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Úvod 

Ve své diplomové práci jsem se rozhodla podívat se blíže na islámské umění, jeho kontexty, 

vývoj, a především dnešní podobu, kterou mu dávají současní umělci. Domnívám se, že právě 

v dnešní době je velice přínosné a naléhavé seznamovat se s islámskou kulturou, která je tak 

široká, bohatá a diverzitní, že je potřeba vidět ji v širších souvislostech a hloubce, abychom ji 

negeneralizovali, nepodléhali mnohým stereotypům či neztotožňovali ji s pouze jednou 

z mnoha podob, které má. A k tomu je umění jakožto součást kultury výborným prostředkem, 

který nás může dovést k mnoha pozoruhodným setkáním a obohacením. Především nám 

umění může odhalit, kolik toho má naše židovsko-křesťanská kultura s tou islámskou 

společného, jak se navzájem ovlivňovaly a ovlivňují dodnes.  

Ve své teoretické části proto poukazuji na společné vlivy těchto dvou kulturně-společenských 

oblastí, které sdílí orientální kořeny, monoteistickou abrahamovskou víru i sekularizační a 

globalizující tendence, které přináší dnešní svět. Na to přirozeně reagují současní umělci, kteří 

vypovídají o situaci ve světě a nabízejí ještě jiný pohled než sdělovací prostředky a vizuální 

média zahrnující nás informacemi a vizuály bez kontextu, bez kontaktu s realitou a skutečnými 

lidmi. Proto věnuji značnou část teorie samotným umělcům, jejich výpovědím a reáliím světa 

islámu, který je velice složitým, ne však pouze cizím, zaostalým a vzdáleným světem, jak ho 

mnozí stále ještě (díky stereotypním pohledům a neinformovanosti) vnímají. Tím však nechci 

zastírat ani temnou stránku islámského světa, která je též v dílech současného umění 

zpracovávána a umělci cítí potřebu se i s tímto tématem vyrovnat, zvláště v době narůstajícího 

terorismu a fundamentalismu. Chci ale také vedle toho ukázat, že ortodoxní a nefigurativní 

umění rozhodně není jedinou podobou islámského umění, jako není právnická a 

fundamentalistická podoba jedinou tváří islámu. 

Sama reflektuji své vnímání a objevování islámského světa ve své praktické části, kdy jsem se 

od naivních a stereotypních představ bez skutečného kontaktu s muslimy a světem islámu 

jsem se dostala k hlubším reflexím a prožitkům na základě vlastní zkušenosti, osobních setkání 

a navázání vztahů s muslimskými přáteli. Díky hlubšímu zájmu o jejich kulturu jsem se začala 

více zajímat o současné islámské výtvarné umění, filmovou tvorbu, hudbu a islámskou mystiku 

– súfismus, který mi islám ukázal ještě naprosto z jiného úhlu pohledu. To bylo důvodem, 
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abych také súfismu v teoretické části věnovala prostor spolu se souvislostmi s mystikou 

křesťanskou. Súfismus je však stále poměrně neznámý v povědomí široké veřejnosti, jež často 

ztotožňuje islám jen s jeho ortodoxní formou. 

Stereotypní představy o islámu jsem nejdříve zkoumala i při praxích na čtyřletém gymnáziu. 

Aby si žáci uvědomili, s čím vším ještě běžně spojují islám, islámské umění a kulturu, a na 

základě čeho tomu tak je, zaměřila jsem se v didaktické části na prekoncepty a jejich původ. 

Jejich reflexe měla žáky přivést k zamyšlení nad vizuální a kulturní gramotností. Prekoncepty 

jsem ještě hlouběji zkoumala ve vizuálním dotazníku, kde si žáci mohli ověřit, jak nás média 

ovlivňují, manipulují a často odvádí od pravdy a jak je třeba naučit se číst obrazy a pozorněji je 

vnímat. Islám a jeho kultura jsou často dezinterpretovány a vyobrazovány jinak, než ve 

skutečnosti, proto jsem další úkoly směřovala k bližšímu kontaktu s jejich realitou. Aby nešlo 

pouze o multikulturní výchovu, zařadila jsem například úkoly, které nabízely prožitek 

v hidžábu, šátku zakrývajícím vlasy, a vstup do světa islámu skrze příběhy skutečných lidí, a tak 

pedagogický projekt získal dimenzi interkulturality.  Žáci tak vstoupí do interakce s celou 

islámskou kulturou i s jejími stíny a problémy a mohou islámské umění vnímat jako živý a 

proměnlivý fenomén, který vyrůstá z diverzity islámu a těch, kteří se s ním identifikují. Mohou 

tak nakonec dojít k poznání, že je zde mnoho věcí, které naše kultury spojuje i rozděluje, ale 

přes to všechno, že sdílíme jeden svět a jedno lidství. A umění je často o sdílení a sdělení. Jde 

jen o to, jak ho dokážeme vidět a co o něm víme. Neboť vidění a vědění spolu úzce souvisí. 
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1. Stereotypní uvažování o islámském 
umění 

1.1 Definice pojmu islámské umění  

„Když člověk přemýšlí o islámském umění, přichází mu zprvu na mysl několik obrázků. Jedním 

z nich je kaligrafie; arabské písmo vytvořené způsobem, aby zpodobnilo zvíře nebo jiný složitý 

tvar. Další je geometrická dokonalost arabesek, které využívají formy k vybudování spletitých 

opakujících se vzorů, které krášlí mešity a jiné budovy islámského světa1“. 

Definovat pojem islámské umění je úkol velmi obtížný, ne-li nemožný, jelikož je těžké definovat 

jak samotný islám, tak i umění. Je ale zároveň potřebné pokusit se toto slovní spojení nějakým 

způsobem nově definovat a prozkoumat, pokud se nechceme spokojit se zjednodušující, 

zkreslenou a stereotypní představou v úvodním textu. S oběma pojmy je spojeno mnoho 

názorů, pohledů a diskusí, které vyvolávají spíše více otázek než odpovědí, svědčící o bohatosti 

a neustálé aktuálnosti tohoto tématu napříč mnoha obory. Ovšem zavrhnout tento dvouslovný 

pojem hned na začátku s poukazem na jeho neurčitost, relativnost a nedefinovatelnost nelze, 

protože už dávno žije svým vlastním životem v různých podobách od konce předminulého 

století, kdy se koncept islámské umění zrodil. Jde však o evropský konstrukt z 19. století, který 

dosáhl širokého přijetí, které následovalo po expozici Muslimského umění ve starém paláci 

Trocadero v rámci světové výstavy v Paříži roku 1882 2 . Byl to výsledek snah mnohých 

evropských historiků umění nějak uchopit a sjednotit umění, které se zrodilo v muslimských 

                                                      

1 USC: Center on Public Diplomacy: Jillian Hegedus: Islamic Art Now: Modern Islamic Art´s Powerful Cultural 
Diplomacy, 2015. [online]. [cit. 2018-20-3]. Dostupné z: https://uscpublicdiplomacy.org/blog/islamic-art-now-
modern-islamic-art%E2%80%99s-powerful-cultural-diplomacy  
2The New York Times: Souren Melikian: Qatar's Museum of Islamic Art: Despite flaws, a house of masterpieces, 
2008. [online]. [cit. 2018-20-3]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/2008/12/06/arts/06iht-
melik6.1.18429368.html?pagewanted=2&sq=islamic%20art&st=nyt&scp=5  

 

https://uscpublicdiplomacy.org/blog/islamic-art-now-modern-islamic-art%E2%80%99s-powerful-cultural-diplomacy
https://uscpublicdiplomacy.org/blog/islamic-art-now-modern-islamic-art%E2%80%99s-powerful-cultural-diplomacy
http://www.nytimes.com/2008/12/06/arts/06iht-melik6.1.18429368.html?pagewanted=2&sq=islamic%20art&st=nyt&scp=5
http://www.nytimes.com/2008/12/06/arts/06iht-melik6.1.18429368.html?pagewanted=2&sq=islamic%20art&st=nyt&scp=5
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zemích, což mělo za následek jistou generalizaci a zjednodušení tak rozsáhlé a mnohotvárné 

oblasti, kterou islámské umění zahrnuje. 

Zpočátku se používalo i zastaralého názvu „muslimské“ namísto „islámské“ umění, což 

působilo zmatení ještě větší. Lidé samotní mohou být „muslimy,“ tzn. odevzdat se Bohu1, 

nečinné věci nemohou – i když je kvalifikujeme namísto toho jako „islámské“2. Základním 

kamenem úrazu je tady víra. Mělo by islámské umění mít přívlastek právě islámské, protože 

vyjadřuje víru muslimů? Nebo protože bylo vytvořeno muslimy? Má se jednat o umění, které 

slouží víře nebo o takové, které je jen nějak ovlivněno prostředím, kde je tato víra zakořeněna? 

A do jaké míry? Podobné otázky bychom mohli řetězit do nekonečna, proto se zkusme raději 

podívat na okolnosti formování pohledu na islámské umění v průběhu desetiletí.  

Jak tedy vypadala představa o islámském umění na počátku vzniku a zavedení tohoto sousloví? 

Oficiální umělecko-historický obor islámské umění se rodí v západních galeriích 20. století. 

Vzniká jako odnož antického oddělení ve chvíli, kdy kurátoři začali vnímat estetické souvislosti 

mezi středověkými islámskými dvory rozpínajícími se od Španělska po Indii3. Nutno dodat, že 

tyto jednotící prvky, kterými byly hlavně dekorativní vzory a záliba v pokrývání celých ploch 

geometrickými, kaligrafickými a florálními motivy, jsou často vnímány jako znaky islámského 

umění dodnes. Vnímání islámského umění jako nefigurativního je stále ještě rozšířena mezi 

mnohými lidmi a částečně právem, neboť takový názor má dodnes také část muslimů samých. 

Rozhodně ne ale většina. Vše záleží na tom, jak dalece jednotlivé části islámského světa 

uplatňují například islámské právo – šarí´u, neboť v kulturním životě sehrál významnou úlohu 

zákaz šarí´i zobrazovat živé bytosti4. Jenže tento fakt je podepřen právě jen jednou z mnoha 

podob praxe islámského práva, která se neopírá přímo o Korán. 

                                                      

1 slovo islám znamená „odevzdání se (do vůle Boží)“ 
2The New York Times: Souren Melikian: Qatar's Museum of Islamic Art: Despite flaws, a house of masterpieces, 
2008. [online]. [cit. 2018-20-3]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/2008/12/06/arts/06iht-
melik6.1.18429368.html?pagewanted=2&sq=islamic%20art&st=nyt&scp=5  
3 National Public Radio: Bilal Qureshi: Opulent And Apolitical: The Art Of The Met's Islamic Galleries, 2015. 
[online]. [cit. 2018-21-3]. Dostupné z: https://www.npr.org/2015/08/03/429010005/opulent-and-apolitical-
the-art-of-the-mets-islamic-galleries  
4 KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7021-613-1., str. 138 

 

http://www.nytimes.com/2008/12/06/arts/06iht-melik6.1.18429368.html?pagewanted=2&sq=islamic%20art&st=nyt&scp=5
http://www.nytimes.com/2008/12/06/arts/06iht-melik6.1.18429368.html?pagewanted=2&sq=islamic%20art&st=nyt&scp=5
https://www.npr.org/2015/08/03/429010005/opulent-and-apolitical-the-art-of-the-mets-islamic-galleries
https://www.npr.org/2015/08/03/429010005/opulent-and-apolitical-the-art-of-the-mets-islamic-galleries


15 
 

 Často byla a je také zakořeněna představa, že ze všech prvků islámského umění je nepochybně 

nejvýznamnější jeho složka náboženská1. Je jasné, že toto je významným prvkem, který měl 

značný vliv na ráz islámských výtvarných projevů, rozvíjejících ve vymezeném prostoru 

zejména umění kaligrafie, arabesky, geometrických a rostlinných ornamentů2. Jenže zatímco 

některé typy islámského umění, jakými jsou rukopisy Koránu, lampy v mešitách nebo 

vyřezávané dřevěné kazatelny, jsou přímo spjaty s vírou a praxí islámu, většina objektů, 

považovaných za součást islámského umění, jsou tak nazvány proto, že byly vytvořeny ve 

společnostech, ve kterých byl islám dominantním náboženstvím3. Tyto společnosti však nebyly 

a nejsou nějakým jednolitým útvarem, kde by žili jen muslimové. Například ve středověké 

Káhiře muslimové, křesťané a židé pracovali bok po boku4  a všechna tato náboženství se 

vzájemně ovlivňovala, nehledě i na řadu vlivů přicházejících i odjinud než pouze z křesťanství 

a judaismu a náboženství obecně. Také kultury a tradice obklopující Arabský poloostrov se 

podílely na vývoji kultury a umění muslimských zemí, které brzy nepokrývaly jen plochu, kde 

se nacházely arabské kmeny. 

Máme přesto tendenci pohlížet na islámské umění často jako na umění Arabů, o čemž svědčí 

jak rozšířená představa, že kaligrafie psaná arabsky je jedním z nejcharakterističtějších rysů 

islámského umění, tak i původ názvu pro dekorativní prvky – „arabesky“. To nám brání vidět 

dál za hranice arabských zemí, které rozhodně neměly monopol na islámské umění a kulturu. 

Navzdory obvyklým představám nepředstavují Arabové většinu muslimů. Pouze asi každý pátý 

muslim je Arab, jen v Indii, kde tvoří muslimové menšinu, je jich více než všech Arabů 

dohromady. Navíc mezi Araby je významná křesťanská menšina, asi 20%5. Arabština je sice 

liturgickým jazykem a jedině Korán psaný arabsky je muslimy brán jako skutečné živé slovo 

Boží, ovšem vzhledem k rozmanitosti a rozptýlení muslimského obyvatelstva je pochopitelné, 

že arabštinu mnozí, až na výjimky povinných modliteb, neovládají. Nelze tedy charakterizovat 

                                                      

1 GRUBE, Ernst J. Islámské umění. Praha: Artia, 1973., str. 10 
2 KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7021-613-1., str. 138 
3 Saudi Aramco World: Jonathan M. Bloom and Sheila S. Blair: A Global Guide to Islamic Art, 2009. [online]. [cit. 
2018-28-3]. Dostupné z: http://archive.aramcoworld.com/issue/200901/a.global.guide.to.islamic.art.htm  
4 Tamtéž. 
5E-islam: Muslimské národy a kultury světa, 2009. [online]. [cit. 2018-28-3]. Dostupné z:  http://www.e-
islam.cz/node/42  
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islámské umění jako nějaký homogenní celek, natož zastřešený přívlastky nefigurativní, 

náboženské, ornamentální. Zdroje, ze kterých islámští umělci čerpali, a předem existující 

kulturní tradice se všechny tak dalece liší od jedné části této obrovské oblasti ke druhé, že 

žádný styl, technika či médium nepřevažuje1.  

Není tedy překvapivé, když se setkáme s rozdílnými a často i rozporuplnými definicemi a 

prezentacemi islámského umění. V textu tureckého profesora Turana Koçe The Vision of 

Islamic Art and Aesthetic se například dočteme: „Islámským uměním muslimové záměrně 

vyjadřují představu islámského pojetí bytí a pravdy. Takové umění na jedné straně vychází 

z role islámu ve společenském životě a na druhé straně pokračuje skrze linii tradice podle jeho 

vlastní koncepce pravdy 2 “. S koncepcí pravdy v islámu je to však složité obdobně jako 

s koncepcí islámského umění. Jak bylo zmíněno výše, islámský svět není homogenní skupinou 

a není ani žádný dominantní směr, který by islámský svět spojoval, i když se tak někteří autoři 

a kunsthistorici domnívali a domnívají. Profesor Turan není osamocen se svým názorem, že 

„integrita či jednota celého islámského umění je zaručena perfektní formální homogenitou 

základních prvků v každém uměleckém jazyku a na každé úrovni3“. Snad jen jediná oblast 

umění by mohla být spojující – kaligrafie, kterou většina muslimů považuje za nejvyšší formu 

vizuálního umění4, což je ale málo z celého komplexu islámské tvorby, která se dále vyvíjí a 

pokračuje až dodnes. Navíc je otázkou, kolik muslimů pokládá za jediné přijatelné tvrzení, že 

„v každé lidské kultuře existují jisté podoby uměleckého sebevyjádření, které v sobě vždy 

kombinují estetický prožitek a účelovost. Z tohoto pohledu předvádí islámské pojetí umění 

vysoce důsledné uchopení tohoto pravidla a tzv. moderní, tedy západní pojetí umění, kdy je 

cílem umění opět jen umění samo o sobě, jemuž je přikládána tricksterovská funkce testování 

                                                      

1 Saudi Aramco World: Jonathan M. Bloom and Sheila S. Blair: A Global Guide to Islamic Art, 2009. [online]. [cit. 
2018-28-3]. Dostupné z: http://archive.aramcoworld.com/issue/200901/a.global.guide.to.islamic.art.htm  
2 KOÇ, Turan. The Vision of Islamic Art and Aesthetics. Akademik Araçtirmalar Dergisi, 2013., str. 1   
3 Tamtéž, str. 3 
4Saudi Aramco World: Jonathan M. Bloom and Sheila S. Blair: A Global Guide to Islamic Art, 2009. [online]. [cit. 
2018-28-3]. Dostupné z:  http://archive.aramcoworld.com/issue/200901/a.global.guide.to.islamic.art.htm  
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a mapování hranic společenské přijatelnosti, představuje naproti tomu úchylku, která na jiných 

místech v jiných časech nemá obdoby1“. 

Proti takovým názorům stojí v opozici někteří reformisté a muslimové žijící na západě, jakožto 

i dlouhá tradice zobrazení lidské postavy. Tato tendence byla ještě podpořena tím, když se ve 

20. století prosadil názor Muhammada Abduha a dalších průkopníků reformy, že nebezpečí 

tvorby a uctívání model, před nímž měl zákaz chránit, dnes již nehrozí, a výtvarné umění není 

již tedy nutno námětově omezovat2.  

Některé galerie a muzea začínají tedy znovu promýšlet obsah islámského umění a už přistupují 

ke změnám koncepce daného oddělení a aktualizují své sbírky a programy. Podnětným a 

inspirativním krokem v tomto případě je aktualizace a přejmenování sbírek z roku 1975 

s původním názvem „Islamic Art“ v Metropolitním muzeu v New Yorku. Při znovuotevření 

v roce 2011 byl sbírkám přidělen název: "New Galleries for the Art of the Arab Lands, Turkey, 

Iran, Central Asia and Later South Asia." Kurátorka Sheila Canby říká: „To, co chceme 

reflektovat tímto titulem je způsob, jakým chceme vyjádřit, co pokrýváme a co ne, protože zde 

je samozřejmě obrovská populace muslimů v zemích, jakými je Indonésie, ale indonéské umění 

v galerii nemáme3“. Tímto dávají kurátoři jasně najevo, že vybrané exponáty a země jejich 

původu nejsou tím jediným reprezentantem tak bohatého světového kulturního dědictví, na 

kterém se islámská kultura podílela a její participace trvá dodnes. Podle kurátorky Naviny 

Haidar je fundamentální otázkou, zda na to nahlížíme „jako na dědictví islámského světa nebo 

o tom přemýšlíme jako o islámském světovém dědictví. Jak vidíte, je zde rozdíl4“. 

Je zde skutečně rozdíl, jestli vnímáme islámské umění jako oddělený, uzavřený a vzdálený svět, 

nebo zda ho vidíme jako součást globálního celku, které je nesmírně složitým, otevřeným a 

stále živým organismem složeným z mnoha kultur s různými formami a projevy víry, která 

                                                      

1 E-islam: Islámská estetika a vztah k umění, 2013. [online]. [cit. 2018-12-4]. Dostupné z: http://www.e-
islam.cz/content/isl%C3%A1msk%C3%A1-estetika-vztah-k-um%C4%9Bn%C3%AD  
2 KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7021-613-1., str. 138 
3National Public Radio: Bilal Qureshi: Opulent And Apolitical: The Art Of The Met's Islamic Galleries, 2015. 
[online]. [cit. 2018-12-4]. Dostupné z:  https://www.npr.org/2015/08/03/429010005/opulent-and-apolitical-
the-art-of-the-mets-islamic-galleries  
4 Tamtéž. 
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hraje různě velkou roli v daných oblastech. Takovýto vývoj ve studiu islámského umění zrcadlí 

kulturní změny v dnešních muslimských společnostech. Království, jež daly vzniknout dílnám a 

řemeslníkům, jejichž díla naplňují galerie Metropolitního muzea, již dávno neexistují a nynější 

regiony mají nové hranice, nové krize a hospodářské podmínky1. A je tedy jasné, že musíme 

vzít potaz i tyto nové reality a jejich způsoby umělecké tvorby. Nemůžeme pod pojmem 

islámské umění vidět něco geograficky, religiózně, kulturně ani časově uzavřeného, což se 

ovšem některým galeriím a muzeím stalo, když koncepčně zůstaly právě tam, kde začaly – tedy 

v 19. století či na počátku století dvacátého. A proto je nanejvýš zarážející, že i přes pokrokové 

vnímání islámského umění v Metropolitním muzeu nenabízejí sbírky pohled dál než do 

počátku minulého století. Takže jakmile opustíte muzeum, vkrádají se otázky typu: Co se stalo 

s muslimskou kreativitou od zhroucení těch království a od nastoupení globalizace, 

industrializace a radikalizace? Tyto otázky uchopili současní umělci2. A právě současní umělci 

by měli dostat také svůj hlas v diskursu o islámském umění, neboť oni mohou osvětlit vše, co 

bylo doposud zmíněno okolo snahy přiblížit se jeho jasnější definici.  

1. 2 Pohled současných umělců 

Jak bylo nastíněno v úvodní kapitole, je nutné znovu promyslet, co islámské umění zahrnuje. 

Ukázalo se, že ho nemůžeme jednoduše označit jako umění vytvořené muslimy. Nejedná se 

však ani o umění sloužící pouze islámské víře, neboť je zde spousta předmětů a děl sloužící i 

jiným účelům. Není to umění Arabů, jediného národa, etnika nebo kulturní oblasti. A 

v neposlední řadě to není jen umění řídící se po staletí tradicí a předem určenými pravidly, ale 

je dynamickým a stále se rozvíjejícím organismem, který překračuje hranice času a prostoru. 

Důkazem zaujetí nového pohledu byla výstava Islamic art now: Contemporary art of Middle 

East v County Museum v Los Angeles. Profesor Ali Behdad sice přívlastek „islámský“ 

zpochybňuje tvrzením, že většina z vystavujících umělců nejsou muslimy v tradičním slova 

                                                      

1 National Public Radio: Bilal Qureshi: Opulent And Apolitical: The Art Of The Met's Islamic Galleries, 2015. 
[online]. [cit. 2018-12-4]. Dostupné z:  https://www.npr.org/2015/08/03/429010005/opulent-and-apolitical-
the-art-of-the-mets-islamic-galleries 
2 Tamtéž. 
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smyslu, žijí na západě, a dokonce jsou sekularizovaní, ale kurátorka Linda Komaroff je jiného 

názoru a s profesorem nesouhlasí. Komaroff sice uznává, že přívlastek „islámské“ je zavádějící, 

ale v širším významovém pojetí je to zde na místě. „Když používáme spojení ´islámské umění´, 

nemluvíme o islámu, nebavíme se o náboženství,“ říká. „… Všichni umělci pochází ze světa, 

který byl zpočátku formován islámem, arabskou abecedou, ale vyvinul se v něco mnohem a 

mnohem komplexnějšího, než je standardní obraz náboženství nebo násilí. Je to také o kráse1“. 

Vyjádření Lindy Komaroff je důležitým hlasem, který rozšiřuje pole, na kterém se islámské 

umění může rozkládat. Souzní s názorem kurátorů z Metropolitního muzea, které se snaží brát 

na zřetel současný svět a jeho aktuální stav, kdy se mění hranice světa i hranice umění. Nelze 

pohlížet na islámské umění jako na projevy ortodoxního islámu a jako na umění „orientu“, 

které nastavuje zrcadlo úpadkovému a dekadentnímu umění Západu. Musí zde být prostor na 

reflexi toho, že stará omšelá patina „ortodoxního“ islámu byla nahrazena novými nánosy, 

jejichž projevy jsou neustále podrobovány sociokulturní změně2.  

Nacházíme se v době globalizace a pod nálepkou globalizace, která chce shromáždit všechny 

národy a všechny kultury, aby je sjednotila, je tomu ve skutečnosti tak, že v současnosti 

nejsilnější civilizace (kterou je ta západní a zejména civilizace Spojených států), jež se stala 

převažující, pohlcuje všechny ostatní, což je zcela přirozený jev3. Proto je důležité vnímat 

islámské umění ne jako umění pouze z islámských zemí, umění vytvořené pouze muslimy a 

sloužící jen víře a to vše vidět jako civilizaci, kulturu a umění „těch druhých“, těch „vzdálených“ 

a „jiných“. Naopak jde o to, snažit se o obohacení tohoto světového pohybu tím, že se ještě 

víc vyzdvihne hodnota různých kultur a civilizací světa, aby se vytvořila nikoli obohacená 

                                                      

1National Public Radio: Susan Stamberg: At LA Museum, A Powerful And Provocative Look At 'Islamic Art Now', 
2015. [online]. [cit. 2018-12-4]. Dostupné z:  https://www.npr.org/2015/05/05/402642797/at-la-museum-a-
powerful-and-provocative-look-at-islamic-art-now  
2 ČECH, Libor. Írán a kultura mučednictví – od zbožnosti k protestu. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-200-
2546-3., str. 33 
3 SAMIR, Khalil S. Kulturní role křesťanů v arabském světě. IN: SALVE - revue pro teologii a duchovní život: 
Arabské křesťanství, 2. číslo, 26. ročník. Praha: Krystal OP, 2016., str. 39 
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západní civilizace, ale civilizace nová, která by snad byla světová a jež by byla (zatím 

neznámým) výsledkem všech těchto přínosů1. 

Tento pohled je také důležitým nástrojem k rozbití orientalistického konstruktu „my versus 

oni“, který nám zanechala minulá století a někteří se tohoto konstruktu drží dodnes. A právě 

proti orientalismu bojuje podle Jillian Hegedus výstava Islamic Art Now2, ale i současní umělci, 

jejichž tvorba vychází z islámské kultury, je jí ovlivněna, nebo je komentářem k současnému 

pohledu na islámskou civilizaci a její kulturní projevy, které současní umělci chápou jako 

součást kulturního globálního dědictví. Jak říká bosenský konceptuální umělec Damir Nikšić 

v rozhovoru pro Aktuálně.cz: „Není pravda, že jste se narodili tady a tady, vše je dané a nemůže 

se z vás stát nikdo jiný. Sami se utváříme, vybíráme dobré věci z toho, co se nám z celého světa 

nabízí. Jde vlastně o určitý typ kulturní mise. Mísit různé vlivy je zcela legitimní, obzvlášť ve 

sféře umění3“. Podobný názor sdílí i další současní umělci, kteří navazují na své vlastní tradice, 

ale cítí se být součástí světového kulturního celku, kam přináší něco ze svých kořenů, které 

v tomto případě vyrůstají z islámu.  

Z toho vyplývá několik závěrů, které nám mohou pomoci definovat blíže tolik diskutované 

islámské umění. Pokud chceme obsah tohoto pojmu uchopit v celé jeho šíři a hloubce, musíme 

nejdříve aktualizovat pohled na samotné umění, které nestačí chápat jako alegorii nebo 

manifestaci nějaké pravdy a nositele estetických kvalit a krásy. Diskurs umění i jeho teorie je 

sám v současné době určen interdisciplinárním polem, v němž zaznívají hlasy z oblasti 

filosofie, estetiky, vizuální sémiotiky, poststrukturalismu, kulturní antropologie, 

psychoanalýzy, teorie filmu i gender studies4. Přičtěme k tomu ještě pohled na islám a ty, co 

se k němu hlásí. Podle průzkumů je na světě 1,6 miliardy muslimů, ale jen asi třetina islám 

                                                      

1 SAMIR, Khalil S. Kulturní role křesťanů v arabském světě. IN: SALVE - revue pro teologii a duchovní život: 
Arabské křesťanství, 2. číslo, 26. ročník. Praha: Krystal OP, 2016., str. 39 
2 USC: Center on Public Diplomacy: Jillian Hegedus: Islamic Art Now: Modern Islamic Art´s Powerful Cultural 
Diplomacy, 2015. [online]. [cit. 2018-15-4]. Dostupné z: https://uscpublicdiplomacy.org/blog/islamic-art-now-
modern-islamic-art%E2%80%99s-powerful-cultural-diplomacy  
3Aktuálně.cz: Tomáš Stejskal: Snažím se dekonstruovat hloupost, říká Damir Nikšić, 2014. [online]. [cit. 2018-15-
4]. Dostupné z: https://magazin.aktualne.cz/kultura/umeni/snazim-se-dekonstruovat-hloupost-rika-damir-
niksic/r~5212b29ae10011e3b31e002590604f2e/?redirected=1511336875  
4 FULKOVÁ, Marie. Diskurs umění a vzdělávání. 1. Praha: H+H, 2008. ISBN 978-80-7319-076-7., str. 48 
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opravdu slušně zná a praktikuje1. Platí však, že pro spoustu z nich, i pro tzn. „matrikové“ 

muslimy představuje islám nedílnou součást jejich kulturní identity 2 . A umění je součástí 

kultury. Pokud budeme tedy umění, náboženství a kulturu pojímat jako navzájem se 

prostupující složky islámského umění, vznikne nám velice rozmanité, pestré, stále se rozšiřující 

pole, které je schopno pojmout umění současné i minulé, tradiční i moderní, východní i 

západní, figurativní i nefigurativní atd. Jedno však přece spojuje všechny – a to islám, který 

však nelze chápat jen jako náboženské vyznání, ale jako součást kulturní identity, která není 

závislá na jednotlivé zemi, či etniku a je třeba vnímat, že kulturní přináležitost k islámu je i pro 

málo zbožné muslimy součástí toho, kým jsou3. V neposlední řadě musíme islám, který je 

spojujícím prvkem, chápat jako velice složitý, různorodý a z mnohých vlivů vyrůstající 

fenomén, který v sobě nese prvky dalších nejen monoteistických tradic, které se v islámském 

umění projevují. K tomu je potřeba se podívat na islám a jeho vývoj blíže, abychom dokázali 

vnímat islámské umění v celé jeho šíři a vyhnuli se zjednodušujícím a stereotypním pohledům, 

které mají své kořeny ještě v době zcela nedávné. 

  

                                                      

1 HOŠEK, Pavel. Islám jako výzva pro křesťany. Praha: Návrat domů, 2016. ISBN 978-80-7255-375-4., str. 54 
2 Tamtéž. 
3 Tamtéž, str. 44 
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2. Islám a jeho učení  

2.1 Teologické zakotvení vizuálních projevů islámu a 

jeho kultury 

I když na výstavě Islamic Art Now najdeme umění nejen muslimských, nýbrž i židovských a 

křesťanských umělců, nebo dokonce i umělců, kteří se považují za součást sekulárního 

západního světa, jejichž díla byla nějakým způsobem ovlivněna islámem či se nějak dotýkají 

tématu islámské víry, která dává vyrůst islámskému umění a celé jeho kultuře. Již od počátku 

určovaly vývojový směr islámského umění politické útvary, jež nijak nerespektovaly zeměpisné 

a sociální hranice1. Proto pojem islámské, který zde aplikujeme na umění, odkazuje k lidem, 

kteří vyrůstali a žili pod vládci, jež vyznávali islám nebo byli součástí společnosti silně ovlivněné 

způsobem života a myšlením charakteristickým pro islám2, který vtiskl specifické rysy celé své 

kultuře a umění i přesto, že o estetice malířství, sochařství a dalších druzích umění svatá kniha 

mlčí3. Jak tedy došlo ke vzniku islámu a jeho posvátnému textu, Koránu, na kterém především 

celé vyznání muslimů stojí? Jaký to mělo dopad na vizuální podobu islámské kultury a umění?  

2. 2 Muhammad a Korán 

Základem islámu je posvátné písmo Koránu, jež bylo zjeveno skrze archanděla Džibríla 4 

proroku Muhammadovi počátkem sedmého století našeho letopočtu. Muhammad zjevené 

texty zprvu uchovával jen v paměti, teprve v medínském období dal některé části 

                                                      

1 GRUBE, Ernst J. Islámské umění. Praha: Artia, 1973., str. 8 
2 ETTINGHAUSEN, Richard, GRABAR, Oleg. The Art and Architecture of Islam 650-1250. Yale University Press, 
2001. ISBN 978-0300088694., str. 17 
3 Tamtéž, str. 21 
4 Džibríl je arabský překlad jména Gabriel, jedná se tedy o téhož archanděla, který zvěstoval narození Ježíše 
Panně Marii. Tradičně je totiž Gabriel považován za posla Božího zjevení. 
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zaznamenávat1. Ve městě Medíně působil v období let 622-632 a předcházelo mu asi deset let 

úporného úsilí v Mekce2. Zde však nenašel podporu a pochopení obyvatel, a proto odešel roku 

622 do Medíny. Tento rok pokládají muslimové jako počátek svého letopočtu a podle těchto 

dvou období jsou rozčleněny kapitoly (súry) Koránu – medínské a mekkánské, které však 

nejsou řazeny chronologicky podle vzniku, ale podle délky. Korán tudíž není možné považovat 

za prorokův životopis3. 

