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Setkávání civilizací v dnešním světě (Úvod) 

 S islámem, nejmladším z monotheistických náboženství, které vznikly na Blízkém 

východě, se v současnosti setkáváme každý den. Jeho působení na naše životy již dávno 

překročilo rámec  jednoho z mnoha náboženství, z nichž si v liberálních a pluralitních státech 

soudobého Západu můžeme vybírat. Islám významně ovlivňuje životy nemuslimů na Západě. 

Vývoj vztahů s muslimskými státy a dění v arabských zemích denně zaplňují přední stránky 

západních novin. Jak ukázala nedávná aféra, týkající se uveřejnění kreseb vtipkujících na téma 

islámu a proroka Muhammada, islám dnes zásadním způsobem ovlivňuje dění a politiku států, 

které jsou neislámské a považovány tradičně za křesťanské. Na rozhořčených protestech muslimů 

po celém světě a zejména na téměř vyděšené reakci západních politiků se ukázalo, jak velký vliv si 

islám na naší civilizaci vybudoval.  

Muslimové, byť v mnoha ohledech pocházející z velmi odlišných kulturních, historických 

a ekonomických podmínek a často také rozdělení tradičním nepřátelstvím mezi svými zeměmi, 

ukazují v některých ohledech naopak vysokou míru jednoty a vzájemné solidarity. Neboť 

v otázkách víry opravdu v určitých případech existuje jediná a jednotná obec - umma , tak jak si 

Muhammad v době vzniku islámu přál. Jednota této obce se projevuje právě při setkávání a 

střetech v otázkách, které Západ a Východ nejvíce odlišují. Je stále více zřejmé, jak rozdílné 

názory mají obě civilizace na otázky rodinného práva, rozsah svobod, které jedinci náleží a vůbec 

významu, který je víře a náboženství přisuzován v osobním životě člověka.  

Islám se s odlišnými kulturami setkával již od svého vzniku. V průběhu historie se jednalo 

jak o střetávání, tak setkávání. Původně v roli dobyvatele, podrobujícího si odlišné civilizace, 

později jako tvůrce vlastní vyspělé kultury. Přes počáteční střety obě kultury procházely dlouho 

obdobím víceméně bezproblémové koexistence, teprve v poměrně nedávné době začal vzájemný 

vztah stále více získávat charakter existenčního střetu. 

 S koncepcí budoucího nevyhnutelného konfliktu vzájemně nekompatibilních civilizací 

pracuje ve své dnes již proslavené knize i Huntington1. Podle Huntigtona nebudou budoucí války 

probíhat mezi suverénními státy, ale především na hranicích, kde se setkávají rozdílné kultury. 

Největší hrozbu pro budoucnost Huntington spatřuje v civilizacích čínské a právě islámské. Ve 

stejném duchu, tedy v duchu kritiky islámu a negativním vnímání jeho stále silnějšího vlivu na 

život v Evropě, kam se mnohdy uchýlili právě kvůli svým liberálním názorům i mnozí 

muslimové, se nese i kniha Ibn Warraqova2. Zároveň existují protikladné teze některých autorů, 

                                                 
1 Huntington, Samuel P. : Střet civilizací. Praha : Rybka publishers, 1997. 
2 Ibn Warraq : Proč nejsem muslim. Praha : Votobia, 2005. 
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podle nichž žádný střet civilizací nehrozí, neboť zásadní konflikt jsme již dávno prohráli. Jak 

uvádí Kuras3 ve svém článku, otázka, zda se islám poevropští, nebo naopak Evropa poislámští, již 

byla zodpovězena. Západní civilizace totiž už tímto zásadním střetem prošla a prohrála jej. 

Veškeré úvahy o evropském islámu jsou tak jen pouhou hrou s teoriemi. Kuras ve své úvaze 

vychází z teze britské historičky egyptského původu Bat Y´Or. 

 Do jiného názorového proudu patří například český arabista L. Kropáček4. Uznává, že se 

právě nacházíme ve stádiu bezprostřední konfrontace s islámskou civilizací. Tento střet ale 

rozhodně nemusí nutně vyústit ve vizi temné a násilné budoucnosti, před kterou varuje 

Huntington. Naopak současná situace je podle Kropáčka příležitostí k potkávání a 

nezprostředkovanému poznávání obou civilizací a také šancí na spolupráci a vzájemné 

obohacování obou kultur, jak tomu bylo již v minulosti, kdy Evropa prošla vlnami islamizací, 

vedených nejdříve vojenskými prostředky a později ekonomicky. Zatím poslední islamizace 

Evropy měla mít charakter ekonomický, kdy stárnoucí Evropa přijímala levnější pracovní sílu 

z islámských států. 

Pokud bychom rozvinuli tezi o vlnách islamizací ještě dále, je možné se zamyslet nad 

možností, jestli se nestáváme současníky další islamizace Západu. Tentokrát založené na 

vzrůstající demografickém tlaku na stárnoucí Evropu, šíření myšlenek vlastní kultury dříve 

nedostupnými prostředky dnešní moderní techniky a obratném využívání svobod, které Západ 

svým občanům nabízí. Přes nezanedbatelnou velikost muslimských komunit v Evropě se jejich 

význam zdá být větší, než ve skutečnosti opravdu je. Jedná se vlastně o určitou obdobu americké 

pozitivní diskriminace a zvýšené opatrnosti, v tomto případě v jednání vůči muslimům. Politici si 

dávají pozor, aby náhodou neurazili muslimskou menšinu. Obavy z možných negativních reakcí 

muslimů jdou dokonce tak daleko, že berlínské divadlo se bojí uvést Mozartovu hru ve strachu, 

aby nepopudilo místní tureckou komunitu. Přísné hygienické normy EU, které (pokud to trochu 

přeženeme) zakazují si na dvorku zabít i slepici, se v některých ohledech netýkají muslimů. 

Ti v den Velkém svátku, nazývaném také svátkem obětování (al – íd al – kabír, íd al – adhá) 

porážejí tradičním způsobem zvířata, zpravidla ovce. Také tisk je ovlivňován v tom směru, aby 

byl tolerantní a pokud možno se vyhýbal kontroverzním tématům spojeným s náboženstvím. A 

jsou i další výjimky, tyto se přitom mnohdy netýkají převažujícího evropského náboženství, 

křesťanství. Jeden z příkladů - britská letecká společnost postavila mimo službu zaměstnankyni, 

která odmítla skrýt křížek pod uniformu. Přitom šátek u muslimek či turban sikhů společnosti  

                                                 
3 Kuras, Benjamin : Evropský islám, či islámská Evropa? MF Dnes, 28. června 2006. 
4 Zejm. Kropáček, Luboš : Islám a Západ. Praha : Vyšehrad, 2002. 
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nevadí. I laikovi nezabývajícímu se otázkami náboženství musí být jasné, že takhle rovnost 

vyznání nevypadá. 

Západ ve snaze o náboženskou a kulturní toleranci ztrácí sám sebe. Slovy Benjamina 

Kurase jsme svůj civilizační boj již prohráli a pořád ještě doufáme, že se muslimové usadí a 

přizpůsobí. Přitom integrace muslimských emigrantů do kultur svých nových států nedopadla 

vždy úspěšně. Po dlouhá léta tento problém zůstával latentní a pozapomenutý, nebyl ale žádným 

uspokojivým způsobem řešen či vyřešen. Ve vypjatých chvílích se tento problém objevuje stále 

častěji a naléhavěji. Lidé si najednou uvědomují, že turecký či marocký soused od vedle se neliší 

pouze jinou kuchyní či názory na výchovu – že může mít zcela odlišný náhled na svět.   

Moje práce se zaměřuje právě na setkávání islámu se západní civilizací. V úvodní části 

krátce shrnuje historický vývoj setkávání, v dalších kapitolách se pak zaměřuje na témata, která 

jsou v současnosti vnímána na obou stranách – islámské i západní, jako palčivá a kontroverzní, 

tedy témata, která obě civilizace rozdělují. Prvním z těchto témat je otázka pohledu islámu na 

ostatní náboženství, právní statut jinověrců a způsob ochrany náboženské svobody v islámských 

státech. Na tento problém volně navazuje otázka džihádu, postoje islámu k sebevraždě a násilí 

vůbec. V další kapitole se práce zaměřuje na témata, která Západ na islámu vnímá jako 

zpátečnická. Tedy zejména rodinné právo - především postavení ženy v islámu, problém 

mnohoženství a otázku zahalování žen. Poslední část se soustředí na vzájemný pohled muslimů 

na Západ a zpětně Západu na muslimský svět, zdroje kritiky a naopak obdivu. 

Jedná se o práci teoretickou, založenou na zpracování především sekundárních pramenů. 

Zdrojem inspirace mi byl také denní tisk. Při vypracování práce jsem čerpal z textů dnes již téměř 

nepřeberného množství prací o soudobém islámu a jeho problémech s moderní dobou. Text si 

neklade za cíl myšlenkovou originalitu – jedná se o pouhý výběr některých současných 

kontroverzních témat. Jejich výčet bychom mohli neustále rozšiřovat a zvětšovat rozsah práce, 

také výběr témat by mohl být výrazně odlišný. Svým výběrem témat jsem chtěl lehce nastínit 

některé z problémů, ve kterých se islám a Západ rozcházejí a především těch, se kterými se často 

setkáváme ve sdělovacích prostředcích a každodenním životě. 
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1)Setkání první – islám expandující a vítězící. Historický přehled 

 Cílem tohoto textu není být prací historickou, přesto jsem určitý základní přehled dějin 

pokládal za nutný z důvodu pochopení esenciálních vztahů mezi oběma civilizacemi. V úvodním 

historickém nástinu jsem se snažil o maximální stručnost v oblasti dat, na druhou stranu jisté 

dobové vymezení jsem považoval za nezbytné. Stejně tak se v dějinách obou kultur vyskytují data 

natolik významná, že bylo nezbytné je zmínit. Celkově jsem se však v přehledu snažil o podtržení 

faktické stránky kontaktů dvou civilizací s velmi různým náhledem na svět a vzájemná 

ovlivňování v průběhu těchto setkávání. Kde jsem to považoval za relevantní, upozornil jsem na 

„různočtení“ významu a rozdílné nazírání určité dějinné události na Západě a v muslimských 

zemích, tak jak tento postup používá ve své knize prof. Kropáček5. 

A)První islamizace Evropy : arabské výboje západním směrem. 633 – 1452 

 Obdobím prvních setkávání nově vzniklé islámské civilizace se západní civilizací bychom 

mohli označit dobu od Muhammadovy smrti až do dokončení reconquisty na Iberském 

poloostrově roku 1492. Pro toto období je typická mohutná územní expanze zpočátku 

jednotného chalífátu, kontakty původně poměrně homogenní islámské kultury se zvyklostmi na 

nově dobytých územích a bohatá kulturní výměna v mnoha oblastech.  

Během jediného století od svého vzniku získal islám obrovská území, která se původně 

nacházela pod správou říší jiných, než muslimských vyznání. Poznatky a kultury nově dobytých 

území bylo třeba integrovat do nového státního útvaru, myšlenkové podněty zpracovat a zařadit 

do celkového obrazu světa tak, aby odpovídaly ucelenému světonázoru muslimů. Ostatně během 

celé své historie se islám bude setkávat, střetávat a vyrovnávat s kulturami velmi odlišnými od své 

vlastní. Mnozí muslimové rádi toto období označují za zlatý věk islámské civilizace a v mnoha 

ohledech je možno s tímto názorem souhlasit. Z původně kmenového náboženství, byť 

s univerzalistickými tendencemi, se během krátké doby stal náboženský proud, se kterým bylo 

najednou třeba rozhodně počítat na mapě světové i duchovní historie.  

Islám této doby se projevuje sebevědomím vítězné a vítězící mocnosti, která se nebojí 

přijímat nové myšlenky a neodmítá ideje jen proto, že pocházejí od jinověrců - navzdory často 

zmiňovanému příběhu, který se měl údajně stát po dobytí Egypta muslimským vojskem : při 

obsazení Alexandrie měli učenci a mniši prosit představitele vítězných vojsk o zachování knih, 

které byly v alexandrijské knihovně přechovávány. Chalífa Umar měl tehdy odpovědět 

následovně : „Jestliže jejich obsah souhlasí s Knihou Boží, nejsou potřebné. Jestliže nesouhlasí, nejsou žádoucí. 

                                                 
5 Kropáček, Luboš : Islám a Západ. Historická paměť a současná krize. Praha : Vyšehrad, 2002. 
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Proto je znič !6“. Tak měl poklad tehdejší doby, nesmírně cenné knihy z alexandrijské knihovny, 

sloužit jako palivo k vyhřívání městských lázní. Tento příběh je sice pouhou literární fikcí, přesto 

se velmi ujal coby možný obraz světa po dobytí islámem a je hojně zmiňován.  

Počátky islámu jsou poměrně věrně historicky zdokumentovány. V podstatě ihned po 

Muhammadově smrti roku 632 začalo období výbojů.  Islám získal svá první území nejdříve na 

úkor říší, která dříve soupeřila o vliv v samotné Arábii – Byzance a sásánovské Persie. Zatímco 

Sásánovská říše byla vymazána z mapy světa záhy po počátku expanze, boj proti Byzanci probíhal 

v několika fázích. Přesto byla nakonec i Byzantská říše, ačkoliv až o několik staletí později, 

poražena a pohlcena muslimskými Osmany. V letech 633 - 640 Arabové dobyli Palestinu a Sýrii, 

v období mezi roky 639 - 642 Egypt. Dále expanze pokračovala severní Afrikou na západ. Do 

roku 705 se muslimská vojska dostala až na území dnešního Maroka. Zatímco pro muslimy je 

tato epocha obdobím slávy a velikosti, pro křesťany je naopak zdrojem hořkosti – muslimové 

obsadili Svatou zem a místa spojená s narozením Ježíše Krista, dále islám překryl a postupně 

vymazal asi 250 křesťanských diecézí v severní Africe, někdy historicky význačných. Míst, kde 

působily slavné osobnosti křesťanských dějin (sv. Augustin, Tertullián, Cyprián)7. 

Úspěch muslimských vojsk nebyl vždy umožněn jen jejich zápalem pro víru a vidinou 

hojné kořisti, případně vojenským géniem. Důležitou roli často sehrála i nejednotnost a spory 

mezi křesťany samými. Tento aspekt se opakoval i při pozdějších výbojích Osmanů. V této 

souvislosti zmiňme například bitvu s Byzantinci u Jarmúku roku 636, kdy část byzantských 

oddílů, pomocné monofyzitské oddíly, zradily své řecké pány. Také do Damašku, Homsu i do 

Jeruzaléma muslimské vojsko vstoupilo po dohodě s místními křesťany. Rovněž v Egyptě se 

koptský patriarcha s muslimy domluvil. Totéž se stalo i později při dobývání Iberského 

poloostrova, kdy země byla zmítána občanskou válkou mezi ariány a pravověrnými – prvně 

jmenovaní se připojili k muslimským vojskům.  

Roku 711 muslimové překročili Gibraltar (arabsky Džabal Táriq neboli Tárikova hora, 

pojmenovaná po veliteli muslimského vojska) a poprvé vstoupili do Evropy. V letech 717 - 718 

překonali Pyreneje a usídlili se v jižní Francii, v Narbonne. Předvoj arabské jízdy dokonce pronikl 

až do střední Francie. Zde byl ale tento směr výbojů zastaven roku 732 při bitvě u Tours a u 

Poitiers vojskem Karla Martela. Také zde se setkáváme s odlišným vnímáním událostí ze strany 

křesťanských a muslimských historiků. Zatímco křesťané líčí tuto bitvu coby událost zásadního 

dějinného významu, která v podstatě zachránila Evropu před islamizací, arabští historikové tuto 

bitvu nezmiňují vůbec nebo jen velmi střízlivě v souladu s významem, který této bitvě připisovali. 

                                                 
6 Tamtéž, str. 25. 
7 Tamtéž, zejm. str. 19 – 20.  
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Bitvu chápali pouze coby nájezd, výpad arabské jízdy v době, kdy se ostatní jednotky zastavily 

v jižní Francii, neboť hlavní síly arabské armády byly vázány v bojích proti Byzanci, která byla 

v té době primárním cílem8. Ostatně sama bitva nebyla podle arabských historiků důvodem 

zastavení arabské expanze v tomto směru. Pravým důvodem měl být fakt, že ve stejné době chvíli 

začal vnitřní politický boj v ummě a územní expanze tím ztratila podporu vládců chalífátu. 

Vnitřním problémům říše se bylo třeba na určitý čas věnovat více, než otázkám dalších výbojů. 

Iberský poloostrov se stal novou křesťansko – muslimskou hranicí a tento směr expanze se 

v podstatě zastavil. V období první islamizace se pod vládu muslimů dostalo obrovské množství 

lidí odlišného vyznání i kulturních tradic. Na evropské straně se postupně ustálil obraz dědičného 

nepřítele, do národní paměti se promítly i hrdinné postavy válek s tímto protivníkem – u 

Francouzů Roland, u Španělů Cid. 

