí vystupují v ménovináøù nebo i politických skupin. Jako diích, nemají základní znalosti práce s médii
pøíklad staèí uvést dezinformace íøené nebo mají jednostranný pohled. Tyto nedoo muslimech J. X. Dolealem v èasopise statky zpùsobují, e buï je vystupování
Reflex, karikatury v kresleném seriálu Zelený tìchto muslimù nesprávnì pochopeno,
Raoul od tìpána Maree, kampaò anti- nebo i zneuito a pøekrouceno za úèelem
semitské a neofaistické Národní strany pokození obrazu islámu a muslimù v Èeské
s cílem zakázat v Èeské republice islám zá- republice. Jako pøíklad staèí uvést pøedkonem. Tyto skupiny a jednotlivci neberou náku, která se pod názvem Islám a terona zøetel rùznorodost a rozmanitost mus- rismus konala na pùdì Filozofické fakulty
limské spoleènosti a existenci rùzných ná- Univerzity Karlovy 10. kvìtna 2005 a ktezorových smìrù v islámu. Novináøi mnoh- rou zorganizoval Veobecný svaz muslimdy v honbì za senzací pøekrucují rùzné ských studentù v ÈR. Reportá, ji z této
skuteènosti, íøí li a snaí se najít cokoliv, pøednáky pøinesl pravicovì orientovaný
co by mohli pouít jako dùkaz existence web1 pod názvem Janusovská tváø èeskéradikálù a sympatizantù s terorismem ho islámu, podle organizátorù obsahuje nev muslimské komunitì v Èeské republice, pravdy a úèelová zkreslení.
co by jim umonilo zvýit sledovanost
Jiným pøíkladem je rozhovor s praským
svého média. Jako pøíklad staèí uvést èlánek muslimem Samerem Shehadenem pod náz deníku Právo uveøejnìný v roce 2005 pod zvem Muslimové smìjí útoèit jen v sebenázvem: Islámský terorismus ohrouje obranì, kde Samer Shehaden øekl nahlas
i Prahu. Na uvedený èlánek plný dezinfor- to, co si nìkteøí muslimové myslí: toti e
mací a nepotvrzených závìrù ostøe reago- izraelské civilní obyvatelstvo neexistuje.
vala 16. 8. 2005 BIS, kdy vydala prohláení, A tento názor je evidentním nepochopením
islámu a slov Proroka. Nebo Bùh muslimùm
* Poznámka redakce Dingiru: Proti otevøení modlitebny
prostøednictvím Proroka jasnì øekl, e ten,
Muslimské unie 1. øíjna 2004 vznikla sice petice a byla
kdo na muslimy neútoèí, je civilistou, i kdyohláena demonstrace, ale petice byla po devíti dnech
z Internetu staena a na demonstraci se nikdo nedostavil.
by se nacházel uprostøed bitevní vøavy.
Více: POTÙÈEK, J., Kdo se bojí Mohameda, Reflex 43/
Takovému èlovìku muslimové nesmìjí
2004; dostupné na: http://www.reflex.cz/Clanek17730.
ubliovat, a je to mu nebo ena.
html.
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Z muslimských organizací pùsobících na
území Èeské republiky je v mediální otázce
odbornì nejvýe Muslimská unie. Úèastní
se rùzných diskusí a aktivnì se vyjadøuje
k rùzným problémùm. Je nejádanìjím komentátorem z muslimského prostøedí v médiích v Èeské republice. K tomu jí dopomáhá
i jí zøízený informaèní web Muslimské listy,
jeho éfredaktorem je pøedseda Muslimské unie Muhammad Abbás. Na tomto webu
lze najít mnoho informací k aktuálním problémùm dotýkajících se muslimù a islámu
a také èerstvé informace. Jsou tam zveøejòovány i informace, jen se v èeských
médiích mnohdy neobjeví nebo se objeví
pouze ve struèné nebo upravené podobì.
Dá se øíci, e Muslimská unie je i pøes urèité
kontroverzní aspekty jedinou registrovanou
islámskou organizací v ÈR, která se vìnuje
médiím aktivnì. Ostatní islámské organizace
jsou spíe pasivní a reagují pouze na podnìty z mediálního prostøedí.
K mediálnímu prostøedí v Èechách je
tøeba jetì dodat, e v Èeské republice je
velmi aktivní islamofobní scéna. Kromì islamofobního webu Pravda o islámu2 se
vyskytují rùzné diskutabilní weby jako Eurabia3 nebo i rùzná dalí fóra a soukromé
stránky. Islamofobní projevy se obèas objevují i v denním tisku a v televizním vysílání
a mnohdy nejsou zpùsobené ani tak islamofobií, jako spíe neznalostí islámské problematiky. Proto osobnì velice oceòuji mediální vystupování odborníkù, jako jsou
napøíklad Lubo Kropáèek èi Milo Mendel, politikù jako Frantiek Bublan, Tomá
Zahradil, Richard Falbr, Jaromír tìtina,
novináøù jako Petra Procházková, Bøetislav
Tureèek, pøísluníkù jiných náboenství,
jako napøíklad Tomá Halík, pøedseda idovské obce v Brnì Pavel Fried, kardinál Vlk,
rabín Moe Koller a dalí.
Pevnì vìøím, e se zvyováním odbornosti novináøské a obèansko-politické
úrovnì se bude zvyovat i kvalita a korektnost vztahù mezi odborníky, médii, politiky
a muslimy a povede to (pøes mnohdy názorovou rozdílnost a kritický postoj) k toleranci a vìtí míøe porozumìní pro odlinost toho
druhého.
n

Poznámky
1 http://www.euportal.cz
2 http://www.pravdaoislamu.cz
3 http://www.eurabia.cz

Luká Lhoan (*1980) je nezávislý publicista a èeský
muslim.
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Rozhovor s Mohamedem Ali ilhavým o nìm a muslimech u nás

MUSLIMEM
DÍKY KORÁNU
Zdenìk Vojtíek

Pøemysl ilhavý (*1917) je nestorem èeských muslimù. Jméno Mohamed Ali pøijal roku 1937, kdy pøestoupil k islámu. S èeskou muslimskou obcí proil dobré i horí èasy - v dobì komunistické vlády
se stal její neformální hlavou a po roce 1989 vloil úsilí do jejího
obnovení. Mohamed Ali ilhavý ije v Tøebíèi. Rozhovor se konal
26. února 2006.
Muslimem jste se stal, kdy vám bylo dvacet. Jak se to stalo?
U mne to vechno zaèalo tehdy, kdy vyel
výborný pøeklad Koránu, který poøídil dr.
Nykl. Po jeho pøeètení jsem se stal muslimem. Tehdejí pota byla tak znamenitá,
e i kdy jsem jako adresu napsal jen Muslimská náboenská obec v Praze, dopis
opravdu doel. Dostal jsem odpovìï od hadiho Brikciuse, abych pøiel na návtìvu,
setkali jsme se a navázali uí kontakty.
Hadi Brikcius vedl obec, která tehdy byla
docela nová.
Vznikla vlastnì tak, e si hrstka nadencù
pro Blízký orient a pro islám zaloila na zaèátku 30. let spolek, zvaný Oáza. Z èlenù
Oázy se pak roku 1934 stali první pøísluníci Moslimské náboenské obce pro Èeskoslovensko s ústøedím v Praze. O této obci
jsem se doèetl v Èeském slovì a rozhodl
jsem se jí napsat.

Co tehdy obec dìlala?
V prvé øadì se na obec obraceli muslimové,
kteøí potøebovali pomoc. Byli to hlavnì
Bosòáci, kteøí tady pracovali jako cukráøi,
a obèas se dostali do nesnází v jednání
s úøady tøeba i kvùli tomu, e neumìli dobøe
èesky. A pak tu byli studenti hlavnì z vysoké lesnické koly. Bydleli na koleji cara
Alexandra. Tehdy jsme mìli s Jugoslávií
výborné styky.

hodin veèer. Natìstí se tam o mne postarali a jetì v noci jsem se setkal s jedním muslimem, který byl svìdkem, kdy hadi Brikcius s manelkou pøestoupili v Eritreji k islámu. Take jetì tu noc jsem spal na koleji
a uèinil první zkuenost s místní pohostinností.

Konaly se páteèní modlitby?

Co jste tam studoval?

Ano, kdy tady byl imám, bosenský student hadi Salih Osmanoviè. Modlitby se
konaly u Brikciusových v bytì, jenom na
svátky se najala nìjaká místnost, nejèastìji
v hotelu Paøí za Pranou branou. Tam se
také konala vzpomínková modlitba za Tomáe G. Masaryka.

Hlavnì arabtinu. Ale pobyl jsem tam jen
jeden semestr. Chodily toti jen cenzurované zprávy, a tak jsem se chtìl na prázdniny
radìji podívat domù. Ale uzavøely se hranice a zpátky do Káhiry jsem se u nedostal.

