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1. Úvod  

 
Intelektuální klima kulturně-společenských věd nás podvědomě (kupříkladu 

prostřednictvím vývoje nevědomé paměti lidstva), ale i vědomě (například v podobě 

ukotvených vědeckých kodexů) přesvědčuje, že v současné době by se vědy (nejen 

humanitní) rády ubíraly cestou postmoderních vědeckých přístupů. Konkrétně 

v případě kulturologie je tedy již pochopitelně nepřijatelný přístup posuzování 

jednotlivých kultur na základě své podobnosti s dominantní západní civilizací a 

udílení jakéhosi hierarchického místa, kdy vrchol hodnotícího systému tvoří Západ či 

sociální a kulturní instituce, které jej symbolizují.   

     

Studovat jakýkoliv kulturně-společenský jev a uchovat si přitom pohled kulturního 

relativismu však není lehký úkol. Studující tak jednoduše může podlehnout celému 

množství - někdy vzájemně se vylučujících - názorů a úhlů pohledu a ustrnout ve 

slepém bodě otázek na danou skutečnost, případně danou problematiku redukovat 

hodnocením, přílišným osobním zaujetím či naopak racionalizací, jež nabízí 

atraktivní zjednodušené interpretace: „Scientistické tendence převažují nadále ve 

společenských vědách, v psychologii, sociologii, antropologii a promítají se i do 

pojímání obecné teorie kultury, kde je vztah člověka ke kultuře chápán jako forma 

adaptace, přizpůsobení sociálním a kulturním vzorům. Vedle identifikace 

s kulturními paradigmaty v pasivní adaptaci je však možno k fenoménu kultury zvolit 

i opačný přístup formou individuace či personalizace v kreativním hledání 

autenticity. Autentické kultury je možno dosáhnout jenom skrze vlastní, osobní 

autenticitu. Scientistický redukcionismus se svou ideou adaptace se v rovině poznání 

opírá především o realismus plynoucí z jistoty smyslového vnímání a racionálního 

myšlení. Nejistou oblast imaginace, fantazie, představování a obrazotvornosti 

ponechával mimo oblast vážné vědy a rezervoval ji buď archaickému typu 

předvědeckého, mýtického, náboženského myšlení, nebo nezralé infantilitě a 

psychopatologickým projevům, popřípadě uměleckým způsobům exprese 

(BORECKÝ, 1996, s. 5-6).     

 

Právě celospolečenská tendence racionalizovat, vytvářet osobní hodnocení či 

redukovat, která se pochopitelně nevyhýbá ani akademickým oblastem, dala podnět 

ke zpracování daného tématu disertační práce. Volba tématu konkrétní náboženské 
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oblasti – Islámu – lákala již při zpracování diplomové práce na téma Kulturologická 

analýza posvátného prostoru v islámském náboženství. Zde však byla nutnost 

respektovat oblast imaginace, fantazie, představování či intuice zřejmá a 

jednostranně žádoucí. Oproti tomu v této práci s názvem Analýza současného 

islámského náboženství z hlediska politické kultury, jsou hranice reduktivního a 

restitutivního přístupu méně ostré a vedly k častějšímu kladení si otázek ověřujících 

objektivitu vlastní i objektivitu výroků a uvedených faktů citovaných autorů. 

 

Je zřejmé, že k tématu islámského náboženství existuje v různých souvislostech 

nezměrné množství knih, článků, internetových odkazů. V duchu událostí posledních 

let se pružně reagující trh, zejména trh zahraniční literatury stal téměř nepřehledným. 

Zdroje mnohdy působí důvěryhodně a jsou prezentovány kupříkladu jako dobře 

zpracovaný historický exkurz, nicméně po bližším seznámení s knihou častokrát 

vyplyne na povrch sklon ke kulturnímu determinismu, zkreslování skutečnosti či jen 

prezentace vlastních názorů autora, zaobalených do výroků obecných pravd. Do 

kulturologického studia patrně patří prozkoumání i těchto zdrojů, musí s nimi být 

však nakládáno s nezbytnou obezřetností. Stejně tomu tak je s informačními zdroji 

v elektronické podobě. Vzhledem k tomu, že řada údajů je v tištěné verzi mnohdy 

nedostupná, je v této práci určité množství odkazů na internetové zdroje 

a elektronické databáze. Ačkoliv jsou vždy použity odkazy na danou internetovou 

stránku, některé mohou přestat být vzhledem k povaze internetu aktuální. Je však 

třeba konstatovat, že důležité či exponované články, názory či reflexe k určité 

problematice, které jsou vyhledávány ve větší míře a proto nás také zajímají jako 

specifický studijní materiál, se častokrát opakují na různých internetových stránkách. 

1.1 Termíny a jejich jazykové použití 

 
V rámci této práce bylo nutné vymezit se dle vlastního uvážení vůči rozdílnému 

užívání určitých termínů jednotlivými autory a zavést několik nových, neustálených 

označení. Některá označení jsou pak natolik vžita v každodenním přídělu informací, 

že není neužitečné si připomenout podhoubí jejich významu. Abychom se alespoň 

částečně vyhnuli metodologickému problému, který může v tomto směru nastat, 

přibližujeme níže termíny, jež by mohli být nejasné, případně zavádějící. 
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1.1.1 Kulturní, politické a geografické označení 

 
K takovým výrazům, které si zaslouží pozornost, patří nepochybně termíny, jež ve 

svých významech nesou informaci o myšlenkovém dualismu - my a oni. Takový 

dualismus je v rámci soužití jednotlivých kultur, ať už ve vzájemné pozici 

kontrakultur, subkultur či kultur existujících paralelně, zcela přirozeným jevem a 

žádnou kulturně-společenskou novinkou, jak by se mohlo zejména v současných 

diskusích o islámském náboženství zdát. Nicméně fakt, že v našich myslích pracují 

kombinace obrazů a symbolů staré i několik tisíc let, prolínající se do našeho 

vnímání a jednání skrze prostředky současné doby, nemění nic na skutečnosti, že se 

mnohokrát jedná o stereotypní jednání s vyplývajícími důsledky, projevujícími se 

někdy kultivovanými, jindy primitivními výpady proti jedné či druhé straně.  

 

Přiléhavý příklad vnímání vlastní kultury či státu jako vlastního centra je vyprávění 

Geerta Hofsteda a jeho syna Gerta Jana o tom, jak rozdílně jsou zakresleny mapy 

světa, které si Geert zakoupil na své cestě kolem světa: „Všechny tři jsou toho 

plochého druhu, kdy se povrch zeměkoule promítá na rovinu. První z nich ukazuje 

Evropu a Afriku ve středu, Ameriku na západě a Asii na východě. Termíny Západ a 

Východ jsou důsledkem eurocentrického chápání světa. Druhá mapa, koupená na 

Havaji, ukazuje v středu Tichý oceán, Asii a Afriku nalevo (a Evropu maličkou, 

daleko v levém horním rohu), Amerika pak leží napravo. Z pohledu obyvatel Havaje 

leží Západ na Východě a Východ na západě! Třetí mapa pochází z Nového Zélandu a 

je podobná té druhé, až na to, že je vzhůru nohama: jih je nahoře a sever dole“ 

(HOFSTEDE G., HOFSTEDE G.J., 2007, s. 11-12). Geert se následně ptá, kterou 

z nich je tedy možné považovat za tu správnou a sám si odpovídá, že pochopitelně 

všechny tři: „Země je kulatá a každé místo na ní může být stejným právem umístěno 

do středu. Všechny národy považovaly svojí zemi za střed světa. Číňané nazývali 

svoji zemi Říše středu (zhonnguo) a staří Skandinávci užívali pro svou zemi jméno 

velmi podobné (midgaard). Jsme přesvědčeni, že i dnes většina občanů, politiků i 

akademiků ze všech zemí hluboko ve svých srdcích cítí, že jejich země je středem 

světa, a jednají podle toho“ (Ibid., s.12).  

 

Příkladně dualistická spojení, která budou v této práci použita jsou termíny dár al-

islám/dár al-kufr nebo dár al-salám/dár al-harb – panství islámu, dům islámu/území 
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bezvěrectví, území války. Jedná se o determinující označení míst pod vlivem či 

kontrolou islámské obce věřících vůči okolnímu světu1. Přestože původní idea 

rozšiřování dár al-islám „jako Bohem posvěcené expanze postupně ztratila reálnou 

náplň“  (M. MENDEL, in: PAVLINCOVÁ a kol., 1994, s. 361)., tento termín je stále 

používán jako symbol v nejrůznějších kontextech, například v souvislosti s šířením 

islámu misijní činností, ospravedlněním či zjednodušeným vysvětlením nábožensky 

motivovaných násilných činů: „Je součástí západního světa, vkrádá se do předměstí 

jeho metropolí, šíří se po internetu. Jeho nesouvislý limes se táhne v Paříži podél 

vnější strany severního ‚perifériku‘ – pařížské kruhové odjezdové magistrály, pak se 

vynoří v ghettech South Side v Chicagu a pak ještě v Little Egypt v Jersey City, 

ohraničí Londonistán a madridské barrios a zamíří k berlínskému Malému 

Istambulu“ (KEPEL, 2006, s. 115). 

 

Další označení, se kterými se v rámci problematiky této práce, ale i v každodenní 

terminologii setkáváme, jsou spojení kladená v různých kombinacích nejčastěji do 

následujících protikladů: Islám a Západ, Z/západ a (Blízký/Střední) V/východ, 

křesťanská či euroamerická a muslimská či arabská kultura. V textech k tématu se 

pak na jedné straně můžeme setkat s názorem kupříkladu na to, že vůle islámského 

světa „‚osvítit Západ‘ po dobrém, nebo po zlém během staletí sílila nebo slábla“ a 

dále třeba, že dodnes „zde řeč o ‘zlém, zkaženém Západu‘ dochází sluchu.“ Literární 

historik Martin C. Putna dále pokračuje: „Jak by nedocházela, zaznívá-li v ní ona 

prastará zkušenost, prastará symbolika. Nepodceňujme sílu této symboliky2. Opírají 

se o ni dnes zvláště ti, kterým se nedostává racionálních argumentů“  (PUTNA, 2001, 

s. 5). Na straně druhé se pak zase můžeme dočíst o tom, jak „politická reprezentace 

Evropy se na vývoj islámu za Středozemním mořem a Kavkazem nezřídka dívá 

s přezíravou nevraživostí nebo přinejmenším jako na něco archaického, na reziduum 

                                                 
1 V této souvislosti se dále používá spojení dár as-suhl, které označuje tu část území „nevěřících“, jež 

s muslimy sjednala jakousi smlouvu, dohodu či pakt zajišťující určité smluvní bezpečí.    
2 Putna dále také hovoří o nezamýšlené symbolice americko-britského útoku na afghánské radikály 7. 

října 2001, „v den, kdy se v katolickém kalendáři slaví svátek Panny Marie růžencové, svátek 

ustanovený na památku námořní bitvy u Lepanta, v níž roku 1571 zvítězila křesťanská západní koalice 

nad Turky a po mnoha staletích náporu ‚Východu‘ západním směrem započala období dominance 

‚Západu‘“ (PUTNA, 2001, s. 5). 
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středověkého tmářství, nad nímž je možno se buď shovívavě usmát, nebo ho raději 

rázně zlikvidovat“ (MENDEL, 1994, s. 10).    

 
Dá se vznik těchto zažitých zkratek pro současnou krizi a její staletou historii alespoň 

zhruba časově vymezit? S. P. Huntington tento jev nazývá dvojitým rozměrem 

globální politiky a předpokládá, že jeho vznikání můžeme sledovat od počátku 

novověku, tedy asi od roku 1500: „Po více než čtyři staletí vytvářely multipolární 

mezinárodní systém uvnitř západní civilizace národní státy Západu – Velká Británie, 

Francie, Španělsko, Rakousko, Prusko, Německo, Spojené státy a další. Tyto státy na 

sebe vzájemně působily, soutěžily mezi sebou a vedly války. Západní státy zároveň 

expandovaly: dobývaly, kolonizovaly či významnou měrou ovlivňovaly všechny 

ostatní civilizace“ (HUNTINGTON, 2001, s. 13-14). Huntington zdůrazňuje 

nepřínosnost tohoto dědictví duálního smýšlení vzhledem k tomu, že žádné takové 

kulturní spektrum neexistuje. Zatímco totiž západ vykazuje určitou entitu, nezápadní 

společnosti mají společné pouze to, že nejsou západní: „Místo o ‚Západu a Východu‘ 

by bylo vhodnější hovořit o ‚Západu a zbytku světa‘, čímž by se alespoň naznačila 

pluralita oněch ‚ne-západů‘. Ve většině ohledů je svět příliš složitý, než aby se dal 

jednoduše ekonomicky rozdělovat na Sever a Jih, anebo kulturně na Východ a 

Západ“ (Ibid., s. 22). V tomto duchu hovoří také prof. Kropáček, který označení 

Islám a Západ použil přímo v názvu své publikace a při tom zdůrazňuje, že je třeba 

vícekrát opakovat, že tyto pojmy nejsou „ani jednoznačné, ani symetrické (…). Islám 

ani Západ nejsou monolitní, uzavřené celky a nepředstavují ani jednoznačně prvotní 

identitu všech lidí, kteří bývají pod takto obecná záhlaví řazeni“ (KROPÁČEK, 

2002, s. 10).   

 

Jednoznačné nejsou ani pojmy Blízký a Střední východ (viz obr. I. a II.), které bývají 

často vzájemně zaměňovány dle přístupu či místa, odkud mluvčí pochází nebo kde 

žije. Marek Čejka se domnívá, že k záměně pojmů došlo prostřednictvím dědictví 

britské typologie používané před první světovou válkou: „Tehdy byly za regiony 

spadající pod Blízký východ (Near East) považovány nejen území Osmanské říše, ale 

i Balkán. Pod Střední východ (Middle East) v tomto případě spadala Persie, 

Afghánistán, Kavkaz a Střední Asie. Dálným východem (Far East) pak byly 

označovány – podobně jako dnes – státy jako Čína, Japonsko, Korea a další“ 

(ČEJKA, 2005, s. 12). Nicméně po první světové válce pojmy Blízký a Střední 
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východ splynuly a v současnosti již neexistuje v této terminologii společný úzus. 

Čejka také zmiňuje nejširší pojetí, anglicky označované jako Greater Middle East 

(Velký Střední východ), do kterého „může být zahrnut dokonce i region, který 

počíná na západě státy Maghrebu (severoafrické země od Maroka po Libyi) a končí 

Pákistánem“ (Ibid.).  

 

Bez zmínky by také neměl zůstat fakt, že v rámci ekonomicko-politických aktivit 

Evropské Unie a zvyšující se migrace obyvatel celého světa, dochází v tomto 

kontextu k redefinici některých států i samotné Evropy a stírání původního pojetí 

tradičních státních hranic – nejtypičtějším ilustračním příkladem je plánovaný vstup 

Turecka do EU a všechny jevy, které tento akt provázejí již v přípravné fázi.      

 

Sunnité, šíité a další případné ideologické větve islámu 

 

Jak již bylo výše uvedeno, muslimové nevytvářejí žádný kompaktně uzavřený 

společenský, etnický či národnostní celek. Tento fakt přiléhavě zdůrazňuje F. M. 

Denny: „Opět musím zopakovat, že všichni muslimové obývají přinejmenším dvě 

kulturní oblasti; z první čerpají příslušnost k národu nebo místnímu etnickému 

sdružení (…) a druhá jim poskytuje příslušnost islámskou. Někdy jsou obě 

příslušnosti v protikladu (…). Jindy (…) je národní kultura s islámem úzce 

propojena, jelikož existují odedávna vedle sebe a v podstatě se zplodily navzájem“ 

(DENNY, 1998, s. 168). Příslušnost k islámu tedy neznamená (stejně jako je tomu i 

v ostatních světových náboženstvích) jednotný ideologický přístup. Když píše O. 

Roy o globalizaci islámu či o diskusích, které k islámskému náboženství momentálně 

probíhají, ptá se, o jakém islámu to vlastně hovoříme? Pochopitelně užíváme některé 

uchopitelné klasifikace typu neofundamentalismus, spiritualismus, globalizace, 

saláfismus a mnoho dalších, nicméně fakt, že k tomuto náboženství se hlásí kolem 

miliardy lidí, nám jednoduše nedovolí kategorizovat jev vyskytující se v natolik 

rozdílných sociálních, kulturních a geografických oblastech: „Yes we have data: 

books, articles, sermons, interviews, and the vast amounts of material to be found on 

the internet, including private sites, chat rooms, and random posting. But it is 

difficult to ascribe to those who generate such material specific social categories and 
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strategies, and to fathom the impact they have on their fellow Muslims”3 (ROY, 

2004, s. 7).       

 

Obecně řečeno, v průběhu rozvoje islámu se vytvořily nejrůznější směry a frakce, 

které vznikají, zanikají, nejrůzněji se modifikují, prolínají či naopak rozdělují. 

K nejzákladnějšímu rozštěpení islámu došlo již v jeho počátcích, v sedmém století, a 

to na větev sunnitskou, která je většinová a menšinovou větev šíitskou. Tomuto 

rozštěpení se blíže budeme věnovat později. Podstatné je, že se tato práce věnuje těm 

ideovým směrům islámu, které se týkají těch představitelů či příslušníků, jež jsou 

v jednotlivých kapitolách zmiňováni. Vzhledem k tomu, že jde o přiblížení 

současného islámu v kontextu mezinárodní politické kultury, odpovídá rozložení 

témat poměrnému rozložení přívrženců daného odvětví, tedy převážně odvětví 

sunnitskému, které se také dále dělí na bezpočet frakcí, z nichž si některé později 

přiblížíme.           

1.1.2 Islamismus (anglicky Islamism)  

 
Tento termín si též zasluhuje bližší osvětlení. Islamismus je nábožensko-politický 

kulturní proces, který je spojen se vznikem a vývojem nejrůznějších islamistických 

hnutí, jejichž prostřednictvím můžeme sledovat cíle, hodnotové orientace a částečně i 

budoucí vývoj islámské společnosti současné doby.  

 

Podstatou studia vývoje dnešní islámské společnosti není zpochybňovat teologický 

obsah islámského náboženství, jelikož jev, o kterém hovoříme je stále stejným 

náboženstvím s neměnným základem náboženských principů, závazných pilířů 

islámu. Co nás zajímá, je vztah muslimů k islámu v rámci pozápadňujících procesů, 

nejtypičtěji procesů globalizačních. Studiem islamizačních procesů si můžeme 

zodpovědět otázku, proč u muslimských intelektuálních, společenských či 

politických hnutí stále častěji slyšíme hesla žádající svobodu a demokracii, namísto 

sloganů přesvědčujících o utvoření Islámského státu, univerzální ummy. Olivier Roy 

                                                 
3 „Ano, máme fakta: knihy, články, proslovy, rozhovory a obrovské množství dalších materiálů, které 

lze najít na internetu, včetně osobních stránek, chatovacích místností a nahodilých zápisů. Je však 

těžké přiřadit nějakou sociální kategorii či strategii těm, kteří takový materiál produkují a zároveň 

vyzkoumat jaký vliv mají na ostatní muslimy.“     
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říká, že vývoj mnoha politických stran v muslimských státech nastiňuje cestu blížící 

se k „if not democratic, then at least parliamentarian movements – advocating 

elections, political coalitions, democracy and the defence of ‚civil society‘ in the face 

of authoritarian secular states or conservative religious leaders“ (Ibid., s. 2) 4. To je 

prý dostatečný důkaz toho, že mnoho islamistických hnutí se stalo běžnými 

národními stranami, a že hlavní překážkou demokratizačních procesů muslimských 

států nejsou islamisté sami o sobě, ale více či méně sekularizované autoritářské státy 

muslimského světa, podporované západem. V důsledku odmítavé odpovědi na 

globalizační tlaky mohou mít různé podoby antiglobalizačních reakcí, ale v případě 

islamismu se jedná spíše o demonstraci alterglobalistických postojů: kontinuita 

dějinné tradice je prostřednictvím výchovy a vzdělání zachována, ale zároveň jsou 

využívány nejmodernější technologie a vědní poznatky tak, aby přijetím novodobých 

produktů nedocházelo k utlačování nejchudších vrstev. Zůstává k posouzení, do jaké 

míry se islamistům tyto představy daří uvádět v praxi.       

 

Vnitřní dynamika těchto procesů, snaha o spoluutváření určité podoby islámského 

státu navíc přestává být působivá pro mladé vykořeněné muslimy, žijící na západě a 

tvořící již obvykle druhou či třetí generaci emigrovaných muslimů. Pokud už tito 

deteritorializovaní muslimové prožívají silné náboženské oživení, jsou pro ně 

působivější jiné duchovní cesty, kupříkladu neofundamentalistická hnutí.   

1.1.3 Neofundamentalismus  

 
Shora bylo uvedeno, že se jedná o jev, který si našel živnou půdu převážně mezi 

mladými, vykořeněnými muslimy druhé či třetí generace žijících na západě. Ačkoliv 

je to vyjadřovací a postojový prostředek muslimské menšiny, není bez významu, že 

přispívá k podpoře nových forem radikálních náboženských hnutí (typu al-Káida) či 

sektářských komunit jakožto prostředku pro vyjádření odmítnutí integrace do 

západní kultury: „The spread of radical and militant neofundamentalism has 

developed in parallel with two growing trends: the burgeoning throughout the 

Muslim world of network of more or less private madrasas (religious schools), with 

                                                 
4 „…pokud ne přímo demokratickým hnutím, tak alespoň k hnutím parlamentním – obhajujíce volby, 

politické koalice, demokracii, obranu ‚občanské společnosti‘ tváří v tvář autoritářským 

sekularizovaným státům či konzervativním náboženským vůdcům.“ 
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curricula based on Salafi or Wahhabi5 doctrine; and the deterritorialisation through 

migration of huge proportion of the Muslim population“  6 (Ibid., s. 2). Z charakteru 

duchovních odkazů salafíjského i wahhábijského hnutí, které bude podrobněji 

probráno později, je zřejmé, že ačkoliv se neofundamentalismus hlásí k návratu 

k náboženské autenticitě, dá se spíše považovat za průvodní jev akulturačních 

procesů.  

 

Jeden z nejdiskutovanějších akulturačních procesů – proces  globalizační – se tedy 

pro mnoho neofundamentalistů stává prostředkem a nikoliv znevýhodněním, jak by 

se mohlo zdát. Může dokonce fungovat jako jakási demonstrativní protilátka proti 

kulturnímu pozápadňování či unifikaci užité kultury – když jsou totiž muslimové 

odtrženi od své původní kultury a zcela pod vlivem neislámských zvyků a tradic, 

naskýtá se příležitost obnovit muslimskou komunitu postavenou na čistě islámských 

principech. Takové společenství není produktem určité kultury či civilizace, nýbrž 

vůle jednotlivce, který v rámci dekulturace prochází procesem individualizace a 

který se rozhodl následovat nové společenství postavené na jednoznačných 

náboženských principech. Právě vyhledávání jednoznačných formulací je průvodním 

jevem individualizace jedinců. Neofundamentalisté7 tedy přeměňují své oslabení 

(průvodní jevy globalizace) ve strategii znovustvoření ummy v ruinách mizících 

kultur, včetně těch západních. Kámen úrazu této strategie spočívá právě v ní samé, 

                                                 
5 O wahhábijském a salafíjském hnutí blíže v kapitole 2.2. 
6 „Rozšiřování radikálního a militantního neofundamentalismu se uskutečňovalo spolu se dvěma 

dalšími tendencemi: vzkvétáním systému víceméně soukromých madras (náboženských škol) 

obsahujícími učební osnovy saláfijské či wahhábijské doktríny; a deteritorializací způsobenou 

migračními  procesy  mas muslimské populace.“  G. Kepel vůbec hovoří o obrovském vlivu 

náboženského vzdělání v rámci školství, kupříkladu v saúdskoarabském království „se jedna třetina 

vyučovacích hodin v základních školách věnuje náboženství, na nižších stupních středních škol je to 

čtvrtina a na vyšším stupni mezi 35 a 15%. Na univerzitě, na katedrách sociálních věd je téměř 

polovina hodin povinně věnována náboženství“ (KEPEL, 2006, s. 152). Vysoký podíl výuky (asi 

jedna pětina) je náboženství věnován i v oborech aplikovaných věd.   
7 Velice zajímavé jsou výsledky neoficiálního průzkumu, o kterém hovoří O. Roy – mladí francouzští 

potomci arabských přistěhovalců, kteří se zaměřili na kritiku izraelské politiky a vyjadřovali svou 

agresi násilnými činy proti francouzským Židům, nebyli schopni jmenovat jediné palestinské město či 

ukázat Palestinu na mapě. Dlužno dodat, že ani jeden nebyl propojen s žádnou islámskou organizací 

ani nepatřil do muslimské obce některé z francouzských mešit. 
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stejně jako v představě jednotného islámského státu – k vybudování takovéhoto 

rádoby silného společenství nemá totiž žádné hmatatelné základy, ať už teritoriální, 

kulturní, etnické či ekonomické.  

 

Extrémním a bohužel skutečným ilustračním příkladem může být koncepce přísného totalitního 

režimu tálibů v rámci státu a ekonomie. Tálibové se nesnažili vybudovat silný centralizovaný stát, 

naopak se pustili do politiky jeho rozkladu. Propustili polovinu státních zaměstnanců (nejen žen). 

Nejdůležitější administrativou bezprostředně po ministerstvu obrany se stalo ministerstvo zahrnující 

náboženskou policii. Tálibové nepodporovali rozvoj vzdělání. Nevybudovali ani síť náboženských 

škol. Nechali volně fungovat trh a téměř do něho ekonomicky nezasahovali (s jedinou výjimkou 

výběru náboženské daně – zakátu). Nebránili pašeráctví a tím stát přicházel o řádné daně a celní 

výnosy. Neřešili sociální ani jiné veřejné ekonomické záležitosti. Olivier Roy říká, že to možná 

vysvětluje, proč na režim tálibů nahlíží mnoho muslimských obchodníků jako na systém, který nalezl 

kompromis mezi šarí،ou (souborem norem, které by měl pravověrný muslim a člen obce věřících 

dodržovat ve světském i duchovním kontextu) a moderním světem. Reprezentovat šarí،u také 

znamenalo zbavit se státní legislativy a ponechat ji pouze v podobě občasných vydání fatew 

(ideologicko-právní zdůvodnění světské politické praxe). Zjednodušeně řečeno, Tálibové na straně 

jedné zakázali pěstovat opium, na straně druhé však nezajistili náhradní osazování chátrajících polí. 

Jejich nejdůležitější aktivitou bylo (kromě bojů s afgánskou Severní aliancí) odstranit ženský element 

z veřejného života a bojovat proti jakýmkoliv podobám zábavy, která by mohla společnost odvádět od 

náboženského konání.      

 

Slovy O. Roye lze v souhrnu neofundamentalismus označit jako „intellectual matrix 

that can nevertheless be manifested in various political attitudes8”  (Ibid., s. 232).                     

1.1.4 Re-islamizace (Re-Islamisation)  

 
Olivier Roy označuje proces re-islamizace za součást širšího kulturního jevu, procesu 

akulturace či dekulturace, který vysvětluje jako krizi původní kultury způsobenou 

ústupem dominantní západní kultuře a změnou kulturní identity. Otázkou 

samozřejmě je, co můžeme v případě muslimských přistěhovalců považovat za 

původní kulturu a zda ji můžeme nazývat kulturou tradiční. Roy navrhuje za původní 

islámskou kulturu považovat tu sociokulturní realitu, kterou produkují muslimští 

přistěhovalci prvé generace v kontextu tradičního prostředí, a které je pro ně již 

minulostí či něčím časově vzdáleným a chtě nechtě v novém prostředí již něčím 

značně modifikovaným. Kultura přistěhovalců je často lidmi, kteří nějak s emigranty 

                                                 
8 „Intelektuální základ, který se může prosazovat v nejrůznějších politických postojích.“   
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přicházejí do styku – sociální pracovníky či antropology nevyjímaje – označována za 

tradiční. Tradiční rozměr islámu uvádějí i právníci u soudů, když řeší případy 

související s akty či hodnotami odkazujícími na toto náboženství a na tradiční islám 

se odvolávají i nejrůznější duchovní i političtí vůdci, působící na uvedenou sociální 

skupinu. „Youngsters who argue with their parents (or grandparents) about 

speaking English, wearing Western-style clothes, dating and dancing are confronted 

with an image of a pristine culture, even if anthropologists know well that such an 

encapsulated culture never existed (and is actually transformed by the debate). 

Reference to tradition also has a performative function: tradition is what I call (or, 

more exactly, what my grandfather calls) tradition“ 9 (Ibid., s .22).  

 

Socioložka a politoložka Jocelyce Cesari, která se zabývá studiem muslimské 

menšiny v Evropě, hovoří konkrétně o životním stylu a konfrontaci s tradičním 

islámem francouzských muslimů dalších generací v tom smyslu, že mladí muslimové 

se k islámskému náboženství staví stejným způsobem jako většina mladých 

nábožensky založených Francouzů majících křesťanské náboženské zázemí – totiž, 

že se chovají jako konzumenti: „They are choosing which rules and tenets of their 

religion to embrace and which to dismiss. Their freedom to choose continually 

provokes questions of purpose; they demand personal meanings as a prerequisite to 

religious observance“10 (CESARI, In: HADDAT, 2002, s. 41). Podle J. Cesari 

hledají mladí muslimové, kteří mají mnohem lepší přístup ke vzdělání i možnosti 

migrace než jejich předchůdci, v islámu etické a morální hodnoty, které by je 

v životě provázely. V tomto ohledu nabývá označení nábožensky založeného člověka 

širších významů – od označení lidí majících jen své soukromé pojetí náboženství, 

přes formálně věřící, až po věřící praktikující náboženství v každodenních rituálech. 

                                                 
9 „Mládež, která se dohaduje se svými rodiči (či prarodiči) o tom, zda hovořit anglicky, nosit západní 

oblečení, domlouvat si schůzky či se bavit tancem, je konfrontována s představou původní kultury – 

přestože každý antropolog dobře ví, že žádná taková zapouzdřená kultura nikde neexistuje (a že její 

obraz je transformovánv duchu debat, které její představa vyvolává). Odkazy na tradici mají však 

zejména performační význam: tradice je to,  za co ji považuji já nebo přesněji to, za co ji považuje můj 

prapředek.“ 
10 „Vybírají si, jaká pravidla a principy do svého náboženství pojmou a které vynechají. Tato svoboda 

výběru a volný přístup vede k neustálým otázkám po smyslu náboženství; a jejich osobní  názor 

zásadním způsobem předurčuje jejich náboženské založení.“ 
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Islámské náboženství se stalo legitimním i pro jiné přístupy než ty tradiční, jak je 

znaly předchozí generace. Tento nový přístup pojímání muslimství umožňuje 

mladým muslimům druhé generace přistěhovalců „to remain a bona fide part of 

their parents‘ community. It facilitated their participation in Islamic holidays, feasts, 

and commemorations of life-cycle events, such as births, marriages, and deaths, 

without feelings of shame, guilt, or conflict. Exactly as they have done for 

themselves, they permit their children – that is, France’s third Muslim generation – 

the right to decide their own level of observance“11 (Ibid., s. 41-42).               

 

Re-islamizace tedy znamená redefinování života muslimů v kontextu západní 

kultury. V důsledku politické, řekněme i společenské krize kolem 11. září 2001 byli 

muslimové, žijící nejen v USA ale i v ostatních západních zemích, donuceni 

definovat své postoje. V každodenním životě se vymezení vlastního postoje 

jednotlivých muslimů k tomuto tématu, neboli reflexe vlastní role muslima 

v nemuslimské kultuře, stalo téměř občanskou povinností, ke kterému za ně 

sousedovi, kolegům v práci či přátelům vysvětlení žádná legitimovaná náboženská 

autorita nepodá.                         

1.1.5 Post-islamizace 

 
Označení post-islamizační společnost v duchu koncepce Oliviera Roye 

charakterizuje přechodové období, v němž se nyní islámské náboženství nachází. 

Jedná se o jakýsi vývojový přechodný mezičlánek, ve kterém dochází k zásadní 

transformaci vztahu mezi islámským náboženstvím a globální politikou. Vytváří se 

atmosféra autonomní nadřazenosti politické skutečnosti nad skutečností 

náboženskou, a to ve jménu náboženství samého: „Muslim religious sentiment is 

seeking, beyond of beneath politics, autonomous spaces and means of expression, 

feeding contradictory and burgeoning forms of religiosity, from a call for wider 

implementation of sharia to the revival of Sufism. In this sense neofundamentalism is 

                                                 
11 „(…) zůstat  v dobré víře i nadále členy společenství svých rodičů. Usnadňuje to jejich účast na 

islámských svátcích, slavnostech i oslavách jako jsou narozeniny, svatby či pohřby, a to bez pocitu 

studu, viny či rozporu. A stejně jak to učinili oni sami, umožní i svým dětem – to jest budoucí třetí 

generaci francouzských muslimů – rozhodnout o hloubce a  pojetí jejich náboženství.“  
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just one of many forms of religious revival, albeit one at the core of our analysis” 12 

(ROY, 2004, s. 3). Pro společnost v islámském státu představuje toto stádium fakt, že 

role a statut náboženství jsou čím dál tím více určovány charakterem ekonomicko-

politické kultury daného státu než náboženstvím jako takovým.     

 

O. Roy post-islamizaci nazývá privatizací re-islamizace. V každodenním životě se 

tyto transformační procesy projevují kupříkladu tak, že i konzervativní muslimové (i 

když ve jménu šarí،i) raději využívají pravomocí státních soudů, které vydávají a 

uplatňují národní zákony. Jiným příkladem jsou muslimské obchodní aktivity 

(islámské bankovnictví a systém spoření, nevládní organizace, charitativní instituce), 

které jsou provozovány v duchu islámského náboženství (odvádění náboženské daně 

– zakátu a jiných plateb), nicméně zároveň se prezentují a fungují na principu 

volného trhu srovnatelného s evropským obchodním systémem. „In this sense the 

growing development of Islamic NGOs and charities has more to do with the 

developments of religious-minded middle-class entrepreneurs than with the call for 

jihad“ 13 (Ibid., s. 97). Podrobněji se k tématu moderních islámských finančních 

mechanismů dostaneme v kapitole 2.4.3.    