 Zakladatel islámu Muhammad je dějinným činitelem, jehož životopis jako myslitele a státníka 

známe díky raným tradicím a záznamům a také díky samotnému textu Koránu až do 

pozoruhodných podrobností4. Existují tři hlavní tradiční muslimské zdroje, které společně tvoří 

základní kameny posvátných dějin Muhammadova života – Korán, kanonické výroky proroka 

Muhammada (hadíthy) a jeho standardní životopis (síra) napsaný Ibn Isháqem5. Navzdory 

rapidnímu rozvoji hagiografií o proroku Muhammadovi ale nebyl nikdy dán takový význam 

jeho životu, jako je tomu u Krista či Buddhy, přinejmenším alespoň ne v oficiální podobě 

islámu6. To bylo důvodem, proč se ortodoxní islám jen v malé míře přiklání k ikonografickému 

zpracování jeho zjevení7. Oproti osobnímu zabarvení lidských svědectví skládajících zprávu o 

Bohu zjevujícím se v dějinách a dramatické a radostné zvěsti evangelií a epištol, převládá 

v Koránu chápaném jako přímý hlas Boží, rozhodný a majestátní tón autoritativních 

napomenutí, naučení a pokynů8. Z Koránu a hadíthů sice vychází inspirace vizuálních projevů 

islámu, ovšem na přímé instrukce ohledně umělecké tvorby se Korán nezaměřuje a ani 

Muhammad nezanechal bližší informace o této problematice. Takové údaje, postoje a 

                                                      

1 KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7021-613-1., str. 29 
2 Tamtéž, str. 12 
3 HILLENBRAND, Carole. Islám. Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-685-
1., str. 38 
4 KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7021-613-1., str. 11 
5 HILLENBRAND, Carole. Islám. Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-685-
1., str. 37 
6 ETTINGHAUSEN, Richard, GRABAR, Oleg. The Art and Architecture of Islam 650-1250. Yale University Press, 
2001. ISBN 978-0300088694., str. 22 
7 Tamtéž. 
8 KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7021-613-1., str. 33 
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předpisy byly tudíž následně založeny, alespoň částečně, na pozdějších intelektuálních 

komentářích a uměleckém rozvoji1.  

Důvodem, proč Korán obsahuje tak málo zmínek o umění a proč většina muslimů považuje 

zrovna kaligrafii za vrcholný projev islámské tvorby, je to, že právě tato „Kniha“ (al-Kitáb) je 

tím nejkrásnějším uměleckým dílem, jejíž věčný předobraz, Kniha původní – umm al-Kitáb, 

dosl. „matka knihy“ – je uchováván u Boha v nebesích a v materiální podobě byl Prorokovi 

zjeven Džibrílovým prostřednictvím v dokonale přesném znění2. Proto se části koránských 

textů stávají důležitým prvkem pro dekoraci islámské architektury, navíc největší možná péče 

byla věnována právě kopírování a předávání Bohem seslané Knihy. Výsledkem bylo, že 

kaligrafie byla rozšířena i na jiná díla než jen na Korán a byla považována za největší umění 3.  

V případě jiných druhů tvorby se pohledy a zacházení s citacemi Knihy a hadíthů liší a podle 

toho je různorodá i umělecká produkce islámské kultury. Nejvíce je to patrné u sporu ohledně 

zobrazování živých bytostí. O nepřípustnosti figurativních zobrazení v islámské kultuře byl vždy 

veden spor, a to mezi muslimskými právními autoritami i mezi orientalisty. Zákaz, svým 

původem starozákonní a v islámu opřený o hadíth, nikoli o Korán, se v praxi uplatnil zřetelně 

u sakrálních staveb, nikoli v profánní sféře4 . V mešitách a v mauzoleích proto nenajdeme 

figurální výjevy5, ale na jiných místech ano. V první kapitole bylo již osvětleno, že islámské 

umění není charakterizováno jen jako umění s náboženským rozměrem. Sémantické zúžení 

islámu pouze na náboženství by nevystihlo bohatost celé kultury a způsobu života muslimské 

populace. Proto je často i v umění přehlížen sociálně-kulturní rozměr, přestože islám od svého 

počátku rozvíjí systém, který obsáhl všechny složky lidské existence, náboženskou, sociální a 

právní6. A pokud se podíváme na islámské umění v celé jeho šíři a pomineme koncept z 19. 

století, který se díval na vizuální složku islámu jen skrze jeho přísně kultovní oblasti, kde 

                                                      

1 KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7021-613-1., str. 20. 
2 Tamtéž, str. 28 
3 ETTINGHAUSEN, Richard, GRABAR, Oleg. The Art and Architecture of Islam 650-1250. Yale University Press, 
2001. ISBN 978-0300088694., str. 22-23 
4 Tamtéž, str. 205 
5 GRUBE, Ernst J. Islámské umění. Praha: Artia, 1973., str. 12 
6 Tamtéž, str. 8 
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vznikala obava z idolatrie1, pak uvidíme, že snad z žádného období islámské kultury nenajdeme 

doklady o potlačování figurativního umění a malířství vůbec2.  

Které výroky z Koránu a hadíthů mohly vést tvůrce zákonů a uměleckých děl k závěru, že 

minimálně v sakrálním umění nelze zobrazit živé bytosti? Odpor k figurativnímu umění byl 

vyčten ze základního koránského tvrzení, že výhradně Bůh je tvůrcem3. Další pasáž tento výrok 

nápadně potvrzuje. Význam prohlášení, které je připisováno Ježíšovi – „Vskutku přišel jsem 

k vám se znamením od Pána; vytvořím pro vás hliněného ptáčka a vdechnu mu život z Božího 

povolení“ – je zřejmý: tato podivuhodná událost se udála s Božím svolením za účelem 

přesvědčit lid nejen o opravdovosti Ježíšova poslání, ale i o tom, že jediným pravým smyslem 

vytváření živých forem je jejich následné oživení4. Jelikož dát život svému stvoření dokáže jen 

Bůh, budou podle pozdější tradice všichni ti, co se mu snaží svými výtvory konkurovat, 

Soudného dne vyzváni, aby dali život svým dílům5. Po neúspěšném pokusu budou samozřejmě 

odhaleni jako podvodníci stejně jako ti, co si přisvojují Boží moc6. Tento výrok a mnohé další 

jemu podobné byly však mířeny hlavně proti idolatrii a jisté výroky přisuzované Prorokovi a 

zapsané v hadíthech se někdy vykládají jako zákaz umělecké činnosti, ačkoli mají zcela 

náboženský význam. Praví-li tradice, že anděl nevstoupí do domu, kde jsou obrazy, myslí se 

tím trojrozměrné sochy (idoly), nikoli figurální malby7.  

Je zjevné, že i přes výjimečné místo, jaké Korán v islámu zaujímá, neobsahuje definitivní 

odpovědi ve všech záležitostech, které muslimové řeší8. Jedno však platí o Koránu určitě – je 

jediným prvkem a silou jak v umění, tak v celé kultuře, jež spojuje muslimy z různých zemí a 

rozličných profesí do jediné obce9, která však není jednotná a ani její umělecké projevy nejsou 

stejné. Mnohé oblasti a specifické kultury, které islám postupně dobýval, zahrnoval a postupně 

                                                      

1 GRUBE, Ernst J. Islámské umění. Praha: Artia, 1973., str. 12 
2 Tamtéž. 
3 ETTINGHAUSEN, Richard, GRABAR, Oleg. The Art and Architecture of Islam 650-1250. Yale University Press, 
2001. ISBN 978-0300088694., str. 22 
4 Tamtéž. 
5 Tamtéž. 
6 Tamtéž. 
7 GRUBE, Ernst J. Islámské umění. Praha: Artia, 1973., str. 12 
8 HILLENBRAND, Carole. Islám. Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-685-
1., str. 76 
9 Tamtéž. 
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se jimi nechal spoluutvářet, vnesla do způsobů vizuálního vyjádření něco svého. Pojďme se na 

tyto jednotlivé vlivy a tendence podívat blíže.  

2.3 Různé etnické oblasti šíření islámu a jeho 

podoby 

Islámské umění vyrůstá z civilizace vzniklé jako důsledek historických událostí: dobytí značné 

části antického světa Araby, násilné sjednocování obrovského území na zásadách islámu, nové 

vpády dalších etnických skupin do tohoto území1 a existence četných předislámských tradic se 

podílely na komplexní povaze umělecké složky islámu. Prorok Muhammad se narodil do určité 

společnosti v konkrétním okamžiku dějin – do Arábie 6. století našeho letopočtu – a je 

samozřejmě důležité chápat, jaký mělo vliv toto pozadí na jeho životní poselství 2 , avšak 

vzhledem k roztříštěnosti a nejednotnosti arabských kmenů a nedostatečným zdrojům 

informací o komplikované náboženské praxi předislámské Arábie mu není možné nikdy plně 

porozumět3 . I přes nedostatek pozůstatků a popisů bychom ale neměli zatemnit fakt, že 

náboženské, sociální a intelektuální prostředí, ze kterého islám vzešel, se hlásilo k určitým 

konceptům, typům myšlení a chování, které se projevovaly v jeho umění 4 . Například 

v předislámské Mekce a jiných oázách byl znám prastarý semitský pojem haram5 - posvátné 

místo, kam bylo zakázané vkročit; tento termín se používá též pro zakázané jednání6. Slovo 

masžid (místo spočinutí, odtud mešita) má také předislámský původ 7 . Mihráb je potom 

charakteristickým prvkem mešit, jenž je posvátnou částí sakrálních i světských staveb8. Nesmí 

                                                      

1 GRUBE, Ernst J. Islámské umění. Praha: Artia, 1973., str. 8 
2 HILLENBRAND, Carole. Islám. Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-685-
1., str. 24 
3 Tamtéž, str. 29 
4 ETTINGHAUSEN, Richard, GRABAR, Oleg. The Art and Architecture of Islam 650-1250. Yale University Press, 
2001. ISBN 978-0300088694., str. 18 
5 Tamtéž. 
6HILLENBRAND, Carole. Islám. Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-685-
1., str. 104 
7ETTINGHAUSEN, Richard, GRABAR, Oleg. The Art and Architecture of Islam 650-1250. Yale University Press, 
2001. ISBN 978-0300088694., str. 18 
8 Tamtéž. 
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zůstat stranou ani vliv ostatních Arabů žijících mimo centrální část Arabského poloostrova. 

Vedle vlivu Lachmovců, Arabské křesťanské dynastie soustředěné v Iráku1, se nejvýznamněji 

podepsal z předislámských civilizací na vývoji islámského umění Jemen, kde se rozvinula 

několik století před příchodem islámu brilantní chrámová a palácová architektura2. Avšak 

navzdory mnoha chrámům je jižní Arábie pro pochopení raného islámského umění důležitá 

především jako podnět imaginace u arabských světských staveb3. 

Arabský vliv byl od počátku velmi silný a významný, ale ne jediný. Komplexní povaha 

islámského umění vyrůstá ze základu předislámských tradic jednotlivých podrobených zemí a 

z dokonale splynulých prvků arabských, tureckých a perských, jež se prosadily ve všech částech 

muslimské říše4. Nelze nezmínit také nejvýznamnější kulturu, která ve starověku formovala 

okolí obklopující Arabský poloostrov – totiž na řecko-římské a helénské kulturní bohatství, se 

kterým přišla nově vzniklá islámská kultura do styku a jíž nezůstala nepoznamenaná. To 

můžeme pozorovat nejlépe v částech, kde vládla Umajjovská dynastie.  

2.4 Sunna a ší´a 

Po smrti Muhammeda se začínaly vyskytovat rozpory mezi jeho vyznavači o to, kdo by měl být 

jeho nástupcem i o to, jak by měla vypadat správná ortopraxe i ortodoxie. Tak vzniká sunnitská 

a ší´itská větev islámu. Zatímco vůdcovství je v šíitském islámu připisováno Prorokově rodině 

v linii Muhammedových potomků, známých jako ímámové 5 , v druhém případě se zrodila 

sunnitská instituce chalífátu6. A právě za jednoho z prvních chalífů z rodu Umajjovcu, Omara, 

arabská vojska zvítězila nad perskými a byzantskými armádami a obsadila Egypt, Palestinu, 

                                                      

1 ETTINGHAUSEN, Richard, GRABAR, Oleg. The Art and Architecture of Islam 650-1250. Yale University Press, 
2001. ISBN 978-0300088694., str. 18 
2 PAOLO, Costa M. IN: ETTINGHAUSEN, Richard, GRABAR, Oleg. The Art and Architecture of Islam 650-1250. 
Yale University Press, 2001. ISBN 978-0300088694., str. 19 
3 ETTINGHAUSEN, Richard, GRABAR, Oleg. The Art and Architecture of Islam 650-1250. Yale University Press, 
2001. ISBN 978-0300088694., str. 19 
4 GRUBE, Ernst J. Islámské umění. Praha: Artia, 1973., str. 8 
5 HILLENBRAND, Carole. Islám. Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-685-
1., str. 126 
6 HILLENBRAND, Carole. Islám. Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-685-
1., str. 125 
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Sýrii, Irák a Írán1 a hlavní město bylo přesunuto z Medíny do Damašku, čímž muslimská kultura 

získává přímý kontakt s pozdně antickou civilizací2. Umění této doby velmi zdařile spojilo 

pozdně římské, helénistické i asijské prvky3, jak to můžeme vidět na obrázku, který pochází ze 

Světové historie, jejíž autorem je Rašíd ad-Dín. Výjev zobrazuje biblický příběh o Jonášovi a 

velrybě, který má také své místo v Koránu. 

 

 

Na jedné z ilustrací jsou patrné dálnovýchodní prvky, například velká ryba má podobu líného 

čínského kapra a způsob ztvárnění vody připomíná čínskou malbu4.  

Objevují se zcela nové formy a prvky a dochází k procesu srůstání, nové umělecké formulace, 

a nakonec vytvoření nového formového systému z uměleckých tradic vzájemně odlišných5. 

Sunnitská podoba islámu však od počátku měla větší tendenci k nefigurativnímu způsobu, což 

bylo dáno částečně i tímto územním situováním a důrazem na tradici (opět toto platilo 

převážně u děl s náboženskou tematikou). Sýrie byla dobře známa svou kamennou 

                                                      

1 KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7021-613-1., str. 26 
2 GRUBE, Ernst J. Islámské umění. Praha: Artia, str. 13 
3 Tamtéž. 
4 HILLENBRAND, Carole. Islám. Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-685-
1., str. 190 
5 Tamtéž. 

 

Obrázek 1: Rašíd ad-Dín, Jonáš a velryba, Světová historie, Tabríz, Írán, 1314. 
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architekturou, stále viditelnou v mnoha starobylých kostelích, střízlivostí kamenného 

řezbářství a bohatostí mozaikových podlah1. Ale právě dědictví antického světa ovlivnilo např. 

výzdobu mnohých paláců s četnými figurativními freskami a již tehdy existovala islámská 

ikonografie, což popírá obecně mylně rozšířený názor, že islámské umění je umění 

nefigurativní2.  

Ší´itský islám se zase šířil především v Persii (dnešním Íránu), Iráku, Ázerbájdžánu, Indii nebo 

Bahrajnu. Jak je zmíněno výše, ší´itští ímámové odvozují svůj původ od Proroka a prvním z jeho 

následovníků je podle ší´itské tradice Muhammedův zeť a bratranec ´Alí ibn Abí Tálib, který je 

ší´ity velice uctíván a často zobrazován na četných portrétech. Velkou pozornost a úctu věnují 

též ´Alího dvěma vnukům Hasanovi a Husajnovi, přičemž Husajnova svatyně v irácké Karbalá 

je nejnavštěvovanějším svatým místem ší´itského islámu 3 , jelikož na tomto místě Husajn 

zemřel mučednickou smrtí a je zde pohřben. Jeho smrt je častým námětem pro íránské umění 

a navzdory zdrženlivosti vůči zobrazování lidských postav se však zvláště v šíitském prostředí 

objevují i plně prokreslené scény velkých islámských příběhů4. Zvyk zobrazovat Proroka a jeho 

stoupence tedy z islámského umění nikdy nevymizel. Dokonce v pozdním středověku se 

během krátkého období vyrojilo množství Muhammadových obrázků, jež kreslili muslimové 

z východní části islámského světa po mongolské invazi. Na některých z nich je zobrazena tvář, 

občas ji halí závoj a někdy byl Muhammadův obličej později zabělen či vymazán5.  Z toho ale 

můžeme dobře vnímat, že ani sunna či ší´a nejsou monolitem a uvnitř nich najdeme mnoho 

diverzit. Mnoho takových obrázků totiž sloužilo jako pomůcka při modlitbě a detailní scény 

byly tvořeny jak pro vyznavače sunny, tak i pro ší´ity6.  

                                                      

1 ETTINGHAUSEN, Richard, GRABAR, Oleg. The Art and Architecture of Islam 650-1250. Yale University Press, 
2001. ISBN 978-0300088694., str. 23 
2 GRUBE, Ernst J. Islámské umění. Praha: Artia, str. 35 
3 HILLENBRAND, Carole. Islám. Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-685-
1., str. 130 
4 KROPÁČEK, Luboš. Súfismus: Dějiny islámské mystiky. Praha: Vyšehrad, 2008. ISBN 80-7021-817-7., str.  208 
5 HILLENBRAND, Carole. Islám. Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-685-
1., str. 49 
6 Tarek Fatah: Images of Prophet Muhammad from Islamic Art and History before the clan of Ibn Saud took 
Muslims hostage, 2015. [online]. [cit. 2018-25-4]. Dostupné z: http://tarekfatah.com/images-of-prophet-
muhammad-from-islamic-art-and-history-before-the-clan-of-ibn-saud-took-islam-hostage/  

http://tarekfatah.com/images-of-prophet-muhammad-from-islamic-art-and-history-before-the-clan-of-ibn-saud-took-islam-hostage/
http://tarekfatah.com/images-of-prophet-muhammad-from-islamic-art-and-history-before-the-clan-of-ibn-saud-took-islam-hostage/
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Na tomto obrázku můžeme pozorovat větší důraz na tradici a zákon u sunnitských muslimů. 

Tvář Proroka raději halí závojem.  

Diverzit se najde v islámu a jeho umělecké produkci zkrátka neskutečně mnoho, ať už kvůli 

vnitřním neshodám ohledně výkladu a života z víry či vnějším vlivům okolí, které působí další 

rozdíly až dodnes. Zásadní odlišnosti existují kupříkladu mezi muslimy v Indonésii, Bosně, 

Karibiku, Indii, Nigérii, Saudské Arábii a Americe.  Způsoby praktikování islámu ovlivňují 

v některých částech světa soužití s křesťany, židy, buddhisty, hinduisty, ateisty a animisty, 

abychom jmenovali alespoň pár skupin1. Není v našich silách prozkoumat do detailu veškeré 

tyto vlivy a prolínání všech těchto kultur, ale je velice přínosné, užitečné a zajímavé zkoumat 

skrze umění prolínání islámské, západní a židovsko-křesťanské kultury, na jejíchž základech 

vyrostla naše evropská. A když se setkáme s nepochopením, rozdělováním a strachem z cizí a 

vzdálené kultury, může nám třeba právě umění poskytnout pohled, ukazující také na to, že 

                                                      

1 HILLENBRAND, Carole. Islám. Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-685-
1., str. 124 

Obrázek 2: Al-Darir, Ka´ba, Sizer-i Nebi (Prorokův životopis), Istanbul, 
Ottomanská říše, 1595-96. 
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máme mnoho společného a nejsme si tak ve všem vzdálení. Protože právě umění dokáže 

sloučit zdánlivě neslučitelné, jelikož je schopno odstupu od mnohdy komplikované reality a je 

možné v něm nalézt prostor, který je schopen odstraňovat jakékoli hranice a zve všechny bez 

rozdílu na jednu půdu, i když není vždy pevnou pod nohama. O to víc ale může být dobrým 

prostředkem pro znejišťování často tak tuhých a příliš jistých pravd a předsudků, se kterými se 

tak snadno kráčí po jistých a vyšlapaných cestách. 
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3. Projevy vlivu židovsko-křesťanské 
kultury v islámském umění  

3.1 Vlivy judaismu  

Během raného období formování byl islám hluboce ovlivněn mnohými modely judaismu, který 

do Arábie pronikl spolu s křesťanstvím na konci 6. století n. l.1 Stoupenci judaismu žili v oázách 

ve střední Arábii, obzvláště v Chajbaru a Jathribu, kde pěstovali datlové palmy. V jižní Arábii 

konvertovaly k judaismu významné osobnosti, jako například vládce Himjaru Júsuf As´ar 

známý v muslimské tradici jako Dhú Nuwás2.  

Tradičně je islám, stejně jako judaismus, náboženství slova, ne obrazu.  Jde o přirozený odklon 

od uctívání viditelných pohanských model 3 . Jenže zatímco Tóra se explicitně vyjadřuje 

odmítavě k figurativnímu umění, islámský koncept, přestože považuje pohanskou idolatrii za 

ohavnost, jen vzácně vyjadřuje takové opovržení nenáboženským zobrazením4. K vyloženě 

nepřátelským postojům vůči obrazům a malbám v islámském umění docházelo až v 8. století 

zčásti kvůli židovskému vlivu za vlády Jazída II. Tomuto vládci totiž jeden židovský mudrc 

jménem Tessarakontapechys prorokoval, že bude žít a vládnout třicet let, pokud uposlechne 

jeho radu a odstraní všechny obrazy, mozaiky, malby a zobrazení všeho druhu. Jenže po tom, 

co Jazíd II. zemřel po dvou a půl letech, jeho syn al-Walíd II. nechal mudrce popravit jako jeho 

otcovraha a obrazy byly obnoveny5 . To, proč se však ikonoklastické tendence objevovaly 

zvláště u židů a muslimů, je, zdá se, dáno vrozeným odporem Semitů k lidské reprezentaci 

                                                      

1 Srov. HILLENBRAND, Carole. Islám. Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-
685-1., str. 28 
2 Tamtéž. 
3 Tamtéž, str. 49 
4 Pattern In Islamic Art: David Wade: The religious dimension, 2006. [online]. [cit. 2018-25-4]. Dostupné z:  
https://patterninislamicart.com/background-notes/the-religious-dimension  
5 Srov. BLOOM, Jonathan. Early islamic art and architecture. Routledge, 2002. ISBN 9780860787051., str. 66 

 

https://patterninislamicart.com/background-notes/the-religious-dimension
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v sochařství a malířství1. Vedle toho je židovský vliv nepochybně zásluhou četných konvertitů, 

kteří z judaismu přestoupili k islámu, jako např. jemenský žid K´ab al-Ahbar, který konvertoval 

roku 638. Působil na dvoře Omara a byl znám nesmírně bohatou znalostí Bible2. Však také 

v Koránu žádné jiné osobnosti z předislámského období není věnováno tolik pozornosti jako 

Mojžíšovi, především je to patrné na kapitolách z Medíny, kde byl Muhammad v kontaktu 

s židy3.  

I když moderní věda dochází k názoru, že Muhammad pravděpodobně uměl číst a psát, jeho 

znalosti však zdaleka nestačily k tomu, aby mohl číst a studovat Starý a Nový zákon, zvláště 

když žádné staré překlady těchto knih do arabštiny nejsou známy4. Jistě však načerpal mnoho 

z orálního předávání biblických textů. Obě posvátné knihy mají hodně společného. Podobně 

jako Mojžíšovy knihy ve Starém zákoně jsou například příkazy druhé koránské kapitoly 

neuvěřitelně podrobné a zahrnují širokou škálu otázek rituálu a práva5. Vedle toho arabské 

písmo se vyvinulo z kurzivního písma Nabatejců, jež samo bylo vývojovým stupněm písma 

aramejského 6  a podobně jako ostatní semitské grafické systémy nevyznačovalo krátké 

samohlásky a mnohdy ani některé dlouhé7.  Stejně jako hebrejština se píše zprava doleva a 

výjimečně využívají pomocných značek k zaznamenání čtení samohlásek u náboženských 

textů, učebnic a slov, kde by mohlo dojít k záměně. V takových textech se používají speciální 

značky pro samohlásky a hovoříme o takových textech jako o vokalizovaných8. 

Podle Jonathana Blooma, autora knihy Early islamic art and architecture, je tedy závěr o vlivu 

judaismu tento: zákaz malování obrazů v raném islámském umění neexistoval, ale vyrůstal 

postupně z vrozené averze semitských kmenů vůči umělecké reprezentaci, zčásti díky 

                                                      

1 BLOOM, Jonathan. Early islamic art and architecture. Routledge, 2002. ISBN 9780860787051., str. 66 
2 Tamtéž. 
3 HILLENBRAND, Carole. Islám. Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-685-
1., str. 65 
4 Korán, český překlad Ivana Hrbka. Praha: Academia, 2001. ISBN 8020002464., str. 68 
5 HILLENBRAND, Carole. Islám. Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-685-
1., str. 43 
6 Tamtéž, str. 67 
7 Tamtéž. 
8Wikipedie.cz: Arabské písmo. [online]. [cit. 2018-25-4]. Dostupné z:  
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arabsk%C3%A9_p%C3%ADsmo  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Arabsk%C3%A9_p%C3%ADsmo
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významným židovským konvertitům a také kvůli obavě ze začarování1. Podle Blooma je zde 

ještě psychologický předpoklad pro odpor k zobrazování, který vychází z názoru primitivních 

lidí, že tvůrce obrazu přenáší část osobnosti subjektu do díla, čímž získává nad zobrazeným 

kouzelnou moc a tento názor byl dříve (a zčásti je někde i dodnes) hluboce zakořeněn2. 

3.2 Muslimský vliv na židovské umění 

Ovšem jak jsme viděli při bližším pohledu na rozmanitost projevů islámské kultury hlavně 

v profánním a šíitském uměleckém projevu, též v židovském umění se nenachází umělci v čistě 

rituálním a sterilním prostředí, které by bylo jen ortodoxním a uzavřeným komplexem bez 

výjimek, odchylek a hledání.  Přestože písmo hraje v umění obou náboženství jednu 

z nejdůležitějších rolí, najdeme i v judaismu pár výjimek, kdy v umění dostaly prostor postavy. 

Dokonce zde nacházíme paradoxní reciprocitu – zatímco judaismus ovlivnil islámské umění 

v tendenci nezobrazovat živé bytosti, na území dnešního Íránu docházelo k přesnému opaku. 

Židovská komunita v islámské Persii se inspirovala perskými figurativními miniaturami, kde se 

často vyskytovaly romantické a milostné náměty, inspirované perskou poezií. Na obrázku 

můžeme vidět malované dveře, které na sobě nesou florální motivy a pár milenců. Pochází 

pravděpodobně z 19. století a jsou na nich vepsány židovsko-perské milostné verše3. Striktní 

zákaz figurativního zobrazení v malířství či sochařství byl v judaismu více méně dodržován do 

židovské emancipace od konce 18. století do počátku 20. století4. Do této doby není známo 

ani příliš židovských sekulárních umělců, v 18. století pak najdeme pár výjimek. Jednou z nich 

byl např. portrétista Salomon Adler, ale světské umění začíná mezi židy vzkvétat až počátkem 

století 20.5, kdy se oficiálního uvolnění od anikonické tradice dosáhlo i v islámu z řad reformně 

smýšlejících autorit. 

                                                      

1 Srov. BLOOM, Jonathan. Early islamic art and architecture. Routledge, 2002. ISBN 9780860787051., str. 66 
2 Tamtéž. 
3 Momentmag.com: Diane M. Bolz: Illuminating the History of Iranian Jews, 2014. [online]. [cit. 2018-25-4]. 
Dostupné z:  http://www.momentmag.com/visual-moment-persian-jewish-art/  
4 Orientalist Art: Jewish Art, 2013. [online]. [cit. 2018-25-4]. Dostupné z: http://www.orientalist-
art.org.uk/jewish-art.html  
5 Tamtéž. 

http://www.momentmag.com/visual-moment-persian-jewish-art/
http://www.orientalist-art.org.uk/jewish-art.html
http://www.orientalist-art.org.uk/jewish-art.html
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Velikost malovaných dveří naznačuje, že uzavírali výklenek – typický druh úložního prostoru 

v Íránu1. 

 

                                                      

1 Orientalist Art: Jewish Art, 2013. [online]. [cit. 2018-25-4]. Dostupné z: http://www.orientalist-
art.org.uk/jewish-art.html 

 

Obrázek 3: Malované dveře, Írán, 19. 
století. 

Obrázek 4: Milenci, Riza-yi `Abbasi, 
Persie, cca 1565-1635. 

http://www.orientalist-art.org.uk/jewish-art.html
http://www.orientalist-art.org.uk/jewish-art.html
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Malíř revolucionizoval perskou malbu vynálezem kaligrafické linky a neobvyklou paletou 1. 

Malba je také důkazem, že Peršané se nevyhýbali i smyslným námětům. 

 

 

Dalším místem, kde můžeme najít vlivy islámu v židovském umění, je město Fes v Maroku. Ibn 

Dananova synagoga ze 17. století, která je ovlivněna islámským a marockým designem 

s dřevěnými obloukovými dveřmi a vytesanými štukovými dekoracemi obloženými marockými 

zdobenými dlaždicemi2, slouží také jako příklad vzkvétající židovské komunity v této oblasti, 

kde muslimské a židovské obyvatelstvo dokázalo koexistovat, stejně jako po nějaký čas v Persii 

a v dalších oblastech, vedle sebe. Právě umístění synagogy v kulturním, historickém a 

obchodním centru Fesu je připomínkou různorodých kulturních sil, které během věků Maroko 

                                                      

1 Met Museum: The Lovers. [online]. [cit. 2018-27-4]. Dostupné z: 
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/451023  
2 World Monument Fund: Rabbi Shlomo Ibn Danan Synagogue. [online]. [cit. 2018-27-4]. Dostupné z:  
https://www.wmf.org/project/rabbi-shlomo-ibn-danan-synagogue  

 

Obrázek 5: Schránka z tepaného železa na svitky v marocké synagoze Rabína 
Ibn Danana s dřevěnou vyřezávanou stěnou s maurskými oblouky. 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/451023
https://www.wmf.org/project/rabbi-shlomo-ibn-danan-synagogue
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formovaly 1 . Uchování synagogy je důležitou upomínkou židovského kulturního dědictví 

v Maroku, které stále slouží potřebám současné židovské populace2. 

3. 2 Vlivy křesťanství 

V počáteční fázi islámu, kdy se jeho území rozšiřovalo o nově získaná území, dobyli muslimové 

také dvě nejbohatší byzantské provincie, Egypt a Sýrii (zahrnující Palestinu)3. Křesťanství mělo 

silné postavení zvláště v Nadžránu a v severních pomezních oblastech Arabského poloostrova. 

Ve 4. a 6. století dobyli jižní Arábii na čas křesťanští Etiopové, na severu byla zase patrná moc 

Byzance 4 . Islámské umění tak jako křesťanské zdědilo mnohé z řecko-římské kultury a 

helénismu, z kterých převzalo mnohé architektonické prvky – sloupy, pilíře, dómy, bazilikové 

centrální půdorysy, kámen a cihly v různých lokálních variacích5. Figurativní a iluzivní malířství 

existovalo spolu s abstraktnějšími a lineárnějšími dekory, které se rozvinuly po třetím století6 

a s figurativními i florálními mozaikami se muslimové jistě setkávali v křesťanských svatyních i 

světských palácích. Islámské umění a jeho nekonečné variace vegetativních motivů, od 

opravdových stromů až po vysoce stylizované girlandy a závitnice k celoplošných kobercovým 

vzorům mají přímou souvislost s křesťanskými mozaikami v Sýrii a Palestině7. Ovšem už u 

prvních mešit je patrné, že muslimové cítili, že některé prvky, kterými jsou například figurativní 

a narativní nástěnné malby a obrazy, nejsou kompatibilní s jejich pojetím vyjádření víry a byli 

selektivní ve výběru uměleckého slovníku nabízeného dobytými zeměmi8. 

Zajímavá však může být také selekce vizuálních projevů křesťanského umění. Výběr titulního 

motivu na obálce knihy Nevěřící údiv (Ungläubiges Stauen) německého muslimského 

                                                      

1 World Monument Fund: Rabbi Shlomo Ibn Danan Synagogue. [online]. [cit. 2018-27-4]. Dostupné z:  
https://www.wmf.org/project/rabbi-shlomo-ibn-danan-synagogue 
2 Tamtéž. 
3ETTINGHAUSEN, Richard, GRABAR, Oleg. The Art and Architecture of Islam 650-1250. Yale University Press, 
2001. ISBN 978-0300088694., str. 23 
4 KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7021-613-1., str. 11 
5ETTINGHAUSEN, Richard, GRABAR, Oleg. The Art and Architecture of Islam 650-1250. Yale University Press, 
2001. ISBN 978-0300088694., str. 23 
6 Tamtéž. 
7 Tamtéž, str. 32. 
8 Tamtéž. 

 

https://www.wmf.org/project/rabbi-shlomo-ibn-danan-synagogue
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spisovatele, reportéra a orientalisty Navida Kermaniho je trefnou provokací ke stereotypnímu 

vnímání a rozdělování kultur. Leckdo si pomyslí, proč se objevuje „islámský“ motiv na přebalu 

knihy o klasické křesťanské vizualitě. Kdo si ale nalistuje popisek, natož přečte celou knihu, tak 

zbystří a dojde k poznání přesné identifikace a lokalizace: Mramorová podlaha v kostele San 

Miniato al Monte, Florencie, kolem roku 12071. 

 

 

Úzký vztah mezi křesťanským a islámským můžeme dále pozorovat například na Sicílii, kde 

působili ve 12. století arabští umělci ve službách křesťanského krále Rogera II., jemuž 

nechybělo kosmopolitní smýšlení. Proto zde na nástropních malbách palácové kaple v Palermu 

můžeme nalézt všechny typické znaky iráckého malířství, které přejalo některé rysy helénismu 

– frontální pohled, kulaté obličeje, mandlovité oči, symetrickou kompozici 2 . Také knižní 

malířství v Sýrii a Iráku se rozvinulo z helénistických předloh3, jak vidíme např. na ilustraci 

syrského rukopisu od Al-Haríriho, kdy pojetí výzdoby tohoto typu bývá právem označováno 

                                                      

1 Srov. SCHMIDT, Norbert: Navid Kermani a jeho přátelský údiv nad křesťanstvím. IN: Salve – revue pro teologii 
a duchovní život: Islám, ročník 27, číslo 2-3. Praha: Krystal OP, 2017., str. 154 
2 Srov. GRUBE, Ernst J. Islámské umění. Praha: Artia, str. 70 
3 GRUBE, Ernst J. Islámské umění. Praha: Artia, str. 69 

 

Obrázek 6: Obálka knihy Navida Kermaniho Údiv nad křesťanstvím. 
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spíše za helénistické než za islámské1. Autor iluminací zjevně čerpal ze soudobých i starších 

křesťanských rukopisů2. 

 

 

Ilustrace Diskuse poblíž vesnice, jejíž autorem je Yahyā ibn Mahmūd al-Wāsitī, pochází ze 

syrského rukopisu Makámat od Al-Haríriho (1054 – 1122), který je významným autorem 

arabské středověké literatury3.  

Blízký vztah k západnímu a byzantskému umění reflektuje ve svém díle také současná mladá 

umělkyně Saba Chaudhry Barnard. Tato pákistánsko-americká muslimka vytvořila cyklus 

portrétů s názvem An-Noor (v arabštině světlo), které představují americké muslimské ženy. 