Navzdory oslabení vojenských oddílů muslimů byla ještě dobyta a po krátkou dobu i 

udržena Sicílie (827 - 1091), občasnými nájezdy byl ohrožován dokonce i Řím a alpské průsmyky 

ve Švýcarsku. Severněji do Evropy již ale muslimská vojska nepostupovala – alespoň ne v tomto 

směru. Pod vládou tolerantních Umajjovců, kteří unikli vyvraždění ze strany nových vládců, 

Abbásovců, vznikl v 8. století na území dnešní Andalusie Córdobský chalífát. Vláda zde přešla 

v 11. století na mnohem fundamentalističtější Almorávidy a později na konzervativní Almohady. 

Původně jednotný Córdobský chalífát se roku 1031 rozpadl na řadu malých emírátů, které jeden 

po druhém podlehly Španělům. Postupné znovudobývání Iberského poloostrova křesťanskými 

vládci, reconquista, bylo dokončeno roku 1492, kdy byla společnými vojsky Isabely Kastilské a 

Ferdinanda Aragonského dobyta zpět Granada. Téhož roku byli ze Španělska vyhnáni 

nekonvertovaní Židé, mezi lety 1609-1614 zhruba 250.000 muslimů. Obě vyznání pak obohatila 

intelektuální kruhy na Blízkém východě a v Palestině.  

Období Córdobského chalífátu bylo epochou nebývalé prosperity regionu a především 

poměrně tolerantního soužití mezi křesťany, muslimy a Židy. Přes občasná období intolerance a 

represí dokázala všechna tři vyznání v Andalusii přežívat víceméně k vzájemnému prospěchu 

všech. V této době byla muslimská kultura na vyšší úrovni, než tehdejší kultura křesťanská. 

K obohacení docházelo samozřejmě oběma směry, ale z výměny těžila především méně rozvinutá 

Evropa. Muslimové nejdříve shromažďovali filosofický a vědecký odkaz pozdní antiky ve 

východní části muslimské oblasti – například abbásovský chalífa al - Ma´mún proslul úsilím o 

obstarávání řeckých rukopisů z Byzance. Muslimští vědci sebrané spisy dále obohatili. Tato 

vzdělanost pak přinesla plody právě v Córdobě, která byla v 10. století nejvyspělejším kulturním 

                                                 
8 Tamtéž, str. 26. 
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centrem na západě Evropy. O něco později se tyto poznatky dostaly z Andalusie přes Itálii, 

Sicílii a další státy do světa západního křesťanstva, včetně zemí českých.  

 Z arabsko – islámské vědy čerpala velká část Evropy poučení o medicíně9 (Ibn Sína a jeho 

Kánún fí at – tibb, Lékařský kánon; ar – Rází a jeho Kitáb al – háví neboli Kniha obsahující), 

matematice (Arabové zprostředkovali předání indických číslic a desetinné soustavy a přidali 

vlastní algebru a kvadratické rovnice) či astronomii (arabské přesné výpočty drah těles 

připravovaly na kopernikánskou změnu paradigmatu). Kromě těchto věd se významný přínos 

projevil i v zemědělství (velké šíření ovocných stromů a dalších plodin), v chemii a fyzice 

(zejména optice). Důležité byly také vlivy na filosofii10 - Ibn Sína a Ibn Rušd výrazně ovlivnili 

evropský aristotelismus. Z dalších významných filosofů neopomeňme zmínit ani al – Fárábího, či 

Ibn Tufajla. Vedle vědeckého myšlenkového přínosu Evropa získala také poznatky technologické 

(např. výroba papíru), kromě toho se učila i o způsobech diplomacie a obchodu, organizaci 

vzdělávacích zařízení, klinik, observatoří, laboratoří a také o správě měst. Ovlivněna byla i poezie 

–  minnesang. V neposlední řadě Evropa získala poznatky z hermetických nauk – magie, alchymie 

a astrologie. Rozvinutější arabská věda však postupně začala stagnovat a věda evropská, 

využívající jejích poznatků se po impulsu renesance vydala cestou dynamického růstu. 

Rozvinutější vědou se stalo učení evropských badatelů, tento stav trvá dodnes. 

B)Druhá islamizace Evropy : křížové výpravy, Osmanská říše. 1095 – 1683 

 Druhou islamizací Evropy bychom mohli označit především období existence Osmanské 

říše a to zejména v době jejího územního rozmachu a výbojů do Evropy z jihu. Pro tuto epochu 

je typické zejména setkávání na bázi vojenských střetnutí, zároveň však překvapivě i čilá 

obchodní výměna mezi znepřátelenými státy. Osmanská říše vytvořila unikátní koncepci 

autonomních náboženských obcí milletů, zavedla povinnost devširme a centralizovala státní správu. 

V dobách své největší síly představovali Osmané pro běžného poddaného oproti předchozím 

místním vládcům spíše zlepšení životních podmínek a v rámci hranic své říše pro loajální 

poddané většinou také záruku klidu a bezpečí. 

Malá Asie se s islámem dostala do kontaktu ještě před Osmany. Již první vlna arabsko – 

islámské expanze zasáhla pravoslavnou Byzanc v oblasti Sýrie, Egypta a severní Afriky. Za vlády 

Umajjovců rovněž došlo k několika neúspěšným pokusům o dobytí hlavního města 

Konstantinopole. Další nápor proti Byzantincům následoval v 11. století se seldžuckými Turky. 

Po porážce byzantinského císaře u Matzikertu roku 1071 se turecké etnikum rozlilo po celé Malé 

                                                 
9 Bečka, Mendel : Islám a české země. Olomouc : Votobia, 1998. 
10 Tamtéž, zejm. str. 83 – 87. 
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Asii a dostalo se do bezprostřední blízkosti Evropy. Byzantská žádost o pomoc se stala 

impulsem křížových výprav. Ve 14. století začala velká muslimská expanze do Evropy, zastavená 

až na konci 17. století u Vídně.  Tato vlna se přelila nejprve přes Byzanc, poté Balkán a ve střední 

Evropě se rozšířila až do oblasti Uher, jejichž část se na 150 let ocitla pod osmanskou 

nadvládou11.  

Dříve, než se dostaneme k vlastní Osmanské říši, bych se rád krátce zmínil období 

křížových výprav. Přestože historicky by tato éra patřila do období první islamizace, rozhodl jsem 

se ji zařadit do tohoto oddílu, neboť geograficky a kulturně spadá spíše do období Turků. Přes 

poměrně krátkou přítomnost křižáků na Blízkém východě – pouhých asi 200 let – je toto téma i 

v současnosti poměrně živé a diskutované. Také zde se opět ve velké míře setkáváme 

s různočtením téže události soupeřícími stranami. Pro křesťany je epocha křížových výprav, 

přinejmenším zpočátku, obdobím velké slávy, opětovného získání Jeruzaléma s chrámem Božího 

hrobu a prvních vojenských vítězství nad postupujícími muslimskými vojsky. Naproti tomu 

muslimové v této době chápali křížové výpravy jako konflikt lokálního významu a věřili, že se 

křižácká vojska záhy stáhnou, stejně jako všichni dobyvatelé před nimi. Politický náboj tento boj 

dostal až v průběhu 19. a 20. století12.  

Jeruzalém byl křižáky dobyt roku 1099 a již o necelých 100 let později, roku 1187, jej 

Saladin po bitvě u Hittínu získal zpět. Po pádu Jeruzaléma postupně zanikla i ostatní křesťanská 

království na Blízkém východě. Zajímavé jsou zprávy popisují události po dobytí Jeruzaléma 

muslimy a křesťany. Křižácká vojska roku 1099 po dobytí města bezohledně povraždila mnoho 

civilního obyvatelstva - byli zabíjeni všichni, na koho křižáci narazili, včetně žen a dětí. Deset tisíc 

muslimů, kteří hledali útočiště na střeše mešity al – Aksá bylo brutálně pobito. Stejně se vedlo i 

Židům, obklíčeným v synagogách. Slovy očitého svědka, Raymonda z Aquiles : „Kdybych vám řekl 

pravdu, stěží jí budete moci uvěřit. Spokojme se tedy alespoň s tím, že v chrámu a na Šalamounově terase 

projížděli muži na koních a krev jim sahala až po kolena a uzdu. Byl to vskutku spravedlivý a nádherný Boží 

soud, který naplnil toto místo krví  nevěřících, jelikož tak dlouho trpělo jejich rouháním13“. Zde začíná 

historická nedůvěra mezi křesťany a muslimy, na než zatím Evropa shlížela spíše s lhostejností. 

Muslimové byli od dobytí Jeruzaléma nahlíženi jako nepřátelé, národ Bohu zcela cizí, který je 

nutno potírat.  

Zatímco Frankové dokázali během jediného velkého masakru změnit prosperující 

metropoli v město duchů, Saladin se zachoval jinak a předání města roku 1187 proběhlo poměrně 

                                                 
11 Gombár, Eduard : Šíření islámu na Balkáně. In : Obuchová, Ľubica (editor) : Variace na Korán. Islám v diaspoře. 
Praha : Orientální ústav AV ČR, 1999.  Str. 54. 
12 Kropáček, Luboš : Islám a Západ. Historická paměť a současná krize. Praha : Vyšehrad, 2002. 
13 Armstrongová, Karen : Jeruzalém. Praha : Lidové noviny, 1996. Str. 268. 
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klidnou cestou. Také proto je tento vojevůdce a státník i na Západě dodnes vnímán coby 

chrabrý a velkorysý rytíř, protivník hodný respektu a úcty. S tímto pojetím se můžeme historicky 

setkat v díle W. Scotta Talisman, nověji pak například ve filmu Království nebeské14. I zde je Saladin 

zobrazován jako charismatický vůdce, který vyzývá ke smíru mezi náboženstvími. Je nutno 

přiznat, že se původně chtěl pomstít za příkoří a masakry z roku 1099, postupně se ale svého 

úmyslu vzdal a po převzetí Jeruzaléma údajně nebyl zabit ani jediný křesťan15. Muslimský vládce 

se tak v očích některých západních křesťanů po dobytí města zachoval křesťanštěji, než sami 

křesťané. Saladin prý tehdy řekl následující : „Křesťané všude na světě si zapamatují laskavost, kterou 

jsme jim prokázali16“. A historie mu dala za pravdu. 

Pokud bychom měli obecně zhodnotit význam křížových výprav pro vzájemné vztahy 

křesťanů a muslimů, museli bychom se pravděpodobně přiklonit k muslimskému chápání – tedy 

ke konfliktu spíše malého významu. Ekonomické a společenské dopady výprav byly sice 

dalekosáhlé, zejména pro Evropu, ale v oblasti kulturní výměny mezi muslimy a Západem 

k žádnému velkému průlomu nedošlo. I nadále zůstaly hlavními oblastmi kulturního a 

myšlenkového obohacování zejména Španělsko a Itálie. Křesťané zůstali po celou dobu 

přítomnosti v Levantě cizorodým prvkem. Naproti tomu s politickými důsledky křížových výprav 

na Blízkém východě se setkáváme ještě v současnosti. Vzájemná nedůvěra mezi oběma tábory 

vzrostla a dodnes je duch kruciát zneužíván ze strany obou kultur. Muslimští fundamentalisté 

s oblibou prohlašují, že islámský svět se musí bránit novodobým křižákům či že čelí novým 

křížovým výpravám. Tentýž rys lze nalézt i u křesťanských radikálů, pro něž je každý konflikt 

s muslimy ihned džihádem. 

 Ačkoliv křížové výpravy tvořily významnou kapitolu evropské historie, jejich síla 

postupně klesala, až nakonec zcela ustaly. Na Blízkém východě se navíc objevil nový silný hráč, 

Osmanská říše. Osmané se z lokálního vládnoucího rodu vypracovali na vládce obrovské říše, ta 

v době svého největšího rozmachu zasahovala až k Vídni a na Slovensko a v 16. století ovládala 

více než čtvrtinu tehdy známého světa17. Se vznikem Osmanské říše se přesunulo i kulturní 

centrum islámské civilizace - vyspělou islámskou kulturu neměli po několik následujících staletí 

představovat Arabové a Peršané, ale Turci. Po dobytí Konstantinopole a přenesení instituce 

islámského chalífátu na osmanského sultána (po ovládnutí Egypta roku 1517) se Osmanská říše 

stala centrem sunnitského islámu. 

                                                 
14 Režie Ridley Scott, rok výroby 2005. 
15 Armstrongová, Karen : Jeruzalém. Praha : Lidové noviny, 1996. 
16 Tamtéž, str. 287 . 
17 Weithmann, Michael W. : Balkán – 2000 let mezi Východem a Západem. Praha : Vyšehrad , 1996. Str. 96. 
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Osmanská říše fakticky vznikla roku 1326, kdy turecký gazi Osman dobyl byzantské 

město Brussa (turecky Bursa), vzdálené tehdy asi tři dny jízdy od Konstantinopole. Osmanův syn 

Orhán zde vybudoval svoji rezidenci a přijal titul sultán, tzn. vládce všech věřících18. Samotná 

expanze do Evropy začala roku 1356, kdy Osmané překročili Bospor a dobyli pevnost u 

Dardanel. Následovala série rychlých vítězství. I zde, stejně jako při první islámské expanzi, 

využívala postupující vojska nejednotnost svých křesťanských protivníků. Turci již dříve často 

vstupovali do služeb Byzantské říše jako žoldnéři a díky tomu dobývané území velmi dobře znali 

před vlastní expanzí. Zároveň italské obchodní mocnosti (Benátčané, Janované, Florenťané a 

další) soupeřily o obchodní výhody a vyzrazovaly záměry a plány válečných tažení Řeků a 

balkánských Slovanů19. Kromě toho i zde vládl rozkol mezi místními vládci, kteří zprvu chápali 

Osmany jako vítanou pomoc proti svým soupeřům. Příliš pozdě poznávali hrozící nebezpečí a 

jejich státy jeden po druhém postupně podléhaly postupujícím osmanským vojskům.  

Poměrně velký význam měla bitva na Kosově poli, která se odehrála roku 1389. Přestože 

z vojenského hlediska představuje pro Osmany přinejlepším remízu, chápe se jako jednoznačná 

porážka křesťanských vojsk. Podobně špatně dopadla pro křesťany i bitva u Varny roku 1444, 

kde bylo při drtivé porážce zničeno celé křižácké vojsko. Evropu začal ovládat téměř chorobný 

strach z Turků, které zdobila aureola neporazitelnosti. Zatímco na západní hranici islámu s 

křesťanstvím, na Iberském poloostrově, získával v této době svá první významná vítězství Západ, 

na hranici jihovýchodní se stav bojů jevil jako nezadržitelný postup muslimů. Toto přesvědčení 

dokazuje i dopis říšského vyslance Busbecqa v Istanbulu, který popisuje své vidění situace 

následovně : „Na (turecké) straně jsou zdroje mocné říše, neochabující síla, zvyk vítězit, odolnost vůči námaze, 

jednota, disciplína, střídmost a ostražitost. Na naší straně je obecná nouze, osobní přepych, tenčící se síla, zlomený 

duch, nedostatek odolnosti a výcviku; vojáci jsou neukáznění, důstojníci hrabiví; kázní se opovrhuje; bezuzdnost, 

nedbalost, opilství a zhýralost jsou častými jevy; a nejhorší ze všeho – nepřítel si přivykl vítězit a my prohrávat 

(…)20“. Podle Busbecqa pouze dlouhodobé zápolení Osmanů s Perskou říší zabránilo 

muslimským vojskům, aby vtrhla do Evropy a dosáhla jasného a jednoznačného vítězství.  

Roku 1453 byla dobyta Konstantinopol. Chrám Boží moudrosti Hagia Sofia byl zasvěcen 

islámu, kulturní a obchodní význam oblasti výrazně vzrostl. Konstantinopol, nyní přejmenovaná 

na Istanbul, se stala novým hlavním městem Osmanské říše. Již dlouho zpola vylidněné město 

Turci opět zaplnili – ale nejen oni, nýbrž i Řekové, Slované, Arméni a další národnosti, které sem 

                                                 
18 Weithmann, Michael W. : Balkán – 2000 let mezi Východem a Západem. Praha : Vyšehrad , 1996. Str. 96. 
19 Tamtéž, str. 97. 
20 The Turkish Letters of Ogier Ghiselin de Busbecq, Imperial Ambassador at Constantinopole 1554 – 1562, z latiny 
přeložil Edward Seymour Forster (Oxford, 1927). Str. 112. Citováno dle Lewis, Bernard : Kde se stala chyba? Praha : 
Volvox Globator, 2003. Str. 15. 



 13 
přicházely z dobytých území. Roku 1477 zde žilo již 80.000 obyvatel, z nichž třetinu tvořïli 

křesťané21. V 17. století byl Istanbul se svými 700.000 obyvateli (z nichž téměř 40 % 

představovali křesťané) zdaleka největším evropským městem a střediskem kosmopolitní říše. 

Osmané svou říši spravovali za pomoci výkonné byrokracie a důsledně kontrolovali své finanční 

zájmy. Naproti tomu starost o správu duchovních záležitostí svých jinověreckých poddaných rádi 

přenechali již existujícím duchovním organizacím, vznikl tak originální systém tzv. milletů. Obce 

požívaly dalekosáhlé duchovní i světské autonomie a samy spravovaly své záležitosti. Vůči státu 

se obec zavazovala loajalitou a také ručila za řádné odevzdávání daní. Stát se na oplátku do 

vnitřních záležitostí obce nevměšoval – pokud bylo dodržováno řádné odevzdávání daní a 

zachovávání loajality. V případě porušení těchto ale byla reakce osmanských vládců rychlá a 

nelítostná.  