--- 

V neposlední řadě je třeba se zmínit, jakým způsobem se tato práce vypořádala s 

termíny a názvy, používanými v přepisech z arabštiny. Tato slova jsou uváděna tak, 

aby co nejblíže odpovídala navrženým předpisům k přepisu arabštiny do češtiny 

                                                 
12 „Muslimský náboženský sentiment vede ke hledání, ať už mimo či v rámci politického názoru, 

nezávislých sfér a vyjadřovacích prostředků, živíc rozporuplné a nově vznikající formy religiosity, ve 

škále od výzev k zavedení sharii po oživení sufismu. V tomto kontextu (pozn. v kontextu post-

islamizace) se stává neofundamentalismus pouze jednou z mnoha forem oživení náboženských směrů, 

a to i přesto, že  obvykle tvoří středobod naší analýzy.“ 

Poznámka: Súfismus neboli islámská mystika (podle arabského súf, hrubá vlněná látka, jíž se mystici 

odívali) islámské duchovní hnutí, které se rozvíjelo již od raného islámu. Mystici usilovali o 

iracionální poznání Pravdy pomocí intuice, emocionálních schopností, které lze na základě specifické 

výuky pod vedením zkušeného mistra oživit u každého jedince. Zatímco islám byl vírou obce, 

islámská mystika byla vyjádřením víry jednotlivce. Islámská mystika se v průběhu historie v různých 

peripetiích rozvíjela a k jejímu nárazovému oživení došlo ve vlnách 70. a 80. let 20. století (podle 

Adély Křikavové in: PAVLINCOVÁ a kol., 1994, s.414 - 415).      
13 „V tomto směru souvisí rozvoj islámských nevládních organizací a dobročinnosti spíše s rozvojem 

pronábožensky smýšlejících podnikatelů střední společenské třídy než s výzvami ke svaté válce.“ 
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(nikoliv do angličtiny), aby zvolená verze respektovala zažitou terminologii a aby 

byla tato forma jednotná v celé práci. U mnoha arabských slov se užívá přepisů dle 

knih a článků zkušených českých orientalistů. Diskrepance terminologie může nastat 

v přímých citacích, kde se zachovává původní přepis autorů textu. 

  
Základními východisky této práce, jimž jsou věnována (někdy opakovaně) jednotlivá 

místa textu, jsou následující teze:  

 

- Při mezikulturním kontaktu působí v lidských myslích stále archaické 

imaginární kombinace a ty se prolínají do našeho vnímání a jednání 

prostředky charakteristickými pro současnou dobu. 

- Islám podléhá pozápadňujícím procesům, nejtypičtěji procesům globalizace. 

- Neofundamentalismus v islámském náboženství není návratem k náboženské 

autenticitě, ale dá se spíše považovat za průvodní jev akulturačních procesů.  

- Neofundamentalismus není spojen s prosazováním tradiční muslimské 

kultury (určité jídlo, oblečení, zvyky apod.), nýbrž s demonstrací a 

uplatňováním islámských symbolů bez ohledu na jejich kulturní původ.  

- Islám prošel procesem re-islamizace, širším kulturním jevem procesu 

akulturace či dekulturace, který lze vysvětlit jako krizi původní kultury 

způsobenou ústupem dominantní západní kultuře a změnou kulturní identity. 

- Současný islám prochází zároveň procesem post-islamizace – vývojovým 

mezičlánkem, při kterém dochází k zásadní transformaci vztahu mezi 

islámským náboženstvím a globální politikou. 

- Terorismus jako produkt neofundamentalistických hnutí, který šíří radikální 

islamisté, není způsobem šíření víry či ideologie typickým pro islámské 

náboženství. Jedná se o relativně nový jev, který prochází vývojem stejně 

jako jakýkoliv kulturně-politický fenomén a zároveň jev, který pro svou 

rozmanitost a nejednoznačnost nelze přesně vymezit.   

- Teroristické akty radikálních islamistů jsou příliš medializované, přičemž tato 

povrchní pozornost a průvodní zjednodušená rétorika vede k nedokonalému 

chápání kulturně-společenského vývoje, vyvolávaní strachu a nejistoty jak u 

veřejnosti, tak v akademickém prostředí, což je přesně nepochybně jeden 

z cílů, kterého chtějí útočníci dosáhnout.   
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2. Transformace islámského náboženství 

2.1 Politická kultura 

 
Proč byla k analýze dnešního formování islámského náboženství vybrána perspektiva 

politické kultury? Samotní aktéři této zkoumané oblasti, animátoři politické kultury, 

žurnalisté, politici i ostatní občané užívají pojem politická kultura na první pohled 

zasvěceně, nicméně při snaze o podrobnější přiblížení pojmu těmito uživateli 

bychom k jednoznačné koncepci, pravděpodobně ani jejím obrysům, zdaleka 

nedospěli: „Nejistota ohledně významu tohoto pojmu však přetrvává i tehdy, když 

odpověď budeme hledat u specialistů na politickou kulturu z řad politologů, 

sociologů a antropologů. Každý z nich má nějakou odpověď připravenou. Stačí jich 

ale pár srovnat a otázka, co to vlastně politická kultura je, se vrátí“ (SKOVAJSA, 

2006, s.10). Povrchní přístup v případě první skupiny lidí a nejednotnost v případě 

skupiny druhé je kromě jiného výsledkem každodenního nátlaku médií, která 

společnosti implantují svůj zpravodajský plíživý obrázek světa, jenž je poplatný 

zájmu lidí moderní společnosti, politickým tlakům, tržnímu myšlení, ale i ostatním 

proměnným, určujícím charakter a míru atraktivity sledované problematiky. 

Notoricky známý, a přesto neustále překvapující vliv médií cituje Marshall McLuhan 

ústy jistého filmového odborníka, který poznamenal: „Simultánní audiovizuální 

dojem má z hlediska propagandy vysokou hodnotu, neboť vytváří standardizované 

myšlení a to tím, že poskytne divákovi okamžitou vizuální představu dřív, než má 

vůbec čas si vykouzlit svou vlastní interpretaci“ (MCLUHAN, 2000, s. 28-29).   

         

 V případě islámského náboženství, kromě jiného svádějícího ke zdůrazňování 

již zmíněné dichotomie my a oni, je situace stejná. Významný český orientalista 

Luboš Kropáček trefně popisuje přístup k islámu v rámci euro-amerického myšlení: 

„Dnešní rozjitřená atmosféra přímo svádí ke zjednodušené rétorice. (...) Evropané a 

Američané si dokáží uvědomit složitosti a vnitřní rozpory pojmu Západ, avšak 

v případě islámu si rádi dopřávají mentální pohodlí laciné paušalizace, která leckdy 

velmi zavádí“ (KROPÁČEK, 2002, s.75). Na druhé straně však také charakterizuje i 

sklony médií v muslimských zemích podléhat rétorice Západu a interpretovat islám v 

rámci termínů a hodnotových systémů, kterými se obvykle definuje a častokrát i 

vyděluje kultura euro-americká: „Mnozí moderní publicisté reinterpretují životy 
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proroka Muhammada, jeho druhů (ashabů) a prvních chalífů s ideologickými důrazy 

odpovídajícími duchu doby tak, aby se do popředí výkladu dostávaly prvky 

socialismu, revoluce, demokracie, sociální spravedlnosti apod.“ (Ibid., s. 18). Je 

zřejmé, že tyto modifikované reinterpretace vlastní kultury  nesou vliv globalizačních 

procesů, které se pochopitelně nevyhýbají ani tradičnímu náboženství islámu. Ba 

právě naopak – jak bude projednáno později – tyto tendence mají pro formování 

islámu na Západě určující charakter.   

 

Konkrétně přístup politické kultury a kulturologický přístup vůbec by měl již 

konečně zabránit zjednodušování a zdůrazňování kulturních stereotypů na základě 

definování islámské kultury tím, co není – čili stavěním této kultury do jakéhosi 

protikladu ke kultuře západní. K tomuto zjednodušujícímu přístupu významně 

přispěl (snad i tím, že jsme se jej tak naučili číst a interpretovat) dnes již velmi 

populární a v této problematice (ať již v muslimských či nemuslimských médiích) 

velmi často citovaný autor teorie střetů civilizací - S. P. Huntington. Souleimanov 

přímo říká, že „ četná zjednodušení Huntingtonovy ideologémy ‚střetu civilizací‘ de 

facto tedy islámu a křesťanství, vede časem k jejich zabydlení v lidských hlavách, 

čímž ovlivňují způsob, kterým běžní lidé po celém světě vnímají sebe a okolí; spíše 

virtuální realita se tak znenadání stává realitou materiální. Mediálně-

propagandistická mytologie po 11. září a v neposlední řadě i nepromýšlená rétorika 

prezidenta USA a jeho spojenců o stavu ‚války proti terorismu‘ v podstatě ustavila 

rovnítko mezi nejmocnějším státem světa a původně marginální teroristickou skupinu 

(Al-Káida)“ 14 (SOULEIMANOV, 2006, s. 60). Souleimanov pokračuje tím, že 

taková zjednodušení vytvořila globální jev takzvaného nálepkování či společenské 

reakce v tom smyslu, že pro část světové populace zájmy a tužby nejznámějších 

představitelů islamistických ideologických hnutí splývají se zájmy a tužbami všech 

muslimů bez ohledu na jejich různorodost a etnickou příslušnost, přičemž se tento 

jev postupně rozvíjí ve společnost prorůstající atmosféru, kterou Souleimanov 

nazývá islamofobií: „Islamofobie se stala téměř nejstálejším – a snad prvním 

skutečně globálním – sociálním stereotypem současnosti“15 (Ibid., s. 60).    

                                                 
14 Problematice terorismu a jeho celosvětovému vnímání se budeme věnovat v následujících 

kapitolách.  
15 Na existenci či neexistenci islamofobie existuje obrovská škála názorů. Pochopitelně jsou 

zakořeněny předsudky, stereotypy, vázající se k barvě pleti, oblečení či k jiným neverbálním 



 18

 

S použitím velmi zajímavé symboliky přistupuje k Huntingtonovým výrokům G. 

Kepel. Nezapomíná, že v Huntingtonově teorii není protikladem Západu pouze 

islám, ale také konfucianismus a to na území, které připomíná půlměsíc či rohlík 

(anglicky crescent a francouzsky croissant zahrnuje obojí významy): „Paralela mezi 

představou (…) zeměpisného rozložení islámu a jeho symbolem z praporů bojovníků 

džihádu se rovná potměšilému úderu pod pás“ (KEPEL, 2006, s. 65). Kepel 

pokračuje historickým výkladem, že croissant se stal nejprve v Evropě a pak na 

celém světě součástí snídaně právě po porážce osmanských vojsk u Vídně v roce 

1683. Tato porážka totiž předznamenala protiofenzívu, jež způsobila postupnou 

porážku osmanské říše16. Dle Kepela obnovuje Huntington na konci 20. století 

polaritu Dobra a Zla, kdy byl původní východní nepřítel symbolicky vystřídán 

nepřítelem z Orientu. Kepel ovšem aktuální záměnu Orientu za Východ považuje za 

mylnou. Svět islámu  totiž není centralizovaný, monolitický či homogenní: „Je mu 

vlastní pluralita center, jež se mezi sebou sváří v boji o hegemonii v prosazování 

politicko-náboženských hodnot. Také vztah světa islámu k Západu a k modernímu 

myšlení, jež Západ razí a šíří, má komplexnější, hlubší a intimnější povahu než jakou 

měl ostrý ideologický a vojenský antagonismus, jaký existoval mezi Spojenými státy a 

Sovětským svazem. Islamismus nemá komiternu, jejíž instrukce by radikální hnutí 

všude na planetě plnila tak, jako je plnily komunistické strany zemí, jež v zájmu SSSR 

                                                                                                                                          
projevům. Přiléhavě o tom zpívá skupina Fun Da Mental v následujícím textu: „(…) just because I’m 

dressed like this / doesn’t mean I’m terrorist (…)“ – (…) Že jsem takhle oblečený / neznamená, že 

jsem terorista (…). Na druhé straně je otázkou, do jaké míry se jedná o obecné projevy rasismu či 

xenofobie, se kterými se přistěhovalecké rodiny setkávají jako s překážkou pro vlastní společenský 

vzestup bez ohledu na své vyznání.    
16 „Rakouští cukráři oslavovali vítězství výrobou sladkých rohlíčků, díky čemuž můžeme – v jakémsi 

rituálu připomínajícím požírání poražených nepřátel provozované primitivními kmeny – denně znovu 

a znovu pozřít znak těch, kteří doufali, že si nás podrobí, a můžeme tak činit přesto, že při namáčení 

rohlíku do kávy už vůbec nemáme v podvědomí ten původní symbolický význam rohlíku-půlměsíce“ 

(KEPEL, 2006, s. 65). Kepel dál pokračuje, že ranní symbolika není u konce ve chvíli, kdy je 

croissant namočen do cappuccina. Symbolizuje nápoj z tehdy neznámého zrna, které nalezli Vídeňané 

v táborech po ústupu Turků a které si upražili a uvařili. Nicméně nápoj byl tak hořký, že jeho chuť 

musela být zjemněna mlékem a cukrem: „Nový nápoj pokřtili ‚cappuccino’ podle hnědé kutny 

křižáckého kazatele, kapucínského mnicha Fra d’Aviano. Jeho plamenná kázání posilovala ducha 

křižáků a živila v nich přesvědčení o vítězství kříže na půlměsícem, jež pak právě u bran Vídně křižáci 

opravdu vybojovali“ (Ibid.). 
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slepě sledovaly stalinskou linii“ (Ibid., s. 66). Každopádně teorie střetu civilizací 

přichází dle G. Kepela v příhodnou dobu tak, aby umožnila přesměrovat pozornost 

společnosti na novou hrozbu. Tato paralela nakonec vyvolává iluzorní pocit, že 

v případě tohoto konfliktu mohou být použita koncepční schémata určená k výkladu 

minulého nebezpečí a zároveň může být vynechána řádná analýza skutečné povahy 

případné islámské hrozby.            

 

V duchu všudypřítomných debat o střetu civilizací se k diskusi přidává také Olivier 

Roy, který zastává názor, že pochopení současných společensko-kulturních procesů 

brzdí neustálá snaha zodpovědět si otázku, co je islám, co říká islám o džihadu, 

sebevražedných útocích, násilí, židovství, křesťanství, ženách, demokracii, 

sekularizaci a dalších jevech provázejících toto náboženství. Co si však 

neuvědomujeme je, že tyto viditelné a vyzývavé jevy jsou pouze jedny ze symptomů 

vývoje islámu v podobě post-islamizace avšak nikoli jeho jediné důsledky. 

Huntingtonův výčet různých fází válečných srážek, historických střetů mezi muslimy 

a křesťany, který vzniká „proto, aby dospěl k závěru: islám má krvavé hranice“ 

(KROPÁČEK, 2002, s. 73), tedy považujeme za reduktivní interpretaci historických 

událostí stejně tak jako všezahrnující výroky: „Sociální, kulturní a ekonomické 

potřeby muslimů vtažených do procesu modernizace zase pokrývají islámské 

organizace sociálního zabezpečení. Muslimové pociťují potřebu navrátit se 

k islámským ideám, zvykům a institucím, které mají být motorem a kompasem 

modernizace“ (HUNTINGTON, 2001, s. 129), jichž je v Huntingtonově díle nemalé 

množství. Na obecné úrovni však můžeme teoreticky těžit z Huntingtonova 

civilizačního paradigmatu, které předpokládá často zpochybňovaný vliv kultury na 

politický život, a tím i možnost studia, pozorování a budoucích analýz globálního 

vývoje světové politiky: „Otázkou, která se sama nabízí, je, jakou povahu má tento 

vztah mezi kulturou a politickým životem a jaký typ kulturalistického vysvětlení 

Huntington nabízí“ (SKOVAJSA, 2006, s. 31).  

 

Jako samostatná disciplína se kulturní politika s různými peripetiemi nutnými 

k obhájení nové disciplíny, kterými se ubírá dodnes, etablovala v 60. letech 20. 

století. Marek Skovajsa pro ilustraci předmětu zájmu politické kultury používá 

metaforu mlhoviny, jejíž vnější hranice „je rozmazaná a závisí do značné míry na 

úhlu pohledu, které konceptualizace do ní budou ještě zahrnuty a které už nikoli. 



 20

Pakliže se postupuje od středu k okraji, hrozí mnohem méně, že bude opomenut 

některý důležitý motiv, než kdyby se postupovalo v opačném směru“  (Ibid., s. 18). 

Obrazně charakterizuje disciplínu politické kultury jako brýle, s jejichž pomocí 

umíme vysvětlit to, co jako pozorovatelé politického života sledujeme. Politická 

kultura by nám tedy měla umožnit, s pomocí poznání kauzálních souvislostí, alespoň 

opatrné predikce problematiky, která nás zajímá.  

 

Pojem politické kultury je tedy samozřejmě multidisciplinární a jeho šíře je daná již 

použitím termínu kultura, jehož význam byl již nastíněn. Tento obor byl však v době 

svého vzniku nahlížen spíše z hlediska politických teorií a tato tendence stále trvá. 

Vzhledem ke snaze zachytit současný vývoj islámské společnosti se tato disertační 

práce tedy bude klonit, při studiu vlivu kultury na politiku a politiky na kulturu, 

k výraznějšímu zahrnutí dalších disciplín a metodologických směrů, které jsou 

určeny již v obecné definici kultury E. B. Tylora z roku 1871 jakožto komplexního 

celku, který zahrnuje poznání, víru, umění, právo, morálku, zvyky a všechny ostatní 

schopnosti a obyčeje, jež si člověk osvojil jako člen společnosti. Ke koncepcím 

politické kultury, zpracovaným Markem Skovajsou, budeme tedy přistupovat jako ke 

zdrojům teoretického přístupu ke konkrétní kulturní politice islámu tak, aby se v její 

koncepci dnešního islámu neztratil jeho politický, náboženský a kulturní rozměr, 

který nás zde zajímá především. 

 

Je třeba zdůraznit, že termín politická kultura, stejně jako obecný termín kultura 

může svádět ke kategoriím vymezujícím oblast našeho zájmu do oblasti publicistiky 

či etiky. Do celistvé koncepce kultury tyto sféry samozřejmě také patří, avšak 

v rámci našeho společenskovědního přístupu nabývají nehodnotícího charakteru a 

nejsou hlavním těžištěm našeho studia.   

Typologie politické kultury  

 
Vlastní klasifikace možných přístupů studia vztahů kultury a politické skutečnosti M. 

Skovajsy má dva základní rozměry. Měla by na jedné straně přihlížet k tomu, co je 

kultura v daném přístupu a na straně druhé k tomu, jak je chápáno možné kauzální 

působení kultury a jak se pomocí kultury dají vysvětlovat politické jevy. Skovajsa 

tedy hovoří o možných přístupech ve třech dualistických kategoriích: 1) přístupu 
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objektivistickém a rozumějícím, 2) přístupu z makroperspektivy a mikroperspektivy 

a 3) přístupu holistickém a subjektivistickém, který může mít i formu přístupu 

konfiguračního:  

 

Objektivistický p řístup – r e d u k u j e  Rozumějící přístup – k o n s t r u u j e  

Vysvětluje jednání jednotlivců, 

vysvětlení má však objektivizovanou 

povahu – existuje předpoklad, že motivy 

a souvislosti svého jednání si jednající 

osoba více či méně neuvědomuje 

(kupříkladu projevy participačních 

politických orientací, které politicky 

aktivní jednotlivci vykazují ve vyšší míře 

než průměr populace). 

Interpretativní přístup, nabízí 

porozumnění – konstruuje subjektivní 

smysl jednání, o němž se dá 

předpokládat, že může být skutečně 

uvědomovaným motivem konkrétního, 

průměrného nebo typického aktéra. 

 

Objektivistický M a k r o p ř í s t u p  Objektivistický M i k r o p ř í s t u p 

Zabývá se vztahy mezi kulturou a 

strukturou na nadindividuální úrovni. 

Jedná se o orientace či postoje na úrovni 

společnosti či jiné sociální jednotky.   

Psychologický přístup, jenž sleduje vliv 

kultury na jednání jednotlivce. Jedná se 

o orientace či postoje na úrovni 

individuální osobnosti. 

 

S u b j e k t i v i s t i c k é pojetí kultury H o l i s t i c k é pojetí kultury 

Konceptualizace politické kultury 

odlišující kulturu od jednání a sociálních 

vztahů – užší pojetí.   

Pojetí politické kultury ve smíšeném 

významu zahrnující subjektivní prvky 

jakož i jednání – širší pojetí. 

 

K o n f i g u r a č n í pojetí kultury 

Pracuje s objektivistickým i rozumějícím postojem najednou – jedná se o holistický 

přístup, který klade důraz na propojenost postojů a významů na jedné straně a 
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jednání a sociální vztahy na straně druhé. 

 

Abychom lépe přiblížili teoretický rámec vymezených přístupů, použijeme jako 

ilustrační příklad situaci, kterou vyvolalo vydání karikatur proroka Muhammada v 

září 2005 v dánském deníku Jyllands-Posten. Zdánlivě nevinné kresby, jakých 

v celosvětovém denním tisku vychází nespočet, vyvolaly nečekané vášně a důsledky 

místní i celosvětové úrovně:  

 

Objektivistický p řístup – r e d u k u j e  
  Rozumějící přístup – k o n s t r u u j 

e  

V našem ilustračním případě si za příklad 

objektivisktického přístupu můžeme 

zvolit hlavní či původní aktéry této 

situace jako jednající jednotlivce – 

dvanáct dánských kreslířů, ale také 

kupříkladu muslimy stávkující v různých 

částech světa.  

 

Z objektivistického hlediska můžeme 

v kreslířích vidět umělce, kteří ‚prostě 

dělali svou práci‘, jednotlivce 

s nejednotným světonázorem, jejichž 

honorovaným pracovním úkolem bylo 

zobrazit politickou satiru  poněkud 

osobitým způsobem. Je zřejmé, že dané 

téma pro ně nebylo v rozporu s vlastními 

hodnotami, avšak ani nepředpokládáme, 

že zaujímali nějaký výrazně proti-

islámský postoj.  

Pokud bychom chtěli na náš případ 

pohlížet rozumějící perspektivou, čili 

konstruovat subjektivní smysl jednání 

kreslířů či stávkujících muslimů, museli 

bychom si v případě první skupiny 

účastníků konfliktu vytyčit, jakým 

způsobem zanalyzujeme souvislost jejich 

jednání s jejich osobností. Uchopený 

kontext by mohl být různorodý, od 

analýzy jednotlivých osobností, přes 

studium pracovních a osobních historií, 

hledání společných životních motivů 

jednotlivých kreslířů, po případnou 

komparaci s jinými takto 

pronásledovanými autory (kupříkladu v 

kause Salmana Rushdieho, autora 

Satanských veršů či Theo van Gogha, 

který natočil film o útlaku žen v 

islámském světě)17.    

                                                 
17 Ve srovnání s tím, jak byla celá událost podrobně monitorována tiskem, existuje pravděpodobně 

vzhledem k bezpečnosti autorů karikatur jen zlomek jejich osobních vyjádření: "Nejdřív jsem se 

nechtěl zúčastnit, ale pak jsem si o tom promluvil s několika přáteli z Blízkého východu a podle nich 
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Druhá jmenovaná skupina jednajících, 

stávkující muslimové, může být 

z objektivistického hlediska nahlížena 

jako sociální skupina nábožensky a 

politicky ovlivňovaných lidí, kteří si 

souvislosti a důsledky svého jednání 

vůbec neuvědomují. Na takové stávky, 

byť na různých místech světa, může být 

nahlíženo i jako na místně 

vyprovokovaná davová jednání, kdy je 

pod jinou záminkou či s pomocí 

zkreslených informací zinscenován 

konflikt, s nicméně reálnými důsledky. 

Jednotlivci se potom jeví jako 

účastníci davu bez vlastní reflexe 

kontextu celé situace.     

 

Co se týká druhé skupiny aktérů, zde by 

metodologický způsob konstrukce 

subjektivního přístupu byl složitější, 

nicméně možný prostřednictvím 

sociologického a kulturního výzkumu 

předdefinovaného vzorku populace. 

K pochopení jednání by nám pak 

pomohla analýza psychologického 

chování poznaných skupin a modelační 

situace z herních a strategických teorií, 

jejichž prostřednictvím lze jednání 

skupin pochopit i částečně predikovat.             

 

 

 

Objektivistický M a k r o p ř í s t u p  Objektivistický M i k r o p ř í s t u p 

Prostřednictvím objektivistického 

makropřístupu se na kausu 

Muhammedových karikatur a s ní 

souvisejících jednajících stran můžeme 

dívat jako na studium jednotlivých kultur 

i sociálních skupin, kterých se záležitost 

Předpokládejme i  v objektivistickém 

mikropřístupu, že hlavní osou střetu je 

oblast náboženství. Metodou tohoto 

přístupu bychom tedy sledovali vliv 

kultury / náboženství na jednotlivé 

aktéry našeho případu a jejich orientace 

                                                                                                                                          
jsem do toho měl jít,"  řekl jeden z nich reportérům (dostupné na: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/dansti-kresliri-parodii-na-islam-se-skryvaji_76763_6qa50.html) 
18 Při jedné ze svých přednášek na Tavistocké klinice představil C. G. Jung pojem archetyp takto: 

„Použil jsem výrazu sv. Augustina. Archetyp znamená typos, určité seskupení archaického charakteru, 

které obsahuje jak ve formě tak ve významu mytologické motivy. Mytologické motivy se objevují v čisté 

formě v pohádkách, mýtech, legendách a ve folklóru“ (JUNG, 1993, s. 49).     
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týká. V závislosti na zvoleném úhlu 

pohledu – v tomto případě je to 

náboženství a společnost – bychom mohli 

touto metodou analyzovat islámskou a 

evropskou kulturu jako kultury 

symbolizující strany konfliktu.  

 

Je-li tedy náboženství jedním ze základů 

kultury v užším slova smyslu, můžeme 

náš ilustrační příklad sledovat na základě 

předpokladu E. Cassirera, že se, přes 

náboženství neboli mýtické myšlení či 

duchovní vědomí a dále jazyk a vědu, 

kultura uskutečňuje nezprostředkovaně. 

Základní formy duchovní kultury tedy 

mají podle Cassirera společný základ, ať 

už se jedná o „výtvory umění stejně jako 

výtvory poznání – obsahy mravů, práva, 

jazyka, techniky“ (CASSIRER, 1996, s. 

11).  

 

Mezi jinými četnými 

neredukcionistickými přístupy se nabízí i 

klasický jungovský přístup studia kultury 

prostřednictvím archetypů18, v nichž se 

„koncentrují projevy kolektivního 

podvědomí, tj. kolektivní dějinné 

zkušenosti lidstva. Kolektivní podvědomí 

je strukturované, protože v sobě přenáší 

zděděnou sumu zkušeností, sahajících až 

k vymaňování člověka z živočišné říše. 

Archetypy jsou pak strukturálními 

formami kolektivního podvědomí, 

a postoje.  

 

V psychologii jsou náboženské projevy 

označovány jako různé manifestace 

náboženství v lidském životě jednotlivce 

i kolektivu. Za nejdůležitější jsou 

považovány názory, způsoby chování 

a zážitky, přičemž názory mají souvislost 

s takovou schopností myšlení, která 

podstatně a zásadně odděluje člověka od 

ostatních živočišných druhů. Způsoby 

chování „jsou rituály a kultovní 

zvyklosti, které mohou mít individuální i 

kolektivní povahu (modlitba, oběť, 

recitace, meditace, mystický obřad, 

procesí atd.)“ (HOLM, 1998, s. 9) a 

zážitky „tvoří vnitřní individuální pole 

zkušenosti každého jedince. Jde tu o 

citový život“ (Ibid., s. 9-10). Zážitky 

mívají velice rozdílnou povahu: od těch 

nejsilnějších a nejintenzivnějších, 

v psychologii náboženství nazývaných 

mystikou, po každodenní běžné a slabé. 

 

Individuální prožitky s daným 

nábožensko-společenským konfliktem 

nemají jen přímí aktéři, ale také lidé, 

které konflikt zasáhl vzhledem k jejich 

původu, práci, osobní historii či jinému 

náhodnému či zvolenému rozměru jejich 

života. Tito lidé se pak mohli dostat do 

situace, která vyžadovala redefinici či 

naopak potvrzení jejich osobních postojů 
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přítomnými a činnými v psychických 

procesech každého člověka“  (HORYNA, 

1994, s. 83). Jinými slovy umožňuje 

náboženství / kultura zprostředkované 

vyrovnání mezi vnitřním a vnějším 

světem. 

a hodnot vůči sobě samým i vůči okolí. 

Nezřídka může takováto situace způsobit 

kontrapozici vlastních sociálních rolí 

jednotlivce v rodině, sousedství či ve 

společnosti obecně.    

 

Následující členění již přejímá a kombinuje výše uvedené přístupy dle zvoleného 

pracovního rámce.     

S u b j e k t i v i s t i c k é pojetí kultury H o l i s t i c k é pojetí kultury 

Pojetí politické kultury odlišující kulturu 

od jednání a sociálních vztahů. Ve vývoji 

sociální a kulturní antropologie můžeme 

stejný konceptualizační přechod 

zaznamenat od původního (nejen 

Tylorova) pojetí kultury, které 

zahrnovalo „jak ideologický či znakový 

systém, tak systém chování a jednání“, 

přičemž „současní antropologové tyto 

dva systémy konceptuálně odlišují. 

Kultura je chápána čistě jako ideologický 

a znakový systém, nejčastěji definovaný 

jako systém symbolů a významů“ 

(SOUKUP, 2000, 12).           

Holistické pojetí kultury zahrnuje 

studium politické kultury v širším 

významu, zabývá se subjektivními 

prvky, jednáním i sociálními vztahy.  

 

K o n f i g u r a č n í pojetí kultury 

 „(…) Mezi subjektivními obsahy a jednáním či sociálními vztahy existují vztahy 

vzájemné závislosti a posilování takové intenzity, že jejich oddělení postrádá smysl. 

Tento přístup sice rozlišení mezi objektivistickým a rozumějícím pojetím 

subjektivních prvků kultury nepřehlíží, ale pracuje s oběma, aniž by jej bylo nutné 

kvůli tomu rozdělit na dva samostatné proudy“ (SKOVAJSA, 2006, s. 35). 
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 Na základě rozlišení této typologie definuje Marek Skovajsa základní proudy 

výzkumu politické kultury: 

I) a) Objektivistický makropřístup (Almond, Verba, Inglehart):  

 

- Soustředí se na vzájemné vazby mezi kulturou a politickou 

 a sociální strukturou; 

- oborově odpovídá kvantitativní empirické politické vědě  

 a sociologii; 

- základní kulturní jednotkou v jeho analýze jsou frekvence objektivizovaných 

postojů na úrovni kolektivity.  

 

b) Objektivistický mikropřístup (Pye):    

 

- Zaměřuje se na vztah mezi osobností a jednáním;   

- oborově odpovídá sociální psychologii a psychologické antropologii; 

- základní jednotkou kulturní analýzy jsou osobnostní rysy nebo vzorce postojů 

na úrovni jednotlivého nositele. 

 

2)  Interpretativní mikropřístup (White, Rohe): 

 

- Usiluje o hluboké proniknutí do kultury chápané jako bohatě 

 strukturovaný soubor sociálních významů;  

- je spřízněn se zkoumáním politické kultury v historii a  s kvalitativními směry 

v politologii a sociologii; 

- základní jednotkou kultury jsou sociálně sdílené významy. 

 

3) Konfigurační přístup (Fukuyama, Thompson, Ellis, Wildavsky, 

Chilton)19: 

 

                                                 
19 Na tomto místě je třeba zmínit poznámku M. Skovajsy, že se nejedná jen o konfiguracionistickou 

školu americké kulturní antropologie (např. A.L.Kroeber, R.Benedict(ová)), která vychází zejména 

z analogií mezi kulturou a osobností.     
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- Kulturu tematizuje holisticky a odvozuje její rysy z jejího zakotvení 

v celkovém životním způsobu společnosti; 

- činí tak na základě empirického pozorování, znalostí jejího historického 

vývoje nebo postulováním apriorně daných kulturních souborů tvořených 

postoji a jednáním; 

- vyskytuje se napříč společenskovědními obory; 

- základní kulturní jednotkou jsou kulturní konfigurace zahrnující subjektivní 

obsahy i jednání a sociální vztahy.         

 (Typologie zpracována dle M. Skovajsy, 2006, s. 33-36)  

 

Schematické vymezení M. Skovajsy nám vytyčilo dva přístupy, kterými se můžeme 

teoreticky zabývat při studiu kulturní politiky islámského náboženství tak, abychom 

se nemuseli omezovat pouze na výsledky empirické politické vědy na straně jedné či 

na  osobnostní rysy nebo vzorce postojů na úrovni jednotlivého nositele na straně 

druhé. Jako možný metodologický směr v této problematice se jeví přístup 

konfigurační a interpretativní mikropřístup.   

 

Konfigurační metoda je specifická tím, že na rozdíl od ostatních přístupů, postupuje 

od celku k částem. Jednotkou jsou zde konfigurace v podobě kulturních celků, 

sociálních skupin, subkultur, kontrakultur apod. Zvolené konfigurace jsou 

samozřejmě nahlíženy jako soubory sociálních vztahů, jednotlivých postojů, hodnot, 

idejí, institucí, artefaktů, sociokulturních regulativů, nicméně základní jednotkou 

analýzy jsou zde hlavně konfigurace. 

 

Marek Skovajsa rozlišuje další vnitřní dělení konfigurační metody na tři možné 

přístupy: (1) historicko-evoluční, (2) aprioristický a (3) naivní. 

 

(1) Historicko-evoluční konfigurační přístup: tento přístup chápe kulturu jako 

„systém artefaktů, sociokulturních regulativů, idejí, které jsou sdíleny a předávány 

členy určité společnosti v čase a prostoru“ vzájemně se chrání, posilují, 

samoregulují a tím se i brání proti vnějším vlivům a před zánikem, a proto se mohou 

dále rozvíjet v čase. Kultura je jedinečný fenomén, jehož vývoj lze vzhledem 

k budoucím podnětům odvozovat na základě  jeho historické kontinuity. V rámci 

tohoto přístupu lze jednotlivé konfigurace chápat jako evoluční adaptační 
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mechanismy, které svým osobitým způsobem pomáhají svým nositelům 

přizpůsobovat se vnějším podmínkám, a to i v rámci kontaktu s jinými 

konfiguracemi: „Poskytnout kulturní vysvětlení v tomto smyslu znamená ukázat, že 

to, co se vysvětluje, je prvkem dané kultury, který se v ní prosadil během jejího 

dosavadního historického vývoje“ (SKOVAJSA, 2006, s. 42). Toto historicko-

evoluční pojetí kultury proniklo kupříkladu do evolucionistické ekonomie (Höhman, 

Pleines), a lze do něj zařadit teorii s názvem cultural theory neboli grid-group20 

(Thomson, Ellis, Wildavsky, Douglas/ová) i Putnamovu koncepci občanských tradic. 