Těmito portréty chtěla demonstrovat diversitu existující mezi americkými muslimkami, proto 

i malířské prostředky použila velmi různé; pomohla si obrazností odlišných náboženských 

tradic - od starého Egypta či hinduismu až po byzantskou reprezentaci křesťanských postav4. 

                                                      

1 GRUBE, Ernst J. Islámské umění. Praha: Artia, str. 56 
2 Srov. GRUBE, Ernst J. Islámské umění. Praha: Artia, str. 56 
3 Srov. 1001 Inventions: Al Maqamat: Beautifully Illustrated Arabic Literary Tradition. [online]. [cit. 2018-28-4]. 
Dostupné z:  http://1001inventions.com/maqamat  
4 Srov. Global Fund for Women: An-Noor: Celebrating strong women through iconic portraits. [online]. [cit. 
2018-28-4]. Dostupné z: https://www.globalfundforwomen.org/muslima-portraits-strong-
women/#.Ws8igExuIcC  

Obrázek 7: Yahyā ibn Mahmūd al-Wāsitī: Diskuse poblíž vesnice. 

http://1001inventions.com/maqamat
https://www.globalfundforwomen.org/muslima-portraits-strong-women/#.Ws8igExuIcC
https://www.globalfundforwomen.org/muslima-portraits-strong-women/#.Ws8igExuIcC
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„Vidíme překrývání a koexistenci tradic východu a západu, obraz sahající zpět do vizuální 

historie, náboženských tradic a jejich obraznosti. Tento cyklus je oslavou ženy. Mým cílem bylo 

vytvořit nadčasové, ikonické obrazy žen, které pomohou rozšířit divákův vizuální slovník a 

prohloubit chápání muslimů, kteří jsou v médiích a umění často vykreslováni jednorozměrně1.“  

 

 

Saba navíc přináší ještě jedno téma spojující křesťanství a islám – tím je téma ženy, její 

vznešenosti a síly, které má svůj vzor v Marii (arabsky Mariam). Nemuslimy většinou překvapí 

úcta, kterou muslimové prokazují Panně Marii. Korán ji staví na velmi význačné místo, zmiňuje 

ji dokonce častěji než Nový zákon2. Velké lásce se těší i mezi běžnými lidmi obzvláště v Egyptě, 

kde koptští křesťané slaví některé svátky společně s muslimy a navštěvují stejná poutní místa3. 

Proto si umělkyně zvolila Marii jako ústřední postavu svého obrazu Maestá. Italským názvem 

odkazuje k tradičnímu zpodobení Panny Marie na trůnu a své dílo přímo spojuje s Giottovou 

Trůnící madonou z roku 1310, ze kterého vycházela její inspirace: „Je důležitou postavou 

islámu i křesťanství a její závoj je jasnou vizuální paralelou k hidžábu. Cítím, že Marie, jež je 

ztělesněním moci i jemnosti, byla perfektním obrazem k objevení mateřství jako součásti 

                                                      

1 Global Fund for Women: An-Noor: Celebrating strong women through iconic portraits. [online]. [cit. 2018-28-
4]. Dostupné z: https://www.globalfundforwomen.org/muslima-portraits-strong-women/#.Ws8igExuIcC  
2HILLENBRAND, Carole. Islám. Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-685-
1., str. 221 
3 Tamtéž. 

 

Obrázek 8: Saba Chaudhry Barnard: Maestá, 2014. Obrázek 9: Giotto di Bondone: 
Trůnicí madona, 1310. 

https://www.globalfundforwomen.org/muslima-portraits-strong-women/#.Ws8igExuIcC
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ženské síly. Věřím, že role matky ženu neoslabuje, ale reflektuje. Včlenila jsem typické islámské 

geometrické prvky do pruhů americké vlajky. Modrá plocha s hvězdami je odkazem 

k hvězdným modrým stropům, jaké jsou k vidění v katolických kostelích Evropy1.“ 

Obdiv k Giottovu dílu není jednostranný. Slavný malíř připravil veliké překvapení 

restaurátorům, kteří sejmuli jeho obraz ukřižovaného Krista v kostele Santa Maria Novella ve 

Florencii z počátku 14. století. Při bližším zkoumání díla restaurátoři totiž objevili na orámování 

obrazu arabské nápisy, a podobné texty byly vyryty i do zlatých svatozáří Jana a Marie 

hořekujících nad smrtí Ježíše2. Podobné nápisy byly následně objeveny jak na dalších dílech 

Giottových, tak i na obrazech jeho předchůdců. Avšak Giotto a jeho předchůdci nebyli nějací 

tajní muslimové, ostatně s arabskou kulturou se mohli pohodlně seznámit přímo doma, na 

Apeninském poloostrově. V normanské jižní Itálii byla ve 12. století arabština vedle latiny a 

řečtiny úředním jazykem3. V té době byla totiž Itálie v intenzivním obchodním i kulturním styku 

s islámským světem. Jak již bylo zmíněno, král Roger II. zval četné umělce na Sicílii a 

francouzský král Ludvík IX. si z křížové výpravy dovezl tepanou nádobu s arabskými nápisy4. Z 

napodobování arabských nápisů se stala obrovská móda v dekorativním umění křesťanského 

středověku 5 . Také například románská architektura severní Sicílie ukazuje vlivy raného 

byzantského umění a islámské tradice spolu s jihoitalskými prvky6, a tak není divu, že se i 

Giotto stal obdivovatelem zručnosti muslimských řemeslníků. O tom svědčí nejen nápisy na 

rámu jeho florentského ukřižovaného Krista, ale i závěs, který sem namaloval po obou 

stranách zmučeného těla. Textilie přesně reprodukuje islámský koberec. A italští odborníci 

identifikovali jeho zdroj: vyrobila ho tkalcovská dílna, která působila v muslimském Španělsku7. 

                                                      

1 Global Fund for Women: Saba Chaundhry Barnard: Maestá. [online]. [cit. 2018-28-4]. Dostupné z: 
http://muslima.globalfundforwomen.org/gallery/maesta  
2 Stavitelé katedrál: Peter Kováč: Skandál, nebo umění? Giotto ozdobil Krista arabskými nápisy oslavujícími 
Alláha. [online]. [cit. 2018-28-4]. Dostupné z: http://www.stavitele-katedral.cz/skandal-nebo-umeni-giotto-
ozdobil-krista-arabskymi-napisy-oslavujicimi-allaha/  
3 Tamtéž. 
4 Tamtéž. 
5 Tamtéž. 
6 HOURIHANE, Colum P. The Grove Encyclopedia of Medieval Art and Architecture. Oxford University Press, 
2013, 1. svazek. ISBN 9780195395365., str. 404 
7 Stavitelé katedrál: Peter Kováč: Skandál, nebo umění? Giotto ozdobil Krista arabskými nápisy oslavujícími 
Alláha. [online]. [cit. 2018-30-4]. Dostupné z: http://www.stavitele-katedral.cz/skandal-nebo-umeni-giotto-
ozdobil-krista-arabskymi-napisy-oslavujicimi-allaha/ 

http://muslima.globalfundforwomen.org/gallery/maesta
http://www.stavitele-katedral.cz/skandal-nebo-umeni-giotto-ozdobil-krista-arabskymi-napisy-oslavujicimi-allaha/
http://www.stavitele-katedral.cz/skandal-nebo-umeni-giotto-ozdobil-krista-arabskymi-napisy-oslavujicimi-allaha/
http://www.stavitele-katedral.cz/skandal-nebo-umeni-giotto-ozdobil-krista-arabskymi-napisy-oslavujicimi-allaha/
http://www.stavitele-katedral.cz/skandal-nebo-umeni-giotto-ozdobil-krista-arabskymi-napisy-oslavujicimi-allaha/
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S postavou Marie i Ježíše se můžeme setkat na množství iluminací, jakými je například tato 

stará perská miniatura. Zajímavým prvkem jsou plameny kolem Ježíšovy hlavy. Připomínají 

svatozáře křesťanských světců, ale ještě více se svou podobou blíží ohni obklopující často 

Buddhovy podobizny.  Ohnivé svatozáře byly skutečně odvozeny z umění buddhismu1, ale 

pozdější kulaté svatozáře připomínají křesťanské vyobrazení světců a řada historiků se 

domnívá, že Mughalové, muslimští vládci v Indii, převzali motiv z evropského sakrálního 

umění2.  

 

Významné místo v myšlení starého Íránu měla vždy představa světla, v dualistickém pojetí jako 

soupeře tmy a rozvětvující se další imaginaci jako duchovní symbol, jakým je třebas i světecká 

svatozář3. Toto dualistické pojetí nacházíme také u církevních otců rané křesťanské církve. V 

pozdějším katolickém pojetí se setkáváme s interpretací svatozáře coby světla Božské milosti 

zaplavující duši, která je dokonale spojena v harmonii se svým fyzickým tělem4. Na ikonách 

                                                      

1 Wikipedia.org: Halo (religious iconography). [online]. [cit. 2018-30-4]. Dostupné z:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Halo_(religious_iconography)  
2 Tamtéž. 
3 KROPÁČEK, Luboš. Súfismus: Dějiny islámské mystiky. Praha: Vyšehrad, 2008. ISBN 80-7021-817-7., str. 34 
4 Wikipedia.org: Halo (religious iconography). [online]. [cit. 2018-30-4]. Dostupné z:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Halo_(religious_iconography)  

 

Obrázek 10: Marie s Ježíškem na 
perské miniatuře. 

Obrázek 11: Pozlacená dřevěná soška 
Buddhy se svatozáří, 16. – 17. století, 
Korea. 

Obrázek 12: Mughalský vládce 
Jahangir, cca 1620, Indie. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Halo_(religious_iconography)
https://en.wikipedia.org/wiki/Halo_(religious_iconography)
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křesťanského východu se zase setkáváme se zlatým pozadím představujícím nebe a svatozáří 

coby symbolem Nestvořeného Světla či Boží milosti zářící z ikony1 . Proto byly ženy malířkou 

Sabou Ch. Barnard korunovány svatozářemi, obklopeny hořícími plameny a obloženy zlatem2. 

Tím malířka propojuje výše zmíněné koncepty, které nakonec zapečetila a potvrdila názvem 

celé této řady: Světlo. Chtěla tím poukázat na vnitřní světlo a půvab žen a nezapomněla ani na 

krásu Božího slova zjeveného prorokem Muhammadem. Název jiného portrétu Light Upon 

Light (Světlo nad světla) odvodila od 35. verše 24. súry, který nese název verš Světla (Ayat An-

Noor):  

A Bůh je světlem nebes i země. Světlo Jeho podobá se výklenku, v němž hoří lampa, a lampa 

je v nádobě skleněné. A nádoba skleněná se podobá hvězdě zářící; a je zapalována ze stromu 

požehnaného, stromu olivového, jenž není ani východní, ani západní, a olej jeho lehko vzplane, 

i když se ho nedotkne oheň žádný. A je to světlo na světle3! (Light Upon Light!)  

                                                      

1 Wikipedia.org: Halo (religious iconography). [online]. [cit. 2018-30-4]. Dostupné z:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Halo_(religious_iconography) 
2 Global Fund for Women: An-Noor: Celebrating strong women through iconic portraits. [online]. [cit. 2018-30-
4]. Dostupné z: https://www.globalfundforwomen.org/muslima-portraits-strong-women/#.WtAhKUxuIcD  
3 Korán, český překlad Ivana Hrbka. Praha: Academia, 2001. ISBN 8020002464., str. 560 

https://en.wikipedia.org/wiki/Halo_(religious_iconography)
https://www.globalfundforwomen.org/muslima-portraits-strong-women/#.WtAhKUxuIcD
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Obrázek 13: Saba Chaudhry Barnard: Amna Noor (Hope), 2013. 

Obrázek 14: Portrét Alího Ibn Táliba v ulicích Istanbulu. 
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Verše světla připomínají prolog z Janova evangelia, stejně jako ohnivé pozadí připomíná 

svatozář podobnou zlatým aureolám byzantských ikon1 na tomto obrovském ší´itském obraze 

´Alího na ulici tureckého Istanbulu. Vždyť právě Turecko bylo a je křižovatkou, kde se 

křesťanství a islám potkávalo a potkává dodnes, což zpřítomňuje i symbol Istanbulu – chrám 

Boží moudrosti. Tato stavba, jež byla původně křesťanskou svatyní, se stala paradoxně 

předlohou pro definitivní tvar kupolovitých mešit2, které se začaly stavět po celé tehdejší 

osmanské říši.  

Když překročíme istanbulský most do Evropy, můžeme být svědky i opačné situace, kdy si 

evropský autor vybírá prvky islámského výtvarného jazyka k vyzdobení katedrály v Kolíně nad 

Rýnem. Světoznámý malíř Gerhard Richter zde použil 5184 různobarevných čtverečků na 

principu náhody3 k tvorbě vitráže ve východním transeptu katedrály. Přes mnoho pochvalných 

ohlasů zazněl i osamocený hlas kardinála Joachima Meisnera, který se nechal slyšet, že nové 

katedrální okno se hodí leda tak do nějaké mešity4. K tomu Navid Kermani dodává: „Tento 

výtvarný jazyk rozhodně není původně islámský, ale je orientální. A do Orientu patří jak islám, 

tak židovství a křesťanství. A zrovna dnes bychom tuto kulturu neměli – stejně jak to dělají 

islamisté – islamizovat5“. Pokud dnes přesto najdeme tuto islamizovanou podobu islámu a 

jeho kultury, jak ji dnes interpretují různé teroristické skupiny, jedná se podle Kermaniho o 

perverzi, která je v rozporu s hlubokou islámskou tradicí6, která byla po většinu času otevřena 

okolním vlivům, jak je to vidět právě v umění. Nejvíce otevřená byla především ve formě 

niterného prožívání spojení s Bohem v islámské formě mystiky, pro kterou se ustanovilo 

označení súfismus. 

                                                      

1 HILLENBRAND, Carole. Islám. Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-685-
1., str. 197 
2 SCHMIDT, Norbert: Navid Kermani a jeho přátelský údiv nad křesťanstvím. IN: Salve – revue pro teologii a 
duchovní život: Islám, ročník 27, číslo 2-3. Praha: Krystal OP, 2017., str. 153 
3 SCHMIDT, Norbert: Navid Kermani a jeho přátelský údiv nad křesťanstvím. IN: Salve – revue pro teologii a 
duchovní život: Islám, ročník 27, číslo 2-3. Praha: Krystal OP, 2017., str. 153 
4 Tamtéž. 
5 KERMANI, Navid: Ungläubiges Stauen. Über das Christentum, 2015. IN: Salve – revue pro teologii a duchovní 
život: Islám, ročník 27, číslo 2-3. Praha: Krystal OP, 2017., str. 154 
6 Srov. SCHMIDT, Norbert: Navid Kermani a jeho přátelský údiv nad křesťanstvím. IN: Salve – revue pro teologii 
a duchovní život: Islám, ročník 27, číslo 2-3. Praha: Krystal OP, 2017., str. 145 
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3.3 Súfismus a jeho umělecké projevy  

Obrazy zachycují to, co překračuje schopnost rozumu, a vybízejí i dnes v pozměněných 

kontextech k novým náhledům. Nalézáme v nich ohromující plnost lidské zkušenosti, kterou 

nám dovolují opětovně prožívat1.  

Popsat některé zkušenosti pomocí rozumu a slov, zvlášť když jde o zkušenost náboženského 

prožitku, je ale vždy velmi obtížné, ne-li nemožné. Je možné o ní hovořit pouze hluboce 

symbolickým jazykem – jedno arabské přísloví praví: „Metafora je mostem k absolutní 

realitě2.“ Proto od počátku vzniku islámu existuje vedle jeho vnějšího, exoterického rozměru 

(záhir) i niterný, hlubší, esoterický rozměr (bátin) v podobě súfismu3. Súfijové se pokoušejí 

                                                      

1SCHMIDT, Norbert: Navid Kermani a jeho přátelský údiv nad křesťanstvím. IN: Salve – revue pro teologii a 
duchovní život: Islám, ročník 27, číslo 2-3. Praha: Krystal OP, 2017., str. 149 
2 HILLENBRAND, Carole. Islám. Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-685-
1., str. 164 
3 Srov. KROPÁČEK, Luboš. Súfismus: Dějiny islámské mystiky. Praha: Vyšehrad, 2008. ISBN 80-7021-817-7., str. 
14 

 

Obrázek 15: Gerhard Richter: vitráž okna dómu v Kolíně nad 
Rýnem, 2007. 
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vysvětlit slovy své úsilí o sjednocení s Bohem. Používají při tom symboly, které mají dát jejich 

zkušenostem náležitou strukturu 1 . Sunnitská ortodoxie odmítá úsilí o hlubší pochopení a 

prožití zkušenosti Boha2, kdežto súfijská antropologie se neobává vkládat mezi člověka a jeho 

Pána vztah obapolné lásky3, a proto je v současnosti súfismus v některých muslimských zemích 

zakázaný, v jiných se mu naopak velmi daří a v nemuslimských zemích v poslední době dokázal 

získat mnoho nových stoupenců4. 

Je zřejmé, že cestu súfího není snadné popsat jednoduchými a jednoznačnými pojmy, jestliže 

adresátovi výkladu chybí vlastní, pouhými slovy těžko přenosná zkušenost5, pomoci nám může 

alespoň nějaká zkušenost s křesťanskou mystikou vyjádřenou ve formě umění - poezie sv. Jana 

od Kříže, hudba Hildegardy z Bingenu nebo socha svaté Terezie z Ávily od Berniniho. Není totiž 

pochyb, že do celku súfismu byla absorbována témata a tendence ze starších a souběžných 

blízkovýchodních tradic, zvláště z křesťanství 6 . Je pozoruhodným objevem, že existuje i 

předpoklad islámského vlivu implicitně přítomný v textech Terzie z Ávily, podložený mnoha 

argumenty, že její metafora hradu v nitru, dříve než se stal symbolem života ducha, je původně 

obraz rozvíjený v kontextu muslimského súfijského mysticismu7. Když porovnáme tvář sochy 

svaté Terezie a tvář Sufiho od současné sufijské umělkyně Maïmouny Guerresi, vidíme 

dramatická gesta s jemností a nepopsatelným klidem zároveň vtělené do bílého materiálu 

obou děl. Muhammadovu zeti ́ Alímu se připisuje výrok, že víra vyvolá v srdci bílou skvrnu. Čím 

více víra roste, tím bělejší je srdce8. A právě o čistotu srdce, které by mělo nezkalený pohled 

na Boha, mystikům jde. Ve vnímání a oceňování duchovního významu srdce mohou islámská 

a křesťanská zbožnost nalézt rozsáhlé pole porozumění9. 

                                                      

1 HILLENBRAND, Carole. Islám. Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-685-
1., str. 173 
2 Srov. KROPÁČEK, Luboš. Súfismus: Dějiny islámské mystiky. Praha: Vyšehrad, 2008. ISBN 80-7021-817-7., str. 28 
3 Srov. Tamtéž., str. 29 
4HILLENBRAND, Carole. Islám. Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-685-1., 
str. 165 
5 KROPÁČEK, Luboš. Súfismus: Dějiny islámské mystiky. Praha: Vyšehrad, 2008. ISBN 80-7021-817-7., str. 37 
6 Tamtéž., str. 33 
7 Srov. AMBROSIO, Alberto F.: Boží hrad je středem dervišovy duše.  IN: Salve – revue pro teologii a duchovní život: 
Islám, ročník 27, číslo 2-3. Praha: Krystal OP, 2017., str. 99 
8 KROPÁČEK, Luboš. Súfismus: Dějiny islámské mystiky. Praha: Vyšehrad, 2008. ISBN 80-7021-817-7., str. 170 
9 Tamtéž., str. 172 
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Maïmouna k významu bílé ve svém díle dodává: „Pro mě je bílá metaforou světla i mateřského 

požehnání1“. Mateřství a ženství je pro Maïmounu také důležitým a často zpracovávaným 

tématem, vždyť Boží láska má i v islámu rozměr mateřské lásky2. Autorka vidí v ženách velký 

potenciál zlepšovat společnost, svými díly by chtěla ženy dovést k zájmu o sebe samé, o své 

tělo a duši, k sebepoznání a udržení spirituální integrity3. Odráží to pohled na vztah člověka 

k ostatnímu stvoření a zvláště pak ke Stvořiteli, jak to formuloval významný súfí Ibn ´Arabí: 

Člověk je mikrokosmem, který odráží celou strukturu univerza4. Jistou oporu má v prorockém 

hadíthu, kde se říká, že kdo pozná sám sebe, poznává i Pána5. Navíc súfijská tradice byla vždy 

více otevřená ženám, v historii najdeme vedle velkých mystiků také islámské mystičky. 

Nejznámější z nich byla Rábi´a al ´Adawíja, která žila v 8. století. To ona přidala k súfijské 

zbožnosti vedle askeze a chudoby ještě horoucí mystickou lásku k Bohu6. Podle autora mnoha 

knih o islámské mystice Juliana Baldicka sleduje typově vzory křesťanských kajícnic: Marie 

                                                      

1 Yatzer: Kiriakos Spirou: Maïmouna Guerresi: the Art of Explaining Mysteries, 2016. [online]. [cit. 2018-3-5]. 
Dostupné z: https://www.yatzer.com/maimouna-guerresi 
2 SCATTOLIN, Giuseppe: Bůh v islámu. IN: Salve – revue pro teologii a duchovní život: Islám, ročník 27, číslo 2-3. 
Praha: Krystal OP, 2017., str. 47 
3 Tamtéž. 
4 Srov. KROPÁČEK, Luboš. Súfismus: Dějiny islámské mystiky. Praha: Vyšehrad, 2008. ISBN 80-7021-817-7., str. 86 
5 KROPÁČEK, Luboš. Súfismus: Dějiny islámské mystiky. Praha: Vyšehrad, 2008. ISBN 80-7021-817-7., str. 86 
6 Srov. KROPÁČEK, Luboš. Súfismus: Dějiny islámské mystiky. Praha: Vyšehrad, 2008. ISBN 80-7021-817-7., str. 54 

 

Obrázek 16: Maïmouna Guerresi: Infinity Sound, 2009. Obrázek 17: Gian Lorenzo Bernini: Extáze svaté 
Terezie, 1647-1652. 

https://www.yatzer.com/maimouna-guerresi


49 
 

Magdaleny, Marie Egyptské1 a dalších. Maïmouna odkazuje na samotnou Pannu Marii a na 

styl, který připomíná tradiční klasické italské umění od Piera della Francesci a Antonella da 

Messiny 2 . Není divu, že inspiraci čerpala právě z těchto autorů. Maïmouna vyrůstala 

v katolické rodině v Itálii, ovšem častými pobyty v africkém Senegalu se sblížila s tamější 

kulturou a súfijskou tradicí a ve 40 letech konvertovala k islámu.  

  

Postavy na dílech od Gueressi připomínají svým odíváním křesťanské řeholníky. Podobnost 

není náhodná. Přestože súfismus nebyl na islám naroubován zvenčí, je zřejmé, že muslimové 

začali napodobovat některé způsoby křesťanských mnichů žijících v Syrské poušti – například 

                                                      

1 BALDICK, J. IN: KROPÁČEK, Luboš. Súfismus: Dějiny islámské mystiky. Praha: Vyšehrad, 2008. ISBN 80-7021-
817-7., str. 55 
2 Srov. Yatzer: Kiriakos Spirou: Maïmouna Guerresi: the Art of Explaining Mysteries, 2016. [online]. [cit. 2018-3-
5]. Dostupné z:  https://www.yatzer.com/maimouna-guerresi  

 

Obrázek 18: Maïmouna Guerresi: La Grande Cina, 
2011. 

Obrázek 19: Piero della Francesca: Madona 
Milosrdenství, 1445-1461. 

https://www.yatzer.com/maimouna-guerresi
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5pajrm8PaAhWO16QKHchbAEAQjRx6BAgAEAU&url=https://photogrist.com/maimouna-guerresi/&psig=AOvVaw1BZ0VN_N51Y9y2MwvoMl5j&ust=1524119077239728
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tím, že nosili vlněné šaty a osvojili si některá asketická cvičení1. Mimochodem vlněný oděv 

sehrál zřejmě zásadní roli v pojmenování súfijů – většina středověkých muslimských autorů a 

orientalistů se shoduje v tom, že slovo vzniklo jako přezdívka odvozením z arabského súf, „ovčí 

vlna“, neboť asketičtí mystikové se oblékali do chudobného pláště chirqa z hrubé, nebarvené 

vlny2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografii Adji Baifall Minaret je oděv dívky naopak velice pestrobarevný a nesourodý. 

Přesto mnohost stvoření je zahrnuta v jednotě Stvořitele. Tuto skutečnost zkoumalo islámské 

teologické myšlení a zvláště súfijové, kteří jsou vnímavější vůči složitosti božského tajemství3. 

„Někdy jsou kostýmy šity přímo na míru, jako na snímku “Adji Baifall Minaret”, ve kterém je 

                                                      

1 Srov. HILLENBRAND, Carole. Islám. Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-
685-1., str. 166 
2 KROPÁČEK, Luboš. Súfismus: Dějiny islámské mystiky. Praha: Vyšehrad, 2008. ISBN 80-7021-817-7., str. 16 
3 SCATTOLIN, Giuseppe: Bůh v islámu. IN: Salve – revue pro teologii a duchovní život: Islám, ročník 27, číslo 2-3. 
Praha: Krystal OP, 2017., str. 52 

 

Obrázek 20: Maïmouna Guerresi: Adji Baifall 
Minaret, 2006. 

Obrázek 21: Ručně vyráběný koberec s 99 krásnými 
jmény Alláha, Pákistán. 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5moC7jMPaAhWMKVAKHY-VC7wQjRx6BAgAEAU&url=https://www.artsy.net/artwork/maimouna-guerresi-adji-baifall-minaret&psig=AOvVaw3l_9zqQpvZi6wni2oqF6Qk&ust=1524115088352510
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použit velký barevný plášť, jež jsem vyráběla s pomocí afrických súfijských žen. Plášť sestává 

z 99 jednotlivých kousků z ručně vyšívané látky reprezentujících 99 Božích jmen1“, dodává 

autorka. Opakování 99 krásných Alláhových jmen je jednou z tradičních způsobů muslimské 

modlitby a meditace. Tato jména se vyskytují hojně na kaligrafii, výzdobě mešit a jiných 

předmětů, na obrázku vidíme například ručně tkaný koberec podobný plášti zahalené dívky. 

K této tradici nalézáme v křesťanství i buddhismu blízké paralely, které také usilují o 

povzbuzení kontemplace2. Navíc k tomu růženec křesťané převzali z muslimské modlitební 

praxe. 

Vedle klidných, ke kontemplaci vybízejících forem, se setkáváme i s divokými kompozicemi, 

jako je tomu na pestré kresbě z konce 15. století3, jejímž autorem byl pravděpodobně perský 

malíř Bihzád. Tento výjev tančících dervišů dává blíže nahlédnout, jak se súfijové snaží pomocí 

tance osvobodit tělo od každodenní reality, umožnit přístup k hlubšímu já a dosáhnout 

mystické eufórie4.  

                                                      

1 Global Fund For Women: The Sufi Frida Kahlo: Maimouna Guerresi’s Mystical Sculpture. [online]. [cit. 2018-7-
5]. Dostupné z:   http://muslima.globalfundforwomen.org/content/sufi-frida-kahlo  
2 HILLENBRAND, Carole. Islám. Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-685-
1., str. 187 
3 Wikipedia.org: Sufism. [online]. [cit. 2018-7-5]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Sufism  
4 HILLENBRAND, Carole. Islám. Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-685-
1., str. 196 

http://muslima.globalfundforwomen.org/content/sufi-frida-kahlo
https://en.wikipedia.org/wiki/Sufism
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Ve středověku začaly vznikat dvě početné kategorie súfijů: takzvaní „střízliví“ súfí a „opilí“ 

súfí1. První skupina byla ve svých projevech opatrnější a mírnější, výroky formulovali tak, aby 

byly v souladu se sunnitskou ortodoxií. Vášnivé a extatické projevování „opilých“ súfijů bylo 

však nejednou odsouzeno jako hereze. Některé súfijské skupiny zpívají i tančí, neslavnějšími 

z nich jsou mevlevíjové, tančící dervišové. Existují i snahy vysvětlit význam tance v mystických 

termínech a spojit tanec, otáčení se a skákání s různými stadii prožitku súfijské blaženosti2. 

Tanec je chápán jako symbol pohybu planet kolem slunce3, při němž tanečníci neustále opakují 

                                                      

1 HILLENBRAND, Carole. Islám. Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-685-
1., str. 169 
2 Tamtéž, str. 181 
3 Srov. HILLENBRAND, Carole. Islám. Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-
685-1., str. 183 

 

Obrázek 22: Kamál ud-Din Bihzád: Tančící dervišové, 
cca 1480-90. 
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slovo „Alláh“1. Někdy je opakováno vyznání víry „není boha kromě Boha“ (lá iláha illá Alláh), 

ke kterému se vztahuje kruh, jež je významným prvkem v dalších dílech Maïmouny Guerresi.  

 

Kruh je sám symbolem božství2 a evokuje ideu Boží jedinosti3. 

Podobné černě oděné postavy můžeme nalézt stojící ve skupině v díle saudskoarabské 

sochařky Nohy Al-Sharif. Jen s tou výjimkou, že jim chybí tělo a tvář, figury jsou tvořeny jen 

černým pláštěm. Uvnitř je záměrně prázdno, neboť prázdno je dalším důležitým konceptem, 

kterým lze vyjádřit nejen Boží transcendenci a všudypřítomnost, ale i jakýsi svírající pocit 

nemožnosti vyplnit celou svou bytost poznáním Boha. Toto sevření pramení z 

                                                      

1 HILLENBRAND, Carole. Islám. Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-685-
1., str. 183 
2 AMBROSIO, Alberto F.: Boží hrad je středem dervišovy duše.  IN: Salve – revue pro teologii a duchovní život: 
Islám, ročník 27, číslo 2-3. Praha: Krystal OP, 2017., str. 101 
3 Tamtéž. 

 

Obrázek 23: Maïmouna Guerresi: Cosmo, 2009. 
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konfrontace touhy plně se přiblížit a nechat se naplnit Boží milostí s mlčením Boha, který je 

tak vzdálený a jiný. Tento pocit popisovaný mnohými súfijci připomíná živě mystické prožitky 

temné noci (la noche oscura) u Jana od Kříže1. Tyto stavy mohou být ale hnací silou pro 

neustrnutí na jednom místě, pro nikdy nekončící očišťování srdce a zdokonalování se 

v ctnostech. "Mnoho lidí nosí v duši prázdnotu – ať už spirituální, emocionální nebo vzdělávací. 

Věřím, že tato prázdnota je mnohem více silou než slabostí. Tento pocit nedostatku či tísně 

může motivovat a pohánět lidské bytosti k hledání Boha, lásky a osvícení. Někdy přemýšlím, že 

spokojenost je ekvivalentem uspokojení. Když budeme spokojení, budeme vůbec usilovat o 

další rozvíjení se a zdokonalování2?“, pokládá svou otázku Noha Al-Sharif skrze temné prázdné 

postavy v instalaci Humbly and Devout. Umělkyně se snaží vyhnout konfliktu s tradicí 

nefigurativního umění, které je dodnes v ortodoxní sunnitské Saudské Arábii silně zakořeněno, 

a zdůrazňuje, že sochy nemají být pojímány jako sakrální objekty, nýbrž čistě jako výraz síly 

modlitby. Jde jí hlavně o spirituální rozměr života, duchovní uvědomění, i když si je vědoma 

své nekonvenčnosti oproti tradičnímu islámskému umění3. Svým uměním překračuje hranice 

tradice a navrací pozornost k vnitřnímu prožitku víry na rozdíl od ortodoxního ulpívání na 

striktním dodržování pravidel a zákonů. I v dalších formách umění, jakými je próza a poezie, 

islámští mystikové často poukazovali na univerzální platnost náboženské pravdy a hodnot, a 

tedy také na možnost propojení tradic. 

                                                      

1 KROPÁČEK, Luboš. Súfismus: Dějiny islámské mystiky. Praha: Vyšehrad, 2008. ISBN 80-7021-817-7., str. 75 
2 Edge of Arabia: Noha Al-Sharif. [online]. [cit. 2018-8-5]. Dostupné z:  http://edgeofarabia.com/artists/noha-al-
sharif  
3 Srov. Wikipedia.org: Noha Al-Sharif. [online]. [cit. 2018-8-5]. Dostupné z:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Noha_Al-Sharif  

http://edgeofarabia.com/artists/noha-al-sharif
http://edgeofarabia.com/artists/noha-al-sharif
https://en.wikipedia.org/wiki/Noha_Al-Sharif
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Prolínání tradic a rozostřovaní hranic mezi světskou a náboženskou sférou bylo typické též 

v době helénismu, kdy se dichotomie mezi kultickým a laickým stala anachronickou1. A právě 

z této doby nacházíme podivuhodnou paralelu k černým postavám saudskoarabské sochařky 

a zahaleným tanečnicím Maïmouny Guerresi. Bronzová soška Zahalené tanečnice z 2. - 3. 

století před Kristem od neznámého autora není ojedinělá. Podobných vznikalo mnoho a 

kunsthistorici se dlouho snažili objasnit jejich původ. Protože spousta takových sošek byla 

nacházena v hrobkách, usuzuje se funkce jako imitativní magie2. Zřejmě jim byla přisuzována 

moc ochraňovat bezbranné duše od démonů a také tanec a obveselování zesnulých 3 . 

Samozřejmě zde svou roli hraje i estetická funkce, helénistické umění je více zdobné, uvolněné 

a dekorativní. Krása a tanec jako výraz nadpozemského bytí a přiblížení se k Bohu spolu s magií 

není ani pro súfismus ničím cizím. V Africe mohou být súfijské zvyky ovlivněny dokonce 

animismem4. Obzory súfismu jsou zkrátka stále otevřené. 

                                                      

1 FRIESLÄNDER, Elisabeth. The Mantle Dancer In The Hellenistic Period. Tel Aviv University, Department of Art 
History, 2001., str. 19 
2 Tamtéž., str. 20 
3 Srov. tamtéž 
4 Srov. HILLENBRAND, Carole. Islám. Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-
685-1., str. 187 

Obrázek 24: Noha Al-Sharif: Humbly and Devout, 2010. 
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Obrázek 25: Zahalená tanečnice, helénistická bronzová 
soška, 2.-3. století před Kristem. 