Vy jste byl tehdy v Praze jako student?
To bylo tak: po maturitì jsem se zapsal na
Filozofickou fakultu Karlovy univerzity na arabistiku
a srovnávací vìdy
náboenské. Bylo
ale vyhláeno stipendium na univerzitu al-Azhar
a muslimská obec
mne doporuèila.
Roku 1939 jsem
odjel do Káhiry.
Jaká to byla zkuenost?

Mihráb (výklenek, který urèuje modlitební smìr k Mekce) v obývacím
pokoji.
Vechny fotografie na dvoustranì: Zdenìk Vojtíek.

28

Bylo to výborné.
U jenom ten záitek, kdy jsem do
Káhiry dorazil v 11

Mohamed Ali ilhavý.

Pokraèoval jste ve studiu?
Pøihlásil jsem se na Beneovu techniku do
Brna na chemii, ale vysoké koly byly brzy
zavøeny. Chtìl jsem jetì studovat ekonomickou kolu v Tøebíèi, ale ani to nevylo.
Take jste nastoupil do zamìstnání.
Dìlal jsem balièe a závozníka u peditérské
firmy, pak jako kanceláøská síla. Protoe firma vozila také pro Nìmce, minulo mne nasazení do Reichu.
A jak pøeèkala válku muslimská obec?
Celkem normálnì, bylo kolem nás ticho, ve
bìelo víceménì dobøe, bez jakýchkoli zásahù. Protektorátní vláda nás dokonce uznala
jako náboenskou obec.
A jak jste proívali dobu po roce 1945, kdy
byl hadi Brikcius stíhán a odsouzen?
Hadi Brikcius byl národní demokrat, psal
kníky pro cestopisnou sérii, èlánky do èasopisu irým svìtem a fejetony a cestovní

DINGIR 1/200 6

r o z h o v o r
èrty do Národních listù. Po válce ho obvinili z kolaborace s Nìmci, ale ono to bylo
spí tak, e mìl velmi patné zkuenosti
s Anglièany. Jednou z tìchto zkueností byla situace, kdy s manelkou pøestoupili
k islámu. Tehdy jim Anglièané nakázali, aby
opustili Eritreu, teï nevím, zda do 12 nebo
do 48 hodin. Nevìdìli, jak se ze zemì dostat. Spí ne o kolaboraci s Nìmci lo tedy
o nenávist vùèi Anglièanùm. On byl národovec a dokonce ètyøi noci ukrýval nìkoho
ze skupiny Gabèíka a Kubie.
Take byl odsouzen.
A ve vìzení pøili na to, e má tuberkulózu,
a operovali. Po návratu z vìzení il jetì asi
dva roky. Navtìvoval jsem ho.
Jak bez nìj obec ila? Slavili jste v té dobì
tøeba svátky?
Ano, vìtinou u Brikciusových v bytì. Jeho
manelka byla schopná organizátorka a písaøka, take vyøizovala korespondenci a vycházel i èasopis Hlas. Èasopis nám muslimové z okolních, svobodných zemí závidìli.
Po Brikciusovì smrti jste obec vedl vy.
Ne, pro Moravu a Slezko mìla obec povìøence, a tím byl jeden z bosenských muslimù. Protoe neumìl dobøe èesky, tak jsem
mu pomáhal. Obèas jsem jezdil do Prahy na
svátky a na výroèní schùze.
Kolik tehdy vùbec u nás bylo muslimù?
Byli to skoro vichni Bosòáci, jejich poèet
moná pøesáhl stovku. Kdy se po roztrce
Stalina s Titem politické pomìry zmìnily,
museli vichni opustit Èeskoslovensko.
A pøi uvolnìní v 60. letech se obec vzpamatovala?
Ani ne, studenti nebyli, Bosòáci byli pryè,
byli jsme asi tøi nebo ètyøi - dr. Poláèek,
dr. Beèka, Ctirad árka, já. Pomýleli jsme
ale na úøední registraci, ale nakonec z ní nic
nebylo. Podaøilo se mi této dobì ale vycestovat na kongres do Vídnì a kdy u jsem
byl za hranicemi, vykonal jsem zároveò
i hadd - pou do Mekky.
Byli jste od komunistù pronásledováni?
Za komunistù byla tendence proti vem náboenstvím, a tedy také proti islámu, ale
nebylo to tak hrozné, protoe tehdejí vláda udrovala velmi pøátelské styky s islámskými zemìmi a pronásledování muslimù by
pro ni znamenalo ostudu.
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Jak jste proíval
dobu vlády komunistické strany ve
kolství?
Øeditelé na gymnáziu do mne sice
vrtali, ale byli to malí
páni. Myslím, e
mne chránilo to, e
bych poádal o náboenský azyl. Toho se báli. A já jsem
se celou dobu podepisoval na vysvìdèení jako Mohamed
Ali.
Orientální výzdoba bytu ilhavých.

Co jste na gymnáziu uèil?
Pøírodopis a zemìpis, ale hlavnì pøírodopis.
Vá bratr byl slavný entomolog.
Napsal knihu o sekáèích v Èeskoslovensku.
A strýc napsal uèebnici pøírodopisu pro
slovenské mìanky.
Jak vidíte souèasnou muslimskou komunitu u nás? Jste spokojen, nebo vás nìco
mrzí?
Trochu mne mrzí, e Hlas nevychází pravidelnì, skoro to nìkdy vypadá, e úplnì zanikl. Také jsem stál o to, aby se vedly matriky,
ale k tomu jetì asi nenastala doba. Samozøejmì velmi oceòuji, e fungují meity a e
mají mnoho aktivit. Vím, jaká to musí být
práce a jak tìko ty meity vznikaly, kdy se
tøeba v Brnì konaly demonstrace proti meitì. A nemohla mít kupoli a nemohla mít
minaret a okolní obyvatelé se báli a bylo
spousta dalích starostí.
Není obec poøád trochu nejednotná?
Mám dojem, e ano. Mnoho muslimù si
myslí, e jsou tìmi zachránci a e obec musí
fungovat podle nich. Nedbají toho, e i jiní
mají stejné zásady.

DINGIR

má (koneènì) novou webovou stránku
http://www.dingir.cz.
Naleznete na ní starí èísla,
podrobný index, obsahy novìjích èísel a jetì více.

Jak vnímáte èeskou spoleènost? Bojíte se
nìjakých projevù netolerance?
Mrzí mne, e nìkteøí komentátoøi vdycky
zaryjí do islámu. Stokrát opakovaná le se
tak pomalu stává pravdou. A pak jsou také
filmy a poøady, v nich muslimové a islámské národy za vechno mohou. Netvrdím,
e není neuváené to, co dìlají nìkteøí muslimové s tìmi atentáty - ale to vùbec neodpovídá islámu. Právì tak je naprosto odporující islámu sebevrada, a tím tedy vichni
sebevraední atentátníci.
Jak vnímáte ten souèasný spor o karikatury? Dotýká se vás to?
Dotýká se mì to, ale na druhé stranì - není
to nic nového. Naí spoleènosti se vtìpuje u od støedovìku, e islám je nìco patného. Svádí se to na svobodu slova, ale
svoboda slova se vykládá jako svoboda
uráet nìkoho nebo nìkomu ubliovat.
A je, myslím, patná výchova. To jsem nikdy nepovaoval za správné dìlat nìkomu
bolest, a u duevní, nebo tìlesnou.
Dìkuji za rozhovor.
n

NA PØÍTÌ
Téma v tomto èísle máme vyslovenì domácí. V tom
pøítím bychom se chtìli podívat za humna - do státu, který je náboenstvím prodchnut více, ne obvykle pøedpokládáme. Jeho vznik, jeho ideje, jeho
politická orientace - to ve tìsnì souvisí s náboenstvím. Ano, tématem pøítího Dingiru je
náboenství ve Spojených státech.
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Afghánský
odpadlík
od islámu
bude pøedbìnì
proputìn

KÁBUL/ØÍM 26. bøezna - Afghánský soud
dnes odloil pøípad jedenaètyøicetiletého
Abdula Rahmána (41), který byl v Kábulu
souzen za to, e pøestoupil z muslimské víry
na køesanskou. Oznámila to dnes s odvoláním na nejmenovaný vládní zdroj agentura
AP.
Podle této informace soud vrátil pøípad
prokuratuøe k doetøení, protoe je v nìm
údajnì jetì mnoho mezer a chybí øada dùkazù. Obvinìný má proto být pøedbìnì proputìn na svobodu, podle citovaného zdroje zøejmì v pondìlí. (...)
Západem podporovaná afghánská vláda hledá kompromis, jen by uspokojil USA
a dalí spojence, kteøí poadují Rahmánovo
proputìní, a pøitom by zvlá nerozhnìval
mocné domácí konzervativce, kteøí chtìjí
jeho potrestání. (...)
Rahmán v písemných odpovìdích na
otázky zaslané italským deníkem La Repubblica zdùraznil, e není blázen. Nechci
zemøít. Ale pokud Bùh rozhodne, jsem
pøipraven stát vdy za svým. Nejsem ale
blázen, ani hrdina, øekl mu, který konvertoval pøed více ne deseti lety, il dlouho
v Nìmecku a do problému se dostal po
návratu do Afghánistánu na základì udání
pøíbuzných. (...)