M. Skovajsa do této výzkumné oblasti kulturní politiky řadí i F. Fukuyamu, 

hovořícím o kulturních a strukturálních faktorech takto: „Nejnovější debata na tato 

témata v prostředí odborníků na rozvoj se odvíjela pod záštitou tzv. sociálního 

kapitálu. Normy, hodnoty a kultura ovlivňují hlavně ‚nabídku institucí‘ tím, že 

umožňují vznik určitých institucí, nebo naopak omezují jejich působnost. Ovlivňují 

ale i poptávku po institucích, protože vyvolávají hlad po určité instituci, či ji naopak 

                                                 
20 Na základě této teorie mohou být různé kultury srovnávány ve dvou obecných dimenzích – 

v síti/mříži (grid), která označuje stupeň propracování a hodnocení sociálních rozdílů uvnitř 

společnosti a ve skupině (group), která vymezuje hranice společnosti vůči okolí. „Podle Douglasové 

různá řešení vnitřních sociálních rozdílů (síť) a vztahu ‚my‘ a ‚oni‘ (skupina) má odlišné, nicméně 

predikovatelné důsledky pro život dané společnosti“ (SOUKUP, 2000, s. 169). Jádro teorie grid-group 

lze shrnout v následujících tezích:  

• Příslušníci každé společnosti mají tendenci jednat v nejrůznějších situacích způsoby tvořícími 

kulturní konfiguraci (charakteristické a vzájemně se podporující instituce, sociální vztahy a 

hodnoty); 

•    Soubory hodnot a institucionalizovaných sociálních vztahů tedy podléhají podmínce 

kompatibility ; 

•    Způsoby života (tedy kulturní konfigurace) se mohou vyskytovat jen v praktikovatelných 

podobách,  kterých je nanejvýš pět – teorém nemožnosti existence většího počtu způsobů 

života; 

•    Podmínkou existence každého praktikovatelného způsobu života je existence všech ostatních – 

ačkoliv mohou být  protikladné, vzájemně se podporují a nemohou jeden bez druhého vzniknout, 

ani se udržet – podmínka nutné rozrůzněnosti způsobů života);  

• Každému způsobu života je vlastní systém sdílených významů, hodnot a přesvědčení, označovaný 

jako kulturní p ředpojatost (cultural bias); 

•  5 existencí způsobů života = 4 existence kulturní předpojatosti a 1 kulturní předpojatost typická 

pro stažení ze sociálního života a tedy neexistence sociálních vztahů (dle SKOVAJSA, 2006, s. 

145-146).     
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démonizují v očích veřejnosti“ (FUKUYAMA, 2004, s. 39). Skovajsa sem zařazuje i 

přístup S. P. Huntingtona, který hovoří kupříkladu o příčině faktoru náboženského 

oživení na konci 20. století jako o stejném faktoru, který byl příčinou nadcházejícího 

ústupu náboženství neboli o procesu „ekonomické, společenské a kulturní 

modernizace, jenž se světem přehnal v druhé polovině dvacátého století. Během 

procesu byly zpochybněny odvěké zdroje identity a autority, lidé se začali stěhovat 

z venkova do měst, byli vytrháváni ze svých kořenů a začínali si hledat nová 

zaměstnání nebo zůstávali bez práce. Dostávali se do styku s velkým počtem cizinců 

a začali být vystavováni novým typům mezilidských styků, a tak potřebovali nové 

základy vlastní identity, nové formy stabilní komunity stejně jako nové morální 

předpisy, které by jim poskytovaly jistý smysl, význam a cíl. Tyto potřeby dokáže 

uspokojit náboženství (...)“ (HUNTINGTON, 2001, s. 129).  

 

(2) Aprioristický konfigura ční přístup: Jedná se opět o nekauzální vysvětlení 

určitého typu jednání v rámci holisticky pojímané kultury. Předpokladem je, že 

jednání, myšlení, duchovní i materiální produkty členů kultury vycházejí z existence 

apriorně daných struktur. Pojem struktur je zde totožný s pojetím klasického 

strukturalismu (C. Lévi-Strauss o tom, proč se mýty jeví zároveň jako systémy 

abstraktních vztahů i jako objekty estetického nazírání: „V případě uměleckého díla 

se vychází od souboru, tvořeného jedním nebo několika předměty a jednou nebo 

několika událostmi, kterému estetická tvorba dává charakter jednotného celku tím, že 

odhalí nějakou společnou strukturu. Mýtus jde stejnou cestou, ale v opačném směru: 

využívá určité struktury k tomu, aby vytvořil absolutní objekt, který bude mít podobu 

určitého souboru událostí (...). Umění vychází tedy od určitého souboru: (objekt + 

událost) a směřuje k objevení jeho struktury; mýtus vychází od určité struktury a 

s její pomocí přistupuje ke konstrukci určitého souboru (objekt + událost)“ (LÉVI-

STRAUSS, 1996, s. 44)) nebo jako konstrukt budovaný výzkumníkem ze základních 

apriorních objevených a zdůvodněných principů: „Výskyt určitého politického jevu 

se vysvětluje prokázáním, že zkoumaná sociální jednotka patří k takové konfiguraci, 

v níž se příslušný jev nutně vyskytuje“ (SKOVAJSA, 2006, s. 42). Zde je možné 

jmenovat dále příspěvky k problematice politické kultury (Merelman) či 

k psychologickému strukturalismu (Chilton).    
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 (1) Naivní konfigurační přístup: Tento přístup získal své pojmenování zejména 

díky faktu, že nepodává žádné explanační východisko. Fakta k politické kultuře jsou 

získávána pozorováním, na jehož základě dojde k připsání jevů určité kultuře, opět 

chápané holisticky. Konfiguraci zde tvoří kultura a studované vlastnosti. V rámci 

tohoto přístupu je pozorování faktu považováno za vysvětlení – vysvětlování 

určitého jednání subjektivními obsahy se zde nepřipouští. „Problémem tohoto 

vysvětlení je, že zajímavější než fakt, že daná kultura má daný důsledek, je otázka, 

proč jej má. Na tu však odpověď nedává. Jeho značné rozšíření je zřejmě třeba 

přičítat tomu, že skutečnost, že daná kultura má daný rys, mnohdy je dost zajímavá 

sama o sobě“  (Ibid., 2006, s. 43).     

 

Ačkoliv se zdá být konfigurační přístup komplexní v tom smyslu, že zahrnuje 

objektivistický i rozumějící koncept, klade jednak důraz na propojenost postojů a 

významů, jednak na jednání a sociální vztahy a obohacuje ho o holistické pojetí 

kultury, a přesto působí v dílech jednotlivých autorů častokrát: 

  

- Zjednodušeně (viz Huntingtonova citace výše: Huntington sice hovoří o 

nové potřebě v důsledku modernizačních procesů, o vytváření nové formy 

stabilní komunity, kterou lidem poskytlo náboženství v jeho vlně oživení. 

Nicméně již nezmiňuje procesy, jakými se s touto potřebou vypořádává již 

individualizovaná a globalizovaná společnost, přičemž máme možná 

překvapivě na mysli i společnost islámského náboženství.); 

- dále pro studium kulturní politiky příliš abstraktně a tautologicky (grid-

group); 

-  jednostranně (naivní konfigurační přístup); 

-  redukcionisticky (formální strukturalismus symboliky mýtů – C. Lévi-

Strauss);  

- či jako studium jednostranně hodnotově orientované  (F. Fukuyama 

kupříkladu hovoří o ekonomické teorii norem, která klade důraz na to, jak lze 

jejich prostřednictvím maximalizovat užitek.) Fukuyama v této souvislosti 

říká, že „problém je, že normy mají mnoho iracionálních zdrojů, ať zmíníme 

třeba náboženství či zvyky“ (FUKUYAMA, 2004, s. 82).  
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Pro studium kulturních politik určitých oblastí mohou být tedy jednotlivé koncepce 

užitečné a mohou výstižně charakterizovat určité souvislosti kultury a politické 

skutečnosti, nicméně při nakládání s těmito koncepty je na místě opatrnost, aby 

nedocházelo k redukci sociokulturních jevů za účelem jejich zasazení do 

okleštěného, byť obecně uznávaného teoretického rámce.                      

Interpretativní mikrop řístup  

V rámci koncepce interpretativního mikropřístupu nacházíme mnoho přístupů studia 

kulturní politiky, které však mají jedno společné téma – důraz na významovou 

stránku sociálního jednání. Kořeny tohoto přístupu nacházíme již v německých 

novokantovských školách – E. Cassirer, hermeneutice – H.G. Gaddamer, P. Ricoeur, 

M. Heidegger, či M. Eliade, fenomenologii – E. Husserl, R. Otto a M. Scheler, ale 

také v rozumějící sociologii Maxe Webera, který přisuzuje velký význam 

souvislostem nábožensko-politického vývoje v jednotlivých kulturách se sociálními 

vrstvami jejich stoupenců. Novější studie pak mnohokrát navazují na myšlenku 

zhuštěného popisu C. Geertze. Právě ve svém vlivném díle Interpretace kultur 

Geertz hravě zahajuje kapitolu s názvem Politika významu: „Jedna z věcí, které 

každý zná, ale nikdo doopravdy neví, jak je názorně vyložit, je, že politika země 

odráží její kulturní vzorec“ (GEERTZ, 2000, s. 345). V souvislosti se studiem 

politické skutečnosti  hovoří o tom, že ať se zaměřujeme na analýzu práva či 

stranického uspořádání, měli bychom učinit politický život srozumitelný tím, že se 

na něj i při jeho největších výstřednostech bude hledět jako na soubor pojmů – 

ideálů, hypotéz, utkvělých představ – odvozených od zájmů, které ho dalece 

překračují: „Kultura zde neznamená kulty a zvyky, ale struktury významu, jejichž 

prostřednictvím lidé dávají tvar svým zkušenostem; a politika nejsou převraty a 

ústavy, ale jedna z hlavních arén, kde se tyto struktury veřejně vyjevují. Pokud jsou 

tyto dva pojmy takto přerámcovány, určení spojení mezi nimi se stává úkolem 

proveditelným, i když zdaleka ne jednoduchým“ (Ibid., s. 346). Geertz právě v této 

souvislosti vyzývá ke koncipaci analýzy významu do podrobných detailů, že byla 

zároveň přesvědčivá a dostatečně abstraktní, aby mohla být použita jako podklad pro 

teorii. Zevrubnost a zároveň abstraktnost jsou podle něj rovnocenné nezbytnosti – 

důraz na jednu z nich přináší neplodnou deskripci nebo prázdnou všeobecnost: 

„P řinejmenším na povrchu ale každá kromě toho směřuje na opačnou stranu, 

protože čím víc se člověk odvolává na detaily, tím víc je vázán na speciální 
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podrobnosti konkrétního případu, čím víc detaily vynechává, tím víc ztrácí kontakt se 

základy, na kterých jeho argumenty spočívají. Najít způsob, jak uniknout z tohoto 

paradoxu – nebo přesněji, jak se mu bránit, protože úplně uniknout z něj nelze, je 

vlastně to, oč metodologicky v tematické analýze jde“ (Ibid., s. 347). Rozumějící 

přístup s sebou přináší i mnohá jiná úskalí daná snahou ponechat kultuře její 

obsahovou plnost, zejména, jak píše Marek Skovajsa, vyžaduje od výzkumníka 

„dovednost příznaky svědčící o působnosti významů v sociální empirii interpretovat 

a zkonstruovat významový svět sociálních aktérů tak, aby odpovídal jejich 

pozorovanému jednání“ (SKOVAJSA, 2000, s. 39). V rámci tohoto 

nepostradatelného přístupu ke kulturní skutečnosti rozlišuje rámcově čtyři možné 

koncepce, které se přímo či nepřímo zabývají analýzou politické kultury:     

 

I.) Historický interpretativismus  – snaha o vysvětlení jednání jednotlivců nebo 

kolektivů významy nacházejícími se v jejich historické paměti, tradicích, 

rituálech, mýtech, idejích, apod. Do rámce tohoto proudu bývá často zahrnuta 

interpretace života,  životních motivů či konkrétního jednání významných 

jednotlivců, např. politických či duchovních vůdců. 

II.) Sémiologické zkoumání – studium politických či souvisejících symbolů 

 a mýtů. Na tyto symboly je nahlíženo jako na nositele znaků 

charakteristických pro  příslušnost určitému směru, světonázoru. 

Příkladem může být identifikace s určitou politickou skupinou či mobilizace 

v politických konfliktech.        

III.) Interpretativní politická antropologie  – rozsáhlý výzkum vlivu kulturních 

faktorů na politické jednání a dle Skovajsy směr, který má nejblíže 

k uchopení studia v rámci koncepce kulturní politiky. Výzkumný zájem je 

zde orientován k idejím, sociokulturním regulativům, mýtům, vyprávěním – 

jednoduše k jakýmkoli  duchovním i materiálním produktům kultury, které 

nám umožňují pochopit a vysvětlit zkoumanou politickou skutečnost 

prostřednictvím kulturní reality.  

IV) Interpretativní sociologie – o ustavení tohoto směru se v rámci 

fenomenologické sociologie pokusil Welch či Paltzer ve snaze oživit bádání o 

politické kultuře jeho uvedením na půdu etnometodologie. Tohoto cíle se 

však nepodařilo dosáhnout, a proto je směr interpretativní sociologie 

považován spíše za proklamativní.  
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     (Klasifikace dle SKOVAJSA, 2006, s. 40) 

 

Interpretativní p řístup v praxi 

Jak již bylo řečeno, hlavní proud kulturní politiky je nejspíše veden v duchu 

objektivistického makropřístupu. Tento fakt je zřejmě dán průkopnickým dílem 

v problematice kulturní politiky Gabriela Almonda a Sidney Verby, The Civic 

Culture, jehož vydání v roce 1963 znamenalo založení fundamentů tohoto směru. 

V rámci našeho exkurzu se však zaměříme na výzkumný proud kulturní politiky, 

který není myšlenkám koncepce The Civic Culture vzdálený, a to i přesto, že je 

zasazen do nového konceptuálního rámce, kterému se však samotní průkopníci 

výzkumného směru kulturní politiky později nevyhýbají. Příkladem jsou výchozí 

texty Sidney Verby a Luciana Pyea ve sborníku Political Culture and Political 

Development (1965), tvořící konceptuální základ interpretativního přístupu. 

Témata studia politické kultury dle S. Verby      

V následujícím vymezení politické kultury S. Verbou, jež cituje M. Skovajsa, je 

politická kultura označena jako „systém empirických přesvědčení, expresivních 

symbolů, a hodnot, který definuje situaci, v níž se odehrává politické jednání. 

Poskytuje subjektivní orientaci k politice“ (Ibid., s. 111). Toto vymezení dle 

Skovajsy posouvá objektivizovanou interpretaci k intersubjektivně sdíleným 

významům. A i když z definice není zřejmé, co Verba míní spojením „definuje 

situaci“, přesto „i tento obrat nese konotaci nereduktivního chápání významů, jež 

motivují lidské jednání. Nejen pouhé Verbovo vymezení politické kultury, ale i další 

základní doporučení týkající se možných směrů výzkumu formulovaná v jeho článku 

překračují suchý behavioralismus ‚vzorců orientací‘ a připravují půdu pro rostoucí 

zájem o politickou kulturu z interpretativistických pozic“ (Ibid., s. 112). Definice je 

doprováděna výčtem témat, jimiž by se kulturní politika měla zabývat (výběr témat 

sleduje výčet dle M. Skovajsy, který následující okruhy považuje za hlavní. Témata 

mohou na některých místech působit jako samozřejmá, snad zastaralá. Nicméně 

častokrát právě ona vymezují interpretativní přístup ke kulturní politice vůči přístupu 

objektivistickému): 

 

Vztah k obecné kultuře 
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S. Verba v rámci tohoto tématu sleduje fakt, že politická kultura se vždy etabluje 

v rámci kultury obecné či širší. Bez ohledu na to, že mnohé kulturně-politické 

skutečnosti mohou mít vůči hlavní kultuře vztah příčinný, podmíněný či přímo 

protikladný, vždy je třeba s těmito pojmy pracovat s vědomím přímé souvislosti. Je 

zřejmé, že kupříkladu studium islámské kulturní politiky nemůžeme obecně vázat 

pouze na islámskou kulturu nebo ‚typické‘ muslimské státy. Kulturní politika islámu 

bude mít totiž pochopitelně úplně jiný charakter v kontextu kulturně-politického 

života kupříkladu ve Francii a jiný v Saudské Arábii.  

 

Primitivní politická p řesvědčení 

Cílem tohoto tématu je neopomíjet jev, který má velký význam pro soudržnost 

politických společenství a tím je primitivní politické přesvědčení. Jedná se o 

přesvědčení, stereotypy a představy u subjektů natolik enkulturovaných a 

socializovaných v určitém kulturně-politickém systému, že dané uspořádání považují 

za samozřejmé a těžko zpochybnitelné a za samozřejmost považují i to, že tyto 

pocity s nimi sdílí jejich okolí. Narušení těchto přesvědčení může přijít v podobě 

exogenní či endogenní kulturní změny, jejíž charakter určí míru změn charakteru 

primitivních politických přesvědčení. V souvislosti s naší problematikou je možné 

jako příklad uvést vývoj kulturně-politické atmosféry nejen v České republice po 

útocích na Světové obchodní centrum 11. září 2001. Tato událost totiž zapůsobila 

nejen na mnoho lidí se silným primitivním politickým myšlením jako překvapení a 

spolu s médii se všichni snažili odpovědět si na otázky typu „Kdo jsou ti 

lidé/teroristé?“, „Kde se vzali?“ a „Co vlastně chtějí?“. Většina lidí si pro sebe 

vybrala uspokojivou odpověď v podobě nesourodého oblaku běžně dostupných 

informací. A pokud si mnozí nějaký čas po této události řekli, že nás se tato 

problematika netýká, jak velká část české společnosti si to myslí i nyní po několika 

letech?       

 

Politický styl 

Téma studia politického stylu obrací pozornost k významné oblasti politické kultury, 

tzn. k faktu, jakým způsobem jednotlivci přistupují k percepci a utváření 

přesvědčení, která vytvářejí politickou skutečnost v rámci hlavní kultury. 

Předpokladem je, že různí jedinci vykazují a demonstrují stejnou orientaci, ale jejich 

jednání se může zásadně lišit. Verba rozlišuje, zda se na problematiku díváme 
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z hlediska pojetí kultury jako systému sdílených přesvědčení (potom politický styl 

tvoří struktura formálních vztahů systému politických přesvědčení, čili nikoli 

substance přesvědčení, ale způsob, jak jsou tato přesvědčení zastávána) a nebo na 

problematiku nahlížíme prostřednictvím charakteru politického života (potom je 

politický styl tvořen neformálními normami politické interakce, regulujícím 

způsobem uplatňování základních politických přesvědčení v politice): „Pojem 

politického stylu v obou těchto smyslech je pro porozumění konkrétním politickým 

kulturám nepostradatelný, protože umožňuje překonat omezení plynoucí z toho, že 

pozornost výzkumníka se soustředí pouze na ‚substanci‘ či obsah politických postojů 

a zanedbá přitom neméně závažné téma vztahů, jež mezi nimi existují“ (Ibid., s. 113).  

 

Na tomto místě, kde Verba pokračuje v klasifikaci politických stylů, narážíme na 

častý metodologický problém teoretických rámců – jedná se o obvyklou orientaci a 

klasifikaci studované problematiky v rámci západních systémů. Nicméně přesto, že i 

Verba rozděluje následující typy politických stylů na oblast anglosaskou a oblast 

kontinentální Evropy, jeho další klasifikaci neopustíme, poněvadž se nám jeví jako 

užitečná i při studiu islámské politické kultury. Při studiu této oblasti kultury se totiž 

již nemůžeme omezovat jen na země a politické systémy označované za muslimské a 

Verbovo rozlišení nám naopak může být užitečné při studiu charakteru kulturně-

politické reality islámského náboženství, kterou vytvářejí muslimští přistěhovalci a 

jejich další, již jazykově a občanskoprávně etablované generace v rámci jednotlivých 

států Evropy a USA.   

 

Již výše naznačenou orientaci politických stylů tedy Verba vede dvěma liniemi – 

pragmatickou (vyskytující se spíše v anglosaských politických systémech) a 

ideologickou (charakteristickou spíše pro politické systémy kontinentální Evropy). 

Tyto linie vznikají překrytím tří klíčových předpokladů + jedné obecné dimenze 

(vyznačeno níže v tabulce): 

 

P r a g m a t i c k á I d e o l o g i c k á 

O t e v ř e n é systémy přesvědčení U z a v ř e n é systémy přesvědčení 

I m p l i c i t n í systémy přesvědčení E x p l i c i t n í systémy přesvědčení 
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Systémy přesvědčení, které zdůrazňují  

i n s t r u m e n t á l n í   

politické jednání 

Systémy přesvědčení, které zdůrazňují  

e x p r e s i v n í 

politické jednání 

Míra o d l i š e n í politiky od ostatních oblastí života 

                

Otevřený / uzavřený systém – míra měnit názory, přizpůsobovat je situaci a činit 

kompromisy se stoupenci odlišných přesvědčení. 

Implicitní / explicitní systém – míra toho, jak jsou faktická přesvědčení, 

emocionální vztahy a hodnotové soudy jasně artikulovány a promyšleny do 

důsledků. 

 

„ Čím je systém přesvědčení uzavřenější, explicitnější, silněji zaměřený na expresivní 

jednání a méně schopný odlišit politickou oblast od nepolitické, tím výraznější bude 

jeho ideologický charakter“ (Ibid., s. 113). Tato Verbova klasifikace je jistě 

metodologicky přínosná pro studium politické kultury, nicméně její geografické 

předurčení má tendence kulturního determinismu a dle našeho názoru by se mohla 

použít s orientací na menší kulturně-politické celky, a to i vzhledem k trendu vývoje 

celosvětové politiky v rámci redefinice a nové sebereflexe Evropy v duchu zakládání 

nadnárodních spojenectví, tržního rozdělení a formálního i neformálního dodržování 

těchto stanov.   

 

Expresivní rozměr politiky 

Jedná se o tendenci vyskytující se v politice, kdy určitým jednáním není sledován 

společný cíl, nýbrž samoúčelné emocionální uspokojení jednajícího subjektu. 

Expresivní rozměr je pak výsledkem i prostředkem – je sem řazeno afektivní jednání, 

rituály, užívání expresivních symbolů. Zajímavým představitelem využívání 

expresivního rozměru politiky by mohl být například libyjský vůdce/diktátor 

Muammar Kaddáfí. Kaddáfí nejenže záměrně podporuje vlastní kult osobnosti 

prezentací světonázorů široce překračujících politickou oblast, ale i netypickým 

důrazem na své vzezření a luxusní životní styl21. Všeobecně známé a velmi typické 

                                                 
21 Kaddáfího nejrůznější pokrývky hlavy se staly fenoménem srovnatelným s odíváním britské 

královny. Není bez zajímavosti, že v září loňského roku (2006) bylo v Anglické národní opeře 
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užívání expresivního symbolu jsme mohli zaznamenat u jednoho z nejznámějších 

palestinských politiků, vůdce Jásira Arafata. V jeho případě se jednalo o pro něj tak 

charakteristickou pokrývku hlavy šátek s černobílým či červenobílým jakoby 

šachovnicovým vzorem, tradičním v oblasti Palestiny, která se díky němu stala 

symbolem Organizace pro osvobození Palestiny a obecně celosvětově užívaným 

symbolem pro vyjádření svobody v jakékoliv podobě.  

 

Pravidla slušného chování 

Zjednodušené označení – pravidla slušného chování – spadájí pod kategorii politický 

styl. Ačkoliv svým názorem svádějí k tendenci považovat toho téma pouze za 

záležitost etiky, zahrnují pravidla slušného chování širší pojetí sociokulturních 

regulativů, norem, mravů, morálky, zákonů až tabu, které se mohou vyskytovat 

v politických interakcích. Tyto interakce mívají podobu rituálů, zdvořilostí, 

ceremonií iniciačních, přechodových, usmiřovacích, mohou být vnějšímu 

pozorovateli imanentní či mohou, při určitých interakcích, zcela chybět. Existence či 

neexistence těchto norem, jejich formální či neformální dodržování, důraz na tradici, 

formality, vedení linie mezi politickým a nepolitickým, a další faktory, mají vliv na 

charakter politického života, řešení kulturně-politických konfliktů či stabilitu kulturní 

politiky dané oblasti. Kupříkladu bývalý irácký prezident Saddám Husajn byl, kromě 

jiných expresivních projevů, posedlý diktátorskými praktikami i na denních 

jednáních. Na nich nesměl nikdo promluvit, aniž by byl vyzván samotným 

prezidentem a neuposlechnutí znamenalo významné porušení etikety, které bývalo 

velmi přísně potrestáno. Také bývalý syrský prezident Hafiz Assad si potrpěl na 

etiketu, a to v poněkud odlišné podobě: tento syrský politik vyžadoval pro každé 

jednání vytyčený až strnulý postoj, který musel být v zájmu pokračování jednání 

přísně dodržován.            

 

Další součásti politické kultury 

Mezi další součásti politické kultury řadí Verba čtyři skupiny politických postojů, 

kterým by měla být v empirickém zkoumání věnována pozornost: 

1) Přesvědčení utvářející p o l i t i c k o u   i d e n t i t u, zejména identitu národní; 

                                                                                                                                          
uvedeno představení s názvem Kaddáfí: Žijící mýtus (dle tisku se premiéry účastnili v hojném počtu 

zástupci libyjské ambasády).      
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2) Identifikace se spoluobčany, zejména d ů v ě r a v politické aktéry; 

3) Postoje občanů k v ý k o n u   v l á d y neboli k tomu, co pro ně a jim má dělat; 

4) Přesvědčení týkající se procesu politického rozhodování, tj. zejména p o l i t i c k é  

    p a r t i c i p a c e občanů obecně, ale také politické participace ne-elit.    

 

Po výčtu zásadních témat, kterých se Verba doporučuje držet při studiu politické 

kultury, je třeba dodat, že sám Verba nepředpokládá, že by tento koncept mohl vést k 

plnému vysvětlení přítomnosti některých institucí v rámci kultury a považuje jej spíš 

za možnost, jak srovnávat jednotlivé politické systémy v rámci daných kultur.   

 

Politická kultura v nov ější koncepci 70. a 80. let 

Pojetí politické kultury v duchu sociální antropologie představili autoři Elkins a 

Simeon, kteří kulturu chápou jako „filtr, který ur čuje rozsah možných alternativ, ze 

kterých si skupiny a jednotlivci vybírají návod pro jednání v konkrétní situaci. 

Kultura zužuje repertoár jednání možných v dané situaci, ale sama o sobě jednání 

nedeterminuje, tj. není možné jí vysvětlit, proč skupina nebo jednotlivec jednali právě 

tímto konkrétním způsobem, a ne jinak“ (ELKINS, SIMEON,1979, s. 131 / In: 

SKOVAJSA, 2000, s. 119). Jedinci dané kultury tedy díky socializaci a enkulturaci 

vnímají a interpretují svět mnohdy na nevědomé bázi. Jejich jednání v rámci 

problematiky politické kultury se rámcově vztahuje na následující témata:  

1) Obecné uspořádání světa 

2) Příčinnost, nahodilost, svoboda a determinace 

3) Hlavní cíle politického života 

4) Optimismus a pesimismus. Maximalizace zisků vs. minimalizace ztrát 

5) Vymezení vlastního politického společenství. My – oni 

6) Vymezení a hodnocení toho, co je politické 

7) Vztahy k druhým lidem, důvěryhodnost, veřejná aktivita (ELKINS, 

SIMEON,1979, s. 132 / In: SKOVAJSA, 2000, s. 119).                               

Tento Elkinsův a Simeonův přístup však vzhledem k šíři definice politické kultury 

nevedl k etablování samostatné badatelské větve. Stejně jako Verba se i oni drží 

spíše metody srovnávacího přístupu modelu kulturního vysvětlení.   

 

Další přístup k politické kultuře, v perspektivě sémiologie představuje Lowell 

Dittmer, který kritizuje přístup k politické kultuře jako k všeoznačujícímu termínu 
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(catch-all term). Sám politickou kulturu označuje jako systém politických symbolů a 

v tomto duchu také rozlišuje tři podmnožiny politické komunikace – pragmatiku , 

při níž odkazujeme k mluvčímu, uživateli jazyka, sémantiku, při níž abstrahujeme 

mluvčího a analyzujeme jen výrazy a syntaxi, kdy analyzujeme vtahy mezi 

jednotlivými výrazy a designáty: 

 

Pragmatika: Postihuje různé způsoby vztahů mezi dvěma komunikátory v systému

 politických symbolů, které zde plní zprostředkovací úlohu. Jedná se o 

elity a masy, přičemž elity se manipulací se symboly snaží udržet a 

posílit podporu mas. Této podpory dosahují zvýšením dojmu identity 

s masami a současně s udržením aureoly vlastní výlučnosti. Jasnější 

obrysy pak výlučnost elit získává v případě ideologického či 

náboženského kontextu komunikace mezi elitami a masami. 

Direktivní pokyny vyvolávající pocit převahy, moci či síly jsou pak 

zejména v náboženském duchu ospravedlněny a vytvářejí jeden 

z momentů posvátného – jev, který R. Otto nazývá  „tremendum 

maiestas – vznešenost vyvolávající bázeň“  (OTTO, 1998, s. 32). 

Dochází přitom k anihilaci vlastního Já, k odhodnocení vlastního bytí 

a zároveň k žití v realitě transcendentna. R. Otto klade důraz 

především na moment mystiky, který se v mystice opakuje a vyvolává 

tremendum maiestas a to je „pocit stvořenosti, to znamená pocit 

nepatrnosti všeho, co je stvořené, oproti tomu, co je nade vším 

stvořením“ (Ibid., s. 33) (Obšírněji se k Ottově pojetí posvátna 

vyjádříme v kapitole 2.3)  

Sémantika: Týká se vztahu mezi symboly a předměty, které jsou jimi označovány. 

Podstatu tvoří rozlišení mezi smyslovým předmětem, ke kterému se 

může vztahovat znak a objekty, k nimž se vztahuje jako symbol.  

Syntaxe:   Pojednává o vnitřním uspořádání znaků v symbolickém systému, „a 

jelikož  zjednává přístup ke konotativní stránce symbolů, je cestou 

k hlubšímu poznání toho, jak lidé o politice cítí“  (SKOVAJSA, 2006, 

s. 121).  
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Zvolíme-li opět jednu z nejvýraznějších kulturně-politických událostí posledních let 

ke stručnému nahlédnutí sémiologickou perspektivou – útoky na Světové obchodní 

centrum (WTC) 11. září 2001, může naše krátká analýza vypadat následovně: 

 

Z hlediska pragmatiky bychom se zaměřili na komunikátory konfliktu; dle 

stanovených východisek by nás zajímali konkrétní mluvčí, svědci, organizátoři 

útoku, oběti, političtí představitelé, náboženští vůdci a další účastníci analyzované 

situace – váhu v tomto úhlu pohledu získává ne to, co je řečeno, ale především to, 

kdoo tom vypovídá. Zaměřili bychom se na charakteristiky jako je osobnost 

mluvčího, jeho charisma či společenský nebo politický vliv. Sledovaným 

komunikátorem zde však mohou být nejen konkrétní účastníci konfliktu, ale také 

různé instituce, tisková agentura, politická strana či hnutí, vláda nebo televizní 

stanice, tak se můžeme též zabývat vlivem, zaměřením na cílovou skupinu či mírou 

důvěryhodnosti, kterou instituce v zasažené společnosti má. 

 

Perspektiva sémantiky nás posouvá od mluvčích či obecněji vysílačů komuniké 

k obsahu a formě sdělovaného. Z hlediska sémantiky bychom se při studiu útoku 

z 11. září 2001 a jeho důsledků zabývali otázkami, co se vlastně stalo, co mělo být 

zjevným  a co skrytým sdělením události, co je pouhým manifestem hrozby a co 

hrozba sama. Stejným způsobem bychom se zaměřili na reakce jednotlivců i celé 

společnosti, hledali bychom paralely v historii nebo  bychom událostem přiřazovali 

výjimečný statut, studovali významy a souvislosti jednotlivých atributů, výroků, 

činů, udělovali jim postavení v širších souvislostech nebo je naopak vytrhli 

z návaznosti a hodnotili samostatně.       

         

Třetí a klasifikačně nejsložitěji uchopitelný přístup prostřednictvím syntaxe by vedl 

k analýze vztahů mezi jednotlivými činy, reakcemi na útok, výroky, závěry, změny. 

Z tohoto aspektu zajímavý hrubý průřez škály mediálních informací a reakcí 

z období po této události. Při analýze dostupných textů z médií v tomto období lze 

pochopitelně narazit na nezměrné množství článků a názorů v tisku a na internetu, 

které s postupujícím časem po útoku pomalu ztrácely expresivitu. V těchto zdrojích 

(hovoříme-li pouze o českých médiích) lze kupříkladu nalézt 1) nejrůznější diskuse 

(zejména ty elektronické poskytují rozmanitou škálu názorů – velmi časté je užívání 

personifikací států typu „Amerika si za to může sama“), 2) konspirační teorie ( 
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kupříkladu o příčinách zhroucení obou věží, o souvislostech existence americko-

kuvajtské bezpečnostní agentury a politických aktivitách rodinných příslušníků G. 

W. Bushe apod.), 3) otevírání jiných společenských, kulturních, politických či 

bezpečnostních témat, které s danou událostí souvisejí nepřímo a zároveň vyvolávají 

nové či utichlé diskuse vedené na mezinárodní i místní úrovni („Pan Klaus účelově 

lže, když spojuje útoky proti USA s antiglobalizátory - tedy odboráři, studenty a 

levicovými občany. Tyto aktivity nikdy neměly, nemají a nebudou mít nic 

společného s terorismem“), 4) rozhovory s nezávislými odborníky či představiteli 

zájmových skupin, 5) spekulace, jak událost ovlivní společnost a kulturu a její 

produkty (kupříkladu diskuse o případné změně charakteru hollywoodské produkce), 

6) statistiky o vlivu útoku na ekonomický trh (zajímavým příkladem jsou 

ekonomické důsledky útoků hackerů na muslimské internetové stránky) a mnoho 

dalších nečekaných souvislostí (za zmínku stojí morální dilema organizátorů 

nejrůznějších reality show, zda hráče dle přísných pravidel soutěže izolovaných od 

vnějšího světa o události informovat či ne).   

 

M. Skovajsa upozorňuje, jak je cenné obrátit pozornost (při výzkumu kulturní 

politiky) na symbolickou dimenzi jednání, která se v předchozích přístupech 

(zejména behavioristických) začínala vytrácet. Mimoto však tvrdí, že „má-li být 

systém politických symbolů smysluplně začleněn do konceptu politické kultury, je 

třeba explicitně formulovat, jaký má vztah k ostatním složkám“ (SKOVAJSA, 2000, 

s. 122). Skovajsa Dittmerův příspěvek shrnuje tak, že podle něj spíše „napomohl 

rozvoji zkoumání politického symbolismu v sémiologii než dalšímu rozvoji zkoumání 

politické kultury v celé šíři jejího záběru“  (Ibid.).   