V paměti balkánských národů je nadvláda Osmanů na Balkáně většinou vzpomínána coby 

období neustávajících perzekucí a utlačování. Dle Weithmanna22 lze ale tureckou vládu nad 

Balkánem historicky rozdělit do tří období, během nichž se její charakter významně liší :  

1. Fáze expanze a dobývání, pokrývající 14. a první polovinu 15. století. Turci útočili ve jménu 

islámu. Charakteristické bylo ničení celých vesnic, proudy uprchlíků, deportace a další válečný 

teror.  

2. Fáze konsolidace a upevňování osmanské vlády na Balkáně, období zhruba od konce 15. 

století do poloviny 17. století. Někteří historici označují toto období jako Pax Ottomanica, tzn. 

osmanský mír. Došlo k uklidnění vnitřních poměrů, hospodářství a obchod vzkvétaly. 

3.  Fáze úpadku osmanské říše a její snahy udržet vládu na Balkánem všemi prostředky, období 

od konce 17. století až do 1. světové války. Tato doba je charakterizována rozkladem 

centrální správy a nástupem samozvaných místních vládců. Daňové zatížení se neustále 

zvyšovalo, protože obyvatelstvo odvádělo daň jak sultánovi, tak místnímu panovníkovi. 

Islám, doposud tolerantní a vystupující vůči jinověrcům tolerantně a blahosklonně, se nyní 

cítil ohrožen a ukazoval svou nesnášenlivější a fanatičtější tvář.  

I po dobytí Konstantinopole Osmanská říše postupovala dále na sever a přes veškerý 

odpor porážela jeden křesťanský stát za druhým. Zajímavou výjimku v rámci válek na Balkáně 

představuje Bosna a Hercegovina. Místní šlechta totiž sama pozvala do země Turky a téměř ihned 

konvertovala k islámu. Zatímco v sousedních podrobených zemích - Srbsku, Bulharsku či Řecku 

- byla úroveň konverze poměrně nízká (přibližně 10 %), v Bosně dosahoval počet konvertitů 

                                                 
21 Weithmann, Michael W. : Balkán – 2000 let mezi Východem a Západem. Praha : Vyšehrad , 1996. 
22 Tamtéž. 



 14 
celých 70 %23. Bosna a Hercegovina se stala v oblasti Balkánu výspou Osmanské říše. Byla také 

místem, odkud se často rekrutovali velkovezíři, vojevůdci, stavitelé či umělci. Výborně zde rovněž 

fungovala praxe devširme.  

Devširme byly odvody chlapců pocházejících z příslušníků porobených národů. Vždy 

desetina novorozenců mužského pohlaví za určité časové období patřila sultánovu dvoru. 

Praktiku, která by v současnosti byla považována za nelidskou, ale tehdejší obyvatelstvo 

nechápalo jako krutý tribut dobyvateli. Naopak, mnohdy byli chlapci výběrčím lidí přímo 

vnucováni. V Istanbulu se jim dostalo kromě muslimské převýchovy také důkladného vzdělání. 

Tím se jim otevřela možnost vstupu do státní správy a vyhlídky na skvělou kariéru, jinými 

způsoby nedosažitelnou. V muslimské Bosně měla dokonce povinnost devširme charakter 

zvláštního privilegia. Praxe odvodů postupně v průběhu 17. století ustala, nutno však zdůraznit, 

že se tak nestalo kvůli odporu ze strany odvedenců, ale spíše proto, že vlastně diskriminovala 

vlastní turecké poddané, kteří tak přicházeli o řadu vysokých i nejvyšších úřadů na sultánově 

dvoře. 

Roku 1529 stáli Osmané u bran Vídně, ještě nějaký čas postupovali a v roce 1570 se jim 

podařilo zabrat křesťanský Kypr. Důležitým datem byl rok 1571, rok námořní bitvy u Lepanta, 

kdy byla osmanská flotila zničena křesťanskými vojsky Svaté ligy (Benátky, Španělsko, papež, 

rytíři svatého Jana). Přestože se flotilu podařilo v plné síle obnovit do pěti let, bitva měla jiný, 

důležitější aspekt – Turci přestali být vnímáni jako neporazitelná síla. Přestože Osmanská říše 

expandovala ještě nejméně celé století, druhé obléhání Vídně roku 1683 bylo již bodem obratu. 

Osmanská říše, dříve vzor síly, odhodlání a vynikající organizace se pomalu měnila v mocnost 

sice přežívající, avšak rozhodně ne vítěznou. Postupně ztrácela svá území a původně výkonný 

úřednický aparát se změnil ve zcela nefunkční byrokracii. Turci pomalu přestali být vnímáni jako 

smrtelné nebezpečí, ale spíše coby postava, která nevyhnutelně prohrává. Takto vystupovaly 

jejich figurky v loutkových divadlech, ve freskových výzdobách zámeckých sálů. Tomuto pojetí 

odpovídá i hlupácký strážce v Mozartově Únosu ze serailu. Přichází období jasné převahy 

západních mocností, období kolonialismu. 

C)Období kolonialismu : 18. stol. – konec 2. světové války 

 Toto období bychom mohli umístit zhruba mezi 18. století a konec 2. světové války. 

Původně mocná Osmanská říše, stále ještě téměř výsadní nositel muslimské kultury, byla již 

značně oslabena. Zastaralý způsob vedení boje nemohl nadále konkurovat moderním armádám 

evropských států. Také po kulturní stránce pokračoval pomalý úpadek - dříve velmi progresivní 

                                                 
23 Tamtéž, str. 108. 
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muslimští učenci již dávno ztratili pozice nositelů moderní vědy. Stále očividněji se ukazovala 

(zejména technologická) převaha Západu. Zároveň je tato epocha obdobím, kdy si již muslimské 

státy začínaly uvědomovat změnu poměrů a snažily se pokročilejším evropským státům vyrovnat. 

Tento trend měl pokračovat až do poloviny 20. století, poté došlo k určité konzervaci poměrů ve 

většině islámských států, tak jak tento stav známe dnes. Přes veškerou snahu islámské státy 

postupně upadaly do bezvýznamnosti, často se stávaly koloniemi evropských mocností (Francie 

získala rozsáhlé kolonie v severní Africe, krátce okupovala Egypt; Británie si po určitou dobu 

udržovala vliv v Indii). Období skončilo řadou osvobozovacích válek proti kolonizátorům na 

konci 2. světové války. 

Počátek úpadku byl pro mnoho muslimů šokem. Po mnoho staletí se zdálo, že islámská 

civilizace nemá žádného sobě rovného konkurenta a její pozice se opírá o velmi solidní základy. 

Islám vytvořil světovou civilizaci s početnými etniky, rozkládající se na obrovském území. 

Muslimské armády taktéž představovaly nejsilnější vojenskou moc své doby. Kromě toho 

představovala islámská civilizace i velmoc hospodářskou – díky rozsáhlé síti obchodních vztahů a 

možnosti komunikace jak s Evropou a Asií, tak i Afrikou obchod s širokým sortimentem 

komodit jen kvetl, ať už se jednalo o koření z Blízkého či Dálného východu nebo otroky a zlato 

dovážené z Afriky. Také islámská věda představovala během staletí po rozšíření islámu ve své 

době naprostou špičku. Díky převzetí rozličných znalostí z různých koutů říše si islámská 

civilizace udržovala poměrně přesvědčivý technologický náskok i před Evropou, v té době stále 

se ještě zmítající v barbarství, do kterého upadla po zániku Západořímské říše. Muslimové znali 

díky stykům s Čínou výrobu a používání papíru, z Indie zase převzali desetinný systém číslic. 

Středověká Evropa byla v mnoha ohledech vědy a umění pouhým žákem, spoléhajícím na 

arabské mutace děl řeckých klasiků24. 

Tento stav se však začal měnit. Evropa dosáhla významných pokroků v umění a kultuře 

ještě předtím, než se objevil duch renesance. S objevy nových znalostí získala západní civilizace 

zásadní výhodu a nakonec nechala kulturní dědictví islámského světa daleko za sebou. Po 

dlouhou dobu od svého vzniku vnímala islámská civilizace Evropany jako zaostalé a nevzdělané 

barbary, mnohem méněcennější, než kultivovanější nevěřící z východní Asie25. Ti alespoň měli 

užitečné dovednosti a prostředky, zatímco evropští nevěřící neměli ani jedno, ani druhé. Toto 

hodnocení se poměrně dlouhou dobu zakládalo na pravdě, v určité době se ale stalo přežitým. 

Fakt, že se poměr sil pomalu obrací v neprospěch islámu, dokazují i podmínky podepsání 

Žitvatorocké mírové smlouvy s Rakušany roku 1606. A to nejen tím, že na rozdíl od všech 

                                                 
24 Lewis, Bernard : Kde se stala chyba ? Praha : Volvox Globator , 2003. Str. 10. 
25 Tamtéž, str. 12. 
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předchozích smluv s nevěřícími, které Turci diktovali ve svém hlavním městě Istanbulu, byla 

tato smlouva podepsána na neutrální půdě – na hranici mezi oběma stranami. Mnohem důležitější 

je, že ve smlouvě byl rakouský císař označen a uznáván titulem pádešáha, čímž se hodnostně 

dostal na rovnost sultánovi. Až doposud totiž byli evropští vladaři buď označováni méně 

významnými osmanskými tituly, nebo byly pouze překládány jejich tituly evropské. Vzhledem 

k tomu, že veškerá jednání s nevěřícími byla dosud vedena coby dočasná, chápaná coby 

prozatímní přerušení války na budoucí území islámu, nebylo nutné se tituly budoucích 

porobených národů významněji zabývat. Fakt uznání císaře za rovného sultánovi ukazuje, že 

mentalita osmanských Turků se pomalu obrací z pozice dobyvatele do pozice partnera pro 

jednání, byť zatím v omezené míře. 

Přestože po stránce kulturní a duchovní vyspělosti zůstávali Evropané pro Osmany i 

nadále zdrojem pohrdání a byli pořád ještě vnímáni coby barbaři, nad technologickými úspěchy 

evropských států a to zejména v oblasti válečné, již nebylo možné zavírat oči. Prokazatelně vyšší 

kvalita západních zbraní nenechávala vojenská oddělení Osmanů v klidu a vyžadovala okamžitou 

nápravu. Západní zajatci byli posíláni na práce při výstavbě pevností, běžně byli zaměstnáváni i 

západní žoldnéři a do Osmanské říše začaly proudit zbraně i další vojenský materiál, jehož objem 

neustále vzrůstal. Dokonce i v době, kdy osmanská vojska postupovala jihovýchodní Evropou 

směrem k Vídni, nebyl pro Turky problém v ostatních evropských státech od křesťanských 

dodavatelů nakupovat moderní zbraně, získávat pomoc nejlepších odborníků v oblasti 

technologií a evropské křesťanské finanční domy jim dokonce pro tento účel poskytovaly 

finanční krytí26 ! Jak jsme již zaznamenali dříve, křesťané se opravdu jednotným nasazením proti 

muslimským vojskům nevyznačovali. 

Teprve po porážce Turků při druhém obléhání Vídně roku 1683 vznikla poprvé jednotná 

síla, jejíž cílem byl boj proti Osmanům – Svatá liga. Tento spolek, založený s požehnáním papeže, 

zahrnoval Rakousko, Benátky, Polsko, Toskánsko a Maltu. Později se ke katolickým mocnostem 

připojilo i Rusko. Roku 1698 byli Osmané nuceni uzavřít mírovou smlouvu v Karlovicích. Tato 

smlouva, podmíněná značnými ztrátami na vojenském materiálu a lidském potenciálu a zároveň 

nemalými územními ztrátami, znamenala pro Turky další významný předěl. Byli nuceni opustit 

zastaralá pojetí jednání s vnějším světem a učit se umění diplomacie, vyjednávání a 

zprostředkování. Nutno říci, že se tohoto nového způsobu jednání zhostili se značnými úspěchy. 

Osmané byli nuceni se uchýlit k prostředku jim doposud neznámému – namísto diktování 

podmínek poraženým, se naopak sami museli pokusit pomocí úředníků, ne armád, zmírnit 
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dopady vojenské porážky. Společně s příchodem diplomatů a dalších odborníků přišlo k 

Osmanům i další překvapivé zjištění – totiž, že je možné se učit od dříve opovrhovaných 

nevěřících. 

Relativní slabost Osmanské říše byla v plném rozsahu odhalena vlastně až s příchodem 

napoleonských válek. Když roku 1798 francouzské síly pod velením mladého generála Napoleona 

Bonaparte vpadly do Egypta, který si vzápětí podrobily a podřídily své správě, ukázalo se v plné 

síle, že islámské státy nejsou s to se účinně bránit západním vojskům. I nevelká síla tedy mohla 

napadnout jednu ze zemí v samém srdci muslimského světa a provést to zcela beztrestně. 

Pozdější četná vítězství koloniálních mocností ještě více rozšířila větší či menší přezíravost vůči 

porobeným muslimům. Zároveň však přímé nezkreslované setkávání obou kultur podnítilo vznik 

orientalistiky a islamistiky. Od poloviny 19. století se také v muslimských státech projevovaly 

snahy o liberalizační kroky, snažící se o sblížení s Evropou (zejména v oblasti hospodářské a 

v oblasti vzdělávání). Naproti tomu se objevovaly i proudy a myslitelé, a to i z řad vrcholných 

intelektuálů, kteří nestáli o poevropštění muslimských států a nabádali k obnově a modernizaci 

v rámci vlastních historických tradic – za mnohé vzpomeňme al - Afgháního a jeho žáka M. 

Abduha. Vznikaly také myšlenky panislámské solidarity a panislamismu obecně. Velký důraz byl 

kladen na modernizaci školství a vliv vzdělání na islámskou společnost vůbec – gramotnost a 

vzdělání se měly stát prostředkem k opětovnému zaujmutí rovnocenného postavení po boku 

evropských národů. Naopak konzervativní tábory prosazovaly návrat k tradičním hodnotám, 

prostému životu dle tradic původních muslimů. Díky tomuto způsobu života se měla umma opět 

vrátit na výsluní dějin.  

Kolem roku 1920 se zdálo, že triumf Západu nad islámem je naprostý a nezvratný. Jen na 

místech, které se evropským mocnostem zdály příliš nepřístupné – jako například Afghánistán, 

vnitřní Arábie a několik dalších míst, si uchovávali vládu místní panovníci a byly zde dodržovány 

místní zvyky. Všechna ostatní místa islámského světa byla pod správou, okupací nebo nepřímou 

vládou některé z evropských mocností27, většinou ve formě loutkových vlád, napodobujících 

evropské modely. Toto vítězství Evropy však bylo iluzorní a jeho trvání krátké. Již s koncem 2. 

světové války získala nezávislost pokud ne většina, pak jistě nezanedbatelná část islámských zemí. 

Kromě vlastních státních útvarů si mnoho islámských států do moderní doby přineslo i 

zahořklost vůči Západu, mnohdy hraničící až s nesmiřitelnou nenávistí. Celkově lze toto období 

charakterizovat jako zdroj (i současné) antipatie vůči Západu. Je pravda, že mnoho 

konzervativních muslimů ještě dnes ze svoji bídy viní západní státy a dobu jejich okupace. 
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Obviňují je ze rozbití tradičního řádu života, včetně rodiny, destruktivního prosazování 

západních hodnot ve školství a veřejném životě. Islám, nerespektovaný jako rovnocenný partner, 

se později projeví jako nesmiřitelný protivník Západu v mnoha oblastech.  

D)Třetí islamizace Evropy : pracovní síly z Východu. Polovina 20. století - současnost 

 V zásadě bychom toto období mohli vymezit 2. polovinou 20. století, přičemž trvá 

dodnes. Velmi významnou epochou vzájemných setkávání Západu s islámem, pokud ne vůbec 

nejvýznamnějším, bychom mohli chápat současnost. Zároveň bychom toto období mohli označit  

jako třetí islamizaci Evropy. Ačkoliv je vedena nevojenskými prostředky, její vliv není proto o nic 

menší. V oblasti demografické je významným faktorem rapidní růst velikosti muslimských 

komunit na Západě, zároveň v oblasti obecného povědomí o islámu dochází ke výraznému 

posunu. Islámu se dostává značného prostoru v médiích a to jak ve více či méně 

objektivních pojednáních a vysvětleních náležitostí zatím na Západě poměrně opomíjeného 

náboženství, tak bohužel mnohdy i na předních stránkách novin ve zprávách o dalších 

teroristických útocích ze strany radikálních muslimů. 

Po 2. světové válce dochází k silné migraci obyvatel jak z ekonomických, tak i politických 

důvodů. V některých státech byla imigrace původně podporována (zejména ve Francii a 

Německu), neboť přinášela vítanou pracovní sílu. Migranti si s sebou přinášeli zvyky, tradice a 

mnohdy i problémy svých původních domovin. Nárůst muslimské populace v Evropě a zejména 

neřešení problémů těchto komunit při integraci do majoritní společnosti se postupně stával 

časovanou bombou. Plný rozsah problému se projevil koncem 20. století, zejména při výbuších 

násilí ve Francii.  

Zmiňme jenom krátce situaci v zemích představujících hlavní cíle muslimských imigrantů: 

� Francie – je tradičně zemí se silnou přistěhovaleckou tradicí, hostí největší muslimskou 

komunitu ze všech států EU. Muslimové tvoří 2. nejvýznamnější náboženství po katolicismu. 

