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Mgr. Jan Kondrys (*1982) vystudoval obory blízkovýchodní studia a kulturní antropologie Předního východu na FF ZČU v Plzni, 
v současnosti je doktorandem na Katedře historických věd téže univerzity. Absolvoval studijní pobyty v Sýrii a Egyptě, navštívil řadu 
dalších blízkovýchodních zemí. Zabývá se především moderními dějinami Blízkého východu a reformními proudy islámu se zvlášt
ním zaměřením na téma islámského modernismu v Egyptě. Publikoval odborné studie a články v časopisech Acta FF ZČU, Nový 
Orient a Dingir. Richard Hlaváček (*1977) je sunnitský muslim a autor článků uveřejňovaných na adrese http://meccaaudio.blogspot.cz.

Včem spočívá a jak byste zjednodušeně defi noval muslimský reformismus? Arabista Miloš Mendel 
napsal, že „reforma se nespatřovala ani tak v ‚pokroku‘, nýbrž v retrospektivě, v ideali zaci původního 
pravzoru...“ (Miloš Mendel, S puškou a Koránem, 2008, s. 35).

T  ermíny, jimiž se orientalisté snaží popsat různé fenomény, tendence a hnutí v moderním islámu, 
se pohříchu velmi často nevyznačují přílišnou jednoznačností. Chápání některých termínů se měnilo 
v průběhu času a dnes může být i diametrálně odlišné od chápání dřívějšího. [...] Osobně chápu 
islámský reformismus jako širokou, heterogenní tendenci v islámu reagující na výzvy moderní doby 
spojené zejména s všeobecným úpadkem muslimských společností a s technologickou, ekonomickou 
a politickou dominancí Západu nad muslimy. Do této tendence lze zařadit na jedné straně islámské 
modernisty, případně i jejich dnešní liberálně orientované pokračovatele, na straně druhé však i různé 
odnože islámského fundamentalismu. Jak modernisté, tak fundamentalisté si vytyčili za cíl očistit 
původní, „ryzí“ islám od „neislámských“ nánosů, které toto náboženství měly po dlouhá staletí defor
movat. Zatímco „deformovaný“ islám představoval v tomto chápání brzdu jakéhokoliv pokroku a pří
činu úpadku muslimských společností, „čistý“ islám byl naopak s pokrokem ztotožněn a byl chápán 
jako klíč k pozvednutí muslimů. Je pravdou, že zástupcům obou proudů reformismu, modernistického 
i fundamentalistického, je společná ona zmíněná idealizace původního pravzoru, to jest rané muslimské 
obce za časů proroka Muhammada, což je ostatně typické pro islám jako takový. Nicméně velmi se liší 
způsob, jakým kdo z tohoto pravzoru čerpá. Mámli to říci polopatě, tak zatímco modernisté čerpají 
z Koránu a prorocké tradice především etické hodnoty a hledají v nich inspiraci pro kreativní řešení 
problémů, jež přináší nová doba, fundamentalisté bazírují spíše na různých, mnohdy celkem rigidních, 
právních normách obsažených v těchto posvátných textech. 

Jedná se o reformu převážně náboženství a jeho interpretaci, nebo tyto snahy zasahují i do světských 
záležitostí?

V     islámu, jak známo, nelze náboženství od světských záležitostí dost dobře oddělit. [...] Různí mo
dernističtí myslitelé, jako např. Muhammad cAbduh či Mahmúd Šaltút, se sice zabývali rovněž 

ryze teologickými otázkami, nicméně v tomto ohledu zůstávali vcelku ortodoxní a většinou se příliš 
nepouštěli do radikální revize různých věroučných článků islámu. Pakliže tak činili, jako třeba indický 
myslitel Sajjid Ahmad Chán, byly jejich názory odmítány většinou muslimů, včetně některých moder
nistů. Co se naopak stalo jádrem disputací reformistů všeho druhu, byly ryze praktické záležitosti tý
kající se fungování muslimských společností: otázka postavení ženy, vztah islámu a politiky, nábožen
ství a vědy, muslimů a nemuslimů, požadavek radikální reformy systému vzdělávání a podobně.

Celý rozhovor z 9. září 2014 (první část) a z 10. října 2014 (druhá část) je dostupný na adrese 
http://meccaaudio.blogspot.cz/2014/09/rozhovor-s-janem-kondrysem-na-tema.html.

islámsKý reformismus
z RozHovoRu RicHaRda Hlaváčka s janem kondRysem

islámsKý reformismus
z RozHovoRu RicHaRda Hlaváčka s janem kondRysem

Některé starověké jazyky měly zajímavý zvyk, 
který spočíval v tom, že do psaného textu vklá
daly tzv. ideogramy. Byly to značky, které 

předjímaly vlastnosti následného slova. A tak se např. 
v klíno pisných textech vkládal před každou věc ze dřeva 
(např. strom, ale i stůl nebo židli) znak pro dřevo. Před 
ryb níky, řeky apod. se vkládal znak pro vodu atd. Podobně 
existoval i zvláštní znak, který se musel napsat před 
jméno jakékoli božské bytosti nebo boha. Této značce, 
upozorňující na božskost toho, co bude následovat, se 
většinou říká podle starého sumerského označení pro 
boha DINGIR. Toto slovo je pak zároveň i pravděpodobně 
vůbec nej starším označením pro božskou bytost, jaké 
známe. 

Zajímavé je, že klínový znak, který se jako ozna
čení DINGIR používá, je ve skutečnosti obráz
kem hvězdy, která představuje směr, k ně muž 
člověk hledí a k němuž se upí ná. Znak DIN

GIR se tak může pro nás stát symbolem jistě nezaned
batelného rozměru lidství, člověka, který hledá něco, co 
ho přesahuje, na čem se může orientovat a k čemu může 
směřovat. Tato lidská touha nachází nejrozmanitější podo
by v nej růz nějších kulturách a sociálních skupinách. A tak 
i v naší současné společnosti se setkáváme s desítkami 
nejrůznějších nábo ženských skupin, jež jsou výrazem to
ho to roz měru člověka.

Záměrem našeho časopisu je pozorně sledovat 
a zkoumat tuto současnou náboženskou scénu. 
Východiskem naší práce jsou principy a metody 
vědy o náboženství, religionistiky. Nesnaží

me se tedy náboženská hnutí hodnotit nebo kritizovat, 
chceme je podrobně monitorovat, popisovat a adekvátně 
jim rozumět z hlediska příčin a souvislostí jejich vzniku 
a vývoje. Bu deme se tedy věcně tázat, kdo nebo co je DIN
GIRem těch, kdo se k těmto hnutím hlásí, jak právě jejich 
DINGIR ovliv ňuje jejich život a jaké formy jejich cesta 
za tímto cílem nabývá. Časopis DINGIR by tak měl pomo
ci odborně zkoumat a mapovat oblast, která je od pradávna 
neodmyslitelnou součástí života lidstva, a přesto zůstává 
pro mnohé nezmapovanou a nepřehlednou krajinou.

Dingir se jako religionistický časopis věnuje především 
současné náboženské scéně. Kromě doprovodných textů 
dokumentujících různé náboženské postoje a zpráv obsahuje 
každé číslo odborné články (je na ně upozorněno dole 
na stránce), které podléhají recenznímu řízení. Na každý 
článek vypracovávají dva písemné posudky akademičtí 
pracovníci, členové redakční rady nebo její spolupracovníci. 
U těchto článků se posuzuje soulad s bibliografi ckou normou, 
jazyková úroveň textu, spolehlivost informací a vědecký 
přínos při jejich interpretaci. Dingir je jediným českým 
odborným časopisem, který se věnuje současné religiozitě.

Fotografi e na první straně obálky: Lotusový chrám  
víry bahá´í v indickém Díllí. Foto: Zdeněk Vojtíšek. 
Foto na protější straně: ArmyAmber, http://pixabay.
com.

Média informovala, že duchovního učitele školy Poetrie Jaroslava („Járu“) 
Dobeše zlínský soud v nepřítomnosti odsoudil k deseti letům vězení za sexuální 
zneužívání studentek a jeho pobočnici Barboru Pláškovou k devíti a půl letům 
vězení. Proti tomuto rozsudku se v Praze před velvyslanectvím Spojených 
států konala demonstrace s názvem „Modlitba za svobodu víry v ČR a za 
svobodu pro Guru Járu“. – Foto z demonstrace a montáž: http://www.blesk.cz.

Na koncertě „Svědomí nelze kou-
pit“, který se konal na podporu pro-
následovaného čínského nábožen-
ského hnutí Falun-kung v Pražské 
křižovatce 6. října 2014, vystoupil 
také Kuo Ťu-feng, který byl hned 
po začátku pronásledování roku 
1999 zatčen a odsouzen na 2,5 
roku vězení. Po odpykání 450 dnů 
v nelidských podmínkách mu bylo 
dovoleno vycestovat. Nyní žije 
v Ně mecku. – Foto: http://www.sve-
dominelzekoupit.cz/.

RecenznÍ 
ŘÍzenÍ

PRoč dinGiR

Vietnamští buddhisté otevřeli v České republice další chrám – v Karlových 
Varech. Slavnostně zasvěcen byl 16. srpna 2014. Foto: Zdeněk Vojtíšek.

Pomyslný souboj o první buddhistic-
kou stúpu v Česku nakonec vyhrálo 
společenství Buddhismus Diaman-
tové cesty. Inaugurace jeho stúpy 
(na obrázku) proběhla 14. září 2014 
v Těnovicích na Rokycansku, tedy 
o dva týdny dříve, než byla slavnostně 
zasvěcena stúpa centra pro bud-
dhistická studia Rabten Čhödarling 
v Liberci.  Foto: http://bdc.cz.
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Islámský reformismus 

 (Richard Hlaváček a Jan Kondrys)

Jan Sušer
Zaměříme-li pozornost na islámský reformismus, vyvstanou před námi dvě 
krajiny, rozlehlé i zcela rozdílné. Zástupci první věří, že pravá podstata islámu 
byla již dávno zjevena a praktikována generací ctihodných zbožných před-
ků (as-salaf as-sálih) a co nad to jest, od Zlého jest. Druzí jsou přesvědčeni, 
že jádro islámu (a možná i jádro každého náboženství) tkví v jeho ctnostech 
a že skutečně islámská společnost má tyto ctnosti podporovat a zavrhovat 
to, co je s nimi v rozporu. První skupina si tak reformu představuje konzer-
vativně, tedy ve smyslu zachování toho, co bylo. Druhá pak, řekněme, pro-
gresivně, tradicionalisticky, tedy ve smyslu následování tradice v tom, co 
bude. Víme, že obě skupiny se na sebe vzájemně dívají poněkud nevraživě.

Oba typy reformy by samostatně zaplnily stránky Dingiru bez větších 
potíží, oba jsou z odborného hlediska velice zajímavé. První skupina splý-
vá často s tradicí odkazující na Muhammada ibn Abdalwahhába a dále do 
minulosti směřuje k teologu Ibn Tajmíjovi. Druhá skupina vykazuje zpravi-
dla vazby na různé školy súfi smu, tedy islámské mystiky, a hlásí se k tomu 
či onomu súfíjskému šajchu či pírovi. 

V tomto čísle Dingiru naleznete téměř výhradně příspěvky věnující se 
druhému směru. Autor knihy Taríqa naqšbandíja haqqáníja Mgr. Daniel 
Křížek, Ph.D., nás v prvním příspěvku krátce seznamuje s duchovní cestou 
a odkazem nedávno zesnulého Šajcha Názima. Následuje novodobé posel-
ství súfi smu dle učení dr. Džaváda Núrbachše, tedy pojednání o súfíjském 
řádu nicmatulláhíja od Mgr. Magdy Chmelové. Prof. PhDr. Luboš Kropá-
ček, CSc., přispívá článkem o velmi nonkonformním společenství syrských 
alawitů, které vyrůstá z ismácílíjské odnože šícy, a zamýšlí se nejen nad je-
jich specifi ckou synkretistickou naukou, která je v muslimském světě pova-
žována spíše za excesivní, ale také nad politickými aspekty jejich působení.

V kontextu islámského progresivního reformismu bývá snad nejčastěji 
zmiňována víra, která ale sama sebe vnímá jako od islámu od počátku zcela 
odlišnou a odtrženou. Politické principy víry bahá’í a její vizi nového svě-
tového řádu, vystavěného na základech zbožnosti a tolerance, načrtává dok-
torandka Mgr. Kristýna Pilecká. Všímá si mimo jiné souznění základních 
principů bahá’í světové vize a projektu Světový étos katolického teologa 
Hanse Künga. – Téma přímo explozivní vnáší do našeho čísla Mgr. Gab-
riela Özel Volfová, která ve svém článku Muži a ženy jsou si přáteli zpra-
covává téma islámského feminismu. Ten není vždy konformní s obdobným 
hnutím na Západě, ale i v rámci islámské zbožnosti přináší zajímavé impul-
zy a alternativní výklady Koránu a tradic.

Slovenský religionista doc. Dušan Deák, Ph. D., se v článku zabývá 
vztahem mystické a skripturalistické reformace v jižní Asii, zvláště pak pů-
sobením Šajcha Ahmada Sirhindího a Šáha Walíjulláha a činností univerzity 
Dár-ul Ulúm v indickém Dévbandu. – Naše číslo by nebylo kompletní bez 
příspěvku o výrazném reformním hnutí původem z Turecka, hnutí Hizmet Ce-
maati Fethullaha Gülena, které je známé nejen svou etikou a vroucí vnitřní 
zbožností, ale i snahou tyto své principy vnášet např. do ekonomiky. Základní 
přehled o tomto hnutí nabízí čtenáři turkolog a arabista PhDr. Gabriel Pirický, 
M. A., Ph. D. Studie je doplněna rozhovorem doc. Pavla Hoška, Th. D., 
s předsedou u nás působícího gülenovského hnutí Mozaiky Huseyinem Ozo-
rencikem.

Závěrem zmiňme ještě zprávu, která naše téma nenásilně otvírá: pro rub-
riku „z domova“ zpracoval a přehledně utřídil PhDr. Bronislav Ostřanský, 
Ph. D., shrnutí všech islámských kauz a témat, která otřásala českými mé-
dii v uplynulém roce 2014, a doplnil jej svým komentářem.

 

ISLÁMSKÝ REFORMISMUS

OBSAH

Bc. Jan Sušer (*1984) pracuje jako redaktor v odborném nakladatelství. Zabývá se mormonismem, zá-
padním esoterismem a levicovou teorií. 



DINGIR 4/2014110

Pokus o pojmové vyjasnění

Jiří Hoblík
Jeden z nejvýraznějších pojmů, které se uplatňují v úvahách 
o postavení náboženství v moderním státě, se jmenovitě v Čes -
ké republice zdá být natolik samozřejmým, že se samozřejmým 
stalo i jeho nepřesné pochopení. Chtěli bychom se tedy za mys-
 let nad tím, že odlukou státu a církví (za konfesijní plurality 
nelze mluvit o jedné církvi)1 je třeba rozumět nikoli společensko-
poli tický akt, nýbrž určitý model uspořádání vztahů mezi státem 
a církvemi.

ODLUKA 
STÁTU A CÍRKVE

Tam, kde se tento model uplatňuje, jsou 
státní a církevní struktury zřetelně distan-
covány, takže se vylučuje jakýkoli „sňatek 
trůnu a oltáře“, činící z určité křesťanské 
církve „státní církev“ (o teokracii, hierokra-
cii nebo césaropapismu nemluvě).

Kořeny a základní formy odluky
Dějinné kořeny tohoto modelu se hledají 
ve středověké debatě o vztahu státní a cír-
kevní autority, jejichž soupatřičnost ve pro-
spěch papežství razil papež Bonifác VIII. 
(1293–1303) a jejichž separaci v polemice 
s Bonifácem VIII. zastával Dante Alighie-
ri (1265–1321) ve svém spisu O monarchii 
(De Monarchia, 1316).2 V pozdější době 
svou úlohu sehrávalo učení o dvou regi-
mentech Martina Luthera (v českém krá-
lovství o něco dříve Čtyři artikuly pražské 
z roku 1419) a požadavek na oddělení stá-
tu a církve, které by znemožňovalo status 
státní církve, a na nastolení konfesijní tole-
rance v Dopisech o toleranci (1686) Johna 
Locka.3 Za historické opory, od nichž se od-
víjí moderní pojetí, se pak považuje Augš-
purský náboženský mír (1555) a Vestfál-
ský mír (1648), po němž docházelo v Ně-
mecku i jinde k emancipaci státu a církve, 
ačkoli v zájmu značné kontroly církve ze 
strany státu.4

Odluky je přitom několik typů. Pro zá-
kladní přehled se zde spokojme s hrubým 
rozlišením. Méně vyhraněný je typ koope-
rační, zato laicistická a absolutní odluka 
mají poměrně ostré kontury. První zmíně-
ný typ známe třeba ze Spolkové republiky 
Německo, v níž čl. 137 Základního zákona 
(Grundgesetz) zajišťuje odluku státu a círk-
ve („Neexistuje státní církev...“),5 aniž by 
tomu byla na překážku dalekosáhlá a roz-

manitá kooperace - například ve výuce ná-
boženství nebo charitativní práci.6 (Histo-
ricky podmíněné fi nanční příspěvky círk-
vím od státu jsou ovšem stále znovu před-
mětem vážných debat.)7 O rozvinutí toho-
to typu také rádi mluví představitelé čes-
kých církví, i když srovnávat naši zemi 
s Německem tak docela nelze.8 

Jiný typ odluky se opírá o laicismus 
(laïcité), charakteristický především pro 
Francii, v níž se prosadil Zákonem o odlu-
ce církve a státu (Loi relative à la sépara-
tion des Eglises et de l’Etat) z roku 1905.9 
Teprve však v roce 1946 se pojem laicismu 
uplatnil přímo v ústavě, která francouzský 
stát defi novala jako „laickou republiku“ 
(république laïque). Laicismus znamená 
ex plicitní státní bezkonfesijnost a neutra-
litu, která nepřipouští náboženství v ob-
čanské sféře. V dnešní době se již nejedná 
o nepřátelský vztah k náboženství, zato 
však posílení svobody a odpovědnosti ob-
čanů.10 Přesto jsou církve ve Francii dílčím 
způsobem podřízeny státu, protože nemo-
hou zcela svobodně disponovat svými bu-
dovami.11 Podobná situace je v Turecku, 
které se inspirovalo ve Francii a kde jsou 
přitom duchovní placeni státem a zčásti 
úkolováni Presidiem pro náboženské zá-
ležitosti. Tam je však dnes laicismus také 
otázkou diskuse.12 Absolutní odluku znala 
Albánie mezi léty 1968 a 1990, kdy se ko-
munistický režim řídil státním ateismem, 
zcela vylučujícím jakékoli náboženství.13 
Jinak ale běžně platí, že se odluka neuplat-
ňuje ve zcela čisté formě.14 Ani laicismus 
ne činí stát zcela indiferentním vůči nábo-
ženským institucím.

Obecně lze říci, že z podnětu Francouz-
ské revoluce docházelo v průběhu 19. a 20. 

století v Evropě k velkým změnám vztahu 
státu a církve (církví).15 V důsledku toho 
dnes v Evropě existují státní církve jen ve 
Velké Británii (kde ale stát církev nefi nan-
cuje), Norsku, Dánsku, Finsku, Řecku, na 
Maltě a do značné míry ve Švýcarsku (zde 
se situace liší podle jednotlivých kantonů, 
z nichž jen kantony Ženeva a Neuenburg 
znají důslednou odluku), a jinak pojem od-
luky vystihuje obecnou, a přitom velmi di-
ferencovanou situaci.16 Ve Spojených stá-
tech je odluka zajištěna již prvním dodat-
kem k Ústavě z roku 1789, ale její kořeny 
tu sahají do dějin baptismu 17. století. Je-
jím specifi kem je pak to, že slouží ochraně 
náboženství před zásahy státu, ponecháva-
jíc prostor politizaci náboženství mimo stát-
ní aparát a společenské úloze náboženství, 
zatímco francouzská odluka byla nastole-
na, aby chránila občany před nucením k ná-
boženství.17 (Proto je pojem laicismu vhod-
né vyhradit odluce francouzského typu.)

Podmínky odluky v České republice
Začneme-li s odlukou a s laicismem v na-
značeném smyslu srovnávat českou situaci, 
můžeme dojít k závěru, že v českém pro-
středí bývá nesprávně užíváno pojmu odlu-
ky pro majetkové a fi nanční osamostatnění 
církví a židovské obce ve vztahu ke stá-
tu (židovská obec neměla v Evropě nikdy 
postavení analogické státní církvi, a tak ji 
z našich úvah vynecháváme). To, že se ten-
to termín v naznačeném smyslu užívá, ješ-
tě ale neznamená, že tomu tak je správně. 
Jen je to pochopitelné, protože fi nanční zá-
vislost církví na státu je jakýmsi pozůstat-
kem staršího modelu, jímž ale nebyl mo-
del státní církve typu předrevoluční Fran-
cie, nýbrž model celkové (ač ne absolutní) 
fi nanční závislosti církví na státu, který byl 
zároveň dohlížitelem nad nimi.18 Státní do-
hled byl nastolen roku 1949 Zákonem, kte-
rým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní  
(č. 217/1949 Sb.) a fi nanční závislost Zá-
konem o hospodářském zabezpečení círk-
ví a náboženských společností (č. 218/1949 
Sb.) (Před komunistickým převratem se ře-
šily majetkové problémy, vzniklé v době 
války, a z doby první republiky zděděná 
otázka pozemkové reformy, která vyústi-
la v konfi skaci téměř veškeré zemědělské 
a lesní půdy na základě zákona č. 46/1948 
Sb. o nové pozemkové reformě.)19 Status 
státní církve se naproti tomu v dějinách 
Československa a České republiky nikdy 
neuplatňoval. (I když po vzniku republi-
ky zkrachovala snaha odluku uzákonit.)20

Tento článek prošel recenzním řízením.
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A pak je tu ještě jeden důvod, proč je 
nešťastné identifi kovat pojem odluky s fi -
nančním a majetkovým osamostatněním 
církví. Tento důvod vyplývá prostě z po-
rovnání české situace s uspořádáním vztahu 
státu a církví v jiných zemích, v nichž má 
tento vztah zřetelněji komplexní charakter, 
ne jen charakter majetkový a fi nanční. Na-
konec měřítko státního uspořádání a práv-
ních poměrů (jimiž myslíme uplatňování 
konfesního práva)21 je nadřazeno fi nanč-
ním a majetkovým otázkám, které se (ne-
hledě na politickou realitu) nemají nachá-
zet kdesi vně práva nebo nad ním.

Pro své stanovisko sami tedy potřebuje-
me právní oporu, a přitom vycházet z Lis-
tiny základních práv a svobod, která v čl. 2 
odst. 1 vylučuje vázanost státu na „vý-
lučnou ideologii“ a „náboženské vyzná-
ní“. Ústavní soud přitom tuto zásadu in-
terpretoval výslovně s odkazem na princip 
laického státu, například ve svém nálezu 
z 27.11.2002: „Česká republika je založena 
na principu laického státu“.22 (Dodejme ale-
spoň poznámku, že tím se tu alespoň otvírá 
možnost ideologické vázanosti.)

De facto však odluka státu a církví 
v České republice platí jako systémový 
princip již od zrušení státního dohledu 
nad církvemi a náboženskými společnost-
mi roku 1991.23 A to i když problematika 
církevního majetku představuje rušivé re-
ziduum někdejších abnormálních poměrů.

Odluka je na českém státě sama patrná 
na tom, že se jedná o stát sekulární, kte-

rý je podobně jako ve většině zemí Evro-
py, ale i Ameriky a Afriky, ve věcech ná-
boženských a světonázorových neutrál-
ní. K tomu jen poznamenejme, že neutra-
lita není zcela jednoznačná zásada, pro-
tože když se například ve Francii prosa-
dí „šátkový zákon“ bránící na základních 
a středních školách užívat náboženské sym-
boly a nosit oděvy náboženské povahy 
(č. 2004-228 z 15. 3. 2004), stává se z této 
neutrality zvláštní pozitivní hodnota.24 

Sekulární stát, distancovaný vůči círk-
vím, nezná státní církev, nerozlišuje du-
chovní jako zvláštní kategorii odpovědných 
osob a náboženství (ve smyslu náboženské 
praxe nebo ve vztahu k legitimitě politické 
moci) pro něj nemá zvláštní relevanci, tak-
že to nejen nemůže být státním nábožen-
stvím, ale také je věcí diskuse jeho veřejná 
funkce. Považuje se za soukromou záleži-
tost. Tou ovšem přísně vzato není, protože 
nemůžeme zamlčovat či popírat nábožen-
ské sdružování, jakkoli sekulární stát sám 
není kompetentní rozlišovat náboženské 
a nenáboženské (což by navíc hrozilo na-
pětím se Základní listinou práv a svobod). 
Jen de facto respektuje sebepochopení ná-
boženských společností.

A tak Zákon o církvích a náboženských 
společnostech (č. 3/2002) defi nuje v § 7 zá-
kladní práva registrovaných náboženských 
organizací, z nichž některá jim přisuzují ur-
čité veřejné funkce, jako je vyučování ná-
boženství na státních školách, duchovenská 
služba v armádě, věznicích a jim podob-

ných zařízeních, uzavírání církevních sňat-
ků, zřizování církevních škol. Ke zvláštním 
právům patří povinnost zachovávat mlčen-
livost duchovními ve formě zpovědního ta-
jemství apod. s výjimkou povinnosti pře-
kazit trestný čin.25 Vedle toho nárok na fi -
nancování je podle § 17 Zákona o majetko-
vém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi a o změně některých zákonů 
(zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi 
a náboženskými společnostmi) (č. 428/2012 
Sb.) určen k zániku po sedmnácti letech od 
nabytí účinnosti zákona.26 V České repub-
lice, ačkoli po dosti zdráhavém vývoji, na-
bude tedy odluka po fi nančním osamostat-
nění důslednější podobu, než o jaké může-
me hovořit nyní. 

Důsledky
Je zřejmé, že odlukou nelze myslet ani 
akt oddělení církví od státních struktur, 
ani nastolení jejich fi nanční samostatnos-
ti. Odluka není ale ani jakýmsi čirým vzta-
hem (nebo snad ne-vztahem), protože na-
příklad v České republice zákon dovoluje 
uznaným „církvím a náboženským společ-
nostem“ participaci na některých státních 
a společenských úlohách ve slabší formě 
kooperačního modelu. I zde má však odlu-
ka jisté obecné rysy, protože je součástí no-
vověkých procesů, na nichž lze například 
pozorovat funkční diferenciaci, vymiňu-
jící si samostatný vývoj státu i církví a ji-
ných náboženských společností. Její sledo-
vání je ovšem komplikováno tím, jak jsou 

Tento článek prošel recenzním řízením.
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náboženské společnosti zasazeny do spo-
lečenského vývoje, který se sám vymezu-
je vůči státu.27 Kromě toho se odluka na-
dále nachází v jistém napětí s římskokato-
lickým pochopením vztahu státu a církve, 
jakož i s úlohou Svatého stolce v meziná-
rodních vztazích.28 Včetně těchto kompli-
kací je komplementární součástí postkla-
sických (v Evropě od Francouzské revolu-
ce se nově formujících) vztahů státu a círk-
ví spolu s náboženskou a světonázorovou 
neutralitou státu, jež chrání autonomii stá-
tu, na jedné straně a s náboženskou a světo-
názorovou svobodou, jež chrání autonomii 
náboženských a světonázorových subjektů 
(za křesťanské konfesijní a vůbec nábožen-
ské plurality), na straně druhé.

Role náboženství v ukrajinsko-ruském konfl iktu

Marek Dluhoš

Konfl ikt na Ukrajině nejen vyhrocuje vztahy mezi pravoslav-
nými církvemi moskevského a kyjevského patriarchátu (viz 
člá nek Karla Spala Moskevský patriarcha má problém v Dingiru 
2/2014), ale také posiluje ukrajinský nábožensky legitimovaný 
nacio nalismus.

j

NÁBOŽENSTVÍ
PO MAJDANU

Separation of state and church
This article attempts to clarify the concept of separation 
of state and church with regard to current situation in the 
Czech Republic. This separation is understood as a type 
of relationship between the state and churches, which 
diff ers from the relationship between the state and sta-
te church. It is understood on the ground of its historical 
sources and foundations, as well as with respect to the si-
tuation in other European countries, and it is furhter sha-
ped by the developement in the 20th century and the rela-
ted laws. We question any simple identifi cation of the se-
paration of state and church with gaining fi nancial inde-
pendence on the side of the churches, although we don‘t 
deny a close connection between the two.

Současná situace na Ukrajině je výsled-
kem protestů proti bývalému prezidento-
vi Janukovyčovi a jeho vládě. Ještě počát-
kem prosince 2013 se pozorovatelé v čes-
kých médiích po prvních statisícových de-
monstracích v Kyjevě domnívali, že se si-
tuace spíše uklidní.1 Přelomovým bodem se 
ovšem stalo vystoupení radikálních organi-
zací jako Pravý sektor a Bratrstvo, jejichž 
členové zavrhli pokusy opozice o mírné 
řešení situace a zaútočili na vládní budovy 
i jednotky policie. Pravý sektor se v té-
to době vytvořil především z organizací 
„Ukrajinské národní shromáždění - Ukra-
jinská národní sebeobrana“ (UNA-UNSO), 
„Trizub“ (Trojzubec) a „Patrioti Ukrajiny“.2 

Organizace UNA-UNSO se v minu-
losti spojovala s akcemi Ukrajinské pra-
vo slavné církve kyjevského patriarchá-

tu (UPC KP). Výrazně se to projevilo již 
v roce 1995 při nepokojích spojených 
s pohřbem patriarchy UPC KP Volodymyra 
(Romanjuka). Ten se měl odehrát na Baj-
kovském hřbitově. Představitelé UPC KP 
však chtěli jeho pohřbení v chrámu sv. So-
fi e. Přes pět set bojovníků UNA-UNSO teh-
dy prorazilo policejní zátarasy.3 I když do 
samotného chrámu svaté Sofi e nakonec ne-
pronikli, vykopali účastníci průvodu hrob 
na chodníku před ním a zatímco policejní 
jednotky přešly do protiútoku, podařilo se 
kněžím patriarchu pohřbít. Bojovníci UNA-
UNSO zadržovali BERKUT (policejní jed-
notky) od rozehnání akce. Patriarcha Volo-
dymyr je na tom místě pochován dodnes.4 
Stejně tak způsobilo několik set bojovníků 
UNA-UNSO rvačku s kozáky při návštěvě 
patriarchy Ruské pravoslavné církve Kyri-

z a h r a n i č í

na solní dani, srv. Ivana Čornejová, Jiří Kaše, Jiří Mi-
kulec, Vít Vlnas, Velké dějiny zemí Koruny české, VIII, 
1618–1683, Praha a Litomyšl: Paseka, 2008, s. 181. Od-
lišná situace nastala v reakci na pozemkovou reformu 
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la v Kyjevě v roce 2009 kvůli nezávislosti 
církve na Rusku.5 

A právě představitelé církví nezávislých 
nebo minimálně závislých na Rusku – UPC 
KP a Ukrajinské řeckokatolické církve – se 
účastnili Majdanu na straně demonstrantů.6 
Míru, v níž se kněží řeckokatolické církve 
podílejí na vyhrocení situace, ukazují in-
formace od příslušníků ukrajinské diaspory 
v Praze i následující příhoda. Ze Lvova 
(v centru západní Ukrajiny) telefonovala 
žena své dceři, žíjící v Praze, a ptala se, zda 
už slyšela o tom, že Rusové bombardovali 
Doněck (na východě Ukrajiny) jadernými 
zbraněmi. Na dotaz po původu této infor-
mace žena odpověděla, že to věřícím říkal 
při bohoslužebě kněz v jejich řeckokato-
lickém chrámu.7 Týden po tomto oznáme-
ní jaderného útoku ruských vojsk na Do-
něck přišli věřící za knězem a ptali se, jak 
je možné, že ve světě o tomto bombardo-
vání nikdo neví. Kněz jim sdělil, že atomo-
vá bomba neměla tak velký účinek, že to 
byl spíše výbuch doprovázený únikem ra-
dioaktivity a že se o tom nesmí mluvit, aby 
nevznikala panika.8

Specifický pravoslavný nacionalis-
mus lze dobře sledovat u jedné z prvních 
osobností, po nichž na přelomu roku 2013 
a 2014 vyhlásili pátrání představitelé teh-
dy ještě fungující Janukovyčovy policie.9 
Zakladatele a ideologa UNA-UNSO a poz-
ději organizace Bratrstvo Dmitrije Korčin-
ského stíhala Janukovyčova policie kvůli 
organizaci nepokojů.10 Korčinský je dnes 
součástí praporu „Svatá Marie“, který bo-
juje na východní Ukrajině proti ruské ar-
mádě. Většina zakládajících členů praporu 
se přitom organizovala z tzv. „Setniny Je-
žíše Krista“. Ta působila jako jednotka již 
při revolučních událostech na Majdanu.11

Korčinský je autorem „Manifestu pra-
voslavné revoluce“. V něm se říká, že 
„v rychle se globalizujícím světě existu-
je pravoslavná provincie. Je opuštěná, ale 
právě pravoslaví v sobě uchovává možnost 
spásy. Musí vzniknout pravoslavné spole-
čenství, které vstoupí do boje za globál-
ní vůdcovství...“ V tomto boji však Rusko 
a Ukrajina budou stát proti sobě jako dva 
póly, spojené s „matkou v Byzanci“. Rusko 
má podle Korčinského tendenci k centrali-
zaci, byrokratizaci a represivnosti, zatím-
co Ukrajina je spojena se vzpourou a anar-
chií. Posledních pet set let bylo v hlavním 
proudu Rusko, a proto mělo převahu, ná-
sledujících pět set let má být bojem osob-
nosti proti společenskému stroji, který již 
osobnost nepotřebuje. Za hlavní ukrajinské 

Dmitrij Korčinský.

produkty dnes Korčin-
ský považuje svobodu 
a mysticismus, které 
jsou mu dražší než zdro-
je energie. Jednotky Bra-
trstva mají být organi-
zovány kolem liturgie 
a vlajkou jejich boje 
má být pravoslaví. Kor-
činského pohled na sa-
motnou dnešní církev je 
však pesimistický, pod-
le něj se nachází v hlu-
boké krizi. „Církevní byrokracie není lep-
ší než světská. Ovšem toto není první kri-
ze. Církev se nejednou zázračným způso-
bem obrozovala z téměř nebytí.“.12 A prá-
vě stálá víra v obrození pravoslavné círk-
ve v nacionalistickém duchu je spojena 
s ruinami, které jsou pro Korčinského nut-
né ke vzniku něčeho nového: „Nezávislost 
Ukrajiny může být vyhlášena jen na rui-
nách Kremlu“.13

Další radikální organizace, Trojzubec 
Stěpana Bandery, je vedena předním před-
stavitelem revolučního Majdanu a Pravé-
ho sektoru Dmitrijem Jarošem. Světoná-
zor členů Trojzubce má také určovat křes-
ťanství a ukrajinský nacionalismus.14 Tyto 
myšlenky jsou spojeny v teorii, že „ukrajin-
ský nacionalismus není možný bez křesťan-
ství“. Nejdůležitějšímí hodnotami jsou pro 
ně Bůh, Ukrajina a Svoboda. Ovšem křes-
ťanství se má v této organizaci nejen vy-
znávat, ale především rozvíjet u všech čle-
nů. Každý křesťan má být zároveň vojákem 
Kristovým. Nacionalisté Trojzubce mají 
být vojáky Krista ve specifi ckém smyslu - 
mají bojovat nejen mečem duchovním, ale 
i mečem železným.15 

Podobný aktivní postoj propaguje vůd-
ce Patriotů Ukrajiny Andrej Bilecký: „My 
neodmítáme nevyhnutelnost a důležitost 
materiálních věcí. Ale odmítáme vládu ma-
térie nad životem člověka i národa. Duch 
vládne nad hmotou a ne naopak. A naší je-
dinou motivací má být nezlomná víra ve 
vlast a národ.“16 Na rozdíl od ostatních 
výše jmenovaných organizací vystupuje 
v případě Patriotů Ukrajiny do popředí mís-
to pravoslaví nacionálně socialistický cha-
rakter, který je určen i používáním runových 
znaků. A samotný Andrej Bilecký slibuje 
svým vojákům ne návrat do biblického ráje, 
nýbrž vstup do Walhally.17 

Z výše uvedeného je zřejmé, že religio-
zita má v současném konfl iktu na Ukrajině 
svou roli. Je spojována především s nacio -
nalismem a posiluje aktivní vedení bojů 

proti jasně defi novanému 
nepříteli. Tím je Rusko 
a zkažený hmotný svět, kte-
rý se má sklonit pod nad-
vládou ducha. Boj Ukra-
jinců za svou vlast a národ 
tak dostává výrazně mesia-
nistický charakter.
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Již jméno samotné, pod kterým tento sa-
mozvaný guru vystupoval, tedy Goel Rat-
son (vyslov: racón) je signifi kantní. Zna-
mená Vykupitel (Spasitel) Rozum (nebo 
Rozumu).