 

Závěrem lze říci, že při studiu kultury prizmatem politické kultury se nezdá být 

zásadní potřeba přísně vymezit metodu výzkumu, případně striktně dodržovat 

mantinely nadefinovaného přístupu. Naopak, kulturní jevy se zde zdají být o to 

zajímavějšími, čím více úhlů světla na ně vrháme, a politická kultura se tomuto 

komplexnímu přístupu nebrání. Spíše přináší nové, někdy nečekané, přiznané i 

nepřiznané významy i do různých oblastí výzkumu a studia společnosti, kde kultura 

byla vytlačována na okraj či přímo odmítána jako iracionální prvek lidského bádání a 

posvěcuje její studium bez nutnosti neustálého obhajování významu studia kultury.     
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Následující tématická část bude věnována kulturologické analýze dnešního 

islámského náboženství a to v okruzích, jejichž výběr je dán zejména naším osobním 

a částečně i profesním zaměřením. Pokoušíme se zde odpovědět si na otázky, které 

vyvstávají nejen v rámci každodenního sběru obecně přístupných informací z médií, 

ale i v rámci studia dokumentů, které nejsou širší veřejnosti k dispozici a to vše 

s vědomím skutečnosti, že konstrukce politické kultury může vést i k nebezpečí 

neadekvátního rozumějícího vysvětlení, před nímž např. M. Skovajsa varuje.   

2.2 Islám – uvedení/historický exkurz 

 
Islám - toto monoteistické náboženství, které se zrodilo na Arabském poloostrově, 

vzniklo v prostředí civilizačního původu arabského judaismu, byzantského 

křesťanství a semitského polytheismu. Před i po vzniku islámu lze zaznamenat 

uctívání nejen jediného Boha islámského náboženství, Al-láha22, ale také existenci 

všudypřítomných duchů (džinů), velkých arabských bohyň, henoteismu či kultu ar-

Rahmana. V současné době vznikají stále nové interpretace možných historických 

kontextů vzniku islámu, zejména jakým způsobem toto náboženství navazovalo na 

židovské, křesťanské a polyteistické tradice. Luboš Kropáček například představil 

novou koncepci anglických arabistů Patricie Crone(ové) a Michaela Cooka, kteří 

předpokládají, že islám se nejprve projevoval v podobě hagarismu – podle potomků 

Hagařiných, Izmaelitů, jejichž záměrem bylo provést svatou pouť, „již autoři 

identifikují jako exodus do země zaslíbené, Palestiny. Tyto a další nové interpretace 

vzniku islámu jsou samozřejmě pro muslimy nepřijatelné. (…) nepřijímá je ani hlavní 

proud západní orientalistiky. Nepronikly do kolektivní paměti Západu, kde se spíše 

udržují zbytky některých starších klišé ze středověkých protiislámských politik“ 

(KROPÁČEK, 2002, s. 18-19). Každopádně pokud bychom chtěli vznik islámského 

náboženství charakterizovat jednoduchými přívlastky, určitě by si své 

nezpochybnitelné místo našla označení politický a ortopraktický.      

 

Historie islámského náboženství se údajně začala psát během jedné ze samotářských 

meditací zchudlého obchodníka v jeskyních u Mekky, kdy budoucí prorok prožíval 

vidění v podobě kázajícího anděla Gabriela/Džibríla: „Podle tradice se mu zjevil 

archanděl Gabriel, ukázal mu knihu a přikázal, ať čte („Ikra‘!“„ Čti!“). Muhammad 
                                                 
22 Alláh – „ekvivalent slova syrsky hovořících křesťanů pro Boha“ (TOYNBEE, 2001, s. 356). 
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se několikrát omlouval, že neumí číst, ale anděl naléhal a prorok  či posel (rasúl) 

Boží mohl číst bez obtíží. Bůh mu vyjevil, jako izraelským prorokům, nesrovnatelnou 

božskou vznešenost a nízkost smrtelníků obecně a obyvatel Mekky zvláště“  

(ELIADE, CULIANU, 1993, s. 98). Islám uznává, že i před Muhammadem se 

lidstvu dostalo boží pozornosti v podobě zvěsti23, „lidé však ryzí zvěst z pravého 

zdroje vždy určitým způsobem pokřivili. Proto Bůh zvolil Muhammada za pečeť 

proroků; jeho prostřednictvím se lidem dostalo autentické Boží slovo v konečné 

podobě, která již nebude pokažena“ (KROPÁČEK, 2002, s. 16). Muhammadova 

zjevení se opakovala a on je po třech letech sdílení se svými blízkými začal hlásat i 

veřejně. Se vzrůstajícím počtem přívrženců však proti Muhammadovi narůstal 

v Mekce i počet odpůrců. Hledal tedy nové útočiště, které mu bylo poskytnuto 

v Medíně, kam také se svým tchánem a poradcem Abú Bakrem v roce 622 tajně 

odešel. Touto událostí – hidžrou (odchodem) se vymezuje počátek islámského 

letopočtu24.  

 

Dalších deset let strávil Muhammad v medínském vyhnanství, kde jeho zjevení 

pokračovala a spolu s Muhammadovými činy a výroky ke vznikajícímu náboženství 

(hadíthy) vytvářela celkový kodex budoucího muslimského náboženství. Ačkoliv 

získal Muhammad v Medíně pevnější postavení, Mekky se nevzdal a podnikl do 

svého rodného města mnoho trestných výprav, které vyústili ve válku mezi Mekkou 

a Medínou25. Mekka byla Muhammadem a jeho armádou obležena a později 

prohlášena za poutní místo všech muslimů. Muhammad zemřel v roce 632 v Medíně 

bez jediného mužského potomka.  

 

Po Prorokově smrti začal Abu Bakr hlásat mezi přívrženci islámu: „O men, if you 

worship Muhammad, Muhammad is dead; if you worship God, God is alive” 26 

                                                 
23 Těmito zvěstmi jsou míněna starší proroctví židovská (starozákonní), novozákonní a některá 

staroarabská.  
24 Tento letopočet však nelze jednoduše odvodit pouhým přidáním 622 let k našemu letopočtu, 

poněvadž islámský náboženský kalendář je lunární a má tedy 354 dny.  
25 „Jathrib měl pro válku s Mekkou strategicky výhodnou polohu, protože se nalézal na pozemní cestě 

mezi Mekkou a Sýrií. Muhammad olupoval karavany z Mekky, a to i v každoročních měsících, kdy 

panovalo příměří“  (TOYNBEE, 2001, s. 357). 
26 „Lidé, pokud uctíváte Muhameda, Muhamed je mrtvý; pokud vzýváte Boha, Bůh je živ.“ 
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(HOURANI, 1991, s. 22). Nicméně Muhammadova role musela být pro další vývoj 

obce zastoupena. „There were three main groups among the followers of 

Muhammad: the early companions who had made hijra with him, a group linked by 

intermarriage; the prominent men of Madina who had made the compact with him 

there; and the members of the leading Meccan families, mainly of recent conversion” 
27(Ibid.) Islámská obec rozhodla, že se jeho nástupcem, chalífou28 stane představitel 

první skupiny, Abú Bakr, který byl ještě za Muhammadova života pověřen vedením 

společných modliteb. Po smrti Abú Bakra nastupuje v sunnitské linii Umar, po jehož 

úmrtí však začíná náboženský rozkol, který měl vliv na vznik velkého množství 

ideologických větví islámu. Část obce očekávala, že dalším chalífou se stane 

prorokův příbuzný Alí ibn Abí Tálib29, avšak místo něho byl zvolen aristokrat 

Uthmán, pocházející z rodu Muhammadových bývalých protivníků, z rodu 

mekkánských Umájjovců. Z protestu proti zvolení Uthmána vzniká ideologie 

šíitských rawáfidů – stranických ší’at Alí (Alího strana), Alího přívrženců a členů 

obce, kteří dali Uthmána zavraždit, aby se Alí stal v nástupnické řadě čtvrtým 

chalífou. Po tomto zločinu následovalo vyhlášení boje Alímu umajjovským 

místodržitelem Sýrie Mu’avijem a generálem Amr ibn al-Ásem. Obě strany proti 

sobě bojovaly, nicméně jejich bitvy byly přerušeny vyjednáváním o možnosti 

smírčího řízení. Na toto řízení Alí přistoupil přesto, že měl velký předpoklad 

vítězství ve vedeném boji.  Soudní řízení, vedené generálem Amr ibn al-Ásem, 

skončil Alího poražením. Z jeho armády navíc vystoupila významná část přívrženců 

a založila islámskou odnož Cháridžovců30 – islámských puritánů, jejíž přívrženci 

nakonec později (r. 661) Alího ibn Abí Táliba úkladně zavraždili. 

                                                 
27 „Existovaly tři hlavní skupiny Muhamedových přívrženců: dřívější společníci, kteří s ním 

absolvovali hidžru, příbuzenská skupina propojena různými sňatky; významní představitelé Madiny, 

s jejichž pomoc si Muhamed vytvořil zázemí; a členové čelních mekkánských rodin, které se přidaly 

povětšinou nedávnou konverzí.“   
28 Slovo chalífa je odvozeno od slovesného kořene chlf – následovat, zastupovat. Chalífa se později 

stává titulem zahrnujícím dvě funkce, které musí být u ostatních věřících oddělené: (I) vojenské řízení 

věřících – amír al-mu‘minín a (II) náboženské vedení muslimů – imám al-muslimín. Toto postavení 

bývá označováno jako „náměstek Posla Božího“.   
29 Alí byl prorokův bratranec a zároveň zeť, manžel Muhammadovy dcery Fátimy.  
30 Tato větev, někdy označovaná za islámskou sektu, žádala po věřícím nejen víru jako takovou, ale i 

každodenní skutky k zajištění spolehlivosti věřícího. Podle učení cháridžovců (od chrdž – vyjít, odejít) 

přestává být hřešící muslim součástí islámského shromáždění. Toto učení odrazovalo a děsilo většinu 
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V důsledku sporů o chalífát se tedy v islámském náboženství vytvořili dvě základní 

linie. První je původní sunnitská linie, jejíž zastánci tvoří v současné době asi devět 

desetin muslimského obyvatelstva. Sunnité v muslimské obci do r. 622 uznávali 

volenou hodnost vůdcovství a po r. 622 byl již uplatňován princip dynastický. 

Druhou linii tvoří šíité, kteří právo na vedení muslimské obce odvozovali pouze od 

potomků Alího ibn Abí Táliba, později se však rozdělili na velké množství frakcí, jež 

lze rozlišovat pomocí tří dimenzí: genealogické, teologické a politické. Tyto frakce 

přes svou rozdílnost nezpochybňují islámskou příslušnost svých odpůrců, pouze 

jejich ortodoxii. „Mimo hranice islámu zřetelně stojí jen některé sekty ghulátů čili 

‚radikálů‘, kteří hlásají božskost imámů a víru v převtělování duší“ (ELIADE, 

CULIANU, 1993, s. 104). Mezi nejvlivnější proud šíismu se řadí skupina Ithná 

ašáríja neboli dvanácternisté (uznávali dvanáct chalífů) a Isma’ílovci neboli 

sedmeristé31. „Boj o pojetí vůdcovských práv chalífy a o charakter ummy do roku 

661 se stal prazákladem všech příštích konfliktů ‚schizmatické‘ povahy v islámském 

světě“  (MENDEL, 1994, s. 70).  

 

Vzhledem k tomu, že tato práce se věnuje převážně frakcím odvozeným z větvě 

sunnitské, bude zde provedena malá odbočka k tradici šíitů. V současně době žije 

nejvíce šíitů na území Íránu a východního Iráku, nicméně ani společný náboženský 

základ nezabránil ve vzájemných národnostních bojích mezi Araby a Peršany, které 

G. Kepel označuje jako vášnivé vyznavače „nadřazenosti své kultury nad kulturou 

Arabů ‚požíračů ještěrek‘, nebo neotesaných Turků či Afghánců“  (KEPEL, 2006, s. 

198). Šía má kosmopolitní duchovní hierarchii s nejvyšší hodností nazývanou 

mardža‘ at taqlíd neboli pramen napodobení, který lze získat teprve po velmi 

                                                                                                                                          
„muslimů, pro které ztráta příslušnosti ke společenství (umma) věřících byla stejně tak těžká, ne-li 

těžší, jako exkomunikace ve středověkém křesťanství“ (Eliade, Culianu, 1993, s. 102). 
31 Rozdíl mezi sunnity a šíity spočívá zejména v rozlišném pojetí věrouky a práva. Zatímco sunnité 

vycházejí z prorocké tradice souboru Mohammadových výroků a činů – hadíthů (rozhovory), šíité sice 

používají stejný zdroj, nazývají ho však achbár (zprávy) a mají k němu odlišný přístup v otázce 

osobností a událostí významných pro šíity. Hadíthy i achbáry, které byly v počátcích islámu 

rovnocennými pojmy, doplňují základní pramen islámu v duchovních i právních záležitostech. Mnohé 

z těchto zdrojů jsou však falzifikáty, „jejichž smyslem bylo ospravedlnit nebo dodat váhu ambicím 

určitých skupin, nebo kodifikovat určitý jev, na který nedával korán jasnou odpověď“  

(PAVLINCOVÁ a kol., 1994, s. 450).     
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dlouhých studiích. Náboženskými centry šíitů jsou Nadžaf a Karbalá (Kepel Nadžaf 

označuje jako Vatikán šíismu a Karbalá Golgotou šíitů). V Karbalá probíhají dva 

šíitské významné svátky – ‘Ašúrá, vzpomínkový akt smrti proroka Husajna 

v 7. století a o čtyřicet dní později slavnost Arba’ín: „V roce 1977 se průvod Arba’ín 

změnil ve vzbouření proti baasistickému režimu, dav provolával nepřátelská hesla 

proti Saddámovi. Krvavá represe obnovila pořádek, ‚vůdci‘ – mladí muži z Nadžafu 

bez jakýchkoli politických vazeb – byli popraveni nebo umučeni. Svátek byl zakázán“ 

(Ibid., s. 199). Nicméně v roce 2003 se svátek ihned po americké invazi opět konal a 

na posvátném místě se sešlo kolem tří milionů osob, což znamenalo pozoruhodný 

důkaz kontroly šíitských duchovních nad svými věřícími (pro srovnání – poutě do 

Mekky se každoročně zúčastní kolem dvou milionů osob, a to šíité tvoří asi jednu 

desetinu muslimských věřících proti sunnitům). Kepel vidí sílu a nezávislost šíitské 

duchovní hierarchie v ujednání s vladařem, duchovní káží takzvaný kvietismus, 

trpělivost, očekávaní konce všech dnů, káží upustit od bojů na tomto světě. Vládci se 

přiznává formální poslušnost a neusiluje se o jeho svržení. Zároveň duchovenstvo 

vybírá poplatek (jeden z pilířů islámu) a tím se naplňuje rozpočet. V současné době 

byl však tento relativně fungující systém porušen dvojím, zcela protichůdným 

zásahem v Iráku i Íránu: „baasistický socialismus se v Iráku pokusil rozbít panství 

duchovních znárodněním jejich majetku a nahrazením náboženského soudnictví 

laickým občanským zákoníkem; chomejnismus upustil v Íránu od kvietismu a naopak 

duchovním vydobyl politickou moc“ (Ibid., s. 200).          

 

Vrátíme-li se opět k událostem po prorokově smrti, docházíme k faktu, že bez ohledu 

na spory o chalífát se v následujících desítkách let islám velice rychle rozšířil. Tato 

expanze zasáhla dříve Arábii ohrožující sasánovskou perskou říši, jež v důsledku 

zanikla a Byzanci. Tažení proti Byzanci probíhalo v následujících fázích: 

   
  600    610    620   630    640    650   660    670    680    690    700    710    720    730    740    
         I         I        I        I         I        I        I         I         I        I         I        I         I         I      
                                     ____   Palestina a Sýrie (633 – 640) 
          __    Egypt    (639 – 642)  
  (642 – 705)                             _____________________________.Dobytí většiny Maghribu  
  (705 – 711)  Překročen Gibraltar32, postup Iberským poloostrovem____                                                                                                                           
  (717 – 718)  Překročeny Pyreneje – základna v Narbonne (již. Francie)   __ 

                                                 
32 „Roku 711 muslimské vojsko překročilo úžinu poblíž skalnaté hory, která nese nadále jméno velitele 

Táriqa ibn Zijáda: Tárikova hora (Džabal Táriq, tj. Gibraltar)“ (KROPÁČEK, 2002, s. 19).      
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  (718 – 732)  Proniknutí do stř. Francie – porážka v bitvě u Tours a Poitiers ______                                          
         I         I        I        I         I        I        I         I         I        I         I        I         I         I 
  600    610    620   630    640    650   660    670    680    690    700    710    720    730    740    
                                                                                          

      Zpracováno dle: Kropáček, 2002, s. 19      
 

Toto období a související kulturní události se stejně jako jiné historicky významné 

časové úseky stává pro mnohé, muslimy i nemuslimy, ilustračním příkladem a 

praktickým podkladem pro teorie, jejichž pomocí se interpretuje současný stav 

islámské společnosti a charakter islámského náboženství vůbec. Pro někoho je to 

období protknuté násilím, ničením a loupením: „Mohammad používá nadcházející 

boží hněv jako zbraň, kterou hrozí svým nepřátelům a kterou terorizuje i své vlastní 

přívržence, aby konali zbožné činy a aby ho ve všem poslouchali“ (WARRAQ, 2005, 

s. 222), pro jiné je to zase období slávy a úspěšné strategie: vezměme kupříkladu 

efektivní využití konfliktů mezi křesťany samotnými, kdy do Damašku, Homsu či do 

Jeruzaléma vstoupila muslimská vojska po dohodě s místními křesťany. Každopádně 

úspěchy islámských výbojů vyústily v arabsko-islámskou expanzi. Ibn Warraq ve své 

knize Proč nejsem muslim věnuje velký prostor islámským výbojům, které - 

v celkovém duchu knihy zaměřené na kritiku islámu i Arabů jako takových – 

označuje jako „brutální expansionismus“ a „nevyhnutelný plod arabské minulosti“: 

„K arabským výbojům by došlo i bez islámu. Slova Prorokova vysvětlují některé 

konkrétní detaily arabského imperialismu, jeho hybná síla je však v něčem jiném. 

Kdyby Mohammad kázal pokoru a podrobení, nikdy by neuspěl. Pro arabské 

válečníky ‚pravdivý‘ rovná se úspěšný a ‚lživý‘ rovná se neúspěšný. Prvotní příčinou 

výbojů nebylo náboženství, ale prastarý válečnický instinkt“ (Ibid., s. 307). A aby 

Warraq prokázal pravdivost svého předpokladu, následuje výčet dobyvatelů a jejich 

krvavých činů ve jménu islámu. Líčí zprávu o masakrujícím dobytí Egypta Amra Ibn 

al-Ás, o rozkazu vládce Iráku Hadždžádže veliteli Muhammadovi Ibn Qásimovi 

nemilosrdně podrobit indické Sindu, o „hrabivém loupežníkovi“ Mahmúdovi 

z Ghazny, jenž podnikl sedmnáct nájezdů na Indii, o severoindickém vládci Firuz 

Šáhovi, který nechal zbořit hinduistické chrámy a o dalších a dalších historických 

postavách islámské expanze. Je zřejmé, že Warraqův přístup, který se o kulturní, 

politický či náboženský nadhled ani nepokouší, naopak demonstrativně zdůrazňuje 

negativní „příběhy ze života“ muslimů, jeho výběr témat, argumenty, na jednu stranu 

citlivá spřízněnost s lidskými i kulturními oběťmi a na stranu druhou tvrdá 

neústupnost a kritičnost ke všem atributům muslimského, s častým rozšířením i na 
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přívlastek arabský, by byl bohatým zdrojem ke studiu politické kultury. A to tím 

spíše, že Warraq sám pochází z muslimské rodiny. V tomto případě objektivistický 

mikropřístup může být způsobem studia náboženské kultury či kontrakultury a těch, 

kteří náboženskou kulturu či kontrakulturu tvoří pro ty, kteří se nesmíří s tím, že 

vzniklo další, sice podnětné, ale zároveň velmi zjednodušující dílo, nicméně chtějí se 

ptát, proč byla takováto (poměrně často citovaná) kniha napsána.                  

 

Faktem zůstává, že islámské výboje znamenaly ovládnutí celé jižní části Středomoří 

a silně ovlivnily další vývoj Evropy. Vznikla nová evropská centra, která však, 

zejména díky židovským obchodníkům, nežila obchodní a kulturní život oddělený od 

jižních a jihovýchodních muslimských chalífátů
33. Podle L. Kropáčka právě v tomto 

období vzniklo ostré rozhraničení mezi islámským a křesťanským světem: „Právě na 

jeho základě vyzrávala představa evropské identity. Výkyvy vojensko-politických 

dějin otevřely sice islámu na čas (Španělsko, Sicílie) nebo s trvalým důsledkem 

(balkánské země: Bosna, Albánie, zčásti Bulharsko; části Kavkazu) i některé oblasti 

na sever od obecného rozmezí, daného nejzřetelněji Středozemním a Černým mořem, 

identitu evropského, vnitřně členěného kulturního prostoru však v podstatě 

nezpochybnily. (...) Starý, zděděný způsob vnímání ovlivňuje nicméně dodnes 

politické úvahy o evropanství, vtělované postupně do podoby integračního 

společenství Evropské unie“ (KROPÁČEK, 2002, s. 24). Jako přiléhavý příklad 

ochrany evropanství zmiňuje L. Kropáček již zmíněné rozsáhlé diskuse o tom, zda 

do Evropské unie ekonomicky i kulturně přijmout Turecko, nad kterým se vznáší 

otázka, jaký přívlastek této zemi vlastně patří – evropské, muslimské či Turecko 

proamerické 34?  

                                                 
33 Velmi zajímavé jsou poznatky historiků o vzájemném pronikání historických, právnických a 

literárních (zvláště básnických) textů, výrobků či dovedností obou kultur. Například „bavlna (arabsky 

kutn), původem z Indie, která byla sice známa už od starověku, ale velký rozvoj zaznamenala, až když 

Arabové zavedli její pěstování v Andalusii. Odtamtud se dostala do Itálie a Francie (…), do Flander 

(…), Německa (…) a Anglie (…). Stejnou cestou se šířily špenát, baklažán, artyčok, meloun, meruňka, 

citroník, rýže, planý fík, šafrán atd. Pokud byly některé z těchto produktů používané v antickém světě 

před arabskou expanzí, jen díky ní se rozšířily a začaly se systematicky pěstovat, což se následně 

projevilo v gastronomii“ (VERNET, 2007, s. 30-31).   
34 Tato zjednodušená otázka naráží na fakt, že vzhledem ke strategicky výhodné poloze Turecka byla 

tato země dlouhodobě různě vojensky podporována, a to zejména Spojenými státy. Trysková letadla, 
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Bez zásadního významu z hlediska původní islámské věrouky, ale k citlivému 

historickému období v rámci budoucích interpretací a postojů, patří křížové výpravy. 

Ty na jedné straně přispěly k růstu vědomí evropské identity, ale na straně druhé 

posílily bipolární geopolitické vidění světa muslimů na již zmíněné dár al-islám a dár 

al-kufr.  

 

Dle Miloše Mendela byly křížové výpravy z hlediska dějin koexistence křesťanství a 

islámu prvním historickým úsekem, kdy Evropa získala dočasnou převahu (na téměř 

90 let) a vojensky triumfovala díky rozkolům mocenských center v jedné části tehdy 

vyspělejšího chalífátu: „Chalífát tehdy chápal existenci křižáckých států (poražených 

v rozhodné bitvě u Hittínu/r.1187 ajjúbským sultánem Saladinem35)  jako 

nepodstatnou epizodu svého celkového vývoje“ (MENDEL, in: PAVLINCOVÁ a 

kol., 1994, s. 399). Bez ohledu na to, jak budou zcela nově interpretovány jako 

historická reminiscence v souvislosti s evropskými koloniálními zásahy 19. století a 

ve 20. a 21. století účelově jako novodobé křižáctví, podnítily křižácké výpravy 

„ rozvoj obchodní výměny s muslimskými zeměmi a přenos vědeckých, 

technologických a kulturních hodnot. Ten ovšem na rozdíl od podstatné části 

obchodu probíhal hlavně přes Španělsko a Itálii; v Levantě křesťanští vzdělanci 

nedokázali navázat hlubší, odborný styk s muslimskými partnery v centrech vědy a 

osvěty, jakými byly Damašek, Bagdád, nebo Káhira. Kulturní přínos z dlouhodobých 

kontaktů v této oblasti se omezil spíše na některé věcné poznatky, návyky a 

pojmenování. V souhrnu měla větší prospěch za všech rostoucích kontaktů evropská 

strana, postupující stále iniciativněji“ (Ibid., s. 28).     

 

Přelom 17. a 18. století byl již ve znamení plného vědomí vzdělanců západních 

křesťanů o mýtech i lžích, kterými byla opředena v evropském povědomí postava 

Muhammada. Proto se také kritika spíše koncentrovala na tohoto islámského 

proroka. Kritika až hanobení dosahovaly nejrůznějšího charakteru, někdy 

                                                                                                                                          
tanky, vojenští poradci a další podpora do Turecka podle profesora Noama Chomskeho plynula 

zejména za účelem podpory státního terorismu vůči kurdské menšině.  
35 Arabsky Saláhuddín Júsuf Abú ‘l-Muzaffar Júsuf ibn Ajjúb. K této legendární postavě, oblíbené pro 

chrabré činy připomínající rytíře i v Evropě, se prý podle L. Kropáčka nechával rád přirovnávat irácký 

diktátor Saddám Husajn, a to proto, že se oba narodili v tomtéž městě – Tikrítu.   
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přípustného či logického, někdy nesmyslného až absurdního. Tuto škálu přístupů 

v jiných kontextech sledujeme dodnes a je to fakt, se kterým bojuje každé velké 

náboženství či jiný produkt kultury, ke kterému si společnost ve své různorodosti 

vytváří své postoje a tím mu i zároveň do jisté míry zajišťuje životnost. Kritika 

Proroka v 17. a 18. století se například týkala dobových témat – kupříkladu toho, že 

Muhammad nebyl předpovězen v Písmu. Někteří zase tvrdili, že se učil od 

křesťanských heretiků. Hanlivé středověké podání dokonce říká, že „si Muhammad 

dával do ucha zrnko a na rameno ochočeného holuba. Ten mu pak zobal z ucha a 

Muhammad tvrdil, že mu takto Džibríl (Gabriel) nebo Duch svatý sesílá zjevení“ 

(Ibid., s. 36)36.         

 

Tendence k zostuzování islámu a zejména Muhammada v evropském myšlení trvala 

až do osvícenství. Kritika se týkala nejrůznějších šarí،átských norem – kupříkladu 

pro západní společnost dodnes vzrušujících témat zákazu alkoholu či povolení 

polygamického svazku. Kritika byla častokrát vedena za účelem obrátit pozornost na 

problémy tehdejší evropské společnosti, ale také leckdy jako prostředek k napadení 

církve či křesťanství obecně.    

 

Kořeny fundamentalismu 

V době osvícenství se paralelně v muslimském světě rodí neméně významné 

reformní hnutí, u jehož počátku stála postava Muhammada Ibn Abd al-Wahhába, 

který získával následovníky tohoto hnutí převážně z beduínských kmenů, vyzýval „k 

boji proti úpadku islámu, zejména novotám právní vědy a všem podobám lidového 

islámu“ (PAVLINCOVÁ a kol., 1994, s. 455). Kepel ‘Abdal-Wahhába označuje 

jako nejnesmiřitelnějšího odpůrce osvícenců a nachází dědictví ideologických 

                                                 
36 L. Kropáček zmiňuje také Danteho smýšlení o Muhammedovi, „který jej spolu s ‘Alím umísťuje do 

devátého pekelného žlebu, kde dlí náboženští rozkolníci, potrestaní podélným roztětím (Božská 

komedie, 28. zpěv). Básník se prý domníval, že Muhammad byl původně kardinálem a nové, 

schizmatické náboženství založil jen ze vzdoru, že nebyl zvolen papežem. (...) Saladina a Averroa – 

Dante umístil pouze do mírného prvního kruhu, Limbu (4. zpěv)“ (KROPÁČEK, 2002, s. 37). 

Z tohoto příkladu je zřejmé, že mnoho kritických postojů a děl vyplývalo z řekněme nedostatečné 

osvěty, omezeného způsobu získávání informací daného samozřejmě charakterem doby. Nicméně 

mnoho nepodložených teorií a představ vzniká stejně tak i dnes a jsou šířeny se zarážející 

přesvědčivostí.              
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rozporů i o dvě stě let později v aférách studentek, které právě kvůli wahhabitskému 

učení odmítají sejmout šátky i na takových místech jako jsou vzdělávací instituce 

zrozené právě v době osvícenství. O. Roy tomuto překlenutí tradičních islámských 

hodnot, ale přeformulovaných pro pozorovatele moderní doby, říká 

neofundamentalismus. 

 

 Samotný intelektuální přínos ‘Abd al-Wahhába islámské teologii však nebyl nijak 

významný. Jeho reformy spočívaly zejména v prosazování navrácení islámské 

společnosti k neobyčejně přísným příkazům středověkých právníků a ulámá 

v každodenním životě a hlavně ve znovuoživení nejslavnějšího z nich – Syřana Ibn 

Tajmíja, který žil na přelomu 13. a 14. století. V 19. století se wahhábovcům podařilo 

sjednotit střední Arábii a v roce 1926 založili Saudskou Arábii: „Co se stal 

wahhábismus vlivným faktorem moci v jednotlivých generacích saúdské dynastie, 

přikazují mutawwi’a, vousatí, zfanatizovaní a obuškem ozbrojení příslušníci národní 

milice (…), přerušit v hodině určené pro modlitby jakoukoliv činnost, zavřít obchody 

a hromadně odějít do mešity“ (KEPEL, 2006, s. 144). G. Kepel tyto milice srovnává 

s milicemi tálibů v Afghánistánu, jichž se báli jak cizinci, tak Afghánci37. „Tato 

náboženská škola nenávidí samostatné lidské myšlení a kritického ducha a vždy 

podezřívá z kacířství. (…) Jelikož korpus posvátného učení, zjeveného před čtrnácti 

stoletími, nemůže dát pochopitelně jednoznačnou odpověď na všechny nejasnosti 

dnešní doby, wahhábismus a jeho variace vzešlé z hanbalovské školy sunnitského 

islámu se křečovitě drží výroků a činů přisuzovaných Prorokovi. Dokonce i těch, 

které byly podle shodného názoru ‘ulámá, teologů a právníků zavrženy jako 

apokryfy“ (Ibid. s. 144-145).   

 

Jednou z ideologických větví wahhhabistů jsou stoupenci salafistického hnutí. Jedná 

se o egyptské reformistické hnutí navazující na duchovní odkaz al-Afgháního a jeho 

pokračovatelů z konce 19. století. Zjednodušeně řečeno: salafíjové požadovali návrat 

ke zdrojům islámského náboženství, ale ve formě jejich vize – prostřednictvím 

vlastní doktríny morální čistoty, postupným sjednocováním všech muslimů, studiem 

                                                 
37 „Tyto milice byly také oprávněny aplikovat hudúd, údajné ‚islámské‘ tresty, které Tálibán vrátil do 

života: pořádaly na náměstích či na stadionech veřejné kamenování cizoložných žen, stínání zločinců 

či useknutí ruky nebo chodidla zlodějům. Dav, fascinovaný tryskající krví, přihlížel asi stejně jako při 

nejkrutějších podívaných v arénách antického Říma“ (KEPEL, 2006, s. 144).    
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a rozšířením arabštiny i osvojováním si nových vědeckých poznatků. Zdeněk Müller 

podotýká, že „ve spojení s politickým radikalismem nalézají uplatnění mj. v hnutí 

Muslimských bratří“  (MÜLLER, In: PAVLINCOVÁ a kol., 1994, s. 434). 

V souvislosti s tímto hnutím a jejich obecnými praktikami je možné použít příklad 

rafinovaného ideologického nátlaku, který Kepel uvádí ve své knize Válka v srdci 

islámu. V prosinci roku 2003 vyšel v arabském deníku Al-Quds al-‘Arabí text 

Ajmana az-Zawáhirího s názvem Al-walá´ wa-l-bará´ (Věrnost a oproštění). Už 

použitý název je kanonickou definicí muslimské identity formulované výrazy 

navozujícími stav obležení: „Tato formulace hlásá islámskou identitu uzavřenou 

podle přísných a nesmlouvavých kritérií v jakési vnitřní tvrzi tváří v tvář 

bezprostřednímu nebezpečí rozpadu či profanace. Výraz walá´ evokuje přátelství, 

věrnost, důvěru; se slovem bará´ je spojen obraz přervání jakéhokoli svazku, 

neexistence jakéhokoli vztahu“ (KEPEL, 2006, s. 125). V porovnání se Sajjidem 

Qutbem, který nebyl specialistou školeným v klasické islámské tradici, a který 

v tomto smyslu používá moderní termín mufásala (rozchod), jež nevychází z Koránu, 

odkazuje Ajman az-Zawáhirí použitím slova bará´ k dlouhé sémantické filiaci: „(…) 

V Zawáhirího použití je to glosám, vzácně se vyskytující výraz, jehož významu 

porozumějí bez obtíží jen arabsky hovořící vzdělanci zběhlí v náboženských vědách. 

V tomto smyslu představuje sepsání a šíření Zawarihího pamfletu pokus o jakýsi 

druh nátlaku prostřednictvím jazyka: má zastrašit všechny, kdo nesdílejí jeho názor, 

a přesvědčit je o tom, že tím je vina jejich nezralost jazyka Koránu“ (Ibid., s. 127). 

 

O. Roy obě tato hnutí, nebo spíše frakce, které se z nich v průběhu historie rozvinuly, 

označuje jako neofundamentalistické. Proč používá předponu neo, když návrat 

k základním učením islámu není v tomto náboženství novým jevem? Důvodem je 

fakt, že islám prochází v současné době nebývalou transformací spojenou 

s deteritorializací a globalizací. A právě neofundamentalismus se pravděpodobně stal 

adadaptačním mechanismem k těmto novým, podstatným vlivům v islámu.       

 

 Pro transformaci wahhábijského hnutí, rozvoj moderního islámu a jeho 

fundamentalistických verzí jsou velmi důležitá padesátá léta dvacátého století. G. 