Muslimové
jsou v Èesku
vesmìs spokojeni,
od násilí
se distancují
PRAHA 13. února - Muslimové jsou
v Èesku údajnì vesmìs spokojeni. Od násilných protestù, které jsou kvùli karikaturám
proroka Mohameda otitìným v evropském
tisku organizovány v øadì zemí, se komunita distancuje. Po dnením setkání se zástupci islámských organizací to novináøùm
øekl ministr vnitra Frantiek Bublan. (...)
Chápeme jejich rozhoøèení, ale povaujeme to za nesprávný zpùsob prezentace, øekl napøíklad Muneeb Hassan Alrawi
z Islámské nadace v Brnì. Situace v Èesku
je podle nìj specifická tím, e velkou èást
zdejích muslimù tvoøí lidé otevøení a vzdìlaní. Proto je varianta násilných demonstrací
témìø vylouèená, uvedl.
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Trest za odpadlictví
Otázka: Trestem pro odpadlíka je poprava. Proè taková krutost?
Odpovìï: Chvála Alláhu. Trest za odpadnutí od náboenství islámu je poprava. Alláh
øíká (výklad významu): A pro ty z vás, kdo od náboenství svého odpadnou a jako
nevìøící zemøou, marné bude jejich konání na tomto i onom svìtì - ti ohnì obyvateli se
stanou a nesmrtelní v nìm budou. (súra Kráva 2:217, pøeklad p. Hrbka) (...)
Tento krutý trest je kvùli poètu dùvodù: (...)
2. Èlovìk, který prohlásil svùj islám, se stal souèástí jamáa (hlavního tìla) muslimù,
a kdokoli se stane souèástí hlavního tìla muslimù, je zavázán k tomu, aby byl cele
oddaný a podporoval jej a chránil proti èemukoli, co by jej mohlo vést k fitna (pokuení)
nebo znièení nebo by mohlo zpùsobit jeho rozdìlení. Odpadlictví od islámu znamená
oputìní/vzdání se jamá´ a jeho Boího poøádku, a má na nìj kodlivý vliv. Poprava je
nejlepím odstraujícím prostøedkem, který lidem zabrání dopoutìt se takového èinu.
3. Ti muslimové, kteøí jsou slabí ve víøe, a jiní, kteøí jsou proti islámu, si mohou myslet,
e odpadlík od islámu odstoupil jen kvùli tomu, co zjistil o jeho skuteèné podstatì,
protoe kdyby to byla pravda, tak by jej nikdy neopustil. A tak se od nìj uèí vechny
pochybnosti, li a výmysly, které jsou zamìøené na uhaení svìtla islámu a odrazení lidí
od nìj. V tomto pøípadì je poprava odpadlíka nutná, aby bylo chránìno pravé
náboenství od hanobení lháøù, a aby byla ochránìna víra jejích stoupencù a byly
odstranìny pøekáky z cesty tìch, kteøí vstupují do víry. (...)
Otázky a odpovìdi,
rubrika èeského serveru Islamic Community of Czech Sisters
http://groups.msn.com/islamiccommunityofczechsisters
Muslimùm v Èesku prý nejvíce vadí
èasté ztotoòování islámského náboenství
s terorismem. Pøedstavitelé náboenských
organizací øekli, e právì takové falené
vidìní islámu mùe vést k radikalizaci jak na
stranì Èechù, tak i muslimù.
Naopak spokojeni jsou s azylovou politikou vlády a ocenili i dnení setkání. Podle
Bublana se muslimové v Èesku nesetkávají
s vìtími problémy ani ve kolství nebo
v zamìstnání. Za pozitivní také oznaèil
skuteènost, e se v Èesku nepohybují radikální imámové - duchovní, kteøí èasto stojí
za projevy islámského extremismu ve svìtì.
(...)
Podle Bublana by mìl dialog zahájený
s pøedstaviteli islámské víry pokraèovat
a dnení setkání by nemìlo být poslední.
Ministr a pøedstavitelé islámu se prý dohodli na uspoøádání semináøù, v nich by
lidé z islámské komunity vzdìlávali policisty.

Tisíce Beniòanù
slavily
Den voodoo
OUIDAH (Benin) 10. ledna - Tisíce lidí dnes
v západoafrickém Beninu slavily Den voodoo, kdysi zakázaného náboenství. Na
pláích se poráela zvíøata a vítali potomci
nìkdejích otrokù, kteøí tyto rituály, pro západní mylení tak tajemné a magické, pøivezli pøed staletími do Ameriky. (...)

Voodoo má koøeny v západní Africe.
Zaloeno je na mylence, e vekerý ivot
je øízen duchovními silami pøírodních sil jako
voda, oheò, zemì èi vzduch, které by mìly
být uctívány prostøednictvím rituálù obsahujících i obìtování zvíøat. (...)
Kdy byli v minulých stoletích do karibské oblasti a Ameriky pøeváeni z Afriky
otroci, vzali si s sebou i své staré zvyky.
V Beninu samém bylo voodoo bìhem osmnáctileté vlády marxistického prezidenta
Mathieua Kerekoua zakázáno, nebo se
mìlo za to, e je proti socialistické pracovní
etice. Po jeho pádu v roce 1991 ale opìt
nabylo na intenzitì.
Odhaduje se, e asi 60 procent ze sedmi
milionù obyvatel Beninu vyznává voodoo.
Od roku 1996 bylo dokonce postaveno na
roveò dalím národním náboenstvím køesanství a islámu.

Vláda povolila
adventistùm
vyuèovat
na kolách
PRAHA 25. ledna (ÈTK) - Pøedstavitelé
církve adventistù sedmého dne budou moci
vyuèovat náboenství na státních kolách.
S návrhem ministra kultury Vítìzslava
Jandáka dnes souhlasila vláda.
Povolení je omezeno na pìt let. K pùsobení ve kolství, vìzeòství nebo ozbrojených silách je nutné podle zákona o círk-
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vích získat oprávnìní k výkonu zvlátních
práv. Církvím registrovaným jetì podle
pøedcházejícího zákona, mezi nì patøí té
adventisté, jsou zvlátní práva pøiznána,
ovem jen ta, která vykonávaly v dobì, kdy
zákon nabyl úèinnosti.
Tehdy, tedy 7. ledna 2002, adventisté
shodou okolností nevyuèovali náboenství
na ádné státní kole, a proto jim nemohlo
být oprávnìní k výkonu tohoto zvlátního
práva pøiznáno. (...)
Výjimka, kterou schválila vláda, mùe
být vyuita jen pro církev, která reprezentuje významné svìtové náboenství s dlouhodobou historickou tradicí a plní øádnì závazky vùèi státu a tøetím osobám. Tyto podmínky Církev adventistù sedmého dne podle ministerstva kultury splnila.

V Izraeli zemøel
uznávaný rabín
a kabalistický
mudrc
JERUZALÉM 28. ledna - Ve vìku 106 let
zemøel dnes v Jeruzalémì rabín Jicchak Kaduri, který je povaován za jednoho z velkých souèasných mistrù kabaly, idovské
mystické tradice. (...)
Rabín, který byl znám i v idovských
komunitách po celém svìtì, byl hospitalizován 15. ledna a od té doby se jeho stav
pouze zhoroval. Po celém Izraeli byly sloueny zvlátní modlitby za jeho uzdravení.
Kaduri se narodil v Iráku, ovem jako
velmi mladý pøiel do Palestiny, která tehdy
byla britským mandátním územím. Po studiích na nìkolika kolách talmudu se stal
uznávaným mistrem mystického uèení judaismu - kabaly. Pøesný vìk kabalistického
uèence znám nebyl. Pøedpokládalo se, e se
narodil pøed rokem 1900, podle jeho osobního lékaøe mu bylo mezi 104 a 108 lety.