Sám Ratson (64) se zpočátku předsta-
voval jako uzdravovatel s nadpřirozenými 
schopnostmi a nabízel se jako manželský 
poradce či rádce i v jiných oblastech živo-
ta. Po duchovní stránce mluvil především 
o židovské mystice a kabale. Postupně ko-
lem sebe shromáždil skupinku žen i párů, 
ale všichni muži postupně odešli. Nakonec 
tedy zůstal obklopen pouze ženami. Oslo-
voval především děvčata ze středních škol, 
která zakoušela problémy dospívání. Ale 
nabízel i pomoc ženám v různých životních 
krizích. Vybudoval si tak pověst velice las-
kavého, moudrého a duchovního člověka, 
který je vždy ochoten pomoci.

Zároveň však všem těmto ženám nabídl 
manželství a postupně je přidával do své-
ho harému. Komunitu, kterou tak vytvořil, 
nazýval Mišpacha - Rodina. Ženy, které 
s ním takto žily a rodily mu děti, však sa-
mozřejmě nebyly jeho skutečnými man-
želkami, a žily tedy z velké části ze státní 
podpory, kterou braly jako svobodné mat-
ky bez zaměstnání. Ratson jim totiž bránil 
chodit do původního zaměstnání, zvláště, 
když tam pracovali také muži.

Jeho ženy také zároveň působily jako 
náhončí dalších zájemkyň o připojení do 
Rodiny. Bral je např. s sebou do nákup-
ních středisek a nutil je, ať oslovují ženy 
a přesvědčují je, že potřebují jeho pomoc.
Nakonec tak Goel Ratson žil nejméně s 32 
„manželkami“. Některé prameny však ho-
voří až o více než šedesáti ženách. Nadto 
žilo v „rodině“ ještě přes 80 dětí, které Rat-
son se svými „manželkami“ zplodil.

Goel Ratson napsal knihu pravidel, kte-
rá do jisté míry připomíná Pravidla spole-
čenství starověké židovské sekty z Kumrá-
nu. V tomto spise, nazvaném Sefer Ha-
Mišpacha (Kniha rodiny), Ratson uvádí 
závazná pravidla pro všechny ženy i s fi -
nanční částkou, kterou je žena povinna za-
platit, pokud pravidlo poruší. Několik uká-
zek z této knihy asi naznačí lépe, jak život 
v této komunitě vypadal, než dlouhé popi-
sy. Kniha rodiny např. uvádí:
• Ženám není dovoleno sundat pokrývku 
hlavy, pouze v přítomnosti Goela. Kdo bude 
přistižen bez zakryté hlavy, platí 1000 še-
kelů.
• Kterou Goel nachytá, že obtěžuje jinou 
ženu, zaplatí 2000 šekelů.
• Všechny problémy a záležitosti mezi že-
nami nebo mezi dětmi smí řešit jen Goel. 
Kdo to nebude respektovat, zaplatí 300 še-
kelů.
• Pozvat jakéhokoli řemeslníka bez Goe-
lova souhlasu je zakázáno. A pokud je to 
povoleno, tak mají ženy zakázáno s ním 
mluvit nebo být v jeho přítomnosti. Poky-
ny k práci mu musí psát na papír nebo na 
stěnu. Porušení: 2000 šekelů.
• Ženám je zakázano jít do jakéhokoliv ob-
chodu cokoliv koupit, včetně pití. Na co-
koliv takového je potřeba žádat povolení. 
Avšak není to povoleno udělat smskou. Po-
rušení: 500 šekelů. 
• Ženám je zakázáno se jen tak bavit a kaž-
dý rozhovor je nutné omezit na co nejkrat-
ší dobu. Porušení: 400 šekelů.
• Je zakázáno zavřít jakékoli dveře v domě. 
Pokud ovšem v místnosti žena nekojí, nebo 
místnost není prázdná. Pokuta: 500 šekelů.
• Kdo by trpěl depresemi nebo jinými men-
tálními poruchami, není osvobozen od do-
mácích prací a musí je nadále vykonávat. 
Pokud by neposlechl, platí 500 šekelů.

• Ženám je zakázáno se posadit, pokud jsou 
v domě ještě nedodělané práce, jako je va-
ření, uklízení, nakupování, hlídání dětí atd. 
Pokuta: 200 šekelů
• Mezi ženami je zakázáno se pochichtá-
vat. Pokuta: 300 šekelů
• Jít kamkoliv bez Goelova povolení je za-
kázáno - pokud se nejedná o nemocnici. Po-
kuta: 400 šekelů.
• Drby jsou zakázané - jak v domě, tak te-
lefonem i v smskách. Pokuta: 500 šekelů
• Každá žena musí mít nabíječku k mobi-
lu nebo v tašce novou baterii. Kdokoliv ne-
bude mít funkční mobil - i kdyby byl doma 
- zaplatí 700 šekelů.
• Goelovi je dovoleno prohlížet místnosti 
žen. A pokud nalezne něco, co dotyčné ženě 
nepatří, tzn. že to ukradla, dotyčná zaplatí 
té, které to ukradla, pokutu 6000 šekelů.
• Goel nemá za povinnost se komukoliv 
sdělovat se svými plány. Pokud by se mu 
do nich někdo pletl, Goel ho bude ignoro-
vat a dotyčná zaplatí 600 šekelů.
• Je zakázáno se Goela ptát s kým je, co 
dělá a kam jde. Takových otázek si Goel 
nebude všímat a dotyčná zaplatí 400 šekelů.
• Je absolutně zakázané se s Goelem hádat, 
být na něj neuctivý, napadat ho nebo na něj 
pozvednout hlas. Námitky mohou být vy-
jádřeny pouze rukou. Pokuta: 700 šekelů.
• Každá žena musí mluvit s Goelem ales-
poň jednou denně. Pokud to není možné, 
tak musí aspoň poslat sms a zeptat se ho, 
jak se má, jak se mu daří a zda je vše v po-
řádku. Pokuta: 200 šekelů.
• Goel rozhoduje, s kým bude a s kým ne, 
podle svých potřeb. Nicméně je povoleno 
se zeptat, zda je možné se připojit. Zaká-
záno je však polemizovat, dělat obličeje či 
stěžovat si. Pokuta: 300 šekelů. 
• Je zakázáno volat úmyslně Goelovi na 
jeho soukromé číslo. Pokuta: 7000 šekelů.
• Kdokoliv jde s Goelem, musí s ním zů-
stat až do konce, pokud se on nerozhodne 
pro jinou. Je zakázáno odejít v prostředku, 
říct, že je unavená, nebo má něco jiného na 
práci. Pokuta: 5000 šekelů.
• Je zakázáno žádat Goela, ať se s ním spr-
chuje. Jedině on rozhoduje. Kdo není vy-
brán, se nesmí dohadovat a nesmí dělat ob-
ličeje. Pokuta: 200 šekelů
• Když Goel spí, nesmí ho nikdo budit, po-
kud o to nepožádal. Je zakázáno jíst nebo se 
sprchovat, když spí. Pokuta: 2000 šekelů.
• Ženám je zakázáno se vyjadřovat ke Go-
elovu oblečení, pokud to není líbezným 
a roztomilým způsobem. Kdokoliv by se 
k jeho oblečení vyjádřil negativně, má po-
vinnost mu koupit oblečení nové. 

Izraelský soud potrestal muže, který zotročoval ženy

Tomáš Novotný
Celý Izrael v poslední době sleduje případ muže jménem Goel 
Ratson. Ten byl 28. října 2014 po více než čtyřleté vazbě od-
souzen soudem v Tel Avivu na 30 let do vězení. Jedná se ne-
jen o případ novinářsky, až bulvárně velice atraktivní, ale i reli-
gionisticky zajímavý a typický. Na jeho případě můžeme sle-
dovat stereotypy, které nacházíme i u jiných zakladatelů sekt.

KAUZA 
GOEL RATSON
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• Goel se může ptát žen na cokoliv. Ony 
mají zakázáno ho ignorovat nebo polemi-
zovat s jeho otázkami. Pokud náležitě neod-
poví, vystavují se podezření a zaplatí 9000 
šekelů.
• Je zakázáno pracovat, pokud je v domě 
muž (za muže je považován kdokoliv nad 
12 let). Kdo to neposlechne, zaplatí poku-
tu 3000 šekelů.
• Poslední, kdo jde spát, se musí přesvěd-
čit, že je všechno nádobí umyté a nic není 
nechané ve dřezu. Jestliže Goel uvidí, že 
něco zůstalo, všechny vzbudí, poručí jim 
to umýt a každá zaplatí 50 šekelů.
• Pokud Goel zjistí, že je nějaké nádobí 
špatně umyto, jsou povinny mýt všechno 
nádobí znovu. 
• Je absolutně zakázané uhodit jakékoli 
dítě. Ať vlastní nebo cizí. Za neuposlech-
nutí pokuta 1000 šekelů.
• Žádné dítě nesmí být bez dohledu. Děti 
nesmí ven bez dozoru. Pokud je dítě přisti-
ženo samo, jeho matka zaplatí 200 šekelů.
Je potřeba se postarat, aby děti nebrečely 
způsobem, který by vzbuzoval pozornost, 
a aby děti neslyšeli všichni sousedé. Ženy 
by je neměly nechat brečet. Kdokoliv dítě 
udeří nebo nic nedělá, zaplatí 500 šekelů. 
• Děti by měly mít zhasnuta světla v sedm 
večer. Pouze ti, kdo studují, mohou mít roz-
svíceno déle. Pokuta 100 šekelů. 
• Dospělým je zakázáno se dívat v tele-
vizi na hloupé šou. Dětem je povoleno se 
dívat pouze na vzdělávací pořady. Pokud 
Goel přistihne někoho, že se dívá na něco 
hloupého, tak dospělý, který na něj dohlí-
ží, nebo rodič zaplatí 50 šekelů.
• Je zakázáno se mazlit s dítětem, líbat ho 
nebo ho dokonce i poplácavat po zádech 
jako výraz lásky. Jinými slovy: nedělat věci, 
které vyjadřují lásku. Pokuta: 400 šekelů.1

Už z těchto pravidel vyplývá to, co vy-
slovil telavivský soud v obžalovacím spi-

se: „Obžalovaný se choval k ženám jako 
ke svému majetku, jako k někomu, jehož 
celé bytí je určeno k tomu, aby mu sloužil 
a uspokojoval jeho potřeby. ... Včetně jeho 
potřeb fi nančních a sexuálních. Obviněný 
využíval své postavení a obdiv žen a na 
části z nich páchal sexuální trestné činy.“2

Nakonec byl Ratson obžalován z řady 
trestných činů, z nichž nejvážnější bylo ob-
vinění z několikanásobného znásilnění – 
a to včetně vlastních dcer, nejrůznějších se-
xuálních praktik s dětmi a podobně. Záro-
veň však byl obžalován např. i z neoprávně-
ného přijetí 140 tisíc šekelů od jedné z žen. 
Měla to být jednak pozornost za to, že si jí 
bude všímat, a jednak odměna za příslib, že 
ji vezme s sebou do Maroka. Ratson žádal 
tyto peníze na údajné splacení dluhu, který 
však ve skutečnosti neexistoval.

Přes to všechno výše trestu mnohé pře-
kvapila. Jeden z Ratsonových synů, Gael 
(všechny děti měly jména s názvukem na 
jméno Goela) po vynesení rozsudku řekl: 
„Třicet roků, to mi nejde na rozum, ani dva-
cet pět – dokonce ani deset. Čekal jsem tak 
sedm. Tatínek taky čekal sedm.“

Obhájkyně Goela Racona Rojtl Kocer 
prohlásila: „Je to tvrdý rozsudek. Nastu-
dujeme ho a pak se rozhodneme ohledně 
dalších kroků.“3

Je udivující, jak dlouho bylo možné, 
aby tato komunita existovala v několika 
bytech v Tel Avivu a jeho blízkém okolí. 
Vše by možná pokračovalo až do dnešního 
dne, kdyby se jedna z „manželek“ neobrá-
tila na Izraelskou organizaci pro postižené 
sektami a nepověděla o kriminálních akti-
vitách, které se uvnitř komunity odehráva-
jí. Na základě těchto informací se policie 
rozhodla pro akci s názvem Geula meRacon 
(Zachránění od Racona). A tak se 11. led-
na 2010 v osm hodin ráno shromáždilo před 
Ratsonovým domem na 200 policistů a so-
ciálních pracovníků. Poté, co všechny ženy 
a děti dům opustily, byl Goel Ratson zadr-
žen. Později byly zadrženy i všechny ženy 
a děti poslány do útulku.4

Neodborná veřejnost se teď podivuje, 
jak je možné, že tyto mladé, často velice 
inteligentní a nadějné ženy, byly ochotné 
žít v takovém područí svého guru.

Jistě to nebylo jen díky údajné neuvěři-
telné sexuální potenci tohoto malého muže 
se skřehotavým hlasem. I když některé ženy 
vyprávějí, že nikdy nezažily tak úžasný sex 
jako s Goelem.5 Ratson jednak využíval ob-
ratně nejrůznějších krizí žen a také typicky 
používal metody cukru a biče. Jeho partner-
ky vyprávějí, jak dovedl být velice pozitiv-

ní a nadšený a jak soupeřily o jeho přízeň. 
Jedna z nich např. uvádí ve svém vyprávě-
ní typický rozhovor, který se odehrál po je-
jím příchodu do komunity:

„Já jsem tak šťastný, že ses rozhodla 
připojit k naší rodině! Pojď Jehudit a po-
stav se před rodinu. Pověz nám, co cítíš!“ 

„Jsem šťastná.“ 
„Souhlasíte, že strávím s Jehudit dneš-

ní noc? Pojď, Jehudit.“6

Tato žena pak dál vypráví, jak vedle pří-
slibů toho, že vše bude krásné, když se při-
pojí ke komunitě, se stále šířila vyprávění 
o tom, co vše špatného postihlo toho, kdo 
od Ratsona odešel.

Typické také je to, že bylo vlastně pres-
tiží žen být co nejlepšími pro Goela. Své 
pocity velice výstižně popsala Jael Peper ve 
své knize Záchrana od Ratsona. V ní shr-
nuje roky, které s ním strávila takto: „Po-
užívala jsem svůj rozum, ale především 
jsem jednala podle srdce, protože jsem 
chtěla skutečně milovat. Život vedle Goe-
la nebyl bez těžkých rozhodování. Kráče-
la jsem velkými kroky, chtěla jsem dosáh-
nout co nejvíc štěstí, a chtěla štěstím napl-
nit všechny místnosti domu, naplnit jídlo 
v hrncích štěstím, viděla jsem štěstí v pře-
divu tkaniny, která byla na mém těle, vidě-
la jsem štěstí v uklízení domu, viděla jsem 
štěstí v chůzi na slunci, kdy se mi pot řinul 
z čela, viděla jsem štěstí ve sklonění hla-
vy, viděla jsem štěstí ve všem, co mi bylo 
zdrojem obživy, viděla jsem spoustu štěs-
tí na místě, kde byly problémy - a podaři-
lo se mi přežít.

Neplnila jsem si hlavu myšlenkami 
a představami, nehledala jsem výmluvy 
a intriky, žila jsem přítomnou chvíli bez 
myšlenky, žila jsem přítomnou chvíli bez 
frustrace a bez spalování energie. Stvořila 
jsem pro sebe svět, tak jak jsem byla zvyk-
lá ve svém dětství. Věděla jsem, že přijde 
konec, ale nevěděla jsem kdy.

Soustředila jsem se na své ženství. 
Nade všechno bylo pro mě důležité, abych 
byla ženou v plném významu tohoto slo-
va: ženou, která je podřízená, ženou, která 
je oddaná manželovi, ženou, která miluje 
bez podmínek, ženou, která mlčí, protože 
ji manžel přesahuje v mnohých ohledech, 
a ona je malinká jak mraveneček u hory.

Cítila jsem, že jsem získala v mém svě-
tě a že jsem schopná dát, co jsem chtěla, 
chtěla jsem dát ženu, skutečnou ženu - a to 
ve mě rostlo.“7             

Poznámky a medailonek autora
jsou na další straně v rámečku dole.

Goel Racon.
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V září roku 2014 uplynulo deset let od re-
gistrace Ústředí muslimských obcí (ÚMO) 
v ČR a v souladu s platnou legislativou by 
tak mohli muslimové požadovat přiznání 
zvláštních práv, tedy tzv. vyšší stupeň re-
gistrace. Přestože tak muslimové dosud ne-
učinili, protiislámští aktivisté kolem face-
bookové komunity Islám v České republice 
nechceme uspořádali petici proti přiznání 
oněch zvláštních práv, přičemž se jim po-
dařilo shromáždit přes 20 tisíc podpisů, kte-
ré počátkem září za vydatného mediálního 
zájmu předali v parlamentu. Právnímu as-
pektu petice (resp. věcné nesmyslnosti celé 
akce) se tehdy věnovala celá řada pisate-
lů, mj. první náměstkyně ministra kultury 
Kateřina Kalistová v Deníku Referendum. 

Protiislámské aktivity a emoce v ČR 
soustavně posilují tragické události v mus-
limských zemích, v současnosti především 
zvěrstva páchaná tzv. Islámským státem 
v Sýrii a Iráku. S tím souvisí i obavy ze 
zapojení se evropských muslimů do blíz-
kovýchodních bojů jakož i jejich radikali-
zace. Dle nedávných sociologických šetře-

ní drží ČR první místo v EU v procentech 
obyvatel vyjadřujících strach a odpor vůči 
islámu a muslimům, paradoxně tak vysoce 
přestihla např. Francii s její šestimilionovou 
muslimskou obcí nebo Itálii zaplavovanou
vlnami muslimských migrantů. Ostatně, 
postoje Čechů vůči islámu ovlivňují jak 
média (na islám „vsadil“ např. časopis 
Refl ex a pokleslou, nicméně velmi čtenou 
a hlavně diskutovanou, „islámskou produk-
ci“ nacházíme zejména na internetu), tak 
i četné výroky politiků, na něž byly uply-
nulé měsíce vskutku bohaté.

Kombinace okurkové sezóny a před-
volebního období přinesla v tomto směru 
vydatnou úrodu. Islámu jako závažnému 
tématu se již dávno nevěnují jen sdružení 
či osobnosti na pokraji politického spektra 
(např. J. Bobošíková, O. Chaloupka), ale 
za své jej přijali i mnozí etablovaní poli-
tici napříč politickým spektrem (viz např. 
silná slova o islámu senátora za ČSSD 
P. Lebedy, alarmující záštita poslankyně 
ODS J. Černochové nad seminářem pro-
tiislámských internetových aktivistů pořá-
daným v prostorách PČR). 

Jejich pomyslný seznam by byl dlouhý 
a stále se rozrůstá, tedy zůstává jen nemno-
ho politiků, kteří by dosud nevyjádřili své 
obavy z islámu či odpor k němu. Jednoduš-
ší by proto bylo zmínit ty, kteří si dovolili 
pronést na adresu muslimů něco pozitivní-
ho, jako např. Karel Schwarzenberg. Zda-
leka nejviditelnějším protiislámským ges-
tem (s nespornými prvky parodie) se stal 
televizní klip před volbami do evropského 
parlamentu, v němž Jana Volfová (Suvere-
nita) zahalená do černého čádoru emotivně 
varovala před islamizací země. 

Naprosto zřetelně se rozevírají pomy-
slné nůžky mezi odborností a angažova-
ností, neboť spousta politiků je v odbor-
ných otázkách (viz např. hodnocení tolik 
diskutované knihy Bilala Philipse Základy 
tauhídu) bohužel ochotna naslouchat spíše 
hlasům aktivistů, jejichž postoje konvenují 
s obavami podstatné části společnosti. Sna-
ha o věcnost, porozumění či dokonce dia-
log bývá naproti tomu nezřídka odsuzová-
na jakožto „kapitulantství“ nebo „kolabora-
ce s nepřítelem“ apod., což se velmi názor-
ně projevilo např. v internetových ohlasech 
na prohlášení iniciativy Společný hlas: Fó-
rum židů, křesťanů a muslimů zveřejněné 
23. září 2014 (koordinované ostouzení pod 
taktovkou sdružení Islám v ČR nechceme).

Záliba prezidenta Zemana v islámské 
tematice je dostatečně známá a ani letos 
jsme nezůstali ochuzeni o jeho výrok na 
adresu muslimů. Pronesl jej tentokrát při 
oslavě dne nezávislosti státu Izrael v hote-
lu Hilton. V reakci na tragédii v židovském 
muzeu v Bruselu citoval apokalyptický 
hadíth o zabíjení Židů, z něhož vyvozoval, 
že antisemitismus a xenofobie mají vyplý-
vat z podstaty islámu. Došlo přitom k ne-
poučenému a nešťastnému spojování aktu-
ální tragédie s eschatologickou vizí (kon-
textu oné apokalyptické předpovědi se ob-
šírně věnoval autor těchto řádek v článku 
Boj muslimů s židy o Soudný den aneb Mi-
loš Zeman mimo kontext psaném pro Čes-
kou pozici), nicméně za svou odvahu „na-
zývat věci pravými jmény“ sklidil prezident 
Zeman četné ovace, a to nejen na interne-
tu. Miniaturní demonstraci na jeho podpo-
ru paradoxně na Hradčanské náměstí u po-
mníku TGM (tedy muže, který se nebál če-
lit xenofobní vlně své doby) svolalo Mezi-
národní křesťanské velvyslanectví Jeruza-
lém, tj. sdružení, jež v ČR proslulo zejmé-
na politiky hojně navštěvovanými happe-
ningy proti antisemitismu.

Koncem dubna mohli diváci v hlav-
ních zprávách sledovat rozsáhlý policejní 
zásah v pražské mešitě a modlitebně a mé-
dia poté doslova zahltily následné spekula-
ce o skutečných důvodech akce. Pravidel-
ně se v nich objevovalo jména muslimské-
ho autora Bilala Philipse i titul knihy Zá-
klady tauhídu: Islámský koncept Boha, a to 
v souvislosti s policejním šetřením ve věci 
rasismu či podněcování k náboženské ne-
návisti. Došlo ke vznesení jednoho obvině-
ní, následnému šetření adekvátnosti zása-
hu, aby bylo vše nakonec shledáno přimě-
řeným. V reakci na razii uspořádali musli-
mové společnou páteční modlitbu na Let-

z  d o m o v a

Islám letos v České republice: pokus o bilancování

Bronislav Ostřanský
Rok 2014 dosud neskončil, avšak již teď je zřejmé, že ještě 
nikdy se u nás o islámu a muslimech nediskutovalo tolik a tak 
vzrušeně jako letos. Uplynulé měsíce přinesly řadu událostí, jež 
zásadním způsobem poznamenaly vnímání islámu a muslimů 
v ČR i vzájemné soužití muslimů s většinovou společností. 
Přitom každá z níže zmíněných kauz by si jistě zasloužila 
podrobnější rozbor a komplexnější hodnocení. Následující 
výčet tak nabízí jen velmi letmý pokus o prozatímní bilancování, 
který si navíc ani zdaleka nečiní nárok na úplnost.

p p

ISLÁM V ČESKU
ROKU 2014

Dokončení z předchozích stran.

Poznámky
 1   https://www.youtube.com/watch?v=3VbiFZNjAVY.
 2  http://www.haaretz.co.il/news/law/1.2469705.
3  http://www.haaretz.co.il/news/law/1.2469705.
4  http://www.infokatot.com.
5   http://www.mako.co.il/women-sex_and_love/

couples/Article-4ebdbc9b2b65831006.htm.
6   http://www.haaretz.co.il/gallery/theater/.pre-

mium-1.2292055.
7   http://www.mako.co.il/women-sex_and_love/

couples/Article-4ebdbc9b2b65831006.htm.

Doc. ThDr. Tomáš Novotný (*1952) je biblista a reli-
gionista. V současné době učí na katedře fi losofi e Fi-
losofi cké fakulty Ostravské univerzity.
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né, přímo před budovou ministerstva vnitra. 
Tento krok vzbudil mnohé nenávistné re-
akce nejen na internetu (viz snaha překazit 
modlitbu rozléváním močůvky v dané lo-
kalitě), ale podnítil též snahu o dialog čelí-
cí vlnám averze. Média tehdy zaznamena-
la prohlášení iniciativy Společný hlas, jež 
nekritizovala vlastní policejní zásah, nýbrž 
zejména mlčení, které po něm nastalo a jež 
tak dobře nahrávalo různým extremistům 
i konspirátorům.

Vedle této jistě závažné události ovšem 
došlo k řadě menších kauz, které obohati-
ly zejména okurkovou sezónu. Muslimský 
zájem na zřízení vlastního pohřebiště utnu-
la ihned v zárodku místostarostka Prahy 8 
Vladimíra Ludková (ODS), která dala oba-
vám z islamizace Libně průchod i na strán-
kách radničního periodika. Boj proti isla-
mizaci Teplic zase vzali za své sympatizan-
ti Dělnické strany sociální spravedlnosti, 
kteří demonstrovali proti tamní nepořádné 
arabské lázeňské klientele. K medializaci 
„šátkové aféry“ ze střední zdravotní ško-
ly v Praze 10 se vyjádřila ombudsmanka 
Anna Šabatová a její stanovisko následně 
rozproudilo velmi emotivní debatu napříč 
politickým spektrem. Širší úvahy o svobo-
dě slova pak vyvolalo v červnu dočasné za-
blokování stránek facebookové skupiny Is-
lám v ČR nechceme. Ostatně počet jejich 
sympatizantů dávno překročil 75 tisíc a má 
dosud stoupající tendenci, a proto tak čas-
té srovnávání české islamofobie bez mus-
limů s polským antisemitismem bez Židů 
má stále více ospravedlnění. Spolu se sílí-
cí verbální agresivitou internetových isla-
mofobů se bohužel projevuje též jisté po-
chopení části veřejnosti, či přímo snaha 
o její bagatelizaci nebo ospravedlňování, od 
nějž je pak pouhý krůček k úvahám o ko-

lektivní vině či selektivnímu přístupu k lid-
ským právům atd.

Ostatně v rámci úsilí legitimizovat 
vlastní štvaní zaznamenali čeští organi-
zovaní islamofobové řadu nepopiratel-
ných úspěchů, nejen pokud jde o spolu-
práci s politiky (těmi lokálními i celostát-
ními), kteří na islámskou notu zjevně slyší, 
ale též v odebrání akreditace MŠMT pro-
jektu Muslimové očima českých školáků. 
Tento kvalitní didaktický program vznikl 
právě proto, aby bojoval proti předsudkům 
i nenávisti a byl posuzován několika isla-
mology a religionisty (mj. autorem těch-
to řádek). Fakt, že ministerstvo před názo-
ry odborníků nakonec upřednostnilo hlasy 
„rozhořčených rodičů“ (navíc vycházející 
prokazatelně z organizované internetové 
štvanice), je zároveň smutným dokladem 
obecnější xenofobní atmosféry ve společ-
nosti, které by měli politikové čelit, nikoliv 
jí podléhat nebo se dokonce ještě podbízet.

Ani české protiislámské písemnictví ne-
zůstalo letos neobohaceno. Knižní sbírku 
pokleslostí srovnatelných snad jen s před-
válečnými protižidovskými výplody z pro-
dukce předního českého protiislámského 
aktivisty, biologa doc. Martina Konvič-
ky pod názvem Sex, drogy a islám vydala 
ve svém nakladatelství další přední posta-
va zdejšího „antidžihádu“, bloger a odpad-
lík od islámu Lukáš Lhoťan. Na webových 
stránkách White Media (www.white-media.
info) počet odhalených „islamofi lů“ už dáv-
no překročil tamní výčet „negrofi lů“. Stá-
lice českého „anti-islámu“, webový por-
tál Eurabia (www.eurabia.cz), sice bojuje 
s klesající sledovaností, zato blogerů, kte-
ří se zaměřují na islám, utěšeně přibývá.

Tak by bylo možno dlouze pokračo-
vat. Na přelomu září a října navštívil Brno 

a Prahu mediálně 
proslulý a marke-
tingově zdatný ame-
rický odpůrce islá-
mu fyzik Bill War-
ner (což je pseudo-
nym vystihující jeho 
poslání – „Varova-
tel“), který zde pro-
slovil dvě přednáš-
ky, uvedl český pře-
klad své nejznáměj-
ší publikace Právo 
šaría pro nemuslimy 
a otevřel zde poboč-
ku Centra pro studi-
um politického islá-
mu. Vystoupil rov-

z  d o m o v a

něž v pořadu ČT Události, komentáře, kde 
byl představen jako mezinárodně uznáva-
ný odborník na islám.

Pokusíme-li se z výše nastíněných stříp-
ků z mozaiky učinit nějaký obecnější závěr, 
je třeba zdůraznit stále se stupňující rozpor 
mezi reálným děním a jeho mediální repre-
zentací. Zatímco pro naprostou většinu pro-
tiislámských internetových aktivistů zůstá-
vá určujícím rovnítko mezi muslimy v ČR 
a jednou konkrétní náboženskou organiza-
cí (ÚMO), resp. několika jejími mediálně 
nejviditelnějšími členy, a islamofobní de-
baty se točí kolem několika málo dokola 
rozebíraných událostí (viz nešťastné kázá-
ní v brněnské mešitě atd.), skutečné dění 
a tendence mezi zdejší muslimskou komu-
nitou není tak snadné rozklíčovat. Souvisí 
to jednak s nedůvěrou, již zdejší muslimo-
vé k médiím dílem oprávněně chovají, ale 
též s vysokou roztříštěností zdejší „mus-
limské scény“. Nejen proto současný čes-
ký diskurs o muslimech postrádá tak čas-
to věcnost (byť překypuje emocemi), ale 
i méně pozornému pozorovateli musí mís-
ty připomínat více než cokoliv jiného vzá-
jemné míjení se.          

Poznámka
Psáno 10. 10. 2014.

V pátek 2. května 2014 se pražští muslimové modlili blízko bu-
dovy ministerstva vnitra.      Foto: Zdeněk Vojtíšek.

Prohlášení Společného hlasu, 
fóra židů, křesťanů a muslimů

Iniciativa Společný hlas, fórum židů, 
křesťanů a muslimů v České republice, 
jednoznačně odsuzuje jakékoliv zneu-
žívání náboženství k šíření a osprave-
dlňování nenávisti a násilí. Zároveň od-
mítáme neoprávněné zevšeobecňování, 
které dnes u nás vede k projevům ne-
přátelství vůči muslimům v České re-
publice, ačkoliv místní muslimská ko-
munita se od islámského extrémismu 
opakovaně jasně distancovala. Znepo-
kojuje nás šíření jednostranného nega-
tivního obrazu islámu v médiích, ne-
vhodné výroky politiků (včetně hla-
vy našeho státu) o islámu a populistic-
ké využívání protimuslimských nálad 
v předvolebních kampaních. Vyzývá-
me ke zklidnění společnosti, k spra-
vedlivému a vyváženému hodnocení 
každého člověka a k překonávání před-
sudků. Vážíme si všech, kteří již k ro-
zumnému dialogu a k pokojnému sou-
žití jednotlivých skupin v naší společ-
nosti přispívají. 

V Praze, 23. září 2014 
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Naqšbandíja názimíja (do roku 2014 „haq-
qáníja“) je relativně mladou taríqou (islám-
ským mystickým řádem, dosl. cestou) roz-
šířenou také na Západě. Jde přitom o jednu 
z historicky mnohých odnoží obecnější du-
chovní tradice taríqy naqšbandíja.1 

Súfíjský (mystický) řád naqšbandíja je 
jedním z nejznámějších, nejrozšířenějších 
a také nejvlivnějších v „islámském světě“.2 
Obvykle se jeho úspěšnost a respekt, kte-
rému se těší, vyvozuje z faktu, že se pro-
střednictvím svých šajchů vždy hlásil k or-
todoxii, trval na přísném dodržování šarí-
cy a prorocké sunny (tradice). Z pohledu 
praktikujících členů této taríqy je súfi s-
mus vlastně totéž co islám, případně jeho 
nezbytnou dimenzí, neboť jeho étos i zá-
kladní principy, doktríny a praktiky jsou 
přímo odvozeny ze dvou fundamentálních 
zdrojů všeho islámského, to jest z Koránu 
a Prorokovy sunny. 

Jméno řádu je odvozeno od jednoho ze 
šajchů či světců tvořících řádovou silsilu 
(řetězec světců), Muhammada Bahá’ud-
dína Naqšbanda (1317–1389), narozené-
ho nedaleko Bucháry v dnešním Uzbekis-
tánu. Prvním článkem této silsily je prorok 
Muhammad, její další složení se liší podle 
konkrétní odnože naqšbandíje. 

V případě názimíje tvořil donedávna 
poslední, čtyřicátý článek její zakladatel 
Velký šajch Názim Ádil al-Haqqání (1922–
2014). Šajch Názim se narodil na Kypru, po 
studiích v Turecku se v Damašku stal du-
chovním žákem Abdulláha ad-Daghestá-
ního. Ten před svou smrtí v roce 1973 au-
torizoval Názima k vedení taríqy a pově-
řil jej také misií (dacwa) v západní Evropě. 
Ta začala v Londýně, následovaly však ces-
ty do většiny zemí západní Evropy a Spo-
jených států, kde postupně vzniklo množ-

ství center taríqy, která jsou 
odpovědná za šíření nauky 
a organizování rituálních 
aktivit.3 Důležitou roli v nich 
samozřejmě hrají konverti-
té. Úspěch v šíření řádu (ne-
jen na Západě) je třeba kro-
mě jiných důvodů připsat 
i neobyčejnému charismatu 
jeho zakladatele šajcha Ná-
zima, které vedle respektu 
vyvolávalo silnou emocio-
nální náklonnost.4

Transnacionální názi-
míja má pyramidální, hie-
rarchickou strukturu. Na vrcholu pyrami-
dy stál do roku 2014 šajch Názim. Jeho 
charisma, duchovní poselství a cílevědo-
má misie stály na začátku úspěchu taríqy. 
O úroveň níže se nacházejí chalífové (zá-
stupci), nejvyšší reprezentanti Velkého šaj-
cha v jednotlivých regionech. Opět o úro-
veň níže se nalézají lokální šajchové či 
učitelé taríqy. Ty pro jejich role opět auto-
rizuje Velký šajch, kterým je po smrti Ná-
zima jeho žák a zeť Hišám Qabbání. Nej-
níže v hierarchii stojí běžní členové taríqy, 
kteří spadají do čtyř kategorií: muhibb (za-
milovaný, hledající), mubtadi’ (začátečník), 
mustacidd (pokročilý) a muríd (odhodlaný, 
skutečný následovník).5

Mezi aktivity typické pro západní pro-
středí patří kromě těch běžných rituálních 
například pořádání různých osvětových, 
„předváděcích“ akcí pro veřejnost, předná-
šek, seminářů. Pro větší přitažlivost býva-
jí tyto akce spojeny s tematickou hudební 
produkcí. Nelze opomenout ani další typic-
ký rys názimíje na Západě, ekonomickou 
aktivitu. Skrze prostředí internetu realizu-
je prodej nejrůznějšího zboží, které se vždy 

nějakým způsobem týká taríqy nebo islámu 
obecně.6 Důležitým aspektem přítomnosti 
taríqy na Západě je intenzivní zapojení žen 
do jejích struktur, které bylo usnadněno ak-
ceptací kulturní odlišnosti šajchem Názi-
mem. Na rozdíl od poměrů například v cen-
tru řádu v severokyperském Lefke, v Evro-
pě nikdy netrval na oddělování žen od mužů 
při kolektivních aktivitách, na přísném za-
halování a podobně. Nadto ve svých před-
náškách (suhba) opakovaně vyzdvihoval 
vlastnosti a schopnosti žen. 