Kepel předpokládá, že kdyby byl býval wahhábismus ponechán sám sobě a do 

Saúdská Arábie by v tomto období nepřijala mnoho radikálních aktivistů z Egypta a 

Sýrie (většinou představitele Muslimských bratří), kteří byli v domácím prostředí 



 53

perzekuováni, „nebyl by měl ani za pomocí ropné renty dost předpokladů k tomu, 

aby se šířil po celé planetě tak, jak jsme toho byli svědky v poslední čtvrtině 20. 

století. Byl uzpůsoben podle kmenového a pouštního ekosystému, v němž vznikl, 

a jeho vyznavači neměli dost vědomostí, jež by jim umožnily bez obtíží čelit 

překážkám moderního světa“ (Ibid., s. 154). Vytváření zmíněného moderního světa, 

procesu modernizace a jeho průvodními procesy v rámci islámského náboženství se 

budeme věnovat v následující kapitole.      

2.2.1 Modernizace  

 
Z krátkodobého hlediska postupné, ale z hlediska dlouhodobého převratné změny 

v myšlení a souvisejícím životním stylu, které poznamenaly nejen kulturní a 

náboženský charakter islámu, ale celého světa, vyvolal proces modernizace započatý 

u západních společností. V roce 2002 sice píše prof. Kropáček, že „moderní vědecké 

poznání se od starých hanobících fantazií a stereotypů distancovalo výklady 

podloženými studiem a odpovídajícími adekvátněji poznatelné historické pravdě. 

Křesťanské církve vyslovily na různých úrovních při různých příležitostech politovaní 

nad minulými sváry i verbálními excesy, které mohly a mohou muslimy zraňovat. 

Z druhé strany moderní islám položil ještě silnější důraz jak na Korán, tak na respekt 

k osobnosti Muhammadově“  (KROPÁČEK, 2002, s. 39), ale pořád zůstává otázka, 

jaké je současnost protínající podhoubí modernizačního procesu euroamerické 

civilizace ve vztahu ke společnosti muslimské?        

 
Proces modernizace znamenal pro budoucí vývoj a redefinici všech současných 

společností tak významné změny38, že jej nelze přejít bez nástinu toho, jak je tento 

proces reflektován ve vztahu k formování náboženských tendencí a kultury obecně. 

Modernizace je všeobecně charakterizována jako proces, při kterém dochází ke 

změně postojů, hodnot, vědění i kultury společnosti, na rozdíl od společnosti tradiční. 

Dle S. P. Huntingtona spočívá tento proces „v industrializaci, urbanizaci, zvyšující 

se míře gramotnosti, vzdělání, bohatství, společenské mobility, ve složitějších a 

diferencovanějších strukturách zaměstnání. Je výsledkem obrovského rozmachu 
                                                 
38 Francis Fukuyama o modernizaci hovoří jako o rozvratu společenského řádu způsobeném 

technickým pokrokem: „B ěhem snad jediného století se zemědělské společnosti, v nichž veškeré 

nashromážděné normy a zvyklosti, které byly typické pro venkovský nebo vesnický život, vzaly za své a 

nahradily je rytmy továrny a velkoměsta“ (FUKUYAMA, 2006, s. 20).    
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v oblasti vědy a technologie, který začal v osmnáctém století a díky němuž mohl 

člověk kontrolovat a přetvářet své okolí v míře do té doby nemyslitelné“ 

(HUNTINGTON, 2001, s. 66). 

 

Pohled na současné náboženské myšlení by mělo být vedeno právě pomocí prizmat 

dnešní moderní společnosti. Moderní společností byla vždy obecně chápána 

civilizace západní nebo také euro-americká. V současné době, v důsledku unifikace 

ekonomických trhů a jejich zájmů v celém světě, ovlivňuje přímo či zprostředkovaně 

ostatní světové kultury prostřednictvím globalizačních procesů. Vlastnosti západní 

civilizace, které mohly být klíčové pro následný proces modernizace, jsou dle 

Huntingtona následující: 

I. Antické dědictví – zahrnující řeckou filosofii a racionalismus, římské právo, 

latinu a křesťanství.39 

II. Katolicismus a protestantismus – historicky nejdůležitější znak západní 

civilizace, který posiloval vědomí odlišnosti od ostatních kultur. 

Dobývání světa Evropany bylo vedeno s cílem získat kromě světské slávy 

také slávu Boží. Významné je též období reformace.      

III. Evropské jazyky – jazyk spolu s náboženstvím tvoří nejdůležitější faktor, 

jednotlivé kultury vzájemně od sebe odlišující. Západ je specifický svou 

jazykovou pluralitou, která je pro ostatní velké kultury netypická.   

IV. Oddělení duchovní a světské autority – rozluky a následné střety těchto dvou 

sfér jsou pro západní civilizaci charakteristické. 

V.  Vláda zákona – pocházející z římského dědictví. Idea podřízenosti lidské 

moci jistému vnějšímu omezení se vyvíjela v celém dějinném průběhu 

západní civilizace a hrála významnou roli při utváření myšlení a chování lidí. 

VI. Společenský pluralismus – v historii západní společnosti můžeme pozorovat 

mnoho autonomních skupin, které nejsou založeny na pokrevním 

příbuzenství či manželství (v 6. a 7. stol. to jsou například kláštery a mnišské 

                                                 
39 Antický odkaz dle Huntingtona „p řejala i civilizace islámu a pravoslaví, ovšem zdaleka ne do 

takové míry jako Západ“ (Huntington, 2001, s. 68). 
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řády, posléze mnoho jiných sdružení a společenství. Pluralita sdružování byla 

posléze doplněna pluralitou třídní40.) 

VII. Zastupitelské orgány – byly institucemi, které měly zastupovat zájmy 

různých skupin (kupců, kněžstva, aristokracie,…). S postupující modernizací 

z těchto orgánů vznikly instituce moderní demokracie. 

VIII.  Individualismus – vznikl na základě některých výše uvedených rysů západní 

kultury a tradice individuálních práv a svobod (HUNTINGTON, 2001, s. 68-

71).   

 
Ad III. Otázka užívání evropských jazyků vzhledem k jazyku tzv. Knihy nestvořené, 

arabštině, je velkým tématem současné islámské společnosti s ohledem na současnou 

kulturní globalizaci. Dle Oliviera Roye islámskou historii protkávají různé procesy, 

které nyní můžeme nazývat procesy premoderní globalizace a ty vznikaly díky 

obchodním cestám, kočovnictví, poutím i obecně sdílenému školnímu kurikulu 

Arabů. Jedním ze sjednocovacích prvků neboli jazykem učených, byla právě 

arabština. Tento jazyk komunikačně přesahoval lingvistická i etnická předurčení a 

byl používán jako „lingua franca, and traveling from Morocco to India to learn and 

teach in a network of comparable and homogenous institutions (akin to medieval 

European clerks, using Latin and traveling from universities to monasteries”41 

(ROY, 2004, s. 109). Tato premoderní globalizace arabštiny souvisela se snahou 

udržet prostřednictvím jazyka obecnou muslimskou kulturu a to i přesto, že ovládání 

spisovné arabštiny bylo převážně fenoménem privilegovaných vrstev. Nicméně, jak 

zdůrazňuje Olivier Roy, elity premoderního typu již v arabsko-muslimském kontextu 

neexistují a jazykem stejně důležitým, ne-li důležitějším než arabština se pro 

muslimy stala angličtina (vzhledem k 20% muslimů žijících v anglicky hovořících 

zemích). „In short, the earlier form of globalization did not borrow its linguistic and 

technical tools from another culture, as in the case nowadays. Contemporary 

globalization is not elite phenomenon but a mass one and it has backlash at the core 

of the countries of origin, while traditional society was left unchanged by medieval 

                                                 
40 „V ětšina západoevropských společností sestávala z relativně silné a nezávislé aristokracie, početné 

třídy rolníků a malé, nicméně významné třídy kupců a obchodníků“ (HUNTINGTON, 2001, s. 69). 
41 „(…) lingua franca a v rámci cest od Maroka až do Indie byla vyučována v rámci sítě podobných či 

stejných institucí (podobně jako tomu bylo u evropských  středověkých duchovních, užívajících latinu 

při svých cestách z universit do klášterů.“  
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globalization”42 (Ibid.).  Roy myšlenku shrnuje tak, že současné muslimské menšiny 

procházejí takovým procesem dekulturace, který nemá v historii obdoby. Je třeba 

zdůraznit, že to není proces násilně vynucený, ale je to důsledek dobrovolného 

vytlačení a záměny původních kultur za obecnou vykořeněnou muslimskou identitu.    

   

ad IV. Zatímco v rámci utváření moderní společnosti můžeme tvrdit, že autoritu za 

světskou i duchovní sféru v západní civilizaci postupně přebíral stát, v současné době 

již platí, že stát o tuto svou jedinečnou pozici opět přichází. Nejedná se však o návrat 

vlivu do duchovních institucí, ale jev, že „v mezinárodních vztazích se objevuje řada 

nestátních aktérů (mezinárodní vládní a nevládní organizace, nadnárodní korporace, 

mafie, transnacionální organizovaný zločin atd.), kteří mají nezanedbatelný vliv na 

formování a agendu mezinárodní politiky. Hranice států stále častěji ztrácejí 

ochrannou funkci a stát přichází o svou nezranitelnost. Zmíněné proměny postupně 

otevřely prostor pro transformaci hodnot a cílů mezinárodního společenství. Stát je 

sice i nadále chápán jako hlavní tvůrce, ochránce a distributor veřejných statků, 

jakými jsou pořádek, spravedlnost, bezpečnost a blahobyt, avšak v mnoha případech, 

kdy nebyl schopen zmíněné veřejné statky svému obyvatelstvu zajistit, převzalo tuto 

úlohu mezinárodní společenství“ (WAISOVÁ, 2005, s. 21-22), tedy opět o poznání 

méně osobní instituce.                           

 

K pochopení současného vývoje muslimské společnosti je nutné alespoň uvést 

některé klasické koncepce západních společenských věd a to i proto, že zatímco 

aplikace těchto přístupů se v rámci moderní euro-americké společnosti zdají být již 

minulostí, setkáváme se s nutností řešit jiný stupeň důsledku modernizačních procesů 

v některých tradičních muslimských zemích, přičemž zjišťujeme, že můžeme 

překvapivě překotnou formu modernizace v jiném kontextu sledovat v přítomném 

čase.  

 

                                                 
42 „Ve zkratce, dřívější globalizační formy nepřebíraly lingvistické ani technické prostředky z jiných 

kultur jako je tomu v současnosti. Současná globalizace již není záležitostí privilegovaných, ale týká 

se mas – útočí na původní kulturní kořeny jednotlivých kultur, zatímco tradiční středověká společnost 

zůstávala globalizací zásadně nepoznamenána“. 
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Společným prvkem těchto klasických teorií je představa, že nová moderní společnost 

se kvalitativně liší od předchozích forem společenského života. Jedna 

z nejznámějších koncepcí Ferdinanda Tönniese rozlišuje starou a moderní formu 

společenského života na Gemeinschaft (pospolitost) a Gesellschaft (společnost). 

Zatímco pospolitost funguje prostřednictvím osobních vztahů, přímých styků a 

nepsaných norem, společnost žije v atmosféře formálních nařízení a zákonů lidí, kteří 

k sobě nejsou poutaní každodenní komunikací a mravními povinnostmi obecně. Ve 

stejném duchu rozlišuje dva rozdílné principy lidského soužití É. Durkheim, který 

svou teorii vykládá na dvou protikladných typech solidarity - mechanické a 

organické, jež se liší různým způsobem dělby společenské práce. Společnost 

založená na mechanické solidaritě je společností s malou sociální diferenciací, tvoří 

ji tedy homogenní populace, v níž je nízká úroveň individuální autonomie43 a dělba 

práce je založena zejména na spolupráci. Společnost je charakteristická  postojovou 

uniformitou členů společnosti, která je posilována uniformním systémem věr a 

trestáním individuálních prohřešků vůči skupině. Změna dělby práce však mění 

solidaritu mechanickou v solidaritu organickou, která funguje ve společnosti, v níž  

dochází k pracovní i společenské diferenciaci; individuální odlišnosti se zvětšují a 

v dělbě práci se zvyšuje i sociální závislost. Místo jedince již není určováno rodinou 

či místem, kde se narodil, ale povahou sociální aktivity a pracovním místem. 

Společenské vztahy na principech mechanické solidarity jsou typické pro premoderní 

společnosti, přičemž vztahy budované na bázi organické solidarity charakterizují dle 

É. Durkheima moderní společnost. „V moderních rozvinutých společnostech dochází 

k rozvoji individualismu, sociální fragmentarizaci a oslabení sociálních pout 

spojujících jedince a společnost; jinými slovy: dochází k narušení samotné solidarity, 

resp. sociální integrace“ (DURKHEIM, 2002 s.37).  

 

Poněkud odlišným směrem se ubírá pohled na moderní společnost Maxe Webera. 

Moderní společnost podle něj v sobě obsahuje „duch kapitalismu“, který se vytvořil 

ojedinělým spojením ekonomického a morálního myšlení. „Ekonomické jednání 

zaměřené na dosažení zisku zde získalo charakter eticky legitimizované maximy 

způsobu života, podle níž dosahování zisku nabylo podoby samoúčelu a součastně 

bylo regulováno morálními principy“ (WEBER, 1998, s. 43). V dobovém duchu 

                                                 
43 Místo jedince je zde dáno především příbuzenskou strukturou. 
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Weber zdůrazňuje, že moderní kapitalistická společnost je povolána Bohem, aby na 

světě působila a světským způsobem se osvědčila - úspěšnost dosahování zisku pro 

tehdejší společnost značil Božský souhlas s hromaděním majetku, zároveň však 

člověk musel dle obecné morálky rozvíjet některé ctnosti s tím spojené – například 

askezi, racionalitu, usilovnost či střídmost. Tradiční myšlení oproti tomu dle Webera 

nevedlo člověka ke stále většímu hromadění majetku, neboť účelem jeho žití byl 

život sám. Vznik moderního způsobu myšlení spojuje M. Weber především 

s protestantským náboženstvím, v němž je práce předepsaným účelem života 

v podobě trvalého povolání, které je Bohem předurčeno. Víra v predestinaci, která 

určovala  představu nezměnitelného osudu, ospravedlňovala „sociální nerovnost, 

protože ta byla v této perspektivě dána prozřetelností Boha, který sociálními rozdíly 

sleduje své skryté, lidem neznámé cíle“ (Ibid.). Weber celkově přisuzuje velký 

význam souvislosti vývoje náboženství v jednotlivých kulturách se sociálními 

vrstvami jejich stoupenců. Každé náboženství bylo kromě ostatních sociálních 

skupin zastoupeno i určitou typickou skupinou, která mu vtiskla daný charakter. Ten 

se promítl do zformování praktické etiky a tím i do charakteru etiky hospodářské44. 

Souhrnně lze říci, že M. Weber rozlišuje tradiční jednání, které probíhá na  

zvykovém principu a není pro ně podstatný jeho účel – ten však není podstatný ani 

pro další jednání, afektivní, vyvolané pocity a emocemi a za třetí popisuje dva druhy 

racionálního jednání: hodnotově racionální a účelově racionální45. Hodnotově 

racionální jednání je charakteristické pro oblast náboženství, jelikož je orientováno 

na některé nezpochybnitelné hodnoty (svědomí, ctnost,…) bez ohledu na následky, 

které může vyvolat. Oproti tomu účelově racionální jednání bere v úvahu způsob 

nabytí cílů, jimiž jsou úspěch a zisk, ale nezapomíná ani na důsledky s 

tímto jednáním spojené, a proto ovládá především sféry hospodářství a byrokracie. 

D. Lužný v tomto kontextu o moderní společnosti říká, že je v ní „zřejmá tendence 

k převaze účelově racionálního jednání a k eliminaci jednání hodnotově 

racionálního, což se projevuje ve změně postavení náboženství ve společnosti a ve 

změně samotného náboženství“ (LUŽNÝ, 1999, s. 60). Dle Francise Fukuyamy 

rozvoj teorií společenských věd na nejrůznější variace na téma Gemeinschaft a 

                                                 
44 Například konfuciánství získalo etiku vzdělanců a učenců, kteří byli orientováni světsky,  Islám 

označil Weber za náboženství vojensky disciplinovaných bojovníků za víru (později rozšířené o 

súfisty) či křesťanství zahájili potulní řemeslní tovaryšové.  
45 Hodnotově racionální – wertrational / Účelově racionální - zweckrational 
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Gesellschaft vyvolávají dojem, že rozdělení na tradiční a moderní představuje pro 

vývoj společnosti konec cesty. Pochopitelně tomu tak není a bez ohledu na to, jak 

následující vývoj nazveme (postindustriální, postmoderní či informační), se 

společnost bude ať už cyklicky či lineárně dále rozvíjet: „Je-li tato přeměna stejně 

závažná jako ta, která jí předcházela, sotva se můžeme divit, že stejně závažný je i 

její dopad na společenské hodnoty“ (FUKUYAMA, 2006, s. 22).        

 

Jedním z produktů modernizace, ale také snahou se s modernizací vypořádat, je 

podle S. P. Huntingtona náboženské oživení v nezápadních společnostech, které 

„pramení ze stejných obecných příčin jako obrat k domácí kultuře (…): urbanizace, 

sociální mobilizace, větší gramotnost a vzdělání, zvýšená interakce se Západem a 

jinými kulturami“ (HUNTINGTON, 2001, s. 129). Dle Huntingtona je to právě 

islámská společnost, u které v důsledku zmíněných změn dochází podkopávání 

„tradi čních vesnických a klanových pout a přinášejí (změny) pocity odcizení a krize 

identity. Islámské symboly, zapálení a víra tyto psychologické potřeby uspokojují. 

Sociální, kulturní a ekonomické potřeby muslimů vtažených do procesu modernizace 

zase pokrývají islámské organizace sociálního zabezpečení“ (Ibid.). I když se 

v západních společnostech zase hovoří o na první pohled opačném procesu 

sekularizace, při němž dochází ke snižování významu náboženských institucí i 

náboženského vědomí, nejeví se snad posilování organizací, o kterých Huntington 

hovoří, jako jeden ze sekularizačních procesů? Tuto otázku, v jaké fázi 

společenského vývoje je i současná muslimská společnost, si pokusíme zodpovědět 

v následující kapitole.    

2.2.2 Sekularizace   

 
„Náboženství legitimizovalo způsob života – byly rozvinuty náboženské procedury, 

které sloužily k ochraně lokálních sídlišť; existovaly nadpřirozené síly, k nimž se 

rodina nebo klan a jejich členové mohli vztahovat; lidé získávali z náboženství sílu a 

zdůvodnění svého postavení, blahobytu či naopak bídy. Vedle toho náboženství např. 

podporovalo porodnost, a tím přežití a sílu daného společenství; uvádělo jedince 

(zvláště mladé) na veřejnost, kde se mohli identifikovat se svým postavením; sloužilo 

k léčení různých neduhů a nemocí; vedlo k ohleduplnosti vůči starým lidem a 

pomáhalo (což je velmi důležité) vyrovnat se se smrtí blízkých osob. Stavělo na 
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biologickém základě mezilidských vztahů, jeho jazyk byl často velmi emotivní a 

obsahoval symbolismus blízkých rodinných vazeb (zřejmé je to např. na často 

užívaném přirovnání božstva k otci, bratru, matce, či dítěti“  (WILSON, 1992, s. 

159).   

 

Sekularizace je chápána jako součást změn, které nastávají v průběhu přeměny 

tradiční společnosti ve společnost moderní. Při sekularizačním procesu dochází 

k oddělování sféry náboženství a státní sféry. Dle F. Fukuyamy spočívá podstata 

moderního liberálního státu na představě, že „v zájmu politického smíru stát nebude 

stranit žádnému z různých mravních požadavků, které prosazuje náboženství a 

tradiční kultura. Církev by měla být oddělena od státu, měl být dán prostor pluralitě 

názorů na nejdůležitější mravní a etické otázky o konečných cílech nebo povaze 

dobra“ (FUKUYAMA, 2006, s. 22). Stát či jiné instituce tedy přebírají úlohy a 

funkce, které do té doby naplňovalo náboženství, avšak státem koordinovaná 

společnost pociťuje modernizaci ve všech sférách života. Zdeněk Müller přímo říká, 

že „sekularizace Západu je nepopiratelným procesem moderních dějin a souvisí 

s tím, že země, které poháněly vpřed západní modernizaci, přijaly za své zásady 

přirozeného práva a jejich universální platnost. Toto právo, vycházející ze zásady, že 

nejvyšším zákonodárcem pozemského světa je sám člověk, lid nebo lidská společnost, 

nikoliv král z boží milosti či sám Bůh, vytlačilo náboženské právo nejprve do sféry 

soukromé, aby ho posléze vyhnalo z práva pozemského vůbec“ (MILLER, 1997, s. 

105-106). 

 

B. R. Wilson je jedním z autorů, kteří se zabývali vztahem náboženství a moderní 

společnosti. Představuje zastánce sekularizační teze, která předpokládá úpadek 

náboženství v důsledku přeměny tradiční společnosti. V duchu F. Tönniese rozlišuje 

relativně stabilní skupiny založené na intenzivním mezilidském kontaktu, které jsou 

charakterizovány lokálním prostředím, případně klanovou příslušností a - společnost, 

řízenou státem, zasahujícím do všech oblastí lidského života (ekonomika, 

vzdělávání, volný čas,…). Vliv sekularizace je však podle Wilsona omezen tím, že 

potřeba náboženské skutečnosti je v lidech hluboce zakořeněna, což dokazuje 

současné období oživení náboženství, vznik nových náboženských směrů a dalších 

společenských institucí: „V minulosti vpečetilo náboženství kulturním institucím 
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charakteristické prvky, které se v těchto institucích stále rýsují jako pozůstatek 

náboženských významů v minulých dobách. Tyto znaky individuálního chování či 

kolektivních vztahů tvoří trvající strukturu náboženského vědomí a myšlení, které se 

skrývá v současných ekonomických, politických a statutárních systémech, které čas 

od času odhalí své náboženské kořeny“ (WILSON, 1992, s. 53). V moderní 

společnosti je však nutné zdůraznit prvek individualismu, který se rozvinul díky 

odosobnění vztahů a neformální pevné svazky byly nahrazeny vztahy smluvními. Ve 

stejném duchu tedy vznikají náboženské i jiné společenské instituce fungující už ne 

na principu celoživotní účasti na jejich aktivitách, ale uspokojování individuálních 

potřeb, přičemž tyto instituce musí být v zájmu vlastního přežití konkurenceschopné.   

 

Tématu vztahu náboženství a státu v moderní společnosti věnuje pozornost také J. S. 

Trojan. Sociální sféra současné společnosti je podle něho narušená – narůstá 

netečnost, společnost sice vystupuje jako jednota, ve skutečnosti je však hluboce 

rozdělena a ztrácí se i duchovní báze a společný souhlas o základních cílech. 

„Problémem moderní industriální společnosti je skutečnost, že sociální princip jak 

ve své instituční, tak i charismatické složce přichází zkrátka. Hypertrofie státu, jak je 

s sebou přinášejí totalitní systémy, má za následek trvalé odmocnění instituční i 

charismatické moci společnosti,“ říká Trojan a podmiňuje sílu a moc státu slabostí 

společnosti: „Ve společnosti majorizované státem odumírá spontaneita ducha, 

slábne občanská aktivita“ (TROJAN, 1993, s. 31).      

 

Problematiku postavení náboženství v moderní společnosti hodnotí dále kupříkladu 

T. F. O´Dea, který hovoří o takzvané funkcionální teorii náboženství, jež vychází ze 

strukturálního funkcionalismu. Základní myšlenkou této teorie je předpoklad 

rovnováhy (equilibria) a funkčnosti celkového systému. T. F. O´Dea nachází 

v náboženství několik funkcí, u nichž rozlišuje dva významné cíle: (I) orientaci 

společnosti na širší perspektivu, na něco, co je mimo svět každodennosti, ale co dává 

každodennímu životu smysluplnost a (II) vztah s tímto mimosvětským elementem, 

který je navozován prostřednictvím rituálů, jež člověku poskytují pocit bezpečí a 

jistoty. Funkce, které náboženství ve společnosti plní, shrnuje O´Dea do šesti bodů: 
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I) podpora, konsolidace a útěcha – důležitá emociální pomoc, kterou náboženství 

poskytuje člověku žijícímu ve společnosti, která se sama odcizila svým cílům 

a normám; 

II) transcendentní vztah – je udržován prostřednictvím obřadů a rituálů, které 

podporují pocit bezpečí a identity a které jsou vedeny náboženskou autoritou, jež 

přispívá ke stabilitě a k udržení řádu;  

III) normy a hodnoty – které vedou k upřednostňování skupinových cílů a podporují 

skupinovou disciplinu; daným řádem je možná sociální kontrola, ale také odpykání 

viny a následná integrace do společnosti;  

IV) zpochybnění zavedených norem – má opačný význam než funkce předchozí, 

směřuje proti stávajícímu uspořádání společnosti, umožňuje vystoupit proti světským 

poměrům, je nazývána funkcí prorockou a je kladena v protiklad vůči funkci 

kněžské;   

V) zformování a udržování identity – jsou umožňovány opět náboženskými rituály 

a bohoslužbami, jedinec a skupina si vytvářejí vědomí příslušnosti ke skupině; 

VI) růst a dospívání jedince – ritualizací, interpretací a výchovou usnadňuje 

náboženství přechod jedince z jedné věkové skupiny do druhé, jedinec se učí jednat 

v rámci kolektivu. 

 

Také O´Dea dochází ke stanovisku, že náboženský výklad světa přestal být součástí 

kolektivního vědomí společnosti a stává se spíše soukromou sférou života 

jednotlivce. Příčinou tohoto stavu je desakralizace a racionalizace – nárůst 

kognitivního a logického pohledu na svět na úkor emocionálního a symbolického 

prožívání. Desakralizace a racionalizace a tím i následná sekularizace má dle T. F. 

O´Dey původ v pěti druzích lidské činnosti, kterými jsou:   

mění se s nástupem moderní technologie 

mění vztah člověka k přírodnímu prostředí (ve smyslu kontroly přírodních 
sil) 

technický pokrok zbavil člověka pocitu nahodilosti a vysvobodil jej z pocitu 
bezmocnosti 

p r á c e 

člověk se naučil měnit záhady na problémy 

jsou obdobným případem práce v á l k y 

spolupráce empirické technologie s magickými či náboženskými praktikami 
se ztrácí 
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 válečný průmysl je úzce spojen se sférou práce, dochází k vzájemnému 
vlivu 

v této sféře již téměř neexistuje role příbuzenství či klanu 

dochází k rozvoji obchodu a trhu, které nerespektují tradiční sociální status 
a nahrazují jej smlouvou 

o b c h o d 

z tržních vztahů marginalizujících vztahy sociální vzniká kapitalismus 

přechod k širším politickým jednotkám vede k nutnosti racionálního 
a koordinovaného řízení 

v l á d a  a  p r á v o 

vznik kodifikovaného práva posiluje myšlení a jednání, odvozeného ze 
zkušenosti či z racionální úvahy 

otázky, které člověka vždy zajímaly (například místo člověka na světě, 
kosmogonické otázky,…) začaly být řešeny převážně racionalisticky 

v ě d a 

k racionalizaci ve vědě, studiu či bádání přispěla také filozofická tradice na 
Západě 

      

Další zajímavou koncepci studia změny postavení náboženství v moderní společnosti 

vytvořil  T. Luckmann. V této souvislosti klade dva požadavky, které by měly vést 

k hlubšímu pochopení sekularizačních procesů: A) Nutnost určit příčiny stavu, kdy je 

tradiční církevní religiozita zatlačena na periferii moderní společnosti. B) Potřebu 

zjistit, zda existuje nějaká forma náboženství, která v podmínkách moderní 

společnosti nahrazuje církevní religiozitu.  

 

Tradiční náboženské instituce podle Luckmanna nepředstavují převažující formu 

náboženství. V současné době naopak převládá privatizovaná forma náboženské 

skutečnosti. Jde o velké množství subjektů, které různými způsoby zprostředkovávají 

transcendentnost společnosti. Tímto prostředníkem jsou média, církve a sekty, ale i 

komerčně orientované podniky. Individuální vědomí se „osvobozuje“ od sociální 

struktury a vyčleňuje se sféra soukromí. Oficiální model náboženství, do něhož byl 

jedinec socializován, je již jednou z mnoha možností, kterou si volí 

dle individuálního systému významnosti.  

 

Ve stejném duchu jako T. Luckmann se problematikou vývoje náboženství zabývá P. 

L. Berger. Dle Bergera je člověk zcela ojedinělý tvor, který nemá své přirozené 

prostředí, a proto si ho musí sám vytvářet. Tento proces formování vlastního 

prostředí (fyzického i duchovního) nazývá Berger externalizací – procesem, při němž 
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člověk zvnějšňuje sebe sama a svou činností aktivně určuje podobu svého okolí. Této 

lidské činnosti ovšem podléhá i sociální řád. Sociální řád je zajišťován procesem 

institucionalizace a habituace, která umožňuje vytvoření určitých vzorců chování, jež 

mohou být napodobovány. Svět institucí je produktem lidské činnosti, vytváří 

objektivní realitu a na jedince působí nadčasovým dojmem – instituce tu byly před 

naším narozením a budou tu i po naší smrti. I přes tento dojem objektivní existence, 

musí být svět institucí potvrzován, interpretován a ospravedlňován. Berger nazývá 

tento cyklus legitimizací. K potvrzení identity jedince je nutná určitá sociální 

základna, kterou Berger nazývá strukturou věrohodnosti. Tato struktura je důležitá 

pro potlačení pochybnosti o správnosti definice reality v určitém společenství lidí. A 

právě v moderní společnosti dochází k narušení struktur věrohodnosti vlivem 

sekularizace. Proces sekularizace charakterizovaný P. L. Bergerem jako separace 

jednotlivých sektorů společnosti a kultury od nadvlády náboženských institucí nemá 

vliv pouze na sociální strukturní procesy, nýbrž na kulturní život jako celek. 

Sekularizace totiž probíhá na dvou úrovních: na úrovni objektivní, v oblasti 

sociálních procesů a na úrovni subjektivní, v oblasti vědomí, které již neobsahuje 

náboženský pohled na svět. Rozvoj sekularizace vyústil ve ztrátu náboženské 

věrohodnosti, která se projevila nejen u jednotlivců, ale rozšířila se také mezi masy. 

Nejprve se její projevy zobrazily v oblasti ekonomiky a dále se rozšiřovaly do 

dalších oblastí společenského života. To se projevovalo  tendencí orientovat 

náboženství do dvou odlišných oblastí: rodiny (sféry nejhlubšího soukromí) a státu 

(sféry veřejného sektoru). I když se „v případě války či manželství dostává 

náboženským symbolům širokého uplatnění“ (LUŽNÝ, 1999,s. 87), i v těchto 

oblastech dochází k reflexi sekularizace.  

 

Sekularizační teorie, kterou Berger formuloval v šedesátých letech, byla později 

podrobena rozsáhlé kritice. Sám Berger v roce 1998 připouští, že sekularizační 

tendence nejsou současným masovým jevem, který by souvisel s modernizačním 

procesem. Svou teorii zjemňuje a říká, že kromě sekularizace samé dochází spíše 

k demonopolizaci náboženského života a tím vytváření situace tzv. náboženského 

pluralismu, přičemž ve společnosti koexistují různá náboženství a jedinec si svou 

osobní nejvýznamnější symboliku může sám vybrat. P. L. Berger tuto skutečnost 

nazývá přímo tržní situací, v níž se náboženské instituce stávají tržními subjekty a 
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tradice spotřebním zbožím: „Náboženský pluralismus může být jednoduše označen 

jako soužití a každodenní interakce velkého množství lidí s různými hodnotami, vírou 

a životním stylem. Tento jev spojený s modernitou, nemusí nutně vést k sekularizaci 

(…). Vliv náboženského pluralismu má totiž mnohem jemnější charakter, i když je 

neméně důležitý: pluralismus totiž nemá tak významný vliv na to, v co lidé věří, ale 

jak se jejich víra projevuje“ (BERGER, 1998, s. 782-796). Každé náboženství má 

svou strukturu věrohodnosti, avšak v široké nabídce může působit osobování si práva 

na samozřejmost nevěrohodně. Individuální volba je tedy nejistá a její kontext je 

stále subjektivnější a osobnější. Pro tuto současnou pluralitní situaci je podle Bergera 

charakteristická zvláštní směs tolerance i fanatismu.  

 

Jedním z dalších autorů, který se zabývá průkazností teorie sekularizace, je José 

Casanova. Na základě diskusí, jež se vyvíjely v průběhu šedesátých, sedmdesátých a 

osmdesátých let, shrnuje současnou náboženskou situaci v tezi deprivatizace 

náboženství. Vychází z faktu, že zatímco v šedesátých a sedmdesátých letech 

panovalo přesvědčení o probíhající sekularizaci náboženství, v osmdesátých letech se 

společnost utvrzovala o tom, že se její vztah k náboženství vrací v podobě nových 

hnutí, politizace či popularizace46 náboženství. Tyto tendence však Casanova 

nepovažuje za oživení náboženství, které by popíralo sekularizační proces. Podle 

něho jde o náboženskou deprivatizaci, jež je dána neochotou náboženských tradic 

nést marginální a privatizované role, které jim přisoudil sekularizační a modernizační 

proces. 

 

Deprivatizace je globálním fenoménem, rozšířeným na všechny náboženské tradice 

světa: judaismus, katolicismus, protestantismus, hinduismus, buddhismus a 

samozřejmě i islám. Casanova tedy sekularizační teorii neodmítá, upozorňuje pouze 

na nebezpečí jejího zjednodušování. Podle něj totiž sekularizační pohled reprezentuje 

nahlížení na realitu z hlediska náboženství a v jeho kontextu náboženství se svět 

nedělí na dvě části, jiný svět a tento svět, nýbrž na tři části: nebeský ‚jiný‘ svět a 

                                                 
46 Například v Americe byl v 80. letech populární tzv. teleevangelismus. Pro islámské náboženské 

představitele byla tato metoda šíření náboženství dříve naprosto nepřijatelná a postupem času se stala 

jednou s nejrozšířenějších (také prostřednictvím nejrůznějších vizuálních nahrávek z internetu).    
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pozemský ‚tento‘ svět, jenž má dvě sféry – náboženskou a sekulární. Ve 

struktuře moderní společnosti tedy náboženství vytváří vlastní autonomní sféru.        

Deprivatizace náboženství pak probíhá podle Casanovy třemi základními způsoby:  

 

I. Náboženství může vstupovat do veřejné sféry za účelem ochránění tradičního 

života před zasahováním trhu a státu. V tomto případě otvírá diskusi 

k tématům morálních problémů dnešní společnosti. 

II. Dále může náboženství zasahovat do veřejné sféry se snahou zpochybnit 

normy hlavních společenských subsystémů, jež jsou prosazovány bez 

ohledu na tradiční morální normy, tedy mohou zpochybnit  absolutní 

právní a morální autonomii těchto sekulárních sfér.  

III. Náboženská deprivatizace se ve třetím případě projevuje snahou tradičních 

náboženství zdůrazňovat princip společného blaha jako protiklad jeho 

redukcí na pouhý souhrn individuálních voleb. Podle nich je individuální 

volba naplněna morální dimenzí jen v tom případě, že je vedena 

interpersonální  normativní strukturou. 