Nejvyí soud USA
povolil sektì
pouívání
narkotika
WASHINGTON 21. února (ÈTK) - Nejvyí
soud Spojených státù jednomyslnì povolil
náboenské sektì sídlící ve státì Nové Mexiko pouívání halucinogenního èaje a zakázala policii, aby zabavila rostlinu, ze které
se pøipravuje. Rostlina obsahuje látku zvanou dimethyltryptamin (DMT), která je
v USA povaována za drogu.
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Agentura AP poznamenala, e v prvním
rozhodnutí ve vìci náboenské svobody
pod vedením nového
pøedsedy soudu Johna Robertse soudci
jednoznaènì ukázali
vládì, e se nesmí
vmìovat do toho, jaké obøady církve praktikují.
Za spolupráce pìti protestantských církví a pod organizaèním
Èaj ayahuasco,
vedením misijní spoleènosti Kristus pro kadého se v Èeské repøipravovaný jako
publice konala køesanská misijní akce ProChrist 2006. Ve dnech
výtaek z liánovité
20. - 27. 3. 2006 byly prostøednictvím satelitu pøenáeny pøednáky
nìmeckého kazatele Ulricha Parzanyho do 50 èeských a moravských
rostliny, slouí èlenùm
kostelù a modliteben. Parzanyho kázání a doprovodný program na
brazilské sekty O Cenmnichovském olympijském stadionu zaznìly díky satelitu na více
ne 1300 místech v Evropì.
tro Espirita Beneficiente Uniao do Vegetal dvakrát mìsíènì pøi ètyøhodinovém a v hlavních rolích se objeví filmové hvìzdy
obøadu jako prostøedek pro spojení s Bo- Tom Hanks a Audrey Tautouová. Opus Dei
hem.
je vykreslena jako vradící sekta prahnoucí
Roberts uvedl, e administrativa prezi- po moci. Autor pøedevím dochází prostøeddenta George Bushe neprokázala, e církev nictvím svých hrdinù ke zjitìní, e Jeí
federální zákon o svobodì vyznání zneuí- Kristus byl enatý s Máøí Magdalenou a e
vá. Dodal, e Bushova administrativa za- s ní mìl potomka - a e Opus Dei a vedení
chází se svými poadavky nulové toleran- katolické církve se celá staletí snaí tuto
ce pøíli daleko.
pravdu skrýt.
Opus Dei prohlásila, e místo bojkotu
Úøady argumentovaly tím, e droga
obsaená v èaji poruuje nejen federální filmu dává pøednost podstatnì konstrukzákon o potírání narkotik, nýbr i mezinárod- tivnìjí cestì transparentnosti. V duchu
ní závazek Spojených státù zakázat dovoz tohoto hesla u také zahájila kampaò, která
drog a látek obsahujících dimethyltryptamin. má zlepit její jméno, poramocené tvrzeníRozhodnutí nejvyího soudu vrací pøí- mi, s nimi pøiel Brown ve své knize.
Organizace také zdùraznila, e spoleèpad opìt k nií odvolací instanci, která musí
vzít v úvahu mnohem irí okruh dùkazù. nost Sony Pictures, která film natáèí, mìla
Roberts ve zdùvodnìní výroku pozname- dostatek èasu na zmìny, které by katolíci
nal, e pøípady týkající se svobody vyznání ocenili. Zejména v tìchto dnech, kdy si
mohou být velmi obtíné, ale, jak dodal, kadý mùe uvìdomit bolestivé následky
Kongres dal soudùm za úkol citlivé hledání netolerance, píe se v dokumentu se zjevnou narákou na nynìjí vlnu násilností
vyrovnaných rozhodnutí.
v muslimském svìtì pobouøeném karikaturami proroka Mohameda v západním tisku.
Opus Dei se brání
ifra mistra Leonarda pøináí deforinterpretacím
movaný obraz katolické církve, upozoròuv iføe
je prohláení. Opus Dei musela zaujmout ke
mistra Leonarda
knize i k filmu veøejný postoj, protoe na
ØÍM 15. února - Konzervativní katolická organizaci se s dotazy ohlednì nadcházeorganizace Opus Dei ujistila, e nehodlá jícího filmu obrátila øada lidí. (...)
vìøící vyzývat k bojkotu nadcházejícího filPostoj, který k výhradám z katolické stramu ifra mistra Leonarda. Prohláení, které ny zaujala Sony, je jasný: film má podobu
organizace vydala v úterý v Øímì, ale na fikce, jejím zámìrem není pokodit jakoudruhé stranì vyjadøuje nadìji, e tvùrci koli organizaci, píe AP.
zmìnili scénáø tak, e film nebude vìøící
n
uráet.
Z informaèního servisu ÈTK
Filmový pøepis celosvìtovì úspìného
vybral a zprávy zkrátil Zdenìk Vojtíek.
bestselleru ifra mistra Leonarda americkéDalí zprávy na http://www.dingir.cz
ho spisovatele Dana Browna bude mít premiéru v kvìtnu, reisérem je Ron Howard
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Bara a Kropáèek
proti
støetu civilizací
Pavel Bara: Západ a islamismus: støet
civilizací, nebo dialog kultur?, CDK Brno,
2001.
Lubo Kropáèek: Islám a Západ: Historická pamì a souèasná krize, Vyehrad
Praha, 2002.
V dnení pohnuté dobì je snad jetì víc
ne jindy ivotnì dùleité, aby veøejné
mínìní nepodléhalo novináøským klié a zavádìjícím stereotypùm. Mediální diskuse
o vztahu Západu a islámu se podobnými
zkraty èasto doslova hemí. Jakoby existovala jakási prapodivná úmìrnost mezi neinformovaností a asertivitou prezentovaných postojù.
Je mnohem jednoduí zabarikádovat se
v nekompromisním stanovisku, ne pracnì
shánìt informace, pozornì sledovat politické dìní a studovat sloité souvislosti
a historický kontext otázky Západ versus
islám. Tìm, kteøí si chtìjí odpovìdnì a vìcnì utváøet názor na tuto mnohovrstevnou
problematiku, vycházejí v posledních letech
vstøíc populárnì nauèné publikace. Mezi
nimi vynikají dvì studie, které se k onomu
oehavému tématu hlásí u svým
titulem: Západ a islamismus Pavla Bary a Islám a Západ Luboe
Kropáèka.
Oba autoøi nabízejí vìcnou
a vyváenou analýzu sloité spleti politologických, ekonomických, sociologických a religionistických souvislostí jednoho
z nejvìtích problémù souèasné
globální politiky. Oba se pokouejí problematizovat zaitá schémata a jednostranné klasifikace, které zamoøují veøejnou diskusi o historii a souèasnosti vztahu západní civilizace a civilizace
islámské, take lze obì studie èíst jako dva
díly tée knihy (jak ostatnì konstatuje prof.
Kropáèek ve své práci, kterou uvádí jako
jakési pokraèování a doplnìní o nìco døíve
publikované práce Barovy). Zatímco politolog Bara se soustøedil na analýzu politických, sociologických a ekonomických
faktorù, rozhodujících pro historický vývoj
a souèasnou situaci na Západì a v zemích
islámu, religionista Kropáèek se zamìøil na
rozbor odliností dìjinné pamìti Evropy
a islámské civilizace, zejména ve vztahu
k odliné interpretaci vzájemného setkávání
tìchto dvou civilizaèních okruhù, a také na
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religionistické a teologické souvislosti této
spletité a èasto bolestné a traumatizující
vzájemné interakce (raná expanze islámu,
køíové výpravy, turecké ohroení Evropy,
kolonizace, novodobé dìjiny státu Izrael
atd.).
Bara i Kropáèek ve svých pracích nastavují kritické zrcadlo samolibosti moderního Západu, relativizují zaité sebepojetí
euroamerické civilizace jakoto zdroje a iøitele univerzálního humanismu, tolerance,
demokracie a lidských práv. Bara analyzuje vnitøní logiku pøerodu feudální spoleènosti ve spoleènost trní a kapitalistickou, vèetnì pøechodu od ideálù cti, vánì a boje (typických pro feudálního vladaøe) k ideálùm
racionálního kalkulu, uhlazenosti a ekonomických zájmù (typickým pro moderní západní kapitalistickou spoleènost). Vedlejím
produktem tohoto kulturního posunu, který
umonil ekonomický boom evropských
spoleèností, je pøesunutí expanzivních utilitárních ambicí na hranice Evropy smìrem
ven (kolonialismus) a také legitimizace tohoto pøesunu prostøednictvím duálních pojmù civilizace/barbarství, kultura/zaostalost,
vzdìlanost/primitivismus atd., které ospravedlòují globální civilizaèní misi Západu.
Motivací této civilizaèní mise je ovem podle Bary spíe koøistnický ekonomický
zájem ne altruistický ohled na
neevropské národy.
Ve svìtle této demytologizující analýzy zahranièní politiky
západních zemí pak Bara kritizuje Fukuyamovo pojetí konce
dìjin, tj. tezi o nepøekonatelném
vrcholu dìjin v liberálnì demokratickém kapitalistickém modelu spoleènosti, který se zrodil
v Evropì a který teï zbývá exportovat do celého svìta. Bara
i Kropáèek zároveò odmítají i alternativní
Huntingtonovu tezi o støetu civilizací, která je zaloena na zkreslujícím sebepojetí
Západu jakoto civilizace demokracie, svobody, tolerance a lidských práv, a na právì
tak jednostranné klasifikaci
svìta islámu jakoto nositele
civilizaèních hodnot, jejich
naprostá a zlovìstná nekompatibilita s hodnotami západními se mùe s èasem jen prohlubovat. Huntington navíc,
jak upozoròuje Kropáèek, ve
své reflexi dosavadní interakce Západu se zemìmi islámu nezohledòuje její svìtlé
kapitoly, které mohou být pre-