Názimíja také představuje vynikající 
ukázku spojení tradičního poselství s mo-
derními technologiemi. Je velice aktivní na 
internetu, kde spravuje řadu webových strá-
nek týkajících se primárně víry, nábožen-
ství, histori  e a nauky taríqy, náboženského 

práva, nabízen je ale také 
prostor pro sdílení infor-
mací, diskuse, seznamo-
vání.7 Jde zároveň o plat-
formy, na kterých je vyja-
dřována touha po dialogu 
a míru, a kde je pranýřová-
na nesnášenlivost a agre-
sivita wahhábovského (sa-
lafíjského) islámu. 8

Prvky duchovní cesty
Podstatou duchovní cesty 
(taríqa) názimíje je úsilí 
o kultivaci dobrých a eli-

minaci špatných vlastností věřícího různý-
mi prostředky. Perfekce osobnosti věřícího 
podle modelu proroka Muhammada je zá-
kladním předpokladem dosažení pravého 
poznání reality (naše pozemské poznání je 
iluzorní) skrze mystický stav bytí v blíz-
kosti boží. Je však třeba zdůraznit, že do-
sažení těchto nejzazších zkušeností mystika 
skrze stav „rozplynutí v Bohu“ (faná’ fí Al-
láh) je cílem pro svou náročnost v podsta-
tě nedosažitelným pro většinu členů taríqy. 
Lze říci, aniž bych zpochybňoval samotnou 
možnost mystického poznání, že jde spíše 
o jakýsi sen motivující ke snaze o sebekul-
tivaci. Šajch Názim nakonec jednou prohlá-
sil, že „náboženství slouží pouze k vycho-
vávání lidí v dobrých způsobech.“9 Členo-
vé taríqy mají navíc i další motivace, du-
chovní i sociální spojení s charismatický-
mi lídry, pocit sounáležitosti se specifi ckou 
komunitou či mezi dalším vlastně terapeu -
tické účinky osobité náboženské praxe.10

Pro hlubší analýzu duchovní cesty ná-
zimíje je jistě důležité orientovat se dů-
kladně v širší tradici naqšbandíje. V kost-
ce však nauka názimíje obsahuje následu-

t é m a

Súfíjský řád naqšbandíja názimíja je úspěšný i na Západě

Daniel Křížek

Súfi smus (islámská mystika, arabsky tasawwuf) je důležitým 
a velmi úspěšným (co do podílu stoupenců v celkové muslim-
ské populaci) duchovním proudem, který má své počátky již 
v raném islámu. Jeho různé školy se mohou jak v nauce, tak 
v náboženské praxi výrazně lišit, mají však společnou moti-
vaci a cíl. Tím je obecně dosažení stavu blízkosti Boha skrze 
perfekci vlastností věřícího.

ODKAZ 
ŠAJCHA NÁZIMA

Tento článek prošel recenzním řízením.

Šajch Názim Ádil al-Haqqání.
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jící pravidla, duchovní principy, techniky, 
rituální elementy. 

Celá nauka je rámována šarícou. Plnění 
jejích imperativů je nezbytným východis-
kem cesty. Alfou a omegou uskutečňování 
nauky je, podobně jako u většiny ostatních 
taríq, vztah šajcha a žáka. Ten je charakte-
rizován především bezvýhradnou posluš-
ností, oddaností a důvěrou žáka vůči své-
mu učiteli. Tato úplná podřízenost, se kte-
rou žák přijímá například i příkazy týkají-
cí se jeho světského života, má své důvody. 
Šajch, držitel příslušných kvalit, schopnos-
tí, potřebného mystického poznání (haqíqa) 
a zkušeností (macrifa) je jediným kvalifi ko-
vaným průvodcem po duchovních stavech 
(hál) a zastávkách (maqám) mystika. Bez 
jeho cíleného působení v rámci kontinuál-
ně rozvíjené duchovní vazby (rábita) s žá-
kem není možné povznést se z úrovně vlast-
ní všem běžným upřímným muslimům. Po-
rušování pravidel tohoto vztahu (adab) ze 
strany žáka je pak projevem moci ega, kte-
ré je na cestě základní překážkou. V rámci 
zmíněné duchovní vazby (rábita) dochá-
zí teoreticky k realizaci všeho, co žák od 
mystické cesty očekává. Skrze ni šajch se-
sílá na žáka vize a sny, které žáka instru-
ují, a také zprostředkovává boží energii či 
milost (fajd). 

Zároveň však musí žák neustále praco-
vat na svém duchovním rozvoji. Základní 
obecnou technikou je meditace (muráqa-
ba), skrze kterou dochází například k „du-
chovnímu účetnictví“ (muhásaba), jakému-
si záznamu (i fyzicky vedenému) špatných 
skutků i myšlenek. Bez muráqaby také ne-
lze důsledně správně provádět jak denní du-
chovní cvičení adab a wird, tak asi z pohle-
du společenského života názimíje nejvý-
znamnější rituály dhikr  a hadru. 

Výchozím a neopominutelným bodem 
pro všechny druhy bohoslužeb či duchov-
ních cvičení je běžná modlitba (salát), jež 

spolu s „připomínáním Boha“ (dhikrul-
láh) tvoří esenci duchovní praxe taríqy. 
Duchovní cvičení adab a wird představu-
jí povinná a dobrovolná denní duchovní 
cvičení žáka spočívající v opakování urči-
tých litanií, koránských veršů, modliteb či 
jejich souborů. Počet opakování provádě-
ných nahlas nebo jen v duchu (až v řádech 
tisíců), se liší především podle pokročilos-
ti žáka a dní v týdnu.

Hlavní rituály dhikr a hadra
Rituály dhikr a hadra jsou velmi důležité 
jak z čistě náboženského hlediska, tak z po-
hledu vnitřní integrity společenství, neboť 
posilují – i díky radostným emocím, kte-
ré vyvolávají – vědomí vzájemnosti a tím 
utužují vazby mezi členy. Podstatou dhik-
ru je připomínání Boha, intenzivní uvědo-
mování si Boha, komunikace s ním. Použi-
jeme-li volné přirovnání ke katolické tradi-
ci, běžná muslimská denní modlitba (salát) 
je spíše mší, dhikr pak modlitbou. Je nej-
důležitější z božích příkazů, očišťuje srd-
ce věřícího, zabezpečuje milost boží. Jako 
samostatný rituál může mít podobu indivi-
duální nebo kolektivní, některé pasáže spo-
čívají v nehlasném recitování, jiné se nao-
pak pronášejí nahlas, někdy velmi hlasitě. 
Struktura individuálního dhikru může být 
jen málo formalizována, naopak společný 
dhikr (také chatm al-chwádžakán), kona-
ný v modlitebně zpravidla ve čtvrtek ve-
čer, má ustálenou podobu a to ve své krát-
ké i dlouhé verzi. Je řízen šajchem, který se 
může v některých úsecích spolehnout také 
na okamžitou inspiraci. 

Na úvod může pronést kratší kázání, 
pak již zahajuje a ukončuje různě počet-
ná opakování jednotlivých prvků modlit-
by, z nichž některé mají výraznou melo-
dickou a rytmickou složku, podporovanou 
někdy použitím hudebních nástrojů. Patří 
mezi ně zejména šaháda: „Vyznávám, že 

není božstva kromě Boha a Mu-
hammad je posel Boží“ nebo její 
první část (tahlíl), opakovaně 
je recitována Fátiha i další ko-
ránské súry (zejména al-Ichlás) 
či spojení Astaghfi rulláh (Bůh 
mi odpusť). Další součástí jsou 
takzvané „Vznešené modlitby“ 
(as-salawát aš-šarífa), který-
mi se u Boha prosí za požehná-
ní pro Proroka. Druhá polovina 
dhikru je zaměřena na vzývání 
Boha skrze jeho vznešené pří-
vlastky či takzvaná krásná jmé-
na (asmá’ al-husná). Zvláštní 

důraz je mezi nimi kladen na jména Hú 
(On),11 Haqq (Pravda) a Hajj (Živý). Na zá-
věr dhikru je pak ještě dílčí modlitba věno-
vána světcům řádové silsily. Po jeho skon-
čení účastníci vstávají, navzájem si podá-
vají ruce a objímají se v družné a pozitiv-
ní atmosféře. V západních centrech přitom 
často sdílí muži daný prostor se ženami.12 

Kolektivní rituál hadra (dosl. přítom-
nost) je pak aktivitou nad rámec nezbyt-
ných povinností súfího. Má s dhikrem 
společné některé prvky uvedené výše, také 
zde jde o potlačování vědomí vlastní osob-
nosti skrze zaměřenou pozornost věnova-
nou Bohu. Na první pohled se však liší od 
dhikru, při kterém účastníci sedí a nanej-
výš pokyvují hlavou nebo horní částí těla, 
zapojením výrazného tělesného pohybu, 
kdy zúčastnění, obklopující v kruhu svého 
šajcha, při pronášení daných formulí v ně-
kdy velmi vysokém tempu provádějí prud-
ké předklony i výskoky.

Náboženský život naqšbandíje názimí-
je je samozřejmě složitější a barvitější, než 
bylo možné ukázat v tomto omezeném pro-
storu. Zaujatý čtenář nicméně může využít 
pro lepší orientaci jak výše zmíněné webo-
vé stránky, tak odbornou literaturu.       

Poznámky
 1 V letech 2007 až 2010 jsem se tímto mladým řádem in-

tenzivně zabýval, realizoval jsem i několik fází terén-
ního výzkumu. Českému čtenáři je nyní k dispozici vý-
sledek tohoto bádání, který je zároveň primárním zdro-
jem pro tento článek: Daniel Křížek, Taríqa naqšbandí-
ja haqqáníja. Islámská mystická duchovní nauka v teo-
rii a praxi, Plzeň: ZČU v Plzni, 2014. 

 2 K historii naqšbandíje viz zejm. Marc Gaborie et alii 
(eds.), Naqshbandis: Historical Developments and Pre-
sent Situation of a Muslim Mystical Order, Istanbul: Edi-
tions Isis, 1990.

 3 Pro grafi cké znázornění světových center naqšbandíje 
názimíje viz http://www.sufi live.com/centers/.

 4 Rozhovory s jeho stoupenci to v podstatě bez výjimky 
potvrzují.

 5 K typologii členů taríqy viz např. Jorgen Nielsen, Musta-
fa Draper, Galina Yemelianova, „Transnational Sufi sm: 
the Haqqaniyya,“ otištěno v Sufi sm in the West. Jamal 
Malik a John Hinnells (eds.). London: Routledge, 2006, 
s. 103–114.

 6 Zejména „Islamic Shopping Network“ na www.isn1.net.
 7 Zejména http://www.sufi live.com/, http://www.naqs-

hbandi.org/, http://www.haqqanisoul.com/, http://sun-
nah.org/wordpress/, http://nurmuhammad.com/pbuh/, 
http://eshaykh.com/.

 8 K roli „jiného“ (wahhábismu) v konstruování identity 
členů taríqy, jakož i obecně k působení řádu v Anglii 
viz Tayfun Atay, A Muslim Mystic Community in Bri-
tain. Meaning in the West and for the West, Bremen: Eu-
ropäischer Hochschulverlag, 2012.

 9 Mawlana Shaykh Nazim Adil Sultanul Awliya, „Religi-
on Is Only for Training People in Good Manners“, Su-
fi Live.com, 14. 8. 2009, URL: http://www.sufi live.com/
print.cfm?id=1754&lc=EN.

 10 K povaze specifi cké duchovní cesty, jakož i k výkladu je-
jích jednotlivých elementů z perspektivy názimíje viz ze-
jména Hisham Kabbani, Classical Islam and the Naqsh -
bandi Sufi  Tradition, Fenton: Islamic Supreme Council 
of America, 2004; Hisham Kabbani, The Naqshbandi 

Dokončení poznámek, shrnutí a me-
dailonek autora jsou na další straně dole.

t é m a

Tento článek prošel recenzním řízením.

Učedníci očekávající příchod svého Velkého šajcha 
Názima.         Obě fotografi e Daniel Křížek.



DINGIR 4/2014120

kladech. Řád rozšířil zalo-
žením více než sta center 
ve třiceti zemích světa, na 
pěti kontinentech. Každé 
centrum bylo zřízeno jako 
nezávislá charitativní or-
ganizace. 

Do roku 1979 Núr-
bachš publikoval okolo 
osmdesáti knih, týkají-
cích se súfismu a prak-
tik řádu nícmatulláhíja. 
Stal se vzorem pro dal-
ší významné perské súfíj-
ské řády (zahabíja či qúdir 
v íránském Kurdistánu). 
Publikoval klasická súfíjská díla, jako Di-
ván, sebrané spisy šáha Nicmatulláha i dal-
ší významné súfíjské autory čtené po celém 
světě (Ghazálí, Baqlí, Iráqí či Šabistarí.)

Silsila, posvátný řetězec samotného 
řádu, sahá až k imámu cAlímu ibn Abí Tá-
libovi, jehož stoupenci byli přesvědčeni, 
že právě jeho Muhammad označil za své-
ho nástupce během své poslední cesty do 
Mekky. Po Muhammadovi se cAlí stal tak-
zvaným „walí“, oním blízkým Bohu, Jeho 
stínem na zemi. Ve jménu tohoto odles-
ku lásky, předání duchovního poselství se 
mohou tito súfíjové nazývat šícity. Věří to-

tiž, že zdroj lásky Boží je 
předáván v posvátném ře-
tězci, silsile, a je stále ve 
světě. Po odlescích tohoto 
světla se snaží navrátit 
zpět, ke Zdroji. Proto v mno-
ha svých pojednáních mají 
súfíjové tohoto řádu v úctě 
cAlího a věří, že skrze něj 
na tomto světě zůstal od-
lesk Boha. 

Spiritualita tohoto řádu 
je založena na neustálém 
pamatování na Boha (dhi-
kr), kontemplaci (fi kr), me-
ditaci (muráqaba) a neu-

stálém pracování na sobě, poznávání sebe 
(muhásaba). Centrem této spirituality 
stejně jako centrem súfi smu však zůstává 
jinotajná, mnohoznačná poezie, která od-
kazuje na skutečnosti, které nelze pocho-
pit ani vysvětlit rozumem.5 Francouzský 
fi losof, teolog a orientalista Henry Corbin 
vytvořil myšlenku existence mundus ima-
ginalis, ve kterém sídlí představy a mož-
nosti a které je ontologickým místem ar-
chetypů lidské duše. Tyto archetypy jsou 
přístupné do našich představ a prezentu-
jí se jako obrazy. Takový „svět“ nalez-
neme i v súfi smu: mezi světem reálným 
a světem smyslovým leží svět prostřední 
„cálam al-mithál“, který je světem obrazů, 
představ. Pouze pomocí symbolů člověk 
dokáže nahlédnout do tohoto světa.6 Sym-
bol není úkonem rozumu, je šifrou velké-
ho tajemství, přeje si být stále objevován, 
vykládán, nikdy není defi nitivně přečten 
a neustále vyžaduje novou interpretaci.7 

Představuje patrně nejvšestrannější mani-
festaci vnitřní dimenze islámu. 

Tato duchovní cesta je ale nebezpečná, 
jelikož vydá-li se na ni poutník sám a mis-
trův stín se nestane jeho ukazatelem, jeho 
duše bude noční můrou a srdce bude zma-

Džavád Núrbachš byl prvním, kdo ve vý-
razné míře otevřel súfíjské principy, myš-
lení a praktiky široké veřejnosti po celém 
světě. Nerozděloval lidi dle náboženské-
ho přesvědčení, rasy či životních postojů. 
Řád pod jeho vedením nepůsobil jako uza-
vřená skupina, odtržená od světa a oddaná 
kontemplacím. Zcela naopak. Nová cent-
ra tohoto řádu rozšiřují nejen učení súfi s-
mu, ale také perský jazyk, literaturu, poe-
zii, hudbu či umění.2

Velký mistr a učitel řádu nicmatulláhí, 
průvodce hledajících, se narodil v íránském 
Kermánu jako syn Kamálludína Núrbach-
še, velkého šajcha řádu Núrbachšíja. Ale ži-
votní příběh Džaváda Núrbachše se vymy-
ká původnímu předurčení. Jemu se poda-
řilo něco v té době výjimečného. Skloubil 
světské povolání lékaře a oddaného mys-
tika, píra3 řádu nicmatulláhíja. Ve dvaceti 
šesti letech zaujal místo vedoucího léka-
ře ve městě Bam, v jihovýchodním Íránu. 
V roce 1953 následoval svého učitele (Mu-
nes cAlí Zo’r Rijásatejn) a po jeho smrti se 
stal mistrem řádu nicmatulláhíja.4

Na Sorbonně Džavád Núrbachš získal 
psychiatrické vzdělání a stal se profesorem 
psychiatrie na Teheránské lékařské fakultě. 
Zároveň budoval svůj domovský súfíjský 
řád na zcela nových, tehdy výjimečných zá-

Dr. Džavád Núrbachš a novodobé poselství súfi smu

Magda Chmelová

Mezi nemnohými súfíjskými řády v Íránu, které své počátky od vozují od imáma cAlího ibn Abí 
Táliba, se zrcadlí řád nicma tulláhíja.1 Vznikl ve 14. století a ve 20. století prošel pod vedením 
dr. Džaváda Núrbachše výraznou trans formací. V súfi smu, v duchovní cestě pevně zakořeněné 
v tradicích, se tak objevil nový, moderní směr.

p

SÚFÍJSKÝ ŘÁD 
NICMATULLÁHÍJA

t é m a

Tento článek prošel recenzním řízením.

Džavád Núrbachš.

Sufi  Tradition Guidebook of Daily Practices and De-
votions, Fenton: Islamic Supreme Council of Ameri-
ca, 2004; Hisham Kabbani, The Sufi  science of self-re-
alization: a guide to the seventeen ruinous traits, the 
ten steps to discipleship and the six realities of the he-
art, Louisville: Fons Vitae, 2006.

 11 Zájmeno „On“ má v tomto kontextu význam „Ten Ab-
solutní, Nepoznaný“.

 12 K povaze rituálu názimíje v západním prostředí viz 
např. Ian Draper, „From Celts to Kaaba: Sufi sm in Glas-
tonbury“, otištěno v Sufi sm in Europe and North Ame-
rica. David Westerlund (ed.), London: RoutledgeCur-
zon, 2004, s. 144–156. V českých odborných časopi-
sech k rituálu viz Daniel Křížek, „Rituál hadry v poje-
tí naqšbandíje haqqáníje“, Nový Orient, 2013, roč. 68, 
č. 2, s. 16–20; Daniel Křížek, „Dhikr v pojetí 
naqšbandíje haqqáníje: kontext a struktura rituálu”, 

Religio, 2011, roč. 19, č. 2, s. 201–222; Daniel Křížek, 
„Ibiza: Dhikr s Naqšbandíjou Haqqáníjou,“ Nový 
Orient, 2008, roč. 63, č. 4, s. 34–37.

Dokončení z předchozích stran.

Mgr. Daniel Křížek, Ph.D. (*1977) je islamolog a antro-
polog islámu. Působí na Katedře blízkovýchodních stu-
dií Fakulty fi lozofi cké Západočeské univerzity v Plzni.

Legacy of shaykh Nazim
The article off ers a basic introduction into the history, 
structure and teachings of contemporary Islamic Sufi  
order Naqshbandiyya Nazimiyya. The author pays spe-
cial attention is to the fi gure of its founder shaykh Na-
zim al-Haqqani, to Western aspects of its activities, to 
its hierarchy, and fi nally to the key concepts, principles 
and techniques of its teaching and practice. The key ri-
tuals, dhikr and hadra, are presented in more detail.
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teno: „Když nemáš zbraň, nechoď na bitev-
ní pole. Když nemáš učitele, nehledej ces-
tu k Bohu.“ 8

Súfi smus a islámská revoluce
Svět, do kterého se Núrbachš narodil, se 
velmi lišil od toho, který roku 1979 opus-
til, když dobrovolně odešel do emigra-
ce. Si tua ce se v Íránu po roce 1979 výraz-
ně změnila v neprospěch súfíjských řádů. 
V rozhovoru imám Chomejní jasně řekl, 
že cokoliv, co nemá přímý původ u Proro-
ka, nemá na této zemi místo, protože Pro-
rok a ti, kteří ho následovali, nejednali ze 
své vůle, ale z vůle boží. Cokoli, co bylo 
před islámem, nemůže tváří v tvář tawhí-
du (boží jedinosti) obstát. 9, 10

Není tedy s podivem, že po roce 1979 
se začalo s pronásledováním súfíjů a jejich 
řádů. Súfíjové byli obviňováni a žalováni 
z pobuřování a narušování veřejného pořád-
ku.11 Emigrace ovšem dr. Džaváda Núrbach-
še obohatila. Jeho nejlepším přítelem se stal 
profesor Seyyed Hossein Nasr, nejznámější 
a nejpozoruhodnější současný íránský fi lo-
sof a islámský myslitel, který je znám pře-
devším díky tomu, že poukázal na vliv ší-
citského islámu na velké perské básníky 
Háfi ze či Rúmího.12 Dalším jeho velkým 
přítelem se stal francouzský fi lolog, teo-
log a orientalista Henry Corbin či profesor 
fi losofi e William C. Chittick, velký znalec 
Rúmího a profesor asijsko-amerických stu-
dií v New Yorku. 

Džavád Núrbachš v exilu napsal kni-
hy Súfíjské ženy (1983), Ježíš očima sú-
fíjů (1983), Duchovní chudoba v súfi smu 
(1984). Avšak bezesporu k největším a nej-
důležitějším súfíjským dílům se řadí pěti-
dílný svazek Gnose súfíjů (Ma’arif-i súfí-
ja) a šestnáctidílný svazek Symboly súfi s-
mu (Farhang-i Núrbachš), který může být 
právem považován za největší súfíjské dílo 
moderní doby. 

Súfi smus 21. století
Na příběhu dr. Džaváda Núrbachše je zře-
telné, jak se transformoval a reformoval 
súfi smus ve dvacátém století. Súfi smus se 
neustále vyvíjí, prochází různými stupni 
na cestě, stejně jako hledající. I díky mo-
derním technologiím jsou dnešní súfíjové 
mnohem více otevřeni společnosti, nestraní 
se jí a ač kontemplace v ústraní je stále dů-
ležitým bodem súfi smu, řády jako takové se 
stávají součástí společnosti a také ji ovliv-
ňují. Súfí 21. století už není nečinný, neza-
obírá se pouze svými věcmi, svou cestou, 
ale pomáhá k dobru Božího stvoře ní. Měl 

by se starat o svět kolem 
sebe, protože láska k Bo-
hu se odráží v lásce k dru-
hým.13 Súfi smus se stává 
školou uctívání Boha a služ -
by lidu. Každý súfí si má vy-
brat civilní povolání a kon-
templaci se věnovat ve vol-
ném čase. Obě složky, 
vnitřní i vnější, by měly být 
vyrovnány.

Existují však i zdrženlivější postoje 
k transfor maci súfi smu v posledních letech. 
Velký orientalista a znalec Rúmího, překla-
datel mnohých jeho děl do angličtiny A. J. 
Arberry, předpověděl modernímu pojetí sú-
fi smu a mnohým frakcím, do kterých se sú-
fi smus rozštěpil v posledním století, velký 
úpadek.14 Podle něj se súfíjské řády dosta-
ly od patnáctého století do takového úpad-
ku, že žádný vzdělanec by si již nedovolil 
mluvit v jejich prospěch.15 Súfíjské řády již 
nečelí pouze islámské ortopraxi, ale tím, jak 
se rozšířily do celého světa, se musí vyrov-
návat s postmoderní kulturou16 svých pří-
vrženců. Tím si samozřejmě uškodili neje-
nom v očích ostatních muslimů, ale také ve 
svých vlastních řadách. 

Fazlur Rahman17 vytvořil nový termín 
pro dnešní súfíje: novosúfíjové. Na kon-
zervativní nálady v muslimském světě tito 
novosúfíjové odpověděli četnými reforma-
mi, které se však tradičnímu islámu více 
vzdalují, než vycházejí vstříc.18 Barbara 
von Schlegellová, profesorka islámských 
a arabských studií, se domnívá, že súfi smus 
kdysi býval významnou kulturní a intelek-
tuální vazbou mezi muslimy a že dnes již 
není.19 V očích mnohých muslimů zůsta-
vají súfíjové onou inkluzivní, pověrečnou 
skupinou nerespektující islámské právo, 
nemající znalost Koránu a žijící na obláč-
cích mystické extáze. Není tedy s podivem, 
že súfi smus si spíše rozšířil řady svých od-
půrců. Moderní podobu islámu přece jenom 
určují spíše konzervativní skupiny Mus-
limského bratrstva, salafi stů či wahhábitů. 
Narušení dřívější rovnováhy dvou tradič-
ních stránek islámské religiozity – mystic-
ké a nemystické – si všiml sociolog Ernest 
Gellner. Tato nerovnováha vyústila do du-
sivé přemíry fundamentalismu.20

Poselství řádu nicmatulláhíja
Dr. Džavád Núrbachš se však snažil o ryzí 
naplnění poselství súfi smu sloužit jiným 
na cestě k Bohu. I když se necháme unést 
elánem vizionářských mystiků, vždy zno-
vu padneme do osidel tohoto světa, který 

je krutý, je zlý, ale je naším 
stávajícím domovem. Pra-
vý súfí musí všechny útra-
py umět přetvořit v útěchu 
pro duši, transformovat zlo 
či strádání v dobro, v po-
moc druhým. Srdce súfí-
ho by mělo být zrcadlem, 
v němž se odráží mikro-
kosmická forma božského 
jsoucna. Neměl by však za-

pomínat, že cesta k Bohu je dlážděna po-
korou a službou ostatním. Nad tímto vším 
se však musí vznášet ryzí láska. Není po-
třebnější chvíle, než v našem uspěchaném 
světě připomínat význam lásky, která nás 
navrací k našim vykořeněným základům. 
Je to duchovní kompas, který vyvádí člo-
věka ze všech slepých cest jeho putování. 

Láska prostupuje vše srozumitelné, je 
tím mysteriem tremendum et fascinans. Je 
čímsi, před čím má zamilovaný bázeň, před 
čím se chvěje, a stejně od toho nemůže od-
vrátit zrak. Je to děs a touha v jediném po-
citu. Je nedefi novatelná, nesdělitelná, ne-
přenositelná, a přesto je tím nejzákladněj-
ším lidským pocitem. 

Proto se vydejte po cestě lásky, ne-
boť „milujete-li Boha, pak mne následujte 
a Bůh vás za to bude milovat.“21 A takové-
to poselství chtěl za sebou zanechat i Dža-
vád Núrbachš.          


Poznámky
 1 Šáh Nicmatulláh se narodil roku 1330 po Kristu v Aleppu 

v Sýrii, do rodiny Mir’Abdolláha, velkého súfíjského 
mistra, který byl potomkem samotného Proroka. Po 
studiu knihy Drahokamy moudrosti (Fusús al-hikam) 
Ibn cArabího mnoho cestoval, až se usadil v Mahánu, 
kam ho následovalo mnoho hledajících. Dožil se téměř 
sta let a umřel v roce 1431 po Kristu v Mahánu, kde je 
pohřben.

 2 http://www.nimatullahi.org/, stav ke dni 6. 10. 2014.
 3 pír - mistr, učitel, dosl. stařec vede hledajícího po cestě 
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izolované spirituální skupinky, které mohou vést pouze 
k politické a sociální izolovanosti. Ačkoli se súfi smus 
vyvíjel v rámci islámské víry ruku v ruce s tradičním 
islámským učením, které má kořeny v proroku Muham-
madovi a ve zjevení Koránu, představuje esoterní prvek 
tohoto náboženství. Korán a hadíthy dle súfíjů mají tajné, 
esoterické významy a symboly (batin). Na rozdíl tedy 
od literární metody interpretace islámských posvátných 
textů (tafsír) súfi smus užívá metody alegorické, kdy jsou 
vyhledávány ve svatých textech skryté výrazy a symboly.

 11 Není tomu tak dávno, téměř dva roky, kdy dva súfíjští 
právníci, spravující oblíbený Mazdžúbán Núr web, in-
formující o novinkách ze světa súfíjských řádů nicmatul-
láhíja gonábádíja byli odsouzeni k deseti a sedmi letům 
vězení. Asi největší konfrontace súfíjů se stávajícím 
režimem v Íránu se odehrála v roce 2006 ve městě Qom, 
sídle šícitských kleriků. Náboženské centrum Husajníja 
řádu ni’matulláhíja gonabádíja bylo poničeno. Klerici 
obvinili súfíje z pobuřování a odpadlictví. Vzňala se 
velká vlna protestů, kdy do města přijeli súfíjové z celého 
Íránu bránit své přesvědčení. Přes tisíc lidí bylo zatčeno a 
demonstrace vojensky potlačena. Čas od času se obdobné 
poškozování súfíjských svatých míst, či náboženských 
center objeví i na jiných místech v Íránu. Nejedná se 
však o zcela neznámý jev, jelikož i velcí súfíjští básníci 
a mistři, jako například Rúmí, Háfi z, či Omar Chajjám 
žili pod neustálým tlakem ze strany islámské pravouky. 
ADIB, Jawad Muhammad.  The Sufi  Challenge to Iran’s 
clergy (online). Dostupné z: http://www.al-monitor.com/
pulse/originals/2013/12/sufi -practices-questioned-by-
iranian-clerics.html#, stav ke dni 6. 10. 2014.

 12 NASR, Seyyed Hossein, Shi’ism and Sufi sm: Their Rela-
tionship in Essence and in History, George Washington 
University Press: 2008.

 13 NURBAKHSH, Javad. Discourses on the Sufi  path. Lon-
don:  Khaniqah Nimatullahi Publications, 1996.

 14 ARBERRY, A. J. Sufi sm. London: Allen and Unwin, 
1950.

 15 Tamtéž, str. 122.
 16 Postmoderní kulturou mám zde na mysli demokrati-

zovaný hédonismus a spotřebu, která nás nutí vyhledá-
vat alternativní duchovní praktiky jako smysl našeho 
nenaplněného života. Více viz LIPOVETSKY, Gilles, 
Éra prázdnoty. Úvahy o současném individualismu, 
Prostor: 2008.

 17 Fazlur Rahman (1919-1988), pákistánský filosof 
a průkopník liberální reformy islámu. Obhájil význam-
nou disertační práci o ‚Ibn Sínově psychologii v Ox-
fordu. Učil na světových univerzitách (např. Durham 
University, McGill University, University of Chicago).

 18 Známé súfíjské hnutí vzniklé v šedesátých letech mi-
nulého století. Fethullah Gülen je toho dokladem. Gülen 
použil pouze některé odkazy súfíjského učení, nicméně 
svůj řád vybudoval hlavně na politicko-podnikatelských 
základech. Ovládá školy, vydavatelství, televizní stanice 
a jiné aktivity po celém světě s přínosem kolem biliónu 
dolarů. HOWELL, Julia. Sufi sm in the modern world. 
Esej pro Oxford Islamic Studies (online). Dostupné na: 
http://www.oxfordislamicstudies.com/Public/focus/
essay1010_surfi sm_modern_world.html, stav ke dni 
6. 10. 2014.

 19 SCHLEGELL, Barbara von, Translating sufi sm, Ameri-
can oriental society: 2002, s. 587.

 20 GELLNER, Ernst. Postmodernism, Reason and religi-
on. London: Routledge, 1992.

 21 Korán 3:31 v překladu Ivana Hrbka, Academia, 1972.

Syrští alawité se nacházejí na politickém i duchovním rozcestí

Luboš Kropáček

Abychom hned od počátku zabránili nedorozumění či záměně, 
ujasněme si názvosloví. Arabské adjektivum calawí znamená 
prostě „alíjovský“; naznačuje tedy vztah k cAlímu ibn Abí Tálib, 
bratranci a zeti proroka Muhammada, jemuž se ve většinovém 
sunnitském islámu dostalo postavení hlavy obce, chalífy, až při 
4. volbě (na léta 656-661). Společenství jeho stoupenců šíca, 
v plném znění šícat cAlí, však vždy uznávalo a uznává za jedi-
ného oprávněného duchovního vůdce, imáma, jenom jeho a pak 
jeho potomky. Na půdě šícitského islámu se v dějinách ustavil 
velký počet sekt a podsekt, označujících se za alíjovské. Dnes 
hrají významnou roli zvláště syrští alawité (arabsky calawíjún, 
v našich médiích běžně alavité) a turečtí alevité (turecky alevi-
ler). Jde o různá seskupení, což bude jistě užitečné vyjadřovat 
v češtině i odlišným pravopisem, byť jediné samohlásky. 
V tomto článku se věnujeme jen syrským alawitům, na jejich 
velmi rozdílně orientované turecké a kurdské téměř-jmenovce 
bude patrně vhodné zaměřit pozornost samostatně jindy.
Syrským alawitům se až do 20. století ří-
kalo většinou nusajrí. Jméno mohlo svádět 
k falešné představě, že jde o zdrobnělinu 
od nasárá („křesťané“, etymologicky „na-
zaretští“). Správně ovšem poukazovalo na 
osobu zakladatele. Byl jím Muhammad ibn 
Nusajr (zemřel po roce 868), pobočník 10. 
a 11. imáma hlavní šícitské větve, známé 
jako imámovská nebo Dvanáctníci (ith-
ná cašaríja). Pokládal se sám za „bránu“ 
(báb) imámů, jimž přičítal kvality božství. 

Po Ibn Nusajrově smrti formoval hnutí 
směřující k esoterické mystice jeho násle-
dovník al-Chasíbí (zemřel okolo 969). Ten 
své stoupence odvedl do oblasti Harránu 
v severní Sýrii a dnešním východním Tu-
recku. Z míst vzniku, jimiž byla rodná půda 
šícy v Iráku, se tak uskupení přesunulo do 
kraje, kde v 10. století dožívaly ještě v síle 
ideje pozdní antiky, astrálních kultů a gno-
se. Ohrožováni sunnitskou mocí, nusajrí se 
touto dobou z Harránu přemístili ještě dál 
do blízkých vysočin lemujících východo-
syrské pobřeží Středozemního moře. 

Ve svých zhruba tisíciletých dějinách 
v této oblasti prožili období poměrného 
klidu i vnitroislámského nepřátelství. Vý-
razný sunnitský (hanbalovský) právník Ibn 
Tajmíja (1253-1328) v jednom ze svých 
dobrozdání označil nusajrí pro jejich vě-
roučné fantazie a zvyky odporující šarícat-

ským zásadám za lid horší než židé, křes-
ťané a pohané, „škodící islámu více než 
evropští a jiní nevěřící“.1 Ibn Tajmíja pat-
ří dnes k nejcitovanějším autoritám sunnit-
ských fundamentalistů, v kontextu občan-
ské války v Sýrii je aktualizována i jeho 
zlověstná fatwa.

V Sýrii představují dnes alawité v odha-
dovaném počtu 2,6 milionů asi 12 % oby-
vatel. Pruh jejich osídlení sahá do jihový-
chodního Turecka. Tam žijí jako menšina, 
zčásti hovořící arabsky, v kilikijské nížině 
(včetně oblasti kolem rodiště Pavla z Tar-
su), zvláště pak v provincii Hatay, kterou 
v roce 1938 postoupila Francie Turecku 
jako „Alexandrettský sandžak“. Syřané 
toto gesto, provedené na jejich úkor man-
dátní mocností, nikdy neuznali a celou ob-
last (zahrnující historickou Antiochii) za-
kreslují na mapách důsledně jako syrský 
kraj Iskandarún. 

Počet alawitů žijících v dnešním Tu-
recku se odhaduje na necelý milion.2

Jak již bylo řečeno, historicky i vírou a sou-
časnou politikou odlišní alevité tvoří po-
čtem přesahujícím 15 milionů pro Turecko 
podstatně významnější náboženskou men-
šinu. Přesto se tu nabízí pole ke spekula-
cím, proč vláda Erdoğanovy Strany spra-
vedlnosti a rozvoje (AKP) od počátku jed-
noznačně podporuje povstání v Sýrii proti 
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Nicmatullahi sufi  order
The main goal of this article is to present the most extra-
ordinary person of the 20th century sufi sm Dr. Javad Nur-
bakhsh and discuss the transformation of sufi sm in mo-
dern world. His work and his application of newly inter-
preted sufi  principles have transformed the traditional Nic-
matullahi order established in the 14th century into a new 
order interacting with modern world of the 21st century.
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režimu alawitského prezidenta 
Baššára Asada. 