Imigranti pocházejí především z bývalých francouzských kolonií (Alžírsko, Maroko). Hlavním 

problémem komunity představuje druhá a nyní již i třetí generace neintegrovaných imigrantů. 

Zatímco jejich rodiče si udržovali a udržují silný vztah ke své původní domovině, a také se do 

ní často vrací, jejich děti již k zemi původu svých rodičů nemají žádný vztah a sami se 

pokládají za Francouze. V očích mnoha Francouzů však zůstávají cizinci a stávají se tak 

vlastně imigranty s francouzským občanstvím – imigranty ve své vlastní zemi. Velkým 

problémem je i chudoba a zločin na předměstích, obývaných především muslimskými 

přistěhovalci. Celosvětově vzbudil velkou pozornost tzv. šátkový zákon, ukládající zákaz 

nošení náboženských symbolů ve veřejných školách. 
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� Německo – je zemí se silnou muslimskou komunitou. Německo v letech 1961 a 1964 

uzavřelo s Tureckem dohody o náboru málo kvalifikovaných pracovních sil tzv. gastarbeiterů. 

Předpoklad, že se tito pracovníci po skončení kontraktu vrátí domů, se ale nenaplnil a 

postupně za nimi dorazily celé jejich rodiny. Na scénu přišla druhá a později i třetí generace 

Turků, kteří se v Německu usadili. Nábor pracovníků byl zastaven roku 1971. V 80. letech 

pak následovala vlna politických emigrantů (např. Kurdů). Nakonec v 90. letech Německo 

přijalo uprchlíky ze zemí bývalé Jugoslávie (původem především z Bosny) a také emigranty z 

Albánie. Islám je v Německu 3. nejsilnější denominací, hned po katolicismu a protestantismu. 

Vzájemné soužití s majoritní společností je mnohdy nelehké, imigranti vytvářejí celé 

přistěhovalecké čtvrti (například v Berlíně). Roku 2004 některé spolkové země zakázaly 

nošení šátků ve školách. Na druhou stranu muslimské minority požívají velkou svobodu 

v otázkách náboženství, v Německu působí mnoho muslimských kulturních a sociálních 

organizací, vznikají nové mešity atd.  

� Nizozemí – taktéž Holandsko je tradičním cílem mnoha skupin emigrantů. Místní 

muslimské komunity pocházejí z různých zemí, není žádný převažující směr, jako v případě 

Německa a Francie. Průzkumy ukazují, že i ve velmi tolerantním Nizozemí považuje 63 %28 

občanů považuje islám za náboženství neslučitelné s moderním způsobem života. Vražda 

kontroverzního režiséra Theo van Gogha spáchaná muslimskými radikály pak zpětně jejich 

přesvědčení posiluje. 

� Velká Británie – britští muslimové pocházejí z části z dřívějších britských kolonií 

(Bangladéš, Pákistán), částečně se jedná o politické uprchlíky (Somálce, kosovské Albánce, 

Bosňany). Spojené království bylo první evropskou zemí, která se rozhodla rozsáhlé 

přistěhovalectví zastavit. Roku 1962 byl schválen Commonwealth Immigration Act znemožňující 

přistěhovalectví nekvalifikovaných a později i polokvalifikovaných pracovních sil s výjimkou 

spojování rodin29. Přes zděšení nad činy sebevražedných atentátníků z roku 2005 jsou 

vzájemné soužití a úroveň integrace do britské společnosti většinou společnosti vnímány jako 

dobré. Čin atentátníků je vnímán jako výjimka potvrzující pravidlo.  

� Rakousko – zdejší muslimové pocházejí především z Turecka a států bývalé Jugoslávie. Díky 

rakousko – uherské minulosti má dnešní Rakousko zakotveno svobodu muslimského vyznání 

ve svém právním řádu, jedná se o tzv. Anerkennungsgesetz z roku 1912. Soužití s muslimy (a 

                                                 
28 Veškeré statistické údaje v oddílu o třetí islamizaci Evropy čerpány z internetové encyklopedie Wikipedia, většina 
údajů vychází z průzkumů OSN. 
29 Kropáček, Luboš : Půlměsíc na severní obloze. In : Obuchová, Ľubica (editor) : Variace na Korán. Islám 
v diaspoře. Praha : Orientální ústav AV ČR, 1999.  Str. 22. 
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imigranty vůbec) je v Rakousku pokládáno za poměrně problematické, zejména z důvodu 

zvyšující se nezaměstnanosti. 

� Spojené státy americké – velikost muslimské komunity je pouze odhadována, neboť 

průzkumy týkající se vyznání a podobných citlivých témat jsou v USA považovány za 

diskriminativní. Místní komunita sestává z mnoha rozličných etnik (státy jihovýchodní Asie, 

rozličné arabské státy), vyznačuje se důrazem na dobré vzdělání – 59 % má alespoň nižší 

vysokoškolské vzdělání a velmi dobře placená zaměstnání. Vzrůstá však vliv konzervativních 

skupin. Průzkumy30 ukazují zhoršující se postoj americké společnosti k osobám muslimského 

vyznání a arabského původu. Negativní postoj k muslimům vzrostl z 33 % (2002) na 37 % 

(2003). Přesvědčení, že islám je náboženství podněcující k násilí, zastávalo roku 2002 

přibližně 25 % respondentů, naproti tomu roku 2004 to bylo již 46 %. Za netolerantní 

náboženství označilo islám 61 % Američanů (údaj z roku 2006). 

� Kanada – země hostí poměrně významnou muslimskou komunitu, přicházející za vidinou 

ekonomické prosperity, či částečně též jako uprchlíci válečných konfliktů (z Libanonu, 

Somálska).  Nezanedbatelný je také počet místních konvertitů. Soužití je považováno za 

dobré, nediskriminující ze strany majoritní společnosti. Největší komunity žijí v provincii 

Ontario (v Torontu, Ottawě). 

� Belgie – místní muslimská komunita vznikla hlavně v šedesátých letech, kdy byly uzavřeny 

smlouvy o přijímání pracovních sil s Marokem (1962) a Tureckem (1965). Od oficiálního 

uznání roku 1978 se islám vyučuje i na veřejných školách. V Bruselu působí Institut pro 

vzdělávání imámů a kazatelů. Občanství se získává ve třetí generaci automaticky. Soudy 

uznávají polygamní manželství, uzavřená ještě v původní vlasti31.  

Všechny evropské státy dnes zaručují jak svým občanům, tak přistěhovalcům, svobodu 

náboženského vyznání i svobodu kultu. V některých zemích jim jako uznané náboženské obci 

dokonce přísluší nárok na finanční podporu státu. Mnoho evropských muslimů si uvědomuje, jak 

široký prostor jim hostitelské země dávají. Při využití  obecných občanských práv a také státem 

zaručovaných svobod leckdy přiznávají, že mají větší možnost prezentovat své názory, publikovat 

a organizovat se, než měli ve své mateřské zemi. Přesto se objevují i osoby, které rozsáhlý systém 

práv a zaručených svobod zneužívají – zejména radikální kazatelé. Alarmující je také stížnost 

                                                 
30 Wikipedia, zprávy OSN. 
31 Kropáček, Luboš : Blízký východ na přelomu tisíciletí. Dynamika přeměn v muslimském sousedství Evropy. Praha 
: Vyšehrad, 1999. Str. 190. 
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britských muslimů na beztrestnou publikaci Rushdieho Satanských veršů u Evropského soudu 

pro lidská práva ve Štrasburku32, naštěstí zamítnutá. 

 

Celkový přehled odhadované velikosti početně nejvýznamnějších muslimských komunit na 

Západě přináší tabulka33: 

Země Muslimská populace 

v procentech 

Muslimská populace v počtech 

vyznavačů 

Francie 7,5 % 4.500.000 

Kanada 2 % 623.000 

Německo 3,7 % 3.000.000 

Nizozemí 4,4 % 321.000 

Rakousko 4 % 340.000 

Spojené státy 3 % 8.800.000 

Velká Británie 2,5 % 1.500.000 

 

                                                 
32 Kropáček, Luboš : Blízký východ na přelomu tisíciletí. Praha : Vyšehrad, 1990. 
33 Wikipedia, údaj z roku 2005. 
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2)Setkání druhé – islám právnický. Právní statut jinověrců a další 

problémy 

A)Ochrana ostatních náboženství v islámských státech 

Otázka soužití představitelů různých náboženství na společném území se zdá být 

problémem veskrze současným. Islám se ale tomuto problému věnoval již ve středověku. Jak 

bylo zmíněno dříve, po výbojích muslimských vojsk se pod vládou chalífátu ocitlo obrovské 

množství osob nejrůznějších vyznání. Zpočátku dokonce muslimové na svých nově získaných 

územích představovali menšinu. Podle islámského práva ale není rozhodující, kolik muslimů se na 

území nalézá - podstatné je, komu patří vláda a jak je uplatňována. Svět byl v tomto smyslu 

tradičně rozdělován na dvě oblasti, k nimž byla pozdějšími právníky přidána ještě jedna kategorie 

: 

1. dár al – islám (dům islámu, nebo také dům míru) jsou území, kde se neválčí a kde je 

uplatňováno islámské právo, šarí´a. Je zajímavé, že Francie je v současnosti chápána jako 

území dár al – islám a má dokonce vlastní kvóty pro poutě do Mekky. 

2. dár al – harb (dům války) jsou území, na kterých se může legitimně vést válka. V zásadě 

každé území s jinou, než islámskou vládou. 

3. dár al – ahd/dár as – sulh jsou území, která jsou buď chráněna smlouvou a není žádoucí 

proti nim vést násilné akce nebo území s velkou islámskou komunitou ale bez islámské 

vlády. Jednalo se například o území důležitá z obchodního hlediska a proto chráněná 

smlouvou (Dubrovník), nebo o země, kde sice žila velká komunita muslimů, ale šance na 

změnu vlády na islámskou byla minimální (Indie za britské správy). 

Abychom se vrátili k jinověrcům na území dár al – islám. Monoteisté, vyznávající svou víru 

na základě svých zjevených knih, tedy především křesťané a židé, ale také sabejci a později 

zoroastrovci, nesmějí být nuceni k přestupu na islám. Tyto osoby jsou chápány jako ahl al – kitáb 

(= lid Písma, nebo také lid knihy) a jedná se o osoby chráněné, ahl al – dhimma. Tento příkaz 

přímo vychází z koránu, kde se v súře 2 : 256 praví : „Nebudiž žádného donucování v náboženství“. 

Tato ochrana se týká osob, které mají v islámské zemi trvalé bydliště. Cizí státní příslušníci, 

přicházející z území dár al – harb mohli pobývat na islámském území jen se zvláštním povolením, 

tzv. amán. Toto povolení může vydat jakýkoliv plnoprávný muslim (tedy dospělý a duševně 

zdravý). 

Ochrana se týká ale pouze osob, které náležejí ke zjeveným náboženstvím. Ostatním 

(mušrikún, polyteisté, pohané) má být předána ad - da´wa al – islámíjá (= islámská výzva, vybídka), 



 23 
aby konvertovali k islámu. V případě setrvání u své víry mají být potrestání smrtí stětím. K této 

výzvě se vztahuje súra 9 : 5, která říká: „A až uplynou posvátné měsíce, zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv 

je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou 

dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný“. 

B)Právní statut jinověrců 

 Za jinověrce v rámci islámských území lze tedy považovat pouze příslušníky 

monotheistických náboženství – lid Knihy. Zatímco osoba se statutem dhimmí požívá na 

islámském území ochrany, všichni ostatní jsou považováni za nevěřící či polytheisty a jako takoví 

si smí volit pouze mezi konverzí k islámu a smrtí. Dhimmí na území islámu má přesně určená 

práva, na druhou stranu nic není zadarmo. Jako nemuslimští poddaní se stávají osobami druhého 

řádu, platí zvláštní daň z ochrany (džizja) a pozemkovou daň (charádž), a jsou i jinak omezeni. 

Jedná se například o zákaz výstavby nových chrámů, zproštění povinnosti vojenské služby a 

někdy zákaz nošení zbraně vůbec. Celkové daňové zatížení převyšovalo částku placenou muslimy 

(zakát), konverze k islámu pak často byla výhodná z praktických existenčních důvodů. 

Při dodržení daných podmínek je chráněncům zaručena osobní bezpečnost a ochrana 

majetku. Mají také volnost při rozvoji svých forem náboženského života, pokud veřejně 

nezostuzují islám a Proroka. Kromě jiného jim náleží právo na vlastní jurisdikci a samosprávu. 

Postavení jinověrců na území islámu je v právní vědě věnována velká pozornost. Přestože se 

v podstatě jedná o uzákoněnou diskriminaci, postavení chráněných osob bylo v zásadě 

dodržováno a jednalo se o podmínky důstojnější a humánnější, než například postavení 

evropských Židů ve středověké Evropě34. Statut chráněné osoby (dhimmí) má ale i další stinné 

stránky. Coby nemuslim nemůže žid či křesťan dědit po muslimovi a naopak, nesmí svědčit u 

soudu a vstupovat do manželství s muslimem/muslimkou. Někdy nemůže ani aspirovat na 

některé úřady (dodnes uplatňováno v Íránu) a  vztahují se na něj odlišné volební kvóty (Pákistán). 

Existují ještě dodatečná omezení, která se vztahují k dokumentu napsaném údajně coby 

smlouva mezi chalífou Umarem a křesťany, kteří mu 638 vydali Jeruzalém. Za to, že ušetří jejich 

životy se křesťané měli dobrovolně zavázat k dodržování takového chování, které by muslimy 

neuráželo. Tento dokument je s největší pravděpodobností podvrh, bylo z něj ale vycházeno při 

jednání s lidem Knihy. Smlouva zaručuje bezpečnost jinověrcům v Jeruzalémě, na oplátku za toto 

zacházení se ale křesťané údajně zavázali dodržovat následující pravidla: 

� nové svatyně nesmějí být nikdy vyšší, než mešity. Později se tento zákaz místně změnil na 

zákaz stavby nových a opravovaní starých chrámů. Důsledky tohoto zákazu jsou nasnadě. 

                                                 
34 Mendel, Miloš : Džihád. Islámské koncepce šíření víry. Brno : Atlantis, 1997. Str. 53. 
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� Náboženské obřady nesmějí být prováděny na veřejnosti (zákaz procesí). 

� Jinověrci musejí nosit oblečení, které je jako jinověrce identifikuje (před pádem hnutí Taliban 

prosazováno v Afghánistánu). 

� Zákaz prodeje vepřového a lihovin. 

� Přiměřené oblečení, neurážející muslimské věřící. 

Zmiňovaná nařízení byla málokdy striktně vyžadována. Přesto se ale objevily skupiny, 

které na jejich doslovném znění a bezpodmínečném dodržování bezvýhradně trvaly (Taliban a 

další).  

C)Islám a lidská práva 

Dalším z často diskutovaných témat je otázka lidských práv v islámu. V západní civilizaci 

se rozvinula myšlenka, že je správné přiznávat práva lidem už proto, že jsou lidské bytosti. Tato 

práva jsou považována za univerzální, nejsou tedy chápána coby kulturně podmíněná či relativní. 

Z tohoto přesvědčení vychází i Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948. Naproti tomu 

šarí´a žádná univerzální práva neuznává a velmi konkrétně specifikuje, jaká práva osobě přináleží - 

na základě jejího pohlaví a náboženského vyznání. Přestože se v době příslušných zákonů jistě 

jednalo o velmi pokrokový text (v předislámské době platilo, minimálně co se zajatých či 

podrobených nepřátel týká, především pravidlo silnějšího), v současnosti je udílení práv na tomto 

základě přinejmenším problematické.  

Pokud bychom vycházeli ze Všeobecné deklarace lidských práv (dále jen Všeobecná 

deklarace), ratifikované roku 1948, coby nejvíce akceptovaného dokumentu týkajícího se lidských 

práv, byť nemá právní závaznost a jeho dodržování je dobrovolné, pak bude mít islámské pojetí 

v dnešní době problémy. Není tedy divu, že muslimové schválili vlastní deklaraci lidských práv, 

Islámskou všeobecnou deklaraci lidských práv (1981, dále jen Islámská deklarace), více se blížící 

jejich chápání práv člověka. Dokument byl sepsán v nejlepší tradici islámského práva, myšleno 

v jeho nejednoznačnosti a možnosti více výkladů – zdá se, že říká v podstatě totéž, co Všeobecná 

deklarace, nicméně při pozornějším přečtení vlastně zjistíme, že se zásadně liší. Muslimští učenci, 

kteří dokument sepsali, v podstatě pouze shrnuli existující muslimské právo a přeformulovali jej 

do řeči práva západního. Přitom nijak nezměnili jeho znění. Srovnání obou Deklarací se mi zdálo 

pro chápání pojetí práv na Západě a v islámských zemí natolik zajímavé, že jsem považoval za 

nutné je uvést. Byť se jedná v obou případech o dokumenty nezávazné, v obou případech jistě 

mají vypovídací hodnotu o rozdílech v chápání lidských práv. 