cedentem pro optimistiètìjí prognózu budoucího vývoje.
Bara i Kropáèek trvají na tom, e euroamerická civilizace musí kajícnì pøiznat vlastní historickou vinu na souèasné situaci,
musí prohlédnout iluzorní a narcistní povahu vlastního sebepojetí. Západ a svìt islámu jsou spojené nádoby, souèasný kritický
stav je do znaèné míry výsledkem dosavadní
interakce, vèetnì závaných selhání a chyb
na obou stranách.
Napøíklad machiavellistický pragmatismus, nepokryté mocenské a ekonomické
zájmy a neospravedlnitelná selektivita zahranièní politiky západních zemí vùèi zemím
islámu jsou snadno vyuitelným materiálem
islamistické propagandy. Jakýkoli razantní
postup proti teroristickým èinùm takto pøedem ztrácí etickou legitimitu v oèích vìtiny
muslimù. Bara i Kropáèek upozoròují na
(do znaèné míry oprávnìný) pocit køivdy
a poranìné dùstojnosti, spojený s kolonialismem a nepodaøenou dekolonizací, který
pøedurèuje mnohé i umírnìné muslimy
k nedùvìøe vùèi Západu. Dále napøíklad
tìko vysvìtlitelný postoj USA k izraelskopalestinskému konfliktu, petrodolarová spolupráce Ameriky s totalitní Saudskou Arábií, jako i americká finanèní podpora islámských extremistù v dobì studené války, kdy
slouili jako spojenec v boji proti sovìtské
moci, tyto a mnohé jiné aspekty zahranièní
politiky USA a Evropy odsuzují jakékoli
altruistické èi humanistické argumenty vývozcù svobody a demokracie k naprosté
nevìrohodnosti.
Ve své historické analýze profesor Kropáèek zdùrazòuje dnes èasto opomíjené momenty v dìjinách setkávání Západu a islámu. Tyto momenty ovem selektivní pamì
Západu a stereotypizující schéma Huntingtonova støetu civilizací neberou dostateènì
vánì, protoe se jim nehodí do krámu.
Kdo dnes hovoøí o tom, e idé se mìli vìtinou lépe v zemích islámu ne v zemích køesanských, e se Evropa kdysi uèila øecké
filosofii a matematice od Arabù, nebo e
islám mìl v historii mnohem
ménì problémù s rasismem ne
køesanská Evropa?
Podobná selektivita a schematizace ovem podle Bary
i Kropáèka posiluje manichejský
výklad vzájemných vztahù Západu a islámu podle vzoru tolerance/násilí, rozum/vánì, svoboda/tyranie, demokracie/totalita. Tato dualistická schémata,
rýsující ostré demarkaèní èáry
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projev islámu jde v islámském terorismu
o zneuití náboenské rétoriky, které èerpá
svou emocionální ozvuènost z masové sociální a ekonomické frustrace islámských
spoleèností a z protizápadních nálad zpùsobených (alespoò do znaèné míry) nespravedlivou, selektivní a utilitární zahranièní politikou západních zemí vùèi islámskému svìtu.
Extremisté se koneckoncù vesmìs rekrutují z technické inteligence, jsou zklamáni
slabostí a mìkkostí islámských duchovních a berou vìc do vlastních rukou, èasto
bez hlubí znalosti islámské tradice a se
sklonem k technickým øeením. Západní
média, utváøející veøejné mínìní, ovem èasto tyto sloité skuteènosti zploují, a tím
bezdìky nahrávají teroristùm a posilují dualistickou mentalitu a chytlavou rétoriku
støetu civilizací. Islám je pro nì monolitní
útvar, je to øíe zla, a vdycky byla. Nic lepího by si fanatici a teroristé nemohli pøát.
Oba autoøi navrhují jako alternativu Huntingtonova apokalyptického scénáøe mnohem diferencovanìjí pøístup. Po chirurgickém
zásahu proti terorismu je tøeba
dlouhodobá trpìlivá léèba. Proti
deteritorializované síti teroristù se
koneckoncù stejnì nedá válèit jako
proti státùm. Je tøeba trpìlivým dialogem s umírnìnými pøedstaviteli
islámských spoleèností delegitimizovat teroristy jako reprezentanty
vech muslimù, jako Robiny Hoody
a symbolické zástupce utlaèovaných a zbídaèených mas. Toho nedosáhneme konfrontací a váleènými invazemi, které vdycky budou
znamenat civilní obìti, a budou tudí
líhní dalích teroristù. Jejich západní aktéøi prostì nemohou být za
souèasné situace vnímáni jako
osvoboditelé a pøátelé. Boj proti terorismu je beznadìjný, dokud se
v nìm nespojí vichni lidé dobré
vùle, vèetnì umírnìné vìtiny muslimù. To ovem pøedpokládá zásadní øeení globálních nespravedlností, které zatím tyto umírnìné muslimy enou do náruèe radikálùm.
Rétorika støetu civilizací, jak konstatují oba autoøi, má kouzelnou moc
sebenaplòujícího proroctví - èím
více lidí na tento rámec pøistoupí,
tím spíe se naplní. Polarizující, dualistický, manichejský diskurs pøiLubo Kropáèek ve své knize na str. 144 a 145
spívá k opevòování pozic, prohlupøetiskuje ze studie o islamofobii tabulku uzavøených
a otevøených názorù na islám.
bování odcizení a eskalaci konflik-

mezi svìtem Západu a svìtem islámu ovem
posilují vzájemné odcizení a ze veho nejvíc nahrávají teroristùm. Pro veøejné mínìní
islámských spoleèností se toti z teroristù
stávají symboly satisfakce, asertivity a kulturní emancipace vùèi livému, zlému Západu. Z fanatikù se stávají hrdinové a muèedníci. Do náruèe extremistù jsou tak bezdìky vhánìni i umírnìní muslimové. Bez
nich ovem válku proti terorismu nemùeme
vyhrát.
Podle Bary i Kropáèka je tøeba dùslednì oddìlovat dihadismus a islámský terorismus od umírnìného islámu a dovolávat
se v tom právì islámských duchovních
a laických vìøících. Tyto extrémy je lépe vidìt
jako patologický nádor bující z postkoloniální beznadìje, jako zoufalství promìnìné v náboenský ideál, jako ponáboentìní globálního støetu chudých, poníených a bezmocných s bohatými, sebevìdomými a mocnými. Spíe ne o autentický
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Støet civilizací, nebo dialog kultur?
Ilustraèní foto z Jeruzaléma Vojtìch Vlk.