Pro úplnost dodejme, že 
několik desítek tisíc alawitů 
žije také v Libanonu. Mají sta-
tus konfesně-politické komu-
nity (tácifa), jedné z 18 tvo-
řících libanonsku mozaiku, 
a nárok na dvě poslanecká křes-
la v parlamentu. Za současné-
ho krveprolévání v Sýrii se po-
čet alawitů v Libanonu i v dal-
ší diaspoře nepochybně zvýšil 
o utečence. 

Alawity nalezneme také 
mezi arabskými gastarbeitry v Evropě, 
zvláště v Německu a Rakousku – opět: od-
lišujme je od početnějších alevitů. Již po 
několik generací někteří emigrují za pra-
cí a lepšími životními podmínkami až do 
zámoří, zvláště do Latinské Ameriky. Po-
dobně jako křesťanští a sunnitští emigran-
ti z levantských zemí také alawité se často 
z diaspory ke konci života vrací zpět spo-
činout ve vlasti. Přivážejí leckdy i některé 
nové zvyky, například z Argentiny dovez-
li čaj maté. Na alawitské vysočině rozšířili 
jeho oblibu a pěstování cesmíny.

Alawitská víra a náboženský život
Sluší se přiznat, že poznání věrouky a sak-
rálních stránek života alawitů zůstává do-
dnes neúplné a nejisté. Brzdí je jednak po-
stoje islámských většinových proudů, kte-
ré alawity odsuzují jako nepřijatelné extre-
misty (ghulát) a informace o jejich učení 
deformují, jednak postoje alawitů samot-
ných, kteří svůj obraz světa chrání pro ne-
početné zasvěcence, zastírají ochrannou 
přetvářkou (šícitská taqíja) a navenek při-
pouštějí pouze apologetické výpovědi nebo 
staré texty, od nichž moderní vývoj zřejmě 
pokročil. Tradičně mohou být zasvěcováni 
pouze vybraní mladíci, a to ve dvou fázích 
s odstupem 9 měsíců, neboť jde o zrození 
„nového člověka“. Zasvěcovat ženy je na-
prosto nepřípustné. Západní badatelé vidí 
alawitskou nauku jako bohatě košatý syn-
kretický konstrukt, přičemž může být vý-
znam jednotlivých složek přeceňován, nebo 
naopak unikat.

Základní osa připomíná ezoterická (bá-
tin) učení ismácílíje tj. šícy sedmi imámů. 
Svět vznikal emanací (fajd), jak učili již no-
voplatonici, po ních ismácílité a po al-Fárá-
bím také přední islámští středověcí fi losofo-
vé. Tvořivý proces probíhá jako šíření svět-
la, podobně způsobu, jaký vylíčil Suhrawar-
dí (popraven 1191) v duchu blízkém staré-

mu Íránu. Počátkem je Věčné světlo, tedy 
bůh iniciující emanační proces. Nazývá 
se „Esence“ (macná) a dal vznik dalšímu 
bytí. Tím je „Jméno“ (ism), nazývané též 
„Závoj“ (hidžáb), neboť zároveň postihu-
je i skrývá boží podstatu. Cestu k ní ote-
vírá třetí emanované bytí: „Brána“ (báb).
Tato výchozí trojice se objevuje až ve spi-
sech ze Sýrie, kde sekta přišla do styku 
s křesťany. Pro alawitu z ní vyplynula věro-
učná formule: obracím se k Bráně, klaním 
se před Jménem a uctívám Esenci. 

Pokračující emanací vznikala jsoucna 
v počtech odrážejících astrální údaje. S ší-
řením světla do materiálního světa přibýva-
lo i stínů a hříchů a svět se duálně rozdělil 
na zlo a dobro. Ryzí světelné jádro si ucho-
vali jen alawité, jimž tak zůstává i možnost 
vrátit se jednou ke světelnému zdroji. K fi -
nálnímu návratu ovšem svět směřuje kos-
micko-dějinnými cykly, jež vyznačuje čís-
lo sedm. V alawitském rozpracování nau-
ky ismácílíje se tak kombinuje 7., tj. „islám-
ský cyklus“, s trojicí. Její vrchol představují 
Alí jako Macná, Muhammad jako Ism / Hi-
džáb a Muhammadův druh Salmán al-Fá-
risí. Na ně navazují šícitští imámové, kdy 
k Hasanu al-cAskarímu (11.) přistupuje jako 
jeho Báb Ibn Nusajr. Sunnitští tři „pravo-
věrní chalífové“ (Abú Bakr, Umar a Uth-
mán) představují v alawitské duální kon-
strukci zlé protipóly k trojici vedené Alím.

Pro sunnitské muslimy jde o nepřija-
telné podrývání nejenom posvátného po-
jetí dějin, ale zvláště základního dogma-
tu tawhídu, tedy jedinečnosti Boha, který 
stvořil a řídí svět. Rozhodný odpor k jaké-
mukoliv přidružování (širk) nebo dualis-
tické či jakékoliv gnostické koncepci tvo-
řil vždy jádro islámské teologie.3 Sunnity 
ovšem neméně pohoršuje také alawitské 
učení o posmrtném převtělování. Alawi-
té se je snažili hájit poukazem na korán-
ský verš 2:253, kde Bůh hovoří o ožive-

ní mrtvých. Představa reinkar-
nace, kterou vedle nich přijali 
také drúzové, vzešlí z přepjetí 
ismácílíjského učení, vedla nej-
pádněji k vyvržení těchto obou 
sekt z islámu. V obou se nic-
méně právě tato víra může opřít 
o podporu jejich prostých věří-
cích a způsob, jak si vykládají 
leccos z vlastní zkušenosti.

Alawité se zřetelně roz-
cházejí se sunnou také v nábo-
ženském životě. Nemají me-
šity, příležitostně se společ-
ně modlí ve vlastních domech, 

a to i vsedě na židlích. Po modlitbě spo-
lečně rituálně hodují. Světí vlastní svát-
ky, včetně některých křesťanských nebo 
íránských, řídících se solárním kalen-
dářem. Za největší svátek pokládají 18. 
den lunárního měsíce dhú ʼl-hidždža, kdy 
si připomínají událost u tůňky ghadír 
Chumm v březnu 632. Tehdy při návratu 
z Mekky do Medíny Muhammad podle ší-
cit ské víry ustavil Alího před velkým davem 
vůdcem muslimů. V alawitské zbožnosti 
mají významné místo návštěvy a modlitby 
u hrobek světců nebo proroků, mezi nimiž 
se v Sýrii a Libanonu těší zvláštní úctě mý-
tický al-Chidr. Pro přísné saúdské wahhá-
bitské muslimy jsou takovéto projevy úcty 
k světcům trestuhodnou urážkou monoteis-
mu. Ve svých stravovacích zvycích alawité 
dodržují šícitské zákazy, které vedle vepřo-
vého a krve zapovídají také králičí maso, 
ryby bez šupin a dary moře. Navíc se zdr-
žují také konzumace masa samic jinak do-
volených druhů savců.4

Na cestě k dnešku
Francouzská mandátní vláda nad Sýrií ote-
vřela alawitům cestu z postavení margina-
lizované sekty chudých venkovanů k poli-
tickému významu. Francouzi nejprve roz-
dělili území na drobné konfesní státečky, 
včetně alawitského. (Nejde tu o předobraz 
budoucího výsledku dnešní syrské občan-
ské války?) Termín nusajrí byl opuštěn 
jako pejorativní. Kromě prožitku státnosti 
(1922-1936) alawity posílily i preference, 
jimž se těšili při budování syrské armády, 
včetně elitních jednotek, a lepší přístup 
k modernímu vzdělání. 

Po sjednocení rozdrobené země alawit-
ští předáci – mezi nimi otec Háfi ze Asada 
Sulajmán – psali v petici do Paříže, že by 
raději zůstali pod francouzskou ochranou. 
Sýrie však dosáhla nezávislosti a alawitské 
nové, vzdělané elity se zapojily do rostou-
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cího národního, výslovně nená-
boženského hnutí. Mladý alawit-
ský předák z Iskandarúnu Zakí 
al-Arsúzí – po marném boji pro-
ti turecké anexi rodné provincie 
– založil roku 1947 spolu s křes-
ťanem Michelem Afl aqem a sun-
nitou Bitárem panarabsky zamě-
řenou stranu Baas.5

V zemi se ujaly moci sunnit-
ské městské elity. Sýrii sužova-
ly časté převraty a ne jistota, sta-
bilitu přinesl až na podzim 1970 
převrat, který s heslem „náprav-
né hnutí“ provedl generál Háfi z 
Asad. Pocházel z alawitské ro-
diny, mocensky se opřel zvláště 
o souvěrce v silných pozicích 
v armádě i ve straně Baas. Vnitřní i za-
hraniční politiku orientoval v duchu seku-
lárního arabského nacionalismu. Ústava 
přijímaná v roce 1973 byla koncipována 
zřetelně sekulárně, jen v ustanovení o pre-
zidentu zazněla nesmlouvavá podmínka, že 
jím může být pouze muslim. Asadovo úsilí 
o uznání alawitů za šícitské muslimy naráže-
lo dlouho na neochotu ze strany vrcholných 
autorit imámovské šícy v iráckém Nadžafu 
i v íránském Qommu. Pomohl až význam-
ný libanonský šícitský předák Músá as-
Sadr fatwou potvrzující, že alawité jsou ko-
munitou šícitského islámu. 

Otázku, zda ano, nebo ne, rozdmý-
chávali po vzoru historické Ibn Tajmíjovy 
příkře odsuzující fatwy nejednou další sun-
nitští radikálové. Existovala a existují ale 
i kladná vyjádření. Za muslimskou komu-
nitu označil alawity třebas i jinak nechval-
ně známý jeruzalémský muftí al-Hádždž 
Amín al-Husajní.6 Zřejmě se dal vést vědo-
mím nacionálního zájmu. Stále naléhavěj-
ší potřebu nedopouštět rozbroje mezi mus-
limy odráží také Ammánské poselství (Ri-
sálat cAmmán), které vydal o ramadánové 
Noci úradku (lajlat al-qadr) 9. 11. 2004 jor-
dánský král Abdulláh II.7 Vyzval k defi nici, 
kdo všechno patří k islámu. Více než 550 
významných islámských duchovních vůd-
ců pak podepsalo výčet pravověrných prou-
dů (madhabů), v jejich čele čtyři sunnitské 
a pak šícitské džacfarí a zajdí. Směr džacfarí 
zahrnuje imámovskou i ismácílijskou šícu.
Dokument vyslovuje také princip, že vy-
lučováni (takfír) nemají být ryzí súfíjo-
vé a salafi sté. Odmítá jen ty, kdo za rouš-
ku islámu skrývají neodpovědné chování. 
O alawitech se nikde explicitně nehovoří, 
nejsou ani mezi signatáři, protože nemají 
vlastní reprezentativní duchovní autority. 

Sami se ale jednoznačně cítí zahrnuti ve 
skupině džacfarí. 

Syrský režim Háfi ze a jeho syna Baš-
šára Asada se vždy snažil vystupovat jako 
sekulární, a islám v zemi byl představo-
ván jako téměř jednotný. V občanských 
průkazech mají alawité i drúzové zapsáno, 
že jsou muslimové, školní výuka zahrnu-
je jedinou islámskou náboženskou výcho-
vu, v učebnicích se nepíše nic o alawitech, 
drúzech ani odnožích šícy. Nicméně opozi-
ce využila konfesní kartu k protirežimní-
mu vystoupení v roce 1982, zvláště v kon-
zervativním Hamá. Asadův režim je tehdy 
označil paušálně za dílo Muslimských brat-
ří a krvavě potlačil. Za irácko-íránské vál-
ky 1980-1988 se Sýrie postavila na stranu 
šícitského Íránu. Vztahy s íránským esta-
blishmentem se tehdy silně rozvinuly a jak 
politický, tak kulturní vliv íránského šícit-
ského aktivismu zaznamenal v zemi zře-
telný progres.8 Z druhé strany sunnitskou 
většinu infi kovaly proudy radikálního, ne-
snášenlivého džihádismu, jaké v dnešním 
konfl iktu představují zvláště Fronta Nusra 
a Islámský stát.

Alawité své vědomí identity zakláda-
jí zřejmě – jak je v arabském světě běžné 
– prvotně na rodové a klanové příslušnos-
ti. Konfese ji doplňuje. V moderní době se 
kaceřovaná tácifa upnula jednak k sekulár-
ní a nacionální politice, a pokud si blízko -
východní klima vyžaduje náboženskou 
identifi kaci, k sounáležitosti se standard-
ním islámem. Hlásí se k Alláhovi, Koránu 
a modlitbě ve směru k Mekce, a je-li tře-
ba další upřesnění, ukazuje na imámov-
skou šícu. Gnostické zvláštnosti víry patrně 
ustoupily civilnějším pohledům, alawit ská 
religio zita, chráněná po generace taqíjí, na-
byla zvláště u sekularizovaných středních 
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arabista a afrikanista. Působí v Ústavu  Blízkého Výcho-
du a Afriky Filozofi cké fakulty a na katedře religio nistiky 
Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy.

The Alawis at Political and Religious Crossroads 
The article provides basic information about history and 
location of Nusayri/Alawis in Syria, Lebanon and Turkey, 
distinct from the Turkish Aleviler. Main issues brought 
into focus are related to their syncretic beliefs and wor-
ship, which exposed them to persecutions by Sunni ru-
lers and fundamentalist environment. At present, under 
the regime of Asads, their religious life seems to be sha-
ped by secularist and nationalist trends as well as eff orts 
to be recognized as regular Shiite Muslims.

tříd rysů moderního „neviditel-
ného náboženství“ (jak je po-
psal Luckmann9), možná s prv-
ky skrývání. Sociální postave-
ní alawitských žen nijak neod-
ráží jejich znehodnocující ob-
raz v tradované věrouce. Tra-
diční zasvěcování alawitských 
mladíků do esoterického světa 
víry patří pravděpodobně také 
již spíše jen do minulosti. Žijí 
ovšem v prostředí, které ne-
přeje pluralitě a propadlo ná-
silí.        



Poznámky
 1 K dějinám sekty viz FRIEDMAN, Yaron: The Nusay-
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Identity of the Leading Minority in Syria. Leiden-Bos-
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přetištěn anglický překlad Ibn Tajmíjovy fatwy. Origi-
nál byl publikován v souboru Madžmúc al-fatáwá pod 
č. 35/145. Řadu referencí lze nalézt na internetu http://
www.islaam.com aj.

 2 Terénní výzkum v Kilikii prováděli rakouští odborní-
ci, viz PROCHÁZKA-EISL, Gisela – PROCHÁZKA, 
Stephan: The Plain of Saints and Prophets: The Nusay-
ri-Alawi Community of Cilicia (Southern Turkey) and 
its Sacred Places. Wiesbaden, 2010. Arabista prof. Pro-
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Alawiten – Glaube und Geschichte einer gnostischen Ge-
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C. H.Beck, 1994. 

 4 Srov. PROCHÁZKA Die Alawiten... s. 8-9.
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přepis z arabštiny zní Hizb al-bacth al-carabí al-ištirákí 
tj. Strana arabské socialistické obrody.
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 8 Sílící íránský vliv na šícitské obce v Iráku, Sýrii a Libano-
nu podrobně vykládá původní česká monografi e KRÁT-
KÝ, Ondřej: Blízkovýchodní internacionála. Milníky ší-
citské aktivizace ve 20. století. Brno: V. Klemm, 2014.
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Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1991.
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Foto: http://en.wikipedia.org/wiki/Alawites.
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Článek chce zároveň poukázat na transfor-
mativní potenciál víry bahá’í, který spočí-
vá v realizaci mírového světového řádu. 
Tento řád koresponduje s principy víry 
bahá’í a zároveň není v rozporu s etický-
mi regulativy starších světových nábožen-
ství, v nich totiž víra bahá’í spatřuje spo-
lečné východisko mezináboženského po-
rozumění. Transformativní aspekty víry 
bahá’í je možné označit za revoluční. Do-
kladem toho je správa společenství bahá’í, 
která aplikuje normativní charakter víry ba-
há’í do praxe.

Od báb’í náboženství k víře bahá’í
Báb’í náboženství a víra bahá’í vykrystali-
zovaly v polovině 19. století v Íránu. Jejich 
ideová pozice se utvářela v kontextu šícit-
ského islámu a je spojená s milenaristický-
mi tendencemi, které lze ovšem zazname-
nat i v rámci sunnitského islámu. Od samé-
ho začátku svého vzniku stálo náboženství 
bábí a víra bahá’í v pozici heretických hnu-
tí právě díky specifi ckému výkladu „skry-
tosti“ dvanáctého imáma al-Mahdího, v ší-
citském prostředí zvaného Qá’im. Proble-
matičnost báb’í a následně bahá’í přístupu 
k postavě Qá’ima tkví v tom, že z hlediska 
islámské věrouky šícitskou představu o pří-
chodu dvanáctého imáma deformuje. Ten-
to imám prý stále žije ve skrytosti a vrátí 
se v Bohem stanovený čas. 

Výraz al-Mahdí, jehož ekvivalentem je 
v rámci šícitského islámu Qá’im, se v Ko-
ránu nevyskytuje, oba pojmy se však na-
cházejí v hadíthech.3 Význam obou termínů 
odkazuje k mesiáši. V roce 1844 se Sajjid 
Alí Muhammad aš-Šírází (*1819 v Šírázu4) 
označil za bába, tedy za „bránu“ mesiášské 
postavy Qá’ima. Proroctví o Qá’imovi jako 
o „Tom, koho Bůh projeví,“ tvoří ideovou 
osu Bábovy ústřední knihy, zva né Baján. 

Báb vystoupil na začátku 40. let 19. sto-
letí. Během let 1842–1843 se u něj začaly 
projevovat vize a sny, které ho přesvědčily 
o jeho božském vyvolení. Bábovo prohlá-
šení nového božího zjevení představovalo 
výchozí bod nového náboženského zřízení, 
tedy náboženství báb’í. Významným mez-
níkem, který znamenal defi nitivní ideovou 
a správní odluku báb’í náboženství od islá-
mu byla konference ve ves-
nici Ba dašt (1848).5 

Stoupencem Bába se již 
v roce 1844 stal Bahá’u’l-
láh (vlastním jménem Mír-
zá Husajn Alí Núrí, *1817 
v Teheránu). Po Bábově 
popravě roku 1850 se stal 
ne oficiální hlavou báb’í 
spo le čenství. Jeho pozici 
ovšem značně komplikoval 
jeho nevlastní bratr Mírzá 
Jahjá Núrí, zvaný později 
i Subh-i-Azal, který si činil 
nárok na vedení báb’í společenství. 

Začátek Bahá’u’lláhovy prorocké ak-
tivity je spojený s uvězněním v teherán-
ském vězení, v tzv. „Černé díře“ („Si-
jáh čál“6), kde zažil první vize. Na tomto 
místě se ocitl bezprostřed-
ně poté, co došlo k pokusu 
o atentát na vládnoucí-
ho panovníka Násiruddín 
šáha v roce 1852 a Ba-
há’u’lláh byl jedním z po-
dezřelých. Díky intervenci 
ruského konzula byl na-
konec z vězení propuštěn, 
avšak jako státu nebezpeč -
ná osoba byl z podnětu tu-
recké vlády poslán do vy-
hnanství v Bagdádu v Irá-
 ku. 

Bagdádský pobyt se vyznačuje vzni-
kem Bahá’u’lláhových raných textů, mezi 
nimiž teologicky nejvýznamnější je Kniha 
jistoty (Kitáb-i-Íqán7). V tomto zjeveném 
textu odkazoval na Bába jako svého před-
chůdce, a to zejména na Bábova proroctví 
o „Tom, koho Bůh projeví“. 

V Bagdádu se Bahá’u’lláhovi podaři-
lo získat řadu příznivců, ovšem jeho po-
byt byl přerušen dalším nuceným odcho-
dem, a to do Istanbulu. Stalo se tak v roce 
1863 a samotnému odchodu předcházela 
významná událost, během níž Bahá’u’l-
láh v zahradě Ridván8 vyhlásil v kruhu 
svých blízkých a přívrženců svoji misi, 
když sám sebe označil za „Toho, koho Bůh 
projeví“, tedy za novou boží manifestaci 
a za Bohem přislíbeného. Toto prohláše-
ní přímo odkazovalo k Bábovu proroctví 
o Qá’imovi. Tímto prohlášením dal Ba-
há’u’lláh zároveň vzniknout novému ná-
boženství, víře bahá’í.

Po krátkém pobytu v Istanbulu ho os-
manská vláda téhož roku poslala na žá-
dost perské vlády do dalšího vyhnanství, 
tentokrát do města Edirne (Adrianopol). 

Na tomto místě Bahá’u’l-
láh vyhlásil svoji misi ofi -
ciálně před celým světem, 
a to prostřednictvím dopisů 
adresovaných nejvýznam-
nějším panovníkům svě-
ta. V roce 1868 byl Ba-
há’u’lláh spolu s rodinou 
a okruhem blízkých depor-
tován do trestanecké kolo-
nie ve městě Akká v Pales-
tině. V Akká byl nejprve po 
dva roky vězněn v pevnos-
ti, následně až do roku 1877 

obývali vyhnanci toto město ve volnějším 
režimu a v letech 1877–1892 jim pak bylo 
umožněno žít v okolí Akká, a sice v mís-
tě zvaném Mazraca9 a poté v Bahdží. Zde 
roku 1892 Bahá’u’lláh zemřel. 

Během pobytu v Akká 
vzniklo více než 100 tex-
tů, z nichž nejdůležitější 
pro bahá’í víru je kniha zá-
konů a nařízení zvaná Nej-
světější kniha (Kitáb-i-Aq-
das). Zároveň prostřed-
nictvím některých drob-
nějších spisů, jako je Kni-
ha smlouvy (Kitáb-i-cAhd) 
upravil Bahá’u’lláh otázku 
následnictví po své smrti. 
Vůdcem bahá’í společen-
ství určil svého syna cAb-
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Tento článek prošel recenzním řízením.

Bahá’u’lláh roku 1868.
Zdroj: http://it.wikipedia.org.

cAbdu’l-Bahá.



DINGIR 4/2014126

du’l-Baháa (vlastním jménem: Abbás Ef-
fendi10), a zároveň ho tak určil za jediné-
ho oprávněného vykladače svých textů.11

cAbdu’l-Bahá se velkou měrou zaslou-
žil o šíření Bahá’u’lláhovy zvěsti, a to ze-
jména prostřednictvím četných veřejných 
vystoupení v letech 1910–1913, kdy pod-
nikl cesty do Egypta, Evropy a USA. Jeho 
misijní činnost je spojena se zakládáním 
bahá’í společenství a se stavbou bahá’í 
chrámů (Ašchabad v Rusku,12 Wilmette ve 
Spojených státech). Období let 1908–1921 
bylo pro cAbdu’l-Baháa kromě toho dobou 
intenzivní přednáškové a literární činnos-
ti. K významným textům náležejí přede-
vším Pařížské promluvy (1911) a Odpo-
vědi na některé otázky. Za svoji činnost 
na poli prosazování tolerance mezi nábo-
ženstvími, národy a lidmi obecně obdržel 
roku 1920 jedno z nevyšších britských vy-
znamenání, a sice Řád britského impéria.13 
Krátce na to cAbdu’l-Bahá v Haifě v roce 

1921 zesnul. V závěti cAbdu’l-Bahá jmeno-
val svým nástupcem, a tím zároveň hlavou 
bahá’í společenství, Shoghi Eff endiho s ti-
tulem „Strážce Věci Boží“. 

Shoghi Eff endi se naro-
dil v r. 1897 v Akká a byl 
vnukem ´Abdu’l-Baháa. 
Vzdělání získal studiem 
na školách, nejprve v Hai-
fě, dále v Bejrútu a ná-
sledně na univerzitě v Ox-
fordu, kde studoval práva 
a ekonomii.14 S jeho jme-
nováním „Strážcem Věci“ 
začíná v historii víry ba-
há’í období zvané forma-
tivní15 (od roku 1921 trvá dosud). Je to 
doba utváření administrativně-institucio-
nální báze víry bahá’í, během níž vznikají 
první místní a národní duchovní rady a in-
stituce „Rukou Věci Boží“16 jako základní 
pilíře bahá’í správy. 

Roku 1957 Shoghi Eff endi však náhle 
v Londýně zemřel, aniž by zanechal jakou-
koli narážku či odkaz na možného nástupce. 

Společenství bahá’í se tak 
ocitlo v přechodném obdo-
bí. Řízení se ujali členové 
instituce Rukou Věci Boží, 
kteří roku 1963 inicio vali 
volbu Světového domu 
spravedlnosti, a to pro-
střednictvím členů všech 
národních duchovních rad. 
Světový dům spravedlnosti 
se sídlem v Haifě toho roku 
přebral na sebe veškerou 
správní, organizační a mi-

sijní agendu, která byla původně v kom-
petenci Strážce. Od tohoto data je to tedy 
tento kolektivní orgán, kdo vyhlašuje plá-
ny, jejichž smyslem je etablování víry ba-
há’í v globálním měřítku.

t é m a

Tento článek prošel recenzním řízením.

Prenasledovanie bahájov v Iráne
Bahá’izmus je jedno z najmladších svetových náboženstiev. Jeho tri základné doktríny by bolo možné zhrnúť nasledovne: vie-
ra v jediného boha, viera v jednotu všetkých náboženstiev, ktoré predstavujú len odlišné štádia Zjavenia, a rovnosť medzi všet-
kými ľuďmi. Od smrti jeho zakladateľa Bahá’u’lláha v roku 1892 v Akke v dnešnom Izraeli, kedy sa počet jeho nasledovníkov 
odhaduje na niečo vyše 200 000, vzrástol počet bahájov na svete na päť až osem miliónov. Najväčšie komunity bahájov sa dnes 
nachádzajú v Indií (1,8 milióna), v Spojených štátoch (c. 500 000) a v niektorých afrických krajinách (Keňa, Kongo, Zambia).1 
V Iráne, kde sa bahá’izmus zrodil a kde mal historicky najviac stúpencov, dnes žije asi 250 000 bahájov. Bahájovia tak tvoria naj -
väčšiu náboženskú menšinu v tejto islamskej republike.
 Napriek vyše storočnej histórii bahá’izmu v Iráne tu to toto nové náboženstvo nemalo nikdy ľahké. Bahá’u’lláh strávil posled-
ných 24 rokov svojho života v domácom väzení a zomrel vo vyhnanstve na území vtedajšej Otomanskej ríše. Väznení boli aj ďal-
ší prívrženci tohto náboženstva, tak v Perzii ako v Otomanskej ríši. Napriek tomu, že na územiach oboch týchto zemí žili a boli 
tolerovaní kresťania, židia a príslušníci niektorých ďalších náboženstiev, náboženské a politické elity oboch ríš považovali nové 
hnutia, predovšetkým tie, ktoré vychádzali z učenia islamu, za sekty, ktoré bolo potrebné potlačiť v snahe o uchovanie ortodo-
xie islamu. V tomto ohľade sa politickí vodcovia zhodli s náboženskými vodcami na oboch územiach, pre ktorých boli stúpen-
ci Bahá’u’lláha jednoducho odpadlíci od islamu alebo ešte horšie, podvratným politickým hnutím, ktoré slúžilo západným moc-
nostiam.2

 Kým bahájovia žijúci v nemoslimských krajinách sa vo všeobecnosti nestretávajú s diskrimináciou alebo nábožensky motivo-
vanými útokmi, bahájovia žijúci na území dnešného Iránu majú za sebou dlhú históriu perzekúcie zo strany vládnej administra-
tívy aj moslimských klerikov.3 Táto perzekúcia má dve podoby. Bahájovia sú jednak násilím nútení vzdať sa svojej viery a „vrá-
tiť sa“ k islamu. Sú väznení a zabíjaní za svoje presvedčenie. Počas vlny protibahájskeho násilia v roku 1955 (tzv. ramadáno-
vých demonštrácii) bolo napríklad zabitých sedem bahájov a ďalších 800 bolo prinútených vzdať sa svojej viery ako odpadlíc-
tva od islamu.4 Od vzniku islamskej republiky v roku 1979 bolo v Iráne popravených alebo vo väzení zahynulo niekoľko stoviek 
bahájov.5 Perzekúcia bahájov v Iráne ma okrem toho podobu systematického vylučovania bahájov z ekonomického, politického 
a spoločenského života v Iráne. V 30. a 40. rokoch 20. storočia boli postupne uzavreté všetky bahájske školy v Iráne, bahájska 
tlač bola cenzurovaná a bahájske manželstvá prestali byť ofi ciálne uznávané.

Evina Steinová (autorčin text o Bahá’í institutu vyššího vzdělání je k dispozici na www.dingir.cz).
   Poznámky
 1  Presné údaje o počte bahájov v jednotlivých krajinách nie sú známe. Prehľad existujúcich dát v Todd M. Johnson and Brian J. Grim, The World’s Religions in Figures: An Introduc-

tion to International Religious Demography (Chichester: John Wiley & Sons, 2013), 59–62. Stránky slovenskej komunity bahájov možno nájsť na http://www.bahai.sk/index.html.
 2  Prehľad o konšpiračných teóriách, v ktorých hlavnú úlohu zohrávajú bahájovia vAdib Masumian, Debunking the Myths: Conspiracy Theories on the Genesis and Mission of the 

Bahá’í Faith, 2009, https://www.academia.edu/343383/Debunking_the_Myths_Conspiracy_Theories_on_the_Genesis_and_Mission_of_the_Bah%C3%A1%C3%AD_Faith.
 3  Zatiaľ najdetailnejšiu správu o stave iránskej komunity bahájov publikovala Iran Human Rights Documentation Center v roku 2006 pod názvom A Faith Denied: The Persecution 

of the Baha’is of Iran. Správu si je možné bezplatne stiahnuť na stránkach IHRDC: https://www.academia.edu/343383/Debunking_the_Myths_Conspiracy_Theories_on_the_Ge-
nesis_and_Mission _of_the_Bah%C3%A1%C3%AD_Faith.

 4  A Faith Denied, 9–10.
 5  Skutočný počet bahájov väznených alebo popravených za svoje náboženské presvedčenie nie je známy. Podľa vyhlásenia Baha’i International Community pre Organizáciu spoje-

ných národov zo septembra 2014 bolo v tejto dobe viac než 100 bahájov v iránskych väzeniach väznených na základe ich náboženského presvedčenia a od roku 2005 bolo v Iráne 
zatknutých 710 bahájov na základe ich náboženského presvedčenia. Podľa toho istého vyhlásenia bolo len v prvých desaťročiach islamskej republiky popravených viac než 200 
bahájov. Zdroj: http://www.bic.org/media/Current-situation-Bahais-in-Iran.

Shoghi Eff endi.



DINGIR 4/2014 127

V těchto plánech se 
jedná především o mi-
sijní činnost, zakládá-
ní nových místních a ná-
rodních duchovních rad 
a podporu již existují-
cích, povzbuzování jed-
notlivých bahá’í věřících 
v jejich duchovním růs-
tu, podporu duchovního 
vzdělávání apod. Světo-
vý dům spravedlnosti je 
v podstatě vrcholem ad-
ministrativní pyramidy, 
která je tvořena institucemi volenými a in-
stitucemi jmenovanými. Způsob vedení 
správy není centralistický, ale děje se v in-
tencích principu subsidiarity.

Aspekt fi nality a univerzality 
ve víře bahá’í
Bahá’í autoritativní texty deklarují neod-
dělitelnost Bábova a Bahá’u’lláhova zje-
vení, které je součástí vývojové řady bo-
žích zjevení v dějinách spásy. Podle báb’í 
náboženství a víry bahá’í je totiž zjevová-
ní boží vůle postupné a žádné ze zjevení 
není absolutní, ale relativní. Takto – jako 
relativní zjevení na cestě duchovní evoluce 
lidstva – pojímají náboženství báb’í a víra 
bahá’í jiná náboženství. Činí si proto ná-
rok být univerzálním náboženstvím, které 
v duchovní evoluci lidstva představuje dal-
ší vývojový stupeň. Lidstvo se totiž z hle-
diska víry bahá’í dostalo do fáze duchov-
ní dospělosti, kdy je s to pochopit jedno-
tu Boha, proroků a lidstva. Cílem duchov-
ní evoluce je nový světový řád. Stoupenci 
víry bahá’í usilují o dosažení tohoto řádu 
a mají za to, že se již postupně realizuje. 

Víra bahá’í se sama označuje za nové 
paradigmatické náboženství17 s výraz-
ně uni verzalistickými rysy. Toto označe-
ní souvisí s tendencí tohoto náboženství 
transformovat stávající strukturu společ-
nosti ve smyslu mírového světového řádu. 
Shoghi Eff endi tuto změnu nazývá revolucí 
a předvídá dalekosáhlé změny ve struktuře 
společnosti, jichž nebude dosaženo pouze 
prostřednictvím běžných procesů politiky 
a vzdělávání.18 Revoluční průběh změn při-
rovnává k procesu sjednocování jednotli-
vých států do federace v USA. Dále uvádí, 
že bahá’í nemají v úmyslu stávající řád re-
formovat, ale vytvářet nenásilným způso-
bem řád nový, a to v rámci řádů již existu-
jících. Věří, že se jim podaří postupně pro-
sadit jejich vlastní metody, které povedou 
k transformaci v bahá’í světový řád, a to 

v součinnosti s procesy sjednocování, kte-
ré již probíhají mimo sféru bahá’í víry (na-
příklad s Organizací spojených národů). 
Bahá’í světový řád pak bude odrážet je-
jich věroučnou teorii o jednotě Boha, pro-
roků a lidstva.

Proces sjednocování má dle víry ba-
há’í vyvrcholit do podoby světového řádu, 
v němž budou převládat principy víry ba-

há’í a bude v něm platit jednot-
ný kodex práva akceptovaný 
zástupci národů světa. To Sho-
ghi Eff endi označil za „federa-
ci lidstva“.19 Určitým modelo-
vým příkladem vize světové-
ho řádu jsou místní a duchovní 
rady víry bahá’í, které zastře-
šuje Světový dům spravedlnos-
ti. Bahá’í věřící mají rovněž za 
to, že zamýšlený a očekávaný 
nový světový řád se odehrává 
i mimo sféru víry bahá’í v po-
době ještě neuskutečněného 

tzv. Menšího míru. Proces utváření Men-
šího míru – jak bahá’í věří – se týká pře-
devším sféry politiky a k jeho uskutečnění 
dojde po politickém sjednocení světa. Se-
kulární a politický Menší mír má být před-
stupněm Většího míru, který bude důsled-
kem zduchovnění světa. Dosažení tzv. Nej-
většího míru pak závisí na dosažené míře 
duchovního vývoje lidstva jako celku.

Roku 1985 vyzval Světový dům sprave-
dlnosti k celosvětovému řešení globálních 
problémů a za tím účelem vydal Příslib svě-
tového míru, v němž se zamýšlí nad výzvou 
„jednej tak, jak by sis přál, aby druzí jedna-
li s tebou,“ a vyvozuje z ní možnost míro-
vého soužití na základě hledání jednoty.20

Stoupenci víry bahá’í se neangažují 
v politice, neboť by taková aktivita stála 
v rozporu s náboženskými pravidly jejich 
víry. Zřejmý a doložitelný je ovšem prak-
tický dosah bahá’í principů nacházejících 
široké pole působnosti v oblastech vzdělá-
vání, sociálních projektů, zahrnujících ob-
last zdraví a ekologie, na půdě mezinárod-
ních organizací (OSN).