Již v úvodních pasážích se objevují zásadní rozdíly v obou Deklaracích. Všeobecná 

deklarace má v preambuli minimálně dvě věty, stavějící je do přímého rozporu s Islámskou 
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deklarací. Ve Všeobecné se objevují následující pasáže : „U vědomí toho, že uznání přirozené 

důstojnosti a rovných nezcizitelných práv všech členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve 

světě, (…) že lid Spojených národů zdůraznil v Chartě znovu svou víru v základní lidská práva, v důstojnost a 

hodnotu lidské osobnosti; v rovná práva mužů i žen a rozhodl se podporovat sociální pokrok a vytvořit lepší 

životní podmínky ve větší svobodě, (…) že stejné chápání těchto práv a svobod má nesmírný význam pro dokonalé 

splnění tohoto závazku“. Naproti tomu v Islámské deklaraci jsou již v úvodu zmiňovány především 

rozdíly mezi ummou a ostatními národy světa : „(…) Proto my, jakožto muslimové, jež věří (…) d/že 

racionalita sama o sobě bez světla zjevení od Boha nejenže nemůže být zaručeným vodítkem v záležitostech lidí, 

ale ani nemůže poskytovat spirituální zajištění lidské duše a s věděním, že učení islámu představuje kvintesenci 

Božího vedení v jeho konečné a dokonalé formě, cítíme se povinni připomenout člověku jeho vysoký status a 

důstojnost propůjčené mu Bohem (…) f/že podle závazků naší prastaré smlouvy s Bohem naše povinnosti a 

závazky mají přednost před našimi právy a že každý z nás je povinen šířit učení islámu slovem, skutky všemi 

ušlechtilými způsoby a uvádět je v platnost nejen v naších vlastních životech, ale stejně tak i ve společnosti kolem 

nás“. Kromě toho Islámská deklarace začíná konstatováním, že islám dal člověku ideální zákoník 

týkající se lidských práv a jejich správného jednání již před čtrnácti stoletími – Korán a 

dokumenty z něj vycházející. Odkazuje přitom na koránský verš 3 : 138, který praví : „Toto je jasné 

vysvětlení lidem i vedení a varování bohabojným“. Jak je vidět, v úvodu se rovněž praví, že lidská práva 

jsou v islámu hluboce spjata s vírou, že Bůh a jedině Bůh je jediným zákonodárcem a také 

zdrojem všech lidských práv. Zároveň je vyjádřeno přesvědčení, že pouhý lidský rozum a právo 

z něj vycházející nemůže být bez Božího vedení dostačující pro rozhodování v lidských 

záležitostech a taktéž nemůže garantovat postavení a důstojnost člověka. Tyto atributy může 

lidem garantovat pouze Bůh. Coby výchozí bod veškeré spravedlnosti autoři Islámské deklarace 

považují Zákon, tedy šarí´u. 

Podívejme se na některé body Všeobecné deklarace35 ve srovnání se zněním Islámské 

deklarace36 blíže: 

Článek I (Všeobecná) : „Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv“. Těžko 

můžeme hovořit o rovnosti mezi muslimem a muslimkou, neboť ženě je přiznáno podřízené 

postavení – vzpomeňme například poloviční právní váhu jejího hlasu oproti muslimovi, muži. 

Článek II (Všeobecná) : „Každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, bez 

jakéhokoliv rozlišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, 

národnostního nebo sociálního původu (…)“. Zároveň Článek VII (Všeobecná) : „Všichni jsou si před 

                                                 
35 Oficiální český překlad, verze nalezená na internetu. Veškeré další citace Všeobecné deklarace pocházejí z tohoto 
zdroje. 
36 Oficiální anglická verze, první znění textu z roku 1981, volně šířená na internetu a vydaná Islámskou radou 
(Islamic council) v Londýně. Volný překlad autor. Veškeré další citace Islámské deklarace pocházejí z tohoto zdroje. 
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zákonem rovni a mají právo na stejnou zákonnou ochranu bez jakéhokoli rozlišování. Všichni mají právo na 

stejnou ochranu proti jakékoli diskriminaci“. Tento článek ostře kontrastuje s muslimským chápáním. 

Plná práva má pouze a jedině dospělý svéprávný muslim mužského pohlaví. Naopak menší práva 

má muslimská žena. Zvláštních práv se dostává jinověrcům, kteří jsou ještě rozlišováni dle toho, 

zda se jedná o Lid knihy nebo ne. Národům, které vyznávají nemonotheistické náboženské 

systémy pak nejsou přiznávána žádná práva. Islám také výslovně stanoví pravidla týkající se Židů. 

Pro korektnost je třeba doplnit, že islám na rozdíl od středověkého křesťanství výslovně 

specifikoval status křesťanů a Židů na dobytých územích a garantoval osobám statusu dhimmí 

alespoň nějaká práva. 

Článek III (Všeobecná) : „Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečí“.  

Článek Ia (Islámská) : „Lidský život je posvátný a nedotknutelný a je nutné učinit veškerá opatření, 

aby byl ochráněn. Především by nikdo neměl být vystaven nebezpečí zranění či smrti, pokud Zákon nestanovuje 

jinak“. 

 Článek Ib (Islámská) : „Stejně jako zaživa, tak i po smrti má být posvátnost lidského těla považována 

za nedotknutelnou. Je povinností věřících dohlédnout na to, aby se s tělem zemřelého jednalo s náležitou úctou“. 

V oddílu Ia nacházíme pasáž, která je bezpochyby problematická – Islámská deklarace očividně 

připouští možnost jak zranění, tak smrti, pokud je to v souladu s právem šarí´a. Ta se v mnoha 

ohledech nemusí a také neshoduje s obecně uznávanými mezinárodními právními předpisy. 

Navazuje i Článek IV (Islámská) : „Každá osoba má právo, aby s ní bylo zacházeno podle Zákona a pouze 

v souladu se Zákonem“. Z toho vyplývá, že každý má právo, aby s ním nebylo zacházeno v souladu 

se zákony, které s islámským právem nekorespondují.  

Článek V (Všeobecná) : „Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému nebo 

ponižujícímu zacházení nebo trestu“. Přísné tresty jsou uplatňovány v odlišné míře v různých 

islámských státech. Například utínání končetin je dodnes běžné v Saúdské Arábii, Jemenu a 

Ománu. Přitom některé z trestů jsou pro Západ zcela v kompetenci osobního přesvědčení 

každého člověka. Například není těžšího zločinu, než je ridda – odpadlictví od víry. Pro muže je 

rozsudkem smrt, žena má být uvězněna a bita, dokud se nenapraví. Islámský zákoník v minulosti 

pamatoval i na opilství, které bylo taktéž trestné a to zejména pokud viník v podroušeném stavu 

způsobil nepřístojnosti či budil veřejné pohoršení. Při krádeži je trestem utínání končetin. 

Vychází se přitom ze súry  5 : 42 „Zloději a zlodějce utněte jejich ruce odplatou za to, co provedli“. Je 

přesně určeno pořadí – nejdříve pravá ruka v zápěstí, levá noha v kotníku a tak se buď se 

pokračuje, nebo dochází k uvěznění. Za cizoložství hrozí viníkovi - muži bičování, zatímco ženě 

trest kamenování či pranýřování. Incest (s matkou či sestrou) je obzvláště přísně hodnocen a 

trestem má být smrt. Obecně byla a je s výjimkou přímého přistižení in flagranti problémem 
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otázka nutnosti až čtyř nestranných svědků. Při znásilnění však stačí jediný svědek a trestem 

muže je smrt37. Možná právě pro velmi závažné důsledky svědectví je v zákoníku výslovně 

pamatováno na prohřešek falešného obvinění z cizoložství, které může být trestáno bičováním či 

vyříznutím jazyka. 

Článek XVII (Všeobecná) : „Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; toto právo 

zahrnuje v sobě i volnost změnit své náboženství či víru, jakož i svobodu projevovat své náboženství nebo víru, sám 

nebo společně s jinými, ať veřejně či soukromě, vyučováním, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou a 

zachováváním obřadů“. 

Článek XIIa (Islámská) : „Každá osoba má právo vyjadřovat své myšlenky a víru tak dlouho, pokud 

setrvá v mezích předepsaných Zákonem. Nikdo však není oprávněn rozhlašovat klamy nebo šířit zprávy, které by 

mohly urážet veřejnou slušnost nebo způsobit urážku na cti, možnost dvojího chápání nebo zostouzet jiné osoby“. 

V tomto článku jsou závažnými problémy zejména omezení možnosti vyjadřovat své myšlenky a 

víru zcela svobodně, ale pouze potud, pokud šarí´a povoluje. Kromě toho, pod rozhlašováním 

klamů je možno zařadit cokoliv, co nekoresponduje s učením islámu. 

Článek XIII (Islámská) : „Každá osoba má právo na svobodu svědomí a provádění bohoslužeb (text 

výslovně uvádí slovo worship a ne religion) v souladu se svým náboženským přesvědčením“. Je zajímavé, že 

svobodě náboženství je v celé Islámské deklaraci věnována jediná (!) věta. Jedná se o druhý 

nejkratší odstavec celého textu, méně prostoru je věnováno pouze právu na soukromí. Také se 

neobjevuje ani slovo o možnosti přestupu na jinou víru. V islámu totiž člověk narozený 

v muslimské rodině naprosto nemá právo změnit své vyznání. Odpadlictví od islámu, ridda, patří 

k nejtěžším zločinům vůbec a trestá se smrtí. Středověký komentátor Bajdáwí k tomuto problému 

uvádí následující : „Když někdo od své víry odpadne, ať už veřejně nebo vskrytu, zabij ho, kdekoliv ho 

nalezneš – jako kteréhokoliv jiného nevěřícího, Zcela se od něj odděl. Nepřijímej za něj žádnou přímluvu38“. Na 

rozdíl od drakonických trestů zmiňovaných v předchozím článku, které se příliš nedodržují, je 

trest za odpadlictví mnohdy opravdu vymáhán. V případě, že konvertita zůstane v muslimské 

zemi, jeho život dozná dramatických změn. Manželství je prohlášeno za neplatné, nesmí dědit, 

jsou mu odňaty děti, aby se jim dostalo muslimské výchovy… Islám v tomto bodě připomíná 

jednosměrné dveře – nově příchozí jsou vítáni a radostně přijímáni, naopak odchod není 

tolerován. 

Článek XVI 1 (Všeobecná) : „Muži i ženy, jakmile dosáhli plnoletosti, mají právo, bez jakéhokoli 

omezení z důvodu příslušnosti rasové, národnostní nebo náboženské, uzavřít sňatek a založit rodinu. Pokud jde o 

manželství, mají za jeho trvání i při jeho rozvázání stejná práva“. 

                                                 
37 Křikavová, A. ; Mendel, M. : Islám. Ideál a skutečnost. Praha : Baset, 2002. 

38 Ibn Warraq : Proč nejsem muslim. Praha : Votobia, 2005. Str. 247 – 248. 
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Článek XIXa (Islámská) : Každá osoba má právo se oženit, založit rodinu a vychovávat děti 

v souladu se svým náboženstvím, tradicemi a kulturou. Každému z manželů přináleží taková práva a povinnosti, 

které jsou specifikovány Zákonem. Poněkud odlišné znění, než v deklaraci Všeobecné. Islámská 

deklarace kromě jiného obsahuje i speciální ustanovení, týkající se výhradně vdaných žen. Ty 

odpovídají pasážím o rozvodu, uvedeným v kapitole 4 této práce, proto je nebudu výslovně 

uvádět. 

Tresty islámského práva jsou v zásadě velice přísné, dlužno říci, že islám v očích západu 

značně poškozují. Ze všech islámských států pouze Turecko přijalo zákon o zrušení trestu smrti, 

a to pouze v době míru. Jistě je možno argumentovat, že šarí´a ve své doslovné podobě je 

praktikována minimálně nebo vůbec ne. To ale nijak nezpochybňuje její platnost a možnost 

uplatnění v případě, že tak bude rozhodnuto. 
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3)Setkání třetí – islám násilnický? 

A)Postoj islámu k násilí, sebevraždě 

 Přes všechen soudobý teror, páchaný velmi často ve jménu islámu, ten bezpráví a násilí 

zapovídá. Na druhou stranu základní povinností každého muslima je - kromě toho, že se sám 

musí snažit o co nejlepší život v souladu se Zvěstí – i šíření víry a to v případě nutnosti i 

násilnými prostředky. Přestože nikdo nesmí být ke konverzi na islám nucen, samo doručení 

Zvěsti k jinověrcům je věc jiná. Oproti tvrzením odpůrců islámu o jeho bytostné útočnosti a 

zároveň navzdory argumentům apologetů islámu o jeho mírumilovnosti, v Koránu bohužel 

můžeme najít argumenty jak proti, tak i pro násilí – a to často dokonce v rámci jediné súry. 

Nachází se zde jednoznačně výzva k šíření náboženství všemi dostupnými prostředky, ovšem ne 

za cenu bezpráví, více například súra 2 : 190 „A bojujte na stezce Boží proti těm, kdož bojují proti vám, 

avšak nečiňte bezpráví, neboť Bůh nemiluje ty, kdož se bezpráví dopouštějí“. Kdo zabije nevinného člověka, 

měl by být podle súry 5 : 32 „souzen, jako by zabil lidstvo veškeré“. 

 Co se týká sebevražedných atentátů, ty jsou jednoznačně v rozporu s islámem. I 

zde však záleží na kvalifikaci činu, tedy zda se jedná o pouhou sebevraždu, nebo mučednictví. 

Zmínky o sebevraždě najdeme v Koránu v následujících kontextech - o sebevraždě se hovoří 

v súře 4 : 29 „nepřivozujte si smrt!“, v súře 2 : 195 zase stojí „nevrhejte se do zkázy vlastníma rukama!“. 

Atentátníci z 11. září 2001 mohou tedy ztěží být podle islámského práva kvalifikováni jako 

mudžáhidé (bojovníci za víru) nebo šahídé (mučedníci padlí v boji za víru). Spíše jsou regulérními 

sebevrahy (muntahirín) a spáchali činy, které jsou islámem zakázány – zabití nevinných lidí a sebe 

samých39. Zločinem byly již samy únosy letadel, které islámské autority fatwami zakázaly v 80. 

letech. Za živou bombu navíc použili svá rukojmí, kromě toho vše bylo vykonáno v cizině, tudíž 

jejich činy mohou být těžko posuzovány jako obranný džihád. Bohužel i zde můžeme v Koránu 

najít súry, které zabíjení civilistů ospravedlňují. Dle málikovské právnické školy se právě k tomuto 

spornému bodu váže následující příběh z Muhammadova života : „Jednou se otázali [muslimové 

během obléhání oázy Tá´if] Proroka na děti pohanů. Mají muslimové zaútočit na ležení protivníka v noci 

s tím, že během útoku mohou být zraněny jeho ženy a děti? Prorok se zamyslel a odvětil : ´Jsou jedni z nich´40“. 

Většina právních autorit se také shoduje v přesvědčení, že se protivník skrývá za ženy a děti a 

proto jsou vedlejší oběti útoků ospravedlnitelnými ztrátami – to je také častý argument 

sebevražedných atentátníků. Ti svoje útoky, při nichž zabijí mnoho nevinných a zároveň ztratí 

                                                 
39 Wolfe, Michael : Taking Back Islam. American Muslims Reclaim Their Faith. USA : Rodale and Beliefnet, 2004. 
Str. 25. 
40 Mendel, Miloš : Džihád. Islámské koncepce šíření víry. Brno : Atlantis, 1997. Str. 65. 
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vlastní život, často chápou jako džihád v tom nejpravějším slova smyslu. Je smutné, že 

muslimští duchovní neprojevují větší jednotu v otázce odsouzení terorismu a zejména 

sebevražedných útoků páchaných ve jménu islámu. Jsem přesvědčen, že pokles počtu sebevrahů 

by při jasném hodnocení těchto činů coby vraždy, namísto mučednictví, byl významný. 

B)Džihád, válka za víru nebo úsilí o mír ve světě? 

 Džihád, slovo dnes skloňované ve všech pádech, překvapivě neznamená svatou válku. 

Přesněji neznamená pouze svatou válku násilnými prostředky, i když tu samozřejmě zahrnuje 

také. Nejdůležitějším významem tohoto slova je úsilí na cestě Boží (džihád fi sabíli´lláh). Jedná se o 

snahu žít v souladu se Zvěstí, nesejít z přímé stezky, zůstat muslimem - to je to úsilí, o kterém se 

zde mluví především. Džihád může být veden proti vlastní hříšnosti, proti pokušení nebo proti 

viditelnému nepříteli muslimské obce. Džihád je jedním z klíčových pojmů islámské věrouky, 

právní teorie a pohledu islámu na svět a místo v něm. Někteří vykladači, například přísná 

hanbalovská škola, jej dokonce považují za nedílnou součást základních povinností (fard) každého 

muslima. Dokonce mu přisuzují pozici šestého pilíře islámu. Přitom oficiálně je uznáváno pilířů 

pět – vyznání víry, modlitba, půst, almužna nebo také náboženská daň a pouť.  

 V této souvislosti je důležité upřesnit islámské chápání Boha a jeho role ve světě. Alláh je 

z pohledu muslimů objektivně Pánem světů (rabb al – álamín), ať už si tento fakt jednotlivé osoby 

uvědomují, či ne41. K tomuto přesvědčení se vztahuje koránský verš 7 : 172 „A hle, Pán tvůj vzal 

potomstvo všechno ze synů Ádamových, jež vzešlo z ledví jejich a dal jim svědčit o nich samých a řekl : ,Což 

nejsem já Pánem vaším? ´I odpověděli ,Ano, dosvědčujeme to !´ A to proto, abyste neřekli v den zmrtvýchvstání, 

že jsme k tomu byli lhostejní“. Tento verš má pro pozdější směřování islámského práva, chápání státu 

a vztahu islámu ke světu klíčový význam. Důraz je kladen na spojení potomstvo všechno, čímž 

je myšleno celé lidstvo. Celé lidstvo se tedy rodí ve stavu muslimún. Sklon k tomu, že se během 

života nechová jako muslim, nebo že během života dokonce víru opustí, si tedy člověk nepřináší 

v sobě v okamžiku zrození. Nebýt muslim se člověk naučí až zde, na zemi, v době mezi zrozením 

a smrtí.  