 

V duchu teorie deprivatizace J. Casanovy tedy nelze říci, že by v současné 

době docházelo ke vzkříšení náboženské struktury myšlení, poněvadž nedošlo k jeho 

úplnému úpadku. Spíše jde o veřejnou angažovanost a snahu rehabilitovat vlastní 

náboženské tradice v rámci světových náboženství. Nejedná se tedy o návrat 

k posvátnému v pravém slova smyslu, ale o reakci či kritiku „jednotlivých forem 

institucionalizace modernity z moderně normativní perspektivy“ (LUŽNÝ, 1999, s. 

114). 

2.2.3 Deteritorializace 

 
Nezávisle na různých přístupech k sekularizačním procesům na a naopak 

revitalizačním tendencím, lze sledovat nadproces zasahující do všech sfér života, 

označovaný jako globalizace. Tento proces vychází především z procesních vývojů 

tržní ekonomiky a jedním z jeho nejvýrazněji pozorovatelných jevů je stírání hranic 

jednotlivých států zejména v jejich kulturním, ekonomickém a právním prostředí: 

„Národní stát má stále méně nástrojů k ovlivňování ekonomické a finanční situace a 

pohybu informací, což se odráží na transformaci státní suverenity v jejím klasickém 
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vestfálském pojetí – dochází k ‘deteritorializaci‘ státu čili ke ‚konci teritorií‘ 

“ (SOULEIMANOV, 2006, s. 14-15). Souleimanov pokračuje tím, že svět se, 

obrazně řečeno, zmenšuje díky přesouvání obrovských množství informací 

v nebývale krátkém čase a díky novým, rychlejším a rozmanitějším možnostem 

dopravy osob a zboží. Prostřednictvím globalizačních procesů se vytvářejí subjekty – 

společnosti, firmy, společenství či kluby, které trend odstátnění reflektují a fungují 

na principech, pro které je existence reálných státních hranic zanedbatelným faktem. 

Tím také dochází k ne zcela jasné distribuci zodpovědnosti za vývoj těchto subjektů 

a jejich činnost a zároveň nutnost větší kontroly nejrůznějších sfér života.       

 

V kontextu náboženství, v našem případě v kontextu globalizace islámu, se jedná o 

formující se vztah muslimů k islámskému náboženství, podléhající globalizačním a 

pozápadňujícím procesům v rámci vytváření post-islámské náboženské skutečnosti 

menšin žijících v západní společnosti, v níž náboženství ztratilo svou původní 

společenskou autoritu. Olivier Roy problematiku celosvětového vývoje a globalizace 

islámského náboženství podrobně rozebírá a považuje za jeden z nejzásadnějších 

faktů provázejících náboženský život muslimů v západních nemuslimských státech 

právě deteritorializaci, která se následně podepisuje na šíření různých forem 

religiosity, ve spektru od radikálního neofundamentalismu, přes obnovení 

spirituality, po důraz na náboženství jako nositele určitých hodnot a etiky: „The 

blurring of the border between Islam and the West is not just a consequence of 

immigration. It is linked with a more general phenomenon: deterritorialisation. 

Islam is less and less ascribed to a specific territory and civilization area. (…) The 

deterritorialisation of Islam is also a result of globalization and has nothing to do 

with Islam as such, even if it concerns millions of Muslims”47 (ROY, 2004, s. 18). 

Fenomén imigrace se samozřejmě nevztahuje jen na muslimy. Fluktuace lidí v euro-

americké společnosti se dotýká všeobecně lidí přijímajících příležitostné práce, ale i 

vzdělaných, někdy úzce specializovaných expertů či studentů, kteří se přesouvají z 

jedné pracovní pozice na druhou vzhledem k tržním příležitostem i politickým 

                                                 
47 „Rozplývání původních hranic mezi Islámem a Západem není dáno jen důsledkem imigračních 

procesů. Je spojeno s mnohem obecnějším jevem: deteritorializací. Islám je čím dál méně přiřazován 

ke specifické geografické části či civilizační oblasti. (...) Deteritorializace Islámu je však důsledkem 

globalizace a nesouvisí s Islámem jako takovým,  přesto že se týká milionů muslimů.“  
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souvislostem. Co se muslimů týče, velké množství migrujících, kteří vystudují na 

západě, se do svého domovského státu již nevrací. Stává se z nich vykořeněná, 

deteritoriolizovaná, kosmopolitně vzdělaná vrstva, sdílející společný jazyk (obvykle 

je to jazyk anglický, případně spisovná arabština) a produkující hodnoty a 

světonázory adaptované dle globalizačních tendencí. Tato homogenizace vzdělání 

zejména směrem k americkým a anglickým vzdělávacím systémům pak zpětně 

působí na formy vzdělávání ve vzdělávacím systému islámských států. Zkušenost 

s deteritorializací se nicméně dle Roye netýká pouze muslimů žijících 

v nemuslimských zemích, ale může být faktem i pro muslimy v původně tradičním 

muslimském státě48.       

 

V důsledku odstranění návaznosti náboženství na určitou vymezenou oblast a kulturu 

se otázka co je náboženství, pro muslimy co je islám, přesouvá v duchu koncepce P. 

L. Bergera z obecných hodnot a stereotypů, určených společností a kulturou na 

úroveň individuální. Dle Roye nejde o dané definice, které nám různé politické 

strany, hnutí, školy či jiné instituce vnucují, ale již o vlastní vnímání toho, co pro 

člověka náboženství znamená jako pro jednotlivce. Náboženskou pravdou se stávají 

pocity našeho vnitřní já, naše představa, ne náboženství, ale osobní víra. 

Náboženství, a nejen to islámské, se tomuto faktu v rámci globalizačních procesů 

přizpůsobují. Aby byla daná víra pro své přívržence přijatelná, musí jednotlivci 

nabídnout určitá řešení, přístupy, která reflektují každodenní potřeby a jsou 

kongruentní pro jeho život  a utvářející se hodnoty v dané společnosti: 

„Deterritorialisation also has impact on the production of the Muslim discourse. 

First, resettled or uprooted Muslims are more prone to reassess what Islam means to 

them, either to reconstruct a Muslim identity or to answer questions (and pressures) 

from non-Muslim environment. Second, Muslims in the West often enjoy a greater 

freedom of speech than in Muslim countries, where authoritarian regimes and the 

religious establishment strive to deter intellectual dissent” 49( Ibid., s. 105).  

                                                 
48 Tuto zkušenost prožívají kupříkladu někteří islámští obyvatelé Turecka nebo radikální islamisté 

v tradičním islámském státě, kteří se cítí být proti umírněným muslimům v menšině.  
49 „Deteritorializace má kromě jiného vliv na přetváření hodnotových vyjádření nově usazených 

muslimů vykořeněných z  rodného prostředí. Zaprvé mají tito muslimové tendenci k přehodnocování 

toho, co pro ně Islám znamená v důsledku modifikace vlastní muslimské identity či za účelem 
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Podle Oliviera Roye jsme v muslimském světě svědky procesu, při němž se 

náboženství považované většinou společnosti za převládající sociální element, 

pokouší přežít vlastní marginalizaci v politické sféře, na rozdíl od Evropy, kde 

sekularizace pramení z odmítnutí převládající ideologické nadvlády náboženství.  To, 

že se většina muslimských politiků věnčí pochvalnými náboženskými proslovy 

neznamená, že je náboženství určujícím faktorem politiky. „The cliché which states 

that in Islam there is no difference between politics (or state, dawlat) and religion 

(din) is used to justify the claim that the difficulty of separating state from religion in 

Islam militates in favour of the prevalence of religion in the social and political 

realms. On the contrary, I argue that the exact reverse is true: it works in favour of 

the political, in the broad sense. The contemporary wave of re-Islamisation is, even 

unconsciously, a quest for the autonomy of the religious in an already secularized 

society”50 (Ibid., s. 4). Podle Roye se neustále snažíme zjistit, proč se islám vyhnul 

evropskému osvícenství, které přetvořilo vztahy mezi politikou a náboženstvím 18. 

století a tím přehlížíme způsob, jakým se islám nyní adaptuje na současné formy 

religiosity. Již není důvod předpokládat, že muslimská společnost projde stejným 

procesem sekularizace jako křesťanská společnost na západě, protože každodenní 

vztah mezi náboženstvím a politikou je zde rozdílný. Rozdíl nespočívá 

v převládajícím vlivu náboženství na politiku v muslimských zemích, ale ve 

způsobu, jakým nadvláda politických (a společenských) faktorů a jejích činitelů 

užívá náboženství jako manipulační nástroj a oporu a proto náboženství nepůsobí 

jako konzervativní, do sebe zahleděné či zkostnatělé jako tomu může být v Evropě.  

                                                                                                                                          
schopnosti čelit otázkám (a překonávat tlaky), které klade nemuslimské prostředí. Zadruhé, muslimové 

na západě disponují většinou větší mírou svobody slova než je tomu v muslimských zemích, kde je od 

formulování vznikajících intelektuálních rozporů odrazují autoritativní režimy a náboženská 

ustanovení.“  

 
50 „Klišé, že islám nerozlišuje mezi politikou (či státem, dawlat) a náboženstvím (din), se užívá 

k obhajobě tvrzení, že složitost odlišení státu od náboženství v islámu tkví ve skutečnosti, že 

náboženství převládá ve sféře sociální a politické. Já však tvrdím, že právě opak je pravdou: 

náboženství je nástrojem politiky v tom nejširším slova smyslu. Současná vlna re-islamizace je pak, 

mnohdy nevědomky, představitelem náboženské autonomie v již sekularizované společnosti.“ 
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2.3 Vymezení radikálního islamismu v intencích islámského 

náboženství 

 

Jak již bylo zmíněno, mediální pohled na islámské náboženství je značně zkreslený a 

nesourodý. Širší kontext historie islámské kultury jednoznačně neodráží, co je dobro 

a zlo, kdo je vítězem a kdo poraženým, kdo teroristou a kdo státním politikem 

bránícím svůj lid. Zdá se však, že po událostech 11. září 2001 společenské klima 

přeje vyhraněným, téměř křečovitým charakteristikám. Setkáváme se s postojem 

osvětlování či obhajoby ocenitelných hodnot islámu, které podle M. Mendela může 

mít až podobu „p řepjaté politické korektnosti, jíž se má patrně muslimská populace 

v Evropě uchlácholit, že o ‚slušných‘ muslimech si nikdo nemyslí nic špatného“ 

(MENDEL, 2007, s. 438). Dále se jako odpověď na nejrůznější vymezení os zla a 

podobných metaforických útoků hledají odpovědi „na pochybnosti mladých lidí, 

kteří si náhle silněji uvědomovali potřebu nějaké definice islámu, jež by jim umožnila 

prokázat, že nemají nic společného se zločiny a masakry spáchanými ve jménu jejich 

víry. Místo toho, aby následky 11. září vyvolaly odklon od islamistického hnutí, 

posílily naopak jak jeho organizace, tak jeho předáky, kterým se dařilo na jedné 

straně ospravedlňovat náboženský aktivismus – hlásící se ovšem k pozitivně 

chápanému islámu – a na druhé straně ostře odsuzovat teror“ (KEPEL, 2006, s. 

236). 

 

Slovo terorismus je v současné době snad nejčastěji skloňované slovo v médiích i 

společnosti obecně, hovoří-li se o islámském náboženství, muslimech nebo Arabech. 

Faktem je, že mnoho lidí pojmy islám, terorismus, Arabové či muslimové používá 

jako synonyma. V roce 2002 Luboš Kropáček hovoří o tom, že muslimští extrémisté 

produkují „p řevážně jen terorismus zdola, tj. násilné akce ozbrojených 

mimovládních (a nejčastěji protivládních) skupin, které svou bojovnou rétoriku a 

integrační rituál bohatě vyztužují cíleně vytrhávanými citacemi z Koránu, hadísů, 

klasiků islámského práva i vlastních charismatických vůdců“ (KROPÁČEK, 2002, s. 

111) a pokračuje tím, že v rámci jiných monotheistických náboženství se také přece 

nehovoří o terorismu křesťanském, židovském, buddhistickém či hinduistickém. 

Pravdou je, že se o nich nehovoří v takovém měřítku, což ovšem neznamená, že tyto 

jevy neexistují. Přesnějším označením by však mělo spíše být spojení terorismus či 
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radikalismus islamistický, ideologický, politicko-náboženský. Tomáš Mužík v této 

souvislosti upozorňuje na nutnost rozlišovat mezi termíny islámský ve významu 

vztahujícím se k islámu a islamistický ve významu vztahujícím se k islamismu – čili 

souboru kulturně-politických teorií, vizí či doktrín, které se týkají uspořádání 

politické islámské obce výhradně na základě vlastní interpretace učení islámu 

v kulturně-politické rovině: „Je nasnadě, že islamismus není žádná ucelená doktrína, 

ale pouze souborné označení širokého spektra ideologií a směrů, které mají společný 

právě a pouze odkaz na politické učení islámu. Ve všem ostatním se však diametrálně 

liší, nejvíce v samotném pohledu na podstatu islámu a interpretaci jeho odkazu, tudíž 

i v podobě jeho činnosti“ (MUŽÍK, In: SOULEIMANOV, 2006, s. 271-272). Mužík 

pokračuje tím, že islamistou může být politický aktivista, apolitický misionář, 

charitativní organizace, politická strana, stejně jako konzervativní tradicionalista, 

anarchistický revolucionář, nacionalista, bojovný extremista či naopak jakýkoliv 

odpůrce násilí v politickém hávu. Podle O. Roye můžeme na vývoji jednotlivých 

islamistických subkultur muslimských států i mimo ně sledovat vývoj ne nepodobný 

tomu, který probíhá či již proběhl na západě: „The stress on certain forms of 

religiosity is also congruent with modern forms of economic liberalism based on 

individual practices, on ethics and not on culture”. Jako příklad podává tureckou 

islamistickou organizaci MÜSIAD (Independent Industrialists and Businessmen’s 

Association), která “explicitly extols the ‘work ethic’ in Islam and is more Weberian 

in deed than many culturalists are in their writing. In this sense changing patterns of 

religiosity are in line with the entrenching of modern models of economic liberalism, 

entrepreneurial individualism and compassionate conservatism” (ROY, 2004, s.4)51.  

 

Protizápadní argumentace islamistů je potom sice vedena jako přirozená politická 

reakce na nedostatek vůle Západu, ale právě v duchu západní terminologie volá po 

svobodě a demokracii. G. Kepel tak s lehkým nádechem ironie nachází jeden ze 

společných znaků islamistické ideologie, jež „a ť už má jakoukoli podobu, umírněnou 

či radikální, konzervativní či revoluční, mírumilovnou či násilnou nebo dokonce 

                                                 
51 „D ůraz na určité formy religiosity je též v souladu se součastnými formami ekonomického 

liberalismu založeného na aktivitách jednotlivce, čili na individuální etice nikoliv kultuře“.   

„(…) výslovně velebí ‚etiku práce‘ v islámu a je víc weberovská než sami kulturalisté ve svých textech. 

V tomto ohledu jsou tedy měnící se vzorce religiosity v souladu se zavedenými modely moderního 

ekonomického liberalismu, podnikatelského individualismu a trpěného konservatismu“.         
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teroristickou, islamistická ideologie se vychloubá svou autentičností a nezištností, 

svou výlučnou starostí o zájmy lidu, z něhož vyšla, a nikoli o zájmy zahraničních 

mocností či světového ropného trhu“ (KEPEL, 2006, s. 68).  Islamistická ideologie 

žádá zainteresovanost lidu vůči svým hnutím a snaží se získávat širokou podporu pro 

svržení vládnoucích režimů a založení islámského státu.   

   

Kdy zhruba započala činnost radikálních skupin hlásících se k islámskému 

náboženství? Podle Kropáčka a dalších zdrojů se rozvinula v sedmdesátých letech 

20. století, na rozdíl od aktivit kupříkladu ultralevicových extremistů v Evropě, 

gueril v Latinské Americe a pak nacionalistických hnutí v Asii a Africe, která 

působila již v prvních desetiletích po druhé světové válce. Jak bylo již výše uvedeno, 

na počátku tohoto fenoménu se jednalo zejména o vnitropolitickou problematiku 

s cílem poškodit domácí vládu, přivodit úpadek turistiky, případně poškodit prestiž a 

zahraničně politické vztahy nenáviděného režimu52. Protože je v různých 

souvislostech teroristická činnost častokrát spojovaná s termínem guerillových 

válek53, je třeba zdůraznit rozdíl mezi těmito dvěma způsoby prosazování pokusů o 

vyvážení mocenské rovnováhy. Základní rozdíly jsou zřejmé z následující tabulky: 

 

                                                 
52 Kupříkladu v případě islamistického vůdce bin Ládina šlo podle Kropáčka o prvotní cíl ovládnutí 

Saúdské Arábie, který se posléze rozšířil na cíl potrestat USA: „Svědčí o tom i text zakládajícího 

manifestu al-Qá’idy z 23. února 1998, který vychází z pokoření Arábie americkou vojenskou 

přítomností, odsuzuje americkou politiku vůči Iráku a Palestincům a vrcholí fatwou vyzývající zabíjet 

Američany a jejich spojence“ (KROPÁČEK, 2002, s. 112).  
53 Guerilla (španělsky malá válka) – název je odvozen od označení spontánní reakce místního 

obyvatelstva Pyrenejského poloostrova na napoleonské okupační armády na počátku 19. století: 

„Zejména ve století dvacátém se potom taktika využívající nečekané údery skupin ozbrojenců z řad 

domobrany na infrastrukturu a posádky okupačních jednotek stala mnohdy účinným nástrojem 

národněosvobozeneckých hnutí po celém světě. Hůře vyzbrojení a méně početní, o to však 

odhodlanější partyzáni (guerillas) se ve spleti protikoloniálních povstátní a válek nezřídka ukázali 

jako vojensky a politicky zdatnější než jejich protivníci, vojáci z povolání. Velkolepé mytizování 

partyzánů a jejich hrdinských činů se navíc stalo nedílnou součástí nově vznikajících národních 

literatur a v případě četných neevropských národů stálo u zrodu moderních nacionalistických hnutí, 

neboť posilovalo vědomí nadklanové – etnické, politické či teritoriální solidarity“  (SOULEIMANOV, 

2006, s. 42-43).   
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GUERILLA TERRORISMUS 

Cílem je fyzické vítězství nad vojenským 

nepřítelem na konkrétním území. 

Cílem je psychologický54 nátlak, vydírání, 

šíření strachy, děsu, nejistoty… 

Cílem je obsadit a kontrolovat území 

určité země, případně jiné konkrétní cíle. 

Cílem je změnit myšlení, existují dílčí 

podmínky, ale převládá nadčasový 

charakter boje. 

Závislost na podpoře obyvatelstva, 

nutnost brát v potaz místní sociální, 

demografické podmínky. Skrývají se 

v lesích, horách či pouštích, fungují 

ilegálně. 

Působí mezi svými nepřáteli, integrují se, 

snaží se fungovat legálně – využívají 

k ideologickému boji vlastní zbraně 

nepřátel. Aktivity provozují někdy 

otevřeně a svou činnost neoznačují jako 

teroristický akt.  

 

Co se týká souvztažnosti těchto dvou jevů Souleimanov říká, že „do jisté míry platí, 

že terorismus začíná tam, kde guerilla selhává. (…) platí i pravý opak, akty 

terorismu, původně uskutečňované úzkou skupinou ideově spřízněných jedinců, resp. 

nevyhnutelně málo vybíravé represe ze stany státu, které tyto akty způsobují, často 

bývají prvním krokem k přípravě celonárodního povstání, tím tedy i guerillového 

válčení, často za účelem vytvoření nezávislého (národního) státu55“  

(SOULEIMANOV, 2006, s. 49).    

 

Zamysleme se nyní nad samotným významem slova terorismus. M. Juergensmeyer, 

který se zabývá terorismem v nejrůznějších světových náboženstvích přímo říká, že 

„(…) cílem terorismu je vyděsit. Slovo ‚teror‘ pochází z latinského terrere, vlastně 

                                                 
54 Souleimanov hovoří o dvou zásadních psychologických znacích terorismu, které vymezili Friedland 

a Menari:  

1) Existuje významná disproporce mezi vnímanou hrozbou potenciální oběti a reálnou hrozbou, 

která vychází z možností teroristů. 

2) Fakt, že terorismus dokáže mnohem více vyvoláním strachu zasáhnout nepřímé oběti než 

jedince, kteří byli přímo zasaženi konkrétními následky násilného aktu (dle 

SOULEIMANOV, 2006, s. 94). 
55 „Hlavně v intencích této strategie působila na sklonku 19.-20. století proti osmanské nadvládě či 

lokálním nepřátelům řada teroristických organizací na Balkáně (např. Vnitřní makedonská revoluční 

organizace (…)), resp. ve východní Anatólii např. strana arménských revolucionářů-separatistů 

Dašnakcuthjun)“ (SOULEIMANOV, 2006, s. 50). 



 74

‚přimět k třesení‘. V politickém smyslu, jako útok proti veřejnému řádu, se ho začalo 

běžně používat během ‚vlády teroru‘ za Francouzské revoluce na sklonku 

osmnáctého století. Veřejná reakce na násilí – ono ‚třesení‘, jež terorismus vyvolává 

– je součástí významu samotného slova terorismus“ (JUERGENSMEYER, 2007, s. 

23). Tento jev, který je sám o sobě děsivý, dostává navíc jiný charakter, je-li použit 

v náboženské souvislosti – získává rozměr posvátného. Tento rozměr bude 

pochopitelně vnímat jinak atheista, jinak pozorovatel aktu náboženského teroru, 

který vyznává stejné náboženství a jinak pozorovatel aktu náboženského teroru, který 

vyznává jiné náboženství. Otázkou je, komu z pojmenovaných by akt teroru připadal 

méně pochopitelný. Je proto důležité neredukovat vnímání náboženského terorismu 

jen na akt, který se lidí dotýká jedině svou hrůzností, ale vzít v potaz jeho 

náboženský charakter, který tuto hrůznost může v lidských myslích mnohonásobně 

zvětšit. Tímto fenoménem je posvátno – označení podstaty náboženství, jenž bývá 

též vyjadřováno takovými spojeními jako nadpřirozené či nadsmyslové. Tato spojení 

ale působí poněkud zjednodušujícím dojmem něčeho, co tvoří opak našich smyslů či 

přirozenosti. Posvátno ale není opakem normálního, i když se běžnému vymyká, 

nýbrž spíše „zvláštním pocitovým reflexem ve vědomí“ (OTTO, 1998, s. 26). R. Otto 

rozlišuje v našem prožívání chvíle posvátna tři pocitové momenty – moment 

tremenda, moment vznešenosti a moment energie. V této souvislosti má pro nás 

význam vedle momentu energie (hybné síly posvátna) a momentu vznešenosti 

(„ tremendum maiestas – vznešenost vyvolávající bázeň“  (Ibid., s. 32)) zejména 

moment tremenda. Tajemný úděs nebo úděsné mystérium, jak Otto nazývá jeden 

z pocitů posvátna – mysterium tremendum, je něco jiného než  běžný strach, je to 

posvátná bázeň, která se může projevit jen lehkým vplutím do mysli, ale i náhle 

projet vědomím v podobě vytržení či extáze, až k pocitu hrůzy a zděšení. Otto ve 

svém pojetí zmiňuje nedostatek pozornosti psychologie vůči těmto pocitům, které 

podle něj nelze dělit pouze na libé a nelibé. Zároveň říká, že člověkem může 

lomcovat běžný strach, „samá úzkost, samý děs, a přitom v tom nebude ani stopa 

pocitu ,děsivého neznáma56‘“ (Ibid., s.29). A tato tajemnost je dána „ne pouze proto, 

                                                 
56 R. Otto zmiňuje v některých jazycích výrazy charakterizující částečně či doslovně zmíněnou bázeň: 

„Například v hebrejštině hik’díš = světit. ‚Něco ve svém srdci světit‘ znamená pociťovat vůči tomu 

zvláštní bázeň, jakou nelze zaměňovat se žádnou jinou bázní, (…)“. Nachází také mnoho podobných 

výrazů ve Starém zákoně. Za zvlášť pozoruhodný považuje výraz „ ,mát Jahveh‘, ,boží hrůza‘, kterou 

může Jahve vyzařovat, ba vysílat jako démona, a ten ochromuje člověka a je docela příbuzný onomu 
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že mé poznání toho předmětu naráží na jisté nepřekonatelné meze, nýbrž proto, že 

narážím na něco ,zcela jiného‘, co je mé bytosti nepochopitelné svým druhem a svou 

podstatou a před čím proto ustrnu v ohromujícím úžasu“ (OTTO, 1998, s. 38).  

Útočníci 

Aktéři násilných extrémistických činů bývají označováni jako teroristé. T. Raděj 

říká, že zatímco v 80. letech 20. století zněly charakteristiky útočníků vesměs 

podobně – „mladý, nezaměstnaný a sociálně frustrovaný svobodný muž“ – „dnes je 

možné dojít k banálnímu závěru, že sociální profil útočníků je tak pestrý, jak jen 

může být“ (RADĚJ, In: SOULEIMANOV, 2006, s. 257)57. Proto na otázku, jak 

jednoznačně charakterizovat teroristického útočníka, nedokázal odpověďet ani M. 

Juergensmeyer, ačkoliv vedl otevřené rozhovory s mnoha usvědčenými pachateli 

teroristických aktů: „Jedna z potíží, jež takový výraz působí, spočívá v tom, že mi 

neumožňuje náležitě rozlišovat mezi organizátory útoků, těmi, kdo je provádějí, a 

množstvím lidí, kteří je podporují jak přímo, tak i nepřímo. Jsou to všechno teroristé, 

anebo jen někteří z nich – a pokud jen někteří, kteří vlastně?“  (JUERGENSMEYER, 

2007, s. 26). Zamýšlí se nad tím, zda takoví lidé mají nějaký jiný společný 

jmenovatel. Je to snad druh lidí, kteří z nejrůznějších důvodů inklinují k násilí? Jedná 

se snad o sociopatickou či psychopatickou potřebu bez ohledu na náboženský nebo 

ideologický charakter, který svému chování přisuzují? Ačkoliv by toto vysvětlení 

                                                                                                                                          
deima panikon (panické hrůze)“. (…) Řečtina má slovo sebastos. (…) Titul sebastos nepřísluší 

žádnému tvoru, ani císaři, že je to titul posvátný a že se dopouští modlářství ten, kdo hodnotí člověka 

v kategorii posvátna, (…)(OTTO, 1998, s. 27).. V arabštině se setkáváme s výrazem chušů�, neboli 

strach či pokora.    
57 Raděj říká, že „zvláště profil útočníků z 11. září 2001 zasadil rozhodnou ránu teoriím o 

nevzdělaných, nezaměstnaných atentátnících, pocházejících z chudých poměrů. Většina z nich totiž 

patřila k zámožným rodinám, nehledě na skutečnost, že byli vzdělaní a měli před sebou relativně 

slibné perspektivy“ (RADĚJ, In: SOULEIMANOV, 2006, s. 258). Souleimanov navíc zmiňuje 

Sagemanovy výsledky šetření vzorku 400 biografií teroristů (nejčastěji islamistických bojovníků): tři 

čtvrtiny lidí pocházely ze střední či vyšší společenské třídy, více než 90% vyrůstalo ve fungujících 

rodinách a asi dvě třetiny měly vyšší vzdělání (překvapivě jich bylo velmi málo vzděláno 

v humanitních oborech či přímo v oblasti náboženství, ale spíše v oborech technických či 

přírodovědných), většina sledovaných ovládala tři a více cizích jazyků. „V době, kdy se rozhodli 

zasvětit svůj život džihádu, povětšinou nebyli příliš nábožensky orientovaní. Jejich religiozita zásadně 

vzrostla až po vstupu do bojového hnutí. Zajímavé také je, že 70% započalo svůj džihád v době, kdy 

žili v jiné zemi, než ve které vyrostli“ (SOULEIMANOV, 2006, s.106).     



 76

bylo v určitém smyslu pro společnost úlevou, dochází k následujícímu: „(…) 

skutečností je, že mezi ‚teroristy‘ a jejich ‚neteroristickými‘ stoupenci leží jen velmi 

tenká hranice. Podobně není zřejmé, zda existuje něco takového jako ‚terorista‘ 

dříve, než je zosnováno spiknutí s cílem spáchat to, co se pak označuje za terorismus. 

Třebaže se v každé společnosti vyskytují sociopaté a lidé, kteří pociťují sadistickou 

rozkoš ze zabíjení, jedinci tohoto typu se promyšlených veřejných událostí, jaké si 

s terorismem běžně spojujeme, účastní jen zřídka“ (Ibid., s. 26-27).  Zajímavé je, že 

dle Juergensmeyerových slov se sami aktéři teroristických činů sami za teroristy 

nikdy neoznačili. Při přímé otázce k tomuto označení hodnotili daný termín jako 

nesmyslný, zavádějící či zmatený. Souleimanov obzvlášť zdůrazňuje problém 

vymezení terorismu a těch, co terorismus páchají v sociálně-politickém kontextu, tj. 

společenském a veřejném povědomí i právním prostředí: „Podle některých 

současných definic totiž i aktivity hnutí La France Libre (Svobodné 

Francie/Svobodných Francouzů) spadají pod terorismus, i když ani toto hnutí ani 

jeho činnost (nejen) francouzské veřejné mínění za teroristické shodně nepovažovala 

a nepovažuje, stejně jako Palestinci nepokládají za teroristy Hamas a značná část 

obyvatelstva Čečenska odmítá v řadě zjevně teroristických útoků čečenského odboje 

posledních let spatřovat akty terorismu“ (SOULEIMANOV, 2006, s. 39-40). Sami 

sebe či své přívržence, členy organizací a jejich aktivity nazývají nejčastěji názvy 

nesoucími militantní nebo náboženský význam, jako např.: operace, zásah, 

polovojenská organizace, opoziční hnutí, bojovníci, duchovní vůdci či mučedníci. 

Faktem je, že v případě členů islámských militantních hnutí bojujících v terénu se 

často jedná o vysloužilé vojáky, žoldáky nebo vojensky vedené jedince, případně 

jedince, kteří dostali technickou podporu od jakýmkoli způsobem militantně 

zaměřených lidí: „Takoví vojáci si zkrátka nalezli nové bitvy: veliké duchovní a 

politické zápasy, o nichž hnutí, k nimž se připojili, soudí, že se jich účastní. Kosmické 

válčení naplňuje pocitem vlastní důležitosti a osudové předurčenosti lidi, kteří 

moderní svět shledávají dusivým, zmatečným a ošidně nekontrolovatelným. 

Imaginární války jim napomáhají rozpoznat nepřítele, který podle jejich přesvědčení 

stojí za jejich osobními, popřípadě i profesionálními nezdary, a tento nepřítel 

rádobyvojáky očišťuje od veškeré zodpovědnosti za jejich dřívější selhání, protože 

z nich činí oběti. Aktivisté tak získávají pocit potenciální moci, kterou by mohli 

získat, a jsou vyzbrojeni mravním ospravedlněním, sociální podporou i vojenským 

materiálem, takže se znovu mohou zapojit do bitvy – jak obrazně, tak doslova“ 
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(JUERGENSMEYER, 2007, s. 241). Na tomto Juergensmeyerově předpokladu se 

shoduje více zdrojů, podle nichž k násilnému činu, zahalenému do argumentů 

ideologie, vedou pocity jako nespravedlnost vnějšího světa, frustrace, pocit ponížení 

a bezmoci a následná možnost jakéhosi trvalého řešení, heroizace bez návratu hrdiny, 

víra ve zlepšení sociálního statutu rodiny. Způsob, jakým je mučedník naverbován či 

povolán variuje: může jím být individuální osud konkrétního člověka, který dospěje 

k odhodlání daný čin spáchat, osudové setkání s charismatickým člověkem, vojákem, 

vojenským veteránem, příbuzným58: „Zatímco někde stačí zajít do náborových 

kanceláří nebo shromažďovacích míst radikálních skupin, které se již o zájemce 

postarají, jinde může být místem rozhodujícího setkání mešita náboženská škola nebo 

univerzita. Poté již dochází k velmi individuálním vnitřním myšlenkovým procesům a 

přerodům“ (RADĚJ, In: SOULEIMANOV, 2006, s. 265).       

 

Způsob heroizace probíhá různými způsoby, není však pravidlem. Díky charakteru 

současných médií, zejména internetu se hned po vykonání násilné události veřejnost 

může dozvědět jméno, věk i vzhled útočníka. Časté jsou nahrávky s poselstvím 

mučedníka, vyvěšenými hesly, vlajkami organizace, jíž se zaštiťují. Je třeba dodat, že 

zprávy o hrdinství či přinejmenším neodsuzující zprávy častokrát nejsou pouhou 

doménou více či méně anonymního internetového zpravodajství, ale překvapivě také 

televizního či rozhlasového vysílání.  

 

                                                 
58 O takovém setkání píše Muhhamad Šukrí, marocký spisovatel, v autobiografickém románu Nahý 

chleba. Nicméně toto setkání bylo jednou z motivací, která autora vedla k tomu, aby se v jednadvaceti 

letech naučil číst a psát a stal se uznávaným autorem: „Když byl Hámidův bratr Abdulmálik v dobré 

náladě, četl mi články z časopisu. Odešel ze školy v Tetuánu a radši se potloukal po barech a 

kavárnách v Tangeru. (…) Stal se naším veřejným písařem a předčitatelem. Bylo málo majitelů 

kaváren, kteří se uměli podepsat. Abdulmálik nám četl noviny a časopisy. Když četl politické zprávy, 

které se týkaly arabských zemí, majitel kavárny vypnul rádio a přikázal ticho, aby bylo slyšet čtení a 

jeho komentáře. Někdy nechal noviny stranou, stoupl si a začasl vést politické proslovy. Takhle dával 

na odiv všechny své znalosti, často citoval verše z Koránu, hadíthy – slova Proroka – a komentáře 

Muhammadových společníků. Když ho někdo požádal o vysvětlení, využil toho, aby nám dal pěkně 

pocítit svou nadřazenost, aby nám připomněl, že jsme analfabeti, a vyzdvihl naši nevzdělanost. Někteří 

říkali, když zakončil svou řeč ‚Alláhova slova jsou pravdivá! Opravoval je: ‚Ale ne. Požádajte Alláha 

o prominutí. To nejsou boží slova. Co říkám, je ze mě, ne z Alláha!‘ “ (ŠUKRÍ, 2006, s. 154). 
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Oprostíme-li osobnost člověka participujícího na teroristickém aktu od explicitně 

neuchopitelných souvislostí, můžeme z hlediska psychologie rozlišit tři hypotézy 

ovlivňující chování a vývoj takových jednotlivců: 

 

1) Hypotéza frustrace-agrese (HFA): Tato hypotéza předpokládá, že frustrace 

může vést k nejrůznějším formám agresivity. Frustrace vzniká jako deprivace 

způsobená rozdílem mezi očekávaným a skutečně získaným. Souleimanov 

tuto oblíbenou, ale dle jeho slov zjednodušenou hypotézu za označuje velmi 

obecnou a nedokonalou. Pravdou je, že hypotézu HFA nelze aplikovat 

obecně na všechny teroristické činy. Nicméně dle našeho názoru hraje 

frustrace na individuální i kolektivní úrovni mnohokrát velkou roli 

v povědomí prvních i dalších generací muslimských přistěhovalců 

(samozřejmě za působení dalších psychologických, sociálních či kulturních 

tlaků) a má význam i ve zvyšujícím se množství (zejména mladých) lidí 

hlásících se k nejrůznějším muslimským fundamentalistickým skupinám i 

přesto, že častokrát nemají téměř žádné znalosti o islámském náboženství a 

ani neovládají arabštinu. Frustrace je taky zřejmá v oblastech zničených 

válkou, sužovaných nezaměstnaností, oblastech pod dlouhodobým 

vojenským tlakem či tam, kde chybí sociální podpora státu. Deprivace tohoto 

druhu mohou vést ne-li přímo k teroristickým činům, ale jak bylo naznačeno 

již výše, mohou hrát významnou roli v dalším vývoji jednotlivce, který pak 

najde svůj sociální statut právě v rámci určité extremistické skupiny.   