Úsilí stoupenců víry bahá’í o realizo-
vání světového řádu založeného na princi-
pech humanity, rovnosti vyznání a pohlaví 
a demokratických principech je dalším 
z pokusů21 o lepší svět, respektive o hu-
mánnější způsob jednání jak na individu-
ální, tak na kolektivní úrovni. Soudržnost 
a fungování takto definovaného světa 
a vztahů v něm ovšem předpokládá změ-
nu v motivaci k jednání. Víra bahá’í nabízí 
vizi světového řádu, v němž se mají veškeré 
procesy odehrávat nikoli cestou mocensky 
motivovaných zájmů, ale cestou humánně 
motivovaného jednání, a to v součinnos-
ti s vírou v Boha, jakožto nejzazšího zdů-
vodnění takového jednání. Je otázkou, do 
jaké míry se stoupencům víry bahá’í podaří 
toto uplatňovat, a být tak příkladem pro ty, 
kterým není takový způsob jednání vlastní. 
                                                                 

Věznění 
íránští představitelé víry bahá’í 
napsali prezidentu Rúhánímu

Současný íránský prezident Hasan Rúhá-
ní (zvolen roku 2013) navrhl 26. listopadu 
2013 Chartu občanských práv a předal ji 
íránské společnosti k diskusi. Na základě 
toho mu sedm vězněných vedoucích před-
stavitelů víry bahá’í v Íránu zaslalo v pro-
sinci 2013 dopis, v němž upozorňují, že 
v Íránu nevznikne pokojná a prosperující 
společnost, dokud „společenské a práv-
ní podmínky ne umožní, aby s jednotlivými 
součástmi společnosti bylo jednáno stejně 
a správně, aby všem jednotlivcům byla 
udělena jejich základní lidská práva a aby 
žádný z nich nebyl podroben a utlačován 
z důvodu své etnicity, genderu, nábožen-
ské víry nebo kterékoli jiné odlišnosti“.
 Představitelé víry bahá’í, kteří v době 
psaní dopisu byli již pátým rokem ve vě-
zení, upozornili také na osud příslušníků 
své víry: tisíce jich bylo propuštěno ze 
zaměstnání v úřadech, více než dvě stě 
jich bylo popraveno, tisíce studentů byly 
vyloučeny z univerzit, stovky jich byly 
v posledních osmi letech odsouzeny k vy-
sokým trestům, a to včetně autorů dopi-
su, kteří byli za svou službu íránské ba-
há’í komunitě odsouzeni ke dvaceti le-
tům vězení.
 Dopis je k dispozici na adrese http://
news.bahai.org/story/977.

Zdeněk Vojtíšek

Světový dům spravedlnosti v izraelské Haifě.
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Tento článek prošel recenzním řízením.
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Islámské feministky a jejich boj za genderovou rovnoprávnost

Gabriela Özel Volfová

„Ženy v rámci muslimských společenství představují značný 
kreativní potenciál. Tyto zdroje jsou však většinou využívány, 
pouze pokud slouží k upevňování tradičních, a tedy často pa-
triarchálních, struktur.“ 1 – „Věřící muži a věřící ženy jsou si 
vzájemně přáteli a přikazují vhodné a zakazují zavrženíhodné.“ 2

Islámské feministky a jejich boj za genderovou rovnoprávnost

MUŽI A ŽENY 
JSOU SI PŘÁTELI

Poznámky
 1 V ČR je v současné době přibližně 300 bahá’í věřících. 

Na rozdíl od jiných evropských zemí dosud není bahá’í 
víra v České republice státními orgány registrována jako 
náboženská společnost.

 2 V odborné literatuře české provenience se lze setkat 
i s termínem „baháismus“. Viz např. Luboš Kropáček, 
Duchovní cesty islámu, Praha: Vyšehrad, 1993, s. 201-
205; Zdeněk Vojtíšek, Encyklopedie náboženských směrů 
v České republice, Praha: Portál, 2004, s. 308.; Štampach 
uvádí „bahá’í víra“. Viz Štampach Odilo Ivan, Přehled 
religionistiky, Praha: Portál, 2008, s. 126.

 3 Srov. Mariella Ourghi, Schiitischer Messianismus und 
Mahdí-Glaube in der Neuzeit, Würzburg: Ergon-Verlag 
GmbH, 2008, s. 17.

 4 Manfred Hutter, Handbuch Bahá’í, Stuttgart: W. Kohl-
hammer GmbH, 2009, s. 22 

 5 Moojan Momen, Bahá’u’lláh: eine Kurzbiographie, 
Hofheim: Bahá’í Verlag GmbH, 2013, s. 31-34.

 6 Manfred Hutter, Handbuch... s. 32; Moojan Momen, 
Bahá’u’lláh... s. 45-51.

 7 V Knize jistoty Bahá’u’lláh objasňuje povahu Bábova 
perského Bajánu a v narážkách naznačuje svoje poslání 
s mnoha odkazy na zmínky o „Tom, koho Bůh projeví “ 
(man juzhiru-hu’lláh). Původně se kniha jmenovala Ri-
sáli-je Chál (Epištola strýci), neboť v ní Bahá’u’lláh re-
agoval na otázky ze strany Bábova strýce (jménem Ha-
dži Mírzá Sajjid Muhammad). Srov. Bahá’u’lláh, Kni-
ha Istoty: Kitáb-i-Íqán, Bratislava: Bahájské spoločen-
stvo v Slovenskej republike, 2012. s. 18–19.

 8 Udo Schaefer; Nicola Towfi gh; Ulrich Gollmer, Desin-
formation als Methode. s. 485–490.

 9 Moojan Momen, Bahá’u’lláh... s. 157–177.
 10 Luboš Kropáček, Duchovní cesty... s. 203. 
 11 Bahá’u’lláh, Kitáb-i-Aqdas, Trenčín: Svetlana, 2004, 

odstavec č. 174, s. 85. 
 12 Dnešní Turkmenistán.
 13 Manfred Hutter, Handbuch... s. 50.
 14 Ibid., s. 51. 
 15 Celková epocha tzv. formativního věku bývá dále členěna 

následovně: I. (1921–1947); II. (1947–1963); III. (1963–
1986); IV. (1986–2001), V. (2001–dosud). Srov. viz Lo-
cal Spiritual Assembly of the Bahá’ís of Boise, Idaho, 
comp., Brief History of the Bahá’í Faith. [online]. [cit. 
2014-09-20]. Dostupné z URL: http://bahai-library.com/
brief_history_bahai_faith.

 16 Manfred Hutter, Handbuch... s. 53.
 17 Johann Figl (Hrsg.), Handbuch Religionswissenschaft. 

Religionen und ihre zentralen Themen, Innsbruck-Wien: 
Tyrolia-Verlag, 2003, s. 471. 

 18 Shoghi Effendi, Bahá’u’lláhův světový řád, Praha: 
Bahá’í nakladatelství, spol. s r. o., 2008, s. 66

 19 Ibid., s. 65. 
 20 Světový dům spravedlnosti, Příslib světového míru. 

Prohlášení Světového domu spravedlnosti, Erfán-
Bahá’í vyhledávací knihovna. [online]. [cit. 2014-11-
02]. Dostupné z:URL: http://www.erfan.cz/cz/view.
php?cisloknihy=2005092212.

 21 Může být srovnán např. s projektem Světový étos, ini-
ciovaný Hansem Küngem.

Islám je západními liberálními feministka-
mi, ale také sekulárně smýšlejícími ženami 
v muslimském světě, nazírán jako nábožen-
ství, které staví ženy do pozice podřízené 
muži. Islám je často identifi kován s před-
stavou zahalené, a tudíž trpící ženy zbave-
né práv na vzdělání, práci, řízení automo-
bilu apod. Jak ve svém výzkumu ukázala 
Lila Abu-Lughodová, ve jménu osvobození 
muslimských žen z okovů islámu dochází 
i k západním intervencím na Blízkém vý-
chodě s cílem nastolit v zemích demokra-
cii, ve které budou práva žen zaručena.3 

Je pravdou, že v mnoha muslimských 
zemích založených na patriarchálním uspo-
řádání dochází k potlačování ženských 
práv. Otázkou ovšem zůstává, zda důvo-
dem diskriminace žen v rodině, ve společ-
nosti či v politice je islám či právě ony výše 
zmíněné patriarchální struktury upřednost-
ňující moc mužů. A jsou to právě islámské 
feministky, které na toto poukazují a kte-
ré se snaží právě skrze islám postavení žen 
v muslimských společnostech reformovat 
pomocí feministické interpretace neboli 
exegeze náboženských textů.

Spisovatelka Elisabeth Segranová uvá-
dí, že když se feminismus objevil v devate-
náctém století v Evropě a v Americe, byla 

v té době většina muslimského světa stá-
le ještě pod koloniální nadvládou Západu, 
a muslimské ženy proto spojovaly feminis-
tické hnutí s ideologií západních režimů, 
které je utiskovaly.4 Z tohoto důvodu se 
feminismus v islámských státech rozví-
jel později. Jiným důvodem je přetrváva-
jící patriarchální tradice, která zakořenila 
genderovou nerovnoprávnost natolik, že 
se proces emancipace muslimských žen 
stal složitou a trnitou cestou.

Když ve století dvacátém většina mus-
limského světa získala nezávislost, islám 
byl považován za jakousi národnostně 
osvo bozující sílu, na níž se ženy zpočátku 
nad šeně podílely.5 Jak vliv politického is-
lámu postupně narůstal – což bylo patrné 
zejména v Íránu po vítězství islámské re-
voluce v roce 1979 či během alžírské války 
za nezávislost v letech 1954–1962, – začalo 
mnoho žen v islámském světě, ale i na Zá-
padě, nazírat na islám jako na hlavní nástroj 
útlaku žen. Vznikalo velké napětí mezi ná-
boženstvím a feminismem. Mnoho muslim-
ských žen se v té době vzdalo své víry, pro-
tože pro ně byla genderová rovnoprávnost 
a islám neslučitelné.

Pro jiné ženy byla volba mezi nábožen-
skou identitou a vírou v genderovou rov-

noprávnost nepředstavitelná; zna-
menala buď zradit víru nebo femi-
nistické přesvědčení. Ženy, které se 
nechtěly vzdát ani jednoho a jimž 
jazyk univerzálních lidských práv 
(obsažený například v Úmluvě OSN 
o odstranění všech forem diskrimi-
nace žen) zněl cize, chtěly bojovat 
za spravedlnost a rovnoprávnost 
v rámci islámské tradice. Začaly 
si říkat islámské feministky.6 Tak 
se koncem 80. let minulého století 
objevily pokusy o syntézu islámu a 
feminismu. Mezi věřícími ženami 
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Kristýna Pilecká (*1979), absolventka Pedagogické fa-
kulty ZČU v Plzni a Evangelické teologické fakulty UK 
v Praze. Nyní doktorandka na katedře teologické etiky 
ETF UK. Ve své připravované dizertační práci se zabý-
vá problematikou Küngova projektu Světového étosu 
a bahá’í vize světového řádu. Působí jako učitelka a lek-
torka němčiny a výtvarné výchovy. 

Bahá’í Faith: Vision of the new world order
In this article the author focuses on the Bahá’í Faith, 
which originated in the mid-1800s in Iran. The Bahá’ í 
Faith is currently a worldwide monotheistic religion with 
a claim to universality and its own administrative order. 
The article intends to explain the historical context of the 
Bahá’í Faith and demonstrate its transformative potential, 
as well as clarify the theological-ethical substantiation of 
the Bahá’í vision of the world order: The new world or-
der, envisioned by Bahá’u’lláh, is presented by means of 
the theory of ‘progressive revelation’.

Všechny ilustrační fotografi e u tohoto článku: 
http://pixabay.com.           Autor: ebrahim.
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začínala převažovat potřeba skloubit islám 
a lidská práva a domoci se větších práv 
skrze islám, konkrétně Korán.  

Západním feministkám se to bude zdát 
asi zvláštní, ale boj islámských feminis-
tek za větší genderovou rovnoprávnost ve 
společnosti z islámské tradice spíše vychá-
zí, než by ji popíral. Vzhledem k tomu, že 
islámské feministky jsou toho názoru, že 
neexistuje pouze jeden jediný správný 
a autoritativní výklad Koránu a hadíthů (vy-
právění o činech a výrocích Proroka Mu-
hammada a jeho následovníků), může proces 
interpretace koránských veršů či výkladů 
náboženského práva šaríca probíhat prak-
ticky donekonečna. Kritika genderové dis-
kriminace v islámu nepochází tedy jen z úst 
sekulárně smýšlejících feministek v mus-
limských zemích, které se odvolávají na 
univerzální lidská práva. Jsou to také ná-
božensky smýšlející ženy, které patriarchál-
ní výklady náboženských textů napadají 
a hlásají možnost lidských práv v rámci 
islámu na základě původní myšlenky Ko-
ránu, kterou bylo rovnoprávné postave-
ní muže a ženy ve společnosti a vzájemné 
doplňování obou pohlaví. Například Ra-
beya Müllerová bojuje o prosazení princi-
pu „genderové demokracie“ v muslimských 
společnostech, kde se ženy budou „rovno-
právně zapojovat do politiky organizací 
a do teologického diskursu“.7

Müllerová – tak jako ostatní islám-
ské feministky jako například Asma Bar-
lasová8 či Amina Wadudová9 – zmiňuje ve 
svých exegezích Koránu tzv. „ontologic-
kou rovnost“ mezi pohlavími, podle kte-
ré je klasický patriarchální výklad o pr-
vořadosti stvoření muže Bohem mylný. 
Islámské feministky chápou súru 4, ve kte-
ré se pojednává o stvoření člověka, jako dů-
kaz teo logického základu rovnosti pohlaví 
v islámu, kdy Bůh stvořil muže a ženu zá-
roveň ze stejného „nafs“ (jediná substan-
ce, duše apod.). Tento genderově neutrální 
výklad nabourává tradiční pojetí o druho-
řadém stvoření ženy, jak je tomu například 
i v Bibli, podle níž žena vznikla ze žebra 
muže. To, že je Korán ve své podstatě gen-
derově rovnoprávný, Müllerová dokládá 
tím, že reinterpretuje genezi člověka takto:

„Lidé, mějte úctu k síle stvoření, která 
vás z bytosti jediné stvořila a z této (je-
diné bytosti) stvořila partnera a partner-
ku, a z těchto dvou vzešlo velké množství 
mužů a žen.“ 10 

Jak je vidět na předchozí feministické exe-
gezi stvoření člověka založené na ontolo-

gické rovnosti mezi pohlavími, jsou islám-
ské feministky toho názoru, že Korán, po-
tažmo islám, sám o sobě není ve své pod-
statě zaujatý či nespravedlivý vůči ženám. 
Věří, že za nerovnoprávné postavení a za 
diskriminaci žen může patriarchální spole-
čenské uspořádání, které dalo mužům moc 
nad ženami ve všech oblastech života. Ten-
to patriarchální pohled na svět se promí-
tl i do interpretace islámských textů. Pro-
ti němu islámské feministky bojují přede-
vším a jej považují za zdroj genderové dis-
kriminace vůči ženám žijícím v muslim-
ských zemích. Islámské feministky se pro-
to vracejí k původním náboženským tex-
tům, reinterpretují je podle kódu gendero-
vé rovnosti a snaží se ji poté prosadit i do 
legislativy. Jejich reinterpretace je založe-
na na myšlence, že islám a nespravedlnost 
se vzájemně vylučují. 

Mnoho muslimských žen stráví celý 
svůj život ve víře v to, že jejich podřad-
né postavení v rodinném, společenském 
a politickém životě je zakotveno již ve sva-
té knize a že například bití, polygamie či 
zahalování jsou přáním Boha. Kdyby hod-
laly toto boží přikázání zpochybnit, utrpě-
la by jejich víra a ony by se od Boha od-
vrátily, což je pro ně jako pro věřící ženy 
nepřijatelné. Podle Segranové mnoho žen 
neodmítne manželovi sex a nechrání se ani 
proti AIDS použitím kondomu, protože se 
bojí, že by mohly být potrestané za svou ne-
poslušnost („nušúz“).11 Tradiční interpreta-
ce súry 4 verše 34 přisuzuje totiž vyšší po-
stavení muže nad ženou, a pakliže by žena 
byla muži neposlušná, má muž právo ženu 
potrestat bitím:

„Muži zaujímají postavení nad žena-
mi proto, že Bůh dal přednost jedněm 
z vás před druhými, a proto, že muži dá-
vají z majetků svých ženám. A ctnostné 
ženy jsou pokorně oddány a střeží skry-
té kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. 
A ty, jejichž neposlušnosti se obává-
te, varujte a vykažte jim místo na spaní 
a bijte je! Jestliže jsou vás však posluš-
ny, nevyhledávejte proti nim důvody!“ 12

Podle islámských feministek má ovšem 
výše citovaný verš za cíl násilí na ženách 
omezit, spíše než ho běžně praktikovat a dá-
vat k tomu jakési boží požehnání. Islámské 
feministky totiž argumentují tím, že verš 
vznikl brzy poté, co islám nastoupil po ob-
dobí „džáhilíje“, tedy po období neznalos-
ti. V předislámské době bylo totiž na že-
nách pácháno násilí bez jakéhokoliv ome-
zení. Tomu islám učinil přítrž tím, že jasně 

vymezil, v jakých případech lze ženu po-
trestat. Islámské feministky ve svých exe-
gezích vycházejí z koránského pojetí ide-
álního manželského soužití, které je zalo-
žené na vzájemně se doplňujících charak-
teristikách muže a ženy. Tak to ostatně říká 
Korán v 9. súře, verš 71: 

„Věřící muži a věřící ženy jsou si vzá-
jemně přáteli a přikazují vhodné a za-
kazují zavrženíhodné, dodržují modlit-
bu, dávají almužnu a jsou poslušní vůči 
Bohu a Jeho poslu. Nad těmi se Bůh věru 
slituje, neboť Bůh mocný je i moudrý.“ 13 

Islámské feministky se proto zapojují do 
reinterpretace klíčových veršů, výrazů 
a termínů podle genderově neutrální linie 
ve snaze vyvrátit tradicionalistické patriar-
chální interpretace, které například ospra-
vedlňují domácí násilí. Jako příklad lze 
uvést slovo „jadribúhunna“, které bylo tra-
dičně překládáno jako „bití“, ale které pod-
le feministické interpretace může také zna-
menat „jít svou vlastní cestou“. Takový vý-
klad může pomoci ženám ukončit manžel-
ství a nenechat na sobě páchat násilí. Isla-
molog Luboš Kropáček ve své studii uvá-
dí, že „povolení ženy bít… je muslimskými 
exegety vykládáno jako souhlas s mírným 
trestem, který může být pro stabilitu rodi-
ny účinnější než dlouhé hádky. Svou vůd-
čí povahu je muž povinen vyvažovat plnou 
materiální péčí o manželku a děti.“14 Když 
se přesto stane, že manželé své manželky 
bijí, zanedbávají je a nestarají se o ně či si 
dokonce domů nezákonně přivedou další 
manželku, argumentují islámské feminis-
tky tím, že tyto mysogynní praktiky jdou 
proti samotnému duchu islámu.

t é m a

Dívka s hidžábem.     –       Autor: husnil24.
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Mezi další sporné verše, které mají 
za následek stereotypní vnímání muslim-
ských žen jako utlačovaných ne-bytostí, 
jsou súry 24 a 33 pojednávající o zahalo-
vání. Není bez zajímavosti, že Korán za-
halování ženského obličeje nepřikazuje. 
V počátcích islámu se ženy modlily v meši-
tách vedle mužů nezahalené. Korán přika-
zuje decentní odívání na veřejnosti jak že-
nám, tak mužům, a to z důvodu zachování 
ctnosti a pořádku ve společnosti. V Korá-
nu je zmínka pouze o Prorokových ženách, 
které si mají oblékat „džilbáb“ (plášť). Ten 
byl z počátku znakem identity věřících žen 
z vyšší vrstvy, které – když se objevily na 
veřejnosti – měly být tímto kouskem oděvu 
chráněny před možnými útoky sexuálního 
obtěžování. Korán proto „džilbáb“ nepojí-
má jako všeobecné nařízení, aby se ženy 
zahalovaly. Islámské feministky poukazu-
jí na to, že je chybou považovat specifi cká 
nařízení Koránu za všeobecná. 

„Proroku, řekni manželkám svým, dce-
rám svým i věřícím ženám, aby přita-
hovaly k sobě své závoje! A toto bude 
nejvhodnější k tomu, aby byly poznány 
a nebyly uráženy. A Bůh je odpouštějí-
cí, slitovný.“ 15 – Korán, súra 33, verš 59

Postupem času začaly ženy z ostatních vrs-
tev muslimské společnosti napodobovat 
Prorokovy ženy a také začaly nosit „džil-
báb“ jako výraz prestiže a statutu. Takže za-
tímco patriarchální exegeze tyto verše vy-
kládají jako všeobecnou povinnost muslim-
ských žen zahalovat se, feministicky ladě-
ná interpretace vyzdvihuje specifi cký his-
torický kontext, ve kterém se zahalování 
v islámu rozšířilo. V Koránu, súra 24, ve 
verších 30 a 31 je psáno:

„Řekni věřícím, aby cudně klopili zrak 
a střežili svá pohlaví - a to je pro ně čist-
ší, vždyť Bůh dobře je zpraven o všem, co 
konají.“ – „A řekni věřícím ženám, aby 
cudně klopily zrak a střežily svá pohla-
ví a nedávaly na odiv své ozdoby kromě 
těch, jež jsou viditelné. A nechť spustí 
závoje své na ňadra svá. A nechť uka-
zují své ozdoby jedině svým manželům 
nebo otcům nebo tchánům nebo synům 
nebo synům svých manželů nebo bratřím 
nebo synům svých bratří či sester ane-
bo jejich ženám anebo těm, jimž vládne 
jejich pravice, nebo služebníkům, kte-
ří nemají chtíče, anebo chlapcům, kteří 
nemají pojem o nahotě žen. A nechť ne-
dupou nohama, aby lidé postřehli ozdo-
by, které skrývají. A konejte všichni po-

kání před Bohem, ó věřící, snad bude-
te blažení!“ 16

Tyto verše se týkají klopení zraku a za-
chování cudnosti, které – jak již bylo zmí-
něno – přikazuje Korán oběma pohlavím. 
Islámské feministky neodsuzují zahalo-
vání ani ho nepřikazují, a to podle korán-
ské dikce, že v náboženství nemá být do-
nucování, proto je tedy na zvážení každé 
ženy, zda a jak se bude zahalovat. Ve vět-
šině muslimských zemí žena ovšem ne-
může jít ven nezahalená, protože by to 
znamenalo pro její rodinu ztrátu ctnosti 
a žena by mohla být venku napadena.

Aktivita islámských feministek na poli 
koránské exegeze dokládá, že ženy v islá-
mu nejsou pasívními bytostmi (jak se na 
ně západní společnost většinou dívá), ale 
mají odvahu postavit se tradičním autori-
tám a aktivně se účastnit vytváření nových 
významů a interpretací islámského práva, 
jakož i se zapojovat do ženských organi-
zací a hnutí a bojovat proti genderovým 
předsudkům. Například Martina Ponížilo-
vá ve svém článku o občanském aktivis-
mu íránských žen zmiňuje jejich boj s tra-
dicionalistickými íránskými duchovními, 
ovšem skrze islámské hodnoty a tradice, 
které jsou neslučitelné se západním femi-
nismem.17 Problém nespočívá podle Poní-
žilové v islámských hodnotách, ale v „in-
stitucionalizované genderové nerovnosti“, 
která ženy staví do podřadné ekonomické 
a politické role ve společnosti a v rodině. 

V mnoha muslimských zemích tradiční 
koránské exegeze do velké míry determi-
nují, jakým způsobem jsou napsány a im-
plementovány zákony. Šaríca, právní sys-
tém založený na islámském učení a juris-
prudenci, je zdrojem legislativy v mnoha 
islámských zemích. Historicky byly mus-
limské ženy v procesu ustanovování zákonů 
či výkladů náboženského práva marginali-
zovány, což mělo za následek vznik diskri-
minujících zákonů. Dalším posláním islám-
ských feministek je proto kromě interpreta-
ce Koránu i přesvědčování ostatních musli-
mů, že zákony šaríca nejsou dané Bohem, 
ale jsou otevřené diskusi a že vše, co sou-
visí s islámem, je výsledkem lidské intepre-
tace božího slova. Mylná interpretace může 
mít za následek špatné, tedy diskriminační, 
zákony, které podle islámských feministek 
však nejsou neměnitelné a dají se uzpůso-
bit podle měnících se potřeb společnosti.

Muslimské feministky se snaží o refor-
mu v přístupu k ženám uvnitř islámu na zá-
kladě jakési syntézy islámských a lidsko-

právních hodnot. V roce 2004 byl v Maro-
ku schválen zákon, podle kterého je man-
želství považováno za rovnocenné partner-
ství, ve kterém mají oba partneři stejné zod-
povědnosti v rodině. Ženy tak dostaly právo 
na rozvod a zákon je brání i proti tzv. pra-
xi „taláq“, kdy má manžel právo kdykoliv 
zrušit manželství. V Jordánsku ženy protes-
tovaly proti zákonu, který osvobozuje muže 
ze znásilnění, pakliže si svou oběť vezme 
za manželku. Ženy v Saúdské Arábii zase 
vyšly do ulic, aby protestovaly proti záko-
nům, které jim zakazují řídit automobil.18

Muslimské ženy byly také zapojeny 
do revolučních hnutí na Blízkém východě 
při nedávných událostech spojených s tzv. 
arabským jarem. Demonstrací se účastni-
ly i zahalené ženy, které spolu s ostatními 
volaly po politické svobodě a demokracii, 
ale zároveň tím, že měly na sobě „hidžáb“19 
dávaly najevo svou náboženskou identitu 
a volaly po demokracii, spravedlnosti 
a rovnoprávnosti, aniž by však zatracovaly 
islám. V době převratných změn v muslim-
ském světě a s rostoucím vlivem politické-
ho islámu ženy bojují za genderovou rov-
noprávnost a sociální spravedlnost na zá-
kladě muslimské víry. Islámské feminist-
ky jsou tak důležitou demokratizační silou 
v muslimském světě, neb se snaží integro-
vat lidská práva do islámských tradic a po-
žadují liberalizaci islámských patriarchál-
ních hodnot, aniž by se vzdávaly své víry.
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Tento článek prošel recenzním řízením.

Žena v burce.     –       Autor: Hans.
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Úspechy a úskalia na ceste k reformám islámu v Južnej Ázii

Dušan Deák

História islámu v Južnej Ázii je takmer tak stará ako história islámu samotného. Aj napriek 
diverzite jeho podôb v tomto svetovom regióne, juhoázijskí muslimovia dnes, po vyše tisíc-
tristoročných snahách vytvoriť spoločnosť hodnú mena nasledovníkov proroka Muhammada, 
tvoria štatisticky najväčšiu regionálnu náboženskú komunitu na svete.

kasty. Tieto základné charakteristiky pris-
peli k tomu, že akademické poňatie rozvo-
ja islámu a komunity muslimov na indic-
kom subkontinente neraz hovorí o špecifi c-
ky indickom isláme. 

V podmienkach, kde Muhammadovo 
posolstvo muselo odolávať početne silným, 
starším a sofistikovaným náboženským 
tradíciam (najmä hinduistickej), je preto 
pochopiteľné, že postulácia islámskej vý-
nimočnosti a dokonalosti bola nevyhnutnou 
historickou voľbou. Taktiež ňou bola aj 
kultúrna a náboženská orientácia muslimov 
na krajiny, odkiaľ islám na subkontinent 
prišiel (Stredná a Západná Ázia). Budova-
nie islámskeho sveta preto v Južnej Ázii 
zahŕňalo opakované pokusy presadiť Mu-
hammadovu zvesť v duchovnej i sociálnej 
rovine s pomocou všetkých možných ná-
strojov, medzi ktoré do veľkej miery patrili 
štátna podpora1 učencov (culamá’), najmä 
právnikov, ktorí významne prispeli k orga-
nizácii života muslimov a bez pochyby aj 
osobne sprostredkovaná religiozita mysti-
kov islámu – súfíov. 

Paradoxne však ani niekoľko stomilónová 
komunita neznamená, že muslimovia sú 
v regióne majoritou. Šírenie islámskeho 
monoteizmu a budovanie náboženskej obce 
sa preto v uplynulých storočiach formova-
lo najmä v opozícii k iným juhoázijským 
náboženským prúdom, čo okrem polemic-
kej komunkácie a presadzovania muslim-
ského pohľadu na svet prinieslo do islámu 
v Južnej Ázii aj mnohé iné, predovšetkým 
hinduistické, vplyvy. 

Medzi ne patrí nepochybne aj viera 
v osobnú náboženskú skúsenosť v protikla-
de k islámskemu dôrazu na primát zjave-
nej tradície zastúpenej v kánonických tex-
toch, ktorá je azda najvýraznejšou charak-
teristikou muslimskej religiozity v regió-
ne. Keďže predstavitelia islámu okrem sa-
motného monoteistického učenia ponúkali 
aj víziu morálne organizovanej spoločnos-
ti, ďalším faktorom polemík a vplyvov ju-
hoázijského prostredia boli kultúrne vzory, 
ktoré sa prejavili najmä v sociálnej organi-
zácii muslimov do spoločenských jednotiek 
v mnohom pripomínajúcich hinduistické 
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 19 Hidžáb je označení pro šátek, který nosí některé mus-

limky. Existují však různé varianty nošení hidžábu, kdy 
šátek buď přikrývá pouze vlasy a je utažen pod bradou 
a připevněn špendlíky, nebo splývá přes ramena a po-
krývá i ženinu hruď. Většinou k němu ženy nosí i dlou-
hé kabáty, které zakrývají tvar postavy. Nošení šátků 
se odvíjí od sociálně-ekonomického postavení ženy, od 
jejího vzdělání, jestli dotyčná žena žije ve městě či na 
venkově, apod. Mladé muslimky mají většinou odliš-
ný styl oblékání hidžábu než např. jejich matky či ba-
bičky. 

V tak veľkom a diverzifi kovanom kul  -
túr nom priestore však muslimovia, aj s ohľa -
dom na ich minoritné postavenie, muse-
li riešiť otázky správnej interpretácie is-
lámu najmä medzi sebou. Preto volanie 
po „skutočnom“ isláme, ktoré zaznievalo 
v hla soch učencov aj súfíov, je historickou 
konštantou. Rozdiel medzi oboma, neraz 
však vzájomne prepojenými, skupinami, 
nachádzame v konkrétnom obsahu, ktorý 
hľadanie islámu znamenalo. Kým učenci 
pri vysvetľovaní Muhammadovho posol-
stva kládli väčší dôraz na texty Koránu, 
hadíthov (tradícií) a islámskych autorít 
práva, prípadne sa inšpirovali v kultúr-
nych vzoroch pochádzajúcich zo Západnej 
a Strednej Ázie, súfíovia k nim pridali aj 
nasledovanie osobnej autority významných 
náboženských postáv, svoje osobné zážitky 
a interpetácie islámskych textov, ktoré boli 
priamo previazané s rituálmi uctievania 
súfíov ako svätcov. Tieto tendencie, zjed-
nodušene označené ako skripturalizmus 
a mystika, tvoria základný kontext pre po-
chopenie reforiem islámu v Južnej Ázii.

MEDZI MYSTIKOU
A SKRIPTURALIZMOM

Gabriela Özel Volfová (*1981), absolventka Mount 
Holyoke College v USA a Středoevropské univerzity 
v Budapešti. V současné době působí jako doktorand-
ka v Orientálním ústavu AV ČR a na Metropolitní uni-
verzitě Praha, kde rovněž vyučuje na katedře meziná-
rodních vztahů a evropských studií. Ve své dizertační 
práci se věnuje vztahu Turecka a Evropské unie. Mezi 
oblast jejího výzkumného zájmu dále patří ženy v is-
lámu, turecká zahraniční politika ve vztahu k Blízké-
mu východu a Osmanská říše očima dnešního Turecka. 

Men and women are friends with each other
In this article the author focuses on the eff orts of Is-
lamic feminists to undermine the classical patriarchal 
readings of the Quran in order to demonstrate that Is-
lam in its essence does not prescribe subordinate po-
sition to women in family, society and/or politial life, 
as is often the belief in the West, especially among the 
liberal feminists. According to Muslim feminists, the 
ontological equality between the genders espoused in 
the Quran should form the basis for establishing more 
egalitarian laws in Muslim societies. 
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Hoci hlasy volajúce po zmenách a naj-
mä kritizujúce indické vplyvy (považované 
za inovácie – bidca) v islámskej praxi a uče-
ní vieme ukázať už skôr, prvým vplyvným 
učencom, ktorý sa otvorene, aj keď bez vý-
razného úspechu, snažil o reformu, bol Šejk 
Ahmad Sirhindí (z. 1624), inak zvaný aj 
obnovovateľ (mudžaddid). Sám sa hlásil 
k súfíom z rádu naqšbandíja a známym sa 
stal najmä ako oponent voľnomyšlienkár-
stva mughalských cisárov, predovšetkým 
Akbara Veľkého a jeho syna Džahángíra.2 
Vo svojich spisoch poukazoval na to, že 
mystika by rozhodne nemala viesť k zbož-
šteniu človeka, či viere v jeho nadpriro-
dzené schopnosti, a prejavy individuálnej 
zbožnosti by mali napĺňať ideál šaríce, ktorý 
sa opiera o Korán, hadíthy a predovšetkým 
myšlienku monoteizmu. V tomto duchu po-
lemizoval aj s indickými obdivovateľmi po-
pulárnej panteistickej mystiky Ibn Arabího 
a jeho známy výrok „Hame úst - Všetko je 
On“ modifi koval na „Hame az úst - Všetko 
je od Neho“. Vzťah Boha a človeka podľa 
neho spočíva v láske, a teda aj v rešpekte 
k postulátom zjavenej tradície, a nie len 
v mystickom opojení.

Na Sirhindího odkaz nadviazal aj otec 
islámskeho reformizmu v Indii Šáh Wa-
líjulláh (z. 1762) z Dillí – súčasník iné-
ho, rovnako starého, ale omnoho dlhšie 
žijúceho veľkého islámskeho reformátora 
Muhammada Abdulwahhába (z. 1792). Aj 
Walíjulláh bol iniciovaný do naqšbandíje, 
avšak podobne ako Sirhindí súfi zmu roz-
umel jedine v kontexte so šarícou a stal sa 
známym vďaka svojej erudovanosti pre-
dovšetkým v oblasti štúdia hadíthov a ich 
právnej aplikácie. Walíjulláh zdôrazňoval 
podriadenie islámskej praxe základným 
skripturálnym zdrojom islámu, na rozdiel 
od púhej imitácie (taqlíd) dávnych i neskor-
ších tradícií, pričom pri práci s vieroučný-
mi zdrojmi a ich interpretáciami odporúčal 
využívanie nezávislého úsudku (idžtihád). 
Tým polemizoval s dovtedajším trendom 
medzi indickými muslimskými učencami, 
ktorí podobne ako inde v islámskom svete 
uzavreli dvere idžtihádu. Náboženské právo 
a jeho uplatnenie v praxi teda nemalo byť 
len výsledkom konsenzu s autoritami mi-
nulosti, ale aktívne obhájená pravda na zá-
klade argumentov a logiky. Nešlo mu teda 
len o návrat k starým textom a ideálom, ale 
o ich moderné využitie v prospech jeho sú-
časníkov, často rozdelených na vzájomne 
sa sváriace skupiny.

Vďaka tomu, že muslimom boli zvesto-
vané zjavené pravdy a generácia Muham-

madových nasledovníkov ponúkla vzor 
ich aplikácie, je povinnosťou muslimov 
pochopiť a najmä uplatniť tento odkaz vo 
svojich životoch a vytvoriť tak predpoklady 
k budovaniu jednotnej a solidárnej komu-
nity (ummy). Walíjulláh vo svojom učení 
presadzoval kongregačný charakter mus-
limskej spoločnosti – modlitby, púť, myš-
lienky bratstva a egalitarizmu – a kritizoval 
indických muslimov, ktorí za tradíciu podľa 
neho považujú skutočnosti, o ktorých ani 
Korán, ani hadíthy nehovoria. Práve preto, 
aj s ohľadom na culamá’, ktorí si znalosťou 
skripturálnej tradície potvrdzovali svoju 
vlastnú legitimitu, aj s ohľadom na iných 
vzdelaných muslimov, Šáh Walíjulláh pre-
ložil Korán do perzštiny a neskôr jeho syn, 
Šáh Rafíuddín, do urdčiny – budúceho uni-
verzálneho jazyka muslimov v Južnej Ázii. 

Solidarita, jednota a životaschopnosť 
ummy patrili medzi ústredné ciele, kto-
ré Walíjulláh propagoval svojim učením. 
V danom kontexte rozpracoval aj ideu uni-
verzálneho chalifátu založenú na myšlienke 
štyroch periód v ľudskom vyvoji (kmeňová, 
mestská, monarchická a chalifát). Aktívne 
sa angažoval aj politicky, keď poukázaním 
na ohrozenie ummy pod nadvládou Marát-
hov, s pomocou listov vyzýval afganského 
panovníka Ahmada Šáha Durráního, aby 
chránil záujmy muslimov v Indii aj mocen-
sky (čo nepochybne poslúžilo Durránímu 
ako zámienka na opätovné vojenské ťaže-
nie v severnej časti subkontinentu).