Základní úlohou každého muslima na světě je konání dobra a potírání zla. O tento stav 

neustále usilují judžáhidúna = muslimové a to jak individuálně, tak jako společenství - umma. Ti, 

kteří pravého Boha vůbec nepoznali (polyteisté, ateisté) se vyřazují z lidského společenství a 

zasluhují trest. Vůbec nejhůře jsou na tom bývalí muslimové, kteří s plným vědomím svého činu 

od islámu ustoupili – odpadlíci (murtaddún). Trvalý střet mezi Božím ideálem a pozemskou 

realitou je vnímán jako stav, který je třeba neustále překonávat, neboť je zdrojem rozkladu 

                                                 
41 Mendel, Miloš : Džihád. Islámské koncepce šíření víry. Brno : Atlantis, 1997. Zejm. str. 16 – 17.  
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lidského společenství, nebezpečím, že poslední pokus Boha seslat lidem svou zvěst, bude opět 

promarněn. Tato snaha, úsilí o rozšíření a upevnění islámu se nazývá džihád, od slovesa džáhada42. 

Jak vyplývá z předchozího textu, rozpor dobra a zla v lidské společnosti má povahu neustálého 

střetu mezi muslimy a okolním světem. Veškerá činnost muslima během života má vést 

k upevňování a šíření víry. Jinak řečeno, islám je univerzalistické náboženství výrazně misijního 

typu, jehož ústředním posláním je pomoc lidstvu poznat Boha, napravit poklesky těch, jimž již 

bylo Písmo sesláno, ale nedrží se jej a navrátit lidstvo do stavu původní dobroty, ve kterém jej 

chce Bůh mít. Ideálním společenským stavem, který se daným způsobem života uplatňuje je stav 

míru – salám. Dokud tento ideální stav nenastane, je povinností každého muslima usilovat všemi 

silami o jeho nastolení43. 

 Džihád, ve smyslu úsilí o udržení stavu muslim, je jednou ze základních islámských 

povinností – fard. Je povinností každého muslima odevzdávat se do vůle Boží, modlit se, 

chvalořečit Boha, postit se ve stanovený čas, dávat almužnu potřebným, vykonat alespoň jednou 

za život pouť do Ka´by, konat dobro a potírat zlo. A také aktivní šíření islámu, v případě 

nutnosti i silou. Cílem celého procesu je dosažení stavu hukmu´lláh (= Boží vlády ve světě). 

Tohoto stavu by mělo být dosaženo díky všestrannému džihádu, při kterém je možno volit 

mírové i násilné prostředky či jejich kombinaci. 

 Islám zná 4 formy džihádu: 

1. džihád srdcem (bi´l – kalb) – neustálé prohlubování osobní zbožnosti, přemáhání hříchu a 

pokušení. 

2. džihád jazykem (bi´l – lisán) – podpora a šíření Pravdy misijní činností a poukazováním na 

špatnosti. 

3. džihád rukou (bi´l – jad) – především obecně záslužná a charitativní činnost. 

4. džihád mečem (bi´s – sajf) – prosazování víry různými formami násilí, ať už represemi 

vůči bezvěrcům na území islámu, vedením války za šíření víry, bojem proti strůjcům 

rozkladu zevnitř ummy, či obranou proti vnějšímu nepříteli. 

Historicky má džihád mečem, dnes na Západě nejznámější forma, jasnou převahu v době 

vzniku islámu a v době kolonialismu (Egypt, Alžírsko, Súdán, Indie). Má charakter permanentní 

války, která může být za určitých konkrétních podmínek přerušena. V zásadě se ale jedná vždy 

pouze o dočasné příměří, ne o mír a to až do té doby, než bude dosaženo Boží vlády na celém 

světě. K tomuto cíli se vztahuje koránský verš 2 : 193 „A bojujte proti nim, dokud nebude konec svádění 

od víry a dokud nebude všechno náboženství patřit Bohu. Jestliže však přestanou, pak skončete nepřátelství, ale ne 

                                                 
42 Džihád je gramaticky podstatné jméno od slovesa 3. kmene džáhada, který souvisí s pojmy snaha, píle či úsilí.  
43 Mendel, Miloš : Džihád. Islámské koncepce šíření víry. Brno : Atlantis, 1997. Zejm. str. 19. 
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proti nespravedlivým“. V případě přerušení džihádu se tedy vždy jedná o příměří na přesně 

vymezenou dobu. 

Pokud jde o kvalitativní hodnocení jednotlivých činů, dělí islám džihád na malý džihád (al 

– džihád al – asghar) a na velký džihád (al – džihád al – akbar). Překvapivě, velkým džihádem není 

rozuměn ozbrojený boj za víru. Velkým džihádem se rozumí především věčný boj s pokušením a 

hříchem, všechny ostatní varianty jsou pak jen malým džihádem. Džihád, coby úsilí o víru, má 

charakter kolektivní povinnosti celé obce. Teoreticky nelze nikoho k účasti na džihádu nutit, 

zejména pak ne formou určitého náboru branců44. Na druhou stranu je účast při džihádu (až na 

přesně stanovené výjimky) jednou z podmínek, aby byl člověk dobrým muslimem. Osoby zabité 

při džihádu se nazývají šahíd = mučedník a mají zajištěn přednostní vstup do ráje. Zajímavé je, že 

titul mučednice (šahída) má i zbožná žena, která zemře při porodu. 

Šarí´a podrobně vymezuje pravidla, za nichž je povoleno šířit islám ozbrojenou formou a 

také zcela jasně stanoví, jakých násilných prostředků by se měl mudžáhid vyvarovat a které jsou 

přísně zakázány. Pro zajímavost zmiňme základní povolené formy boje v době Muhammadově, 

neboť toto vymezení povolených pravidel zasahuje i do současnosti coby platná pravidla vedení 

džihádu – je povoleno zabít nepřítele v otevřeném boji s použitím všech tradičních zbraní (kopí, 

meče, šípy). Nepřítele je také možno oslabit tím, že je mu zamezen přístup k potravinám a 

zdrojům pitné vody. Některé zdroje připouštějí i otrávení vody za účelem oslabení nepřátelských 

sil, zatímco jiné tuto praxi považují za ohavnou. Používání otravných prostředků je spíše 

odmítáno. Muhammad nabádal muslimy, aby se vyvarovali zabíjení civilistů, zajatců, žen a dětí, 

aby nemučili a dlouhodobě nevěznili své zajatce, neznásilňovali ženy a bezdůvodně neničili 

majetek poražených. 

Zatímco úmyslné zabíjení civilistů – a to zejména žen a dětí protivníka - je považováno za 

zakázané, civilní ztráty na životech během obléhání jsou považovány za ospravedlnitelné. 

Zajímavé jsou pohnutky rozsáhlého rozpracování otázky ochrany žen a dětí v ozbrojeném 

konfliktu – nejedná se ani tak o humánní pohnutky jako spíše o obavu, že zabíjení žen a dětí 

porušuje vlastně práva a zisk těch, kteří se budou podílet na kořisti. Zatímco otázka nezabíjení 

žen a dětí nepřítele, byť by se účastnili ozbrojeného boje proti dobyvatelům, je velmi podrobně 

rozpracována, pravidla týkající se ostatních skupin obyvatelstva jsou mnohem tvrdší a jednodušší. 

O jednom z možných výkladů hovoří Korán v súře 9 : 5 následovně „Zabte všechny jejich starce, kteří 

k Bohu přidružují společníky, avšak ušetřte jejich děti“. Všeobecně panuje shoda v tom, že vítěz má 

svobodné právo rozhodnout se válečné zajatce popravit, nemělo se tak ale dít mučením nebo 
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mrzačením. Fyzické mučení je vůbec v islámu považováno za jeden z nejodpornějších činů. Za 

zvláště zavrženíhodné považoval Muhammad upalování nepřátel a zakládání požárů na dobytých 

územích. Proto například někteří moderní znalci islámského práva odmítají moderní techniky 

boje, jako je jaderná válka, chemické zbraně, plamenomety a fosforové či napalmové bomby. 

Označují je za barbarské zbraně a vyčítají Západu jejich používání ve válkách (Američané ve 

Vietnamu, Izrael na Blízkém východě). Je otázkou, jestli se nejedná o ctnost z nutnosti, neboť 

muslimské země zatím zbraně tohoto typu až na drobné výjimky nevlastní. 

Kladné přijímání konceptu ozbrojené války za víru je jedním ze zásadních bodů, díky 

nimž je islám na Západě přijímán s nedůvěrou a někdy i nenávistí. Ostatně v dnešní době, kdy 

jsou teroristické útoky fundamentalistů páchané ve jménu islámu na denním pořádku, se není ani 

možno nijak divit. Euroamerická civilizace naopak ráda staví na odiv své humanistické tradice a 

novozákonní koncept lásky k bližnímu. Je však třeba zmínit, že i Západ má ve své historii 

důkladně zpracované koncepce spravedlivé války (bellum iustum), křesťanské války ve jménu víry a 

mučednictví snad není ani třeba zvlášť připomínat. Pravda, nábožensky zdůvodňované konflikty 

v Evropě v zásadě skončily zároveň s třicetiletou válkou a poté už církev coby politická entita 

ztrácela vliv a začala se opět orientovat spíše tam, kam od svého vzniku patří – na otázky víry a 

spásy. Díky odluce církve od státu se tedy křesťanství v současnosti opravdu může chlubit tím, že 

je víceméně tolerantní, mírumilovné, hlásající Ježíšovo poselství o lásce k bližnímu Zároveň může 

poukazovat na to, že islám stále ještě operuje s koncepcí legitimní svaté války a zdůrazňovat tak 

jeho útočnost. 
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4)Setkání čtvrté – islám zpátečnický ? Setkávání tradičních 

rodinných tradic a hodnot se západním stylem života 

A)Postavení ženy v islámu, otázka mnohoženství 

 Přibližně půl miliardy žen na světě jsou muslimky. Postavení žen v islámu je jedním 

z nejkontroverznějších témat naší doby a to nejen mezi muslimkami samotnými, ale zejména 

mezi představiteli Západu. Na toto téma bylo publikováno nespočet knih, přičemž některé se 

staví k tématu tak, že to byl islám, jež dal ženě čest a dopřál jí práva, v předislámské společnosti 

nevídaná. Naproti tomu představitelé opačného tábora argumentují, že právě islám je příčinou 

všech negativních aspektů postavení muslimské ženy. Ať už je nám však bližší kterýkoliv ze 

spektra názorů, pravda je taková, že tradičně organizovaná muslimská společnost vylučuje 

z plnohodnotného zapojení do veřejného dění celou polovinu své populace a to pouze na základě 

příslušnosti k ženskému pohlaví. I pokud pomineme etickou stránku problému, ekonomicky a 

společensky je ztráta takové části populace v podstatě nenahraditelná. Zároveň je třeba upřesnit, 

že v rámci islámských států existují v postavení žen obrovské rozdíly. Například v Tunisku je 

žena muži víceméně rovna, v Saúdské Arábii nesmí řídit ani auto a její poručník rozhoduje, zda jí 

smí být vydán cestovní pas. 

 Postavení ženy v islámu se významně liší podle toho, z jakého úhlu pohledu je 

v konkrétní situaci na ženu nahlíženo. Korán činí zřejmým, že v očích Boha jsou ženy zcela 

rovnocenné mužům. V súře 33 : 35 se dočteme následující : „Muslimové a muslimky, věřící muži a 

věřící ženy, poslušní a poslušné, pravdomluvní a pravdomluvné, trpěliví a trpělivé, pokorní a pokorné, dárci a 

dárkyně almužny, postící se muži a postící se ženy, cudní a cudné, muži a ženy hojně Boha vzpomínající – těm 

všem Bůh věru připravil odpuštění a odměnu nesmírnou“. Stejně tak i súra 4 : 124 zdůrazňuje, že Bůh je 

stejně spravedlivý vůči všem : „A ten, kdo koná dobré a je věřící  - ať je to muž, či žena – ten vejde do ráje 

a nebude ošizen ani o slupku pecky datlové“. Pět základních náboženských povinností islámu – vyznání 

víry, modlitba, půst, almužna a pouť – je předepsáno stejně mužům i ženám, s určitými 

praktickými výjimkami pro ženy (žena nemusí držet půst v době těhotenství)45. 

 Naproti tomu v otázce mezilidských vztahů - na rozdíl od vztahů mezi člověkem a 

Bohem - jsou ženy jednoznačně podřízeny mužům, společensky i právně. Citován bývá koránský 

verš 4 : 34 „Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm před druhými, a proto, že 

muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh 
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nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže 

vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký“.  Přitom ve své době 

byl Muhammad reformátorem v oblasti práv žen. Žena získala ve své době poměrně velké 

pravomoci, dostávalo se jí vzdělání a byla v zásadě rovna muži. Tento stav postupně mizí v době, 

kdy se islám setkává s dalšími kulturami, které asimiluje. V době středověku již přetrvává 

současný stav vyžadující po ženě naprostou poslušnost a pokoru a kdy je v téměř majetkem 

muže. Za základní povinnost ženy je považováno především řádné vedení domácnosti a výchova 

dětí. 

 Kromě podřízeného postavení ženy vůči muži je častým zdrojem kritiky islámu i dodnes 

(byť ve značně omezené míře) dochovaná instituce mnohoženství. V Koránu, v súře 4 : 3, 

nalézáme následující pasáž, klíčovou pro instituci mnohoženství. Ta sice povoluje až čtyři 

manželky, na druhou stranu tuto možnost přímo nedoporučuje : „(...) berte si za manželky ženy 

takové, které jsou vám příjemné, dvě, tři a čtyři; avšak bojíte – li se, že nebudete spravedliví, tedy vezměte si jen 

jednu nebo ty, jimiž vládnou pravice vaše. A tak se nejlépe vyhnete odchýlení“. Podmínkou pro možnost 

přijetí další ženy je schopnost všechny manželky přiměřeně hmotně zabezpečit a zároveň 

schopnost se jim všem věnovat stejně. To je podle některých vykladačů práva naprosto nemožné. 

Například v súře 4 : 129 se muslim uvažující o přijetí další manželky dozvídá :  „Nikdy vám nebude 

možno, abyste byli spravedliví mezi ženami, i kdybyste si to přáli“.  

 Přestože je polygynie povolena ve většině muslimských států (výslovně zakázána je 

v Tunisku, Turecku), většinou se příliš nepraktikuje. Navzdory tomu je už jen pouhá možnost 

oženit se vícekrát horlivě hájena konzervativními muslimy. Např. šajch Júsuf al – Qaradáwí 

v rozhovoru pro televizi al – Džazíra k této otázce řekl, že je lepší uzákoněná polygynie, než 

skrytá nevěra. Jeho slovy : „Neexistuje společnost bez polygynie. Lidé ze Západu, kteří odsuzují a odmítají 

polygynii, tak sami činí. Rozdíl mezi jejich polygynií a naší polygynií je ten, že ta jejich je nemorální a nelidská. 

Muž [na Západě]…má intimní poměr s více než jednou ženou, a když [druhá] žena otěhotní, popře 

zodpovědnost za toto dítě a nepodporuje tu ženu finančně. Není to nic víc než tělesná touha…46“. Stejně 

argumentuje i Tajsír at – Tamímí v rozhovoru pro list al – Quds. Podle něj by si islámské ženy 

usilující o zrovnoprávnění žen po vzoru západní civilizace měly uvědomit, že islám zabezpečuje 

ženu lépe. Tvrdí : „...Jak každý ví, v neislámských společnostech, které zakazují mnohoženství, mají muži 

kromě manželky řadu milenek. Říkám těm, kteří požadují rovnoprávnost a trvají na právech žen, že povolením 
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polygynie islám chrání ženino lidství a city a garantuje její právo vdát se a získat uznání a úctu, místo aby se 

stala profesionální milenkou zbavenou práv, a aby její děti byly vrženy na smetiště47“. 

 Otázka mnohoženství je citlivým tématem, které čas od času ovládne arabská média. 

Učenci v oblasti islámského práva pak hledají argumenty pro podpoření stávající praxe, byť by se 

jednalo o pouhou možnost vícenásobného sňatku. Kromě důležitého a často zdůrazňovaného 

faktu, že Korán mnohoženství povoluje a vedle výše citovaného argumentu vyšší morálky 

islámské společnosti v oblasti dalších žen, se zastánci polygynie snaží argumentovat i vědecky. Již 

citovaný šajch al – Qaradáwí na podporu polygamie uvádí, že muž má většinou větší sexuální 

apetit, než žena. Namísto nevěry či vyhledání služeb prostitutek pak v případě tohoto problému 

může využít instituce mnohoženství, povolené islámem. Přitom se podle al – Qaradáwího 

nejedná o nestřídmost muže, ale o fakt daný přírodou. V rozhovoru pro televizi al – Džazíra 

uvedl : „Statistiky a vědecké studie prokázaly, že sexuální energie muže je silnější než ženy. To je realita...Muže 

vzruší každá žena, ale ne každý muž vzruší ženu. Dokonce i mezi zvířaty má samice menší sexuální potřebu 

než samci. Například kráva nebo ovce touží po býkovi či beranovi jen tehdy, když chtějí otěhotnět. Potom jejich 

touha odezní. Naopak býk či beran je připraven (vždy). To je příroda48“. Bylo by zajímavé sledovat 

argumentaci v případě vyšší sexuální potřeby ženy, rozhovor ale tento problém neřeší. 