tu. Je projevem mentálního pohodlí, které
by se nám mohlo krutì vymstít. Také civilizaèní mise a vývoz liberální demokracie
(v duchu Fukuyamovy teze o konci dìjin)
se nejeví Kropáèkovi a Barovi jako nejastnìjí cesta vpøed. Vztah politiky a náboenství se zøejmì nemùe v islámských
zemích utváøet podle evropského vzoru.
A to je nakonec v poøádku.
Místo støetu civilizací snad smíme podle Bary a Kropáèka vyhlíet jiné sebenaplòující proroctví: dialog svébytných
kultur v rámci jedné planetární civilizace.
Jednotlivá partikulární uskuteènìní lidství
mohou podle docenta Bary vedle sebe existovat ve vzájemném respektu, spolupráci
a kulturní výmìnì prostøednictvím mírové
koexistence a interakce. Dùleitou roli mùe
z tohoto hlediska podle profesora Kropáèka sehrát mezináboenský dialog køesanù,
muslimù a idù, který na tomto poli u pøináí
konkrétní výsledky.
Obì studie, Barùv Západ a islamismus
a Kropáèkùv Islám a Západ jsou skvìle
napsané a informaènì nabité analýzy jednoho z nejdùleitìjích problémù souèasnosti. Jsou opatøené poznámkovým aparátem, glosáøem nejdùleitìjích pojmù a seznamem literatury. Dùkladné seznámení
s problematikou, kterou se obì studie zabývají, se stává etickým imperativem kadého odpovìdného obèana Evropy. Nemohu
tedy ne vøele doporuèit obì tyto kníky
n
ètenáøovì pozornosti.
Pavel Hoek
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z p r á v y
k nim mnichové posílají
prosebné modlitby. Guhjasamáda je spojován s Gujasamádatantrou, její text je
datován zhruba do 4. stol. n.
l., co z ní èiní nejstarí známou buddhistickou tantru.
Pátého dne je mandala pomocí vadry (tib. dorde) rituálnì otevøena a po odchodu posledního bostva do
èisté zemì (pùvodní domov bostev) neménì obøadTibettí mnii tvoøí mandalu v Muzeu hlavního mìsta Prahy.
nì znièena. Prach je uloen
Foto: Martin Koøínek.
do speciální nádobky a její
obsah pak vysypán do øeky, u které se ádají
Prach jsi
vodní bytosti, nágové (tib. lü), o ochranu
a v prach se
lidí v øíèním okolí. Poté je na místo, kde se
obrátí
mandala sypala, pøinesena voda z øeky, která
na buddhistický
slouí k posledním obøadùm.
Kvùli neèekanì velké návtìvnosti byla
zpùsob
pøítomnost na samotné závìreèné ceremoÈeská republika mìla ji potøetí tu èest stát nii umonìna jen nìkolika málo vyvoleným
se tichým pozorovatelem jednoho z nejpù- z øad kulturní elity. Vichni ostatní byli odsobivìjích rituálù buddhistické kultury, kázáni na ivý pøenos promítaný tøemi plazjím je obøad mandaly (tib. kjilkhor). Ten- movými obrazovkami v prostorách muzea.
tokrát se k nám vydala skupina esti ladaè- Aby vak bìný obèan nebyl zcela sepaských mnichù z Tikse, hlásících se ke kole rován, odehrála se první èást rituálu na
Gelug tantrického buddhismu. Prostory hlavním schoditi muzea. Poté se ji Tibek ceremonii a tematickým pøednákám ve ané odebrali do suterénních prostor, aby
dnech 4.-8. bøezna poskytlo Muzeum uskuteènili ústøední motiv celé slavnosti.
hlavního mìsta Prahy na Florenci. Pøed- Mnich nejdøíve tøikrát obejde palác bostavení se dále pøesouvá na pùdu Pedago- stev za zvuku zvonce. Poté zaène z vnìjí
gické fakulty Ostravské univerzity.
strany mandaly rozruovat obrazec smìrem
Mandala, vytvoøená z milionù pøírodnì do støedu. Písek je pak peèlivì smeten na
barvených zrnek písku, zasvìcená bostvu hromádku a nasypán do zlatavé nádobky.
Guhjasamádi (tib. Sangwadüpa), je po dobu
Po pùlhodinovém obøadu se mnistvo
ètyø dnù sídlem mnoha ochranných bostev, vypravilo za zvuku tradièních tibetských
hudebních nástrojù a úasu pøihlíejících na
pochod k nágy obydlené Vltavì. Jetì pøed
tím vak pøed muzeem rozdával vrchní lama
do laèných dlaní diváctva hrstky prachu
mandaly, který se ji do obøadní nádobky
neveel. Takto spirituálnì posilnìn vypravil
se prùvod ulicemi Prahy. Více jak sto padesát
lidí omámených atmosférou odebíralo se pak
smìrem k nábøeí v místech Aneského
klátera. Nedbajíce okolního dopravního
provozu a barev semaforù, bylo zhruba po
ètvrt hodinì sviné chùze dosaeno cíle. Rty
mnichù naposledy zarecitovaly posvátné
mantry a pestrobarevný písek se spojil s vodami vltavskými. Zda místní nágové tuto
úlitbu pøijmou, není podstatné. Leitmotivem
rituálu je demonstrace pomíjivosti a nestálosti vech jevù, a to splnìno bylo do posledního zrnka písku.
Osud mandaly je zpeèetìn.
Foto: Viktor Mácha.
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rosikruciánský
nový rok 3359
V sobotu 18. bøezna 2006 se v chrámu rosikruciánské spoleènosti A. M. O. R. C.
v Kolodìjích u Prahy konala Chrámová konvokace u pøíleitosti Nového roku 3359. Tato
vìtev rosikruciánské tradice toti slaví
zaèátek roku v dobì jarní rovnodennosti
a poèátek svého kalendáøe odvozuje od
doby faraona Thutmoseho. Do rodinného
domku, v nìm je chrám umístìn, pøilo 15
rosikruciánù. Nìkteøí pøijeli z Jablonného,
Litomìøic i z dalích míst v Èechách. Mne
pozval velmistr velké lóe jurisdikce èeského
a slovenského jazyka, pan Michal Eben.
Po tiché pøípravì v pøedsálí vstupujeme
do chrámu jeden po druhém. První vcházejí
hodnostáøi pronaos (rosikruciánské obce)
- archiváø, stráce a mistr. Po chrámu se pohybujeme jen v pravých úhlech, obracíme
se smìrem k východu, kde na stìnì visí zlatý
køí s rudou rùí, a èiníme tzv. projevení se ukazováèkem se dotýkáme èela a úst a dlaní
se dotýkáme hrudi a ukláníme se. Uprostøed
místnosti je stoleèek se ètyømi svíèkami
a køíem s rùí. Po dvou delích stranách
místnosti jsou umístìna sedadla.
Obøad vede mistr (ena v nejlepích letech), její elegantní kostým je obepnut
malou zástìrou ve tvaru trojúhelníku, v nìm
je vetknut køí s rùí. Po krátké mistrovì
promluvì a invokaci pøistupujeme k obøadu
jídla: jíme oøech posypaný solí a kousek chleba a pijeme vinnou ávu. Jak mistr pøipomíná, sùl je reprezentantem minerální øíe,
chléb rostlinné øíe a áva symbolizuje
krev, jí se vyznaèuje øíe ivoèiná.
Po dalí promluvì následuje meditace
a obøad ustanovení nového hodnostáøe: na
celý dalí rok bude mistrem opìt ena. Archiváø ète její pøísahu, nový mistr slibuje a jako
odznak své hodnosti dostává stejnou zástìru, jakou má dosavadní mistr. Nový
mistr pak v krátkém projevu dìkuje za dùvìru a ádá pøítomné rosikruciány o pomoc
pøi výkonu své funkce.
Po skonèení Chrámové konvokace
opoutíme chrám, novému mistru gratulujeme a stráce dùstojnì oznamuje, e chrám
je zruen. Asi po 40 minutách chrámového
obøadu se vracíme k bohatému stolu a milému spoleèenství èeských rosikruciánù z øádu A. M. O. R. C.
Zdenìk Vojtíek
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Veletrh
Esoterica 2006

skrumá podtrhovala
odevud znìjící meditaèní hudba ve stylu New
Historie veletrhu Esoterica sahá do poloviny Age. Nejsilnìjí dojem
devadesátých let minulého století. Má tak z hudební tvorby zaza sebou více ne desetiletou tradici, které nechalo vak album s náse vak nevyhnuly zmìny jak geografické zvem Dolphin love,
(pùvodnì se konal na území Slovenské re- vìnované památce
publiky), tak v rozsahu. V souèasné dobì pøátelského delfína
se vichni pøíznivci tajemna a alternativní z pøístavu ostrova Ios
medicíny sjídìjí na Výstavitì Praha - Hole- v Øecku. Mezi vystaovice. Tento rok zaplnili vystavující ve vujícími se objevili i rednech 17. - 19. bøezna celé pravé køídlo prezentanti øádu rosikrua hlavní sál Prùmyslového paláce, který byl ciánù A. M. O. R. C.
urèen k pøednákám. Prezentacím slouilo v èele s Michalem EbeLamové na cestì k Vltavì.
Foto: Viktor Mácha.
více ne sedmdesát stánkù, tøi vedlejí po- nem. Protoe byl letoní
dia, dva kinosály a místnost pro workshop. veletrh spojen i se zdraA co vlastnì bylo veøejnosti letos na- vým ivotním stylem, byly prostory pro- spor
bídnuto? Magické koule, egyptská kyvad- dchnuty vùní z pokrmù pøipravených v proo mlèenlivost
la, èínské meditaèní kameny, nilské køíe, vizorních vegetariánských kuchyních.
soky Buddhy a jetì mnohem více. Z øady
Celou akci obohatil velmi pestrý do- Mezi zvlátními právy, které u nás má na
provodný program. Po základì zákona è. 3/2002 Sb. 21 náboenvechny tøi dny bylo ských spoleèností, je i právo na mlèenlivost
moné úèastnit se øady duchovních. Tyto registrované spoleènospøednáek. Za vechny ti mají právo zachovávat povinnost mlèenpøednáející jmenujme livosti duchovnímu v souvislosti s výkonem
alespoò MUDr. Stani- zpovìdního tajemství nebo s výkonem práslava Kudrleho, který va obdobného zpovìdnímu tajemství, je-li
pøedstavil posluchaèùm tato povinnost tradièní souèástí uèení
holotropní dýchání dle církve a náboenské spoleènosti nejménì
metody Stanislava Gro- 50 let... (§ 7, odst. 1, písm. f)
fa, nebo RNDr. Emila PáMinisterstvo kultury toto zvlátní právo
lee, CSc. zabývajícího ale registrované Náboenské spoleènosti
se angelologií dìjin. Pro Svìdkové Jehovovi svým rozhodnutím ze
ty, kteøí nechtìli jen pa- dne 28. 2. 2003 nepøiznalo. Náboenská
sivnì pøihlíet, byly pøi- spoleènost si na toto rozhodnutí stìovala.
Pøednákový sál na veletrhu Esoterika 2006.
praveny workshopy. 1. bøezna letoního roku Nejvyí správní
Foto: Viktor Mácha.
Zde bylo moné zúèast- soud stínost zamítl.
ponìkud vyèníval (aè velmi skromný) stá- nit se napø. vykuøování v amanských riÈinnost svìdkù Jehovových v místech
nek Prvního èarodìjnického obchodu Pra- tuálech pod vedením nìmecké dvojice vazby a trestu odnìtí svobody je rozsáhlá
ha nabízející vykuøovadla, oltáøe èi rituální Rätsch a Ebeling èi zakusit Tao a sílu enské a jistì chvályhodná. Je také pochopitelné,
pomùcky ve tvaru lidské lebky. Esoterní sexuality v podání Maitrei D. Piontek. e pro vazebnì stíhané nebo odsouzené
Závìreèné vystoupení mohou být svìdkové bez práva na mlèenlibylo v reii ladakských vost ménì dùvìryhodnými pomocníky, ne
buddhistických mnichù jsou pøedstavitelé jiných náboenských
z Tikse, kteøí tak zakonèi- spoleèností. Ale slova zákona svìdkové Jeli nejen celý veletrh, ale hovovi v tomto bodì mohou tìko naplnit:
i své turné v Èeské re- nemají duchovní ani osoby v obdobné roli
publice. Víkend zasvì- a nemají zpovìdní tajemství ve své vìrouce
cený tajemnu utekl jako ani teï, nato ji 50 let. Naopak - roli køesvoda a - jak praví leták - anských duchovních ve svých publikacích
ji dnes se mùeme tìit vdy ostøe odsuzovali a svátost smíøení (její
na pøítí roèník, který souèástí je i zpovìï) spolu s ostatními sváprobìhne 16. - 18. 3. tostmi kritizovali. Rozhodnutí Nejvyího
2007.
správního soudu tedy tìko mohlo být jiné.
n