Šáh Walíjulláh v mnohom nielen 
ovplyv nil svojich súčasníkov, ale predo-
všetkým svojim pôsobením položil zák-
lady k prehodnoteniu dovtedajších podôb 
islámskeho myslenia a praxe Južnej Ázii 
(a v teórii aj inde vo svete). Ako napísala 
odborníčka na reformné prúdy v indickom 
isláme Barbara Metcalfová, väčšina [in-
dických] reformátorov vychádzala z myš-
lienok Šáha Walíjulláha, ale málokto bol 
schopný prijať ich šírku.3 

Ak však do 18. storočia muslimovia 
v Južnej Ázii mohli mať pocit, že v spra-
vovaní náboženských a spoločenských 
záležitostí majú dôležité slovo, strata poli-
tickej moci v podobe postupného rozpadu 
mughalského impéria a obdobia kolonia-
lizmu tento pocit významne narušili. Mo-
censké zdroje bohatstva, z ktorých ťažili 
patróni škôl alebo súfíjských centier, boli 
postupne relokalizované. Muslimská spo-
ločnosť musela hľadať nové spôsoby preži-
tia v podmienkach koloniálnej vlády. Briti 
priniesli do Južnej Ázie aj svoje videnie 
sveta, ktoré dôsledne uplatňovali v štát-

nej správe a propagovali prostredníctvom 
škôl. 

Dobový osvietenský racionalizmus mal 
však len málo pochopenia pre náboženské 
otázky týkajúce sa budovania náboženskej 
obce, či správnej interpretácie vieroučných 
zdrojov islámu. Na druhej strane priniesol 
myšlienky slobody, zastupiteľstva, národa 
a dôsledne uplatňovanej racionality za-
loženej na analýze a experimente, ktoré 
neboli atraktívne len vďaka zjavnej mo-
censkej prevahe a technickým možnostiam 
ich nositeľov, ale aj preto, že poskytovali 
nový priestor pre sebarealizáciu všetkých, 
ktorí neboli spokojní s dobovou situáciou 
a postavením svojej náboženskej komunity 
v koloniálnej spoločnosti. 

V 19. storočí sa preto v novom spolo-
čenskom kontexte plnom vzájomných in-
špirácií formuje hneď niekoľko reformných 
hnutí muslimov zdôrazňujúcich iný aspekt 
hľadania ideálnej muslimskej spoločnosti. 
Technologické možnosti, najmä rozšírenie 
tlače a rýchleho verejného prenosu infor-
mácií, zintenzívňujú tieto snahy. Vo vše-
obecnosti možno konštatovať, že všetky 
reformné hnutia boli, a aj dodnes sú, vlast-
ne záležitosťou pomerne úzkej skupiny 
intelektuálov, no aj napriek tomu dokázali 
transformovať nielen rôzne podoby nábo-
ženskej viery a sociálnej organizácie musli-
mov, ale významne ovplyvniť ich politické 
videnie sveta. 

Aj keď boli spočiatku rôzne lokalizo-
vané, narastajúce prepojenia z nich spravili 
fenomén zasahujúci všetky časti subkonti-
nentu. Ich predstavitelia totiž bez rozdielu 
verili v ideál neskazeného spoločenstva 
muslimov, inšpirovaný životom Proroka 
a jeho prvých nasledovníkov (salaf). Od-
lišovali sa v predstavách jeho naplnenia. 
Tie sa pohybovali od extrémnych riešení 
v podobe aktívneho boja proti všetkým, 
ktorí ohrozuju ummu (ako napríklad proti-
koloniálne hnutie džihádu formované Saj-
jidom Ahmadom Barelvím v prvej polovi-
ci 19. storočia), skrz tie, ktoré sa venovali 
predovšetkým vnútormým otázkam viery, 
až po tie, ktoré v spolupráci s Britmi videli 
priestor pre obnovu niekdajšej moci a úspe-
chov muslimskej spoločnosti. 

Významným reformátorom, ktorý zdô-
razňoval nevyhnutnosť štúdia západnej spo-
ločenskej fi lozofi e, bol Sir Sajjid Ahmad 
Chán (z. 1898). V roku  1875 založil  Mo-
hammedan Anglo-Oriental College v se-
veroindickom meste Alíghar a svoj plodný 
život venoval presadzovaniu myšlienky 
islámu, ktorý podľa neho bol v súlade s mo-
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dernými metódami západnej vedy. Kritizo-
val zaostalosť muslimov a ich nekritickú 
orientáciu na zaužívanú náboženskú prax 
a doslovné výklady textov, kde je priestor len 
na imitáciu, poslušnosť a vieru bez aktívnej 
a racionálnej snahy pochopiť nadčasovosť 
Muhammadovho posolstva. 

Paralelne so snahami Sira Sajjida vznik-
la v roku 1866 škola (Dár-ul Ulúm) založe-
ná učencami z Dévbandu, ktorá sa stala naj-
populárnejšou a najvplyvnejšou madrasou 
v Južnej Ázii známou aj vo svetovom me-
rítku. Dévbandskí culamá’ predstavovali 
tradicionalistov s výraznou orientáciou na 
textové tradície islámu. Aj keď neodsudzo-
vali súfi zmus in toto, inšpirujúc sa v učení 
Walíjulláha ostro sa vymedzili voči širokej 
popularite viery v zázraky a mediáciu bo-
žieho posolstva súfíjskými svätcami a ich 
potomkami. Akcepujúc idžtihád ako nástroj 
k poznaniu, šarícu ako ideál, Korán s ha-
díthmi a tradičným hanafi jským právnym 
diskurzom ako vzory poznania, Dévbandskí 
ulamá kládli dôraz na správnu náboženskú 
prax, ale predovšetkým na individuálnu 
zodpovednosť veriaceho muslima za po-
dobu svojho náboženstva. 

V čase, po porážke veľ-
kého indického povstania 
(1857–1859), keď si juho-
ázijskí muslimovia nástoj-
čivo uvedomovali neprí-
tomnosť mocenskej pod-
pory a patronácie, na ktorú 
boli po stáročia zvyknutí, 
bolo zdôraznenie individu-
álnej zodpovednosti v kon-
texte rešpektu k tradícii, 
veľmi aktuálnym a vplyv-
ným impulzom pre musli-
mov formujúcich svoju modernú indentitu. 
Preto napríklad stúpenci dévbandskej ško-
ly, ktorí spájali svoju identitu so správne 
prežívaným islámom, a nie s teritoriálnou 
príslušnosťou, odmietli aj rozdelenie Indie. 

Hnutie culamá’, ktoré založil Ahmad 
Rezá Barelví (z. 1921) naopak považo-
valo sprostredkovateľskú rolu súfíov, aj 
culamá’, vo vzťahu Boha k človeku, ako 
aj  uctevanie svätcov, za dôležitú súčasť 
tradičnej religiozity muslimov Južnej Ázii. 
Zdôrazňujúc prax a hanafíjskú tradíciu tak 
stúpenci barelvíjskej školy vytvorili istý 
protipól k dévbandskej škole. Na druhej 
strane podpora súfi zmu neznamenala auto-
maticky akceptáciu toho, čo Rezá Barelví, 
podobne ako dévbandskí učenci, považoval 
za inováciu (hudobné a tanečné prejavy pri 
uctievaní, obchádzanie hrobov, prostráciu 

a pod.). Konzervatívny 
postoj sa prejavil aj v po-
stoji k rozdeleniu Indie, 
v ktorom mnohí z barel-
víovcov podporili Pakis-
tan, ako novovytvorený 
štát juhoázijských mus-
limov, ktorý zabezpečí 
priestor pre vekmi ove-
renú prax juhoázijského 
islámu. 

Príkladom puritani-
stickej reformátorskej 
skupiny, ktorá odmietala 
obe predchádzajúce ško-
ly najmä v tvrdení, že do 
islámu sa vekmi dostali nánosy neislám-
skych názorov a praxe a preto sa treba pri 
posudzovaní (idžtihád) správneho islámu 
orientovať len na pôvodné texty a predo-
všetkým hadíthy, bola Ahl-e Hadíth. Jej 
stúpenci okrem až úzkostlivej starostlivosti 
o doslovné chápanie kánonických textov 
islámu, preto hlásali, že neskorší učenci už 
nemôžu byť považovaní za ideálne vzory 
a žiadni prostredníci medzi Bohom a člove-

kom nie sú potrební.
Snahy prehodnotiť stav 

juhoázijského islámu, oslo-
bodiť ho od vplyvov pova-
žovaných za neislámske, 
otvoriť dvere idžtihádu 
a racionalite za účelom lep-
šieho pochopenia dávneho 
Prorokovho posolstva a zá-
roveň vytvoriť modernú 
a sebaistú komunitu mus-
limov, ktorá sa nebráni ani 
konfrontácii svojej viery so 
západnou vedou a v ktorej 

individuálna snaha hrá prím, azda najviac 
charakterizujú trendy, ktoré sú považova-
né za reformné. Je síce otázne, nakoľko 
boli úspešné vo všeobecnosti, ich vplyv na 
myslenie i sociálnu prax muslimov v Južnej 
Ázii je však neprehliadnuteľný. 

Ak v 19. storočí orientalisti, ako Herk-
lots alebo De Sacy popisovali islám v Indii 
ako plný indických vplyvov, tak dnes, keď 
nachádzame mnohých indických musli-
mov snažiacich sa o jasné vyjadrenie islá-
mu svojim aktívnym postojom k predpísa-
nej zbožnosti, študiom kánonických textov 
a ich aplikáciou v živote, používaním urd-
činy, či pomerne uniformným oblečením 
alebo presadzovaním užších kultúrnych 
väzieb na blízkovýchodný a stredoázijský 
svet, niet pochýb, že reformátori si svo -
jich priaznivcov našli v dostatočnej miere.

Doc. Dušan Deák, PhD. (*1973) pôsobí na Katedre po-
rovnávacej religionistiky Filozofi ckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave. Vyštudoval kombináciu his-
tória-fi lozofi a. Doktorát z indických dejín spravil na Uni-
versity of Pune a habilitoval sa na Univerzite Komenské-
ho v Bratislave. Vo svojej vedeckej práci sa primárne ve-
nuje sociálnej histórii západoindických náboženských ko-
munít uctievajúcich svatcov a na danú tému aj publikuje.

Between Mysticism and Scripturalism
This article summarizes the main trends and ideas of re-
form movements among the South Asian Muslims. It be-
gins with basic introduction of South Asian societal en-
vironment and it discusses the role of the pioneers of re-
form movements like Shaikh Ahmad Sirhindi and Shah 
Waliullah as well as the chief later promulgators of the 
reforms like the Deobandi ulama, Sajjid Ahmad Khan, the 
Barelvis and the Ahl-e Hadis in the historical contexts of 
the development of the Islamic umma in the subcontinent.

Aktivity pomerne nových hnutí, ako 
napr. Spoločnosť šírenia viery (Tablíghí 
Džamácat, založená 1926), na druhej stra-
ne ukazujú, že budovanie muslimskej spo-
ločnosti po vzore Proroka a jeho raných 
nasledovníkov je stále aktuálne, pretože 
predstavy o nej sú a zostávajú diskutova-
ným ideálom.



Použitá literatúra
Aziz Ahmad, Studies in Islamic Culture in the Indian Envi-

ronment. Oxford: Clarendon Press, 1964.
Nile Green, Bombay Islam. The Religious Economy of the 

West Indian Ocean 1840–1915. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2011.

Peter Hardy, The Muslims of British India. Cambridge: Cam-
bridge University Press, 1972.

Julia D. Howell – Martin Van Bruinessen, eds., Sufi sm and the 
‘Modern’ in Islam. London: I. B. Tauris, 2007.

Barbara Metcalf, Islamic Revival in British India Deo-
band,1860–1900. New Delhi: Oxford University Press, 
2007 [1982].

Poznámky
 1 Muslimské mocenské formácie dominovali regiónu pribl. 

od 13. do 18. storočia.
 2 Akbar je známy ako ústredná postava nového nábožen-

stva mughalských elít, tzv. Božskej viery (Dín-e iláhí).
 3 Barbara Metcalf, Islamic Revival in British India Deo-

band,1860–1900. New Delhi: Oxford University Press, 
2007 [1982], s. 276-277.

Univerzita Dár-ul Ulúm v Dévbandu.
Foto: http://www.ilmgate.org.

Sajjid Ahmad Chán .



DINGIR 4/2014134

t é m a

Pokojný priebeh „konzervatívnej revolú-
cie“, ku ktorej došlo v Turecku po roku 
2002, by pravdepodobne bez pričine-
nia a zanietenia aktivistov a sympatizan-
tov hnutia vôbec nebol možný, aj keď ich 
politická agenda ostáva predmetom spo-
rov. Jeho zakladateľa Fethullaha Güle-
na, skromného sedemdesiatnika žijúceho 
v americkej Pennsylvánii, už svetová tlač 
označila za „globálneho imáma,“ k čomu 
nepochybne prispelo aj to, že primárnym 
komunikačným prostriedkom spoločen-
stva navonok sa stala angličtina.1 Medzi-
národná prestíž Gülena vzrástla potom ako 
sa v roku 2008 umiestnil na prvom mieste 
medzi stovkou najvýznamnejších intelek-
tuálov sveta v prieskume, ktorý zorgani-
zovali časopisy Foreign Policy a Prospect. 
Osud jedného z bezosporu najvýznamnej-
ších a najúspešnejších reformných islám-
skych hnutí sa však v poslednom roku oci-
tol na vlásku v krajine, odkiaľ spoločenstvo 
vzišlo – v Turecku. 

Kto je Fethullah Gülen
Fethullah Gülen (nar. 1938) je turecký is-
lámsky kazateľ, fi lozof, aktivista, spisova-
teľ a mystik, ktorý nadviazal na dielo Be-
diüzzamana Saida Nursiho (1877–1960), 
pravdepodobne najvýznamnejšieho turec-
ko-kurdského muslimského mysliteľa 20. 
storočia. Nursi inšpiroval po roku 1950 
vznik hnutia Nurcuov (z arab. núr = svet-
lo), ktoré sa neskôr rozštiepilo a vytvori-
li sa nové odnože, medzi nimi aj Spolo-
čenstvo Fethullaha Gülena.2 V súčasnosti 
Gülen žije už pätnásť rokov v Saylorsbur-
gu v americkom štáte Pennsylvánia, kam 
sa uchýlil, keď proti nemu zahájili justič-
ný proces v rodnom Turecku. 

Znalosťou a odkaz-
mi na európskych mys-
liteľov a spisovateľov 
vyjadruje Fethullah 
Gülen rešpekt pred hod-
notami západného sve-
ta, ale svojou hlbokou 
religio zitou a intelektu-
álnym ukotvením myš-
lienok v isláme sa vy-
myká z predstáv o wes-
ternizovanom intelektuá-
lovi, do pozície ktorého 
sa nepochybne on sám 
ani nesnaží štylizovať.3 Gülenovo snaže-
nie je príťažlivé v Turecku aj preto, že je 
namierené proti imitatívnym modelom mo-
dernizácie a v kultúrnej a etickej rovine sa 
v zhode s multikultúrnym postorientalistic-
kým diskurzom Gülen stavia proti kema-
listickej hegemónii. V etickej rovine pre-
sadzuje ďalej skromnosť, obetavosť, se-
bakritiku a konanie dobrých skutkov (hiz-
met). Fethullah Gülen podnikol v minu-
losti niekoľko významných zahraničných 
ciest, stretol sa s pápežom Jánom Pavlom 
II., v USA ho prijal kardinál John O’Con-
nor a navštívil aj niektoré židovské nábo-
ženské obce.

Gülenovo spoločenstvo predstavuje al-
ternatívnu elitu tureckej spoločnosti, ktorá 
je vzdelaná, podnikavá, moderná, cieľave-
domá a pritom ukotvená v sunnitskom is-
láme. Jeho príslušníci, ktorí sa regrutujú 
z konzervatívne orientovaných stredných 
a vyšších vrstiev tureckej spoločnosti, sa 
snažia poraziť svojich konkurentov, hlav-
ne z radov sekulárnej tureckej buržoázie, 
na poli školstva, podnikania a mediálneho 
prenikania, zatiaľ čo priamym politickým 

stretom sa zväčša úspešne vyhýbajú.4 Mo-
bilizácia založená na personálnych sieťach, 
ktoré sú voľne prepojené na domáce a za-
hraničné organizácie, sa tu opiera o nábo-
ženstvo ako lokálny kultúrny (špecifi cky tu-
recký) idióm a nie náboženstvo ako prepra-
covaný politický či ideologický koncept.5

Západní pozorovatelia prirovnávajú 
Gülenovo hnutie raz k mormonom, kva-
kerom či scientológom, inokedy zasa 
k Opus Dei alebo munistom, vďaka úspeš-
nému šíreniu islámskej podnikateľskej 
etiky však Gülena označujú i za paralelu 
k reformátorovi Martinovi Lutherovi.6 Zá-
roveň mnohí pozorovatelia kritizovali re-
latívne málo transparentnú vnútornú štruk-
túru hnutia a veľkú genderovú nevyváže-
nosť spoločenstva.

„Budujte školy, nie mešity“
Školské zariadenia a kultúrne 
inštitúcie inšpirované Güle-
novým učením, napríklad 
jeho výrokom „budujte ško-
ly, nie mešity,“ predstavujú 
zásadný pilier spoločenskej 
angažovanosti hnutia.7 Mo-
derné školstvo má pripraviť 
novú elitu, tzv. „zlatú gene-
ráciu“ (tur. altın nesil), kto-
rá bude vynikať v prírodných 
vedách, znalosti jazykov, ale 
tiež v islámskej viere a etike. 

Pedagógovia týchto inštitúcií nie sú nábo-
ženskí dejatelia, ale predstavujú altruistickí 
personál, ktorého cieľom je starať sa o dob-
ré vzdelanie i výchovu mladých ľudí. V ich 
činnosti sa dostávajú do popredia hodno-
ty mierového spolužitia, obetavosti, pod-
nikavosti a zároveň aj dnes v Turecku po-
pulárneho neo-osmanizmu. Spoločenstvo 
Fethullaha Gülena je výrazne zamerané 
na elitu národa, hoci by bolo asi nadsade-
né, keby sme ho označili za intelektuálne 
hnutie. Zbližovanie kultúr a národov, ktoré 
hnutie podporuje, má byť praktickou odpo-
veďou na huntingtonovské teórie o „stre-
te civilizácií.“

Vzdelávacie aktivity v domácom a medzi -
národnom kontexte by nikdy neboli možné 
bez dostatočného ekonomického zázemia, 
ktoré spoločenstvo okolo Gülena nachádza 
hlavne medzi anatólskymi podnikateľmi. 
Hnutie získavalo v počiatkoch fi nančné 
prostriedky z predaja koží, ktoré ľudia 
pri nášali hlavne počas sviatku obetova-
nia, kedy sa rituálne obetujú ovce. Ďalšie 
zdroje kumulovali prostredníctvom nábo-
ženskej dane (zakat) alebo almužny (fi tre) 

Islámska etika, podnikavosť a „zlatá generácia“

Gabriel Pirický

Ešte pred 20 rokmi o nich mimo Turecka či turkického sveta 
skoro nikto nevedel. Dnes je však Gülenovo hnutie, ktoré 
samotní jeho prívrženci nazývajú Hnutím verejnej služby 
ľuďom (Hizmet Cemaati), prítomné na všetkých kontinen-
toch predovšetkým vďaka vzdelávacím aktivitám, dôrazu 
na medzináboženský a interkultúrny dialóg, charitatívnym 
službám a v neposlednom rade i silnému vplyvu v oblasti médií 
a podnikateľských aktivít. 

p g

GÜLENOVO 
SPOLOČENSTVO

Fethullah Gülen (* 1938).
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pri príležitosti ukončenia pôstu na záver 
mesiaca ramadán. K tomu čoskoro pristú-
pili príjmy z prevádzkovania vzdelávacích 
zariadení a rôznych hospodárskych aktivít 
vrátane fi nančného sektora. Ako sa menila 
triedna štruktúra hnutia, bohatli aj mnohí 
jednotlivci. V roku 2005 bola založená 
Konfede rácia podnikateľov a priemyselní-
kov Turecka (TUSKON), jedna z najväč-
ších nevládnych organizácií v krajine, ktorá 
manažuje prepojenia hnutia na štátny sektor 
a zahraničné komerčné aktivity. Závratne 
rástli i podnikateľské aktivity sympatizan-
tov spoločenstva v mediálnej sfére a po-
stupne sa ich denník Zaman prepracoval na 
vôbec najpredávanejšie noviny v Turecku. 
K denníkom pribudli rozhlasové i televízne 
stanice a internetové portály.

Sociálno-politický rozmer 
Gülenovho hnutia
Hoci Gülenovo hnutie začínalo pôvodne 
ako náboženské spoločenstvo, pomerne 
rýchlo sa transformovalo aj na veľmi vý-
znamné sociálno-politické hnutie. Nehľa-
diac na to, že spoločenstvo sa samo prezen-
tuje ako apolitické hnutie, podobná charak-
teristika nevystihuje dostatočne reálnu si-
tuáciu, a preto sa môže neraz javiť len ako 
zahmlievanie skutočných pohnútok. V sku-
točnosti dávajú jeho prívrženci prednosť 
neformálnej a sieťovej politike (network 
politics), hoci v posledných rokoch sa ak-
tivizovali aj na poli elektorátnej politiky.8 
Gülen vždy uprednostňoval postupy, ktoré 
možno charakterizovať ako ovplyvňova-
nie chodu udalostí zo zákulisia a využíva-
nie lobistických postupov, niekedy označo-
vané ako „politika nad politikou“ (tur. po-
litika üstü politika). 

Americký sociológ Joshua D. Hendrick 
v tomto kontexte upozorňuje, že v aktivi-
tách islámskych hnutí existuje rozdiel med-
zi „zjavnou politikou“, ktorú stelesňuje na-
príklad stranícka politika či otvorený pro-
test, a „pasívnou politikou“, ku 
ktorej možno zaradiť súkromné 
vzdelávanie, médiá a podnika-
nie.9 Na tomto mieste však tre-
ba pripomenúť, že až donedáv-
na všemocná turecká armáda 
a ústavný súd by prihlásenie sa 
k akýmkoľvek politickým aktivi-
tám vyhodnotili bezpochyby ako 
dobrý dôvod na zahájenie repre-
sií voči spoločenstvu. Zdôraz-
ňovanie apolitického charakte-
ru hnutia sa dá preto vnímať aj 
ako vec taktiky.

Razantný nástup Strany spravodlivos-
ti a rozvoja (Adalet ve Kalkınma Partisi, 
AKP) k moci v roku 2002 bol možný do 
značnej miery práve vďaka existujúcej hus-
tej a efektívnej sieti Gülenových nasledov-
níkov. Gülenovo spoločenstvo sa stalo však 
tiež mocenskou sieťou a záujmovou skupi-
nou, prostredníctvom ktorej sa často obsa-
dzovali lukratívne pozície v administratíve 
a podnikateľskom sektore. Vďaka tomu 
narastal počet oportunistov, ktorí vstúpili 
do jeho radov z prospechárskych dôvodov.

Jazykové olympiády a islámska etika
Prostr edkom šíren a povedom a o turec-
kej kultúre a tureckom jazyku sa stal  tzv. 
Olymp ády tureckého jazyka (Türkçe Olim-
piyatları), ktoré spoločenstvo usporadúvalo 
každoročne v globálnom merítku. Mládež 
z celého sveta na týchto podujat ach súťa ží 
v prednese tureckej poéz e a speve turec-
kých p esní pred hodnot acou medz národ-
nou jury. Najlepší nterpret  postupujú až do 
záverečného f nále v Istanbule č  Ankare, 
ktoré v m nulost  často poct l prítomnosťou 
 turecký ex prem ér Recep Tayy p Erdo-

ğan. Touto cestou sa do kontaktu s tureč-
tinou dostávajú zväčša ľudia, pre ktorých 
je tento jazyk úplne neznámy. V ideálnom 
prípade sa podarí vzbudiť u mladých záu-
jem o Turecko a turečtinu, a poťažmo aj 
o islámsku vieru. 

Vytváranie pozitívneho obrazu o islám-
skej viere pred medzinárodnou verejnos-
ťou možno v tejto súvislosti označiť za je-
den z cieľov Gülenovho spoločenstva, aj 
keď otvorene sa k nemu nikto nehlási. Is-
lám však fi guruje kdesi v pozadí ako etic-
ký princíp či návod na každodenné správa-
nie sa a nástroj zbližovania ľudí a rôznych 
kultúr. Tento príklad znova potvrdzuje, že 
spoločenstvo sa snaží s islámskou vierou 
zaobchádzať sekulárnym spôsobom a za-
traktívniť ju v očiach domáceho i zahra-
ničného publika.

Paralelná štruktúra, 
alebo obetný baránok?
Keď bola v decembri 2013 odhalená roz-
siahla korupcia v radoch ministrov, štát-
nych úradníkov a rodinných príslušníkov 
členov vládnucej strany AKP, ktorá otriasla 
pozíciou premiéra Erdoğana a celkom zjav-
ne mala privodiť jeho demisiu (štyria mi-
nistri v dôsledku aféry odstúpili), označila 
vláda všetky obvinenia za dielo prívržen-
cov Gülenovho hnutia infi ltrovaných v tu-
reckej polícii a justičných orgánoch kraji-
ny.10 Niekdajší spojenci sa defi nitívne rozi-
šli a začal sa neúprosný zápas „kto z koho“. 
Z najväčšieho tureckého denníka Zaman sa 
napríklad zo dňa na deň stalo ostré opozič-
né médium, zatiaľ čo dovtedy kráčal zväčša 
ruka v ruke s názormi Erdoğanovej vlády. 
Stovky, ak nie tisíce policajných dôstojní-
kov a prokurátorov zbavili funkcií a vláda 
prijala nové zákony umožňujúce cenzúru 
internetu či väčšiu kontrolu tajných slu-
žieb. Vo februári 2014 Národná bezpeč-
nostná rada pod vedením Erdoğana ozna-
čila Gülenovo spoločenstvo za „paralelnú 
štruktúru“ (tur. paralel yapı) ohrozujúcu 
národnú bezpečnosť a tento termín odvte-
dy ofi ciálne kruhy používajú aj pri tvrdých 
postupoch proti jeho aktivistom. 

Isté prekvapenie spôsobila skutoč-
nosť, že premiér Erdoğan neopustil tvrdú 
rétoriku voči spoločenstvu ani po svojom 
zvolení do funkcie tureckého prezidenta 
v auguste tohto roku a zápas s „paralel -
nou štruktúrou“ označil naďalej za svoju 
politickú prioritu. Navyše, v spleti tvrdení 
a protitvrdení jednej aj druhej strany sa už 
dnes iba veľmi ťažko hľadá pravda, hoci 
oba tábory sa nepochybne delia o zodpo-
vednosť za všetky pozitíva i negatíva vý-
voja v Turecku po roku 2002. Bolo by však 
mylné vnímať rozdiel medzi Erdoğanom 
a Gülenom ako kontrast čiernej a bielej, 
nehľadiac nato, že istá katarzia môže byť 
pre hnutie v podstate nakoniec prospešná.

Zatiaľ čo až donedávna bola tu-
recká politika poznamenaná pre-
dovšetkým zápasom medzi etablo-
vanými starými republikánsko-se-
kulárnymi a novými konzervatív-
no-islámskymi elitami, pričom kon-
zervatívnym segmentom sa postup-
ne podarilo vychýliť ručičku váh vo 
svoj prospech, v súčasnosti dochád-
za k diferenciácii a mocenskému zá-
pasu vnútri samotného vládnuceho 
konzervatívneho prúdu.         

Univerzitu Fatih na predmestí Istanbulu otvorilo Gülenovo 
spoločenstvo roku 1994.         Foto: http://cycake.blog.cz.
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 1 Termín „globálny imám“ použila Suzy Hansen: ‘The 

Global Imam.’ In: New Republic November 10, 2010 
(dostupné na http://www.newrepublic.com/article/
world/magazine/79062/global-turkey-imam-fethullah-
gulen). V angličtine a turečtine už dnes existuje veľké 
množstvo kníh o Gülenovom spoločenstve, počnúc 
apologetickými dielami cez seriózne monografi e až 
po hyperkritické žlčo vito ladené práce. Pre potreby 
tejto state poslúžila hlavne spisba, ktorá vyhovuje 
akademickým štandardom objektívnosti a kritického 
odstupu.

 2 Podrobnosti v Gabriel Pirický: Islám v Turecku: Fethul-
lah Gülen a Nurcuovia (Trnava: UCM, 2004), v tureč-
tine Ali Bulaç: Din-Kent ve Cemaat: Fethullah Gülen 
Örneği (İstanbul: Ufuk Kitap, 2008). K Nursimu viď 
Ibrahim M. Abu-Rabi’ (ed.): Islam at the Crossroads: 
On the Life and Thought of Bediuzzaman Said Nursi 
(Albany: State University of New York Press, 2003).

 3 Gülen napísal niekoľko desiatok kníh (podrobný zoznam 
je k dispozícii napríklad na stránke: en.fgulen.com/gu-
lens-works). Ide hlavne o komentáre Koránu, eseje k ná -
boženským a morálnym problémom, kázne a poéziu. 
Česká sekcia hnutia Mozaiky o. s. Platform Dialog vy-
dala knihu Jill Carrollová: Dialog civilizací. Gülenovy 
islámské ideály a humanistický diskurs (New Jersey: 
Tughra Books, 2010). Pozri tiež Luboš Kropáček: Súfi s-
mus. Dějiny islámské mystiky (Praha: Vyšehrad, 2008), 
s. 310, 313.

 4 Cihan Tuğalová označila proces islamizácie verejné-
ho života a zvyšovanie podielu veriacich muslimov 
na riadení tureckých inštitúcií za „pasívnu revolúciu“, 
ktorej významnou súčasťou je aj Gülenovo hnutie. Viď 

Cihan Tuğal: Passive Revolution: Absorbing the Islamic 
Challenge to Capitalism (Stanford: Stanford Universi-
ty Press, 2009). Pozri tiež Patr ck Haenn : L’islam de 
marché, (Paris: Seu l, 2005).

 5 Jenny White: Islamist Mobilization in Turkey: A Study in 
Vernacular Politics (Seattle: University of Washington 
Press, 2002).

 6 Bližšie Joshua D. Hendrick: Gülen: The Ambiguous 
Politics of Market Islam in Turkey and the World (New 
York: New York University Press, 2013), s. 69–70.

 7 Bekim Agai: Zwischen Netzwerk und Diskurs – Das 
Bildungsnetzwerk um Fethullah Gülen (geb. 1938): 
Die fl exible Umsetzung modernen islamischen Gedan-
kenguts (Hamburg: EB Verlag, 2004).

 8 Viď M. Hakan Yavuz: Toward an Islamic Enlighten-
ment: The Gülen Movement (Oxford: Oxford University 
Press, 2013), s. 200. Pozri aj M. Hakan Yavuz, John L. 
Esposito (eds.): Turkish Islam and the Secular State: The 
Gülen Movement (Syracuse, NY: Syracuse University 
Press, 2003).

 9 Hendrick: Gülen... s. 8.
 10 Erdoğan paradoxne akoby prebral argumenty tvrdých 

kritikov Gülena, ktorých predtým za jeho vlády uväznili. 
Ide tu predovšetkým o novinára Ahmeta Şıka, autora 
knihy İmamın Ordusu (Imámova armáda, imámom sa 
tu myslí Gülen) a bývalého prominentného policaj-
ného šéfa Hanefi ho Avcıho, ktorý v roku 2010 vydal 
bestseller Haliçte Yaşayan Simonlar: Dün Devlet Bu-
gün Cemaat („Zasvätení“ usadlíci v Haliçi: včera štát, 
dnes náboženské spoločenstvo). O politickom procese 
s Fethullahom Gülenom, ktorý v Turecku prebiehal už 
v rokoch 2000–2008 a skončil sa v Gülenov prospech, 
viď James C. Harrington: Wrestling with a Free Speech, 
Religious Freedom, and Democracy in Turkey: The Po-

litical Trials and Times of Fethullah Gülen (Plymouth, 
UK: University Press of America, 2011).

Rozhovor s Huseyinem Ozorencikem

Pavel Hošek
Huseyin Ozorencik se narodil roku 1980 v Turecku, do České 
republiky přišel v roce 2002 studovat ekonomické teorie na Uni -
verzitě  Karlově. O tři roky později založil s několika přáteli ob-
čanské sdružení Mozaiky, které působí v duchu Gülenova hnutí. 
V současné době je jeho předsedou. Pracuje jako manažer v che-
mické fi rmě, je ženatý a má dceru.
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Huseyin Ozorencik.

The Gülen Community: Islamic Ethics, 
Spirit of Enterprise and the ‘Golden Generation’ 
The spiritual, economic and educational network 
around the Turkish Islamic scholar and preacher Fe-
thul lah Gülen is a well-known phenomenon visible via 
educational programs, business activities or media pre-
sence not only in native Turkey, but also throughout the 
world. After the triple victory of the Justice and Deve-
lopment Party in general elections since 2002 the so-
ciopolitical atmosphere in Turkey bolstered more rati-
onalist Muslim communities including the Gülen (Hiz-
met) movement that uses pragmatic and nonconfronta-
tional methods on a large scale. This article examines 
various activities of the movement including its soci-
o-political dimension. The community forged a closer 
alliance with Erdoğan’s government becoming an im-
portant source of political and economic support both 
in Turkey and abroad, but in 2013 this mutual support 
came to end. Moreover, the movement was accused of 
attempts to set up a “parallel structure” within the Tur-
kish state in order to overthrow Erdoğan’s legal gover-
nment which is ever since engaged in an open confron-
tation with the Gülen community.

PhDr. Gabriel Pirický, M.A., Ph.D. (*1965) je tur-
kológ a arabista, pracuje ako samostatný vedecký 
pracovník Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie 
vied a vysokoškolský pedagóg na Filozofi ckej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave.

Dokončení z předchozích stran.

Můžete prosím krátce představit Güle-
novo hnu tí?

Název hnutí odkazuje ke jménu Fethullaha 
Gülena, tureckého myslitele a kazatele. Na-
rodil se v roce 1941 v malé vesnici poblíž 
Erzurumu, celý život působil jako imám 
v různých oblastech Turecka, v rámci své 
kazatelské činnosti publikoval desítky knih, 
článků a kázání, dnes žije ve Spojených stá-
tech. Jádrem jeho myšlenek je potřeba ne-
ustálého prohlubování vlastní spirituality 
a poznávání skutečných zdrojů nábožen-
ství v osobním životě a bezvýhradná potře-
ba dialogu a lidí s různými názory, nábo-
ženstvími či kulturami v životě společen-
ském. – O Gülenově hnutí mluvíme přes-

to, že sám Fethullah Gülen nepovažuje toto 
označení za vhodné, protože jej příliš sta-
ví do popředí. Navrhuje, abychom použí-
vali označení, které není do 
češtiny snadné přeložit, ale 
znamená něco jako hnutí 
dobrých duší. 

Počátky hnutí jsou 
v Turecku 70. let (v té době 
převážně sekularistickém), 
kdy v rámci nábožensky 
orien tovaných komunit 
vznikla iniciativa, jejímž 
cílem bylo zlepšení a roz-
šíření lokálního vzdělává-
ní. Tato iniciativa narost-

la v mezinárodní hnutí, které se zasazuje 
o kvalitní a bezpečné vzdělávání napříč kul-
turami a o mezikulturní a mezináboženský 
dialog. Dnes už globální hnutí zahrnuje ně-
kolik milionů studentů, učitelů, intelektu-
álů, ale i například drobných podnikatelů, 
které myšlenky Fethullaha Gülena inspi-
rovaly k tomu, aby bez nároku na odmě-
nu věnovali své síly transformaci jeho vize 
ve skutečnost. V roce 2013 Gülena zařadil 
časopis Time mezi 100 nejvlivnějších in-
telektuálů světa.

Jaké jsou hlavní aktivity, cíle a hodno-
ty hnutí?

Na to, jaké jsou cíle hnutí, odpovídal mno-
hokrát sám Fethullah Gülen. Jednou řekl: 
„Ve službě Bohu nechceme nic jiného než 
sdílet s ostatními naše historické dědictví 
a ve světě, kde se prolévá krev, vytvářet os-

trovy míru.“
Mezi hlavní hodnoty, 

kolem nichž se činnost 
hnutí soustřeďuje, patří 
upřímná víra, láska k člo-
věku, přijímání každého 
takového, jaký je, a víra 
v rovnost lidí, jednota srd-
ce a rozumu a vyváženost 
myšlenek a činů, služba 
druhým bez očekávání od-
měny nebo odmítnutí jaké-
hokoli násilí.  
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Dokončení rozhovoru je na další 
straně dole v rámečku.

r o z h o v o r

Prof. Luboš Kropáček, Huseyin Ozorencik a prof. 
Tomáš Halík na mezináboženském setkání, pořádaném 
sdružením Mozaiky – Platform Dialog.