Obrázek 26: Maïmouna Guerresi, Cosmo, 2009, detail. 
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4. Obraz islámu v západním světě 

4.1 Fascinace orientem a její limity 

Na příkladu Maïmouny Guerresi, Nohy Al-Sharif, Saby Ch. Barnard a dalších příkladech se skrze 

umělecká díla setkáváme s diverzitou a dynamikou islámského umění, jaká jsou ale málokdy 

vidět ve většině stálých sbírek s artefakty islámského světa. Na začátku práce však zmiňuji 

pozoruhodnou výstavu v Los Angeles County Museum of Art (LACMA) s názvem Islamic Art 

Now, která se snaží podle Jillian Hegedus vykreslit islám jako dynamické, rozvíjející se 

náboženství, které nechce být prezentováno výhradně jen těmi, kteří překrucují náboženství 

jako dogmatickou kaligrafií 1 . Zkreslený pohled však není způsoben jen ortodoxií, která 

vykresluje islám někdy příliš striktně a černobíle, nýbrž na západě je to i romantický 

orientalismus, který podává naopak příliš naivní a růžový pohled. Orientalismus je termín 

používaný historiky umění a odborníky z oborů literatury a kulturních studií pro označení 

imitace a zobrazování prvků z východního světa 2 . Zejména orientalistická malba, která 

vyobrazovala konkrétně Blízký Východ, byla jednou z mnoha specializací akademického 

malířství 19. století3. Odborníci také často spojují vizuální příklady orientalismu s romantickou 

hudbou a literaturou z počátku 19. století, z doby počínajícího imperialismu a turismu, kdy 

umělci cestovali s oblibou na Blízký východ, severní Afriky a Asie4. Díky dalšímu zkoumání se 

ale ukázalo, že svět byl propojen mnohem déle a prvky orientalismu se objevují o dost dříve – 

například na sakrálních předmětech křižáků, nebo na Belliniho malbě Ottomanský sultán 

Mehmed II. či na arabeskách objevujících se na raně novověkých textiliích5. 

                                                      

1 USC Public Diplomacy: Jillian Hegedus: Islamic Art Now: Modern Islamic Art´s Powerful Cultural Diplomacy, 

2015. [online]. [cit. 2018-10-5]. Dostupné z: https://uscpublicdiplomacy.org/blog/islamic-art-now-modern-
islamic-art%E2%80%99s-powerful-cultural-diplomacy  
2 Wikipedia.org: Orientalism. [online]. [cit. 2018-10-5]. Dostupné z:  https://en.wikipedia.org/wiki/Orientalism  
3 Tamtéž. 
4 Khan Academy: Nancy Demerdash: Orientalism. [online]. [cit. 2018-10-5]. Dostupné z: 
https://www.khanacademy.org/humanities/becoming-modern/intro-becoming-modern/a/orientalism   
5 Khan Academy: Nancy Demerdash: Orientalism. [online]. [cit. 2018-10-5]. Dostupné z: 
https://www.khanacademy.org/humanities/becoming-modern/intro-becoming-modern/a/orientalism   

https://uscpublicdiplomacy.org/blog/islamic-art-now-modern-islamic-art%E2%80%99s-powerful-cultural-diplomacy
https://uscpublicdiplomacy.org/blog/islamic-art-now-modern-islamic-art%E2%80%99s-powerful-cultural-diplomacy
https://en.wikipedia.org/wiki/Orientalism
https://www.khanacademy.org/humanities/becoming-modern/intro-becoming-modern/a/orientalism
https://www.khanacademy.org/humanities/becoming-modern/intro-becoming-modern/a/orientalism
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Na českých webových stránkách e-islam.cz se však můžeme setkat s paradoxním jevem, kde 

se mísí ortodoxie s romantickou fascinací dohromady. Nekonzistentně tak působí 

vyzdvihování orientalistického malíře Násiruddína Alphonse Étienna Dinneta jakožto 

„věhlasného muslimského malíře“ 1  bez jakékoli kritické reflexe jeho tvorby nejen před 

konverzí k „jediné čisté a pravdivé víře“2. Na webu je totiž na jiném místě figurativní umění 

zavrhováno jako odporující učení šarí´y, na druhé straně opěvuje Dinnetova díla, ve kterých 

pozoruje modlící se rodinu. Jedno je však zřejmé: pohled na islám je zkreslen jak v obrazech, 

tak v textu zmíněného webu. Dinnet se sice lišil od ostatních orientalistických malířů tím, že 

ho nakonec víra muslimů v severní Africe fascinovala a přivedla ke konverzi podobně jako 

Maïmounu Guerresi, formálně se však jeho styl nelišil a jeho díla mají blízko k práci Eugena 

Delacroixe, Jeana-Leona Geroma, Léona Cognieta, některým dílům Johna Singera Sargenta a 

dalších. Čiší z nich neoddiskutovatelný vliv orientalistického subjektivního pohledu Evropy na 

Orient, jež se projevil v umění romantismu 19. století. Orientalismus však není jen kulturně 

umělecký trend, který se hojně vyrojil v předminulém století, je definován též jako soubor 

různorodých subjektivních představ a způsob hodnocení prostoru, který se nachází mimo 

prostor evropský3. 

                                                      

1 E-islám: Násiruddín Alphonse Étienne Dinnet: Francouzský muslimský umělec a intelektuál, 2014. [online]. [cit. 
2018-10-5]. Dostupné z: http://www.e-islam.cz/content/n%C3%A1sirudd%C3%ADn-alphonse-%C3%A9tienne-
dinnet-%E2%80%93-francouzsk%C3%BD-muslimsk%C3%BD-um%C4%9Blec-intelektu%C3%A1l  
2 Tamtéž. 
3 MENDEL, M., OSTŘANSKÝ, B., RATAJ, T. Islám v srdci Evropy. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1554-9., 
str. 71 

Obrázek 27: Násiruddin A. Etienne Dinnet: 
Roucha, 1901. 

Obrázek 28: Pedro Bonatto: The one across the Ocean. 

http://www.e-islam.cz/content/n%C3%A1sirudd%C3%ADn-alphonse-%C3%A9tienne-dinnet-%E2%80%93-francouzsk%C3%BD-muslimsk%C3%BD-um%C4%9Blec-intelektu%C3%A1l
http://www.e-islam.cz/content/n%C3%A1sirudd%C3%ADn-alphonse-%C3%A9tienne-dinnet-%E2%80%93-francouzsk%C3%BD-muslimsk%C3%BD-um%C4%9Blec-intelektu%C3%A1l
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O tom, jak naivní a zkreslený pohled orientalismus vytvořil, svědčí fotograf Pedro Bonatto na 

svých fotografiích z cyklu Orientalismus. Na fotografiích jsou totiž zachyceny současné hudební 

a taneční hvězdy ze Západu, které se nechaly inspirovat orientální kulturou. Vše působí 

vyumělkovaně a neautenticky. Avšak stejným způsobem se během 19. a 20. století vytvářely 

fotografie orientálních obnažených krasavic. Když Francie okupovala Alžírsko, vojáci posílali 

domů pohledy Alžířanek vyfocených v erotických pózách, samozřejmě jen spoře oděných. Toto 

skandální vyobrazení jen utvrzovalo francouzské vládce tamějších kolonií k intervenci proti 

takovým skandálním způsobům těch divokých a nestydatých „barbarů“, avšak západním 

divákům zůstalo utajeno, že pózujícími jsou najaté herečky, poněvadž místní Alžířanky 

odmítaly sundat byť jen hidžáb a abáju zakrývající obličej a hlavu1. Objev archivních fotografií 

z kolonií vyburcoval pákistánsko-britskou umělkyni Sanau Hamid, aby vytvořila animaci 

Colonialism Sucks2, kde rozpohybovala kolonizátory, kteří se pokrytecky před objektivem halí 

do oděvů místních muslimských žen, utahují si z nich a jejich chování postrádá jakýkoli respekt.  

Orientalistická díla obecně prezentovala orient jako zaostalý a primitivní, takže tím 

ospravedlňovala imperialismus jakožto „civilizační“ proces. Ať už byl důraz kladen na 

barbarství nebo na ušlechtilost, sloužilo zobrazování orientu mnohdy jako argument pro 

morálnost západu3. Opakujícím se výjevem v umění byly nejen muslimské ženy zobrazené ve 

vyzývavých i submisivních polohách, ale i křesťanské nebohé ženy bránící se „krutým a 

nespoutaným“ mohamedánům, jak se až do 19. století muslimům říkalo4. Motiv harému nebo 

únosu ztepilých křesťanek zhýralými muslimy byl vlastně ve své době jedinou možností, kdy 

mohl výtvarník tváří v tvář měšťácké pokrytecké prudérnosti a kritice bez obav sáhnout 

                                                      

1 Srov. USC Public Diplomacy: Jillian Hegedus: Islamic Art Now: Modern Islamic Art´s Powerful Cultural 
Diplomacy, 2015. [online]. [cit. 2018-10-5]. Dostupné z: https://uscpublicdiplomacy.org/blog/islamic-art-now-
modern-islamic-art%E2%80%99s-powerful-cultural-diplomacy 
2 Vimeo: „Colonialism Sucks“ by Sanaa Hamid, 2014. [online]. [cit. 2018-10-5]. Dostupné z:  
https://vimeo.com/106854724  
3 LITTLE, Stephen. …ismy: Jak chápat umění. Slovart, 2006. ISBN 80-7209-751-2., str. 74 
4 Srov. MENDEL, M., OSTŘANSKÝ, B., RATAJ, T. Islám v srdci Evropy. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-
1554-9., str. 251 
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https://uscpublicdiplomacy.org/blog/islamic-art-now-modern-islamic-art%E2%80%99s-powerful-cultural-diplomacy
https://vimeo.com/106854724
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k erotice. Z českých romantických malířů v tom směru vynikl zejména Jaroslav Čermák se 

svými „únosy Černohorek“1.  

Proti zkreslenému orientalistickému pohledu na muslimské ženy se snaží svým dílem 

„Reclining Odalisque“ bojovat současná marocká umělkyně Lalla Essaydi. Harémové otrokyně 

– odalisky byly častým námětem západního orientalismu. Určeny jako objekty mužským 

pohledům byly oblečeny jen spoře a jejich zrak pohlížel tajemně na diváka. Odaliska Lally 

Essaydi provokuje spíše než pohledem slovy, kterými je její tělo zakryto. Vyzývá tak jiným 

způsobem, aby si jí divák všiml, a snad je podnětem k tomu, aby pozorovatel začal vnímat kým 

doopravdy je2. Že je také skutečnou ženou se svou vlastní identitou, která je na obrazech 

s orientálními výjevy naprosto anonymizována.  

 

 

Orientalismus způsobil, že se na muslimské ženy díváme generalizovaným pohledem jako na 

anonymní mlčící dav, který nemá o moc důležitější roli ve společnosti než být jakousi dekorací 

nebo otrokyní v morálně upadlé společnosti. Alespoň takto si kolonizátoři nejednou 

ospravedlňovali, proč musí takové země „zkulturnit“. Jenže libanonská fotografka Rania Matar 

nastavuje takovému stereotypu zrcadlo, když na svých portrétech z cyklu „A Girl and Her 

Room“ zachycuje dívky z palestinských uprchlických táborů v Libanonu. Prostor uprchlického 

                                                      

1 MENDEL, M., OSTŘANSKÝ, B., RATAJ, T. Islám v srdci Evropy. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1554-9., 
str. 80 
2 Srov. Lacma: Linda Komaroff: Islamic Art Now: Contemporary Art of the Middle East. Los Angeles: Los Angeles 
County Museum of Art, 2015. [online]. [cit. 2018-12-5]. Dostupné z: https://collections.lacma.org/node/773248  

Obrázek 29: Lalla Essaydi: Recycling Odalisque, 2008. 

https://collections.lacma.org/node/773248
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tábora na fotografii Mariam zpochybňuje takové romantické představy, svým havarijním 

stavem a zanedbaností se pojí více s válkou a odsunem než s morálním úpadkem. To vše podle 

sebevědomého a přímého pohledu dívky odkrývá klam ospravedlňování orientalistů a 

přesměrovává morální přezkoumání na dědictví kolonialismu, které se nepřestává podílet na 

současném válečném konfliktu1. 

 

 

Dívky z obou fotografií se snaží přitáhnout diváky ne na svůj vzhled a svá těla, písmem a 

náhledem do svého světa si říkají o něco jiného, než o dychtivý pohled – jako by chtěly být 

slyšeny a vnímány v kontextu svých životních příběhů, na které chtěly poukázat autorky další 

neobyčejné výstavy, mezi nimiž jsou i díla výše dvou zmíněných fotografek. Výstava se nazývá 

příhodně – „She Who Tells a Story“. Tato výstava probíhající roku 2016 v National Musem of 

Women In the Arts ve Washingtonu nesla podtitul Women Photographers from Iran and the 

Arab World a ukazovala nejen příběhy žen z Blízkého východu. Výstava upozorňovala také na 

                                                      

1 National Museum of Women in the Arts: Deconstrustructing Orientalism in She Who Tells a Story, 2016. 
[online]. [cit. 2018-12-5]. Dostupné z: https://blog.nmwa.org/2016/05/29/deconstructing-orientalism-in-she-
who-tells-a-story/  

 

Obrázek 30: Rania Matar: Maryam, 2009. 

https://blog.nmwa.org/2016/05/29/deconstructing-orientalism-in-she-who-tells-a-story/
https://blog.nmwa.org/2016/05/29/deconstructing-orientalism-in-she-who-tells-a-story/
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to, že ženy byly celosvětově průkopnice média fotografie a videa už od jejich počátků1. I 

v muslimském světě, na který díky těmto dílům máme možnost přehodnotit svůj pohled. Jak 

říká o výstavě její kurátorka Kristen Gresh: „She Who Tells a Story nabízí úhel pohledu, skrze 

který můžeme lépe porozumět komplexu kulturní, politické a náboženské mozaiky, jež vytváří 

mnohonásobné identity Blízkého východu. Je pozváním pro návštěvníky, aby objevily nová díla, 

nové fotografie a je též vyzváním, aby umění dali do popředí před politiku, obrazy, zvuky a 

historky týkající se Íránu a Arabského světa, které neustále slýcháme z médií2“. 

Je dobré udělat za pomoci díky umění velký odstup a podívat se novým pohledem na svět, 

který je neustále předmětem mediální manipulace, dezinformace a zkreslení. Příběhy podané 

v uměleckém zpracování jsou výborným prostředkem k boření našich prekonceptů, které jsou 

díky médiím většinou zabarveny černěji a hrozivěji než by to odpovídalo realitě. Někdy však 

potřebujeme naopak rozbořit ty romanticko-exotické představy, které pomohl vybudovat 

orientalismus. A k tomu je třeba jiných příběhů, na kterých se ukáží nejen světla a krása 

islámské kultury, nýbrž i její stíny. 

4.2 Světla a stíny islámu 

Dílo íránské fotografky Shadi Ghadirian je pohledem do života íránských žen, jež jsou plny 

paradoxů. Modelem jí stály její přítelkyně, příbuzné a známé, takže nám tím zpřístupňuje 

pohled do života běžných Íránčanek zahalených do tradičních oděvů, které jsou ale obklopeny 

věcmi západní kultury. Přísný režim v zemi zakazuje fotografování ženských vlasů či fyzický 

kontakt mezi mužem a ženou3, společnost je stále v konfliktu modernity a tradice. Mladí lidé 

touží po otevření se západnímu světu, ale režim je drží stále pod kontrolou s pomocí morální 

policie. Přitom životní styl se před íránskou revolucí podobal spíše Americe, o čemž svědčí 

                                                      

1 National Museum of Women in the Arts: She Who Tells a Story. [online]. [cit. 2018-12-5]. Dostupné z: 
https://nmwa.org/exhibitions/she-who-tells-story  
2 GRESH, Kristen. Introduction. IN: She Who Tells a Story: Women Photographers from Iran and the Arab World. 
Guide by Cell Audio Guide Transcripts. 202-747-3417. Dostupné online z: 
https://nmwa.org/sites/default/files/shared/swtas_audioguide_transcripts.pdf  
3 The National Museum of Women in the Arts:  She Who Tells a Story: Shadi Gharidian. [online]. [cit. 2018-10-
5]. Dostupné z: https://blog.nmwa.org/2016/05/17/she-who-tells-a-story-shadi-ghadirian/  

 

https://nmwa.org/exhibitions/she-who-tells-story
https://nmwa.org/sites/default/files/shared/swtas_audioguide_transcripts.pdf
https://blog.nmwa.org/2016/05/17/she-who-tells-a-story-shadi-ghadirian/
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multimediální dílo "Between the motion/and the act/ Falls the Shadow" další íránské umělkyně 

Farideh Lashai. Divák je vyzván, aby do tohoto díla vstoupil. Jedná se o temnou místnost se 

dvěma plátny, mezi nimiž stojí stoleček s židlemi a vše připomíná prostor nějakého baru. Když 

se posadíte, můžete na plátnech sledovat útržky íránských filmů natočených před islámskou 

revolucí roku 1979. Videa ukazují Íránce v různých nočních klubech, kouřící, pijící alkohol, ženy 

nezahalené a muže v západních oblecích1.  

Nejvýmluvnějším příkladem rozporuplnosti íránské společnosti a sondou do života obyčejných 

lidí, kteří zažili vývoj dějinných událostí v Íránu, je oceňovaný a na Oskara nominovaný film 

Persepolis. Byl natočený podle stejnojmenné komiksové předlohy Marjane Satrapi2. Autorka 

v komiksu vylíčila své dospívání v Teheránu během islámské revoluce, každodenní život 

Teheránců, válku s Irákem, represe režimu a nakonec i odchod do Vídně, kam musela 

emigrovat před válkou a omezením svobody. V příběhu se autorka postupně formuje, 

uvědomuje si svou identitu, lásku ke své rodné zemi i nenávist k tamějšímu vládnoucímu 

systému. Není však zaujatá vůči Západu, ani vůči Východu, její svět není rozdělený. 

Negeneralizuje lidi, rasy, národy. Ve svém příběhu ukazuje také spousty příběhů ostatních, aby 

tím vyzdvihla, že všude na světě se najdou lidé uvědomělí, stateční i zmanipulovatelní. 

Podobně zpracovala své zážitky ze života v Íránu a následně v emigraci ve Francii Abnousse 

Shalmani. Její kniha Chomejní, Sade a já3 je taktéž kritická a provokativní. Popisuje černobílé 

vidění světa během autorčina dětství i následné vyzrávání autorky, kdy se v Paříži naučila vidět 

svět barevněji, ale stále tu jsou varovné příznaky tmářství: a nemusí jít toliko o muslimy, ale 

třeba i o skupinku fanatických trockistů4. 

                                                      

1USC: Center on Public Diplomacy: Jillian Hegedus: Islamic Art Now: Modern Islamic Art´s Powerful Cultural 
Diplomacy, 2015. [online]. [cit. 2018-20-5]. Dostupné z:  https://uscpublicdiplomacy.org/blog/islamic-art-now-
modern-islamic-art’s-powerful-cultural-diplomacy  
2 Databáze knih: Marjane Satrapi: Persepolis. [online]. [cit. 2018-20-5]. Dostupné z: 
https://www.databazeknih.cz/knihy/persepolis-persepolis-7412?c=all  
3 Databáze knih: Abnousse Shalmani: Chomejní, Sade a já. [online]. [cit. 2018-20-5]. Dostupné z:  
https://www.databazeknih.cz/knihy/chomejni-sade-a-ja-260523  
4ČT 24: Josef Brož: Recenze: Chomejní, Sade a já – rebelství, nikoli bez příčiny. [online]. [cit. 2018-20-5]. 
Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1728934-recenze-chomejni-sade-a-ja-rebelstvi-nikoli-
bez-priciny  
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https://uscpublicdiplomacy.org/blog/islamic-art-now-modern-islamic-art's-powerful-cultural-diplomacy
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http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1728934-recenze-chomejni-sade-a-ja-rebelstvi-nikoli-bez-priciny
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Pozůstatky irácko-íránské války zase reflektuje v epizodách každodenního života Gohar Dashti. 

Fotografie, na kterých je zachycen například svatební pár ve vraku v íránské pláni či manželé u 

snídaně, byly pořízeny v místech ve vlastnictví vlády a jsou využívány pro natáčení válečných 

filmů. I přes mnohé těžkosti života v Íránu je pro Gohar tato země domovem na rozdíl od 

Marjane, která žije v obavách před režimem raději v Paříži. „Protože má práce pojednává o 

společenských tématech v Íránu, musím se tady toho dotýkat, pociťovat to, pokud chci tvořit.”1 

dodává Gohar.  

Kritický pohled z dostatečné vzdálenosti si zvolila nejen Marjane Satrapi, ale též Shirin Neshat 

žijící v New Yorku. S Marjane sdílí nejen rodnou zemi, barevnost její tvorby je také černo-bílá, 

jako by autorky vyjadřovaly onu polaritu lásky-nenávisti a domova-ciziny barevnými 

protiklady. Jedině tak je schopna vyjadřovat rozporuplné emoce a pohledy, které se misí v ní 

samé a prosakují do její tvorby. Na svých snímcích oslavuje sílu a krásu islámských žen, přitom 

si je silně vědoma hrůz jejich utiskování2. 

Tyto a mnohé další autorky jen vyvracejí stereotyp pasivní zahalené muslimské ženy, která se 

věnuje především rodině a modlitbě. Islám je pro ně častěji více kulturní identitou, než 

náboženskou praxí. Je to pochopitelné, neboť byly konfrontovány s fundamentalismem, jež 

jim zničil dětství a připravil jim mnoho těžkostí v životě, došlo u nich ke zpochybnění formy 

víry, která na tolika místech zmanipulovala masy k teroru a násilí. Kader Attia, alžírsko-

francouzský umělec, zpochybňuje takové vyprázdněné ideologie ve své instalaci Ghost. 

Skupina muslimských žen při modlitbě klečí na zemi s těly zahalenými v aluminiových 

čádorech. Jejich těla vypadají jako prázdné skořápky a symbolizují stejně vyprázdněné 

pochybné moderní ideologie – od náboženských k nacionalistickým a konzumistických – ve 

vztahu k individuální identitě, společenskému pojetí, oddanosti a vyloučení3. Spojení fólie 

s tradičním oděvem islámských žen si hraje se vztahem konzumní materiální kultury 

                                                      

1 National Museum of Women in the Arts: She Who Tells a Story: Gohar Dashti, 2016. [online]. [cit. 2018-20-5]. 
Dostupné z: https://blog.nmwa.org/2016/04/25/she-who-tells-a-story-gohar-dashti/  
2 Art Institute Chacago: Shirin Neshat: Rapture, 1999. [online]. [cit. 2018-24-5]. Dostupné z: 
http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/184206  
3 Saatchi Gallery: Kader Attia: Ghost, 2007. [online]. [cit. 2018-24-5]. Dostupné z: 
http://www.saatchigallery.com/artists/artpages/kader_attia_ghosts_4.htm  

https://blog.nmwa.org/2016/04/25/she-who-tells-a-story-gohar-dashti/
http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/184206
http://www.saatchigallery.com/artists/artpages/kader_attia_ghosts_4.htm


65 
 

k fundamentalistickým islámským proudům, kdy obě tyto ideologie se snaží vzít lidem jejich 

svobodu a jedinečnost a naopak jim propůjčuje anonymitu uprostřed poslušných mas.  

Kritický k islámu v tomto smyslu je marocko-francouzský konceptualista Mounir Fatmi. 

Dodává však, že necílí jen na islám, zpochybňuje a kritizuje všechny náboženství. Těmi se může 

stát právě i konzumerismus či jakákoli dogmatická ideologie, kterou se člověk nechá slepě vést. 

Mounir však nepopírá jistou dávku skepticismu ohledně náboženství, které vidí praktikovat 

věřící v dnešní době. Podle něj se totiž náboženství ve své dnešní podobě dostatečně 

nekonfrontuje se současným světem. „Myslím, že jediným způsobem, jak toto změnit, je číst 

náboženské texty nově a ze současné perspektivy1“, dodává. To znamená nedogmaticky, číst 

mezi řádky, otevřít se hledání vícero významů. Problémem islamistického fundamentalismu je 

doslovný výklad koránských textů, neschopnost vidět v Koránu také poezii a duchovní významy 

skrývající se za legalismem. K četbě mezi řádky vybízí Mounir svým dílem Between the lines. 

Kruhové ostří z pily dekorované arabskou kaligrafií nese verše ze 112 súry: Rci: „On Bůh je 

jedinečný, Bůh sám o sobě věčný. Neplodil a nebyl zplozen a není nikoho, kdo je mu roven2“. 

Autor tuto jednotu a jedinečnost zpochybňuje a nabádá ke kritickému myšlení. Nebyla snaha 

o sjednocení pod jedinou víru sice velkou silou umožňující vzniku kultury a stmelení 

jednotlivců, ale také ničivým nástrojem rozdělení a rozkolu? Mounirův objekt přesně vystihuje 

tuto ambivalenci – pila je tu nástrojem, který může pomáhat při konstrukci, plní i funkci 

nositele krásy Božích slov, ale příliš snadno se může v našich očích proměnit v nástroj smrti a 

destrukce3. Naštěstí stejně jako dříve islám ani dnes není v tomto jednotný. Z koránského 

základu lze prokazatelně čerpat a mísit rozmanitě. V protikladu k těm, kdo literou zabíjejí 

ducha, lze zde nalézt a budovat také etická prohloubení filosoficky kultivované vize, tolik 

                                                      

1 Reorient: Sammanaz Kourang Pishdadi: Vicious Circles: Spirals, sprawling cities, and the sacred – in 
conversation with Morocco´s Mounir Fatmi, 2015. [online]. [cit. 2018-25-5]. Dostupné z: 
http://www.reorientmag.com/2015/12/mounir-fatmi/  
2 Korán, český překlad Ivana Hrbka. Praha: Academia, 2001. ISBN 8020002464., str. 160 
3 Srov. Mounir Fatmi: Between the lines, 2010. [online]. [cit. 2018-26-5]. Dostupné z:  
http://www.mounirfatmi.com/workview-108-360.html  

 

http://www.reorientmag.com/2015/12/mounir-fatmi/
http://www.mounirfatmi.com/workview-108-360.html
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potřebná pro dorozumění, vzájemnou úctu a soulad v současném a budoucím, stále 

propojenějším světě1. 

Je však pravda, že i když svět se zdá čím dál tím více propojený, stále tu je mnoho 

neporozumění a propastí, které se táhnou jako červená niť s lidstvem od nepaměti. Nekončící 

války a konflikty jsou toho důkazem. I když je Španělsko poseté stavbami v mudejarském stylu, 

který spočívá v prolínání islámské, křesťanské a židovské kultury2 a je dědictvím Arabů, kteří 

ve středověku osídlili Pyrenejský poloostrov, egyptský umělec Mina Nasr to vidí jinak. A o své 

postřehy z ulic španělského velkoměsta se dělí skrze kresebný projekt Conflict History. 

„Přestože dnešní arabská a evropská kultura je integrována ve formě jednoho kulturního 

dědictví vyjevující se v každodenním životě obyvatel Barcelony, každý stejně zůstává ve své víře 

a zapuštěn ve svých kořenech. Projekt vykresluje skupiny lidí a jejich odlišné příslušnosti v jedné 

realitě3“.  

 

 

                                                      

1 KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7021-613-1., str. 272 
2 Španělsko.světadíly.cz: Mudejárská architektura v Aragonii. [online]. [cit. 2018-27-5]. Dostupné z: 
http://spanelsko.svetadily.cz/clanky/Mudejarska-architektura-v-Aragonii  
3 Mina Nasr: Conflict History, 2017. [online]. [cit. 2018-28-5]. Dostupné z: 
https://minanasr.wordpress.com/conflict-history/  

Obrázek 31: Mina Nasr: Conflict History, 2017. 

http://spanelsko.svetadily.cz/clanky/Mudejarska-architektura-v-Aragonii
https://minanasr.wordpress.com/conflict-history/
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Přesto se někteří snaží vidět věci s humorem a nadhledem a narůžovo namalovat alespoň 

předmět, který mnoha ženám v Saudské Arábii až do posud působil černé myšlenky. Do roku 

2017 bylo pro ženy v této zemi mimo jiné zakázáno řízení auta, což se v roce 2018 změnilo. 

Ovšem video Sarah Abu Abdallah Saudi Automobil vzniklo ještě v roce 2012, kdy bylo pro ženu 

sednutí za volant absolutní tabu. Před kamerou stojí vrak automobilu, ke kterému umělkyně 

přistupuje v tradičním černém nikábu a s kyblíkem růžové barvy, kterou postupně nanáší na 

celý povrch vraku a z auta se pomalu stává její dílo, Saudi automobil, které jí patří. Tehdy jediný 

způsob pro ženu, jak se dostat k vlastnímu autu, a růžová barva představuje gesto odporu vůči 

vlastnictví auta jakožto privilegia mužů. Avšak tímto gestem rebelie končí. V závěru videa se 

umělkyně usazuje na sedadlo pasažéra, čímž vyjadřuje vědomí toho, kam v saudsko-arabské 

společnosti patří. Přesto se zdá, že její naděje přece jen nese plody a přináší světlo navzdory 

tolika stínům islámské kultury.  

Diskriminaci nečelí pouze ženy žijící ve striktně tradičních islámských prostředích, týká se to 

též muslimek žijících na západě. Soufeina Hamed užívá ilustrace k vykreslení její víry s celou 

její diverzitou a svých zkušeností s předsudky a diskriminováním1. Soufeina vyvrací mýtus, že 

hidžáb je povinnou součástí oděvu muslimských žen. Na svůj hidžáb je naopak patřičně hrdá, 

dává jí pocit odpovědnosti za prezentaci něčeho, co ji přesahuje. Později s takovým viditelným 

znamením přicházely i tlaky na neustálé obhajování a vysvětlování její víry, což autorku značně 

unavovalo a rozhodla se místo apologetiky využít umění. Jako mnohé muslimky vyvrací 

nemuslimům názor, že nošení šátku je nesvobodná volba, a že důvody k nošení šátku se liší. 

Některé ženy chodí v šátku, protože konzervativní společnost, v níž žijí, to od nich požaduje. 

Jiné proto, že na ně pak na veřejných místech muži nezírají a neobtěžují je, další 

z ekonomických důvodů, jiné se pak necítí nucené sledovat poslední módní trendy v oblékání. 

A samozřejmě i proto, že chtějí veřejně demonstrovat své rozhodnutí žít v souladu s islámem2. 

Mezi vtipnými ilustracemi každodenního života muslimky se objevují v Soufeině práci také 

parafráze děl známých umělců západní kultury, jako například Warholovy Marilyn a 

                                                      

1 Global Fund For Women: Muslima Funny Drawings Fighting Islamophobia Fear. [online]. [cit. 2018-28-5]. 
Dostupné z: https://www.globalfundforwomen.org/muslima-funny-drawings-fighting-islamophobia-
fear/#.WuGRLkxuIcB  
2 HILLENBRAND, Carole. Islám. Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-685-
1., str. 229-230 

https://www.globalfundforwomen.org/muslima-funny-drawings-fighting-islamophobia-fear/#.WuGRLkxuIcB
https://www.globalfundforwomen.org/muslima-funny-drawings-fighting-islamophobia-fear/#.WuGRLkxuIcB
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Lichtensteinova M-Maybe. Zvláště sexuální symbol Marylin Monroe v hidžábu působí na první 

pohled dosti nezvykle a nepatřičně, autorka chce ale záměrně vyprovokovat otázku, jaký asi 

dojem vyvolává nezahalená Marilyn v tradičním muslimském prostředí? Není obraz ženy a 

vystavování jejího nahého těla vlastně za jistých okolností stejným utlačováním žen jako 

vynuceně nošený šátek? Marjane Satrapi dodává trefný komentář: „V některých zemích ženu 

zakrýváme. V jiných ji musíme mít nahou. Když prodáváme auto, pomerančový džus, cokoli, 

ukážeme její poprsí. Takže je to spíše problém s obrazem ženy1“. Tento výrok chytře a vtipně 

ilustruje kresba Malcolma Evanse, která nás vede k otázce, která je to ta krutá patriarchální 

společnost? 

 

 

Zdůraznit své dobrovolné rozhodnutí nosit zahalené vlasy mohou muslimské ženy dnes i díky 

unikátní řadě oblečení německého návrháře tureckého původu Meliho Kesmena, jež se 

rozhodl bojovat proti předsudkům designem na originálních kusech oblečení. Se svou značkou 

Styleislam by chtěl podpořit mezináboženský dialog. "Jistě, jsem si vědom toho, že tím 

nedosáhnu žádných zázraků. Styleislam je jen značka oblečení pro muslimy. Ale pokud 

produkty povedou lidi k většímu přemýšlení nad tímto tématem, povzbudí ke konstruktivnímu 

                                                      

1 Vogue: Emma Watson Interviews Marjane Satrapi, 2016. [online]. [cit. 2018-30-5]. Dostupné z: 
https://www.vogue.com/article/emma-watson-interviews-marjane-satrapi 

 

Obrázek 32: Malcolm Evans: What a cruel, male-dominanted culture!, 2011. 

https://www.vogue.com/article/emma-watson-interviews-marjane-satrapi
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dialogu, nebo jen podnítí lidi k přečtení knihy, pak se mi podařilo víc, než jsem si kdy dovedl 

představit1“.  

 

 

   

 

 

 
4.3 Snahy o dialog a koexistenci  

O konstruktivní dialog za pomoci umění se pokouší také Damir Niksic, který si pomáhá hlavně 

humorem a provokacemi. Je si vědom, že spousta diváků nebude obeznámena s tématy jeho 

tvorby či budou tací, kteří nikdy žádnému dialogu otevřeni nebyli. Přesto doufá, že skrze 

absurditu se mu podaří dostat k lidským srdcím a myslím. „Očekávám dialog a větší povědomí. 

Očekávám probuzení, učení se vidět z více úhlů pohledu, zkušeností, zájmů, poznávání našich 

sousedů, seznamování se s jejich příběhy a jejich realitami2“, říká sarajevský konceptualista 

Damir Niksic na otázku, jaké reakce očekává od diváků, kteří se konfrontují s jeho díly. Není to 

totiž často příjemná konfrontace. Damir mnohdy využívá sarkasmus a trapnost, které staví jako 

                                                      

1 Quantara.de: Laura Overmeyer: Moder, Rebellious, and Pleasing in the Sight of God, 2013. [online]. [cit. 2018-
30-5]. Dostupné z: http://en.qantara.de/content/islamic-streetwear-from-the-german-styleislam-label-
modern-rebellious-and-pleasing-in-the  
2 Foreign Policy In Focus: Niels Van Tomme: European Loser, 2009. [online]. [cit. 2018-1-6]. Dostupné z: 
http://fpif.org/the_european_loser/  

 

Obrázek 33: Melih Kesmen: Hijab, my right, my 
chice, my life. 