 

2) Hypotéza narcistického hněvu (HNH): Ačkoliv bylo již uvedeno, že se 

v případě jednotlivých teroristů ve valné většině nejednalo o psychopaty či 

jinak patologicky nemocné jedince, mohou tito vykazovat určité osobnostní 

poruchy: „HNH specificky odkazuje na poruchy raného stádia vývoje 

osobnosti, ve kterém z nejrůznějších důvodů nedošlo k neutralizujícímu střetu 

‚vlastního já‘ s okolní realitou. Výsledkem této chybějící zpětné vazby je pak 

zmohutnělé ego, které vede často k sociopatickému, arogantnímu a 

bezohlednému chování“. Za určitých okolností se tedy může jednat o sociálně 

akceptovatelné či tolerované poruchy chování, nicméně veřejný násilný akt 

může být přesně ten jev, který eventuelně uspokojí duševní rozpoložení 

útočníka – tj. posílí, kompenzuje či uspokojí jeho ego vůči vnějšímu světu.    
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3) Hypotéza negativní identity (HNI): Jedná se o stav jedince, jenž 

z nejrůznějších důvodů odmítne role a normy, „které mu byly vštěpovány 

rodinou, určitou komunitou či společností“ a následně si vytvoří tzv. 

negativní identity. „D ůležitou charakteristikou však je, že toto odmítnutí je 

povětšinou vědomě předstírané a navíc implicitně obsahuje prvek pomsty. 

Tento koncept byl ukotven v rámci studia politického terorismu jako 

předpoklad, že politický terorista vědomě předstírá negativní identitu. 

Potenciální teroristé tak sáhnou k teroristickému činu v důsledku pocitů 

vzteku a bezradnosti vycházejících z nedostatku alternativ“. Dle 

Souleimanova se při inklinaci k radiální ideologii může jednat o potřebu najít 

důvěru v něco či někoho mimo vlastní nitro a nalezení nové pevnější identity 

(dle SOULEIMANOV, 2006, s. 100-102). 

 

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že sebevražedné útoky nejsou záležitostí jen 

mužské populace, ale v jisté míře i žen a dívek (známý je kupříkladu případ 

šestnáctileté dívky, která v roce 1985 zahynula při útoku na izraelské vojáky). T. 

Raděj hovoří ještě o jiném, málo známém a z nedostatku relevantních dat obtížně 

studovatelném rozměru sebevražedných útoků: je jím „údajná existence tzv. 

nedobrovolných nebo neochotných atentátníků, kteří byli vlákáni do pozice 

sebevražedného útočníka pomocí vydírání, např. po dopravní nehodě, kterou 

způsobili. V některých případech (případě?) se prý útočník mohl domnívat, že 

operaci přežije a jeho úkolem je pouhé zaparkování vozidla na určité místo – nálož 

pak byla odpálena na dálku“ (RADĚJ, In: SOULEIMANOV, 2006, s. 260).      

 

Faktem zůstává, že tyto akty násilí mají kromě své děsivosti a náboženského 

podhoubí ještě jiný zásadní rozměr – jedná se totiž o určitý druh performance, 

dramatické představení. To znamená, že zpravidla nejde o samovolný produkt násilí, 

náhlý stav choré mysli nebo výsledek okamžitého nápadu. M. Juergensmeyer 

navrhuje představit si hodnotící škálu, kde se na jednom konci nachází hodnota 

strategického a na konci druhém hodnota symbolického. Každý teroristický úkon se 

poté nachází v určitém bodě tohoto pomyslného grafu. Juergensmeyer udává jako 

příklad vyhození do povětří nějaké vládní či hospodářské budovy: „Smyslem útoku 
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bude (…) vyslovit jakékoliv názorné a velmi srozumitelné věcné poučení59. Podobné 

výbušné scénáře nejsou taktickými prostředky, kterými se dosahuje bezprostředních, 

pozemských a strategických cílů, nýbrž dramatickými událostmi, jejichž  účelem je 

dělat svým symbolickým významem náležitý dojem. Jako takové se dají analyzovat 

podobně jako každé jiné symbolické, rituální nebo posvátné drama“ 

(JUERGENSMEYER, 2007, s. 161). Odhlédneme-li od násilného rozměru 

teroristických útoků, nezůstane nám jen rozpadající se kostra politického či 

ideologického aktu. Jakákoliv událost takového druhu má svůj sociální význam, 

znásobený faktem, že jde o veřejnou záležitost. Koneckonců úspěšnost jakéhokoliv 

podobného dramatického přestavení není aktéry hodnocena z hlediska míry násilí, 

množství zničených budov či usmrcených lidí. Nejdůležitější na tom všem je efekt 

daného manifestu moci – to znamená upozornění na „svou“ věc, reakce médií, jak 

bude performance, drama přijato. Juergensmeyer přímo říká, že „lidem, kteří se 

uchylují k teroristickým prostředkům, se v podstatě dostává statusu celebrit a to, co 

dělají, se zdá být významné“ (Ibid., s. 164). Konkrétně islamistická hnutí, zejména 

Bin Ládinovi pobočníci své inscenace koncipují vskutku důmyslně – své proslovy a 

vystoupení lokalizují do jeskyní v charakteristických archaických kostýmech tak, aby 

navodili „p ředstavu, že se tu znovu (…) odehrává epopej hrdinských činů Proroka a 

jeho druhů, jejich vyhnanství, jejich hidžra, jež v r. 622 po Kristu zahájila éru islámu. 

(…) Dějiny jsou v jejich podání znovu na počátku, (…) zaklety do neměnnosti  svého 

jediného výkladu“ (KEPEL, 2006, s. 79).            

 

Z hlediska efektivity výsledku akce útočníků je samozřejmě velmi důležitá volba cíle 

násilného aktu. Jak již bylo řečeno, v každé události se mísí rozměr strategického a 

symbolického – z tohoto pohledu jsou také cíle útoku vybírány. Proto jsou 

organizovány útoky na interrupční kliniky, elektrárny, turistická a obchodní centra, 

ale i internetové sítě, kde hackeři kromě zasaženého systému nechávají hesla, 

demonstrující jejich ideologický přístup.  

 

                                                 
59 V této souvislosti je třeba zmínit, že existuje také druh extrémních aktů, po jejichž úderu není 

bezprostředně zřejmé, komu byly určeny. Tato ne příliš častá a podivná forma je někdy nazývána 

tichým terorem: „Veřejnost často bývá zmatena výbuchy, které provází jen příznačné mlčení, aniž se 

k nim přihlásí nějaká skupina a aniž je cíl útoku jakkoli vysvětlen“ (JUERGENSMEYER, 2007, s. 

185). 
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V neposlední řadě závisí účinnost teroristických aktů na správném, to znamená 

efektivním načasování. Pojetí načasování shledáváme o to podstatnějším, jedná-li se 

o čin s náboženským úmyslem.  I tento rozměr může pomoci pochopit sílu, která 

vede jednotlivce i skupiny ke spáchání činu, který ve finále skončí smrtí aktéra 

násilného náboženského aktu. Náboženský člověk totiž prožívá jak prostorové 

uspořádání, tak plynutí času rozličně, a to v závislosti na rytmu každodennosti či 

posvátné významnosti. Vzhledem k plynutí času prožívá posvátné intervaly, čas 

svátků, které se většinou periodicky opakují: „Zejména všechno náboženské konání 

člověka vykazuje na rytmické členění tohoto druhu. Rituál pečlivě dbá na to, aby 

určité sakrální akty přidělil ur čitému času a časovým úsekům – kdyby byly vykonány 

mimo určenou dobu, ztratily by veškerou sakrální sílu“ (CASSIRER, 1996, s. 133). 

Na druhou stanu žije nábožensky založený člověk v reálném čase, jenž obsahuje 

úseky, které nemají žádný náboženský význam. Náboženský člověk tedy existuje 

v čase, ve kterém prostřednictvím ritů přechází z běžného časového plynutí do času 

posvátného a naopak. Základní kvalitativní rozdíl mezi těmito dvěma časy nachází 

M. Eliade v tom, že „posvátný Čas je svou povahou vratný v tom smyslu, že je to 

vlastně zpřítomněný mytický Pračas. Každý náboženský svátek, každý liturgický Čas 

záleží v reaktualizaci posvátné události, která se odehrála v mytické minulosti, ‚na 

počátku‘“ (ELIADE, 1994, s. 49). Reaktualizací míní znovuoživení posvátných 

událostí v jakémkoliv náboženském svátku, kdy se lidé vracejí k určité události, která 

se odehrála v mytické minulosti60. „Posvátný čas je potom znovudosažitelný 

v nekonečném množství zpřítomnění, je nekonečně opakovatelný. Z jistého hlediska o 

něm lze říci, že ‚neplyne‘, že nevytváří nevratné ‚trvání‘. Je to čas par excellence 

ontologický, ‚parmenidovský‘: vždy sám sobě rovný, neproměnný a nevyčerpávající 

se“ (Ibid., s. 49).  

 

Posvátný čas je charakterizován pozastavením všech světských činností. Člověk se 

může v tomto období přiblížit posvátnému, ale musí být co nejméně poznamenán 

profánním životem: „(…) Na tomto principu spočívá universální instituce 

náboženského odpočinku. Typickým znakem svátečních dní je ve všech náboženstvích 

                                                 
60 V tomto období dle Eliadeho náboženský člověk znovuprožívá událost, která se skutečně odehrála 

„na počátku“: „Ve  svátek se náboženský člověk setkává vždy znovu s prvním objevením posvátného 

Času, jak se uskutečnilo ab origine, in illo tempore“ (ELIADE, 1994, s. 49).    



 82

světa přerušení veškeré práce a pozastavení veřejného i soukromého života, který 

nemá náboženský  cíl a význam“ (DURKHEIM, 2002, s. 336). Charakter posvátného 

času může být rozmanitý v závislosti na události, kterou má připomínat, na způsobu, 

jakým je tato událost evokovaná nebo na tradici či obměně prožívání posvátného 

období. V této souvislosti Durkheim říká, že odpočinek, který je v tomto období 

nastolen, „není jen dočasnou úlevou, již si lidé dopřávají, aby se mohli svobodněji 

oddávat pocitům radosti, které v nich sváteční dny obvykle probouzejí. Existují totiž i 

smutné svátky, zasvěcené smutku a pokání, během nichž je zastavení veškeré činnosti 

stejně nutné. To proto, že práce je výsadní podobou profánní činnosti, nemá žádný 

jiný zjevný cíl než sloužit dočasnému pozemskému životu a uvádí nás pouze do vztahů 

se světskými věcmi. Ve sváteční dny naopak náboženský život dosahuje maximální 

intenzity“ (Ibid.). Konflikt, ve kterém tedy dojde k byť jen krátkému pozastavení 

rytmu profánní každodennosti, může být jedním z cílů tvořitelů náboženských 

násilných dramat: „Ve válce, kterou spolu vedou sekulární a náboženská autorita, je 

nutně každá ztráta schopnosti sekulární vlády kontrolovat a zabezpečovat veřejné 

prostory – dokonce i jen na krátký, hrůzostrašný okamžik – ziskem strany 

náboženské“ (JUERGENSMEYER, 2007, s. 172). Efektivita zásahu se pochopitelně 

násobí dramatizací času, a to znamená, že naplánované datum nebo hodina zásahu 

má nějaký symbolický význam v podobě svátku, výročí nějaké události či nějaké 

číselné kombinace61. Juergensmeyer říká, že dle informací, které v průběhu svého 

výzkumu náboženských teroristických aktů sesbíral, čas většinou sloužil přímo jako 

proscénium události: „P řesný den nebo historický okamžik, kdy se akce odehrála, 

propůjčoval úsilí aktivistů nádech mimořádnosti. Už tím, že sami sebe umístili jakoby 

do transcendentního časového rozměru, prohlašovali pachatelé o svých akcích, že 

mají mimo jiné i transcendentní význam. Vposledku se pokoušeli zmocnit toho, co 

                                                 
61 V islámském náboženství je kromě jiných svátků nejvýraznější období Ramadánu; Juergensmeyer 

zmiňuje události, kdy k vystupňování násilných útoků v Alžírsku docházelo právě kolem období 

tohoto muslimského svátku: „Snad vůbec nejstrašnějšími událostmi, k nimž v Alžírsku docházelo, se 

staly hromadné noční masakry vesničanů. Zdálo se, že vesnice jsou vybírány náhodně, a zabíjení 

v nich probíhalo způsobem, který ze všeho nejvíc připomínal rituální oběti – vesničanům byla 

proříznuta hrdla zhruba tak, jako se podřezávají zvířata během náboženských slavností (…). 

Například v prosinci roku 1998 se terči podobných útoků stalo sedm obyvatel městečka Merad šedesát 

mil západně od Alžíru a došlo k tomu jen dva týdny před zahájením ramadánu. Další třicítka byla 

zabita v okolních vesnicích na konci tohoto měsíce“ (JUERGENSMEYER, 2007, s. 175-176).      
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společnost v čase a v prostoru považovala za ústřední, a proměnit to k obrazu 

svému“ (Ibid., s. 179).  

 

Konkrétně u ideologie islamistů má podle G. Kepela eschatologický koncept času 

základ v Božím zjevení z období zlatého věku islámu, tedy v době života proroka 

Muhammada a jeho čtyř následovníků: „Od těch dob se lidstvo zmítá mezi vývojem 

pozitivním a dynamickým, který ztělesňuje šíření islámu po celé planetě, a vývojem 

negativním, jenž má podobu zkorumpování politických vůdců světa islámu. Ti, místo 

aby uplatňovali šarí،u, aby přikazovali Dobro a potírali Zlo, vládnou svévolně a 

k vlastnímu prospěchu. Islamistický proud, ve všech svých odstínech, usiluje o ‚nový 

začátek‘ (…)“ (KEPEL, 2006, s. 77). Nový začátek však stále častěji berou do svých 

rukou neprofesionálně vycvičení útočníci nemající akademické vzdělání 

náboženského ani profesního charakteru, nehovořící světovými jazyky či 

neovládající nejnovější technologie, jak je známe u aktérů útoků hnutí al-Káida. 

Atentátníci se začínají rekrutovat z místního obyvatelstva Saúdské Arábie, Maroka či 

Turecka, bývají „nedbale vycvičeni nějakým svým krajanem, který sám prošel 

některým z afghánských nebo pákistánských výcvikových táborů. (…) Tím se 

vysvětluje amatérismus nových kamikadze. Důsledkem je pak nepoměr mezi 

mohutností krveprolití a jeho poměrně slabým, krátkodobým odrazem v médiích (…). 

Ale tuto menší účinnost vyvažuje rychlé šíření teroristických aktivit mimo okruh 

ostřílených aktivistům fanatických stoupenců Bin Ládina. Těmi se naopak začaly 

plnit žaláře“  (Ibid., s. 130). Zdomácňování a vrůstání teroru do každodennosti je 

zneklidňující i pro místní obyvatelstvo, poněvadž amatérismus takových útoků 

znamená většinou smrt místních obyvatel spíše než deklarovaných cílů útoků – Židů, 

Američanů, Evropanů a dalších ocejchovaných bezbožníků.    

 

Již výše jsme se dotkli snahy Juergensmeyera rozložit náboženský násilný akt na 

jeho jednotlivé prvky – symboliku a vlastní násilí. Závěr, že se u jednotlivců ve 

většině případů nejedná o patologické násilné jednání nás posouvá dále a klade 

otázku, zda může jít o násilí produkované ne jednotlivcem, ale určitou skupinou, 

kontrakulturou, náboženským společenstvím. Pochopitelně nelze v tomto ohledu 

zobecňovat, nicméně faktem zůstává, že některé sekty a náboženské směry se 

jednoduše nebrání šířit svou ideologii násilím. A v tomto ohledu Juergensmeyer 

nachází další rozměr násilných aktů: mnoho extremistických útoků pouze 
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demonstruje svůj posvátný, náboženský či kosmický význam nebo ho dokonce 

prosazuje dodatečně. Juergensmeyer rozpracovává tři momenty, kdy lze 

předpokládat, že konflikt bude teprve sekundárně označen jako náboženská válka: 

 

- „Je-li zápas chápán jako obrana základní totožnosti a důstojnosti“ – tedy 

pokud jde o ochranu jednotlivců, společnosti i celých kultur; válka je potom 

pojímána jako konflikt kultur s duchovními důsledky; dále může jít o obranu 

jednotlivých propagovaných hodnot náboženství (zákaz interrupce, 

zahalování, atd.); 

- „Je-li porážka v zápase nemyslitelná“ – jedná se o situaci, kdy jedna či druhá 

strana považuje negativní výsledek boje za nemyslitelný; čím více se zvyšuje 

složitost situace a jednotlivé nároky nabývají na konkrétnosti a stanoviska 

jsou čím dál nepružnější, tím spíše dojde ke zbožštění konfliktu a jeho 

zdůvodnění jako plnění svatého písma; 

-  „Ocitne-li se zápas ve slepé uličce, takže ho už není možné vyhrát v reálném 

čase nebo s vynaložením myslitelných prostředků“  –  jedná se o situaci, kdy 

již není úniku, hrozí vznik či eskalace konfliktu, zpochybnění náboženství či 

tímto způsobem může vzniknout náboženství nové (Koncepce dle 

JUERGENSMEYER, 2007, s. 207-208). 

 

V rámci výše uvedeného nelze tedy vyloučit jednu z hypotéz a to, že teroristické 

násilné akty nemusí mít vždy těžiště v oslovení široké veřejnosti nebo majoritní 

kultury, kde se útok odehrál a to přesto, že jsou tak demonstrovány. Skrytým, 

nevědomým příjemcem performance mohou být také podle Juergensmeyera jiní 

členové téže ideologické skupiny. Touto myšlenou se blíže zabýval Michel 

Wieviorka, který dokonce dochází k závěru, že k teroristickým činům se uchylují ty 

extremistické organizace, které dlouhodobě podléhají vnitřním rozporům, dokonce se 

chýlí k zhroucení. V tomto kontextu by se dal terorismus pojímat jako imaginární 

demonstrování politické síly, přitom se jedná spíše o symptom nejednotnosti. Aby 

Juergensmeyer Wieviorkovu hypotézu ověřil, pokouší se najít příklady, které by 

tento předpoklad potvrdily62 a dochází k závěru, že terorismus může být reakcí na 

                                                 
62 „ Členové hnutí Óm šinrikjó například vypustili nervový plyn v tokijské podzemní dráze teprve ve 

chvíli, kdy je policie zahnala do kouta. Některé z nejbrutálnějších útoků hnutí Hamás se odehrály po 
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pocity ponížení, ztráty hodnot, situace, kdy přestává být jasné, oč dané organizaci 

vlastně jde: „Když na to přijde, aktivistické skupiny často vynakládají velmi značné 

úsilí na to, aby v očích svých protivníků a konkurenčních skupin získaly úctu a 

věrohodnost. Některé násilné útoky (…) se uskutečnily hlavně proto, aby hrozby již 

dříve adresované nepřátelům nevyšly naprázdno“ (JUERGENSMEYER, 2007, 

s.265). Juergensmeyer pokračuje tím, že teroristé se podle něj snaží získat úctu 

protivníků tím, že se jim postaví naroveň. Tento jev označuje pojmem mimeze 

jakožto napodobování soupeře a taková potřeba už je překonána jen vyšším stupněm 

jejich sebeurčení, kterým je prokázání vlastní nadřazenosti. Juergensmeyer připouští, 

že do určité míry se pokusy o vlastní zmocnění setkávají s úspěchem a v takovém 

smyslu se symbolickým aktům někdy skutečně daří ovlivnit širší sociální a politickou 

sféru. G. Kepel dokonce tvrdí, že k obrazu nejistoty sebeurčení obrovskou měrou 

přispívají arabská média kupříkladu způsobem komentování arabsko-izraelského 

konfliktu. Příslušník arabského etnika či přímo muslim se prý jako divák díky 

účelově vybíraným reportážím vnímá například „jako oběť hromadného ponižování, 

jehož se na muslimských masách dopouští Izrael, ale i jeho spoluviníci, Spojené státy 

a lhostejný Západ. Šíří se přesvědčení, že na rozdíl od Clintonova období George W. 

Bush už nehraje roli ‚poctivého garanta‘ usmiřování obou stran, ale že se stal 

všehovšudy Baronovým spojencem“ (KEPEL, 2006, s. 22). Kepel pokračuje tím, že 

roztrpčení je přiživováno dalšími fakty – v tomto případě například poznáním 

bezmocnosti arabských armád, že jejich zbrojní síla je vůči izraelské armádě 

v naprostém nepoměru. Existují sice oficiální státní protesty, ale veřejné mínění je již 

častokrát označilo jako kalám fádí neboli prázdná slova, „jalové řečnění bez reálného 

účinku“. Oficiální vlády Damašku, Káhiry, deklarace Arabské ligy či jiných instancí 

podobného typu jsou tedy více či méně zdiskreditovány a odsunovány do pozadí: 

„Technologický pokrok Izraele – který má přístup k nejvýkonnějším americkým 

zbraním – se opakovaně projevuje ‚cílenými vraždami‘ palestinských vojensko-

                                                                                                                                          
podpisu mírových dohod mezi ministerským předsedou Izraele Jicchakem Rabinem a Jásurem 

Arafátem, vůdcem palestinců, z nichž pro předáky Hamásu vyplynulo, ze jejich hnutí se z pohledu 

palestinského vedení ocitá na okraji. Sikhy připravený výbuch, jemuž padl za oběť paňdžábský 

premiér Beant Singh, přišel dva roky poté, co bylo sikhské hnutí v Paňdžábu v podstatě vykořeněno. 

V Severním Irsku došlo k výbuchu, který připravil o život vůbec největší množství civilistů za celou 

dobu trvání sporu mezi katolíky a protestanty, teprve po podpisu mírové smlouvy z roku 1998“ 

(JUERGENSMEYER, 2007, s. 264).    
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politických vůdců (…). Projevy solidarity s Palestinci se pak v arabském světě omezí 

na bezmocné manifestace, které místní režimy rychle utlumí nebo potlačí, jakmile 

vytuší, že budou během nich obviněny z pasivity“ (Ibid.).   

Co všechno je terorismus? 

Extremistické útoky v Evropě a Spojených státech vyvolávají tak silné reakce nejen 

proto, že se jedná o novodobý druh útoků, ale zejména proto, že zasažení mají silný 

pocit nespravedlnosti. Velmi častou reakcí je argument podporovaný věčnou 

myšlenkou my versus oni: „My si zde klidně žijeme a nikomu neubližujeme. Co po 

nás chtějí? Proč nás nenechají na pokoji, když jim nic neděláme. Přece tam takhle 

nemohou žít. My je to naučíme.“  

 

Zásadní myšlenka, která by pomohla řešit odpovědi na otázky výše, souvisí s 

nutností připustit, že euro-americká civilizace nežije v uzavřeném systému, 

vzduchoprázdnu nezávislém na ostatních světadílech a že už vůbec neplatí, že 

extrémistické útoky jsou mířeny jen jednostranně, jak se by se podle mediálních 

zpráv mohlo zdát. Bylo by nesmyslné tvrdit, že terorismus, jak jsme si ho na začátku 

kapitoly vymezili je provozován jen zevně vůči této dominantní kultuře. Podívejme 

se na státní a mezinárodní terorismus (viz. Tabulka I.) ještě jinak, mimo jeho 

symboliku a ideologický rozměr a citujme N. Chomského, který parafrázuje definici 

terorismu, jak ji chápe americká vláda: „Hrozba nebo použití násilí k dosažení 

politických, náboženských nebo jiných cílů za pomoci zastrašování, vyvolávání obav 

a tak dále, namířených proti civilnímu obyvatelstvu“ (CHOMSKY, 2007, s. 60-61). 

Nejsou potom Spojenými státy odstartované šňůry převratů a pučů v roce 1954 

v Latinské Americe započaté v Guatemale, Salvadoru a Hondurasu a pokračující 

masakry v Nikaragui, dále kupříkladu izraelská invaze (za mohutné zbrojní a 

diplomatické podpory Spojených států) do Libanonu v roce 1982 také teroristickými 

akty stejného měřítka?         

 

Abychom lépe zdůraznili nutnost nahlížet na jakýkoliv kulturně-politický akt 

z hlediska kulturního i politického relativismu, uvedeme si komparaci dvou 

jednoznačných teroristických aktů. Při analýze jakékoliv události tohoto druhu by 

nemělo jít o určování viníků a už vůbec ne o šíření paniky, strachu či pouhé nejistoty, 

ale k pochopení kontextuality jakýchkoliv hrůzných násilných aktů. Pokud by se 
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vědecká, politická a mediální obec ve spolupráci s veřejností chtěla opravdu zapojit 

do v jisté míře idealistického a nekonečného boje s národnostními útlaky, integrací 

menšin, terorismem, válkami a chudobou, museli by tito ve větší či menší míře 

opustit etnocentrismus vládnoucí v mezinárodních vztazích. Pochopitelně nelze 

tvrdit, že by pojem etnocentrismus byl synonymem pro ameriko- či eurocentrismus, 

nicméně, jak jsme již přiblížili v předchozích kapitolách, proces modernizace, jenž 

má ohnisko právě v euroamerické civilizaci, hraje a pravděpodobně bude hrát 

určující roli v dlouhodobém vývoji mezinárodních vztahů a kulturně-politických 

situací jednotlivých států.  

 

Etnocentrické myšlení se v lidských myslích projevuje různorodě a protože jde o 

archetypální stereotypy, které souvisejí s lidskými potřebami na škále od základního 

přežití po sociálně-kulturní sebedefinování, velmi často si jej v každodenním životě 

ani neuvědomujeme. Různé druhy etnocentrismu můžeme sledovat po celou dobu 

lidské historie v nejrůznějších podobách lidského chování a jednání – ve válkách, 

skupinových konfliktech, sportech, rodinných vztazích, v literatuře…Málokdo se 

kupříkladu pozastaví nad faktem, že Pátek v románu D. Defoe  stvrzuje ‚anglosaskou 

superioritu‘ a dostává se z ‚temna barbarství‘ mimo jiné zvládáním anglického 

jazyka, který ho učí Robinson Crusoe; jiným příkladem může být americký film 

Království z roku 2007, kde čtyřčlenný tým vedený speciálním agentem FBI, 

majícím za úkol najít a zlikvidovat jednu z klíčových teroristických buněk v Rijádu, 

svůj úkol splní a místní vyšetřovatele navíc naučí mnoho vyšetřovacích dovedností, a 

to vše za neuvěřitelné dva dny, a pak nás ani příliš nepřekvapí příklad 

etnocentrických stereotypů N. Chomského z vlastního mladí: „Jako kluci jsme si 

hráli na kovboje a indiány. Byli jsme ti kovbojové a zabíjeli jsme indiány. To byl 

prostě fakt, o kterém jsme nijak nepřemýšleli“ (Ibid., s. 21). Nicméně v tomto 

příkladu Chomsky dodává, že jeho děti už to viděly jinak. Použijeme-li slova G. 

Kepela: k tomu, abychom to viděli všichni jinak, je nutné přijímání menšin do vlastní 

kultury pojmout jako výzvu. K tomu však členové majoritní společnosti musí 

překonat vlastní tvrdošíjný egoismus: „My však na ni přesto musíme přistoupit, 

neboť na tom závisí budoucnost islámu, dnes natolik spjatého se Západem, že na naší 

odpovědi na tuto výzvu záleží i budoucnost Západu. Tváří v tvář terorismu a 

vzhledem k bezvýchodnosti ‚války‘ proti němu, vede se ta dlouhá bitva, jež rozhodne 

o vyústění války v srdci islámu, spíš na předměstích evropských měst než v New 
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Yorku, Washingtonu, v Gaze, v Rijálu či v Bagdádu“ (KEPEL, 2006, s. 14). 

S ohledem na apelace uvedené výše, si přibližme dva modelové příklady 

teroristických aktů:   

 

Datum 

11.9.2001 1912 - 1990 

                          

Událost 

Podle oficiálních běžně dostupných dat 

uneslo 19 mužů zapojených do aktivit 

islámské extremistické organizace al-

Káida čtyři americká letadla. Dvě z nich 

navedli do  Světového obchodního centra 

v New Yorku a zničila je. Třetí letadlo 

narazilo do Pentagonu, sídla Ministerstva 

obrany Spojených států amerických v 

hlavním městě USA, Washingtonu. 

Čtvrté letadlo se zřítilo v neobývané 

oblasti v Pensylvánii po souboji o 

ovládnutí letadla mezi teroristy a 

pasažéry. Letadlo letělo na Washington a 

spekuluje se, že mělo za cíl zasáhnout 

Bílý dům anebo americký Kapitol.  

Nejednoznačný začátek tohoto útoku lze 

datovat od roku 1912, kdy americké 

jednotky podnikly invazi do Nikaraguy, 

kterou okupovaly téměř bez přestávky až 

do roku 1933 (Spojené státy se už v roce 

1905 samonominovaly na dozorce 

karibské oblasti) – zasahovaly do 

volebních procesů, dosazovaly své 

kandidáty, zasahovaly do ekonomických 

a hospodářských rozhodnutí, bojovaly 

proti místním partyzánským jednotkám, 

udržovaly Nikaraguu ve válečném stavu, 

který zemi dlouhodobě ničil.  

Přestože v roce 1933 USA zemi oficiálně 

opouštějí, zasahují do hospodářství, 

ekonomiky i politiky země skrytě i 

otevřeně až do devadesátých let 20. 

století.  

 

Počet obětí 

3.000 civilních obyvatel Desetitisíce vojáků, partyzánů a civilních 

obyvatel (Chomsky o Střední Americe 

v 80. letech: „Střední Amerika se 

proměnila v pohřebiště. Statisíce lidí byly 
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povražděny -přibližně dvě stě tisíc, přes 

milion uprchlíků, sirotci, masové mučení, 

došlo tu ke všem myslitelným formám 

barbarství“ (CHOMSKY, 2007, s. 57)).   

 

Ekonomické d ůsledky 

Vzhledem k tomu, že ekonomiku 

Spojených států určují zejména vůle a 

zájmy řadového spotřebitele, nemohly 

útoky narušit nějakým zásadním 

způsobem toto diverzifikované a 

decentralizované hospodářství. 

Negativní ekonomický dopad  bylo 

možné sledovat v dílčích oblastech – 

zejména v oblasti letecké dopravy a 

pochopitelně zejména v rostoucích 

cenách ropy, tedy položce, která je 

pružně ovlivňována méně zásadními 

událostmi než byl tento útok v roce 

2001.      

Zatímco ekonomické důsledky událostí 

11. září 2001 jsou nejrůznějšími subjekty 

analyzovány z široké škály úhlů pohledu, 

o ekonomických důsledcích amerických 

intervencí do Nikaraguy se píše málokde 

a když, tak velice nejednoznačně. Aniž 

bychom tedy uváděli statistická data, 

můžeme souhlasit s N. Chomskym,, který 

na přednášce v bronxském Montefiore 

Medical Center o Nikaraguy prohlásil, že 

„země byla prakticky zničena. Dnes je to 

druhá nejchudší země na této polokouli, a 

možná se už nikdy nevzpamatuje“(Ibid., 

s. 57).       

 

Reakce 

Reakce USA na útok byla vedena ve 

dvou zásadních mezinárodních krocích. 

První vedl k americkému útoku na 

Afghánistán. Podle mezinárodních 

pozorovatelů i místních hlasů tento krok 

pouze posílil vládu Talibánu a ztížil 

situaci a ohrozil životy afghánských 

liberálů. Druhým ze zásadních následků 

je americký útok na Irák, sesazení 

Saddáma Husajna (akt, který mohl být 

proveden logicky již dávno předtím) 

V případě Nikaraguy, kdy Spojené státy 

napadly přímo stát a nejen obyvatele 

konkrétního státu, „země mohla využít 

právní obranu, které státy mají. 

Nikaragua zareagovala tak, jak stát 

dbalý zákonů na masivní mezinárodní 

terorismus má. Obrátila se na 

mezinárodní instituce. Nejdříve se 

obrátila na mezinárodní soudní dvůr, 

který Spojené státy odsoudil za 

mezinárodní terorismus, za ‚nezákonné 
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s výsledkem – povstaleckých aktivit a 

dalších průvodních jevů občanských 

válek v důsledku okupačních postupů 

masivního rabování vládních budov, 

muzeí, luxusních rezidencí, bank a 

vojenských skladů63. 

použití síly‘ a za porušování dohod. 

Nařídil americké vládě zločiny ukončit a 

zaplatit ohromné reparace.  