Manželství, stejně jako všechny významné události v životě muslima, je pevně ukotveno 

v právním systému. Z právního hlediska vzniká manželství smlouvou mezi ženichem a zákonným 

zástupcem nevěsty. Po dobu trvání manželství je žena zcela podřízena manželovi, ten má mimo 

jiné právo ženě zakázat vycházení z domu a může dokonce omezit návštěvy jejích příbuzných. V 

oblastech, kde to právnické školy připouštějí, si žena může prosadit do svatební smlouvy zákaz 

manželství s další ženou. Podle práva se svobodný muslim může oženit až se čtyřmi ženami, 

otrok má nárok na manželky dvě. Žena smí mít vždy pouze jediného manžela. Z pohledu islámu 

je záslužnější vstoupit do manželství, než zůstávat svobodný. 

  Stejně jako v některých dalších aspektech, je i v otázce rozvodu žena oproti muži 

znevýhodněna. Zatímco muži stačí k rozvodu (za dodržení přesných podmínek) zapuzení ženy 

tak, že třikrát přede svědky pronese příslušnou formuli a to z jakéhokoliv důvodu, u ženy jsou 

důvody přesně specifikovány. Žena má nárok na rozvod kromě jiného při špatném zacházení, 

dlouhé nepřítomnosti manžela, šílenství muže, neschopnosti ženu uživit a manželově impotenci. 

Kromě toho manželství zaniká při nevěře, odpadlictví od islámu a některých dalších důvodech. 

V případě rozvodu se žena po vymezenou dobu (´idda) od rozvodu nesmí znovu provdat, bývalý 
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manžel ji ještě živí a má nárok na potomky, kteří by se ve stanovené lhůtě narodili. Rozvod 

sám je kvalifikován jako skutek svou povahou makrúh, tzn. zavrženíhodný, ale nepodléhající 

trestnímu právu.  

Jakkoliv se žena podle práva smí rozvést, jedná se o krok nelehký. To ukazuje i příběh 

americké muslimky Mariam49, která byla dlouhá léta bita svým manželem. Když se pokusila 

vyhledat pomoc a radu hlavy lokální muslimské obce, bylo jí sděleno, že vinna je ona – kdyby 

byla svému manželovi lepší ženou, neměl by důvod ji bít. Mariam se rozvedla poté, co se násilí ze 

strany manžela ještě více zhoršilo, přičemž využila amerického sekulárního práva. Poté, co se 

vrátila do místní mešity, s ní však komunita nechtěla nic mít – byla představována coby manželka, 

která opustila bezdůvodně svého muže. Její manžel byl naopak v mešitě přijímán a podporován a 

bylo na něj nahlíženo jako na oběť nespravedlivého amerického rozvodového práva. Na tomto 

příkladu můžeme vidět, že litera zákona se od praxe může značně lišit. Přestože zde byly 

naplněny právní podmínky rozvodu – špatné zacházení je výslovně zmíněno v islámském právu 

coby platný důvod rozvodu – komunita přesto chápala situaci coby naprosté selhání ženy. 

B) Postoj islámu k otázce antikoncepce a interrupce  

Problém populační exploze a zároveň poměrně nízké životní úrovně se týká téměř všech 

muslimských států. Výjimku tvoří částečně ropné státy Perského zálivu a země s vysokými příjmy 

z cestovního ruchu. Neplatí to však stoprocentně, například Egypt je vyloženě turistickou zemí a 

problém přelidnění a chudoby je zde palčivější, než kde jinde. Kontrola porodnosti a vládní 

protirůstové populační programy jsou typickým příkladem moderního společenského problému, 

s nímž se musí soudobé náboženské autority ve světě vyrovnávat. Otázka plánování rodiny je 

v Koránu zmíněna pouze okrajově, proto je tento problém řešen především pomocí fatew. 

Egyptský muftí šajch Hasan Ma´mún k tomuto problému napsal : „Antikoncepce nebo omezování 

porodnosti jsou věci, které odporují účelům manželství. Proto je šarí´a nedovoluje, jedině v případech naprosté 

nutnosti za přítomnosti právně platného důvodu, vyžadujícího omezení plození, jako například obavy o život 

matky a podobně. Platnými důvody však rozhodně nejsou strach z chudoby, z velkého množství dětí či nárůstu 

populace, neboť Bůh (On je vznešený) je zodpovědný za obživu každé živé bytosti50“.  

Pokud vyvstanou závažné důvody vyžadující bránění početí, je možné k používání 

antikoncepce přistoupit. Většina ´ulamá se ale shoduje v tom, že k tomuto kroku je 

bezpodmínečně nutný souhlas obou partnerů. Ke zcela ospravedlnitelnému praktikování 
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50 Vyjádření Hasana Ma´múna ze 14. 6. 1958, nazvané Omezení porodnosti kvůli obavám z chudoby. Citováno dle 
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antikoncepce přidal al – Ghazzálí51 ještě požadavek dobrého záměru (an – níja al – hasana),  

bohulibého a tudíž právně platného důvodu, který věřícího k tomuto kroku vede. Mezi dobré 

záměry patří i snaha zabránit zdravotním rizikům ženy v případě dalších těhotenství, či záměr 

zachovat krásu ženy (zdůvodňovaný možností rozpadu rodiny, pokud by žena přestala manžela 

přitahovat). Naproti tomu naopak špatné záměry (an – níja al – fásida), mezi něž patří například 

strach z narození nechtěného ženského potomka, k používání antikoncepce neopravňují.  

Zajímavé v souvislosti s antikoncepcí je, že existují hadísy argumentující, že ochrana před 

početím je v zásadě bezpředmětná, pokud se uplatní všemohoucnost Boží – když bude Alláh 

chtít, aby se narodilo dítě, nebude možno tomu nijak zabránit. Juynboll52 uvádí následující hadís : 

„ Ať už to uděláte či nikoliv, není žádné bytosti, jíž je předurčeno žít před soudným dnem, která by nespatřila 

světlo světa“. 

Otázka interrupce je problém eticky a nábožensky vysoce kontroverzní. V Koránu o 

umělém přerušení těhotenství nenacházíme žádné zmínky, což je také argumentem odpůrců. 

Podle nich není v Koránu jediná súra, která by interrupci povolovala. Všeobecně se plod 

považuje za člověka od čtvrtého měsíce po početí. Už předtím je zničení života špatným činem, 

od této chvíle je ale naprosto nepřípustné (harám). Trest pro člověka, který potrat způsobil je 

stejný, jako kdyby zabil dospělou osobu. Zralý plod má také nárok na řádný pohřeb, jako by se 

jednalo o již narozenou osobu. Potrat je přípustný coby menší ze dvou zel. V případě ohrožení 

matky má být zvýhodňováno právo matky na život. Zde se uplatňuje pravidlo záchrany života již 

hotového  před životem pouze potenciálním. 

Všeobecně je otázka plánování rodiny citlivým problémem. V islámu je velké množství 

dětí považováno za Boží požehnání a bránění početí je považováno za protivení se Boží vůli. 

Jedním z argumentů je také hadís, v němž Prorok vyzývá své stoupence: „Žeňte se, ploďte a množte 

se, ať na vás mohu být hrdý v soudný den! 53“. Podle moderních ´ulamá je ale má být výrok chápán tak, 

že Muhammad chtěl vybudovat obec silných stoupenců a nikoliv zástupy nevzdělaných trhanů. 

Muhammadovi je totiž připisován i výrok „Silný muslim je lepší, než muslim slabý54“. V případě 

chudoby však není tento cíl možno naplnit. Náboženský pohled se zde dostává do přímého 

konfliktu s denní ekonomickou realitou. Celkově je podle učenců nutno tento problém řešit 

individuálně v příslušném kontextu konkrétní situace rodiny. 

                                                 
51 Kouřilová, Mendel : Cesta k prameni. Fatwy islámských učenců k otázkám všedního dne. Praha : Varius, 2003. Str. 
78. 
52 Juynboll, G. H. A. : Studies on the Origins and Uses of Islamic Hadiths. Citováno dle Kouřilová, Mendel : Cesta 
k prameni. Praha : Varius, 2003. Str. 74. 
53 Kouřilová, Mendel : Cesta k prameni. Praha : Varius, 2003. Str. 92. 
54 Tamtéž. 
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C) Tolik diskutovaný závoj – symbol útlaku, nebo záruka svobody? 

Otázka zahalování žen a také jeho míra je v současnosti na Západě nesmírně 

diskutovanou otázkou. Téma by vydalo na celou práci, proto k tomuto bodu jen velmi krátce. Jen 

málo vnějších projevů islámu vyvolává takové pozdvižení, jako otázka zahalování muslimských 

žen. Zmínky v Koránu jsou v otázce zahalování poměrně povšechné a tak velkou roli hraje 

místní zvykové právo. Díky tomu se také setkáváme s velkou mírou různosti míry zahalování a 

postoje k němu. Zatímco obecně je shodně pouze vyžadováno zakrytí vlasů, v určitých oblastech 

je striktně vyžadováno kompletní zahalení postavy tak, aby nebyly vidět žádné obrysy těla. 

Mohli bychom zmínit několik hlavních důvodů pro zahalování : 

� Je výslovně zmíněno v Koránu, byť bez uvedení nutné míry zahalení. Islamisté trvají na tom, 

že muslimské ženy jsou vždy mimo okruh nejbližší rodiny povinny nosit závoj. Zmínky o 

závoji nalezneme v Koránu např. v súře 24 : 30 – 31 „A řekni věřícím ženám, aby cudně klopily 

zrak a střežily svá pohlaví a nedávaly na odiv své ozdoby kromě těch, jež jsou viditelné. A nechť spustí závoje 

na ňadra svá. A nechť ukazují ozdoby své jedině manželům nebo otcům nebo tchánům nebo synům nebo 

synům svých bratří či sester anebo jejich ženám anebo těm, jimž vládne jejich pravice nebo služebníkům, kteří 

nemají chtíče, anebo chlapcům, kteří nemají pojem o nahotě žen“. 

� Přetrvávající vliv tradic a také nevraživost ze strany mužů, při nedodržování zahalování. Silný 

je také tlak příbuzných, zejména mužských. Žena nedodržující příkaz zahalování by také 

těžko hledala manžela. 

� Vyjádření své příslušnosti k muslimské komunitě. I zde můžeme odkazovat na Korán, súru 

33 : 59, kde je doporučeno : „Proroku, řekni manželkám svým, dcerám svým i věřícím ženám, aby 

přitahovaly k sobě závoje! A toto bude nejvhodnější k tomu, aby byly poznány a nebyly uráženy…“. 

Dlužno říci, že zatímco předpoklad rozpoznání příslušnosti ženy podle závoje jistě funguje, 

urážky na základě nošení šátku fungují spíše naopak, než tvrdí výše citovaná súra. 

� Vzdor vůči zákazům zahalování. Zejména ve školství se z nošení šátku stalo velmi ožehavé 

téma. 

Čím kontroverznější se otázka stává, tím větší význam je oblékání přisuzován. Otázka 

oděvu jako takového ustupuje do pozadí a ze závoje se stává bitevní korouhev. Přitom ještě 

zhruba před 20 lety se jednalo o otázku podružnou, byť samozřejmě stejně složitou. V mnoha 

městech islámských zemí se ženy oblékaly jako v evropských metropolích, muslimky nosily krátké 

sukně a zahalení bylo spíše výjimkou55. Způsob oblékání a především zahalení závisel více na 

rozhodnutí konkrétní ženy a nebyl mu přisuzován natolik zásadní význam jako je tomu dnes. 

                                                 
55 Frouzová, Magdalena (editor) : Závoj a džíny. Ženy v islámském světě. Praha : Vyšehrad, 2005. Str. 24. 
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Navíc vše, co pocházelo ze Západu - jak móda, tak otázka rovnoprávnosti žen – bylo 

považováno za moderní a hodné napodobení. Přes veškerou snahu se ale dohnat Západ 

nepodařilo a frustrace muslimů rostla. Proto se vyhlášení islámského státu v Íránu roku 1979, 

státu kde měly být odmítnuty všechny západní vlivy a mělo dojít k návratu k tradičním islámským 

hodnotám, setkalo s výrazně pozitivním ohlasem. Výsledkem je, že dnešní islámská společnost 

často zažívá přesný opak toho, co se dělo v šedesátých a sedmdesátých letech. Ideje pocházející 

ze Západu se pranýřují coby nemorální a zkažené, ze všech problémů jsou viněny USA a jejich 

spojenci56. Nošení šátku pak mnohdy vyjadřuje odmítavý postoj vůči Západu a jeho údajné 

zkaženosti. Dlužno říci, že existují jak skalní zastánci práva na nošení šátku, tak naopak stoupenci 

svobody volby a to i mezi muslimkami samotnými. 

Feministky z řad muslimek, například Nawál as – Sacdáwí či Fátima Mernissi vidí 

v nutnosti zahalování znak mužského útlaku, hovoří v této souvislosti o „zahalováním mozku57“. 

Odpůrci zahalování vůbec vidí tento příkaz jako neislámský, respektive předislámský, který byl 

přijat později a nemá oporu v islámu samém. Proti argumentům muslimských aktivistek zároveň 

vystupují představitelky konzervativního islámu (za všechny Samíra Fajjád) a také muslimky žijící 

na Západě, chránící závoj coby právo každé ženy, za které je třeba bojovat.  

Coby své nezpochybnitelné právo považují právo nošení závoje například francouzské 

muslimky. Jedna z nich, členka Muslimského bratrstva v Evropě, říká : „Islámský oděv je pro mě 

odlišujícím znakem. Žena v šátku vzbuzuje respekt a je znamením zdravé a slušné společnosti, kde je sexualita 

omezena v rámci manželství, kde každý plní své povinnosti a dostává se mu jeho práv. Žena v šátku je ženou 

váženou, s níž se zachází jako s lidskou bytostí, ne jako se sexuálním objektem58“. Zajímavé je, že tento 

názor kopíruje výklad konzervativních muslimů – mužů. Přesto nelze pochybovat, že jej dotyčná 

přijala za vlastní. Jiná muslimka, žijící ve Švédsku zase vysvětluje : „Pro mne je šátek (hidžáb) součástí 

mne samé. Ukazuje kdo jsem a jakou mám identitu. Je také znamením pro cizí muže, že moje tělo není na 

prodej. Ve svém šátku jsem svobodná. Nejsem ovládána potřebami mužů“59. 

Strach z islámu, představovaného pro Západ ženami v závojích a burkách, zvyšuje tlak 

veřejnosti pro zákaz zahalování. Naopak zákaz vyvolává u muslimů a muslimek pocit ohrožení 

náboženské svobody a o to víc na zahalování lpí, stává se pro ně symbolem ústrků a útlaku ze 

strany majoritní společnosti. Důležitým faktorem je také zvýšení nebezpečí terorismu a problémy 

identifikace, které úplné zahalení přináší. Dokonce i ve velmi tolerantním Nizozemí se objevuje 

                                                 
56 Tamtéž, str. 25.  
57 Kouřilová, Mendel : Cesta k prameni. Fatwy islámských učenců k otázkám všedního dne. Praha : Varius, 2003. Str. 
58. 
58 Tamtéž, str. 57.  
59 Roald, A. S. : Women in Islam. Londýn : The Western Experience, 2001. Str. 290. Citováno dle Kouřilová, Mendel 
: Cesta k prameni. Praha : Varius, 2003. 



 41 
volání po zákazu nošení burky na veřejnosti – důvodem je možné zneužití oděvu při zločinné a 

teroristické činnosti. Přitom je třeba přiznat, že argumenty pro zákaz jsou poměrně přesvědčivé – 

před nedávnem opravdu jeden muslim zneužil burku své sestry a na její pas uprchl do zahraničí 

poté, co zabil člověka. Celkově je diskuse velice bouřlivá a i v budoucnosti bude důležitým 

tématem soudobého islámu. 
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5)Setkání páté – islám nekompatibilní? Současný islám tváří 

v tvář Západu a jeho hodnotám 

A)Pohled muslimů na Západ, zdroje kritiky a uznání 

Na závěr ještě malé shrnutí současného stavu vztahů islám – Západ. Obecně vzato se po 

září 2001 široce ujal názor, že islám a muslimové Evropu a vůbec západní civilizaci svorně 

nenávidí. V tom případě by ale bylo nutno uznat, že islám je jednolitý blok, který je stejný 

kulturně i ideově od Maroka po Indonésii. Přitom jednotlivé státy jsou si někdy podobné asi jako 

Anglie a Bulharsko. Je jim společné asi tolik, že jsou v Evropě. Ne to je samozřejmě trochu 

přehnané, ale vystihuje to stav věcí. Případná nenávist vůči Západu je podmíněná jak místně, tak i 

sociálně. Bezpochyby se najdou osoby, které jakékoliv násilí vůči jinověrcům vítají jako vítězství 

islámu. Na druhou stranu se naopak setkáváme s muslimy, kteří si západních demokracií váží 

právě pro to, co tento druh společnosti představuje. Stejně jako na Západě, tak se i mezi muslimy 

vyskytují osoby s různou mírou xenofobie. 