Obrázek 34: Melih Kesmen: Terrorism has no religion. 

http://en.qantara.de/content/islamic-streetwear-from-the-german-styleislam-label-modern-rebellious-and-pleasing-in-the
http://en.qantara.de/content/islamic-streetwear-from-the-german-styleislam-label-modern-rebellious-and-pleasing-in-the
http://fpif.org/the_european_loser/
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zrcadlo před rasistické předsudky a stereotypní představy publika. Jedním z jeho 

nejznámějších počinů je video, které je dostupné na youtube, s názvem If I wasn´t muslim1 

z roku 2005, ve kterém se vyzpívává ze své etnické rozpolcenosti na melodii písně If I were a 

rich man z muzikálu Šumař na střeše. Video vtipně imituje muzikálovou scénu, avšak na místo 

textu, ve kterém chudý žid sní o tom, kdyby byl boháč, jak by k němu lidé coby k bohatému 

rabínovi chodili pro moudrou radu, Damir zpívá: „Kdybych nebyl muslim, nemusel bych 

dokazovat, že nejsem hloupý, zpátečnický a primitivní ničema“, a tak dále. Jeho snem je 

důstojná koexistence, která však není možná bez důstojného dialogu, do kterého může umění 

lidi vtáhnout. „Umění by mělo vytvářet paralelní svět, který je ještě absurdnější než ten 

politický. Umělecká mapa světa by měla být jiná, než ta politická“, říká umělec. Na výstavě 

"Bosnian liberation theology" v Sarajevu roku 2011 tedy shromáždil na svých malbách politiky 

z různých konců světa, kteří formovali ideologie 20. století a Baracka Obamu jako zastupitele 

tehdejší politické reality. Oblékl je do muslimských turbanů a klobouků, čímž chtěl poukázat 

na spojitost ideologických, politických a kulturních světonázorů2, které jsou totiž mnohdy 

příčinou zkresleného vnímání muslimských společností, a umělec chce vyzvat diváky, aby 

reflektovali historické souvislosti, které naše vidění mnohokrát ovlivňovaly a ovlivňují.  

Takové zkreslené pohledy a stereotypy bez dialogu mezi oběma stranami daly vzniknout právě 

celému konstruktu islámského umění, jak jej historikové umění formulovali v 19. století. Už 

tehdy se ale našli tací, co se snažili o hlubší a objektivnější pohled a mezi různými historiky se 

začaly objevovat spory a nejednota. Například dva významní vídeňští kunsthistorikové Alois 

Riegel a Franz Wickhoff zastávali názor, že islámské umění je jen dovětek za uměním 

starověkého Říma a Řecka, navazující na umění antiky a Byzance a jejich dekorativní složku, 

což dávalo islámskému umění punc rigidnosti a strnulosti. Proti takovému názoru stál profesor 

Josef Strygowski, který nejenže tvrdil, že islámské umění není jen následným účinkem řeckého 

a římského umění, ale dokonce naznačil, že kořeny post-klasického evropského umění mají 

                                                      

1 Youtube: Damir Niksic: „If I wasn´t muslim“. [online]. [cit. 2018-1-6]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z6GdM57ZLXo&t=275s  
2 Islamic Arts Magazine: Kenan Šurković: An exhibition „Bosnian liberation theology“ by Damir Nikšić, 2011. 
[online]. [cit. 2018-1-6]. Dostupné z: 
http://islamicartsmagazine.com/magazine/view/an_exhibition_bosnian_liberation_theology_by_damir_nikshi/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6GdM57ZLXo&t=275s
http://islamicartsmagazine.com/magazine/view/an_exhibition_bosnian_liberation_theology_by_damir_nikshi/
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kořeny v umění východu 1 . Zmatek do toho všeho vnesl potom český teolog, arabista a 

katolický kněz Alois Musil, který se stal objevitelem tehdy dosud neznámých dimenzí 

islámského světa, jelikož se dostal přímo mezi beduíny, kteří ho přijali dokonce za svého přítele 

a člena kmene. Osudově významný objev učinil Musil roku 1898 v jordánské poušti. Jde o 

pozoruhodně dobře zachovaný pouštní zámek Qusajr ´Amra, který je od roku 1985 zapsán 

mezi památkami UNESCO. Jeho zdi bohatě zdobí malby s figurativními žánrovými i 

alegorickými motivy2. Restaurátoři datují tuto stavbu do první třetiny 8. století a stavitelem 

byl al-Walíd II., v době kdy ještě nebyl chalífou. Když Musil podával o svém objevu zprávu ve 

Vídni, narazil na nedůvěru orientalistických autorit v čele s Josephem von Karabacekem (1845 

– 1918), které existenci zpochybnily3. Nakonec se tedy musel do Jordánska vrátit a vše pečlivě 

zdokumentovat, aby si pak vydobyl široké vědecké uznání vydáním dvousvazkové monografie 

Kusejr Amra a čtyřsvazkovou Arabia Petraea4. 

 

 

Dnes častý výraz mezináboženský dialog nebyl v Musilově době ještě běžný. On sám jej 

nepoužíval, ale prakticky chápal, že k porozumění lidem jiné víry lze dospět lépe hovorem 

s nimi než jen řečí o nich5. K dialogu je nutná přístupnost dvou stran, přičemž aktivní, otevřené 

                                                      

1 RAMPLEY, Matthew. 'Asia begins on the Landstrasse.' Orientalism in Austria-Hungary, 2014., str. 1, dostupné z 
http://www.academia.edu/8559463/Asia_begins_on_the_Landstrasse._Orientalism_in_Austria-Hungary  
2 ŽĎÁRSKÝ, Pavel (ed.), MUSIL, Alois. Ze světa islámu. Praha: Akropolis, 2014. ISBN 978-80-7470-062-0., str. 9 
3 Tamtéž, str. 10 
4 Srov. ŽĎÁRSKÝ, Pavel (ed.), MUSIL, Alois. Ze světa islámu. Praha: Akropolis, 2014. ISBN 978-80-7470-062-0., 
str. 10 
5 ŽĎÁRSKÝ, Pavel (ed.), MUSIL, Alois. Ze světa islámu. Praha: Akropolis, 2014. ISBN 978-80-7470-062-0., str. 12 

Obrázek 35: Alois Musil jako náčelník kmene Beni Sachr, 1901. 

http://www.academia.edu/8559463/Asia_begins_on_the_Landstrasse._Orientalism_in_Austria-Hungary
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a naslouchající musí být obě. Takovou výzvou pro obě strany byla výstava roku 2017 v Bruselu 

s názvem „Islam. It´s Also Our History “, jejímž cílem bylo vypořádání se s islámem ve městě 

plném strachu z teroru po útocích extrémistů v belgické metropoli roku 2016. Kurátoři chtěli 

za pomoci vystavených děl poukázat na přítomnost islámu v Evropě už od 8. století, na jeho 

přínos na poli medicíny, filosofie, architektury, jazyka atd. Upozorňuje však také na negativní 

import fundamentalisticky založených přistěhovalců, což vyvolává rozporuplné reakce. Jedna 

muslimská učitelka, která výstavu navštívila, ji hodnotí jako velmi „konfrontační“ a podle ní se 

snaží expozice naznačit spojitost mezi islámem a událostmi, které se celosvětově poslední 

dobou objevují1. Avšak prezident vědecké komise této expozice, historik Eli Barnavi z Tel Avivu, 

to vidí trochu jinak a podle jeho slov, i když je džihádistický extremismus jen odchylkou od 

dlouhé historie islámu, je součástí našeho současného světa a musíme se s ním nějak 

vypořádat2.  

Podle umělce Jeana Ulricka Déserta je to důležité téma, o kterém se nesmí mlčet, zvlášť když 

je toto téma tak kontroverzní a je opředeno mnoha překroucenými fakty a jejich 

interpretacemi. Proto se Désert rozhodl své dílo na bruselské výstavě postavit před diváky bez 

jakéhokoli komentáře, aby si skrze dialog s dílem vyjasnili, co to v nich evokuje. Své dílo The 

Burqa Project: On the Borders of My Dreams I encountered My Double's Ghost vytvořil jen pár 

měsíců po útoku na newyorská dvojčata roku 2001.  

                                                      

1 The Times of Israel: Vanessa Gera: Brussels exhibit tackles Islam in city scarred by terror, 2017. [online]. [cit. 
2018-8-6]. Dostupné z: https://www.timesofisrael.com/brussels-exhibit-tackles-islam-in-city-scarred-by-terror/  
2 Tamtéž. 

https://www.timesofisrael.com/brussels-exhibit-tackles-islam-in-city-scarred-by-terror/
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Když bylo dílo vystaveno poprvé v newyorské galerii, byla vedle něj umístěna tabule 

poskytující prostor pro vyjádření jakékoli divácké interpretace. Následně se začaly 

shromažďovat pobouřené, nechápající, ale i pozitivní a překvapené reakce, na kterých se 

vyjevilo to, s jakými prekoncepty islámu diváci pracují. Je povzbudivé, že často v komentářích 

zaznívalo, že autor je donutil se nad tématem poprvé vážně zamyslet a vnímat obě strany 

konfliktu. Některé to přimělo k hledání rozdílů i podobností mezi námi a těmi „jinými“, 

Západem a Východem. A konečně si mnozí uvědomili, že jejich pohled je možná ovlivněn médii 

a politikou více, než by je kdy napadlo1. 

Dílo Jeana Ulricka Déserta bylo vystaveno i přes počáteční odpor pozůstalých obětí útoku a 

vedoucích orgánů galerie, kteří sepsali proti umělci petici. Ovšem plakáty umělecké skupiny 

„We the people“ musely být odstraněny z Westminster High School v Marylandu, protože 

podle CBS News Baltimore byly vnímány jako anti-Trumpovská propaganda2. Podle jedné 

                                                      

1Srov. Jean Ulrick Désert: The Burqa Project. [online]. [cit. 2018-10-6]. Dostupné z: 
http://www.jeanulrickdesert.com/selected/burqa-project  
2 Le Journal Live: Emma Miller: We the People Should Not Stand For Censorship, 2017. [online]. [cit. 2018-10-6]. 
Dostupné z: https://www.lejournallive.com/opinion/2017/02/28/we-the-people-should-not-stand-for-
censorship/  

 

Obrázek 36: Jean Ulrick Désert: The Burqa Project: On the Borders of My Dreams I encountered My 
Double´s Ghost, 2001. 

http://www.jeanulrickdesert.com/selected/burqa-project
https://www.lejournallive.com/opinion/2017/02/28/we-the-people-should-not-stand-for-censorship/
https://www.lejournallive.com/opinion/2017/02/28/we-the-people-should-not-stand-for-censorship/
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z umělkyň, Shepard Fairey, která je členem skupiny, mělo jejich umělecké dílo vést právě 

k dialogu a k rozšíření vnímání národní identity, být opakem posilování nenávisti a ukázkou 

hrdosti na svůj národ, potvrzením diverzity amerického lidu1.  

 

 

Dosud jsme se pohybovali na jedné straně účastníků dialogu – v Evropě a USA. Jak vedou dialog 

muslimští umělci z druhého konce světa? Pákistánská vizuální umělkyně a spisovatelka Imrana 

Tanveer například uchopuje ikonické obrázky z umění a kultury Západu a Pákistánu, které se 

vztahují k sociálním a politickým problémům jak v Pákistánu, tak ve světě2 . „Začala jsem 

začleňovat Západní umění a ikonografii v roce 2013, kdy jsem začínala učit dějiny umění 

studenty ve druhém ročníku Pákistánského Textilního Institutu v Karáčí. Jednou z největších 

výzev byla neschopnost studentů vztáhnout se nějak k západnímu malířství a jeho myšlenkám.  

Tak jsem se snažila vysvětlit tyto obrazy a vizuality vykreslováním jejich místního kontextu. A 

zjistila jsem, že je tu něco víc než dějiny východního či západního umění. Něco jiného než 

historický kontext, a to obecná vizuální myšlenka, která teprve může být srozumitelná 

                                                      

1 Srov. Le Journal Live: Emma Miller: We the People Should Not Stand For Censorship, 2017. [online]. [cit. 2018-
10-6]. Dostupné z:  https://www.lejournallive.com/opinion/2017/02/28/we-the-people-should-not-stand-for-
censorship/ 
2 Emergent Art Space: Emma Drew: Interview: Imrana Tanveer, 2014. [online]. [cit. 2018-12-6]. Dostupné z: 
https://emergentartspace.org/forum/15373/ [online].  

Obrázek 37: We the People: Plakát, 2017. 

https://www.lejournallive.com/opinion/2017/02/28/we-the-people-should-not-stand-for-censorship/
https://www.lejournallive.com/opinion/2017/02/28/we-the-people-should-not-stand-for-censorship/
https://emergentartspace.org/forum/15373/
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komukoli1“.                                                                                      . 

 

 

Ve svém Triptychu pracuje s díly Jana Van Eycka a tematizuje stereotypy a generalizace, které 

si tvoříme na základě oblékání, které bylo symbolem statutu. Naráží také na předsudky vůči 

ženám. Jakmile jsou ale šaty zbaveny jejich nositele, naprosto to mění význam a my si 

uvědomíme, že jsme posuzovali jen kus látky, ne lidskou bytost v ní ukrytou. S předsudky a 

odsuzováním se ženy, které nějak vybočovaly, potýkaly vždy, stalo se tak i Panně Marii, hindské 

bohyni Sitě2 a děje se tak i dnes mnohým muslimským ženám, které jen chtějí nosit viditelné 

znamení svého přesvědčení v podobě kusu látky pokrývajícího hlavu. 

Křivděno bylo také íránské umělkyni Monir Shahroudy Farmanfarmaian, která dlouho mohla 

tvořit jen v exilu, protože její díla spojují tradiční perskou geometrickou abstrakci se západní 

abstraktní a expresionistickou tvorbou. Avšak v posledních letech začal Írán přijímat díla dříve 

odmítaných umělců a zahrnovat jejich díla do svých sbírek, jak se stalo dílům od Monir, ale i 

od Shirin Neshat a Parvize Tanavoly, kteří nesměli svá díla dlouho prezentovat ve své rodné 

zemi. A v roce 2017 bylo v Teheránu dokonce otevřeno první muzeum věnované jediné ženské 

                                                      

1 Emergent Art Space: Emma Drew: Interview: Imrana Tanveer, 2014. [online]. [cit. 2018-12-6]. Dostupné z: 
https://emergentartspace.org/forum/15373/ 
2 Srov. Emergent Art Space: Emma Drew: Interview: Imrana Tanveer, 2014. [online]. [cit. 2018-12-6]. Dostupné 
z: https://emergentartspace.org/forum/15373/ 

 

Obrázek 38: Imrana Tanveer: Our Lady in Saturation (Blue, Red, Green), triptych, 2014. 

https://emergentartspace.org/forum/15373/
https://emergentartspace.org/forum/15373/
http://emergentartspace.org/artists/738/
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umělkyni – a to právě tak dlouho odmítané Monir Shahroudy Farmanfarmaian, přítelkyni 

Warhola, Pollocka či Kooninga1, která se dočkala přijetí ve svých téměř 95 letech po více než 

20 letech v exilu. Zdá se tedy, že se blýská na lepší časy, ve kterých budou dialogu a koexistenci 

nakloněny obě strany s rostoucí důvěrou a otevřeností. 

Nadějně to vypadá s výtvarnou scénou také v Afganistánu. Překvapivě prvním umělcem, který 

začal po šedém a válkou zdevastovaném Kábulu šířit graffiti a pouliční 3D umění, se stala 

v tomto silně patriarchálním prostředí žena – Shamsia Hassani. Svými barevnými figurami 

vyzývá k dialogu o pohledu na islámské ženy nejen svůj rodný Afganistán, kde se skrze malby 

stala mluvčí všech zdejších žen, ale i západ, který by ráda podnítila k změně stereotypní 

představy o pasivních afghánských ženách zahalených v burkách. “Chci ukázat, že ženy se 

vrátily do afgánské společnosti v nové, silnější podobě. Už nezůstávají jen doma. Staly se 

novými ženami. Taková žena je plná energie, chce začít opět novou práci. V mých dílech můžete 

pozorovat, že chci změnit podobu žen. Maluji je v nadživotní velikosti. Chtěla jsem tím vyjádřit, 

že lidé se teď na ně dívají jinak. … Můžeme se podílet na pozitivních změnách díky umění. 

Můžeme lidem skrze umění otevírat mysl2“. Ráda by také upozornila, že zahalení není tím, co 

je skutečným problémem, který Západ tak často vidí jako to, co ženy oslabuje a svazuje. Tím 

opravdovým problémem je skutečnost, že ženy nemají v mnoha muslimských zemích právo na 

svůj názor a jejich mínění není vyslyšeno. Proto Shamsia propůjčuje ženám namalovaným na 

stěnách většinou hudební nástroje jako prostředek k vyjádření alespoň nějakého zvuku, který 

má nést hudba namísto jejich umlčených hlasů3. Její postavy zkrátka chtějí komunikovat, vést 

dialog. I když se to bohužel ještě některým konzervativním obyvatelům nelíbí a umělkyně často 

musí tvořit rychle kvůli obavám z útoků, aby ji někdo nenapadl nebo neobtěžoval, což se jí 

bohužel už několikrát stalo, jak přiznala pro deník The Independent4. 

                                                      

1 Srov. The Guardian: Saeed Kamali Dehghan: First For Iran as museum celebrates works of woman exiled for 
decades, 2017. [online]. [cit. 2018-12-6]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/world/2017/dec/15/iran-
opens-first-museum-dedicated-to-female-artist-monir-shahroudy-farmanfarmaian  
2 Espionart: Painting For Women´s Rights on the Streets of Afghanistan, 2017. [online]. [cit. 2018-15-6]. 

Dostupné z: https://espionart.wordpress.com/tag/street-art/  
3 Tamtéž. 
4 Tamtéž.  

https://www.theguardian.com/world/2017/dec/15/iran-opens-first-museum-dedicated-to-female-artist-monir-shahroudy-farmanfarmaian
https://www.theguardian.com/world/2017/dec/15/iran-opens-first-museum-dedicated-to-female-artist-monir-shahroudy-farmanfarmaian
https://espionart.wordpress.com/tag/street-art/
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I přes všechny překážky a kritiky se umění graffiti začalo šířit v jinak velmi konzervativní 

Saudské Arábii či revolucí zmítaném Egyptě. Také zde mají umělci potřebu vyjádřit své dojmy, 

postoje a emoce veřejně, propůjčit nápisům a malbám svůj hlas, aby mohl dolehnout k široké 

veřejnosti. Zvláště v Saudské Arábii se tyto pokusy o svobodné umělecké vyjádření ve 

veřejném prostoru neobešly bez obtíží. Tato země se liší od zbytku arabského světa opravdu 

velmi silnou cenzurou, kde bylo vždy nebezpečné prezentovat své kritické postoje. Jak píše 

mladý saudsko-arabský grafický designér Basmah Felemban na webu mashallahnews.com: 

„Abychom byli schopni to změnit a pozvednout svůj hlas, museli jsme milionkrát promýšlet, jak 

to udělat, abychom se nedostali do potíží1“. Kvůli strachu a cenzuře mnozí graffiti umělci 

sklouzávali jen k povrchním a bezobsažným kouskům. Autor však v článku dále píše, že 

poslední dobou se věci posunují k lepšímu a díky konstantní konfrontaci mladých lidí s médii, 

politickými a společenskými tématy se streetart rozvíjí po obsahové stránce velmi rychle. 

Důkazem o jistém uvolňování situace je i to, že vůbec mohl vzniknout tento webový server 

Mashallahnews, jež se zrodil na popud bejrútských nezávislých novinářů, kteří byli unaveni 

                                                      

1 Mashallahnews: Basmah Felemban: Let the walls speak, 2012. [online]. [cit. 2018-12-6]. Dostupné z: 
https://www.mashallahnews.com/let-the-walls-speak/  

Obrázek 39: Shamsia Hassani a její kábulské grafitti. 

https://www.mashallahnews.com/let-the-walls-speak/
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zpravodajstvím z Blízkého Východu, plným mediální manipulace a jednostrannosti. Na svých 

stránkách chtějí přinášet novinky týkající se témat urbanismu, společnosti a kultury, aby si 

veřejnost mohla utvořit nějaký vztah k této části světa – tedy aby vstoupila do dialogu a 

nevedla myšlenkový monolog na základě zkreslených a neúplných názorů a zpráv.  

Spojovat lidi z různých kultur, národů a náboženství je cílem dalšího muslimského graffiti 

umělce, syna bangladéšských přistěhovalců žijících v Birminghamu, Mohammeda Aliho. 

V rámci konference „Náboženská svoboda dnes“ neziskové iniciativy TEDx, která se konala 

roku 2013 ve Vatikánu, měl Mohammed prostor pro tvorbu a krátkou promluvu. Tu započal 

poukázáním na to, že lidstvo začalo právě skrze umění zhmotňovat myšlenky a formulovat 

výpovědi všude na světe, od posprejovaných stěn newyorského metra po fresky v podzemí 

římských katakomb1. Na rozdíl od politiků, médií, ekonomických zájmů atd., které nás tak často 

rozdělují, „umění dává lidem možnosti nových způsobů komunikace a spojení2“, řekl umělec. 

Před zraky diváků přetvořil šedou stěnu v umělecké dílo Freedom, s poselstvím, že dialog mezi 

náboženstvími, kulturami a národy je možný jen tehdy, jsme-li svobodní, nesvázáni předsudky, 

nenávistí, zaslepeným fanatismem apod. Což asi bude ještě dlouhá cesta, jak ukázala událost 

s Aliho graffiti v Birminghamu s názvem „Free Gaza“. Daily Mail informoval o tom, že policie 

jeho dílo smazala kvůli obavám o bezpečí jedné muslimské ženy a její rodiny, která vlastnila 

nemovitost v místě, kde se graffiti nacházelo. Podle policie hrozilo nebezpečí bombového 

útoku od židovského obyvatelstva. Toto tvrzení Mohammeda znepokojilo. „Posledních šest let 

jsem chtěl mými nástěnnými malbami komunity sbližovat - židy, křesťany a muslimy – a jsem 

také silně zaměřen proti válce, a proto vyzdvihuji utrpení způsobené konfliktem v Gaze. Je 

absurdní naznačovat, že by tyto malby mohly vést k rozdělení3“. 

Právě spojovat a ne rozdělovat zamýšlel svými velkoformátovými figurálními kresbami 

s názvem „Egypt Election 2012“ káhirský umělec Mina Nasr: „Mou ideou bylo shromáždit 

                                                      

1 Aerosol Arabic: TEDx in The Vatican Rome, 2013. [online]. [cit. 2018-12-6]. Dostupné z: 
http://www.aerosolarabic.com/portfolio/tedx-in-the-vatican-rome/  
2 Tamtéž. 
3 The Daily mail online: Andy Dolan: Award-wining Artist´s anti-war mura lis srubbed… for fear of violence, 2009. 
[online]. [cit. 2018-13-6]. Dostupné z: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1157721/Award-winning-
artists-anti-war-mural-scrubbed--fear-violence.html  

 

http://www.aerosolarabic.com/portfolio/tedx-in-the-vatican-rome/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1157721/Award-winning-artists-anti-war-mural-scrubbed--fear-violence.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1157721/Award-winning-artists-anti-war-mural-scrubbed--fear-violence.html
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všechny, kteří jsou součástí společnosti: muže, ženy, staré, mladé, muslimy a křesťany. Nakreslil 

jsem se doprostřed řady, jak držím mobil. Chtěl jsem mít všechny lidi stojící pohromadě namísto 

toho, jak to máme teď, totiž řadu pro muže a pro ženy zvlášť. To je to, co jsem chtěl, aby se 

uskutečnilo, aby se zbořily hranice mezi lidmi1“, doufal umělec před prvními demokratickými 

volbami po egyptské revoluci roku 2012. Bohužel dva roky poté musel konstatovat, že jeho 

následující dílo mapující další události porevolučního Egypta, bylo v jeho zemi dvakrát 

zakázáno kvůli politickému obsahu, který tuto situaci ironicky vystihuje. Cyklus digitálně 

upravených kreseb „Auto Ignition“ kombinuje autorovu vlastní invenci s díly Michelangela, 

která Mina Nasr vždy obdivoval.  

 

 

Postavy z Michelangelových fresek ze Sixtinské kaple jako by sestoupily z nebe přímo do 

egyptského pekla. Podle autora je však doba renesance podobná porevolučnímu období a 

srovnává snahu tehdejšího Vatikánu mít pod kontrolou všechny římské záležitosti a události 

s náboženskou vládou v Egyptě, jak sdělil v rozhovoru pro deník Daily News Egypt2. Proto dává 

                                                      

1 Mina Nasr: Egypt Election 2012. [online]. [cit. 2018-13-6]. Dostupné z: 
https://minanasr.wordpress.com/egypt-election-2012/  
2 Daily News Egypt: Nayera Yasser: The local renaissance twice banned by the government, 2015. [online]. [cit. 
2018-13-6]. Dostupné z: https://www.dailynewsegypt.com/2015/04/27/the-local-renaissance-twice-banned-
by-the-government/  

Obrázek 40: Mina Nasr: Sharia, 2014. 

https://minanasr.wordpress.com/egypt-election-2012/
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soše Mojžíše místo desatera do ruky tabulku s šarí´ou, která je nástrojem vládnoucí moci. 

Nebo přimalovává Bohu a andělům ze scény stvoření do rukou láhev s olejem, což má být 

sarkastickou poznámkou na volební sliby, ve kterých bylo přislíbeno zlevnění základních 

potravin a plynu, které vložil do Boží ruky zase na jiném obraze.  

Je vidět, že Egypt a další muslimské země budou muset ještě projít dlouhou cestu k větší 

otevřenosti, svobodě projevu a k přípravě na dialog a sebereflexi. Je ale nadějné sledovat vývoj 

některých mladých umělců, kteří se o to už pokoušejí. A je povzbuzující vidět na příkladech ze 

světových dějin, které se promítly do dějin umění, že vzájemné vztahy, prolínání a koexistence 

byly možné, jak to dokládají památky a díla z Persie, Maroka, Andalusie, Sýrie, Iráku atd. Je 

politováníhodné, že v posledních dvou zmíněných zemích za uplynulých pár let islamisté zničili 

již mnoho uměleckých děl dokládajících toto křehké soužití, protože nevyhovovaly jejich 

fanatické ideologii. Je smutné být svědky neustálého pronásledování křesťanů na blízkém 

východě, diskriminaci muslimských Rohingů v Barmě a podobných případů. Doufejme, že 

umělci ale budou vždy znovu přispívat a promlouvat svými díly k celému světu, aby pomohli 

šířit hlas volající k dialogu, k zastavení se, změně pohledu a šíření vizuálních informací, které 

se budou lišit od těch ideologických, nenávist šířících zpráv. 

“Usmíření je nemožné, pokud kterákoli strana je absolutně nevšímavá k příběhům druhých, 

jejich historii, víře, vnímání nebo mýtům 1 “, cituje ve svém článku v Daily News Egypt 

izraelského aktivistu Uri Avneryho argentinský novinář Cesar Chelala. Zatímco je Avnery 

celkem pesimistický ohledně usmíření na Blízkém Východě, Chelala reaguje na jeho bolestnou 

touhu po sblížení nadějí, která vychází z jeho vlastní zkušenosti s dospíváním v argentinském 

městě Tucumán, kde žilo mnoho arabských a židovských přistěhovalců. Jeho otec tam spolu 

s přáteli založil kulturní instituci pro přednášky předních spisovatelů a intelektuálů. Spousta 

přednášek se konala v Syrsko-libanonském institutu a zpočátku bylo těžké prosadit přístup a 

účast i židovských studentů a učitelů. Chelalovu otci se ale brzy podařilo organizátory 

přesvědčit a nakonec vedle obchodních zájmů spojily židovské a arabské obyvatele také zájmy 

                                                      

1 Daily News Egypt: Cesar Chelala: A small example of peaceful coexistence, 2018. [online]. [cit. 2018-13-6]. 
Dostupné z: https://www.dailynewsegypt.com/2018/04/11/small-example-peaceful-coexistence/  
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kulturní. Nikdy prý nezažil jakoukoli formu násilí mezi obyvateli. „Měl jsem tu možnost vidět 

malý příklad mírumilovného soužití a spolupráce mezi Židy a Araby1“. 

Jak však tato spojující kultura vypadá a bude vypadat, je misí, na kterou se musíme 

zodpovědně připravit. Je ale otázkou, jestli je vůbec možné se shodnout, jak taková kulturní 

mise bude vypadat. Debaty a diskuse, které se vyrojily po tragickém útoku na pařížskou redakci 

francouzského časopisu Charlie Hebdo kvůli karikatuře zesměšňující proroka Muhammada, o 

této nejednotné představě mnohé vypovídá. Nejde jenom o představu, co dál, vypovědělo to 

mnohé i o představách, které máme o svých světech a kulturních realitách a o tom, jak dalece 

jsme i my na západě zralí na mírumilovné soužití, které předpokládá toleranci, úctu a zájem o 

druhé. Při debatě doprovázející výstavu karikatur zmíněného časopisu Charlie Hebdo s názvem 

Journal (Ir)responsable, jež byla zorganizována Centrem DOX jako reakce na pařížské události, 

zazněly komentáře mnohých odborníků. Religionistka Tereza Matějčková komentovala 

událost shrnutím díla idealistického filozofa Hegela: „Čím více je ta společnost vyvinutější, tím 

méně je schopna trestat. Ona ví, že spousta věcí, které se dějí, by byly trestuhodné, ale je 

schopna to přejít, protože je na to dost silná. Naproti tomu jsou společnosti, kde tresty jsou 

drakonické a té satiře se tam moc nedaří2“. Nutno dodat, že většina muslimů a jejich autorit 

extremistické atentátníky a jejich čin odsoudila. Drakonický trest schválily právě jen ty země, 

kde vládnou islamisté a co se satiry týče, je důležitý ještě fakt, že mnoho zemí odsoudilo vedle 

útoku na redakci i zesměšňující karikatury. Zazněl komentář íránského ministra zahraničí 

Muhammada Džaváda Zarífa: „Myslíme si, že svaté věci je nutné respektovat (...) Nebudeme 

schopni vést rozumný dialog, pokud nezačneme respektovat hodnoty toho druhého“, 

upozornil3. 

                                                      

1 Daily News Egypt: Cesar Chelala: A small example of peaceful coexistence, 2018. [online]. [cit. 2018-13-6]. 
Dostupné z: https://www.dailynewsegypt.com/2018/04/11/small-example-peaceful-coexistence/  
2 Deník Referendum: Eva Kaličinská: Pro umění jsme ochotni i zamřít, ale jen přirozenou smrtí, 2015. [online]. 
[cit. 2018-13-6]. Dostupné z: http://denikreferendum.cz/clanek/20399-pro-umeni-jsme-ochotni-i-zemrit-ale-
jen-prirozenou-smrti  
3 Deník Referendum: Muslimský svět odsoudil jak útok na Charlie Hebdo, tak i karikatury, 2015. [online]. [cit. 
2018-13-6]. Dostupné z: http://denikreferendum.cz/clanek/19693-muslimsky-svet-odsoudil-jak-utok-na-
charlie-hebdo-tak-i-karikatury 
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To, jestli se takové satiře bude někde dařit, není jednoduše otázkou, nakolik 

fundamentalistický a násilnický je režim či náboženství dané země. Zdaleka to pak není otázka 

jen islámu. Někdo vykresluje určitá náboženství jako nosiče násilí a do jejich protikladu staví 

náboženství jiná, mírumilovná (jako v případě islámu a buddhismu). V médiích však prolétlo 

rychlostí blesku, že necelých čtrnáct dnů po ukončení výstavy poslal soud v buddhistické 

Barmě na dva a půl roku do vězení trojici mužů za to, že údajně zesměšnili Buddhu. Natiskli 

jeho karikaturu na reklamní letáčky, kterými pak zvali k návštěvě baru1.  

Vkrádá se tedy otázka, nakolik chápeme, co náboženství v takových kulturách znamená a jak 

je lidmi prožíváno. V Evropě, která je z velké části sekularizovaná, si už dnes možná neumíme 

představit, že rovný trest, který by obdržel umělec urážející hlavu státu a jeho důstojnost, 

může dostat umělec urážející náboženské autority a jeho symboly. Jsou zkrátka lidé, kteří svou 

identitu definují i náboženskou příslušností a nejen tou státní. Jenže to je v dialogu to 

podstatné – umět se dívat i očima toho druhého a být citlivý k jeho postojům. Je otázkou, 

nakolik se karikaturisté zachovali zodpovědně vůči různorodým postojům vyznavačům islámu. 

To si každý už musí odpovědět sám. Důležité je nebýt lhostejný a cynický vůči diverzitě tohoto 

světa, jak varuje teolog a filozof Tomáš Halík: „Je zdravé, je-li lidská stránka náboženství 

předmětem humoru, a humor jistě může být legitimní zbraní proti nelidské podobě 

náboženství, která ve jménu posvátného vraždí; ale pokud by náboženstvím budoucnosti měl 

být všepohlcující průmysl zábavy a stav, v němž nikomu není nic svaté, pokládám za svou 

povinnost varovat také před tímto cynickým trendem naší západní kultury2“.  