Rodinný dùm s chrámem øádu A. M. O. R. C..
Foto: Zdenìk Vojtíek.
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8. roèník

Úvodníky
tampach Ivan, Náboenství a jídlo, 1/05, s.1;
Vojtíek Zdenìk, Obnovná hnutí, 2/05, s. 1;
Náboenství, nemoc, léèení, 3/05, s. 1; Èlovìk
sám sobì otázkou, 4/05, s. 1.
Èlánky
Blahùek Jan, Suzuki a poèátky zenu na Západì, 1/05, s. 2-4; Dvoøák Michal, Jen jsem
Vás trochu pøedela, 4/05, 110-112; Koukal
Ale, Kdo jsou JUBU, 3/05, s. 74-75; Malý
Michal, Èí volba a èí svìdomí, 3/05, s. 76-78;
Smolen tìpán, Média a fanatici, 2/05, s. 3839; tampach Ivan, Výmìna na stolci apotolù,
2/05, s. 40-41; Velechovský Petr, Kouzelníci
s èísly, 4/05, 112-113.
Z domova
Bezdìk Robert, Pøinaeè a jeho ák, 2/05,
s. 44-46; Koøínek Martin, Mystery Tour ´05,
4/05, s. 115-116; Míèka Roman, Ordo Lumen
Templi, 4/05, s. 116-117; Vojtíek Zdenìk, Obøad dvojího prstenu, 1/05, s. 4-5; Matka Lasana, Lasana óm!, 2/05, s. 42-43; tastný Jan,
Mazdaznan v Èeskoslovensku, 3/05, s. 79-81;
tampach Ivan, Snìm èeských katolíkù, 3/05,
s. 81-82; Smolen tìpán, Ve jménu projektanta, 4/05, s. 114-115; Záhorský Vilém, Dýchat
s mesiáem, 4/05, s. 118.
Zahranièí
Gottwaldová Hana, Nunc dimittis, 3/05,
s. 85,108; Suer Jan, Nemyslete, e jsme ílení,
4/05, s. 119; Vin Petr, Komunita Dvanácti
kmenù, 3/05, s. 83-84; Vojtíek Zdenìk, Spirála
krizí a násilí, 1/05, s. 6-8; Spirála divù a nárokù, 2/05, s. 47-49.
Téma
Bryndzová Miroslava, Prasádam ako bohosluba, 1/05, s. 20-22; Brzobohatý Luká, Nová
katolická hnutí u nás, 2/05, s. 54-57; Duek
Pavel, Démoni a a Annelise, 3/05, s. 92-93; Filipi Pavel, Zdraví a uzdravování, 3/05, s. 89;
Fier Adam, Béový svìt, 2/05, s. 58-59; Hájek
Karel, Psychoterapie a Buddhovo uèení, 3/05,
s. 96-98; Hlavatý Pavel, Modrá alfa jako práce
na sobì, 4/05, s. 130-131; Hoek Pavel, Kdo je
pozván k Jeíovì veèeøi?, 1/05, s. 15-19; Irmi
Felix, Spiritualita, zdraví, psychosomatika,
3/05, s. 100-101; Kovács Attila, Dnený ramadán: komercia aj aktivizmus, 1/05, s. 17-19;
Mrázek Milo, Uctívání vlastního Já, 4/05,
s. 120-122; Noble Ivana, Skrytá církev a její
formy ivota, 2/05, s. 60-61; Novotný Tomá,
Náboenské pozadí karutu, 1/05, s. 12-14; Symbolika jídla v judaismu, 1/05, s. 11-12; Opatrný
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Ale, Nová hnutí v církvi, 2/05, s. 50-53; Zázraèná
uzdravení, 3/05, s. 86-88; Ostøanský Bronislav, Islám a prorocká medicína, 3/05, s. 64-65;
Pytlík Robert, Malý svìt jest èlovìk, 3/05,
s. 98-99; Putticková Elizabeth, Hnutí lidského
potenciálu, 4/05, s. 126-127; Reme Prokop,
Bible a psychoterapie, 3/05, s. 90-92; kodová
Ivana a kodová Zuzana, Terapia pod¾a Dragomireckého, 4/05, s. 128-131; tampach Ivan,
Náboenství a jídlo, 1/05, s. 9-10; Ostrovy vitality v katolické církvi, 2/05, s. 62-63; Náboenství a jevy podobné, 4/05, s. 122-124; astný
Jan, Náboenství a vegetariánství, 1/05, s. 2226; Vojtíek Zdenìk, Metody Josého Silvy,
4/05, s. 124-125; Dýcháním k celistvosti, 4/05,
s. 132-135.
Rozhovor
Vojtíek Zdenìk, Vìci se mohou mìnit skokem.
Rozhovor s Vítem Valtrem o nových hnutích
v katolické církvi, 2/05, s. 64-65; Jak rychle se
plazí had. Rozhovor s Góvindem Rajpootem
o ajurvédì, 3/05, s. 102-103.
Recenze
Hoek Pavel, Vztah trùnu a oltáøe (P. Fiala,
J. Hanu, J. Vybíral, (eds.): Autorita v abrahámovských náboenstvích, CDK, Brno 2005),
1/05, s. 28-29; Zápas pátera Skalického (Karel
Skalický: V zápase s posvátnem, CDK, Brno
2005); 2/05, s. 68-69; Kalaè Petr, Magie pro
pokroèilé (J. Veselý, Vodnáø, Praha 2004), 1/05,
s. 28-29; Astrologická válka (Ellic Howe, Pùdorys, Praha 2003); 2/05, s. 69; Vyrovnaný dluh
klasikovi dialogu (E. Lévi, Dìjiny magie, Trigon, Praha 2005), 4/05, s. 138-139; tampach
Ivan, Radostná vìda (P. Hoek, C. S. Lewis,
mýtus, imaginace a pravda, Návrat domù, Praha
2004), 1/05, s. 29; Knihy svìtové moudrosti
(Edice World Wisdom Books) 2/05, s. 68; Pøelomová práce o dialogu, (P. Hoek, Na cestì
k dialogu, Návrat domù, Praha 2005), 4/05,
s. 138.
Zprávy
Dojèár Martin, Forum 2000 a problém globálneho spoluitia, 4/05, s. 140; Hynek Jaroslav,
Happy Fest hnutí Haré Krina, 3/05, s. 107; I,
O náboenství a vìdì v Pardubicích, 4/05,
s. 141; Koøínek Martin, Ivo Atar Benda vybízí: Pøevibrujme!, 1/05, s. 31,36; Ortmanová
Kateøina, Dalí duchovní cesta Petra Koneèného, 1/05, 30-31; Peta Jaroslav, Lama Ole
Nydahl v Praze zase po roce, 2/05, s. 71; Tom
Cruise o scientologii, 2/05, s. 70-71; VH, Otevøené dveøe u Tomáe Pfeiffera, 2/05, s. 70; Vojtíek Zdenìk, Losar, tibetský nový rok, 1/05,
s. 30; Studijní centrum Basic, 3/05, s. 107; Islám
a evangelikální køesané, 4/05, s. 141.
Reflexe
Pláteníková Jana a Vojtíek Zdenìk, Èí je to
dílo?, 1/05, s. 33-35; Rybárová Melanie,