Hnutí je činné ve třech hlavních 
oblastech, vzdělávání, mezikulturním 
a me zináboženském dialogu a huma-
nitární pomoci. Nejviditelnější je asi 
síť škol, ale i dalších vzdělávacích 
institucí, které existují ve více než 
160 zemích světa. Fethullah Gülen 
podporuje jejich vznik, ale nemá 
žádnou přímou vazbu na jejich čin-
nost. Jde o školy, které nepropagují 
žádné náboženství ani jiný světoná-
zor, mají poskytovat příležitost dě-
tem se bezpečně, kvalitně a moder-
ně vzdělávat, a to dětem bez ohledu na zá-
zemí, ze kterého pocházejí. Školy napří-
klad v oblastech postižených konflikty, 
jako je Afghánistán, severní Irák nebo Bos-
na a Hercegovina, zakládají dobrovolníci 
z hnutí v souladu s místními zákony.  

Během svého působení v Turecku byl 
Fethullah Gülen čestným předsedou Na-
dace novinářů a spisovatelů, která založi-
la tradici setkání, například během postní-
ho měsíce ramadán, jejichž cílem je roz-
voj mezináboženského a mezikulturního 
dialogu. Tyto aktivity mají dnes už zcela 
globální rozměr.

Třetí oblastí je oblast humanitární po-
moci. Tu zastřešuje organizace Kimse yok 
mu? (česky tento název znamená něco jako 
Kde jste kdo?). Shromažďuje od dobrovol-
ných dárců materiální pomoc a předává ji 
potřebným, a to bez ohledu na to, z jaké 
kultury příjemci pomoci pocházejí nebo 
k jakému náboženství se hlásí. Pomoc dis-
tribuují dobrovolníci od Chile po Pákistán, 
od Súdánu po Aceh.

Proč je jedním z hlavních důrazů Güle-
nova hnutí rozvoj školství a vzdělanosti?

Důraz na rozvoj vzdělanosti vychází z Gü-
lenova přesvědčení, že největším problé-
mem lidstva je vlastně sám člověk. I za vše-
mi krizemi, za vším násilím, které dnes sle-
dujeme, je člověk. To ale zároveň zname-
ná, že problémy je možné odstranit, doká-
žeme-li člověka orientovat tak, aby výcho-
diskem jeho činů bylo jeho svědomí. Klíč 
k této nové orientaci leží podle Fethullaha 
Gülena ve vzdělání, díky němuž lépe pozná 
svět i sebe samotného. Bude-li dostupné, 
bezpečné a kvalitní, může v důsledku za-
jistit to, aby lidé různých názorů, lidé z růz-
ných kultur dokázali žít společně bez kon-
fl iktů. Jill Carrolová, která se Gülenovým 
hnutím zabývala, napsala ve své knize Dia -
log civilizací, že „lidstvo dodnes dosáh-
lo mnohého, jeden cíl však stále stojí před 
ním – naučit se žít společně v míru. Bez 

jeho naplnění nebudou dosavadní úspě-
chy k ničemu“.

Jaký je vztah Gülenova hnutí k islámské 
duchovní tradici? 

Specifi cké chápání spirituality, které se 
také inspiruje prací Fethullaha Gülena, je 
významnou součástí života těch, kteří se 
k hnutí přidali. Gülen je původně přede-
vším kazatel a náboženský myslitel a ten-
to směr je v jeho práci přítomen od samot-
ného počátku. Jeho nejvýznamnější prací 
v této oblasti je spirituální deník, jehož ná-
zev můžeme do češtiny přeložit jako Sma-
ragdové vrcholky srdce.

Ústředním východiskem jeho duchov-
ní cesty je dokonalé poznání původních 
zdrojů islámu, především Koránu a živo-
ta proroka Muhammada, ať mu Bůh žehná 
a dá mu mír. Z nich v jeho chápání vyplývá 
mimo jiné i potřeba dialogu a poklidného 
soužití se společenstvími mimo islám. Stej-
ně důležitá je výzva k neustálému prohlu-
bování vlastní spirituality, zvyšování etic-
ké úrovně každého jednotlivce. Gülenovo 
pojetí víry bývá často srovnáváno se súfi s-
mem, to ale platí jen částečně. Spíše pasiv-
ní a dovnitř obrácená spiritualita a asketis-
mus súfíjských šajchů je u něj nahrazena či-
norodostí každého jednotlivce v rámci spo-
lečnosti, kterou inspiruje Korán a sunna.

Fethullah Gülen navazuje na odkaz bás-
níka a mystika Rúmího. V čem spočívá 
návaznost Gülenova hnutí na tohoto stře-
dověkého myslitele?

Ano, a nejen na něj. V jeho práci můžeme 
najít odkazy k mnoha islámským myslite-
lům, především Saídu Nursímu, ale také 
Abú Hanífovi, Ghazálímu, Imámu Rabbá-
nímu nebo dalšímu básníkovi, který žil na 
území dnešního Turecka, Yunusu Emremu. 
Z Rúmího díla cituje Gülen často verš 
„přijď, přijď, ať jsi kdokoli“. Chápe jej 
jako univerzální výzvu k lidskosti, která 
nerozlišuje mezi národy, rasami, nábožen-

stvími. O osm století později Gülen 
tento verš aktualizuje o přímou vý-
zvu k toleranci a dialogu, které jsou 
cestou k řešení společných problémů 
lidstva, jako by říkal, „ať jsi, kdo jsi, 
přijdu za tebou“.

O Gülenovi a jeho působení se 
říká, že je to „úsměv na tváři islá-
mu“. Můžete to, prosím, vysvětlit?

Tohle označení může odkazovat 
k významu Gülenova příjmení, to 
v turečtině skutečně znamená usmě-

vavý. Zároveň jde ale o to, že chápe islám, 
na jehož tvář podle mne úsměv patří, tak, 
jak jej žil prorok Muhammad, ať mu Bůh 
žehná a dá mu mír, jak je vyložen v Koránu 
a jak nás jej Bůh učí. Myslím, že proto prá-
vě u něj mnoho lidí nalézá to, co hledají.

Fethullah Gülen nedávno uveřejnil zá-
sadní prohlášení týkající se aktivit a cílů 
islámského státu. Můžete k tomu něco 
říci na vysvětlenou?

Dnes jsme opět svědky toho, jak určité sku-
piny lidí konají ve jménu islámu činy, které 
s islámem nemají nic společného. Včera to 
byla Al-Káida, potom třeba hnutí Boko ha-
ram, dnes takzvaný Islámský stát. To, čeho 
se dopouštějí, je terorismus a terorismus 
nemá v islámu místo. Prorok vyzýval vždy 
v první řadě ke smíru a soucitu, nikdy ne-
válčil, když to nebylo bezvýhradně nutné, 
a co je ještě zajímavější, nikdy sám nepo-
užil meč, který při sobě musel v bitvě mít. 
Choval-li se prorok islámu takto, není přija-
telné, aby někdo někomu svévolně vyhlásil 
válku a označil ji za džihád. Po útocích 11. 
září Fethullah Gülen mnohokrát jasně zo-
pakoval, že muslim nemůže být teroristou 
a terorista nemůže být muslimem, tyto poj-
my se vylučují. Myslím, že jeho prohlášení 
týkající se skupiny ISIS vychází ze stejné 
perspektivy, jeho pohled se nezměnil, pro-
tože se změnit nemohl. Prohlášení najde-
te na stránkách www.platform-dialog.cz.

Jak jste se s tímto hnutím osobně se-
 známil?

Myslím, že s Gülenovým hnutím jsem se 
setkal poprvé ještě na základní škole díky 
starším spolužákům, ale intenzivně jsem se 
s ním sblížil v posledních letech na gymná-
ziu. Díky podpoře, kterou mi jeho členové 
poskytli, jsem se úspěšně připravil na stu-
dium na univerzitě, a měl jsem samozřej-
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Studie 
radikalizace 
muslimů
v británii

Podle odhadů odjelo do Sýrie a Iráku bo-
jovat asi 500 Britů. Na univerzitě Queen 
Mary University of London proto vznik-
la studie, která má ukázat, v jakých čás-
tech muslimské komunity k radikaliza-
ci dochází. 

Ze závěrů vyplývá, že náchylnější k při-
jetí extrémistických postojů nejsou přistě-
hovalci, ale ti, jejichž rodiny v Británii žijí 
již po generace. Kamaldeep Bhui, profesor 
kulturní psychologie na zmíněné univerzitě, 
to vysvětluje tak, že čerství imigranti jsou 
chudší, musejí se starat především o obži-
vu a v živé paměti mají problémy, které je 
vyhnaly z jejich vlasti. Radikalizace se týká 
především dobře zajištěných a vzdělaněj-
ších příslušníků středních vrstev, kteří jsou 
nespokojení, trpí depresemi a jsou sociálně 
izolovaní. K radikalizaci jsou stejně náchyl-
ní muži i ženy. V řadách Islámského státu 
údajně bojuje asi 60 žen ze Spojeného krá-
lovství, obvykle ve věku od 16 do 24 let. 

Obecně je britských muslimů, kteří 
sympatizují s terorismem málo: 
2,5%. Jen 1,5% projevuje sympa-
tie s nejextrémnějšími podobami 
násilí a terorismu. Bhui považuje 
za nešťastné odebírat těm mladým 
Britům, kteří odcházejí do Sýrie a 
Iráku, občanství: „Můj osobní ná-
zor je, že by to byla tragédie, pro-
tože je kriminalizujete. Některým 
těmto dětem je 15 až 18 let, jsou 
mladí a bez zkušeností. Policie ve 
Walesu se k tomu postavila jinak 
a nechce je kriminalizovat. Velmi 
rád bych s nimi spolupracoval.“

Mormoni 
se otevřeněji 
vyjadřují 
o své historii

Na oficiálních internetových stránkách 
Církve Ježíše Krista Svatých posledních 
dnů byla v říjnu publikována esej, v níž se 
pojednává o polygamním manželství jejího 
zakladatele Josepha Smithe (1805–1844). 
Jedná se o další z článků z posledních let, 
v nichž se mormonští historici stavějí ote-
vřeněji ke kontroverzním momentům své 
historie. Ačkoliv se pro mormonské histo-
riky nejedná o nové téma, emeritní profe-
sor sociologie náboženství Armand Mauss 
z Washingtonské státní univerzity, sám člen 
mormonské církve, texty označuje za „po-
zoruhodně odhalující články pokračující 
v nové transparentní fi losofi i historiogra-
fi e“ mormonské církve. Publikovaná esej 
navazuje na článek, v němž se otevřeněj-
ším způsobem psalo o široce rozšířené 
praxi „plurálního manželství“ mezi mor-
mony. Podle Mausse je obsah těchto člán-
ků překvapením pro řadové členy církve, 
kteří o těchto faktech buď nevěděli, nebo 
jim byly prezentovány jako produkt proti-

mormonské propa-
gandy. Zmíněno je 
manželství se čtr-
náctiletou Helen 
Mar Kimballovou 
i ta, která uzavřel 
s ženami jiných mu -
žů. Autoři eseje při-
tom zdůrazňují, 
že v tomto přípa-
dě šlo o manželství 
uzavřená „pro věč-
nost“ a nezahrnují-
cí intimní styk. 

Pokles věřících 
ve velké británii
Poslední analýza britské religiozity British 
Religion in Numbers, vycházející z dat pra-
videlného průzkumu British Election Stu-
dy, ukázala pokračující pokles těch, kteří 
se hlásí k nějakému náboženství. Studie se 
provádí od roku 1963. Tehdy se ke katego-
rii „bez vyznání“ přihlásilo 3,2% respon-
dentů, nyní se s ní identifi kuje 44,7% Bri-
tů. Z výzkumu vyplývá také stárnutí věřící 
populace: ve věkové kategorii 18–25 let se 
k „bez vyznání“ přihlásily téměř dvě třeti-
ny dotázaných. Pokles se týká zvláště tra-
dičních protestantských církví: anglikánů 
a metodistů. Oproti 64,5% věřících v ang-
likánské církvi jich je nyní pouze 31,1%. 
Průměrný věk anglikánů je téměř 54 let. Po-
kud by pokles pokračoval stejným tempem, 
na konci století by tyto denominace ve Spo-
jeném království neexistovaly. 

Naopak římskokatolická církev zazna-
menává mírný nárůst: z 8,6% na součas-
ných 9,1%. Výrazně pak roste cifra v ko-
lonce „jiné víry“: z 0,6 na 7,5. Profesor Da-
vid Voas, jeden z vedoucích projektu Bri-
tish Religion in Numbers, vysvětluje, že ná-
růst není důsledkem ani tak úspěšné misie, 
jako spíše demografi ckým změnám způso-
benými imigrací. To platí i v případě řím-
skokatolické církve, ale připouští i důsle-
dek úspěšného vedení londýnské diecéze. 
Naopak pokles není způsoben masovými 
odchody věřících, ale neschopností církví 
udržet si mladou generaci. Voas se přes to 
nedomnívá, že by měl pokles pokračovat 
stejným tempem: „Pokles se může zpo-
malit, když jsou čísla menší,“ a pak dosáh-
ne určitého dna. Místo lineárního poklesu 
bude mít křivka spíše tvar „S“, předpovídá. 
Nezbytné však je, aby církve našly způsob, 
jak udržet mladé, dodává Voas.

mě možnost blíž poznat myšlenky Fethul-
laha Gülena. Četl jsem jeho knihy a po-
slouchal kázání... 

Můžete představit aktivity stoupenců 
Gülenova hnutí v České republice?

Jak víte, působím v pražské neziskové or-
ganizaci, která se jmenuje Mozaiky o. s. 
Platform. Založili jsme ji v roce 2005 a vě-
nujeme se především mezináboženskému 
a mezikulturnímu dialogu. Snažíme se 
zprostředkovat setkání lidí různých nábo-
ženství a kultur, pořádali jsme několik kon-

ferencí, seminářů a panelů. Aby se moh-
li lidé poznat i na osobní bázi, pořádáme 
pravidelně třeba večeře, čajová odpoled-
ne, ale i delší poznávací cesty, například 
po Turecku.

Snažíme se zapojit i do projektů, které 
souvisejí se společenskou odpovědností, 
navštívili jsme několikrát domovy senio-
rů a dětské domovy. Protože žijeme v této 
společnosti, cítíme, že bychom se měli po-
dílet i na řešení jejích problémů.

Můžete čtenářům doporučit nějakou li-
teraturu v českém jazyce?

V češtině je dostupná například kniha 

Vstříc globální civilizaci lásky a toleran-
ce, která obsahuje texty Fethullaha Güle-
na, nebo práce Jill Carrolové Dialog ci-
vilizací, Gülenovy islámské ideály a hu-
manistický diskurz, která Gülenovu práci 
srovnává s několika dalšími mysliteli. Obě 
zájemcům rádi poskytneme. Mnoho infor-
mací v angličtině je možné získat na strán-
kách www.fgulen.com nebo www.hizmet-
movement.com.

Doc. Pavel Hošek, Th. D. (*1973) je vedoucím kated-
ry religionistiky Evangelické teologické fakulty Uni-
verzity Karlovy v Praze.

Dokončení z předchozích stran.

Helen Mar Kimballová.
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Vpravo starostka A. Parkerová.
Zdroj: http://abc13.com. 
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po 55 letech
kostel na kubě

Kubánské úřady dovolily postavit nový 
římskokatolický kostel, první po 55 letech, 
tedy od doby, kdy se v zemi chopili moci 
komunisté. Má být postaven ve městě San-
dino a má pojmout asi 200 lidí. „Stavba 
kostela je jasnou ukázkou nové fáze – zlep-
šení – ve vztahu mezi církví a státem,“ řekl 
Enrique Lopez Oliva, profesor dějin nábo-
ženství na Havanské univerzitě. První kro-
ky začaly po skončení studené války. Byl 
zrušen zákaz členství v církvi členům ko-
munistické strany. Zásadní událostí byla ná-
vštěva Jana Pavla II. v roce 1998. Bylo ob-
noveno slavení Vánoc a vláda povolila vy-
sílat bohoslužby v ofi ciálních médiích. Ka-
tolíci tvoří asi 60% kubánské populace, bo-
hoslužeb se pravidelně účastní asi jen 5%.

Méně sebevražd 
mezi 
praktikujícími 
židy

Sebevraždy jsou jednou z nejčastějších pří-
čin úmrtí mladých lidí v rozvinutém svě-
tě. Vztah náboženství a suicidálních myš-
lenek či jednání je předmětem výzkumu 
izraelských badatelů publikovaného v říj-
novém čísle časopisu European Psychiat-
ry. Z jeho závěru vyplývá, že mezi prak-
tikujícími mladými židy je asi o polovinu 
méně sebevražd a pokusů o ní. Studie do-
chází k podobným závěrům jako dřívější, 
které se opíraly o výzkum mezi křesťany. 
Spoluautor studie Ben Amit z lékařské fa-
kulty univerzity v Tel Avivu ukazuje i na 
jeden rozdíl. Zatímco mladí křesťané vy-
kazovali méně časté deprese, mladí židé 
pro kazují větší schopnost nalézt z depre-
se východisko.

Spor o modlitby 
na radnicích
v kanadě

Na desítkách kanadských radnic se začína-
jí schůze nekonfesní modlitbou. K Nejvyš-
šímu soudu se nyní dostala pře Quebečana 
Alaina Simoneaua a Quebeckého sekulár-
ního hnutí na jedné straně a města Sague-
nay na straně druhé. Simoneau si stěžuje, že 
město porušuje práva nevěřících, když za-
hajuje schůze modlitbou a v prostorách rad-
nice je umístěn kříž a Nejsvětější srdce Je-
žíšovo. Tribunál pro lidská práva v Quebe-

cu dal nejdříve stěžova-
teli za pravdu, ale odvo-
lací soud rozsudek zru-
šil. Případ se tak dostal 
k Nejvyššímu soudu. 

Kauza kontrastuje 
s jinou, která v této fran-
couzsky hovořící kanad-
ské provincii rozbouři-
la veřejné mínění loni. 
Tehdy šlo vládní snahu 
zakázat nošení nábožen-
ského oděvu a zahalování hlavy ve veřej-
ném prostoru. Pokud tehdy šlo o státní za-
sahování do náboženské svobody, nyní jde 
naopak o to, zda se státní instituce sama 
může projevovat religiózně. 

Na jedné straně je názor, že jde o vy -
lučování nevěřících či nekřesťanů z hod-
not zastávaných vedením města, na straně 
druhé je argument formulovaný právníkem 
města Richardem Bergeronem, že boží svr-
chovanost je uvedena v preambuli kanadské 
Listiny práv a svobod, a proto nemůže být 
obracení se k tomuto Bohu protizákonné. 
Řekl, že „zákaz veřejných modliteb by od-
ňal kanadskou identitu ve prospěch nesla-
ného nemastného multikulturalismu.“ Roz-
hodnutí soudu se čeká za několik měsíců.

Starostka 
chtěla úředně 
kontrolovat 
kázání

V texaském Houstonu v létě vypukl boj 
mezi radnicí a konzervativními křesťan-
skými sbory. Radnice, v jejímž čele stojí 
homosexuální starostka Annise Parkero-
vá, nejdříve vydala nařízení prosazující an-
tidiskriminační politiku. Jeho součástí byla 
např. i povinnost respektovat každého ve 
výběru toalety podle toho, s jakým pohla-
vím se identifi kuje. Ačkoliv z tohoto naří-
zení byly vyňaty církve, do čela odporu se 
postavili pastoři a zorganizovali petici, aby 
se o nařízení rozhodlo v referendu. Petici 
s přibližně padesáti tisíci podpisů (třikrát 
více, než bylo potřeba) odevzdali na rad-
nici. Ta však petici nepřijala s tím, že mno-
hé podpisy jsou nečitelné či neověřitelné 
a že organizátoři petiční akce signatáře kla-
mali. Ti proto radnici zažalovali. Radnice 
v říjnu zareagovala tím, že si od pěti nej-
aktivnějších pastorů vyžádala k prověření 
(subpoena) veškeré písemnosti týkající se 
petiční akce, jejich projevy, které prones-
li na adresu homosexuálů, i jejich kázání. 

To vyvolalo veliké 
pobouření v celé zemi. 
V odporu proti tomu se 
sjednotili i ti, kteří ob-
vykle stojí na opačné 
straně barikád kulturní 
války: konzervativní 
křesťané a bojovníci za 
oddělení církve a státu. 
Bývalý guvernér Arkan-
sasu a kandidát v repub -
likánských primárkách 

na prezidenta USA Mike Huckabee vy-
zval k protestnímu posílání kázání a Biblí 
Parkerové. Na radnici skutečně přišlo více 
než tisíc výtisků Bible. Proti Parkerové se 
ostře postavil i texaský generální prokurá-
tor Greg Abbott: „Státní úřady musejí jed-
nat nanejvýše opatrně, když jde o nábožen-
ské záležitosti,“ řekl. A Parkerové vyčetl, že 
její „agresivní“ požadavek předkládat ká-
zání nerespektuje ústavní garanci nábožen-
ské svobody. Radnice pak skutečně ze se-
znamu dokumentů, které je třeba předklá-
dat, kázání vyškrtla.

Spor o Boha 
v ústavě 
v německu

Římští katolíci v Šlesvicku-Holštýnsku za-
hájili kampaň za opětovné vložení zmín-
ky o Bohu do preambule nově vypraco-
vané ústavy této spolkové země na seve-
ru Německa. Zdejší parlament totiž v říjnu 
odhlasoval vynechání této pasáže z nové 
ústavy. Šlesvicko-Holštýnsko se tak sta-
ne sedmým z šestnácti německých států, 
které tak učinily. Odpůrci změny potřebují 
dvacet tisíc podpisů, aby přiměli parlament 
k přehodnocení rozhodnutí. Správce ham-
burské arcidiecéze Ansgar Thim věří, že 
se podaří posbírat i více podpisů. Podobná 
iniciativa občanů v polovině 90. let minu-
lého století skutečně vybojovala navrácení 
odkazu na Boha v Dolním Sasku. Odpůr-
ci zmínky argumentují tím, že stát je stejně 
pro nevěřící jako pro věřící, i potřebou se-
parace církve a státu. Např. zelená poslan-
kyně Erika von Kalben, sama aktivní člen-
ka luterské církve, obhajuje svůj hlas proti 
zmínce Boha tím, že „existuje spousta lidí, 
kteří nepatří k žádnému náboženství. Do-
konce i lidé, kteří jsou v církvi, chtějí úplné 
oddělení státu a církve. Náboženství patří 
do soukromí, ne do politiky,“ prohlásila. 

Připravil Miloš Mrázek 
podle „WorldWide Religious News“ 

s přihlédnutím k jiným zdrojům.
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asi dvěma tisícům lidí. Při udílení požeh-
nání byla osoba vždy níže než guru. Ten 
se přímo zadíval do očí čekatele (asi 4-5 
vteřin), barvou namaloval symbol na čelo, 
poté se na osobu laskavě znovu podíval 
a usmál se. Současně si guru otřel ruku 
do při chystaného oranžového ručníku 

a věnoval svému stou-
penci žlutý okvětní lís-
tek. Pro děti byly přichys-
tány bonbóny. Spolu s gu-
ruem šlo malé procesí tří 
lidí. Jedna osoba drže-
la ručník na očištění od 
barvy, jiná mísu s okvět-
ními lístky a další mísu 
s bonbóny. Vše se snaži-
li přesně načas předat gu-
ruovi v pravou chvíli. Po 
udělení daršanu lidé čas-
to pookřáli, zvlhly jim oči 
nebo se rozplakali. Půso-
bivé bylo i to, že během 

nejméně pěti hodin udílení daršanů neměl 
svámí přestávku. Neúnavně chodil od člo-
věka k člověku, vždy s klidem, úsměvem 
a s plynulými pohyby.

Cestu, kterou měl údajně Mahávatar 
Babadží učit, nazývají jeho žáci krijá jóga 
(výraz krijá v sanskrtu znamená čin, vý-

kon či námahu). Zahrnu-
je recitaci manter, medita-
ce, dechová cvičení, gesta 
s duchovním významem 
(mudry), práci s čakra-
mi, ásany (jógické pozice) 
a mnoho dalšího. Velmi 
oblíbená je skupinová lé-
čebná technika Om hea-
ling, tedy společný zpěv 
mantry „óm“. Všem těmto 
technikám je přisuzována 
velká účinnost při „spalo-

vání“ karmy, trasformaci negativních ener-
gií, posilování zdraví a pozitivního vědomí 
apod.                 
Josef Křížek

Oslavy 600 let 
od obnovení 
přijímání chleba 
i kalicha

Celodenními oslavami v neděli 12. října 
2014 si čeští protestanté připomněli 600 
let od obnovení přijímání večeře Páně pod 
obojí způsobou. Užívání kalichu obnovil 
při bohoslužbách v pražských kostelích 

roku 1414 Jakoubek ze Stříbra se svými 
spolupracovníky. Oslavy se konaly v Praze 
v Betlémské kapli a na dalších místech, 
která jsou s tehdejšími událostmi více či 
méně spojena – v kostele u Martina ve Zdi, 
v kostele sv. Mikuláše, na Staroměstském 
náměstí a v budově Evangelické teologic-
ké fakulty Univerzity Karlovy.       
Podle tiskové zprávy Tomáše Najbrta

matka meera
poprvé v praze 
Indická duchovní učitelka Matka Meera 
(*1960) se sešla se svými českými příz-
nivci na osmi setkáních (daršanech), kona-
ných od 7. do 9. října 2014 v Praze. Dar-
šany byly zdarma, ale pro účast bylo nut-
né se zaregistrovat – zájem byl takový, že 
kapacita, kterou Matka Meera mohla Če-
chům věnovat, se velmi rychle vyčerpala.

Matku Meeru v mládí formoval pobyt 
v ášramu v indickém Pondicherry, který vy-
budoval známý vizionář budoucího světa 
a tvůrce tzv. integrální jógy Aurobindo 
Ghose (Ghoš, 1872-1950). Mladá Mee-
ra byla pod vlivem jeho pobočnice Miry 
Alfas sy (zvané Matka nebo též Sladká Mat-
ka). Meeřin strýc v ní objevil vysokou du-
chovní bytost, zorganizoval její první dar-
šany a od počátku 80. let Matka Meera pů-
sobí na Západě jako duchovní učitelka.1 Do 
Německa, kde po svatbě žije, za ní jezdí 
i její čeští příznivci.

Tentokrát tedy Matka přijela za nimi. 
Její daršan se odehrává v naprostém tichu. 
Každému zájemci dává ruce na hlavu a po-
nechá je tam několik vteřin, pak se s ním 
vzájemně dívá do očí a když své oči sklopí, 
je to signál, že daršan skončil. Matka Mee-
ra působí velmi klidně, její pohled je váž-
ný, ale přátelský. Pro její stoupence zna-
mená její požehnání a její pohled hluboký 
duchovní zážitek.

Zážitkem svého druhu je i perfektní or-
ganizace daršanu. V konferenční místnos-
ti je při každém daršanu asi 300 osob v 17 
řadách, uprostřed rozdělených  uličkou. Na 
tichý pokyn pořadatelů se jednotlivé řady 
přesunují do uličky, a lidé se na daršan při-
pravují vkleče při pomalém posunu k Mat-
čině trůnu. Vše probíhá naprosto hladce, 
přitom klidně a přirozeně. Po daršanu je 
v předsálí možné zakoupit si knihy nebo 
fotografi e Matky Meery.          
Zdeněk Vojtíšek
Poznámka
 1 Více o Matce Meeře: ŠTURSA, Lukáš: Matka a bohy-

ně, Dingir 7 (2), 2004, str. 44-45.

požehnání 
svámího 
Višvánandy 
Při poslední návštěvě svámího Višvánandy 
9. listopadu 2014 v Praze se ukázalo, jak 
velký počet příznivců má tento duchovní 
učitel mezi Čechy. 

Višvánanda (Sri Swami 
Vishwananda, *1978) po-
chází z hinduistické rodiny 
z ostrova Mauricius. Údaj-
ně už v pěti letech se stal 
žákem jógina Mahávatara 
Babadžího. Babadží (Ba-
baji) je pravděpodobně le-
gendární indický světec, 
o němž v posledních dese-
tiletích 19. a v prvních de-
setiletích 20. století psa-
lo několik popularizátorů 
indického náboženství na 
Západě, např. Paramham-
sa Jógananda (1893-1952), ale není jasné, 
koho přesně těmito dvěma duchovními ti-
tuly (Mahávatar Babadží) vlastně označo-
vali. Višvánanda se tedy se svým učitelem 
setkal patrně pouze v duchovním smys-
lu. Považuje ho za věčnou stráž ochraňu-
jící lásku, oddanost a víru a věčně trvají-
cí božskou vůli Jednoty. Po 
vzoru svého gurua pokra-
čuje Višvánanda v učení 
o lásce, trpělivosti, odda-
nosti a jednotě. Pokládá za 
své poslání otevírat lidská 
srdce a probouzet schop-
nosti bezpodmínečné lás-
ky, která je v každém z nás. 
Vyzývá k trpělivosti a vy-
trvalosti na duchovní ces-
tě a k víře v Boha a gurua. 
Víra přichází s odevzdanos-
tí boží vůli. Konečným cílem duchovní ces-
ty je sjednocení s Bohem.

Višvánanda žije v Německu, kde roku 
2005 založil organizaci Bhakti Marga. Její 
česká odnož se ujala organizace Višvánan-
dova daršanu (osobního požehnání) v tě-
locvičně pražského hotelu Chodov. Svá-
mí nejprve seděl na svém „zlatém trůnu“, 
z něhož jednotlivě žehnal zájemcům. Ved-
le něho byl oltář též ve zlaté barvě a na 
něm obraz Višvánandy a Babadžího, sví-
ce, květiny a malinké zlaté střevíce. Od 
křesla vedl dvojřad naproti sobě sedících 
a klečících lidí. 

Asi po hodině se svámí rozhodl jít mezi 
lidi, a tím udělovat daršan rychleji odhadem 

  u d á l o s t i

Tato rubrika je určena i příspěvkům, které nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce.

Portrét Višvánandy ze strá-
nek spolku Bhakti Marga 
(http://swamivishwananda-
cz.blogspot.cz).

Višvánanda při udílení dar-
šanu.    Foto: Josef Křížek.
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r e c e n z e

islám
v německy 
hovořících 
zemích

Martin Klapetek, Muslimské organiza-
ce v Německu, Rakousku a Švýcarsku: 
význam náboženství jako identifi kačního 
prvku při integraci do západních společ-
ností, Centrum pro studium demokracie 
a kultury, Brno 2011, 255 stran, 249 Kč.

Publikace vychází z autorovy disertač-
ní práce a představuje ucelený popis in-
tegračních snah (v podobě určitých fo-
rem etablování do veřejného prostoru) 
muslimských komunit ve třech němec-
ky hovořících zemích. Autorovým cílem 
bylo zjistit, jak mohou náboženské ak-
tivity muslimských organizací přispívat 
k integraci svých členů a ke komunika-
ci mezi příslušníky různých národností. 
Jedná se tedy o to, zda náboženské akti-
vity a integrační snahy mají společné cíle 
a zda se vzájemně podporují či nikoliv.
 Text monografi e je strukturován do tří 
hlavních kapitol, a to podle jednotlivých 
zkoumaných zemí. S ohledem na počet vy-
znavačů islámu v těchto zemích je nejroz-
sáhlejší kapitola věnována situaci muslimů 
v Německu. Ta zároveň pro autora do urči-
té míry funguje jako základní referenční rá-
mec, kdy v následném textu již autor dospí-
vá k identifi kaci některých společných shod 
nejen ve fungování jednotlivých muslim-
ských organizací v konkrétních zemích, ale 
i v jejich ideových základech. Toto hledání 
a identifi kování společných témat však není 
na úkor faktografi ckým zjištěním týkajícím 
se ostatních zemí, ale naopak vhodně do-
tváří celistvý obraz zkoumané problemati-
ky. Je třeba ocenit pečlivou práci s poznám-
kovým aparátem, který poskytuje odkazy 
na všechny významné islámské organizace 
v Německu, Rakousku a Švýcarsku.

Z hlediska struktury jednotlivých ka-
pitol se autor vždy na začátku kapitoly vě-
nuje historickému exkurzu a nástinu etab-
lování muslimské komunity do veřejného 
prostoru v dané zemi, aby se následně již 
věnoval popisu zkoumaného prostředí 
z hlediska několika oblastí – institucio-
nalizace muslimských komunit, výstavba 
mešit, výuka islámu na školách, zřizování 
muslimských hřbitovů a mezináboženský 
dialog. Za jedno z nejzajímavějších auto-
rem řešených témat pokládám zmapování 
snah o budování mešit jednotlivými islám-
skými organizacemi a následnou refl exi ve-

řejného mínění na tyto snahy. Autor tyto re-
akce veřejnosti implicitně chápe jako urči-
tou obranu proti opanování symbolického 
prostoru, což vede ke snaze o sebeidentifi -
kaci majoritní společnosti. 

Z hlediska systematizace a přínosu prá-
ce pro další výzkum je dle mého názoru 
třeba vyzdvihnout autorovo systematické 
představení a uspořádání popisovaných 
muslimských organizací. Autor jednotlivé 
muslimské organizace rozděluje podle sebe-
 identifi kace muslimských skupin s určitou 
formou islámu (sunna, šíca, ghulát a súfi s-
mus) či národního zázemí (Turecko, bý-
valá Jugoslávie) a následně v rámci popi-
su jednotlivých organizací prezentuje svo-
ji strukturální typologii islámských organi-
zací. Tento koncept velmi dobře představu-
je vnitřní uspořádání jednotlivých spolků 
a napomáhá čtenáři k lepší orientaci. 

Za jednu z mála slabin knihy lze pova-
žovat absenci grafi cky upravených výčtů is-
lámských organizací (například do formy 
odrážek), které by lépe zpřehlednily text; 
jedná se však spíše o marginální typogra-
fi ckou záležitost. 

Hlavním přínosem hodnoce-
né publikace je především její 
obsahová plnost a informačně 
bohaté zpracování. Pro zájemce 
o téma islámu v německy hovo-
řících zemích (potažmo v Evro-
pě) poskytne ucelený vhled do 
problematiky (historický ná-
stin, vývoj jednotlivých islám-
ských institucí, reakce veřejnos-
ti na formy etablování muslimské komuni-
ty) a představí vhodný rámec pro orientaci 
ve výzkumném poli v těchto zemích. Dle 
mého názoru lze tedy z této knihy vychá-
zet jednak jako z velmi dobrého pramenu 
informací o situaci a integračních snahách 
muslimů ve zkoumaných zemích, ale rov-
něž i jako z příkladu srovnávací práce na 
poli výzkumu islámských organizací a je-
jich etablování v evropských zemích. 
Tomáš Janků

o čem vypovídají 
budovy 
krematorií

Markéta Svobodová, Krematorium v pro-
cesu sekularizace českých zemí 20. stole-
tí; ideové, stavební a typologické promě-
ny. Fotografi e: Martina Novozámská. Ar-
tefactum; Ústav dějin umění AV ČR, Pra-
ha 2013, 182 stran.

Pojednání o vývoji krematoria jako svébyt-
ného stavebního typu se může na první po-
hled jevit jen jako odborné pojednání, na-
bízející sice bohatý obrazový materiál, ale 
zajímavé jen jako kuriozita, nebo naopak 
oborný text k dějinám architektury. Způsob, 
jímž se autorka tématu chopila, je však mi-
mořádně zajímavý i pro religionisty. 

Rozhodla se totiž architektonický vývoj 
zkoumat v kontextu myšlenkových směrů, 
které nejprve vedly k požadavkům na vybu-
dování prvních krematorií, a pak k disku-
sím o tom, co by měly budovy kremato-
ria vyjadřovat, ke kterým stavebním sty-
lům se hlásit. Právě tato diskuse ukazuje, 
jak myšlenkově pestré bylo prostředí, z ně-
hož zájem o výstavbu krematorií vycházel, 
tedy z jak různých zdrojů vychází oblast 
dnešních sekulárních, občanských obřadů.