                                                      

1 Deník Referendum: Eva Kaličinská: Pro umění jsme ochotni i zamřít, ale jen přirozenou smrtí, 2015. [online]. 
[cit. 2018-13-6]. Dostupné z: http://denikreferendum.cz/clanek/20399-pro-umeni-jsme-ochotni-i-zemrit-ale-
jen-prirozenou-smrti 
2 Lidovky.cz: Tomáš Halík: Já nejsem Charlie. Ke svobodě patří zodpovědnost, 2015. [online]. [cit. 2018-13-6]. 
Dostupné z: https://www.lidovky.cz/halik-ja-nejsem-charlie-ke-svobode-totiz-patri-zodpovednost-pqy-
/nazory.aspx?c=A150112_153452_ln_nazory_hm  
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5. Stereotyp, předsudky a romantický 
orientalismus 

5.1 Fascinace orientem 

Vzhledem k tomu, že se Češi – díky své zeměpisné poloze – nikdy v historii nedostali se 

„světem muslimů“ do trvalejšího kontaktu, býval islám tradičně vnímán jako něco vzdáleného 

či exotického1. S takovým obrazem jsem se často setkávala skrze cestopisy a pohádky. Nešlo 

si nepovšimnout přitažlivě vyhlížejících a jen lehce oblečených princezen v pohádce Aladin 

nebo i v českém pohádkovém příběhu Lotrando a Zubejda. Joanne Sharp tuto tendenci 

objevující se v některých západních filmech komentuje ve své knize Geographies of 

postcolonialism: „Příliš sexualizovaná postava Jasmíny v Aladinovi je jednoduše navázání na 

malby 19. století, ve kterých jsou ženy prezentovány jako z mužských erotických fantazií2“. Díky 

tomu jsem měla o muslimkách i muslimech dosti zkreslenou představu založenou na 

zkresleném obrazu, který mi zprostředkovávala filmová a komerční tvorba.  

Jenže brzy jsem začala vnímat vedle těchto idealistických a naivních reprezentací orientu také 

hrůzostrašné příběhy, ve kterém jsou nejen muslimské ženy otrokyně, oběti fanatických 

násilníků a mohamedánských barbarů. Hotovým „evergreenem“ v české knižní produkci je 

„žena v islámu“3 a publikace zaměřené na toto téma se na českém trhu jen rojí. Většina těchto 

publikací zaznamenává autentická a často až dobrodružná svědectví žen z „islámského světa“. 

Najdeme mezi nimi knihy podnětné, byť polemické, které mohou čtenáře poučit a v mnohém 

obohatit, ale i tituly pochybné kvality a provenience, které vysloveně parazitují na 

                                                      

1 MENDEL, M., OSTŘANSKÝ, B., RATAJ, T. Islám v srdci Evropy. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1554-9., 
str. 407-8 
2 SHARPE, Joanne. Geographies of postcolonialism, str. 24, citováno na 
https://en.wikipedia.org/wiki/Orientalism  
3 MENDEL, M., OSTŘANSKÝ, B., RATAJ, T. Islám v srdci Evropy. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1554-9., 
str. 456 
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senzacechtivém zájmu čtenářské veřejnosti, jež zbystří už při vyslovení orientálního a exotikou 

zavánějícího titulu1. Avšak právě takovéto příběhy nejvíce působí na emoční stránku čtenáře, 

který se lehce nechá strhnout ke generalizaci celého islámského světa. I mnou zmítaly mnohé 

rozporuplné emoce, když jsem se jako sedmileté dítě dívala na pohádky s orientální tematikou 

a vzápětí sledovala ve zprávách události 11. září 2001, které otřásly světem a strhly 

pochopitelné vlny islamofobie. Situace mi jako malému dítěti přišla moc složitá, a tak jsem toto 

téma na celých deset let opustila. Pokud člověk toto téma aktivně nevyhledával a nezabýval 

se jím, přišel s ním do kontaktu jen zřídka.  

Když jsem ale byla studentkou gymnázia, ocitla jsem se v situaci, kdy jsem už nemohla 

přítomnost islámu ve světě ignorovat a byla jsem nucena zaujmout vůči němu nějaký 

konkrétnější postoj. V roce 2011 jsem totiž podnikla cestu do Izraele a Palestiny, kde jsem se 

poprvé setkala s muslimy tváří v tvář. Nenavázala jsem sice s muslimy žádné hlubší vztahy, ale 

počal se formovat můj vztah k islámu. Fascinována překrásnými mešitami, arabským zpěvem 

muezzinů provázejícím východ slunce nad Jeruzalémem a vůněmi z arabských tržišť, nechávala 

jsem se unášet fantazií zpět do dětských pohádek Tisíce a jedné noci. Radovala jsem se z krásy 

muslimské kultury, z etnické a náboženské diverzity lidstva a toho, že mohu objevovat mě 

dosud neznámý a tajuplný svět. Jako čerstvá sedmnáctiletá konvertitka ke katolické církvi jsem 

s nadšením sledovala zbožné muslimy, kteří s naprostou samozřejmostí vytahovali koberečky 

na zaprášených jeruzalémských či betlémských ulicích a pokorně a procítěně pronášeli jednu 

ze svých pěti předepsaných denních modliteb. Najednou mi připadalo, že jsem jim blízko, 

vnímala jsem, že nás spojuje monoteistická víra a tradice proroků sahající až k 

praotci Abrahamovi. Začala jsem litovat, že nemám dost odvahy, abych si také zahalila šátkem 

vlasy při procházení Palestiny, abych tím vyjádřila svou úctu a solidaritu s jejich vírou. Toužila 

jsem jako ony mít na sobě nějaké viditelné znamení oddanosti a věrnosti Bohu, o kterém psal 

už svatý Pavel, bála jsem se však poznámek známých, kteří z muslimů rozhodně fascinováni 

nebyli. Čím víc jsem ale nad tématem zahalování přemýšlela a zjišťovala si informace, tím více 

mi předpojaté reakce přišly absurdnější. Vždyť přece zahalování žen není výhradně muslimský 

zvyk. Na Blízkém východě například ženy z vyšších společenských vrstev nosily závoje a držely 

                                                      

1 MENDEL, M., OSTŘANSKÝ, B., RATAJ, T. Islám v srdci Evropy. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1554-9., 
str. 456 
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se stranou od zbytku společnosti dávno před příchodem islámu. Tyto praktiky odrážely 

společenské postavení a značily, že takové ženy nemusejí pracovat mimo domov. O zahalování 

úctyhodných žen hovoří asyrský právní text ze 13. století před naším letopočtem a tento zvyk 

byl znám též ve starověkém Řecku a Římě1. A navíc, jak jsem již zmínila, o zahalování žen se 

zmiňuje i Bible. V listě Korinťanům svatý Pavel píše: Jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať se už 

také ostříhá. Je-li však pro ženu potupné dát se ostříhat, ať se zahaluje2. 

Když jsem se neodvážila zahalit si vlasy šátkem doopravdy, učinila jsem tak alespoň při 

malování autoportrétu Mariam (1), což je arabská podoba jména Marie. Právě Marie je 

považována muslimy jako vzor ctnostné a zbožné ženy a uctívají ji jako matku velkého proroka 

Ježíše, jehož nazývají Ísá ibn Mariam3 - což znamená Ježíš, syn Mariin. Sounáležitost s muslimy 

jsem chtěla vyjádřit nejen šátkem, vnějším symbolem víry, ale i symbolem oddanosti a věrnosti 

Bohu ztělesněným Marií, do které jsem se vžila, a kterou uctíváme jak my, křesťané, tak i 

muslimové. Kontrast modrého hidžábu a žlutého pozadí je výsledkem silného vizuálního 

zážitku při pohledu na Omarovu mešitu v Jeruzalémě, jehož zlatá kupole čnící nad modrými 

dekorovanými dlaždicemi na stěnách mešity na mě udělala dojem. Tato mešita, nazývaná též 

Skalní dóm, je stavbou s centrálním půdorysem, který byl znám jako martyrium4, a je na ní znát 

zvláště silný vliv podoby velkých křesťanských svatyň5. Navíc je pravděpodobné, že na Skalním 

dómu pracovalo i spoustu křesťanů a židů, jelikož v 7. století, kdy stavba vznikala, se 

v Jeruzalémě pohybovalo jen minimum řemeslníků, kteří by konvertovali k nové víře6. Sama 

jsem byla svědkem koexistence a spolupráce příslušníků různých náboženství v tomto 

překrásném městě, které je jedním z nejdůležitějších míst všech tří abrahámovských 

náboženství, a svým autoportrétem jsem chtěla stvrdit otevření se dalším vlivům, které měly 

podíl na formování mé vlastní víry nebo z ní částečně vycházely. Navíc křesťanství se začalo 

                                                      

1 HILLENBRAND, Carole. Islám. Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-685-
1., str. 219 
2 Online – Bible21: Nový zákon, I. list sv. Pavla Korinťanům, 11. kapitola, 6. verš. [online]. [cit. 2018-15-6]. 
Dostupné z: https://www.bible21.cz/online#1korintskym/11  
3 Wikipedia.org: Jesus In Islam. [online]. [cit. 2018-15-6]. Dostupné z: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_in_Islam  
4 ETTINGHAUSEN, Richard, GRABAR, Oleg. The Art and Architecture of Islam 650-1250. Yale University Press, 
2001. ISBN 978-0300088694., str. 32 
5 Tamtéž. 
6 Srov. Saudi Aramco World: Jonathan M. Bloom and Sheila S. Blair: A Global Guide To Islamic Art, 2009. [online]. 
[cit. 2018-16-6]. Dostupné z:   http://archive.aramcoworld.com/issue/200901/a.global.guide.to.islamic.art.htm  
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šířit právě odtud, z Blízkého východu, jsou to tedy naše společné orientální kořeny. Vedle toho 

Ježíšova rodná řeč je mnohem blíže arabštině a hebrejštině, než jakémukoli západnímu jazyku. 

Bylo to jako by se mi otevřely oči a já náhle viděla i pluralitu křesťanství, tu propojenost a 

pestrost kultur, všechny ty vrstvy. Egyptský jezuita, katolický teolog, orientalista a znalec 

islámu Samir Khalil Samir přímo píše: „Kultura není monolit, kus kamene. Je živá, neustále se 

vyvíjí. Kultura nás, křesťanů Východu, se skládá z řeckého, syrského, arabského, muslimského 

a západního dědictví a celé řady dalších prvků. Co bude zítra? Bůh sám ví (Alláhu a´lam). 

Všechny tyto vrstvy se ukládají v mém genetickém kulturním dědictví a my je spojujeme a 

syntetizujeme, abychom z nich utvořili koherentní, neustále se vyvíjející celek1“.   

Toužila jsem tam se vším splynout a zůstat ve Svaté zemi. Zbyla mi ale alespoň vzpomínka na 

modré nebe a moře, zlatou kupoli a ženy s pestrobarevným arzenálem všemožných šátků 

uvázaných na nespočet způsobů. Byly doby, kdy ženy tu chodily zahalené, ať už byly 

muslimkami, křesťankami či židovkami.  Dnes už tu chodí zahalené převážně muslimky, 

z židovských a křesťanských žen si tento zvyk uchovaly jen ženy z ortodoxních rodin. Ale ještě 

na fotografiích Aloise Musila z jeho cest na Blízký východ můžeme pozorovat křesťanské ženy, 

které se svým oblečením a zahalenou hlavou v ničem neliší od muslimek. V parném slunci 

izraelské pouště mi došlo, že jinak tu vlastně ani dlouhodobě přežít nešlo. Měla jsem chuť stát 

se cestovatelem a badatelem jako Alois Musil. Nikdo ze starších orientalistů nedokázal 

pochopit tak hluboce životní způsob, zvyky a myšlení arabských beduínů jako on. Svou empatii, 

či moderním etnografickým termínem řečeno zúčastněné pozorování, posiloval vlastním 

stylem badatelských cest. Jezdil na koni nebo na velbloudu a oblékal se jako synové pouště. 

Úctu a přátelství si získával vlastní úctou a přátelstvím k místním lidem2. I přes silný vztah, který 

si Musil s muslimy vybudoval, však zůstal věrný svému kněžství a katolické víře, kterou 

prohloubil díky poznání jiné náboženské praxe. A tak se Musilovi podařilo integrovat onu 

orientální složku křesťanství, kterou jsem poprvé vzala na vědomí skrze islámskou víru a její 

křesťanské vlivy, později také v arménském chrámu v Jeruzalémě a v pravoslavném kostele 

v Palestině. Při pokusech nosit občas zahalenou hlavu šátkem i v Čechách jsem se ale vždy 

                                                      

1 SAMIR, Khalil S. Kulturní role křesťanů v arabském světě. IN: SALVE - revue pro teologii a duchovní život: 
Arabské křesťanství, 2. číslo, 26. ročník. Praha: Krystal OP, 2016., str. 57 
2 KROPÁČEK, Luboš: Alois Musil a jeho svět islámu: Nový zájem a poznatky. IN: ŽĎÁRSKÝ, Pavel (ed.), MUSIL, 
Alois. Ze světa islámu. Praha: Akropolis, 2014. ISBN 978-80-7470-062-0., str. 10 
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setkala s nedůvěrou a ustrašenými otázkami, zda nechci konvertovat k islámu. Mnohdy to bylo 

míněno s humorem, ale vnitřně se mě to vždy dotklo a bylo mi to líto, že v lidech zde islám 

vzbuzuje takovou nedůvěru, a navíc ve vás hned vidí krypto-muslima. Podobně se to stalo i 

Musilovi a to dokonce ze strany muslimů. Když roku 1944 zemřel, v časopise vydávaném malou 

českomoravskou muslimskou obcí vyšel nekrolog obsahující domněnku, že slavný orientalista 

přestoupil na islám1. To, že vás obě strany mohou díky oděvu, porozumění, zájmu a fascinaci 

považovat hned za konvertitu, jsem ironicky ilustrovala na portrétu Aloise Musila, jehož jsem 

„překřtila“ jménem Alois Muslim (2). 

Můj fascinovaný a nekritický postoj změnilo až studium ve Vídni. Tam jsem poprvé navázala 

skutečně hlubší vztahy s muslimkami a muslimy, a mohla tak blíže poznat jejich náboženství, 

společenské zvyky, jejich obavy a starosti. Začala jsem vnímat pestrost jejich kultur a všímat si 

diverzity islámského světa. A další věcí, kterou jsem si ve Vídni uvědomila, bylo, že mou 

fascinaci orientem podpořila ještě jedna osobnost, ke které jsem vzhlížela - Wolfgang 

Amadeus Mozart. Milovala jsem jeho Turecký pochod, orientální prvky v opeře Únos ze serailu 

nebo Maurský pohřební pochod a další exotické prvky vyskytující se v jeho hudbě. Díky 

fascinaci orientálním světem jsem mu mohla být ještě blíž a pochopit další složku života druhé 

poloviny 18. století, ve kterém byla habsburská monarchie opět ve válce s Osmanskou říší. 

Válka však vyvolala po delší přestávce opět vlnu zájmu o islám a Osmanskou říši2 a turecké 

prvky byly velice oblíbené v umění i v módě. K obvyklým motivům dramatické tvorby patřilo 

turecké zajetí 3 , ovšem už se můžeme setkávat nejen s muslimy jako podlými barbary 

v záporných rolích, ale i s velkodušnými orientálními vládci, kteří nepostrádají smysl pro 

spravedlnost. Tak je tomu právě i v Mozartově Únosu ze Serailu z roku 1782, kde se v roli 

„vznešeného divocha“, z něhož už nemusí jít strach, objevuje velkomyslný tuniský bej4. 

                                                      

1 KROPÁČEK, Luboš: Alois Musil a jeho svět islámu: Nový zájem a poznatky. IN: ŽĎÁRSKÝ, Pavel (ed.), MUSIL, 
Alois. Ze světa islámu. Praha: Akropolis, 2014. ISBN 978-80-7470-062-0., str. 12 
2 MENDEL, M., OSTŘANSKÝ, B., RATAJ, T. Islám v srdci Evropy. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1554-9., 
str. 216 
3 MENDEL, M., OSTŘANSKÝ, B., RATAJ, T. Islám v srdci Evropy. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1554-9.,  
str. 213 
4Tamtéž., str. 246 
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Mozart občas oblékal svou hudbu do tureckého stylu, ve svém díle ztvárnil Turka jako kladnou 

postavu a ve Vídni dnes tvoří Turci druhou největší etnickou menšinu1. Vedle toho se vyskytlo 

roku 2016 několik extremisticky laděných protestantů na Maria-Theresia Platz kousek od 

Hofburgu a tvář sochy Marie Terezie zakryli burkou. Pod ní tato skupina upevnila znamení 

s nápisem „Islamizace? Ne, děkujeme2!“. Jejich počínání mi bylo impulsem ke koláži Wolfgang 

Ahmad Mozart (3), kterou jsem chtěla upozornit také na kulturní obohacení, které islám 

přinesl, včetně inspirace, jakou byl například Mozartovi při komponování mých oblíbených děl. 

A navíc jsem tím zamýšlela položit otázku, proč někteří mají problém s konfrontací zahalených 

žen, strach z mnohdy exoticky a cize působícího oblékání muslimů, ale s turecky oděnou 

hudbou geniálního skladatele potíž nemají? Možná proto, že Turecký pochod je nám důvěrně 

známý, kdežto samotní Turci a muslimové jiných etnik a národností jsou nám velmi vzdálení. 

Já jsem však při vstupu do své mezinárodní skupiny studentů v programu Erasmus zjistila, že 

právě Turci mi jsou svou povahou a naturelem překvapivě nejblíž a konečně jsem mohla zblízka 

poznat ty tolik „obávané“ muslimy. 

6. Moji přátelé a jejich příběhy – 
portréty 

6.1 Esra3  

Esru (4) jsem potkala krátce po příjezdu do Vídně ve škole, kde jsme absolvovali spolu s dalšími 

studijní program pro zahraniční studenty. Na jedné z prvních hodin, na které jsme se měli blíže 

poznávat a seznamovat, jsme dostali všichni za úkol stoupnout si na obrovskou mapu na místo, 

                                                      

1 Wien: Facts and figures on Migration 2017 – Viennese population. [online]. [cit. 2018-16-6]. Dostupné z:  
https://www.wien.gv.at/english/social/integration/basic-work/facts-figures.html  
2 Express: Rebecca Perring: Furious campaigners cover Queen's statue with BURKA in protest against Islam, 
2016. [online]. [cit. 2018-16-6]. Dostupné z: https://www.express.co.uk/news/world/738876/Campaigners-
cover-Maria-Theresa-Queen-statue-burka-protest-anti-Islam-Muslim  
3 Všechna jména mých čtyř přátel byla z důvodu ochrany osobních údajů změněna a se zveřejněním dalších 
informací všechny osoby souhlasily. 

https://www.wien.gv.at/english/social/integration/basic-work/facts-figures.html
https://www.express.co.uk/news/world/738876/Campaigners-cover-Maria-Theresa-Queen-statue-burka-protest-anti-Islam-Muslim
https://www.express.co.uk/news/world/738876/Campaigners-cover-Maria-Theresa-Queen-statue-burka-protest-anti-Islam-Muslim
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odkud jsme přicestovali. Ani mě nenapadlo blíže zkoumat, kde přesně Esra stojí, podle vzhledu, 

jejího přízvuku a jména jsem si domyslela, že to bude jistě Italka. Krátké tričko, rudé rty a 

vyčesané vlasy mi ihned evokovaly vzhled mých italských kamarádek, se kterými jsem se kdysi 

spřátelila na výměnném pobytu v Itálii. Při následujících hodinách jsem se s Esrou měla 

možnost seznámit víc. V domnění, že je to Italka, jsem k ní s nadšením přistoupila a začala 

básnit o mém tehdejším studijním pobytu v Toskánsku a zeptala se, z jakého italského města 

pochází. Dotčeně se ohradila, že není z Itálie a hrdě mi oznámila, že její vlastí je Turecko.  

To mě donutilo přehodnotit vlastní, naivní a stereotypní představy jednak o Turecku, tak o 

tureckých ženách. Předtím mě vůbec nenapadlo, že by šátek na hlavě mohl být dobrovolná 

volba samotné ženy, myslela jsem si, že to zkrátka patří k muslimské kultuře, kterou všichni 

respektují a ctí stejným způsobem. Zmátlo mě hlavně to, že se Esra hlásí k islámu a je hrdá na 

to, že je muslimka, ale nepovažuje za důležité deklarovat to zahalenou hlavou, a navíc se 

výrazně maluje. Podle ní je důležité hlavně to, jak člověk jedná – jestli je spravedlivý, milosrdný 

a čestný. Úctu Bohu vzdává hlavně tím, že každý rok dodržuje postní měsíc, ramadán, který 

praktikuje opravdu poctivě. V tento měsíc si i občas čte Korán.  

Nejen Esrin vzhled, ale hlavně její rozhled a asertivita mi ukázaly, že má představa submisivní 

a zbožné muslimky, která se stará hlavně o rodinu, nemá šanci obstát. Což mě motivovalo, 

abych dál objevovala mně dosud neznámé aspekty islámské společnosti. Postupně jsem 

během rozhovorů žasla nad tím, jak je Esra uvědomělá, silná žena, která se nebojí mnohdy 

nesouhlasit s názory našeho tureckého spolužáka Omara, který se také prohlašoval za 

muslima, ale hlouběji o své víře a kultuře nepřemýšlel a bral to jako tradiční součást života 

v Turecku. Nebála se před ním kritizovat v mnoha aspektech patriarchální muslimskou 

společnost a tureckou politiku. Její názory zněly dosti feministicky, ale stále v nich zněla spolu 

s tím úcta a láska k její turecké a muslimské identitě. Její matka dokonce studovala a vyučovala 

dokonce na islámské teologické fakultě a nikdy nevyšla ven bez šátku. Svou dceru by ale nikdy 

nenutila k nošení hidžábu a ponechala to na Esrině osobní volbě. Navzdory silnému poutu ke 

své rodné zemi však Esra toužila žít a studovat raději ve Vídni, kde se podle jejích slov žije 

svobodněji a navíc si zde připadala jako doma díky všudypřítomným tureckým podnikům a 

přítomnosti početné turecké populace. Rozhodla se tedy nakonec ve Vídni zůstat a dokončit 

tam celé studium. Akademik švýcarského původu Tariq Ramadan a autor zásadních prací a 

článků o islámu v Evropě, působící v současné době v Oxfordu, zdůrazňuje, že všichni mají 
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„mnohočetnou, proměnlivou identitu a neexistuje důvod – náboženský, právní či kulturní -, 

aby žena nemohla být zároveň Američanka nebo Evropanka a muslimka. Miliony jedinců dnes 

a denně dokazují, že to možné je1“. 

Navíc se v dnešní době se můžeme setkat s řadou muslimských feministických skupin. 

Vycházejí z vlastních výkladů Koránu a prorokova příkladu, odmítají patriarchální způsob čtení 

koránských pasáží o ženách, nechtějí pouze pasivně přijímat přísná pravidla, jež muslimská 

společnost během staletí vypracovala, zároveň s tím se snaží držet základních principů víry2. 

Muslimské feministky nazývají svou vlastní snahu o islámský způsob života „genderovým“, 

případně „rtěnkovým džihádem“3. Bojovat za změnu je zkrátka možné různými prostředky. 

Esra mi ukázala, že džihád může vypadat i jinak a svou spontaneitou, inteligencí a upřímnou 

vírou mi otevřela nový svět muslimských žen, který se radikálně lišil od mých cestovatelských, 

romantických představ. O iluze mě začala připravovat posléze každá další setkání 

s muslimskými spolužáky. Rozhodla jsem se tedy časem vytvořit portréty svých nových 

muslimských přátel, kterým jsem chtěla dát skrze portréty hlas a vybídnout diváky k dialogu. 

Stejně jako v kampani s názvem #IAmMuslim4 jsem zamýšlela dát divákům, i portrétovaným, 

prostor k asociacím a vyjádřením se k tomu, co pro ně znamená muslimská identita. Tento 

rozhovor si pak každý může pomyslně doplnit do prázdného bílého prostoru mluvící bubliny a 

porovnat své představy rozhovoru před a po zjištění bližších informací o dotyčném. 

6.2 Hamid  

Na univerzitě, kde jsem studovala, se každý rok pořádá Den lidských práv, kdy se promítá 

dokument uprchlických táborech na Západní Sahaře, kam jezdí studenti a pedagogové 

pomáhat. Na promítání přišlo jen pár pedagogů a ze studentů já a ještě jeden mladík. Ten se 

                                                      

1 Ramadan, T.: What I believe. Oxford: Oxford University Press, 2015., str. 5. IN: HILLENBRAND, Carole. Islám. 
Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-685-1., str. 253 
2 HILLENBRAND, Carole. Islám. Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-685-
1., str. 233 
3 Tamtéž. 
4 Kampaň vedená neziskovou organizací People against Suffering Oppression and Poverty a agenturou Native, 
která má cíl bojovat s islamofobií a rasismem. V rámci této kampaně vznikla na sociálních médiích platforma, 
kde lidé mohou vyjadřovat své názory a pocity ohledně muslimů a muslimské identity a mohli být 
konfrontováni se svými předsudky. Více dostupné online na: http://www.vocfm.co.za/iammuslim-campaign-to-
challenge-islamophobia/  

http://www.vocfm.co.za/iammuslim-campaign-to-challenge-islamophobia/
http://www.vocfm.co.za/iammuslim-campaign-to-challenge-islamophobia/
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po promítání vydal mým směrem, aby se mnou sdílel své dojmy. Zjistila jsem, že je to 

sympatický Arab jménem Hamid (5), kterého zajímalo, co mě přivedlo na promítání. Když jsem 

mu pověděla o mé fascinaci diverzitou islámu, o které jsem měla před Erasmem zkreslené 

představy, nadšeně se rozhovořil o své muslimské víře a radosti, že někdo je ochoten vidět 

muslimy jako obyčejné lidi a ne hned jako teroristy. Podělil se se mnou také o nadšení 

z učitelské profese a z toho, jak ho baví dětem otevírat obzory a mysl. Svěřil mi ale i jeho 

rozčarování z předsudků a strachu, se kterými se poslední roky setkává stále častěji. Některým 

rodičům prý začalo vadit, že jejich děti učí Arab a mají obavy, které vyrůstají z obrazu, který se 

šíří v médiích, která referují o opakujících útocích islamistů. Přitom Islámský stát a jeho hrůzné 

činy bylo pro něj obzvláště citlivé a bolestivé téma, protože jeho rodina pochází z Iráku a sám 

přišel o pár přátel, kteří v Iráku na rozdíl od jeho rodiny zůstali. Po Hamidových slovech jsem 

pochopila, že fanatický radikální islám nejvíce ubližuje právě muslimům1 a pokud budeme 

upřímně usilovat o vcítivé porozumění, máme daleko větší šanci, že se nám podaří spatřit také 

nesmírné utrpení muslimů způsobované islámskými radikály2.  

Také se zajímal, jakou víru vyznávám já. Společně jsme pak porovnávali mé křesťanství a jeho 

muslimskou víru a došli jsme pozoruhodných shod jak v praxi, tak ve věrouce. Byl překvapivě 

sečtělý, co se křesťanství týče, měl mezi nimi hodně přátel. Rád se chodil modlit do katedrály, 

protože mu prostředí této krásné stavby na Svatoštěpánském náměstí poskytovalo v rušném 

centru klid pro rozjímání. Tam jsme spolu uctili Pannu Marii tichým spočinutím před jejím 

obrazem a zde mi došlo, že mu nevadí obrazy světců a proroků, a naopak je obdivuje. Vysvětlil 

mi, že je ší´itským muslimem, takže s obrazy proroků se setkává často. A úcta k Panně Marii je 

u nich běžná, stejně jako úcta k Ježíši, o kterém mluvil s upřímným obdivem. Jeho neobyčejná 

otevřenost byla daná také jeho sympatiemi k súfismu, ze kterého čerpal inspiraci, takže více 

než jiní muslimové zdůrazňoval lásku a vztah k Bohu před přísným dodržováním pravidel. Byla 

jsem mu velmi vděčná, že mě seznámil se sújiskou filmovou a hudební tvorbou, protože oba 

jsme se shodli v tom, že umění nám pomáhá přiblížit se Bohu a zažít bezmála mystické stavy. 

I když ve Vídni vyrůstal a považuje ji za svůj domov, v některých oblastech zůstává zakořeněn 

ve své tradici a cítí se být jak Rakušanem, tak Iráčanem. Jako většina muslimů cítí silný citový 

                                                      

1 Srov. HOŠEK, Pavel. Islám jako výzva pro křesťany. Praha: Návrat domů, 2016. ISBN 978-80-7255-375-4., str. 43 
2 HOŠEK, Pavel. Islám jako výzva pro křesťany. Praha: Návrat domů, 2016. ISBN 978-80-7255-375-4., str. 43 
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vztah vůči islámu jako nedílnou součást své kulturní identity. Nepije alkohol, modlí se, 

navštěvuje mešitu, dodržuje ramadán a snaží se pomáhat potřebným.  

Mně také pomohl, abych se ještě více otevřela a pochopila, že svět islámu je kulturně civilizační 

okruh, který je vnitřně tak nesmírně rozmanitý, že sama tato rozmanitost by měla být účinným 

protilékem každého zbrklého uvažování1. A to platí jak v pozitivním, tak negativním smyslu. 

Ukázal mi světlou část světa islámu, nezapomněl ale upozornit i na narůstající počet stoupenců 

radikálních proudů, kterých i ve Vídni za poslední dobu přibylo. Zároveň se však od takových 

forem islámu distancoval a přiznal se, že nám, katolíkům, závidí autoritu v podobě papeže, 

který udává jednotu naší církvi a vede ji právě v duchu lásky a milosrdenství a oficiálně 

odsuzuje ty podoby víry, které by chtěly rozšiřovat násilí a zlo. Bohužel normativní literatura 

islámské tradice je natolik obsáhlá a členitá a natolik otevřená širokému spektru výkladových 

možností, že při vhodném výběru citovaných textů je možné odůvodnit a nábožensky 

legitimizovat takřka cokoliv, například vše od důsledného principiálního pacifismu až po 

radikální militantní džihádismus2. A zatím není jednotící autorita, která by tomu zabránila. 

Přesto je Hamid smutný, když jsou některými lidmi všichni muslimové viděni jako 

potencionální teroristé a má někdy chuť vymezit se vůči tomuto předsudku jako hrdina jeho 

nejoblíbenějšího filmu Jmenuji se Khan. V něm je hlavní hrdina filmu, indický muslim trpící 

Aspergerovým syndromem, rozhodnutý dostat se k prezidentovi USA, aby mu řekl, že se 

jmenuje Khan, je muslim a není terorista. Chce tím hájit své místo v americké společnosti, kde 

našel domov a vzdát čest památce svému mrtvému synovi, kterého rasističtí spolužáci ubili 

k smrti kvůli jeho původu. Film odráží atmosféru po útoku 11. září 2001, a i když je místy 

bollywoodský styl doveden až ke kýčovitosti, nepostrádá hloubku a inteligentní humor, takže 

se mi stal inspirací pro jednotící rámec portrétů všech mých přátel. Byli moc rádi, že mohou 

sdílet své příběhy a být viděni jako obyčejní lidé. Často jim ale není nasloucháno, lidé mnohdy 

zůstávají u jejich vzezření a neposlouchají je, stejně jako hlavního hrdinu filmu. K tomu 

dodejme, že ironií osudu byl protagonista hlavní role Shah Rukha Khan roku 2009 zadržen kvůli 

                                                      

1 HOŠEK, Pavel. Islám jako výzva pro křesťany. Praha: Návrat domů, 2016. ISBN 978-80-7255-375-4., str. 39 
2 Tamtéž., str. 45 
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muslimskému jménu lidmi z imigračního úřadu na letišti v New Jersey, když letěl propagovat 

tento film1. 

6.3 Feyzan 

Svůj domov našla před lety ve Vídni také Feyzan (6) se svým manželem Hasanem. Do Rakouska 

přišli kvůli práci, protože na venkově v severní části Turecka bylo těžké si vydělat na živobytí. 

Ve Vídni se Feyzan živí doučováním matematiky a chemie, které v Turecku vystudovala. 

K tomu, aby se mohla stát učitelkou ve vídeňské škole, ale potřebuje ještě rakouské vzdělání, 

a proto se po delší době rozhodla, že znovu nastoupí jako student do školní lavice. A právě ve 

škole jsme se seznámily, Feyzan si nešlo nevšimnout. Stále chodila v pestrém oblečení, které ji 

pokrývalo téměř od hlavy až k patě. Odhalené měla jen dlaně a obličej. Přes její konzervativní 

zahalení však působila nesmírně otevřeně. Nebála se projevit své názory a její vřelá povaha si 

mě ihned získala. A přišlo mi opravdu zajímavé, jak moc se mohou lišit ženy jedné národnosti 

a jedné víry. Feyzan byla pravý opak Esry. Chodila tradičně zahalená, nepoužívala žádná líčidla, 

chodila často do mešity, v ramadánu pravidelně četla Korán, samozřejmě nepila alkohol a svou 

zemi se všemi jejími zvyky milovala a ctila i s celou společenskou situací. Zvykla si sice i ve Vídni, 

necítila se tu cize, ale toužila se jednou zase vrátit do Turecka, kdyby se tam naskytla lepší 

pracovní příležitost a podmínky. Bohužel největším problémem muslimských zemí dnešního 

světa je bída. To znamená neuspokojivá životní úroveň, negramotnost, nedostupnost 

kvalitního lékařského ošetření. Tyto důsledky materiální nouze a neutěšené hospodářské 

situace ve většině muslimských zemí dneška jsou také (hned po bezprostředním ohrožení 

života) nejsilnějším motivačním faktorem migrace2. 

Mnoho muslimů se snaží vracet do vlasti, je-li to možné, alespoň na ramadán, který se 

pochopitelně mnohem lépe praktikuje v muslimské zemi. Feyzan s manželem se však kvůli 

práci nemohou vždy na ramadán do Turecka vypravit, ale vrací se tam každým rokem na 

prázdniny. Ramadán tak zahajují společně s komunitou vídeňských muslimů v obrovském 

                                                      

1 ČSFD: Jmenuji se Khan. [online]. [cit. 2018-17-6]. Dostupné z:  https://www.csfd.cz/film/248568-jmenuji-se-
khan/zajimavosti/?type=film  
2 HOŠEK, Pavel. Islám jako výzva pro křesťany. Praha: Návrat domů, 2016. ISBN 978-80-7255-375-4., str. 84 

https://www.csfd.cz/film/248568-jmenuji-se-khan/zajimavosti/?type=film
https://www.csfd.cz/film/248568-jmenuji-se-khan/zajimavosti/?type=film
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islámském centru, jehož součástí je modlitebna pro muže a pro ženy, jež jsou tradičně 

oddělené. Měla jsem štěstí, že jsem Feyzan navštívila zrovna den před zahájením tohoto 

postního měsíce. Když viděla můj zájem o jejich tradice a kulturu a to, že prožívám svou víru, i 

když odlišnou, upřímně s nimi, nabídla mi, zda se s nimi nechci účastnit první ramadánové 

večeře a zahajovací modlitby v přímo v islámském centru s muslimy z celého světa. Takovou 

příležitost vžít se přímo do jejich role jsem nemohla vynechat. Svou zkušenost popisuji v další 

kapitole, kde svou „performance“ popisuji. 