Køesanská vìda a uzdravování, 4/05, s. 142143; Wolf Wilmar a Ileana Dragonari, Léèení
mezi Germány, 4/05, s. 143-144.
Práce studentù
Ortmanová Kateøina, Fundamentalismus
v èeském letnièním a charismatickém hnutí,
4/05, s. 139; Rybáøová Barbora, Praské spoleèenství Kristovo, 3/05, s. 106.
V rámeècích (výbìr)
Hoek Pavel, Zázraèná uzdravení a letnièní
køesané, 3/05, s. 86-87; Milo Mrázek, Rozhovor s Kateøinou Lachmanovou , 2/05,
s. 50-51; Rozhovor s Pavlem Majerákem, 2/05,
s. 52-53; Rozhovor s Elikou Vechetovou, 2/05,
s. 54-55; Rozhovor s Rùenou Fialovou, 2/05,
s. 64; Novotný Tomá, Hostitel a Veèeøe Pánì,
1/05, s. 16; Reme Prokop, Køesanství a démonická posedlost, 3/05, s. 93; Vojtíek Zdenìk, Rozhovor s Bøetislavem Mrkosem, reverendem Scientologické církve, 1/05, s. 4-5;
Nepøehlédnutelný ostrov vitality, 2/05, s. 63; Podvìdomí pracuje pro nás (Rozhovor s ing. Petrem
Pacovským), 4/05, s. 134; Body work má stimulovat (Rozhovor s MUDr. Jaroslavem Kursou),
4/05, s. 135.
Sestavil Milo Mrázek.
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PROÈ DINGIR
Nìkteré starovìké jazyky mìly zajímavý zvyk,
který spoèíval v tom, e do psaného textu vkládaly tzv. ideogramy. Byly to znaèky, které pøedjímaly vlastnosti následného slova. A tak se napø. v klínopisných textech vkládal pøed kadou vìc ze døeva (napø.
strom, ale i stùl nebo idli) znak pro døevo. Pøed rybníky,
øeky apod. se vkládal znak pro vodu atd. Podobnì existoval i zvlátní znak, který se musel napsat pøed jméno
jakékoli boské bytosti nebo boha. Této znaèce, upozoròující na boskost toho, co bude následovat, se vìtinou øíká
podle starého sumerského oznaèení pro boha, DINGIR.
Toto slovo je pak zároveò i pravdìpodobnì vùbec nejstarím oznaèením pro boskou bytost, jaké známe.
Zajímavé je, e klínový znak, který se jako
oznaèení DINGIR pouívá, je ve skuteènosti
obrázkem hvìzdy, která pøedstavuje smìr, k nìmu èlovìk hledí a k nìmu se upíná. Znak DINGIR se
tak mùe pro nás stát symbolem jistì nezanedbatelného
rozmìru lidství, který hledá nìco, co ho pøesahuje, na èem
se mùe orientovat a k èemu mùe smìøovat. Tato lidská
touha nachází nejrozmanitìjí podoby v nejrùznìjích kulturách a sociálních skupinách. A tak i v naí souèasné
spoleènosti se setkáváme s desítkami nejrùznìjích náboenských a pseudonáboenských skupin, je jsou výrazem
tohoto rozmìru èlovìka.
Chtìli bychom se tedy rozhlíet kolem sebe,
pozorovat tuto náboenskou scénu a zamýlet
se nad tím, kdo nebo co je DINGIRem tìch, kdo
se k tìmto skupinám hlásí, jak právì jejich DINGIR ovlivòuje jejich ivot a jaké formy jejich cesta za tímto cílem
nabývá. Èasopis DINGIR by tak mìl pomoci porozumìt
oblasti, která je od pradávna neodmyslitelnou souèástí
ivota lidstva, a pøesto zùstává pro mnohé nezmapovanou
krajinou.
tn

Dùstojníci Armády spásy pøed národním velitelstvím v Londýnské ulici 4 v Praze roku
1933. (K èlánku na str. 8-9.)
Archiv Bohdana Pivoòky.

Obøad na schodech Muzea hl. m. Prahy pøed likvidací mandaly. (K èlánku na str. 34.)
Foto: Viktor Mácha.

POZVÁNÍ
A KONTAKTY
Spoleènost pro studium sekt a nových náboenských
smìrù, Husníkova 2075 (budova Fakulty humanitních
studií UK), 158 00 Praha 13, návtìvní hodiny v úterý
a ve ètvrtek od 15,30 do 17,30.
Semináøe v aule hlavní budovy Fakulty humanitních
studií UK, U Køíe 8, Praha 13 (blízko stanice metra Jinonice) vdy ve ètvrtek od 17 do 20 hodin: v letním semestru kolního roku 2005/2006 11. kvìtna o èeské mystièce Boenì Cibulkové (viz Dingir 4/2005, str. 110112). Vstup volný.
Na titulní stranì kázání v praské meitì.
Foto Vojtìch Vlk.
Na protìjí stranì vpravo nahoøe kaligraficky vyjádøená
aháda, dole basmala. Pøevzato ze sbírky Masnáví
Daláleddina Rúmího (Protis, 1995).
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Foto: Zdenìk Vojtíek.
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PØÍBÌHY MUSLIMEK
U nás jsou asi ètyøi z pìti konvertitù k islámu eny. Následující pøíbìhy ukazují, jakou zkueností pro nì
jejich konverze byla.
Fadwa
Fadwì, jak zní její nové jméno, je dvacet pìt let a nedávno úspìnì ukonèila studia medicíny. K islámu ji
pøivedl její spoluák a souèasný manel z Palestiny. Fadwa byla podle svých slov nevzdìlanou katolièkou
a k víøe nikdy nemìla pøíli vøelý vztah. To se vak zmìnilo od chvíle, kdy se zaèala zabývat islámem.
Nakonec se stala moná jetì horlivìjí muslimkou ne její manel. Byl hodnì pøekvapený, kdy jsem mu,
jetì jako svému kamarádovi, ohlásila, e jdu do meity pøijmout islám. Nakonec byl rád, øíká Fadwa.
V souèasné dobì si pøipadá, jako by ila dvojí ivot - jeden s manelem a mezi svými souvìrkynìmi
z meity, druhý pak ve kole a v rodinì. Ostatnì mezi ní a rodièi prý stále jetì zuøí tichá válka. Její pøestup
k islámu berou jako zradu. Sestra mi dodnes nosí vystøiené èlánky o tom, jak jsou muslimové straní.
Dokonce mi koupila kníku Bez dcerky neodejdu. Jene já znám moc dobøe svého manela i jeho rodinu
a vím, e se mi to stát nemùe, tvrdí rezolutnì. A dokonèí atestace, tak se chce s manelem odstìhovat
do Palestiny a pomáhat místním lidem.
Asmaa (Jitka)
Asi nejhùøe dopadá konverze mladé dívky na lidi na malém mìstì. Tam se vichni znají a také vichni
znají tebe. A tamtamy tam rychle rozhlaují nové a zajímavé zprávy, øíká dvacetiletá studentka sociální
a kulturní antropologie Asmaa. Sama ví o problémech èeských muslimek hodnì. Psala o nich toti svou
univerzitní bakaláøskou práci. Ona sama zná nejménì sedmdesát mladých èeských muslimek. Podle ní
teï velmi èasto nìkdo konvertuje. Myslím, e skoro kadý týden. Není to vak jenom kvùli chlapùm,
tvrdí Asmaa, pùvodním jménem Jitka. Ovlivnìní budoucím partnerem je sice velmi èasté, ale mnohdy
v konverzi hrají dùleitou roli muslimtí pøátelé. Podle ní jsou vak i dívky, které si cestu k Alláhovi najdou
pomocí literatury. Moná to zní jako klié, ale já jsem hledala sama sebe. Hodnì mi øekli mí muslimtí
pøátelé, hodnì jsem vyèetla z literatury. Kdy jsem poprvé vyla ven v átku, byli i oni pøekvapení. Øíkali
mi: To ses dala na islám, kdy ví, jací my jsme? Øekla jsem jim, e jsem se dala právì proto, abych jim
øekla, jací by mìli být, smìje se studentka. Ani její rodièe to dodnes nechápou. V rodinì vak není sama.
K islámu konvertovala i její sestra. Mladímu bratrovi radìji teï rodièe zakazují jezdit s jeho sestrami do
Prahy, aby se náhodou také nenakazil. Nejhorí vak byly reakce okolí. Asmaa pøila o polovinu pøátel,
kteøí její pøemìnu nemohli pochopit. Na malém mìstì, kde bydlí, se to navíc rychle rozkøiklo. Reakce
neznámých lidí na dívky v átku jsou hodnì rùzné. Protoe to moc neznají, tak si obèas myslí, e jsme
jeptiky. Ti kteøí ví, e jsme muslimky, obèas utrousí nìco o teroristkách, øíká s hoøkým úsmìvem.
Amína
Vdycky, kdy ke mì pøijde nìjaká dívka, e chce konvertovat k islámu, mám obrovskou radost, øíká
ètyøiaètyøicetiletá Amína. Bývalá prodavaèka dnes o islámu pøednáí na kolách a navíc pomáhá enám
pøi konverzi. Snaí se jim vysvìtlit, jak vypadá ivot muslimské eny, jak by se podle Koránu mìly chovat
a co mohou od muslimù oèekávat. Pro mì je dùleité jim øíci, aby se nebály. Vyloit jim, e ne vechno, co
se o islámu tvrdí, je pravda, i kdy to tak je bohuel v nìkterých muslimských zemích praktikováno, tvrdí
Amína.
Leo Kya.
Pøíbìhy pùvodnì vyly v deníku Právo.
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