Při pozorné četbě si zároveň můžeme 
povšimnout dvou fází, jimiž česká sekula-
rizace procházela. První fáze se vyznačuje 
snahou volnomyšlenkářů, ateistů a dalších 
lidí, toužících prožívat zásadní okamži-
ky svého života mimo církve, organizovat 

se v různých spolcích a sdruže-
ních, vytvářet sekulární obřady 
a budovat jim odpovídající pro-
story. Ty navazovaly na starší 
snahy o sekulární obřady a archi-
tekturu, mající postupně nahra-
dit dosavadní církevní ob řady 
a stavby. První pokus o za vedení 
spalování zemřelých v novodo-
bých dějinách se také datuje do 
období Velké francouzské re-

voluce (1794). Ve druhé fázi již není pro 
tvůrce krematorií primární snahou vyme-
zit se vůči církevnímu vidění světa, ale vy-
tvořit ideově neutrální, a přesto důstojné 
a pietní prostředí. 

S tím souvisely vzory, k nimž se stavi-
telé při hledání stavebního typu kremato-
ria obraceli. V počátcích bylo nevyřešenou 
otázkou, zda se krematorium má podobat 
sakrálním stavbám – a pokud ano, kterým. 
Tak první evropské krematorium v Milá-
ně (1876) vycházelo z půdorysu antické-
ho chrámu, zatímco anglická krematoria 
se podobala gotickým křesťanským chrá-
mům či kaplím. Mají krematoria vychá-
zet ze starších vzorů, nebo si hledat svůj 
vlastní, osobitý styl? Mají být krematoria 
stavební dominantou (spíše 1. fáze), nebo 
spíše nenápadnou budovou, zapadající do 
krajiny (spíše 2. fáze)?

Po většinu 20. století přitom byla ve 
hře (často ovšem nevyřčená) otázka, zda 
má sekularizace vytvářet posvátno sui ge-
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neris (náboženství nového člověka, nové 
doby, atp.), zda má vytvářet platformu pro 
setkávání lidí různých světonázorů, nebo 
zda se má stát něčím zcela jiným (a pokud 
ano, čím?). A jakou atmosféru mají vyja-
dřovat (smutek; smíření; hrdinství; mys-
tično)? Všechny tyto tendence se odrážejí 
i v pojetí jednotlivých krematorií – s pomo-
cí knihy si uveďme namátkou tři příklady:

To úplně první v Liberci (tehdy Rei-
chen bergu, z roku 1918) má ve štítě text 
bás níka A. A. Raafa: „Čistý, jasný, pra-
božský ohni, vezmi ve svou náruč zemdlené 
tělo.“ Po stranách monumentálního vchodu, 
nad nímž se stkví tento nápis, stojí dva 
svalnatí, okřídlení strážci se štítem, připo-
mínající udatné hrdiny germánských Hel-
den sagen. Symbolem krematoria byl pak 
orel. Lze jen souhasit s tím, že stavba Ru-
dolfa Bitzana (1872–1938) je „výrazem 
ger mánského ducha i umění“, jak o něm 
do časopisu Kremtorium napsal 
František Menzl (s. 42). 

Krematorium v Plzni, po-
stavené v letech (1924–1926) je 
oproti tomu snoubením několi-
ka jiných prvků: Autor projektu 
Hanuš Zápal 1885–1926) „vy-
tvořil krematorium jako kulti-
vovaný chrám, kde se setkáva-
jí znaky antické kultury s kultu-
rou praslovanskou“ (s. 80). Nápis na prů-
čelí zve přicházejícího, aby šel „SVĚTLU 
VSTŘÍC“; zvenku jsou na bočních stěnách 
umístěny poloplastiky slovanského bojov-
níka zažehávajícího pohřební hranici (zá-
padní strana) a dívky lkající nad novodo-
bou urnou (východní strana). Když ná-
vštěvník po vstupu do nábožensky neutrál-
ní obřadní místnosti pozvedně zrak, spat-
ří, že stropní klenba má podobu velikého 
lotosu (chce-li to tak vidět), vytvořeného 
geo metrickým štukem.

Ernst Wiesner (1890–1971) se naopak 
pokusil vytvořit v Brně (1925–1930) zce-
la nový typ stavby, v němž je na jedné stra-
ně sakralizován celý prostor, a to nikoli 
pomocí symbolů a nápisů, ale uzavřeností 
a vertikalizací stavby. Krematorium je uza-
vřeno vnějším vlivům, působí jako by proti 
nim bylo opevněno, aby se pozůstalí mohli 
sejít, v „obřadním dvoře“ (velké místnosti 
osvětlené „nebem“ – prosklenou střechou) 
vykonat obřad a rozejít se odděleně dveř-
mi na venkovní prostranství. (s. 86–88). 
Komín je pro Wiesnera samostatným zna-
kem tohoto typu jako pro křesťanský kos-
tel věž (s. 88).

V knize můžeme krok za krokem pozo-
rovat, jak se na tomto stavebním typu ode-
hrávalo vymezování a vyjednávání hranic 
sakrálního a profánního, stejně jako jejich 
vzájemné ovlivňování.

Ve druhé fázi, která byla na území ČR 
asi urychlena nástupem komunistického re-
žimu, nabývá vrchu snaha vytvořit neutrál-
ní prostor přístupný všem. Správa hřbitovů 
a krematorií tehdy totiž přešla na stát a jed-
notlivé národní výbory. Stát jako objedna-
vatel neměl zájem na tom, aby se při rea-
lizaci těchto krematorií uplatňovaly prvky 
odkazující k pohanství, k evropským či dál-
něvýchodním esoterickým tradicím, ozvu-
kům transcendentalismu a podobně. Ačkoli 
ve své době byly právě tyto prvky považo-
vány za revoluční, po roce 1948 byly po-
dobně nežádoucí jako symboly křesťanské. 
Při výzdobě krematorií se tak začíná uplat-
ňovat neutrální (a občas také nic neříkají-

cí) abstrakce.
Nejvíce krematorií bylo 

podle autorky postaveno od 60. 
let, kdy se stát začal oblastí po-
hřebnictví více zabývat a kdy 
začaly vznikat sbory pro občan-
ské záležitosti, usilující o upra-
vování starších tradic a někdy 
i vytváření nových. „Zvýšenou 
typizovanou výstavbou tak stát 

vyvíjel tlak na obyvatelstvo, aby pohřby 
ne probíhaly v kostelech, ale v občanských 
stavbách budovaných k tomuto účelu. S tím 
souvisí někdy až přehnaná kapacita a často 
i nekvalita novostaveb“ (s. 122).

Je škoda, že se autorka nevěnovala více 
vývoji po roce 1989, kdy neutralita a seku-
larizace již nebyly diktovány shora a kdy 
při rekonstrukcích i nových stavbách začalo 
docházet k novému – už mnohem smířlivěj-
šímu – vyjednávání „občanskosti“, „neut -
rálnosti“, „sakrálnosti“ či „ekumeničnos-
ti“ obřadních místností. Religionisté by 
asi uvítali i vhled do specifi k obřadů, které 
byly v jednotlivých krematoriích vykoná-
vány. To by však, k naší škodě, dalece pře-
sáhlo rámec publikace z oboru dějin umění.

Jedinou zjevnou slabinou knihy je gra-
fi cké provedení, které širokoformátové fo-
tografi e umisťuje na dvoustrany. Vzhledem 
k vazbě knihy si pak řadu fotografi í a ná-
kresů nelze řádně prohlédnout.

Dílo je rozhodně dalším podnětem ke 
zkoumání myšlenkových proudů, které 
utvářely naši současnou nenáboženskou 
a zároveň neateistickou situaci. Jak z kni-
hy poznáme, krematorium se svébytným, 
jednotným stylem stalo jedině jako součást 

centrálně plánovaného státu. V zahraničí 
vyjadřují krematoria různá pojetí sekulari-
ty i různý vztah ke smrti a slouží – stejně 
jako v ČR – lidem různých vyznání a ži-
votních postojů.    
Ruth J. Weiniger

veľký arahat
fráňa drtikol

Jan Lípa, Učení Fráni Drtikola - Od 
čakramů k nemyšlení, Svět, Praha 2014, 
112 stran. 

Vydavateľstvo Svět uvádza novú edičnú 
radu Učení Fráni Drtikola monografi ou 
Jana Lípu s príznačným názvom – Učení 
Fráni Drtikola – Od čakramů k nemyšlení. 
Samotný titul edície je veľavravný, keď na-
značuje cieľ, ktorý si kladie: priblížiť spi-
ritualitu legendy dejín „československej 
mystiky“. Svojim vydavateľským počinom 
takto pražský vydavateľ rozširuje portfólio 
publikácií venovaných refl exii umeleckého 
a duchovného odkazu Františka Drtikola.

Dôraz na žitú spiritualitu charakteri-
zuje novú edíciu viac, ako čokoľvek iné. 
Na rozdiel od predchádzajúcich štúdií 
„o mys lení a nemyslení Fráni Drtikola“, Jan 
Lípa ponúka syntetický prehľad Drtikolov-
ho učenia. V piatich kapitolách pred čita-
teľom odkrýva „mapu“ Drtikolovej spiri-
tuality nie ako súbor metód a techník, ale 
najmä ako spôsob života – životnú odpoveď 
na otázku zmyslu. Existenciálna intencia 
autora sa zrkadlí v praxeologickom zame-
raní jeho štúdie, ktorá chce byť, a primár-
ne aj je, prehľadom žitej spirituality Fran-
tiška Drtikola.

Popri vlastnom skúsenostnom porozu-
mení pritom Jan Lípa čerpá z odkazu tra-
dície Drtikolovej „školy“, ktorá si ucho-
vala svoju kontinuitu počas obdobia „reál-
neho socializmu“ predovšetkým zásluhou 
Evžena Štekla, aby sa v ponovembrovom 
období etablovala v priestore alternatívnej 
spirituality. Svojou štúdiou autor nadväzu-
je na staršie práce s obdobnou tematikou – 
popri knihe Evžena Štekla Síla moudros-
ti (1992) a dvoch zväzkov František Drti-
kol, Duchovní cesta (2005, 2009), ide o kni-
hu Karla Funka Mystik a učitel František 
Drtikol (1993), ako aj o samizdaty Františ-
ka Heina Fráňa Drtikol - Osobnost a dílo 
a Evžena Štekla Vzpomínky na Velikého 
Arahata (prvá verzia 1977). 

František Drtikol (1883–1961) vstúpil 
do dejín nielen ako fotograf svetového for-
mátu, ale tiež ako mystik nadčasového výz-



DINGIR 4/2014 143

r e c e n z e

namu. Po dlhé desaťročia bol neprehliad-
nuteľnou súčasťou duchovnej scény v Čes-
ku a na Slovensku (1910–1961). „Patriar-
cha českého buddhizmu“ alebo tiež „veľký 
arahat“, ako ho niekedy nazývajú, stál pri 
počiatkoch buddhizmu v Československu 
(20. roky 20. storočia). Jeho preklady budd-
histických textov z nemčiny, ale predovšet-
kým jeho učiteľské pôsobenie výz nam-
ným spôsobom ovplyvnili celú plejádu 
osobností – spomeňme len Květoslava 
Minaříka, Bedřicha Hejhala, Járu Kočího, 
alebo Mílu a Eduarda Tomášových. 
Z Drtikolovho porozumenia buddhizmu 
čerpal, medzi iným, fi lozof, undergroundo-
vý básnik a prozaik Zbyněk Fišer, alias Egon 
Bondy.

Až do svojej smrti v roku 1961 bol Dr-
tikol významnou duchovnou autoritou, 
vyhľadávanou nielen pre svoj mimoriad-
ny rozhľad, ale aj pre svoju unikátnu spiri-
tuálnu „skúsenosť“, ľudskosť a autenticitu 
oslobodenú od štylizovanej pózy „majstra“ 
a balastu „mysticizujúceho“ pátosu. Drti-
kolov spôsob riešenia otázky zmyslu života 
„metódou introspekcie“ (Evžen Štekl) za-
nechal v dejinách spirituality v Česku a na 
Slovensku hlbokú „stopu“. 

Hoci Drtikolov duchovný odkaz sotva 
zasiahol religiozitu v širokom spektre jej 
prejavov, nepochybne prenikol do samotné-
ho „srdca“ religiozity, ktorým je spiritualita 
čoby „skúsenostné jadro náboženstva“ (Pa-
vel Říčan). Ono „jadro religiozity“ sa záro-
veň kde-tu ukazuje tiež ako „jad ro osobnej 
identity“ (Pavel Říčan). Z antropologické-
ho hľadiska sa preto spiritualita môže ja-
viť ako zložka osobnosti, ktorá sa vytvára 
vnímaním Posvätna, rozvíja sa 
vo vzťahu k Posvätnu a rôznym 
spôsobom tento vzťah prejavu-
je (Zdeněk Vojtíšek). V kontak-
te s Posvätnom (sacrum, numi-
nosum) vzniká posvätné, „sto-
pa“ Posvätna spätne odkazuje na 
Posvätno ako zdroj posvätného. 
Práve „stopa“, ktorú po sebe za-
nechal František Drtikol, pouka-
zuje v najvšeobecnejšom zmysle na posvät-
nú realitu, transcendujúcu a určujúcu ľud-
skú existenciu. 

Nejde teda prednostne o spiritualitu 
„skrotenú v cirkvách a náboženských spo-
ločnostiach“ (Ivan Štampach), aspoň nie 
v prípade Drtikola, ide skôr o spiritualitu 
menej formálne a inštitucionálne integro-
vanú, bytostne ukotvenú v centre všetké-
ho diania a prežívania. Pre Drtikolovu spi-
ritualitu platí, medzi iným, to, čo pre osob-

nú spiritualitu v súčasnosti 
vo všeobecnosti: je sýtená 
z viacerých zdrojov. Zdro-
je spirituality nie sú nutne 
viazané na jednu tradíciu, 
naopak, ukazuje sa, že sú 
možné viaceré pramene 
inšpirácie. Každá zo sied-
mych rovín osobnej spi-
rituality, ako ich opisuje 
model spirituality Zdeňka 
Vojtíška, môže byť sýtená 
z iného primárneho prame-
ňa, či už ide o jej doktrinál-
nu, rituálnu, hodnotovú, skúsenostnú, na-
ratívnu, sociálnu alebo kultúrnu dimenziu. 
Drtikol potvrdzuje, že „spiritualita jedného 
človeka sa môže napájať na rôznych rovi-
nách z rôznych zdrojov“ (Zdeněk Vojtíšek).

Spiritualita Františka Drtikola bola 
spočiatku napájaná zo zdrojov kresťan-
skej mystiky a teozofi e. Členom Teozofi c-
kej spoločnosti bol Drtikol zrejme do roku 
1910. Neskôr, v druhej polovici 20. rokov 
20. storočia prevládli buddhistické prame-
ne inšpirácie, prevažne buddhistický cha-
rakter nadobudlo aj jeho verejné duchov-
né pôsobenie. Hoci svoje porozumenie 
skutočnosti a pojmový aparát Drtikol čer-
pal najmä z buddhizmu, neboli mu cudzie 
ani kresťanské motívy, zvlášť pokiaľ ide 
o jeho výtvarnú tvorbu. Tematika ústred-
ných mystérií kresťanskej spirituality - 
paschálne mystérium a betlehemské mys-
térium - fi guruje v korpuse Drtikolových 
spisov a v kolekcii Drtikolových obra-
zov. 

Nezávislej osobnosti Drti kolovho for-
mátu bol vlastný integrálny 
prístup k prameňom vlastnej 
spirituality. V zvnútornenej syn-
téze Drti kol spája prvky dvoch 
veľ kých doktrinálnych tradícií 
buddhizmu – theravády a ma-
ha jány, vadžrajánovú vetvu ma-
hajány nevynímajúc.V mozaike 
jeho spirituality a náuky sa har-
monicky snúbia Nágardžunova 

cesta múdrosti s Asangovou cestou súcite-
nia a Majtrípová netantrická joga Veľkého 
symbolu s tantrickou jogou šiestich dharm 
Náropu. 

Stojac mimo pestrofarebného spekt-
ra tradičnej i netradičnej religiozity svojej 
doby, Drtikol si prešliapal vlastnú cestu by-
tostnej transformácie ako syntézu via cerých 
zdrojov, spomedzi ktorých naj väčšiu rolu 
zohral buddhizmus. Túto cestu učil azda už 
v priestoroch svojho fotografi ckého atelié ru 

vo Vodičkovej ulici v Pra-
he (1910–1935), neskôr 
v ústraní prenajatej vily na 
Spořilově, kde žil až do 
svojej smrti. Vitalita Drti-
kolovho duchovného od-
kazu sa zračí v novom zá-
ujme o jeho spiritualitu. 
Z iniciatívy vydavateľstva 
Svět, s prispením Jiřího 
Holby, Stanislava Doleža-
la, Radany Lencovej a Zu-
zany Ondomišovej, ale naj-
mä Jana Lípu sa súčasné-

mu čitateľovi dostáva do rúk kniha, v ktorej 
jej autor opisuje na základe vlastných skú-
seností „celé Učenie Fráni Drtikola od po-
čiatočných krôčikov po posledný výdych“ 
(Jan Lípa).               
Martin Dojčár

 
zdařilé vydání
wásitského
vyznání
 

Ibn Tajmíja, Wásitské vyznání, Academia, 
Praha 2013, 184 stran.

Loňská nabídka orientalistických prací na-
kladatelství Academia přinesla krom Mil-
níků na cestě Sajjida Qutba, které jsme re-
cenzovali v Dingiru 4/2013, ještě jeden 
podstatný text pro porozumění některým 
radikálním tendencím současného islámu 
– Wásitské vyznání (Al-aqída al-wásitíja) 
Taqí ad-Dína ibn Tajmíjy (z. 1328), jedno-
ho ze základních myslitelů konzervativ-
ní (salafíjské) interpretace islámu v jeho 
hanbalovské, případně modernější wahhá-
bovské podobě. 

Relativně útlá publikace kapesního for-
mátu přináší jednak studii překladatele, 
specialisty na salafíjský islám, Mgr. Pav-
la Ťupka, Ph. D., která tvoří přibližně dvě 
třetiny knihy, a samotný překlad wásitíje, 
didaktického textu Ibn Tajmíjova.

Pavel Ťupek se krom Tajmíjova živo-
ta zaměřuje především na jeho teologic-
ké myšlení, jeho místo v islámské teologii 
vůbec, a zejména se snaží uvést na pravou 
míru některá nedorozumění a představit tak 
českému čtenáři tohoto vlivného myslitele 
nově a zároveň věrněji.

Četba Wásitského vyznání je – na roz-
díl např. od zmiňovaného Qutba – četbou 
relativně náročnou, jež už předpokládá 
hlubší orientaci v islámské teologii i fi lo-
sofi i i vniknutí do poměrně netriviální do-

František Drtikol roku 1958. 
Foto: http://silamoudrosti.

unas.cz.
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bové argumentace a jejího literárního sty-
lu. Tuto situaci se dr. Ťupek snaží čtenáři 
usnadnit rozdělením jednotlivých význa-
mových celků textu mezititulky a kvalitně 
zpracovaným poznámkovým komentářo-
vým materiálem. 

Stejně jako v případě Qutba (ale 
i v rámci islámského myšlení jako tako-
vého vůbec často) se text Vyznání sklá-
dá z konvolutů koránských veršů, mnoh-
dy řazených za sebou zcela bez komentá-
ře. Mezi hlavní témata, kolem nichž text 
wásitíje krouží, patří zejména otázka is-
lámského pravověří a Božích přívlastků. 
Tajmíja se svým způsobem je-
jich interpretace stával terčem 
kritiky již za svého života. Dr. 
Ťupek se v rámci úvodní stu-
die snaží vytvořit kompaktnější 
obraz jeho myšlenkového svě-
ta, aby čtenáře před jakýmko-
li podobným zjednodušováním 
a stereotypizováním jeho osob -
nosti varoval. 

Odhlédneme-li od prostého 
obsahu komentovaného díla, je toto vydá-
ní nakladatelství Academia zajímavé ještě 
z jiného důvodu. Překladatel spolu s redak-
cí se snažil o udržení vědecké translitera-
ce arabských termínů v celém textu. Niko-
li tedy vědecké transliterace mezinárodní-
ho typu; určité ústupky vůči českému úzu 
učiněny byly, ale můžeme snad říci, že spí-
še ku prospěchu čtenáře. Autor v poznámce 
k překladu konstatuje, že výchozí je pro něj 
norma německá (DIN 31635), ale v někte-
rých směrech se snaží přiblížit české tran-
skripci (např. používání písmena j pro pře-
pis arabského znaku jā’, namísto meziná-
rodně běžného y; či přepisu dž u písmene 
džīm, které bývá přepisováno buď znakem 
j, nebo např. i ǧ atp.). Tento přístup, který 
může být velice užitečný např. pro studen-
ty religionistiky, s sebou nese i určitá rizika 
a otázky, na něž není snadné redakčně od-

povědět. Výsledkem je pak zvláštní dojem, 
který působí zčásti nehotově, zčásti hyper-
korektně. Na prvním místě naráží redaktor 
na fakt, že čeština již nejeden arabský vý-
raz inkorporovala mezi své jazykové pro-
středky. Redaktor se pak musí rozhodnout, 
jak s výskyty takových slov naložit (samo-
zřejmě musí primárně zodpovědět otázku 
Cui bono?) – zda být konzistentní v pře-
pisech, a tím zdeformovat slova českému 
čtenáři známá, anebo zda s českými slovy 
cizího původu zacházet po česku. Na tuto 
otázku neexistuje jednoznačná a normativ-
ní odpověď. Jediné, co lze říci s jistotou, je 

to, že ať už zvolíme kteroukoli 
z cest, musíme po ní pak kráčet 
důsledně. To se ve Wásitském 
vyznání bohužel ne tak docela 
podařilo. A tak nacházíme Qa-
tar namísto Kataru, ale Arábie 
již není Sacūdská, ale obyčejně 
Saúdská. Nalézáme např. i slo-
vo mekkānský, u něhož by byla 
otázka, náleží-li infi x -ān- mor-
fematicky k arabskému základu 

a je-li oprávněné pak na počátku slova po-
nechat -e-, které spisovná arabština nezná. 
Oproti tomu Korán není v knize přepiso-
ván jako Qur’ān, jak bychom v tomto pří-
padě očekávali.

Překladatel ve svém poděkování redak-
ci bere pokorně všechny případné zbýva-
jící chyby na svou hlavu, přesto bych tr-
val na tom – i když odpustím redaktorovi 
arabštinu a nesrovnalosti v jejím přepisu 
(např. na str. 106 jsou různé přepisy slova 
hanbalité hned ob jeden jediný řádek, či na 
str. 151 tvar al-lauh místo správného pře-
pisu al-lawh, který je užit na str. 85) –, že 
v textu zůstaly nedostatky, které jdou jed-
noznačně za redaktorem. Kupříkladu hned 
na první straně samého Wásitského vyznání 
nalezneme tvar „Vyznáván, že…“ namísto 
„Vyznávám, že…“; na str. 90 chybí tečka 
za větou (jsou i další chyby v interpunkci); 
arabista Merlin Swartz je na str. 122 v po-
známce pod čarou č. 159 chybně uveden 
jako Schwartz; na str. 123 v poznámce 161 
není poslední písmeno ve spojení Studia Is-
lamica kurzívou; či na str. 138 je zdvoje-
na poznámka 181 z předchozí strany bez 
zjevného důvodu. To vše jsou typy chyb, 
které zkušené redaktorské oko má zachytit. 
A takových bychom v textu nalezli mnohem 
více. Přesto je nutno uznat, že ve srovnání 
se zmíněnými Milníky na cestě je na Wásit-
ském vyznání vidět snaha o pečlivou práci.

Dr. Ťupek se také na více místech roz-
hodl kráčet cestou vlastního překladu cito-

vaných koránských veršů, a to z důvodu, že 
užití známých českých překladů by v někte-
rých pasážích nebylo koherentní s Ibn Taj-
míjovou argumentací, případně též proto, 
že některá řešení dřívějších překladatelů ne-
považuje za adekvátní. I zde ještě redaktor-
skému oku uniklo, že na str. 124 zdvojením 
záporu došlo k obrácení původní výpově-
di („Nezabřezne žádná samice a nevrhne, 
aniž by o tom nevěděl.“)

Aqída al-wásitíja patří ať v dobrém či 
ve zlém k nejvlivnějším textům islámu a je 
dosud velmi živá a oblíbená. Proto je výběr 
tohoto titulu a jeho české vydání počinem 
velice vítaným. Studie dr. Ťupka je nadto 
ještě vysoce zajímavým a důležitým poku-
sem o nové a nepředpojaté představení tak-
to kontroverzního autora a nutno uznat, že 
pokusem velmi zdařilým.         
Jan Sušer



Mgr. Jan Kondrys (*1982) vystudoval obory blízkovýchodní studia a kulturní antropologie Předního východu na FF ZČU v Plzni, 
v současnosti je doktorandem na Katedře historických věd téže univerzity. Absolvoval studijní pobyty v Sýrii a Egyptě, navštívil řadu 
dalších blízkovýchodních zemí. Zabývá se především moderními dějinami Blízkého východu a reformními proudy islámu se zvlášt
ním zaměřením na téma islámského modernismu v Egyptě. Publikoval odborné studie a články v časopisech Acta FF ZČU, Nový 
Orient a Dingir. Richard Hlaváček (*1977) je sunnitský muslim a autor článků uveřejňovaných na adrese http://meccaaudio.blogspot.cz.

Včem spočívá a jak byste zjednodušeně defi noval muslimský reformismus? Arabista Miloš Mendel 
napsal, že „reforma se nespatřovala ani tak v ‚pokroku‘, nýbrž v retrospektivě, v ideali zaci původního 
pravzoru...“ (Miloš Mendel, S puškou a Koránem, 2008, s. 35).

T  ermíny, jimiž se orientalisté snaží popsat různé fenomény, tendence a hnutí v moderním islámu, 
se pohříchu velmi často nevyznačují přílišnou jednoznačností. Chápání některých termínů se měnilo 
v průběhu času a dnes může být i diametrálně odlišné od chápání dřívějšího. [...] Osobně chápu 
islámský reformismus jako širokou, heterogenní tendenci v islámu reagující na výzvy moderní doby 
spojené zejména s všeobecným úpadkem muslimských společností a s technologickou, ekonomickou 
a politickou dominancí Západu nad muslimy. Do této tendence lze zařadit na jedné straně islámské 
modernisty, případně i jejich dnešní liberálně orientované pokračovatele, na straně druhé však i různé 
odnože islámského fundamentalismu. Jak modernisté, tak fundamentalisté si vytyčili za cíl očistit 
původní, „ryzí“ islám od „neislámských“ nánosů, které toto náboženství měly po dlouhá staletí defor
movat. Zatímco „deformovaný“ islám představoval v tomto chápání brzdu jakéhokoliv pokroku a pří
činu úpadku muslimských společností, „čistý“ islám byl naopak s pokrokem ztotožněn a byl chápán 
jako klíč k pozvednutí muslimů. Je pravdou, že zástupcům obou proudů reformismu, modernistického 
i fundamentalistického, je společná ona zmíněná idealizace původního pravzoru, to jest rané muslimské 
obce za časů proroka Muhammada, což je ostatně typické pro islám jako takový. Nicméně velmi se liší 
způsob, jakým kdo z tohoto pravzoru čerpá. Mámli to říci polopatě, tak zatímco modernisté čerpají 
z Koránu a prorocké tradice především etické hodnoty a hledají v nich inspiraci pro kreativní řešení 
problémů, jež přináší nová doba, fundamentalisté bazírují spíše na různých, mnohdy celkem rigidních, 
právních normách obsažených v těchto posvátných textech. 

Jedná se o reformu převážně náboženství a jeho interpretaci, nebo tyto snahy zasahují i do světských 
záležitostí?

V     islámu, jak známo, nelze náboženství od světských záležitostí dost dobře oddělit. [...] Různí mo
dernističtí myslitelé, jako např. Muhammad cAbduh či Mahmúd Šaltút, se sice zabývali rovněž 

ryze teologickými otázkami, nicméně v tomto ohledu zůstávali vcelku ortodoxní a většinou se příliš 
nepouštěli do radikální revize různých věroučných článků islámu. Pakliže tak činili, jako třeba indický 
myslitel Sajjid Ahmad Chán, byly jejich názory odmítány většinou muslimů, včetně některých moder
nistů. Co se naopak stalo jádrem disputací reformistů všeho druhu, byly ryze praktické záležitosti tý
kající se fungování muslimských společností: otázka postavení ženy, vztah islámu a politiky, nábožen
ství a vědy, muslimů a nemuslimů, požadavek radikální reformy systému vzdělávání a podobně.

Celý rozhovor z 9. září 2014 (první část) a z 10. října 2014 (druhá část) je dostupný na adrese 
http://meccaaudio.blogspot.cz/2014/09/rozhovor-s-janem-kondrysem-na-tema.html.

islámsKý reformismus
z RozHovoRu RicHaRda Hlaváčka s janem kondRysem

islámsKý reformismus
z RozHovoRu RicHaRda Hlaváčka s janem kondRysem

Některé starověké jazyky měly zajímavý zvyk, 
který spočíval v tom, že do psaného textu vklá
daly tzv. ideogramy. Byly to značky, které 

předjímaly vlastnosti následného slova. A tak se např. 
v klíno pisných textech vkládal před každou věc ze dřeva 
(např. strom, ale i stůl nebo židli) znak pro dřevo. Před 
ryb níky, řeky apod. se vkládal znak pro vodu atd. Podobně 
existoval i zvláštní znak, který se musel napsat před 
jméno jakékoli božské bytosti nebo boha. Této značce, 
upozorňující na božskost toho, co bude následovat, se 
většinou říká podle starého sumerského označení pro 
boha DINGIR. Toto slovo je pak zároveň i pravděpodobně 
vůbec nej starším označením pro božskou bytost, jaké 
známe. 

Zajímavé je, že klínový znak, který se jako ozna
čení DINGIR používá, je ve skutečnosti obráz
kem hvězdy, která představuje směr, k ně muž 
člověk hledí a k němuž se upí ná. Znak DIN

GIR se tak může pro nás stát symbolem jistě nezaned
batelného rozměru lidství, člověka, který hledá něco, co 
ho přesahuje, na čem se může orientovat a k čemu může 
směřovat. Tato lidská touha nachází nejrozmanitější podo
by v nej růz nějších kulturách a sociálních skupinách. A tak 
i v naší současné společnosti se setkáváme s desítkami 
nejrůznějších nábo ženských skupin, jež jsou výrazem to
ho to roz měru člověka.

Záměrem našeho časopisu je pozorně sledovat 
a zkoumat tuto současnou náboženskou scénu. 
Východiskem naší práce jsou principy a metody 
vědy o náboženství, religionistiky. Nesnaží

me se tedy náboženská hnutí hodnotit nebo kritizovat, 
chceme je podrobně monitorovat, popisovat a adekvátně 
jim rozumět z hlediska příčin a souvislostí jejich vzniku 
a vývoje. Bu deme se tedy věcně tázat, kdo nebo co je DIN
GIRem těch, kdo se k těmto hnutím hlásí, jak právě jejich 
DINGIR ovliv ňuje jejich život a jaké formy jejich cesta 
za tímto cílem nabývá. Časopis DINGIR by tak měl pomo
ci odborně zkoumat a mapovat oblast, která je od pradávna 
neodmyslitelnou součástí života lidstva, a přesto zůstává 
pro mnohé nezmapovanou a nepřehlednou krajinou.

Dingir se jako religionistický časopis věnuje především 
současné náboženské scéně. Kromě doprovodných textů 
dokumentujících různé náboženské postoje a zpráv obsahuje 
každé číslo odborné články (je na ně upozorněno dole 
na stránce), které podléhají recenznímu řízení. Na každý 
článek vypracovávají dva písemné posudky akademičtí 
pracovníci, členové redakční rady nebo její spolupracovníci. 
U těchto článků se posuzuje soulad s bibliografi ckou normou, 
jazyková úroveň textu, spolehlivost informací a vědecký 
přínos při jejich interpretaci. Dingir je jediným českým 
odborným časopisem, který se věnuje současné religiozitě.

Fotografi e na první straně obálky: Lotusový chrám  
víry bahá´í v indickém Díllí. Foto: Zdeněk Vojtíšek. 
Foto na protější straně: ArmyAmber, http://pixabay.
com.

Média informovala, že duchovního učitele školy Poetrie Jaroslava („Járu“) 
Dobeše zlínský soud v nepřítomnosti odsoudil k deseti letům vězení za sexuální 
zneužívání studentek a jeho pobočnici Barboru Pláškovou k devíti a půl letům 
vězení. Proti tomuto rozsudku se v Praze před velvyslanectvím Spojených 
států konala demonstrace s názvem „Modlitba za svobodu víry v ČR a za 
svobodu pro Guru Járu“. – Foto z demonstrace a montáž: http://www.blesk.cz.

Na koncertě „Svědomí nelze kou-
pit“, který se konal na podporu pro-
následovaného čínského nábožen-
ského hnutí Falun-kung v Pražské 
křižovatce 6. října 2014, vystoupil 
také Kuo Ťu-feng, který byl hned 
po začátku pronásledování roku 
1999 zatčen a odsouzen na 2,5 
roku vězení. Po odpykání 450 dnů 
v nelidských podmínkách mu bylo 
dovoleno vycestovat. Nyní žije 
v Ně mecku. – Foto: http://www.sve-
dominelzekoupit.cz/.

RecenznÍ 
ŘÍzenÍ

PRoč dinGiR

Vietnamští buddhisté otevřeli v České republice další chrám – v Karlových 
Varech. Slavnostně zasvěcen byl 16. srpna 2014. Foto: Zdeněk Vojtíšek.

Pomyslný souboj o první buddhistic-
kou stúpu v Česku nakonec vyhrálo 
společenství Buddhismus Diaman-
tové cesty. Inaugurace jeho stúpy 
(na obrázku) proběhla 14. září 2014 
v Těnovicích na Rokycansku, tedy 
o dva týdny dříve, než byla slavnostně 
zasvěcena stúpa centra pro bud-
dhistická studia Rabten Čhödarling 
v Liberci.  Foto: http://bdc.cz.
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Objednávky: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Venhudova 17, 614 00 Brno, tel./fax: 545 213 862, 
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Novinka z Centra pro studium demokracie a kultury (CDK)
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VŠEOBECNÉ KONCILY
Ohniska církevních dějin

Shrnující historické pojednání o všeobecných (ekumenických) koncilech od Nikáje až po 
II. vatikánský sněm se obrací k zájemcům o církevní dějiny a dějiny křesťanské teologie. 
Nabízí odborné, současně však velice čtivé uvedení do světa církevních koncilů, které 
významným způsobem spoluutvářely dějiny křesťanství, a to jak ve věroučné oblasti, tak 
i v oblasti instituční. Autor v této knize zprostředkovává výsledky nejnovějších bádání 
o všeobecných sněmech a ukazuje, jakými způsoby se při nich odehrávalo vzájemné půso-
bení církve a dějin, církve a aktuálního „světa“.

Váz., 340 str., 398 Kč

Dejte svým blízkým 
pod stromeček možnost 
poslat kozu do Afriky 
a pomoci tak potřebným. 
Skutečný dárek dokáže 
potěšit hned dvakrát.

skutecnydarek.cz

Udělejte Vánoce 
doma i v Africe.

Partneři kampaně

Hlavní mediální
partneři

Kampaň podporují

ZVÝHODNĚNÁ KNIŽNÍ NABÍDKA PRO ČTENÁŘE DINGIRU
Kód akce: S4TV

Karmelitánské nakladatelství připravilo pro čtenáře Dingiru deset knižních titulů se slevou 15 - 20 %.

Celou nabídku naleznete na adrese:  f.kna.cz/akce/S4TV. 

Nabídka platí do 28. 2. 2015 nebo do vyprodání zásob.

Objednávat můžete prostřednictvím interaktivního formuláře na adrese f.kna.cz/akce/S4TV. Knihy si můžete 
vyzvednout ve všech knihkupectvích KNA nebo si zvolit zaslání poštou. Naše prodejny najdete v těchto městech: 
Kostelní Vydří - České Budějovice – Jičín - Mladá Boleslav - Praha - Litoměřice - Plzeň - Liberec - Hradec 
Králové - Boskovice - Brno - Velehrad - Olomouc - Ostrava - Zlín - Karviná 

KARMELITÁNSKÉ
NAKLADATELSTVÍ
KOSTELNÍ VYDŘÍ
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Sleva  15%
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