6.4 Ahmed  

Než jsem vstoupila do modlitebny ve Vídni, měla jsem už jednu zkušenost s prostředím jedné 

pražské mešity. Byla to ale exkurze s přednáškou, kterou jsme absolvovali ve skupince, a 

tématem bylo Milosrdenství v islámu. Prostoru k dialogu nebylo mnoho, ale slova pana 

Ahmeda, který nás místem provedl, se mě hluboce dotkla. Vysvětloval, jak je koncept 

milosrdenství jedním z nejdůležitějších, vždyť dvě nejčastěji užívaná jména Alláhova jsou 

Milosrdný a Slitovný, což nám ukázal i na kaligrafiích zdobící stěny mešity. Bohužel se v České 

republice setkává mnohdy s islamofobními názory, nejvíce jsou prý slovním útokům a urážkám 

vystaveny ženy, jelikož je na první pohled vidět jejich víra. Pan Ahmed (7) nám potvrdil, že 

poslední dobou začalo přibývat konvertitek i z řad českých žen. Nezřídka mezi nimi najdeme 

ženy vysokoškolsky vzdělané, jejichž konverze mají rozmanité příčiny: hledání pevných a 

jednou provždy daných životních hodnot a otázkou po smyslu života počínaje a inspirací 

příkladem blízkých zdaleka nekonče1.  

Jinak je pan Ahmed muslim žijící v Praze, kde je spokojený, má rád toto město, ale 

nejspokojenější by byl v Sarajevu. Pochází nedaleko od bosenského hlavního města, ale 

v době, kdy dospíval, probíhala v Bosně válka a nevraživost a násilí vůči muslimskému 

obyvatelstvu zažil také ve své vlasti. Když potom po studiu dostal možnost jít do Prahy, rozhodl 

se nabídku přijmout. Zde se často zapojuje do mezináboženského dialogu, protože jedině 

                                                      

1 MENDEL, M., OSTŘANSKÝ, B., RATAJ, T. Islám v srdci Evropy. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1554-9., 
str. 428 
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dialogem lze stavět mosty, bořit předsudky a hledat společné cesty. Vyjednání vzájemně 

přijatelných podmínek koexistence, má-li být úspěšné, musí být konkrétní, věcné, bez 

vzájemné zlomyslnosti a pohrdání1. Proto je vždy otevřený diskutovat na jakékoli téma, včetně 

těch citlivých, jakým je třeba tolik diskutovaný terorismus a extremismus, s kterým zásadně 

nesouhlasí a mrzí ho, že tak zkresluje celkový pohled na široký fenomén, kterým islám je. 

7. Snaha o bližší poznání a dialog – 
performance 

V Palestině ani v Česku jsem neměla odvahu obléknout si hidžáb a vyrazit v něm do ulic. A 

nechtěla jsem se jen procházet někde sama, ale toužila jsem se stát na chvíli i součástí většího 

celku. Alois Musil také nechodil po habsburské monarchii oblečený jako beduín, tak se oblékal 

mezi muslimy v pouštích, kde byl „mezi svými“. Chtěla jsem splynout v nějakém přirozeném 

prostředí, poznat nikoli reakce na muslimy, ale reakce muslimů a je samotné. Když mi později 

Feyzan ve Vídni nabídla účast na zahajovacích modlitbách měsíce ramadánu a společnou první 

večeři po setmění slunce, neváhala jsem ani na okamžik a vzala jsem to jako výzvu pro svou 

Ramadánovou performance (8-10). Vnímala jsem to jako událost, ve které však nebudu hrát, 

ale pokusím se existovat v nové realitě zcela přirozeně. Jako v performance, která je 

definována také jako způsob zapojení se do společenské reality, specifického prostoru a 

politiky identity2.  

Povinnost půstu začíná, když se objeví ramadánský nov nebo když uplyne třicet dní 

předchozího měsíce ša´bán. V okamžiku, kdy je za úsvitu na obzoru vidět první paprsek světla, 

                                                      

1 HOŠEK, Pavel. Islám jako výzva pro křesťany. Praha: Návrat domů, 2016. ISBN 978-80-7255-375-4., str. 62 
2 Tate: Art Term: Performance Art. [online]. [cit. 2018-17-6]. Dostupné z: http://www.tate.org.uk/art/art-
terms/p/performance-art  

 

http://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/performance-art
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nastává půst daného dne, když se setmí, půst končí1. A právě v tento první den, když se 

setmělo, jsem byla pozvána na ramadánovou večeři. Doporučuje se, aby muslim půst záhy 

přerušil a podle prorokova příkladu snědl datle a zapil je vodou, než si dá později větší jídlo2 a 

také tomu tak bylo též při zahájení večeře u Feyzan. Bylo zajímavé, že i když byla Feyzan doma 

a v přítomnosti nebyl cizí muž, nechtěla si sundat hidžáb. Prý je jí přirozenější nosit ho i doma, 

protože se cítí více sama sebou. Šátek se stal součástí její existence, více jí upomíná její kořeny 

a posiluje identitu. Ukázala mi své nejoblíbenější barvy a fotografii v bílém svatebním hidžábu, 

kterou měla jako potisk na polštáři. Udivilo mě, že navzdory prázdným stěnám, kde visela jen 

jedna kaligrafie a květina, a jejímu silnému sunnitskému založení jí nevadí mít na polštáři svůj 

portrét. Vysvětlila mi, že portréty mít může, ale nesmí je vystavovat. Takže fotografie i s tou 

na polštáři má vždy schované, aby se andělé nevylekali při vstupu do domu. To by prý už totiž 

nikdy nepřišli a pro rodinu by to byla ztráta jejich ochrany. Feyzan a její manžel mají stejně 

nejraději tradiční umění a vystavit si portrét by je ani nenapadlo.  

Dalším zvykem jejich ortodoxní praxe bylo to, že muž nepodává při seznámení ženě ruku, na 

což mě Feyzan předem upozornila. Jinak byl ale pan Hasan velice milý a starostlivý, ale nedíval 

se mi do očí, což mě trochu mátlo. Když jsme měli odcházet do mešity, poprosila jsem Feyzan, 

zda by mi nepůjčila nějaký šátek a něco přes sebe, protože v upnutých šatech bych působila 

nepatřičně a výstředně mezi zbožnými muslimkami. Ochotně mi nabídla volný černý šat a 

závoj, který mi pomohla uvázat. K mému překvapení se mi po mé proměně pan Hasan začal 

dívat do očí a neměl už takový odstup. Jak jsem pochopila, zahalení v jeho očích dodává ženě 

důstojnost a vzhled slušné, zbožné ženy. Cítila jsem najednou větší svobodu a volnost. Když 

jsme se vydali metrem do islámského centra, byly ulice, vozy a nástupiště plné muslimů 

nejrůznějších barev pleti, oděvů a vůní. Viděla jsem pestrobarevé hidžáby Afričanek, strohé 

zahalení žen odněkud z Malajsie, černé nikáby zahalující tváře žen ze Saudské Arábie i hidžáby 

odhalující pramínky vlasů, jak to nosí třeba ženy v dnešním Íránu, kde otázka viditelných vlasů 

je stále aktuální především proto, že ženy neustále testují hranice3.  

                                                      

1 HILLENBRAND, Carole. Islám. Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-685-
1., str. 92 
2 Tamtéž. 
3 HILLENBRAND, Carole. Islám. Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-685-
1., str. 230 
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V mešitě mě Feyzan uklidnila, že nemusím nic dělat a mohu jen pozorovat, ale já jsem chtěla 

být zúčastněným pozorovatelem a zajímalo mě, jaké to je všechno prožít celým svým tělem. 

Podala mi tedy modlitební kobereček a já se na něm modlila po způsobu, jakým to dělaly 

všechny ženy, které byly seřazeny před obrazovkou, na které byl vidět imám přednášející 

modlitby mužům v horní části mešity. Tam ženy přístup neměly, modlitebny byly dvě, 

oddělené pro každé pohlaví zvlášť. Ženy měly před sebou jen obrazovku, ale stejně byl hlavní 

zvuk, arabsky recitované pasáže z Koránu, které se rozléhaly prostorem. Obraz jsem ani 

nevnímala. Zato recitaci ano. Bylo to nádherné, ale jediné, čemu jsem rozuměla, bylo zvolání 

Alláhu akbar (Bůh je převeliký). To uvozuje každý modlitební úsek s názvem rak´a, což je 

modlitební cyklus, během kterého musí muslim provést několik jednoduchých pohybů či 

postojů – vstávání, rozevírání dlaní, stání, klanění se, sed klečmo na patách, padnutí k zemi a 

dotknutí se jí čelem, navracení se do sedu na patách před opakovanou prostrací1. A pak jsem 

samozřejmě uměla říct pozdrav Salám alejkum, který celý cyklus uzavíral. 

Všechno mi připadalo nějak přirozené, mnoho gest mi připomínalo katolickou bohoslužbu, 

cítila jsem se tu vlastně tak trochu „jako doma“. Až na to rozdělení mužů a žen. Zjistila jsem 

však, že mi to vlastně ani nevadí, spíše naopak mi to pomáhalo ještě lépe se soustředit na 

modlitby. Celou dobu jsem nezaznamenala, že by si někdo všiml, že nejsem muslimka. Feyzan 

říkala, že vypadám naprosto přirozeně a byla moc ráda za můj zájem. Po asi hodinové 

modlitbě, která končila před půlnocí, mi pan Hasan ještě přinesl Korán, který v islámském 

centru koupil a s politováním mi oznámil, že český překlad tam neměli. Feyzan mi pak darovala 

kobereček z Mekky a oblečení, když jsem jí řekla, že se v něm cítím moc dobře. Jejich 

velkorysost a štědrost vedla tak daleko, že se mnou ještě v noci jeli přes půlku města, aby mě 

doprovodili až ke dveřím bytu a ujistili se, že jsem v pořádku došla domů. Chvíli jsem 

přemýšlela, zda si o mě také nemyslí, že jsem se rozhodla konvertovat k islámu, jako se to stalo 

i Aloisovi Musilovi, když se dostal k muslimům tak blízko. Mé myšlenky ale nakonec zahnala 

mocná vlna radosti a vzpomínek na tu výjimečnou noc, kdy jsem se mohla stát součástí jejich 

komunity a připojit se s nimi v modlitbě k chvále a díkům. A potěšilo mě, že mám další příklad 

možné koexistence, kterým jsem mohla podnítit diskusi a vyvrátit názor i některých mých 

                                                      

1 HILLENBRAND, Carole. Islám. Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-685-
1., str. 87 
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blízkých, že všechny zahalené ženy jsou potencionální teroristky. Je přirozená jistá míra 

strachu, zvlášť v naší zemi, kde muslimů je málo. Na ženy nosící hidžáb u nás lidé často pohlížejí 

s nedůvěrou; nejde ale přitom o pouhý výsledek skutečnosti, že islám tady nemá právě nejlepší 

reputaci, avšak možná mnohem podstatnější fakt, že Češi nejsou na takto otevřený projev 

religiozity připraveni 1 . Připravit je může jedině informovanost, poznávání, diskuse. Ať už 

s konkrétními muslimy nebo s umělci. Jedině tak se může toto téma dotknout konkrétního 

života konkrétních lidí. A pokud tuto úlohu má umění splňovat, musí být také živé.  

„Vždy jsem chápal a také tak učím, že umění musí být spojené se životem2“, řekl v televizním 

rozhovoru na ČT 24 kontroverzní umělec, vysokoškolský pedagog a performer Milan Kohout. 

„U mých akcí jsem si mnohdy ověřil, že skutečně nastartovaly alespoň diskuzi, v mnohých 

případech dokonce změnily situaci: Když jsem se po revoluci vrátil, byl jsem šokován latentním 

rasismem místní společnosti“, uvedl dále Kohout a popsal svou performance, kdy rozřízl 

českou vlajku a kusy dal na každou část plotu v Ústí nad Labem, který rozděloval Romy od 

zbytku obyvatel města. Díky odvysílání akce na BBC a CNN se zastupitelstvo pod tlakem 

veřejnosti rozhodlo zeď zbořit. Jeho další performance jsou často ještě kontroverznější a na 

hranici zákona podobně jako výše zmíněné hanobení českého státního symbolu. Svými díly a 

akcemi kritizuje kapitalismus, konzumerismus, rasismus, protiimigrační politiku i náboženství 

a to často nevybíravým způsobem. Přesto upozorňuje na důležitou věc: „Umění má podle mě 

tři atributy: jak to vidím očima – estetika, jak to chápu mozkem – kognitivita, jak to cítím 

srdcem – etika. A ten etický rozměr je pro mě úplně nejdůležitější. Jenže v posledních 25 letech 

umělci úplně zapomněli na svou roli kritika, rebela, burcovače veřejného mínění 3 “. 

Neočekávám, že by se mi podařilo vyburcovat diskuse, bořit všechny stereotypy, strachy i 

naivní představy o islámu, které tady máme. Ty jsou často i pochopitelné a přirozené. Nejde 

jen o burcování a boření, ale také o stavění. A to bylo mým cílem – vytvořit mosty, kterými 

jsem se mohla přiblížit muslimské kultuře, a jedním z těch mostů mi bylo umění, které může 

                                                      

1 MENDEL, M., OSTŘANSKÝ, B., RATAJ, T. Islám v srdci Evropy. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1554-9., 
str. 428 
2 ČT 24: „Náboženství doslova nesnáším,“ říká Milan Kohout. [online]. [cit. 2018-18-6]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/archiv/1247422-nabozenstvi-doslova-nesnasim-rika-milan-kohout  
3 Tamtéž. 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/archiv/1247422-nabozenstvi-doslova-nesnasim-rika-milan-kohout
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zprostředkovat dialog, který bude otevírat nejen oči a mysl, ale také srdce, jak poukázal Milan 

Kohout. 

8. Vlastní vnitřní prožitek 

Nakonec mi po tom všem zůstal pocit nesmírného obohacení, cítila jsem se blíž také svým 

vlastním kořenům. Odoláme-li totiž pokušení rozumět těm druhým lépe, než oni rozumějí sami 

sobě, odoláme-li pokušení k předčasným zobecněním, ať už jde o idealizování, či 

démonizování, vycházejí při poctivé snaze o porozumění islámu najevo některé důležité 

podobnosti mezi křesťanskou tradicí a tradicí islámskou1.  A nejdůležitějším zážitkem pro mě 

byla zkušenost sdílení víry navzdory rozdílům její věrouky a praxe a ochota sdílení se vůbec, 

která mi pomohla blíže pochopit alespoň částečně islámskou kulturu a muslimy samotné. 

Vnímám samozřejmě i stinné stránky jejich kultury a víry, ale vždy je důležité vidět v nich na 

prvním místě jejich lidskou stránku a až poté tu muslimskou.   

I když mnohým ženám připadá zahalování vlasů jako utlačování žen, já si připadala naopak více 

svobodně, pohodlně a bezpečně před drzými zraky mužů. To opravdu muslimským ženám 

závidím, že se nemusí starat příliš o úpravu vlasů a navíc splývavé oblečení, které jsem v mešitě 

měla, bylo velice příjemné. Malovala jsem se v šátku proto ještě několikrát, abych alespoň na 

chvíli mohla strávit v představě, že bych takto chodila každý den a užívala si tu svobodu. To 

bych ale musela odjet jako Alois Musil někam, kde je takový model standardním oblečením. 

Tak jsem si užívala pohodlí alespoň při malbě Zahalená (11) a přitom myslela na všechna světla 

a stíny islámu, na mé růžové představy a černé obavy a tyto barvy se mi také promítly na 

hidžáb, na kterém nechybí ani bílá barva symbolizující naději, že islámský svět projde 

skutečnou reformou a islamizmus a mnohé ještě středověké zvyklosti budou odsouzeny. A 

doufám, že mnozí v něm uvidí větší rozmanitost a hloubku, než jen tvrdé právo, fanatismus a 

nerovné postavení žen. Carol Hillenbrandt však ve své knize Islám: Historie, současnost a 

                                                      

1 HOŠEK, Pavel. Islám jako výzva pro křesťany. Praha: Návrat domů, 2016. ISBN 978-80-7255-375-4., str. 42 
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perspektivy dodává: „Je pravda, že ve společenských ohledech staví Korán muže nad ženy. Tuto 

nerovnost je možné vnímat i jako odraz společnosti, do níž bylo islámské poselství zjeveno. Než 

se pustíme do jakékoli kritiky, měli bychom tuto nerovnost konfrontovat například s některými 

pasážemi z epištol sv. Pavla1“. A tak jsem slova svatého Pavla konfrontovala s praxí nošení 

hidžábu a řeholního oděvu na dalším autoportrétu Frauen (12), za kterým se skrývá otázka: 

Proč lidé hledí s takovým podezřením na zahalené muslimky, když jsme tu měli po staletí 

stejnou praxi, kdy si vdané ženy, řeholnice a ženy při modlitbě zakrývaly, a v některých 

případech stále zakrývají, hlavu? Vždyť ještě naše prababičky a babičky nosí šátky na hlavách. 

Možná by nám pomohla v pochopení muslimského světa snaha více pochopit i naše vlastní 

kořeny a vážit si tradic našich předků. Jak napsal Alois Musil: „Poznati znamená porozuměti a 

potom míti v úctě2“. 

  

                                                      

1 HILLENBRAND, Carole. Islám. Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. ISBN 978-80-7432-685-
1., str. 220 
2 MARTINÁSEK, P.: Alois Musil ve vzpomínkách. IN: Alois Musil. Život a dílo vynikajícího českého vědce a 
cestovatele. Katalog výstavy k 25. výročí úmrtí. Brno, 1969, str. 17-18 
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9. Islámské umění v pedagogické praxi 

9.1 Islámské umění ve výtvarné výchově 

Didaktickou část diplomové práce jsem zpracovala a realizovala jako součást výuky výtvarné 

výchovy na čtyřletém gymnáziu. Část úkolů jsem měla možnost odučit na gymnáziu Evropská, 

kde je součástí školy také střední pedagogická škola a lyceum. Gymnázium je zaměřeno na 

estetickou výchovu hudební nebo výtvarnou a navíc je zde ještě jedna třída smíšená, kde jsou 

žáci s hudební a výtvarnou specializací v jednom ročníku. Střední škola připravuje studenty 

v oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky a lyceum připravuje studenty na vysokoškolské 

studium se zaměřením na pedagogické, umělecké a humanitní předměty. Měla jsem možnost 

učit ve třídě 3. AG, tedy studenty gymnázia s výtvarným zaměřením, potom ve třídě 4. G, 

kterou tvoří gymnazisti se smíšeným zaměřením a ve třídě 4. BC střední pedagogické školy, 

takže bylo potom zajímavé i porovnání prací gymnazistů a středoškoláků.  

Je samozřejmé, že při hodinách výtvarné výchovy většinou nezbývá moc času na jiné umění 

než na to evropské, které je stěžejním tématem výtvarné výchovy podle rámcově vzdělávacích 

programů pro gymnázia, kde tvoří jednu velkou položku učiva světonázorové, náboženské, 

filozofické a vědeckotechnické zázemí historických slohů evropského kulturního okruhu1 a 

z této koncepce vychází většina maturitních otázek. Přesto jsou zde ještě průřezová témata, 

která škola musí povinně zahrnout do svých tematických plánů. Patří mezi ně také 

multikulturní výchova, ke které má můj didaktický projekt vedle výtvarné výchovy nejblíže a 

může žákům přiblížit ještě jiný kulturní kontext, než je ten evropský a seznámit je s širším 

pojetím kultury, než tomu v tradičně esteticky pojaté výtvarné výchově bývá.  

                                                      

1 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. ISBN 978-80-87000-
11-3., str. 55 
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Multikulturní vzdělávání ovšem nestačí, jako takové totiž sleduje spíše rozdíly a posiluje pozici 

MY versus ONI1. Je třeba zahrnout do výuky také interkulturní vzdělávání, neboť teprve oba 

přístupy dávají komplexní podobu potřebného výchovně-vzdělávacího působení – jakousi 

interkulturní multikulturalitu 2 . Interkulturalita je totiž nutným prostředkem k narušení 

stereotypních představ o „jiném“, cizím a vzdáleném. Interkulturní výchova vychází z 

prožitkového a dialogického procesu výměny přínosných znaků u potkávajících se kultur a ze 

vzájemné interakce, která je postavena na výchozím základě pozice MY – lidé. Základní 

myšlenkou je: Jako lidé máme své společné potřeby, ale i odlišnosti – ne tedy pouze jako 

příslušníci odlišných kultur, ale jako jedinečné osobnosti lidského druhu3. 

9.2 Umění a kultura ve výtvarné výchově 

S vlivy, které s sebou nesou interdisciplinární tendence, se kontext pro používání pojmu 

kultura výrazně rozšiřuje i ve výtvarné výchově4 a pro dnešní učitele je velmi potřebné se 

s tímto pojmem více zabývat, pokud nechce, aby se výtvarná výchova stala předmětem 

vydělujícím kulturu jako izolovaný fragment, zahrnující pouze výtvarné umění (výtvarnou 

kulturu), popřípadě design a některé aspekty vzešlé z oblasti folklorních zvyků5. S takovým 

pojetím si dávno nevystačíme a je třeba ho rozšířit, neboť kultura a umění přestaly být chápány 

jako exkluzivní a elitní disciplíny vypreparované z tkáně obyčejného života 6 . Je to ovšem 

náročný úkol, protože pojmy umění i kultura jsou velmi široké a těžko ohraničitelné. Jak jsem 

již psala na začátku teoretické části, diskurs umění i jeho teorie je sám v současné době určen 

interdisciplinárním polem, v němž zaznívají hlasy z oblasti filosofie, estetiky, vizuální 

                                                      

1 Srov. KOŤÁTKOVÁ, Soňa: Jak se vyrovnat s multikulturní a interkulturní výchovou ve vzdělávání učitelů? IN: 
Pedagogická orientace 3/2009, str. 122, dostupné z: 
http://www.ped.muni.cz/pedor/archiv/2009/pedor09_3_jak_kotatkova.pdf  
2 Srov. KOŤÁTKOVÁ, Soňa: Jak se vyrovnat s multikulturní a interkulturní výchovou ve vzdělávání učitelů? IN: 
Pedagogická orientace 3/2009, str. 123, dostupné z: 
http://www.ped.muni.cz/pedor/archiv/2009/pedor09_3_jak_kotatkova.pdf 
3 Tamtéž. 
4 FULKOVÁ, Marie. Diskurs umění a vzdělávání. 1. Praha: H+H, 2008. ISBN 978-80-7319-076-7., str. 226 
5 Tamtéž. 
6 SLAVÍK, J., CHRZ, V., ŠTECH, S. A KOL. Tvorba jako způsob poznávání. 1. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-
246-2335-1., str. 382 

 

http://www.ped.muni.cz/pedor/archiv/2009/pedor09_3_jak_kotatkova.pdf
http://www.ped.muni.cz/pedor/archiv/2009/pedor09_3_jak_kotatkova.pdf
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sémiotiky, poststrukturalismu, kulturní antropologie, psychoanalýzy, teorie filmu i gender 

studies. 1  S kulturou je to neméně náročné. Pojem kultura je komplikovaný a je neustále 

v pohybu, ale právě díky tomu nám dovoluje formulovat nejrůznější promluvy o lidské činnosti 

a vytvářet nejrůznější popisy a modely sociálního života2. Od konce 60. let jsou definovány 

systémy z hlediska strukturalistické lingvistiky a interpretativního pojetí antropologie, pro niž 

je charakteristické chápání kultury jako specifického textu či jako systému symbolů 

fenomenologické povahy. To nám dává možnost interpretovat význam těchto symbolů, a tak 

dojít až ke kulturním vzorcům, které determinují chování, ovládané významem3. 

Jde tedy o složitou problematiku, které se však jako učitelé výtvarné výchovy jednou 

nevyhneme. Zkrátka umění a kultura se vyskytují společně v kurikulárních dokumentech RVP 

a představují velmi komplikovaná pole výpovědí a sociálních praxí s proměnlivě 

ustanovovanými a vyjednávanými obsahy a funkcemi, rozehrávanými do významových sítí 

množstvím aktérů – jsou to všichni ti, kteří vstupují do interakcí z pozic umělců, konzumentů, 

obdivovatelů, znalců a sběratelů umění, a jsou to dokonce i ti, kteří se domnívají, že oblast 

umění a kultury ignorují, aniž si však uvědomují její mimikry v podobě obrovských objemů 

vizuální komunikace a produktů kulturního a mediálního průmyslu v našem „obyčejném“ 

životě4. 

9.3 Stereotypy o islámu a prekoncepty v naší mysli 

Téma islámského umění jsem chtěla uvést nejdříve v širším kulturním kontextu, proto jsem se 

zaměřila na samotný islám a muslimský svět a na to, co o něm studenti vědí a jak ho vidí. To je 

totiž klíčové pro vnímání celého komplexu islámského umění, které vychází z islámské kultury, 

která zahrnuje etické a náboženské hodnoty a systémy, právní předpisy, poznání, umění, a 

různorodé zvyky a tradice, které jsou ohromně bohaté a nejednotné. Zajímalo mě, s jak 

                                                      

1 FULKOVÁ, Marie. Diskurs umění a vzdělávání. 1. Praha: H+H, 2008. ISBN 978-80-7319-076-7., str. 48 
2 Tamtéž, str. 226 
3 SLAVÍK, J., CHRZ, V., ŠTECH, S. A KOL. Tvorba jako způsob poznávání. 1. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-
246-2335-1., str. 382 
4 Tamtéž., str. 377 
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různorodými prekoncepty žáci vstupují do tématu, a proto první dva dílčí úkoly mají charakter 

průzkumu, které měly žáky přimět k reflexi svého vlastního uvažování, čím je ovlivněno a jak 

moc velký dopad má na jejich přemýšlení vizuální kultura, která je obklopuje. 

Prekoncept byl podle Piageta vykládán jako infralogický předobraz pojmu zabarvený 

subjektivitou představy, senzomotorickými komponentami a ludickou symbolikou1. Piagetův 

konstrukt byl původně určen pro vysvětlení časných dětských projevů intelektuálních operací 

s určitým obsahem zakotveným v pojmu, ale vztah konceptu a prekonceptu lze pojímat šířeji 

na ose subjektivita vs. intersubjektivita2. Spjatost prekonceptu a konceptu je tedy klíčovým 

momentem pro výklad vztahů mezi subjektivním rozuměním určitého obsahu a 

intersubjektivním dorozumíváním se o něm3. 

9.4 Když se řekne islám – kresby prekonceptů 

Pomůcky: čtvrtky, fixy 

Koncepty: islám – prekoncept – stereotyp – asociace 

Na tento úkol měli žáci všech tří tříd zhruba půl hodiny, během které měli na malé kartičky ze 

čtvrtky nakreslit jednoduché kresby fixem svých prekonceptů o islámu. Každý měl vytvořit 2-3 

kresby buď zvlášť či na jeden papír, jelikož jeden výjev by neměl zase tak velkou výpovědní 

hodnotu a v každé třídě bylo jen něco mezi 10-12 studenty, protože mají výtvarnou výchovu 

rozdělenou na poloviny. Fixy jsem zvolila záměrně, nedovolují tolik prokreslování detailů a 

cílem nebyla dokonale technicky zvládnutá kresba, nýbrž jasný a jednoduchý obraz, který by 

byl srozumitelný a výstižný. 

Žáky jsem seznámila s tématem své pedagogické praxe a vysvětlila jim, že k pochopení 

islámského umění je nejdříve nutné zamyslet se nad islámem samotným. K tomu, abych 

                                                      

1 PIAGET, Jean. IN: SLAVÍK, J., CHRZ, V., ŠTECH, S. A KOL. Tvorba jako způsob poznávání. 1. Praha: Karolinum, 
2013. ISBN 978-80-246-2335-1., str. 64 
2 SLAVÍK, J., CHRZ, V., ŠTECH, S. A KOL. Tvorba jako způsob poznávání. 1. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-
246-2335-1., str. 64 
3 Srov. SLAVÍK, J., CHRZ, V., ŠTECH, S. A KOL. Tvorba jako způsob poznávání. 1. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 
978-80-246-2335-1., str. 65 
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zjistila, s jakými znalostmi, poznatky a zkušenostmi s tímto tématem do hodin výtvarné 

výchovy vstupují, jsem se rozhodla využít práci s jejich prekoncepty. Tento termín jsem jim 

také vysvětlila jako subjektivní předobraz, který již v mysli předem mají uložený na základě 

předešlých zkušeností. Poté se pustili do kreseb a já jsem je požádala, aby hotové kresby 

odevzdali vedle sebe na prázdnou lavici, kolem které jsme se ve zbytku vyučovací hodiny 

všichni shromáždili, abychom si kresby prohlédli a okomentovali jejich obsahy. Nechtěla jsem 

však, aby si navzájem kresby analyzovali nebo hodnotili, cílem bylo nejdříve pouze vytvořit 

pole pro všechny výpovědi o islámu v předem uložených konceptech žáků. Nad kresbami jsem 

jen chtěla, aby jednoduše pojmenovali, co vidí a uvědomili si tu šíři pohledů a různosti 

přemýšlení o daném tématu. Analytický rozbor jsme provedli až poté, kdy jsem studenty 

otázkami navedla k hlubšímu promýšlení, co jejich pohledy ovlivnilo, proč se tak navzájem liší, 

zda jsou schopni změny pohledu apod. Bylo zajímavé, že v každé třídě byla úplně jiná 

atmosféra a rozdílné pole výpovědí, každá třída měla zkrátka svůj specifický charakter, který 

teď jednotlivě popíšu. 

3. AG 

Ve třídě s výtvarným zaměřením bylo patrné uvažování studentů v rámci jejich specializace – 

tedy myšlení o islámu v umělecko-historickém, kulturním a teologickém kontextu. Jejich 

koncepty souvisely s dějinami umění, kterými se většinou všichni se zájmem zabývají a mají 

z nich povinnou maturitu.  

 

 

 

 

 

 Obrázek 42 Obrázek 41 
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Na 18 kresbách od 12 žáků se motiv muslimských sakrálních staveb 

objevil celkem na 7 kresbách, na 4 byly nefigurativní dekorativní prvky, 

jen na třech byly zahalené muslimské ženy, z toho dvě v nikábech, kde 

jim koukaly jen oči a na zbylých 4 kresbách se objevovaly předměty 

související s islámskou vírou – portrét proroka Muhammada, Korán, 

zakázané vepřové maso a posvátný černý kámen v Mekce. Své 

prekoncepty popisovali studenti věcně, bez emocí a používali o 

odpovídající terminologii z oblasti dějin umění a islámského 

náboženství. U všech se však objevoval tradiční stereotyp o 

nefigurativním umění jako jediném možném, o potlačování práv žen, 

vynuceném zahalování a na jedné kresbě se objevil i Arabský poloostrov. 

Ukázalo se, že většina žáků má spojený islám hlavně s Araby a arabskou 

kulturou a jen jedna studentka nakreslila také mešitu z jiného kulturního 

prostředí – totiž istanbulskou Hagii Sofii. Většina žáků však uvažovala o tématu stále jako o 

něčem vzdáleném, exotickém, co je spojeno hlavně s náboženstvím a odlišným uměleckým 

projevem, než na jaký jsme zvyklí. 

4. G 

Tato třída gymnazistů, ve které jsou dohromady žáci s hudební i výtvarnou specializací, měla 

úplně jinou dynamiku, než třída čistě výtvarná. Žáci byly mnohem živější a zaujatější tématem, 

než třída předešlá i přesto, že jich bylo jen 10 a jejich prekoncepty byly mnohem různorodější 

a nezatížené uměleckou specializací. Jen na jedné kresbě z 10 se objevila architektura a na 

jedné tradiční oděv islámských žen, na 

ostatních už se ale mísily obrazy z běžného 

života muslimů, pokus o arabské písmo, 

nebo i mapa Indonésie, o které studentka 

věděla, že je zemí, kde se dnes islám 

ohromně rozšiřuje.  

Obrázek 44 

Obrázek 43 

Obrázek 45 Obrázek 46 
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V jejich kresbách se dokonce vyskytly i takové obrazy, které jim o 

islámu předkládají média a žáci to kriticky reflektovali. Zaměřili se tedy 

i na mediální manipulaci, dezinterpretace a stereotypy, které však 

většina z nich dokázala odhalit. Například na obrázku teroristy žák sice 

sám nespojoval terorismus s islámem, vnímal rozdíl mezi islamismem 

a islámem, ale tento obraz se mu vybavil jako ten, který v médiích 

v souvislosti s islámem často potkává. Na jedné kresbě dokonce 

žák zaujal už i jistou pozici vůči islámu a muslimům, když nakreslil 

příkop, na jehož stranách stojí proti sobě islamofobové a tzv. 

„sluníčkáři“, kteří jsou spíše islamofilní.  On prý je někde mezi tím, 

snaží se vnímat klady i zápory, které islám obsahuje. Jen jeden 

student u své kresby zahalené exotické tanečnice s hadem a 

Aladinovou lampou konstatoval, že tento obraz zná z pohádek a 

filmů a je to to jediné, co se mu vybaví na téma islám, který nikdy 

nějak blíže nestudoval. Jeho kresba se tedy podobá mnohým orientalistickým obrazům a 

výjevům z pohádek Tisíce a jedné noci. 

V této třídě však žáci nebyli tak vybaveni na hodinu jako další dvě třídy, proto většina z nich 

neměla fixy a výsledné kresby nakonec realizovali za pomoci pastelek nebo propisek. 

4. BC 

Jedná se o třídu pedagogické střední školy a na rozdíl od gymnaziálních tříd jsou zde pouze 

dívky. Výtvarná výchova je v této třídě vyučována hlavně s důrazem na techné – tedy na to, co 

se dá naučit do té míry, aby to bylo užíváno dovedně, správně a účelně vzhledem ke 

stanovenému cíli 1 . Cílem studentek je v této třídě připravit se na budoucí pedagogickou 

činnost v mateřských školách a volnočasových klubech, proto je v této třídě menší prostor 

věnován dějinám umění a historicko-filozofickým kontextům umění a více se věnují různým 

výtvarným technikám. Proto jsem se setkala zprvu se značnou nedůvěrou, když jsem je 

                                                      

1 SLAVÍK, J., CHRZ, V., ŠTECH, S. A KOL. Tvorba jako způsob poznávání. 1. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-
246-2335-1., str. 17 

Obrázek 48 

Obrázek 47 
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seznámila s tématem své pedagogické praxe. Záhy jsem pochopila, proč jejich výrazy 

prozrazovaly jistý odstup, jejich kresby to názorně ilustrovaly.  