Většina muslimů uvažuje o Západu s pocitem ambivalence, kdy se mísí obdiv nad 

společenskými a technologickými úspěchy s pocitem hořkosti a přesvědčením o vlastní morální 

převaze. Zdrojem pocitu hlubokého ponížení je také období kolonialismu, kdy se velká část 

islámského světa nacházela v područí technologicky vyspělejších západních zemí. Toto období je 

v očích mnoha muslimů zdrojem dnešních obtíží islámské společnosti. Zejména ze strany 

konzervativních islamistů (ale nejen jimi) jsou Západu vytýkány následující jevy60 : 

� bezbožný materialismus 

� rozpad rodin 

� sexuální průmysl a vysoká promiskuita 

� vstřícný postoj k drogám a homosexualitě 

� vyzývavé oblékání 

� nezdravý způsob života 

� větší láska ke zvířatům, než k dětem 

� odkládání dětí do jeslí a starých lidí do starobinců 

� oslabení křesťanství (dle muslimů jsou kostely plné dětí a starých lidí, zatímco mešity jsou 

plné dospělých mužů) 

                                                 
60 Kropáček, Luboš : Islám a Západ. Historická paměť a současná krize. Praha : Vyšehrad, 2002. 
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� kořistnické praktiky Západu (ropné zájmy v Zálivu, finanční spekulace v jihovýchodní Asii 

a z nich pramenící hospodářské problémy místních obyvatel) 

� odepírání práva muslimských států na oprávněnou pozici ve světové politice (Turecko – EU). 

� nespravedlivost a nerovnost v politice – při jednání s islámskými státy je hlavním faktorem 

jejich hospodářská významnost a ne spravedlnost 

Ve světle těchto obvinění je pro muslimy dvojnásobným zdrojem frustrace, že jejich 

morální nadřazenost není zároveň provázena uznáním ve světové politice. Zkrátka, že zkaženější 

Západ je konkurenceschopnějším a vitálnějším typem společnosti. V některých ohledech je 

možno s kritikou ze strany muslimů souhlasit, v některých případech se jedná o snahu svalit své 

vlastní problémy na druhé. Obecně by se dalo říct, že stinné stránky západní civilizace jsou daní 

za velkou míru svobody, které se na oplátku její občané těší.  

Co muslimové naopak na Západě uznávají, jsou například: 

� významné objevy 

� technologický pokrok 

� dobrá životní úroveň 

� velká svoboda slova 

Cena za veškerý západní pokrok, je ale podle muslimů příliš vysoká. To, na co je Západ 

většinou hrdý, totiž odluku náboženství od státu, islám vidí coby stav úplného odtržení od 

možnosti dokonalé vlády. Sajjid Kutb ve své knize Islámské studie píše následující : „Islám je 

komplexní způsob života, zcela odlišný od toho, k čemu se dopracovala Evropa a celý západní svět během období 

své ohyzdné schizofrenie. Islám je původní a nenapodobitelný systém se svou vlastní výjimečnou základnou 

civilizačních a mravních hodnot, které nelze měnit a zrazovat podle toho, jak se to komu hodí. Západ došel ve své 

schizofrenii tak daleko, že zradil nejen ideály evangelia, nýbrž i Boha samotného. Žije životem zvířete bez duše, je 

souhrnem vnitřně mrtvých tělesných schránek, které se pohybují po tomto světě a – ovládány satanovými úklady – 

páší zločiny, které by člověk ve víře nikdy spáchat nemohl61“. 

B) Pohled Západu na muslimský svět 

  Stejně jako muslimové mají svá klišé při pohledech na Evropu, Západ má svá klišé při 

pohledech na islám a muslimy. Dějiny omylů, nepřesností a vyložených nesmyslů, ať pramenících 

z neznalosti či ze snahy o poškození islámu, by vydaly na celou knihu. Křesťanští autoři se 

s islámem a jeho zakladatelem Muhammadem vyrovnávali po celou dobu existence tohoto 

náboženství – ať už se jednalo o díla polemická, kritická a vážně zkoumající, až po pamflety 

s cílem islám pouze zhanobit, často bez bližší znalosti či bližší zkušenosti.   
                                                 
61 DOHLEDAT ZDROJ ! 
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Historicky nejstarším přesvědčením při přemýšlení o islámu je názor, že se jedná o 

křesťanskou herezi. Dle některých dobových názorů se měl Muhammad učit zejména od ariánů. 

Velké obliby se dočkaly i legendy o křesťanském mnichu Bahírovi n. Sergiovi, který měl podle 

klasických muslimských autorů (Ibn Hišám, Tabarí a další) při své cestě do Damašku rozeznat 

v Muhammadovi budoucího Proroka. Křesťanští autoři příběh pozměnili a mnich měl být 

exkomunikovaný bludař, který Muhammada naučil vše, co později hlásal62. Zpochybňování 

islámu úzce souvisí i s útoky přímo na Muhammadovu osobu. Zatímco jeden tábor 

polemizujících upozorňuje, že Muhammad není předpovězen v Písmu a zejména ne jako Pečeť 

proroků, další kritici naopak hledají (a dle svého názoru nalézají) v Bibli v pasáže o příchodu zla, 

spojující právě tyto pasáže (například Da 7 : 8; Zj 6 : 2) s osobou Muhammadovou.  

 Zatímco dříve se muslimům vyčítalo požitkářství (polygamie) a fatalismus, dnes pohoršuje 

naopak přísná, puritánská morálka, která má být podhoubím pro terorismus. V Hollywoodu zase 

přetrvává obraz Arabů coby teroristů a dokonce se mluví o „stereotypu tří B63“. Typický Arab je 

buď milionář (bilionaire), terorista (bomber), v každém případě má zálibu v břišních tancích (belly 

dancers). Ve filmu se vždy nejdříve modlí a pak vraždí. Palestinec je představován vždy jako 

terorista. Existují i další klišé a přestože účinek těchto stereotypů nelze přeceňovat, i film může 

podporovat nárůst negativního cítění vůči muslimům. 

Islám je v současnosti nejrychleji rostoucím světovým náboženstvím. Zatímco v roce 

2000 tvořili muslimové 20 % světového obyvatelstva, v roce 2025 to má být již 30 %. Ze svých 

tradičních území se již poměrně dlouhou dobu šíří i na území, která jsou historicky i kulturně 

považována za křesťanská (ať již se jedná o země s historií křesťanských území, nebo o státy, kde 

křesťanské vyznání představuje většinu). Přestože co se týká západních zemí, je nárůst počtů 

muslimského obyvatelstva stále ještě především výsledkem politické a ekonomické migrace a je 

také ovlivněn obecně velmi vysokou porodností v muslimských rodinách, roste také počet 

západních konvertitů. Jaké jsou možné důvody ke konverzi k islámu v tradičně křesťanských 

zemích? Uveďme alespoň některé z nich, které by mohly být specificky atraktivní pro tyto země:  

� Monotheismus. Islám je stejně jako křesťanství monotheistickým náboženstvím - 

náboženstvím svatého Písma a Zjevení. Sami muslimové prohlašují, že s křesťany a židy 

sdílejí víru ve stejného Boha, byť u ostatních došlo k pokřivení, nepochopení, či záměrnému 

překroucení Zvěsti. 

� Neexistence církve. Zejména pro osoby vychované v katolické víře může islám 

představovat opozici vůči křesťanství a vůči praktikám, které je od křesťanství odrazovaly. 

                                                 
62 Kropáček, Luboš : Islám a Západ. Historická paměť a současná krize. Praha : Vyšehrad, 2002. Str. 35 – 37. 
63 Tamtéž, str. 139. 
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Jedná se například o instituci zpovědi, církev organizovanou přísně hierarchicky, myšlenku 

nutnosti prostředníků (kněží) při komunikaci s Bohem. Islám pak představuje možnost 

komunikovat s Bohem přímo a přitom si udržet monotheistickou víru.  

� Komunita. Islám nabízí únik z individualistického světa Západu do komunity založené na 

vzájemné solidaritě. S přijetím do nové komunity dochází i k přijetí nového náboženství, 

mnohdy v méně tolerantní formě, než v jaké se praktikuje v zemi původu.  

� Návrat ke kořenům. Zejména u imigrantů druhé generace (připomeňme zejména již 

zmiňovaná francouzská předměstí, ale i německé muslimské čtvrti), jejichž životní podmínky 

nejsou takové jaké si představovali. Reakcí na odmítavý postoj nové domoviny pak může být 

návrat ke kořenům, přiznání si vlastního původu, ovšem ne geograficky, ale na základně 

tradic náboženských. 

� Důraz na ortopraxi. Islám uchopuje sociální, politická a kulturní témata pouze 

v souvislostech svého vlastního náboženství. Nabízí také jednoduchá a pragmatická řešení 

v pluralitním světě, kde existence mnoha vzájemně protichůdných idejí a ideologií vytváří 

prostor pro zmatek. Díky hledání odpovědí na nové a moderní otázky především pomocí 

analogie, vytváří islám jednoduché odpovědi na složité otázky a čerpá přitom z vlastních 

tradic. 

� Kontinuita. Přes existenci několika odlišných škol se islám v průběhu historie změnil 

poměrně málo. Tedy alespoň co se týká základních věroučných otázek. Naopak místní tradice 

ovlivnily islám poměrně zásadním způsobem, zejména v oblasti rodinného práva. Islám také 

neprošel tolika štěpeními, jako křesťanství, které se v průběhu historie rozpadlo na doslova 

stovky různých škol a odnoží, vznikajících i v současnosti každým dnem. U islámu je, 

vzhledem k existenci konceptu nežádoucích novot, možnost dalšího štěpení poměrně malá. 

To představuje jak sílu, tak zároveň i slabost islámu. 

� Mediální zájem. Po útocích z 11. září a i dalších násilnostech se islámu dostalo nebývalé 

publicity v médiích. Hlavní myšlenky jsou prezentovány v médiích a je zdůrazňován nenásilný 

charakter islámu – současný stav je většinou na Západě prezentován jako odchylka či 

pokřivení jeho pravých forem. Nebývalý prostor v médiích věnovaný islámu pak může 

oslovit mnoho váhajících či osob, které by jinak s hlavními věroučnými otázkami nepřišly do 

styku. Bohužel, zároveň také současné útoky a informace o nich mohou ovlivňovat 

konvertity z řad potencionálních teroristů. 

Kromě výše zmiňovaných faktorů je nutno vzít v potaz silný misijní charakter islámu, 

neboť povinností každého muslima je šířit myšlenky své víry mezi jinověrci. Hlavními prostředky 

mají být příkladný život, džihád a islámská výzva. 
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6)Islám a moderní hodnoty (závěrečná úvaha) 

 Je očividné, že v současnosti se islám a jeho kultura nacházejí na rozcestí. Stane se islám 

synonymem pro zpátečnické myšlenkové směry, udržující své následovníky ve středověku, 

synonymem pro filosofie neslučitelné s moderními (byť převážně západními) hodnotami? Nebo 

uzná, že moderní hodnoty nemusí být nutně jen škodlivé a vydá se cestou usmíření s dobou a 

novými hodnotami, stejně jako před několika málo stoletími křesťanství? Je zřejmé, že vyřešení 

tohoto problému je a v blízké budoucnosti i nadále zůstane klíčovou otázkou pro vzájemné 

soužití islámské kultury se všemi svými sousedy. V současnosti se zdá, že tolerantní tvář islámu a 

její přívrženci (optimisticky předpokládejme, že se jedná o mlčící většinu) na celé čáře prohrávají 

svůj boj s jeho radikální a intolerantní větví (opět optimisticky předpokládejme,  že se jedná o 

menšinu, byť velmi aktivní a finančně významně podporovanou). Jak vypadá současný boj za 

hodnoty, které Západ považuje za velmi důležité, tedy demokracii a svobodu? 

Rád bych opět zdůraznil, že se v tomto oddíle jedná o pouhou úvahu. Velmi obecně je 

možno říci, že islám a demokracie si nejsou příliš blízké. Těžko budeme mezi islámskými státy 

hledat země, které by se mohly chlubit plně demokratickým zřízením západního typu. 

Pravděpodobně nejblíže mají k takovýmto demokraciím státní zřízení v Turecku a Tunisku, byť 

s výhradami. Slovy saúdskoarabského krále Fahda „Demokratický systém, který ve světě převažuje, není 

pro národy našeho regionu vhodný…systém svobodných voleb do naší země nepatří64“. Ač existuje jen málo 

států, které by se ve svém zřízení opíraly o Korán takovou měrou, jako je tomu u Saúdské Arábie, 

demokracii se zkrátka v islámském světě zkrátka moc nedaří. Jistě, existuje mnoho republik, velmi 

zřídka se ale jedná o standardní parlamentní demokracii, spíše se setkáváme s republikou 

s určitým typem prezidentského následnického systému (za všechny Sýrie) či částečné diktatury 

(Libye). Důležitým aspektem otázky vlády v islámu je i koncepce správy země. Islámská koncepce 

státu, a zejména jeho legitimita, je totiž nemyslitelná bez vztahu k Bohu. Jediným vládcem nade 

všemi je pouze Bůh –  a moc nemůže být plnohodnotně přerozdělována, pokud není chápána 

coby pramenící z vůle lidu (jako například v USA), nýbrž je dána lidem Bohem. 

 Dalším z aspektů, které předpokládáme u moderních společností je svoboda slova a 

myšlení. Nejlépe naprosto rozdílné chápání ukázala nedávná aféra, týkající se otištění kreseb 

proroka Muhammada. Podstatu sporu není snad nutno připomínat, spíše jsou zajímavé některé 

aspekty tohoto sporu. Ukázalo se, že role státu je oběma stranami vnímána zásadně odlišně a 

téměř protikladně. Zatímco obyvatelé muslimských států chápali stát coby dohlížitele, tedy 

subjekt který by měl bezpodmínečně zasáhnout v případě, že dochází k nějaké špatnosti, 

                                                 
64 Ibn Warraq : Proč nejsem muslim. Praha : Votobia, 2005. Str. 245. 
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obyvatelé západních zemí téměř bez výjimky chápali stát coby garanta nezávislosti tisku, ať už 

si o kresbách samotných mysleli cokoliv. Pro muslimy bylo také nepochopitelné, že stát nemá vliv 

na média - že ta jsou nezávislá a mimo případy nelegální činnosti také neovlivnitelná. Následoval 

bojkot zboží států, kde příslušné redakce sídlí. Paradoxně se jednalo o bohaté skandinávské státy, 

které pro muslimskou komunitu v Evropě představují velmi přívětivou a až na výjimky i 

bezpečnou základnu. 

  Pokud bychom se vrátili k úvodu, podle Huntingtona nebudou budoucí války probíhat 

mezi jednotlivými státy, ale na hranicích civilizací, přičemž největším nebezpečím pro budoucí 

mír má být civilizace islámská. Současné události se zdají být potvrzením Huntingtonových tezí, 

neboť konflikty a války ve jménu islámu jsou na denním pořádku. Mohli bychom poněkud 

modifikovat teorii střetu civilizací a prohlásit, že střet kultur nejenže opravdu nastane, ale že již 

nastal. Nebojuje se však mezi Západem a islámem, nebo mezi představiteli hodných muslimů a 

fanatiky, kteří se za islám jen schovávají, jak je někdy prezentováno v médiích. Boj probíhá 

každodenně - tábory bojujících ale představují zástupci rigidního a nesnášenlivého výkladu 

náboženství a stoupenci svobodné vůle a představy náboženství, které má člověka povznášet.  

Nejen západní civilizace disponuje koncepcí svobodné vůle. Naopak, i v islámu byla a je otázka 

svobodné vůle problémem klíčové důležitosti. Jak již bylo zmíněno v textu, každý výrok v islámu 

může být vykládán zcela protichůdnými způsoby. Zatímco fundamentalisté prosazují aspekt 

svobodné vůle zcela závislé na Boží moci (nepohne se ani stéblo trávy bez Jeho vůle) a tím si 

zpětně potvrzují správnost svého boje, tolerantně uvažující muslimové zdůrazňují aspekt 

svobodné vůle dané člověku Bohem za účelem jeho vlastního vnitřního boje – usilování o dobré 

a odvracení se od zlého. A to bude klíčový boj pro budoucnost. Každý sám musí bojovat o dobro 

ve svém srdci. 

 Ve své bakalářské práci jsem chtěl poukázat na některé problematické momenty 

v setkávání islámské civilizace s hodnotami moderní západní společnosti, a to na základě stávající 

literatury. Z množství možných témat jsem vybral několik, které jsou výrazně vnímány západní 

veřejností. Každé z témat by vydalo na samostatnou práci, a ke každému z témat již také opravdu 

existuje alespoň jedna monografie - a to mluvím jen o češtině. Mé zadání práce se postupně 

ukázalo jako poměrně široké pro hlubší zkoumání. V tomto ohledu jsem byl schopen pouze 

zlehka načrtnout podstatu problému. Vzhledem k obrovskému množství již existující literatury a 

poměrně širokému záběru na dané téma nebylo možné jít více do hloubky, ale myslím, že to se 

ani od bakalářské práce neočekává.
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