Do tohoto tématu totiž žákyně vstupovaly převážně se stejnými 

stereotypními prekoncepty, na kterých převládaly negativní obrazy a 

stinné stránky islámské kultury. Na 13 kresbách z celkových 18 od 12 

žákyň se pravidelně vyskytovaly zahalené, nešťastné ženy, války, 

zničené a chudé země, teroristé a 

výjimečně exotický výjev z pouště a 

Aladinův létající koberec. Tři kresby 

pak obsahovaly architekturu, jedna 

symbol hvězdy a půlměsíce, další mužskou hlavu 

s turbanem a poslední kresba byla jediná, která se odchýlila 

od všech těchto stereotypních a exotických obrazů – byl 

na ní stylově vyhlížející mladík s kávou Starbucks a 

moderním telefonem. Autorka byla také jediná, která se osobně znala s muslimem, který žije 

v České republice a vnímala ho jako normálního člověka, který má jen syrské kořeny a arabské 

jméno. Nenapadlo ji tedy spojovat islám s něčím hrozivým, vzdáleným a ohrožujícím. Její 

kresba tak byla osamocená v kontrastu s dalšími, ale žákyně projevila naprosté porozumění 

ostatním spolužačkám, které své prekoncepty získaly pouze setkáním se s islámským světem 

na dovolené v Tunisu či skrze televizi a další média. Nakonec se rozpoutala debata o původu 

jejich určitého vnímání islámu a studentky se nevyhnuly ani silným emocím, kdy u některých 

převládal strach z neznámé kultury, která je často spojována s terorismem, krutostí a 

nevyspělostí, až po vzpomínky na dovolené v Turecku a Egyptě, kde vlastně potkávali úplně 

obyčejné a milé lidi a cítili se bezpečně.  

Přesto celou dobu u studentek převládala určitá nejistota, zda takové debaty do výtvarné 

výchovy patří. Díky zaměření na výtvarnou tvorbu, estetickou 

stránku a technické dovednosti ve svých pedagogických 

praxích se totiž již méně soustředí na kontexty a významy 

výtvarných děl a reflexi umělecké tvorby. Ale jako učitelé jsme 

povinni s žáky ve výtvarné výchově nejen tvořit, ale tvorbu 

reflektovat. Tvorba otevírá téma a téma znamená myšlení. 

Obrázek 49 

Obrázek 50 

Obrázek 51 
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Toto specifické myšlení můžeme rozvíjet, hledat jeho zdroje, odhalovat jeho působení na 

druhé, záměrně narušovat jeho stereotypy 1 , jak se také stalo během reflexe obrázků 

prekonceptů ve všech třídách, kde jsem byla na praxi. Vždyť cílem není jen vytváření 

žákovského výtvarného díla, ale kulturní vzdělávání: prostřednictvím tvorbou spřízněného 

společenství zkoumat vlastní i jiné kulturní projevy, prohlubovat vazby a vztahy mezi lidmi, 

hledat porozumění a učit se uznat druhého jako rovnocennou bytost2. 

9.4 Dotazník 

Pro další reflexi kulturních stereotypů jsem použila dotazník, který jsem žákům rozdala 

následující hodinu. Otázky byly postavené tak, aby žáky vedly zpět k jejich prekonceptům a 

jejich zpochybnění. Součástí dotazníku byla prezentace, kterou jsem promítala na tabuli. 

Hlavním bodem zkoumání byla totiž hlavně vizuální kultura a způsob, jak ji žáci vnímají 

v souvislosti s tématem islámu a islámské kultury.  

Jako první jsem promítla portréty tří různých osob, u kterých měli žáci jen na základě vizuální 

zkušenosti odhadnout náboženské vyznání daného člověka. Vybrala jsem portrét Edith Stein, 

katolické řeholnice narozené a vychovávané ovšem v židovské víře, Aloise Musila, katolického 

kněze, cestovatele a arabistu, jemuž jsem věnovala podrobnější charakteristiku v předchozích 

dvou částech práce, a Mustafu Kemala Atatürka, prvního tureckého prezidenta, který byl 

vychován jako muslim, ale později se stal ateistou.  

 

 

 

 

 

                                                      

1 FULKOVÁ, Marie. Diskurs umění a vzdělávání. 1. Praha: H+H, 2008. ISBN 978-80-7319-076-7., str. 301 
2 Tamtéž. 

Obrázek 52: Alois Musil Obrázek 53: Edith Stein Obrázek 54: Mustafa Kemala Atatürk 
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Vůbec mi však nešlo o to zjišťovat správné nebo špatné odpovědi, šlo mi jen o to zjistit, jak se 

žáci orientují vůbec v některých kulturních a náboženských projevech. Zajímalo mě, jak snadno 

se nechají ovlivnit zevnějškem a stylem oblékání lidí, než si na ně vytvoří určitý názor a dají jim 

nějakou „nálepku“. U Aloise Musila téměř všichni napsali, že je muslimem, ale jedna studentka 

napsala, že to přece může být náhodný cestovatel a dobrodruh, který si vyrazil do pouště. Byla 

tedy dost blízko skutečnosti a jediná dokázala odolat zjednodušenému pohledu. Edit 

Steinovou potom téměř všichni identifikovali jako křesťanku a Atatürk byl nejčastěji označen 

jako pravoslavný křesťan nebo žid. Mezi žáky se samozřejmě našli i výjimky. Jedna dívka 

rozpoznala karmelitku Edith Stein a napsala k ní katolička a židovka, protože řeholnice zemřela 

v koncentračním táboře, kde skončila právě kvůli svému židovskému původu. Je tedy otázkou, 

nakolik v ní zůstala její židovská identita, i když se stala katoličkou a řeholnicí. Byla katoličkou, 

jejíž kulturní identita byla židovská, stejně jako mnoho muslimů jsou vlastně sekularizovaní, 

ale nechtějí se vzdát své kulturní muslimské identity? To už je samozřejmě otázka pro jiné 

obory a disciplíny, ovšem nás to může vést k zamyšlení se nad hlubšími kontexty toho, co je za 

vizuálními projevy odívání a můžeme přemýšlet o stereotypech a vzorcích, které si často 

vytváříme na základě pouhého oblékání. A obzvlášť pokud jde o oblékání muslimských žen, jak 

bylo vidět na prekonceptech studentů.  

Proto jsem další otázku zaměřila právě na vzhled muslimských žen. 

Stereotypní představu o utlačovaných, submisivních a zotročených ženách 

nuceně zahalených do mnoha vrstev často podporují média, literární a 

filmová tvorba. Proto jsem vybrala několik snímků z filmů, kde zahalené 

ženy vystupují, aby dle snímků zkusili studenti odhadnout, zda herečka ve 

filmu hraje muslimku. Záměrně jsem sestavila řadu fotografií, kde se mísily 

filmové postavy americké, evropské a íránské produkce a herečky byly 

představitelkami rolí z různých náboženských a kulturních prostředí, což 

ale na první pohled bylo dosti nezřetelné. Představila jsem studentům 

postavy ze dvou íránských filmů: Rozchod Nadera a Simin a Klient, dále 

Marianu z Dobrodružství Robina Hooda, jeruzalémskou princeznu 

z Království nebeského a Pannu Marii z Ježíše Nazaretského.  

Obrázek 55: Rozchod 
Nadera a Simin 

Obrázek 56: Klient 
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Ze všech tříd pouze dvě studentky odhadly, že první dvě ženy ve filmu 

hrají muslimky, ostatní totiž nepředpokládali, že by muslimka mohla 

nechat své vlasy zpod šátku volně spadat ven. Proto naopak všichni 

ostatní tipli, že postavy na snímcích ze zbylých filmů budou jistě muslimky 

kvůli tak konzervativnímu oblečení, zpod kterého není vidět krk ani jediný 

vlas. Obzvlášť překvapení byli z obrázku Mariany se zlatou čelenkou, 

protože jim připomínala orientální princeznu. Když jsem jim poté 

odhalila, že se jedná o křesťanskou šlechtičnu a že ve středověku bylo 

zahalení vdaných a urozených žen běžné, byli překvapení. Dosud je 

nenapadlo spojovat zahalení žen s jiným náboženským systémem než 

s islámem, výjimečně s judaismem, proto pět studentů napříč všemi 

třídami poslední fotografii odhadli správně, že žena není muslimka, jedna 

studentka i správně identifikovala film Ježíš Nazaretský. Než jsem však 

prozradila, z jakých snímků jsou fotografie pořízeny a 

zda jsou postavy muslimkami či nikoliv, ptala jsem se, 

o kterém z filmů by řekli, že je produkcí islámské 

země. Nikdo si netipl, že by to byly fotografie z prvních dvou íránských 

filmů. Většina opět měla za to, že islámské produkce je dle snímku 

Dobrodružství Robina Hooda a Ježíš Nazaretský. Studenti si tak mohli na 

vlastní kůži vyzkoušet, jak obrazy vytržené z kontextů mohou být zavádějící 

a jak je nebezpečné přijímat nekriticky obrazy, které nám filmová a 

mediální tvorba předkládá. 

Další otázka logicky směřovala k tomu, jaký typ zahalení je pro muslimské ženy ten 

nejvhodnější. Existují totiž studie, které zjišťovali mínění obyvatel muslimských zemí o tom, jak 

by se žena měla na veřejnosti oblékat1. Zde už studenti byli s odpovědí zdrženlivější a odpovědi 

                                                      

1 Srov. Limits to Growth: Muslims Are Polled About Covering Women, 2014. [online]. [cit. 2018-19-6]. Dostupné 
z: http://www.limitstogrowth.org/articles/2014/01/09/muslims-are-polled-about-covering-women/  

 

Obrázek 57: 
Dobrodružství Robina 
Hooda 

Obrázek 58: Království 
nebeské 

Obrázek 59: Ježíš 
Nazaretský 

http://www.limitstogrowth.org/articles/2014/01/09/muslims-are-polled-about-covering-women/
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byli více různorodé. Z 34 studentů se 15 domnívalo, že nikáb zahalující vše, kromě očí, 12 si 

myslelo, že hidžáb, tři byli pro burku, dvě zbylé odpovědi byly pro čádor, dva lidé se nevyjádřili. 

Následující tabulka odhaluje, jak je to ve skutečnosti. Nejpřijatelnější typ zahalení je podle 

výzkumu ten s názvem al-Amira1, který zahaluje krk, vlasy a ramena. Pouze v Saudské Arábii je 

preferován nikáb a v Libanonu dokonce žádné zahalení.  

 

 

Poslední dvě otázky směřovaly k tomu, aby si studenti ještě více uvědomili, že islámská kultura 

nám není úplně cizí a vzdálená, že zde můžeme nacházet společné prvky s židovsko-

křesťanskou kulturou, a dokonce i v ulicích Prahy se dá narazit na umělecké odkazy islámského 

umění.  

U portrétu Muhammadova zetě Alího, který je ší´itskými muslimy tak uctíván a hojně 

zobrazován, se studenti měli zkusit identifikovat zobrazenou postavu.  

                                                      

1 Limits to Growth: Muslims Are Polled About Covering Women, 2014. [online]. [cit. 2018-19-6]. Dostupné z: 
http://www.limitstogrowth.org/articles/2014/01/09/muslims-are-polled-about-covering-women/ 

Obrázek 60: Tabulka výzkumu Michiganské univerzity v 7 většinově muslimských zemích o postoji k otázce, 
jak by se ženy měly zahalovat na veřejnosti. 

http://www.limitstogrowth.org/articles/2014/01/09/muslims-are-polled-about-covering-women/
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Ze 34 jmen, které žáci spojovali s portrétem muže na obrázku, se 

nejčastěji objevovalo jméno Muhammada, a to hned u 15 odpovědí. 

Šest studentů odpovědělo, že se domnívá, že je to Ježíš, na třech 

odpovědích se objevil Mojžíš, na jedné Josef a čtyři žáci dokonce 

napsali, že jde o Alláha a objevil se i Adam, Ahmed a Abraham. Když 

jsem jim nakonec řekla, že se jedná o jednu z nejuctívanějších postav 

ší´itských muslimů Alího, jehož portrét je často k vidění na ulicích, v 

domácnostech a v různých procesech při oslavách náboženských 

svátků především v Íránu a v Iráku, byli někteří studenti překvapení, 

že v islámském světě není všude figurativní zobrazení tabu. Také jsem jim ale vysvětlila, že 

antropomorfní zobrazení Alláha vždy tabu bylo. Pak jsme ještě hovořili o významu Abraháma, 

Mojžíše, Ježíše a dalších biblických postavách v islámu a ukázala jsem jim některé ilustrace ze 

středověkých muslimských knih, kde se objevuje např. Ježíš v náruči Marie, Jonáš s velrybou 

nebo Muhammad se svými následovníky. 

Na následující fotografii pořízené v prvním desetiletí XX. století 

se nachází Jeruzalémská synagoga, která byla postavena mezi 

lety 1905 až 1906 v maurském a secesním slohu1. Studenti se 

měli pokusit odhadnout, kde tato stavba stojí a k čemu slouží. 

Drtivá většina zařadila stavbu geograficky do zemí Blízkého 

východu, kde by ji hledalo 14 studentů. Mezi odpověďmi se 

objevilo i Španělsko, přímořské státy a Balkán. 12 studentů však 

správně zaregistrovalo, že je to pražská stavba a nenechali se 

zmást černo-bílou verzí jinak pestrobarevné fasády. Jen čtyři 

studenti však věděli, že se jedná o synagogu. Většina napsala, 

že jde o mešitu a objevil se i zajímavý výraz, že je to „muslimský 

chrám“. Zkrátka vypůjčené prvky maurského slohu byly pro studenty zavádějící a 

architektonický eklektismus, jež se dokonce objevuje v městě, kde se denně pohybují, byl pro 

mnohé objevný. 

                                                      

1 Wikipedia.cz: Jeruzalémská synagoga. [online]. [cit. 2018-20-6]. Dostupné z 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzalémská_synagoga  

Obrázek 61: Alí Ibn Abí Tálib 

Obrázek 62: Jeruzalémská synagoga 
na dobové fotografii, kolem roku 
1900. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzalémská_synagoga
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10. Světla a stíny islámu – komiks 
inspirovaný Marjane Satrapi 

Koncepty: narativní funkce umění – komiks - setkání kultur – emigrace - mediální manipulace 

– emoce – příběh  

Pomůcky: čtvrtky, fixy, akvarely, tužky, příběhy 

Příběh-narativ je archetypálním a univerzálním uchopením světa; to je pravděpodobně důvod 

jeho všudypřítomnosti v lidské kultuře. Příběh se objevuje v různých podobách (reálný, fikční, 

alegorický) v umění i mimo umění; není bez zajímavosti, že v umění ho nacházíme v každém 

uměleckém kódu (slovesném, výtvarném, pohybovém, hudebním)1. Proto jsem zvolila příběhy 

z islámského světa jako možnost dalšího uchopení tématu islámu, který je v médiích 

zaměřován často jen na konflikty, problémy nebo naopak na exotické krásy, ale příběhy 

obyčejných lidí, kteří v tom žijí, nejsou moc slyšet. Vybrala jsem příběhy z knihy Světla a stíny 

islámu od Břetislava Turečka, ve které autor v předmluvě uvádí: „Každá ze zemí Středního 

východu má vzdělané elity s akademickými tituly z nejlepších univerzit světa, neuvěřitelně 

bohatou kulturu, moderní architekturu, své milionáře a filantropy. Většina obyvatel ale pořád 

žije jinak – horko těžko shání obživu pro rodinu, často si nemůže dovolit držet děti ve škole, drtí 

je vševládnoucí režimy a převažující islám se mnohde od lidumilného ideálu až příliš odchyluje 

k tmářství, zajídajícímu se samotným muslimům2“. 

                                                      

1 SLAVÍK, J., CHRZ, V., ŠTECH, S. A KOL. Tvorba jako způsob poznávání. 1. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-
246-2335-1., str. 348 
2 TUREĆEK, Břetislav. Světla a stíny islámu. 1. Praha, 2007. ISBN: 978-80-242-5750-1., str. 8 
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Ještě než jsem nakopírované příběhy z knihy rozdala studentům, pustila jsem jim nejdříve 

ukázku z filmu Persepolis natočeného podle komiksu Marjane Satrapi, ve kterém autorka 

ukazuje světlé i stinné stránky života v Íránu na základě svých životních zkušeností. Ukázka 

měla sloužit jako umělecká inspirace pro ztvárnění vlastního komiksu, který měli studenti 

nakreslit také černo-bíle, aby tím byl podtržen název cyklu Světla a stíny islámu. Zároveň se 

dostala černá a bílá barva komiksu do kontrastu s barevností a rozmanitostí lidských příběhů 

muslimského světa, což symbolicky ukazovalo, jaká pestrost se mnohdy skrývá za černo-bílým 

pohledem. Příběhy od Břetislava Turečka vypráví o pohostinnosti obyčejných obyvatel Íránu, 

o poctivosti taxikáře, který v noci jel se zapomenutou peněženkou autora hledat jeho hotel, 

dozvídáme se o způsobu slavení tamějších svátků, ale i o stále existující tvrdé cenzuře, 

pokrytectví a bídě, se kterou se autor setkával dost často.   

Obrázek 63 Obrázek 64 
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Studenti tak měli možnost poznat islámskou kulturu ještě z jiného pohledu, z pohledu 

obyčejných lidí, kteří tam žijí a skrze jejich příběhy něco z toho i prožít při četbě příběhů, které 

jsou autentické a odhalují i stinnou stránku života v islámských zemích. Jedině tak lze ale blíže 

poznat a porozumět jiné kultuře, jak se o tom zmiňuje antropolog Marek Jakoubek: „Chci-li 

poznat, porozumět, zaznamenat či uchovat kulturu, ale zaměňuji-li tuto omylem za kultivaci či 

folklor anebo substituuji-li ji pouze její „pozitivní“ sekcí, nikdy se mi vytčeného cíle dosáhnout 

nepodaří1“. 

 

 

 

 

                                                      

1 JAKOUBEK, Marek: Multikulturalismus vs. kultura. IN: HIRT, T.; JAKOUBEK, M. (eds.): Soudobé spory o 
multikulturalismus a politiku identit (Antropologická perspektiva). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, s. r. o., 2005., str. 212 

Obrázek 65 
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11. Prožitek zahalení 

11. 1 Zkušenost v oděvu muslimů 

Koncepty: performance – zkušenost v kůži „jiného“- tělesný prožitek – převlek – empatie  

Pomůcky: šátky 

Zahalené ženy se objevovaly na kresbách prekonceptů nejčastěji. Jejich obraz je většinou tím 

prvním, s čím lidé islámskou kulturu spojují a obraz žen v šátku je také jedním z nejčastějších 

obrázků doprovázející články a reportáže z muslimských zemí. Nehledě na to, že otázka 

zahalování žen v evropském prostoru je dosti diskutovaná bez nemalých emocí. Kolem této 

otázky se staví konstrukce strachu, je to vnímáno převážně jako negativní součást muslimských 

společností a převládají názory o utlačování, nucení a ponižování. Média a různé debaty 

vedené kolem tohoto tématu nás v tom jen utvrzují, aniž bychom se někdy setkali s ženami, 

kterých se to týká. Nebo aniž bychom si sami zkusili být v jejich pozici. Proto další úkol měl 

studenty vyzvat, aby zkusili vstoupit do tématu celým svým tělem a zkusit si strávit nějaký čas 

v zahalení šátkem, který je každodenní součástí života mnohých muslimek. 

Na rozdíl od vědeckých disciplín, které se snaží logicky rozvíjet dosavadní poznatky, navazovat 

a zpevňovat vazby analytické deskripce problému, je smyslem performativního aktu danou 

strukturu dekonstruovat a znejistit. Psychická a fyzická integrita, koncentrace, víceznačnost, 

diverzita narativních perspektiv, nelineární komunikace, to vše charakterizuje performativní 

situaci jako jedinečnou časoprostorovou strukturu1, ze které v našem případě vzešla skutečně 

pestrá škála výpovědí referujících k prožitým okamžikům v zahalení.  

Nikoho jsem nenutila, aby si šátek oblékal, jen jsem jim tuto možnost nabídla, téměř všichni ji 

však využili. V šátku strávili jednu vyučovací hodinu, během které dokončovali práci z hodin 

výtvarné výchovy a přestávku, kdy někteří vyšli v zahalení i na chodbu nebo do školního bufetu, 

                                                      

1 HAVLÍK, Vladimír (ed.). Akce a reakce: performativní aspekty v současném umění a umělecké výchově. 
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN  978-80-244-4619-6., str. 10-11 
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protože je zajímaly reakce okolí. Žáky jsem následně poprosila, aby na papír napsali své pocity 

a dojmy z této akce. 

Komentáře žáků byly většinou kladné. Převládaly kladné pocity, které souvisely s tím, že 

studenti většinou nemuseli řešit účes, cítili se bezpečněji, zakrylo jim to nedokonalosti pleti a 

připadalo jim to jako dobrý módní doplněk, některé šátek příjemně hřál. Jen jedné studentce 

byl šátek tak nepříjemný, že ho ihned odložila. Několika studentům naopak vadilo horko a 

připadali si nepřirozeně, většina však naopak vnímala šátek na ostatních přirozeně a neviděla 

v tom nic zvláštního. Jinak se všichni shodli v tom, že jim nošení šátku nevadí, pokud to není 

vynucované vyšší autoritou, která by měla rozhodovat o tom, co by měli nosit. Podle nich je to 

každého volba, oni by si však takovou volbu ve většině nezvolili, ale rozhodně by neupírali 

nikomu učinit volbu jinou, když by to neohrozilo ničí práva. 

 

 

  

Obrázek 66 



121 
 

11. 2 Inspirace Maïmounou Guerresi 

Koncepty: prožitek – výraz – emoce – gesta – symbol  

Pomůcky: fotoaparát, šátky, barvy na tělo, různé materiály podle volby 

Na následující úkol jsem už neměla prostor, jelikož nebyl dostatek hodin, ve kterých by poté 

vyučující výtvarné výchovy mohly stihnout splnit školní vzdělávací plán. Úkol tedy předkládám 

jako potencionálně navazující na předcházející performance. Východiskem úkolu je dílo 

súfijské umělkyně Maïmouny Guerresi a její fotografie vyjadřující jedinečnou atmosféru, 

mystické stavy a meditativní rozpoložení. Závoj na postavách ve fotografiích interpretuje 

symbolicky a snově, nechce, aby byl viděn jako základní pilíř islámu. Někdy ve svých dílech 

odbočuje ke kulturním a náboženským odkazům, aby závojem ještě výrazněji poukázala na 

posvátnost lidského těla, které má být symbolickým chrámem lidské duše. Proto se její díla 

často podobají gotickým a renesančním malbám Madon. Vedle toho si všímá ženské 

spirituality, šarmu a kulturní diverzity1.  

 

                                                      

1 Srov. Yatzer: Kiriakos Spirou: Maïmouna Guerresi: The Art Of Explaining Mysteries, 2016. [online]. [cit. 2018-
20-6]. Dostupné z: https://www.yatzer.com/maimouna-guerresi  

Obrázek 67: Maïouna Guerresi 
– Mother Minaret, 2008. 

Obrázek 68: Maïmouna Guerresi – Minaret Hats. Obrázek 69: Maïmouna Guerresi – 
Genitilla Al-Wilada, 2007. 

https://www.yatzer.com/maimouna-guerresi
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Pro mnohé studenty byl úkol obléknout si šátek provázen příjemnými pocity, někteří si chválili 

pocit bezpečí, módní využití závoje, ale mnozí zkoumali i svůj diskomfort. Při tomto úkolu by 

studenti měli možnost jít ještě více do hloubky za tyto pocity a pomocí inscenované fotografie 

vyjádřit nejen emoce, ale také hlubší zamyšlení se nad funkcemi závoje. Ten může být odkazem 

k transcendenci, tradici, určité kultuře nebo i k politice. Vladimír Havlík, který vyučuje akční 

tvorbu v Olomouci, se s tímto tématem také setkává v pracích svých studentů. Například 

v interpretaci obrazu Mona Lisa, kdy studentka pózuje jako tato slavná tajemná dáma zahalená 

v černém nikábu. V publikaci olomoucké univerzity uvádí, že symbolickým přelomem v reflexi 

okolního světa se zdá být útok na budovy WTC v New Yorku 11. 9. 2001, po kterém se ve 

studentských pracích objevují čím dál tím více motivy s politickým či sociálním podtextem1. 

  

                                                      

1 Srov. HAVLÍK, Vladimír (ed.). Akce a reakce: performativní aspekty v současném umění a umělecké výchově. 
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN  978-80-244-4619-6., str. 33-34 
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12. Arabská kaligrafie a „kaligrafitti“ 

Koncepty: písmo – znak – stylizace – zpráva – autorský rukopis – grafitti  

Pomůcky: čtvrtka, pero, inkoust, tužka, fixy, pastelky, akvarely 

V posledním úkolu by se žáci seznámili s arabským písmem a kaligrafií a vyzkoušeli by si napsat 

arabskou abecedu, což by ještě podpořilo jejich porozumění muslimské kultuře. Aby však byli 

žáci blíže současnému islámskému světu, který je čím dál tím silněji ovlivněn globalizací a 

modernizací, která je patrná i v uměleckém projevu dnešních umělců, představila bych jim 

také pojem „kaligrafitti“, který by si vyzkoušeli v praxi po nácviku abecedy. 

Tento termín vznikl spojením slov kaligrafie s grafitti a jako umělecká forma spojuje principy 

tradičního arabského písma minulosti s nostalgickým pohledem postmoderny a její tendencí 

zviditelňovat všechna zdokumentovaná díla lidské společnosti 1 . Mnoho grafitti většinou 

přežívá pouze jako dokument, zvláště v muslimských zemích, kde bývají grafitti umělci i 

pronásledováni, jak jsem uvedla v teoretické části. Ovšem dokumentace děl umožňuje přes to 

všechno zvyšování povědomí o umělecké produkci z těchto zemí, ve které se propojují kultury, 

dávné rituály a tradice s postmoderními aspekty umění2. Proto se stalo dnes více než kdy dřív 

aktuálním trendem v pomalu se modernizujících muslimských společnostech, kdy každé 

streetartové dílo může být nositelem zprávy a komentářem ke společenskému, 

ekonomickému a politickému dění, které je demonstrováno veřejně a každému je přístupné. 

A na rozdíl od tradiční kaligrafie není kaligrafitti tak svázáno nárokem na technickou 

dokonalost a určitou formu, ale je to více niterná záležitost s prostorem pro tvůrčí svobodu a 

                                                      

1 Blog Commons Georgetown Edu: Kait Williamson: Remix and Globalization of Street Art: Post-Modern Flair, 
Graffiti, and Arabic Calligraphy. [online]. [cit. 2018-19-6]. Dostupné z: 
https://blogs.commons.georgetown.edu/cctp-725-fall2014/2014/05/03/remix-and-globalization-of-street-art-
post-modern-flair-graffiti-and-arabic-calligraphy-draft/  
2 Srov. Tamtéž. 

 

https://blogs.commons.georgetown.edu/cctp-725-fall2014/2014/05/03/remix-and-globalization-of-street-art-post-modern-flair-graffiti-and-arabic-calligraphy-draft/
https://blogs.commons.georgetown.edu/cctp-725-fall2014/2014/05/03/remix-and-globalization-of-street-art-post-modern-flair-graffiti-and-arabic-calligraphy-draft/
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originalitu. Jak říká streetartový umělec El Seed: „Arabské písmo vám dává specifické možnosti 

upravování písma a já miluji tuto možnost upravování tvaru a nekonečné inovace1“. 

Právě tato volnost a široké možnosti pro vlastní invenci, kdy by žáci nebyli svázáni nějakým 

přesným kánonem, který by jim kladl vysoké nároky na přesnost a dokonalost, by žákům 

umožnily vložit do svého grafitti i celkový pocit nebo zkušenost s tématem islámu a jeho 

uměním. Jejich zpráva ve formě nějakého arabského slova by byla celkovou reflexí celé práce, 

kterou by umělecky vyjádřili jedním slovem.  Mohlo by jím být například slovo poznání, které 

graficky ztvárnil ve svém díle Knowledge vyjádřil Mohammed Ali. 

 

 

                                                      

1 Blog Commons Georgetown Edu: Kait Williamson: Remix and Globalization of Street Art: Post-Modern Flair, 
Graffiti, and Arabic Calligraphy. [online]. [cit. 2018-19-6]. Dostupné z: 
https://blogs.commons.georgetown.edu/cctp-725-fall2014/2014/05/03/remix-and-globalization-of-street-art-
post-modern-flair-graffiti-and-arabic-calligraphy-draft/ 

Obrázek 70: Mohammed Ali, Knowledge. 

https://blogs.commons.georgetown.edu/cctp-725-fall2014/2014/05/03/remix-and-globalization-of-street-art-post-modern-flair-graffiti-and-arabic-calligraphy-draft/
https://blogs.commons.georgetown.edu/cctp-725-fall2014/2014/05/03/remix-and-globalization-of-street-art-post-modern-flair-graffiti-and-arabic-calligraphy-draft/


125 
 

13. Návaznost na RVP 

V praxi na čtyřletém gymnáziu jsem sledovala v návaznosti na RVP očekávané výstupy pro 

výtvarný obor a dvě průřezová témata: multikulturní a mediální výchovu.  

 

Ve výtvarném oboru to byly především tyto, kdy žák: 

- rozpoznává specifičnosti různých vizuálně obrazných znakových systémů a zároveň vědomě 

uplatňuje jejich prostředky k vytváření obsahu při vlastní tvorbě a interpretace1 

- při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv a 

individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí vizuálně obrazných vyjádření2 

- na konkrétních příkladech vysvětlí, jak umělecká vizuálně obrazná vyjádření působí v rovině 

smyslové, subjektivní i sociální a jaký vliv má toto působení na utváření postojů a hodnot3 

- samostatně experimentuje s různými vizuálně obraznými prostředky, při vlastní tvorbě 

uplatňuje také umělecké vyjadřovací prostředky současného výtvarného umění4 

 

Průřezové téma multikulturní výchova má žákovi pomoci v oblasti postojů a hodnot5: 

- chápat, že všichni lidé jsou odlišné osobnosti s individuálními zvláštnostmi, bez ohledu na 

svůj původ a odlišné projevy sociokulturních vzorců  

                                                      

1 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. ISBN 978-80-87000-
11-3., str. 54 
2 Tamtéž. 
3 Tamtéž. 
4 Tamtéž., str. 55 
5 Tamtéž., str. 73 
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- respektovat jedinečnost, důstojnost a neopakovatelnost života, chápat lidskou bytost jako 

nedílnou jednotu tělesné a duševní stránky osobnosti, ale i jako součást etnika  

- respektovat skutečnost, že každý člověk pochází z nějakého etnika, a ztotožňovat se s 

názorem, že všechny etnické skupiny jsou rovnocenné a že všichni lidé mají právo žít společně 

a spolupracovat 

 

Průřezové téma mediální výchova má zase žákovi pomoci v oblasti následujících postojů a 

hodnot1: 

- rozvíjet kritický odstup od podnětů přicházejících z mediálních produktů (tedy rozvíjet 

schopnost přijímat a zpracovávat mediální produkty s vědomím toho, jak jsou konstruovány a 

s jakým komunikačním záměrem jsou nabízeny na trhu) 

- zvyšovat citlivost vůči kulturním rozdílům, chápat je jako obohacení života, učit se rozumět 

odlišnostem 

 

 

  

                                                      

1 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. ISBN 978-80-87000-
11-3., str. 79 
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Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se snažila ukázat islámské umění nejen jako tradiční sakrální 

umění a architekturu, ale jako fenomén zahrnující také všechny ostatní formy umění 

vycházející z islámské kultury.  

Také jsem ukázala, že se nejedná jen o umění tvořené muslimy pro muslimy, ale je v něm 

obsaženo umění vytvořené umělci a řemeslníky i jiného vyznání, kteří tvořili buď pro muslimy 

nebo se jim islám stal inspirací a obsahem jejich vlastních děl.  

Především jsem pak chtěla změnit pohled na islámské umění jakožto na koncept historiků 19. 

století, který často ještě převládá a představuje ho jako muzejní expozici s díly do počátku XX. 

století, kde navíc převládá sakrální a užité umění. Zaměřila jsem se tedy na islámské umění 

jako dynamické, stále živé a současné umění, ve kterém bylo a je místo také pro tvorbu 

figurativní.  

A v neposlední řadě jsem chtěla blíže seznámit s islámskou kulturou, která nabízí pestrou a 

bohatou pokladnici svých produktů a seznamuje nás s islámským světem jako se světem plným 

krásy, vznešenosti, rozmanitosti, ale i rozporuplným prostředím tvrdých zákonů, porušování 

lidských práv a fundamentalismu, který kulturu dokonce omezuje a potlačuje. Je ale nutné brát 

v potaz všechny kulturní kontexty s jejími pozitivy a negativy, aby mohl být fenomén 

islámského umění lépe pochopen, i když toto téma je velice široké a obsáhlé a jistě se mi 

nepodařilo zmapovat všechny oblasti islámského světa a jeho kulturní projevy. Snažila jsem se 

tedy zmínit alespoň o nejdůležitějších etnických oblastech, kde islám utvářel a utváří místní 

kulturu a se kterými mám nějakou přímou či nepřímou zkušenost a vedle toho jsem se zaměřila 

na muslimy žijící mimo oblast etnického původu.  

Zkoumala jsem otázku obecně muslimské identity, kterou sami muslimové často chápou 

v širším kulturním smyslu, než jen jako náboženskou příslušnost. Toto téma se dostává také 

do současného islámského umění spolu s islamofobií, uprchlickou krizí, terorismem či snahou 

o dialog a koexistenci.  
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A tato témata se projevila také v mém praktickém a pedagogickém díle, ve kterých jsem 

směřovala k hlubšímu poznání a porozumění islámu, jeho kultuře a umění. Ovšem hloubka a 

šíře tématu vyžaduje další učení, objevování a zkoumání, ke kterému už musí každý přistoupit 

sám.  

Má práce je tak pozváním k dalšímu dialogu a může navést na cestu, která vede především 

k lidem, kteří i přes kulturní rozdíly sdílí s námi jedno lidství. A právě výchova lidských bytostí 

je hlavním úkolem pedagogické činnosti. 
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