Spojené státy odpověděly okamžitým 

vystupňováním války (…) a prvně vydaly 

oficiální rozkazy k útoku na takzvané 

‚měkké cíle‘ – tedy nechráněné cíle jako 

                                                 

63 Podívejme se na průzkumy o stavu v Iráku vypracované rozhlasovou a televizní stanicí BBC za 

spolupráce dalších zpravodajských organizací a  zveřejněné v březnu roku 2007. Výzkumu se 

účastnilo více než 2 tisíce Iráčanů. Výsledek ukázal, že zhruba 51 % populace považuje útoky na síly 

koalice za akceptovatelné (v roce 2004 to bylo 17 % a v roce 2006 pak 35 %). Toto jsou další 

výsledky průzkumu: 

• 64 % popsalo ekonomickou situaci jejich rodiny jako poměrně nebo velmi špatnou (v roce 2005 – 
30 %) 

• 88 % popsalo dostupnost elektřiny jako poněkud nebo velmi špatnou (v roce 2004 – 65 %)  

• 69 % popsalo dostupnost čisté vody jako poněkud nebo velmi špatnou  

• 88 % popsalo dostupnost paliva pro automobily nebo vaření jako poněkud nebo velmi špatnou  

• 58 % popsalo snahy o přestavbu v oblasti, kde žijí, jako poněkud nebo velmi neefektivní  

• 9 % uvedlo, že v místě jejich bydliště nevidí zcela žádné náznaky poválečné rekonstrukce 

Další fakta jsou následující: Počet obyvatel Iráku je odhadován na 25 až 27 milionů. Z nich dva 

miliony uprchly po roce 2003 do zahraničí a další dva miliony jsou uprchlíky ve vlastní zemi. Počet 

iráckých uprchlíků roste každým měsícem o 40 až 50 tisíc. Podle Sary Flounders charakterizují situaci 

iráckého obyvatelstva následující údaje: 

• 43 % Iráčanů žije v absolutní bídě. Nezaměstnanost dosahuje 50%.  

• 70 % Iráčanů nemá přístup ke zdravotně nezávadné vodě, 80% nemá k dispozici fungující 
hygienické zařízení. Roste počet průjmových onemocnění a cholery kvůli znečištěné pitné 
vodě.  

• Více než 40% iráckých učitelů, inženýrů vodních staveb a lékařského personálu opustilo po roce 
2003 zemi  

• Roste počet iráckých žen, které se kvůli smrti manžela (otce), neúnosné hmotné nouzi a kvůli 
nemožnosti sehnat práci uchylují k prostituci. Podle Hany Ibrahímové z organizace Women's 
Will Association jde o 50 tisíc žen  

• 70 % iráckých dětí nechodí do školy  

Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka_v_Ir%C3%A1ku#Chronologie_v.C3.A1lky  
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zdravotní zařízení, rolnická družstva atd. 

Tak to pokračovalo až do chvíle, kdy si 

obyvatelstvo konečně zvolilo amerického 

kandidáta. A v roce 1990 teror ustal. 

Když Spojené státy odmítly rozsudek 

Mezinárodního soudního dvora, 

Nikaragua se obrátila na Radu 

bezpečnosti OSN. Spojené státy by bývaly 

byly Radou bezpečnosti odsouzeny; jenže 

Spojené státy rezoluci, která vyzývala 

všechny státy k dodržování 

mezinárodního práva, samozřejmě 

vetovaly“ (CHOMSKY, 2007, s. 57-58).   

 

Asi není překvapivé, že přes názornost tohoto příkladu se určitě najdou vědci, politici 

či politicky nevyhranění lidé, kteří by s označením amerického útoku na Nikaraguu 

jako teroristického aktu nesouhlasili vůbec, někteří snad částečně a někteří s ohledem 

na vybrané komparační disproporce zvolených příkladů. Otázka je, co by bylo 

předmětem tohoto nesouhlasu. Je možné, že v našem myšlení existují jakési 

archaické atavismy nevědomí. Nemáme do jisté míry máme zafixovaná označení a 

vnímání násilí vůči vlastní kultuře a současná mediální scéna tyto naše archaické 

obrazy jen podněcuje a stvrzuje? Jak by se dalo vysvětlit, že dle Chomského 

jednoznačné „teroristické činy ve Střední Americe, na Blízkém východě, v Jižní 

Africe a jinde (…) nejsou považovány za teror“? A Chomsky pokračuje: „Nejsou 

uvedeny ve zprávách o teroru v rámci vědecké literatury. Objevují se v nich, ne však 

jako příklady teroru. Jsou zařazeny pod záhlaví ‚kontrateroru’ nebo čistě ‚válka‘. 

Děje se tak podle principu, že když někdo uplatňuje teror vůči nám nebo našim 

spojencům, jde o teror, zatímco když se takto k někomu jinému chováme my nebo 

naši spojenci, a možná se dopouštíme ještě větších hrůz, nejde o teror, nýbrž o 

kontrateror či spravedlivou válku“ (Ibid., s. 69). Chomsky tento praktikovaný 

princip nepřipisuje jen Spojeným státům, jak by se mohlo zdát – naopak říká, že se 

podle něj jedná o určitou univerzalitu, kterou lze více či méně nalézt ve všech 

kulturách a i ve známých historických událostech by se jen těžko hledala výjimka. 

Zatímco násilné výpady jiných do vlastních řad se rovnají útoku, tak to, co děláme 
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my jim, se rovná civilizační misi. Nejvýrazněji je možné tento jev sledovat 

v mediálním zpravodajství. V tomto ohledu je velice zajímavý výňatek z diskuse 

Chomského a malou skupinkou posluchačů, která následovala po Chomského 

přednášce v kalifornském Palo Altu 22. března 2002 kromě jiného o tom, zda se 

stanice CNN a MSNBC stávají jakýmisi tlumočníky amerických vojenských kruhů: 

Komentář: (…) Bývám v těchto věcech trochu skeptický. 

Chomsky: To je zcela na místě. Ke koncentraci médií dochází, ale podle mého 

existují i jiné tlaky, které jsou důležitější.      

Komentář: Proč? Jakého mechanismu užívá vláda k ovlivňování médií? 

Chomsky: Ona nic takového nedělá. Vláda nemá na média téměř žádný vliv. 

Komentář: Jak tedy potom k takovým věcem dochází? Co je tím skrytým 

mechanismem?  

Chomsky: Je to stejné, jako kdybyste se ptal, jak vláda přesvědčí General 

Motors, aby se pokusili zvýšit zisk. To nedává smysl. Média jsou 

obrovské korporace se společným zájmem na podnikovém sektoru, 

který ovládá vláda. Ta pak nemůže médiím nakazovat, co mají dělat, 

na to není dost silná. V tomto ohledu jsou spojené státy nezvykle 

svobodné. V Anglii kabinet může zaútočit na BBC a přinutit ji zastavit 

určité kroky (In: CHOMSKY, 2007, s. 107-108). 

 

Chomsky dále hovoří a je to stále se opakující myšlenka, kterou by si měl 

uvědomovat každý, totiž, že média jsou součástí určitého socio-ekonomického 

systému, v jehož zájmu je ve většině případů stabilita, finanční příjmy, vliv na 

společnost, udržení masovosti – proto není jejich primárním zájmem referovat 

negativně či zcela pravdivě o systému, kterého se účastní a jsou z něj živa. Příkladem 

může být modelový příklad, o němž Chomsky hovoří – 3. října 2000 uzavřel 

americký prezident Bill Clinton obchod desetiletí na vojenské vrtulníky pro Izrael. 

Americká média to odmítla zveřejnit. Chomsky se tedy s určitou skupinou lidí obrátil 

na vydavatelství Boston Globe. Byl odmítnut a  stejně tak se rozhodly i ostatní 

noviny ve Spojených státech: „A nařídila jim snad vláda, aby tuto informaci 

nezveřejňovaly? Ne. Kdyby to udělala, tak by ji pravděpodobně otiskly, a to z prosté 

nevole. Vydavatelé si prostě uvědomili, že není v jejich zájmu, aby řekli, že sotva 

americká vojenská základna, kterou se Izrael vlastní volbou do značné míry stal, 
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použila americké vrtulníky k vraždění civilistů, poslali jsme tam další. Něco takového 

není v zájmu vydavatelů, a tak to nedělají“  (Ibid., s. 110).      

 

V podstatě se jedná o další ze společenských universalit archetypálního charakteru, 

která se projevuje prostředky dnešní doby: je to vytváření jakéhosi obrázku, který má 

či nemá veřejnost vidět. Nicméně, v dnešní době civilizovaného vládnutí již americké 

útoky do jiných zemí nejsou ospravedlňovány obranou pracovních míst v Americe, 

ale podobně, jako tomu bylo v dřívějších dobách, propagací obrany amerických, 

neboli civilizovaných hodnot: „‘Civilizované země‘ se ve vlastním zájmu a v zájmu 

lidstva semknou pod tímto praporem; ostatní země jsou jen ‚darebné‘ režimy, které 

musejí počítat s tím, že nepolepší-li se, nevykoupí-li se, přijde dříve nebo později 

úder“ (KEPEL, 2006, s. 64).    

2.4 Osud světa v rukách velmocí?   

 
„Al-Káida64 je celosvětové politické spiknutí, které se maskuje jako náboženská 

sekta. Vraždí nevinné lidi, aby si získala pozornost. Jejím cílem je teokracie ve stylu 

14. století, v níž ženy nebudou mít žádná práva, všichni budou nuceni přijmout Islám 

a právní systém šarí،a bude lidem sekat ruce a kamenovat je k smrti. K podpoře 

svých aktivit využívá globální bankovní síť a finanční systém. Tihle lidé jsou chytří, 

mnozí z nich studovali na našich univerzitách, a dívají se hodně daleko do 

budoucnosti. Myslí si, že jim může trvat i sto let, než dosáhnou svých cílů. Jedním 

z nich je zničení Spojených států amerických. Mají prohnané špiony a zaměstnávají 

spící buňky a krycí firmy, které své plány připravují i několik let než udeří. Jsou 

naším nepřítelem číslo jedna a jsou tady všude, mezi námi, v našich městech. Najděte 

je. (CLARKE, 2005, s. 205).“  

                                                 
64 Al-Káida, arabsky základna, základ domu. Název organizace může být také interpretován jako 

fundament, návrat k základům, původnosti. Podle Luboše Kropáčka je pro běžný český přepis 

nejvhodnější tvar al-Káida. „Velmi nevhodné jsou podoby Al Kajda nebo dokonce Al Kajdá, které se 

hojně vyskytují v českém tisku“ (KROPÁČEK, 2002, s. 194). „(…) Pojmenování je vlastně dvojitá 

řečnická figura. Zaprvé je to metonymie – soustředění radikálních islamistů, kteří se na jednom 

určitém místě připravují na džihád; zadruhé – v posunutém významu – je to metafora pojmu základna; 

důraz je tu na její rozptýlení po celé planetě a na propojení jejích článků internetovou sítí; základna, 

báze, se mění v jakousi ‚databázi‘, v mikrokosmos ummy, v němž se spojují ‚bratři v islámu‘ od 

Filipín po Mauretánii“ (KEPEL, 2006, s. 109).     
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Tento záměrně sugestivní a zkreslený proslov, ne nepodobný obrázku, který 

vytvářejí média o islámu obecně, byl pronesen po celoroční přípravě vrchních 

státních center věnujících se problematice extrémistických hnutí na přelomu tisíciletí, 

kdy byl v USA vysoce pravděpodobný předpoklad útoku islamistických teroristů, 

organizovaných pod extrémistickou organizací vedenou a financovanou Usámou bin 

Ládinem, al-Káida. Jednalo se o rozsáhlou akci, známou jako Miléniová pohotovost 

a  proslov pronesl Richard A. Clarke, jenž v průběhu své pracovní kariéry zastával 

nejrůznější posty, zejména v Radě pro národní bezpečnost během vlády prezidentů 

R. Reagana, G. Bushe st., B. Clintona a G. Bushe ml. Díky své práci se stal 

výjimečným představitelem působícím v oblasti politiky Bílého domu pro národní 

bezpečnost, ale také významným pozorovatelem vývoje událostí a zásahů vůči 

extrémistickým organizacím, který měl možnost zblízka porovnat zvolený přístup a 

strategie zejména posledních tří amerických prezidentů v této problematice.  

 

Zjednodušeně řečeno, fakt, že současná Bushova administrativa předkládá nejen 

svým obyvatelům, ale v podstatě celému světu jednostranné a často přímo klamné 

informace o událostech a kontextech svých rozhodnutí, přivedla R. A. Clarka 

k napsání knihy Strategie války proti terorismu, jež se snaží neodkazovat na klíčové 

události v řešeném tématu bez širších souvislostí tak, jak jsme přivykli z médií. 

Naopak, pokouší se daný problém ukázat v rozsáhlejším kontextu zúčastněných 

stran, a to v časovém období přes dvě desetiletí zpět v souvislostech, ke kterým se 

běžný občan nedostane. Bohužel Clarke zapomíná či záměrně opatrně vypouští 

aspekt konfliktu jako druhu mezikulturního vztahu, přestože tento prvek do 

politického textu občas jakoby nedopatřením prosákne. Linie textu z pochopitelných 

důvodů sleduje pojetí střetu s al-Káidou v rámci politické kultury USA, i když se tato 

problematika a historie vývoje samozřejmě bezprostředně týká i Evropy a 

v celkovém společenském, kulturním a ekonomickém klimatu celého světa vůbec.  

 

Přes zmíněné výhrady i fakt, že Clarke popisuje různá témata více než opatrně, jsme 

v této kapitole zvolili Clarkův přístup k historickému přehledu dotčených událostí v 

posledních zhruba pětadvaceti letech, které vedly ve vyhrocení v podobě tak různých 

oblastí celospolečenských konfliktů jako jsou útoky na Světové obchodní centrum 
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11. září 2001, opakované ohniskově organizované nepokoje v Evropě, karikaturní 

aféra v září roku 2005 či šátková aféra, týkající se nošení ostentativních 

náboženských symbolů ve francouzských veřejných školách apod. 

 

2.4.1 Ronald Reagan (1981-1989) – Prezident světové velmoci bez 

zodpovědnosti za svět?  

 
Tento historický exkurz, který nám pomůže lépe pochopit souvislosti vzniku a 

rozvoje mezinárodních aktivit islamistických extremistických organizací, typu al-

Káida, lze zahájit vládou amerického prezidenta Ronalda Reagana, jehož nástup do 

administrativy se odehrával v atmosféře dvou významných událostí z roku 1979 – 

revoluce v Íránu a sovětské invaze do Afghánistánu65. Ve vidině dvou zásadních 

výhod, které se po těchto událostech USA naskytly – možnost čerpat zdroj ropy, jenž 

nebyl pod vlivem arabského ropného bojkotu a vybudování moderní íránské armády 

v oblasti sovětského jižního křídla – začali zástupci Spojených států amerických vést 

jednání, jejichž cílem bylo nasazení sil do daných regionů či lépe, přímé založení 

základen. Tato jednání byla poměrně úspěšně vedena v Egyptě, Bahrajnu, Kuvajtu, 

Omámu, Spojených arabských emirátech, Kataru a v Saúdské Arábii66.  

 

V důsledku iráckého preventivního útoku na Írán (důvodem byla ropná pole) se rok 

po zmíněných událostech vztahy USA a Íránu začaly zhoršovat. Do té míry, že nová 

íránská vláda zajala pracovníky velvyslanectví Spojených států a v zajetí je držela 

přes rok. Do konfliktu se zapojil také Libanon (do té doby vůči USA přátelský) a za 

pomoci Íránu začal ohrožovat Izrael. Vzhledem k tomu, že zde byl ohrožován 

americký spojenec,  USA čili Reagan a jeho poradci tuto akci vyhodnotili jako 

protiamerickou. Reagan poslal do Libanonu námořní pěchotu a světu v 

televizním přímém přenosu vysvětlil, že je to částečně kvůli ropě. Nicméně 

v Libanonu však žádná ropa nebyla. Na americkou vojenskou přítomnost podrážděně 

                                                 
65 „V roce 1979 byl největší americký spojenec v Zálivu násilně svržen radikální islámskou skupinou. 

Poté, na Štedrý den, Sovětská armáda vykročila na jih od Perského zálivu, když napadla a obsadila 

Afghánistán“ (CLARKE, 2005, s. 47-48).     
66 S respektem k vyjednávající supervelmoci se „tisíce amerických civilních pracovníků přesídlily do 

království Saúdů, k nelibosti některých muslimů, kteří chápali Korán jako zákon zakazující přítomnost 

nevěřících v zemi, která hostí dvě nejsvětější islámské mešity“ (CLARKE, 2005, s. 49).  
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reagovala ničivými útoky na kasárna a velvyslanectví Libanonská frakce hnutí 

Hizballáh67. USA však na tento útok odvetnou akcí nereagovala. Tím se dle 

některých politických analytiků do historie zapisuje jeden ze zásadních milníků, kdy 

útoky extremistů mohly být interpretovány jako činy, jež nejsou prioritou 

k aktivnímu řešení a za druhé se jednalo o jeden z prvních ničivých útoků extremistů 

takového rozsahu na USA v novodobých dějinách (bez ohledu na to, že takové útoky 

jsou přímo či prostřednictvím vojenské podpory určitých států běžnou metodou 

mezinárodní politiky či dle Chomskeho státního terorismu Spojených států
68).   

 

V kontextu těchto událostí pak vypukla v roce 1980 Íránsko-Irácká válka. Reaganova 

administrativa po zhodnocení svých možností a analýze získání možných výhod69 

situaci  vyhodnotila tak, že Irák tuto válku nad „radikálním islamistickým a 

protiamerickým režimem v Teheránu“(CLARKE, 2005, s. 52) neprohraje a v roce 

1982 byl Irák vyřazen ze seznamu států podporujících terorismus. Tím získal legální 

oprávnění na určitý typ proexportních půjček, do Bagdádu začali proudit informace 

od Amerických tajných služeb a v roce 1984 byly již plně obnoveny vzájemné 

diplomatické styky. Jako většina válečných kroků v ropných oblastech zahalených do 

hesel morálky, cti, svobody či náboženství se samozřejmě i tento krok točil kolem 

této ekonomicky důležité suroviny. Obrazným příkladem je známá válečná situace, 

kdy se v roce 1986 Íránsko-Irácká válka rozšířila i na útoky na ropné tankery. Aby 

Irák zajistil dopravu své ropy na cílový trh, začala být surovina dopravována tankery 

                                                 
67 Hizballáh, arabsky Strana boží. Organizace libanonských ší’itů vzniklá počátkem 80. let 20 století. 

Tento pojem je obsažen v Koránu a Muhhamad jej v určitém období své prorocké mise používal jako 

ekvivalent pojmu umma – obec věřících. Hlavní teze tohoto hnutí je, že „endemické násilí na Blízkém 

východě je výsledkem vzniku Izraele a novodobých křižáckých intrik (rozumí se evropského a 

amerického vlivu). Násilí je posledním krokem, kdy ostatní prostředky k řešení konfliktu selhaly“ ( 

PAVLINCOVÁ a kol., 1994, s. 377).     
68 Noam Chomsky v této souvislosti hovoří kupříkladu o výroku ministra zahraničních věcí 

v Reaganově administrativě, Georgie Shultze (patřil spíše k umírněnému křídlu): „Prohlásil, že proti 

terorismu je třeba použít sílu a násilí, nikoliv utopické právní prostředky jako usmiřování, 

vyjednávání atd., které jsou jen symbolem slabosti. Reaganova administrativa vyhlásila, že tento boj 

se zaměří na dvě oblasti, v nichž k takovému zločinu dochází v největší míře, jmenovitě na Střední 

Ameriku a Blízký východ“ (CHOMSKY, 2007, s. 56).   
69 Mimo jiné i na základě spisu nazvaném ‚Možnosti prevence irácké prohry‘, který vypracoval malý 

politicko-vojenský tým při ministerstvu zahraničí, jehož členem byl právě R.A.Clarke. 
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neutrálního Kuvajtu. Přesto Írán bombardoval irácké tankery i nadále. V té době 

přišla nabídka Sovětského svazu, že ropné tankery ochrání přítomností Rudé armády 

v Perském zálivu – tato alternativa byla samozřejmě vzhledem ke vztahu obou 

velmocí pro USA nepřijatelná. Na základě irácko-americké dohody byly tankery tedy 

převlajkovány a jejich nová jména a registrace je změnili na americké subjekty70.  

 

V této době se zároveň rodily základy vztahů americko-izraelské spolupráce. Návrh 

strategické spolupráce byl předložen americkou vládou a v roce 1983 byl uveden do 

praxe spisem Spojená politicko-vojenská skupina – americko-izraelská plánovací 

skupina a to přesto, že USA v té době podporovala Irák a Izrael plánoval preventivní 

bombardování iráckého jaderného reaktoru. To se podepsalo i na pomalém rozvoji 

vzájemné spolupráce: „Izraelské ozbrojené síly byly po celou dobu své existence 

dokonale samotářské, nikdy nebyly zvyklé spolupracovat se silami jiného státu“ 

(Ibid., s. 55). Dle Clarka začaly užší vojenské vztahy s Izraelem až poté, když byly 

nařízeny Bílým domem Pentagonu a ministerstvem zahraničí USA. Přestože Ronald 

Reagan zároveň podporoval Saddáma Husajna v Iráku a vybudoval určitý druh 

spolupráce s klíčovými arabskými státy, vztahy s Tel Avivem provokovaly některé 

arabské radikály a zavdávaly důvod pro verbování a výcvik extremistů 

v protiamerickém boji. Výše uvedené na pohled nezapadající souvztažnosti mají opět 

jednoho jmenovatele - jakákoliv plánovaná spolupráce či později zvolený postup 

obsazení Iráku nemá primárně ideologický důvod či důvod vojenské prevence 

(zabránění výroby zbraní hromadného ničení): „Pokud tohle nejsou důvody, tak o 

jaké jiné se jedná? Důvody jsou celkem zřejmé. Irák má po Saudské Arábii druhé 

největší zásoby ropy na světě. Od začátku bylo zřejmé, že se Spojené státy budou tak 

či onak snažit znovu získat kontrolu nad tímto nesmírným zdrojem, který je mnohem 

větší než zásoby ropy v kaspickém moři. Je zcela jisté, že chtějí o tyto zdroje připravit 

své soupeře. Tedy Francii a Rusko, které v případě iráckých zásob ropy zaujímají 

výhodné vnitřní postavení“ (CHOMSKY, 2007, 141-142).     

 

V běhu uvedených událostí dobíhaly zároveň důsledky invaze Rudé armády 

v Afghánistánu. Jejím cílem bylo nejen zpacifikovat kábulskou vládu, ale podrobit si 

                                                 
70 Tématika komplexnosti obchodních, politických i společenských vztahů v oblasti ropných obchodů 

byla zajímavým způsobem zpracována ve filmu Syriana z roku 2006.                                                       
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celou zemi. Toto rozhodnutí nabralo svůj směr zejména v roce 1985, kdy Moskva 

povolala Jednotky zvláštního nasazení. S vědomím, že podrobit si Afghánistán je pro 

Sovětský svaz, který vedl zároveň války v zastoupení v Salvadoru, Nikaragui, 

Angole a Mosambiku, příliš velké sousto, podporovala Reaganova administrativa 

částečně afghánský odpor způsobem, který bývá označován jako osudný krok pro 

pozdější zrození al-Káidy. Podpora USA spočívala v tom, že přes počáteční odpor 

CIA uvolnila protiletecké rakety typu Stinger, které byly účinnou zbraní proti 

pancéřovaným sovětským bitevním vrtulníkům Hind-D, od nichž se afghánské kulky 

mudžáhidů71 lehce odrážely. G. Kepel o raketě typu Stinger říká, že „měla 

ovladatelnost samostřílu či obyčejného praku i mimořádnou výkonnost 

protileteckého kanónu. Doba kamenná se v ní spojila s věkem informatiky. Za velmi 

nízkou cenu – v poměru k výši a rozsahu škod, jež způsobila – umožnila paralyzovat 

konvenční okupační armádu, rozložit ji a přinutit, aby vyklidila dobytou zemi“ 

(KEPEL, 2006, s. 47). V praxi tento americký utajený akční program proběhl tak, že 

mužáhidové byli tajně cvičeni v Pákistánu a odtud byli po ukončení výcviku v roce 

1986 propašovány zbraně do Afghánistánu. Zde pak byly úspěšně použity proti 

sovětským letounům. Důsledkem bylo v roce 1988 skutečně stažení Sovětů z celého 

Afghánistánu. Netřeba zdůrazňovat, že podobné válečné akce byly a dodnes jsou 

zároveň testováním strategických a válečných teorií, přičemž podle G. Kepela smrt 

bojovníků v této utajené operaci „neměla žádnou váhu na volebním trhu Spojených 

států. Na rozdíl od toho, co se dálo za vietnamské války, by matky těchto vojáků 

pocházejících z dalekých zemí nenapadlo vydat se jednoho dne v zástupu na Mall a 

protestovat před Bílým domem. Bojovníci džihádu ani jejich rodiny neměli americké 

občanství a tím pádem ani hlasovací právo, což leckoho na americké straně Atlantiku 

uklidňovalo“ (Ibid., s. 50).    

 

                                                 
71 Mudžáhid - od arabského slova džahada – vynakládat úsilí, usilovat o šíření víry; bojovník za islám, 

za pravou víru; zde v širším pojetí bojovník, partyzán, voják, který se aktivně zapojuje do 

osvobozenecké války v teritoriu muslimského světa (dle Z. MÜLLERA, In: PAVLINCOVÁ a kol., 

1994, s. 410). V moderní politické terminologii se označení dle L. Kropáčka uplatnilo pro bojovníky a 

později veterány alžírské války za nezávislost (1954 – 1962), íránské bojovníky proti šáhovu režimu 

(1971 – 1979)  a pro afghánské bojovníky proti sovětské okupaci a místnímu komunistickému režimu 

(1979 – 1992). „Užívá se i nadále k označení účastníků dalších ozbrojených konfliktů, kteří kladou 

důraz na svou islámskou identitu“ (KROPÁČEK, 2002, s. 193).     
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R.A. Clarke shrnuje období vlády Ronalda Reagana ve vztahu k pozdějšímu vývoji 

světového islamistického radikalismu ve čtyřech bodech, které označuje za chybné 

kroky Spojených států, jejichž důsledky v současnosti dopadají na celý svět: 

 

I. CIA se stala z důvodů pomoci Afgháncům závislou na pákistánských tajných 

službách. USA si nevytvořily adekvátní vazby a partnery pro komunikaci 

v porovnání s vynaloženými financemi. 

II. Spojené stány zaangažovali do boje proti Sovětskému svazu Saúdy, 

Egypťany a další Araby, které vyvezli nebo nechali vyvézt jako armádu 

dobrovolníků do Afghánistánu bez dalšího uvážení budoucnosti těchto lidí. 

„Shromažďování dobrovolníků se ujala Saúdská Arábie. Šéf saúdské 

rozvědky, princ Turkí, se spoléhal na muže z rodiny bohatých stavebníků, jež 

byla blízká saúdské královské rodině. Turkí zmocnil syna z této rodiny, 

nějakého Usámu bin Ládina, aby najímal, svážel a cvičil arabské 

dobrovolníky pro Afghánistán a vštěpoval jim svou ideologii. Mnozí z těchto 

rekrutů byli ztracené existence i ve své vlastní společnosti“(CLARKE, 2005, 

s. 60). Mnoho z těchto mudžáhidů bylo již předtím napojeno na 

fundamentalistickou organizaci Muslimské bratrstvo72 a mnoho z nich se 

následně stalo členy sítě přidružených skupin al-Káidy.  

III.  Třetí strategickou chybou podle Clarka bylo, že Spojené státy ve snaze 

nezatěžovat finanční rozpočet zahraniční politiky, ponechaly po stažení 

sovětských vojsk Afghánistán svému osudu. Tím ani poté nevznikly potřebné 

vazby a partnerství pro komunikaci a frakce afghánských bojovníků začaly 

vést boj o moc mezi sebou. K obrovské mase lidí, kteří uprchli do Pákistánu 

již při sovětské okupaci, se přidali další v průběhu zuřící občanské války, při 

níž byl zničen Kábul i další města: „Pákistánská tajná služba, posílená 

operacemi v Afghánistánu, využila svou moc a vliv k opětovnému zavedení 

pořádku do chaosu prostřednictvím nové náboženské skupiny, Tálibánu. 

                                                 
72 Muslimské bratrstvo (také Muslimští bratři či Asociace muslimských bratří – arabsky Džám’íjat al-

ichwán al-muslimín); Tajné sdružení založené roku 1928 Hasanem al-Banná v egyptské Ismá’íliji. 

„Jeho teoretická koncepce se stala ideologickým rámcem hnutí, jež od té doby provází politický vývoj 

Egypta i dalších islámských zemí. AMB je svébytnou součástí islámského reformního proudu s tím, že 

základní úspěch reformy spatřuje v totálním návratu ke koránu a ‚správné‘ tradici“  (dle M. 

MENDELA, In: PAVLINCOVÁ a kol., 1994, s. 352).           
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Pákistánci Tálibánu také pomohli získat si arabské válečné veterány z bojů 

v Afghanistánu a al-Káidu“ (Ibid., s. 61).  

--- 

 Tento bod Clarkova výčtu chybných kroků USA lze využít ke dvěma 

poznámkám. V prvé řadě stojí za povšimnutí konstatování ‚Spojené státy ve 

snaze nezatěžovat finanční rozpočet zahraniční politiky‘. Stejně tak bychom 

mohli použít formulaci ‚Spojené státy nepovažovali za výhodné…‘ nebo 

‚Spojené státy dosáhly svých cílů a postkonfliktní sanace nepatřila k jejich 

zahraniční politice‘. V Clarkových formulacích, které stejně tak mohou být 

formulacemi amerických politiků, českých politiků, médií či dokonce nás 

samých poukazují na to, jaká měřítka uplatňujeme vůči sobě a ostatním: 

„ Často si totiž oficiální státní představitelé i mainstreamová masmédia hrají 

se slovy. Stačí nahradit označení bojovník za svobodu slovem bestiální 

terorista a už má celá zpráva o události zcela jiný význam“ (ŠTASTNÝ, In: 

CHOMSKY, 2007, s. 12). Druhou poznámkou je vyjádření profesora 

Chomskeho k této problematice na setkání organizované Studenty za 

spravedlnost v Palestině 19.3. 2002: „Rusko a USA Afghánistán posledních 

dvacet let ničily a pustošily; když někdo něco takového udělá, měl by platit 

reparace. Ne poskytovat pomoc. A měl by volat k zodpovědnosti lidi, kteří se 

dopustili zločinů. Takhle by to mělo probíhat. Samozřejmě, že k ničemu 

takovému nedojde. V nejlepším případě můžeme doufat, že se pokusí o 

nápravu spouště, kterou způsobily“. Chomsky však pokračuje v tom duchu, 

že ve Spojených státech existují společenské kruhy, které nepodporují ani to a 

konkrétně zmiňuje časopis amerického liberalismu New Republic, jenž 

„tiskne úvodníky typu, že Spojené státy měly Afghánistán jednoduše rozdrtit a 

ponechat v troskách; že je na čase přemoct naši ‚posedlost budovat národy‘ 

(5. listopadu 2001)“ (CHOMSKY, 2007, s. 128). Pravdou je, že invaze USA 

do Afghánistánu vyhnala z tohoto dosud bezpečného útočiště místních 

radikálů mnoho zkušených militantů, jak o tom píše T. Raděj a tito podpořili 

další ideologická hnutí v jiných zemích či okolo sebe zorganizovali 

jednotlivce tíhnoucí k radikálnímu islámu.      

--- 

IV. Vláda Spojených států si v té době neuvědomovala, jaké může mít důsledky 

míšení frustrovaných miliónů afghánských utečenců s fanatickými, často 
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bohatými, vykořeněnými Araby, doplněnými důstojníky pákistánské 

rozvědky, kteří přiváželi do země americké zásoby. Z hlediska nově se 

rodících vládnoucích struktur byla možná interpretace událostí v r. 1989 tak, 

že není nemožné s patřičnou podporou svrhnout vládu nevěřící velmoci USA. 

V. Nelze nezmínit ještě jeden prapodivný krok Spojených států za vlády 

Ronalda Reagana. Chomsky hovoří o tom, že v roce 1987 OSN schválila 

resoluci odsuzující terorismus ve všech jeho podobách. „Vyzvala všechny 

státy světa, aby udělaly maximum pro vymýcení této strašné epidemie. 

Rezoluce nebyla přijata jednohlasně. Honduras se zdržel hlasování a dvě 

země byly proti, konkrétně Spojené státy a Izrael. Spojené státy hlasují proti 

resoluci, v novinách se o tom nepíše a z dějin tato skutečnost zmizí“ (Ibid., s. 

120-121).   

 

2.4.2 George Bush starší (1989-1993) – Podhoubí pro budoucí charakter 

mezinárodní politiky 

 
G. Kepel charakterizuje prezidenta George Bushe st. jako takzvaného patricijského 

waspa73 z Massachusetts, bývalého ředitele CIA, „jenž své osobní bohatství navršil 

v naftařské branži, tedy v průmyslu, který příliš nepodléhá záchvatům ideologického 

nadšení a jehož politický a finanční realismus se opírá o dlouhodobý charakter 

návratnosti investic“ (KEPEL, 2006, s.61).  

 

Právě za vlády prezidenta George Bushe st., v pozdním červenci 1990, odvodily 

USA na základě informace, že irácké vojenské síly operují v režimu zvaném Emcon 

(absence rádiových signálů z vojenských jednotek a utajování polohy a přemístění), 

že se Irák pod vedením Saddáma Husajna chystá zaútočit na Kuvajt. Pro Spojené 

státy by tento zásah znamenal možnost ohrožení východních ropných polí v Saudské 

Arábii, která byla v té době dle oficiální verze USA údajně jediná dostupná ve světě. 

Zástupci vlády USA začali tedy velice rychle vyjednávat možnost vstupu amerických 

vojenských sil do Saudské Arábie s nabídkou ochrany ropných polí, přestože tuto 

                                                 
73 Wasp (anglicky White Anglo-Saxon Protestant) – bílý protestant anglosaského původu. 

V americkém politicko-sociálním diskurzu označení tradičních determinujících rysů příslušníka 

vládnoucí elity.   
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zemi „lze sotva považovat za vzornou nositelku demokratických hodnot dle 

amerického modelu“ (Ibid.). Tento krok se jim přes nesouhlas některých saúdských 

princů podařil, avšak podmínkou královského souhlasu bylo, že Američané zemi 

opustí hned, jakmile to bude možné. 

 

Dohoda však měla jednu zásadní souvislost – saúdští princové pochopitelně 

uvažovali i o jiných možnostech ochrany ropných polí než s pomocí americké 

armády. Princ Turkí totiž po afghánské válce požádal jistého Saúda, který v této 

válce úspěšně verboval Araby – Usámu bin Ládina – o zformování 

fundamentalistického, náboženského odporu v Jižním Jemenu proti tamnímu 

komunistickému režimu. Bin Ládin byl tedy překvapen, že ačkoliv nabídl služby své 

armády i při možné okupaci Iráku Saudské Arábii, král dovolil pouze vpuštění 

nevěřících do oblasti dár al-Islám: G. Kepel říká, že odmítnutí prince Sultána nebylo 

překvapivé. „Je pochopitelné, že netoužil po tom být za obranu království zavázán 

nepřijatelným džihádistům a že měl pochyby i o jejich vojenských schopnostech. Je 

ale udivující, že saúdský ministr obrany našel v době tak vypjaté krize čas přijmout 

Bin Ládina. K dohodě nedošlo, a tím se rozevřela trhlina uvnitř islamistického hnutí: 

radikální džihadistický proud se pojednou cítil osvobozen od veškerých pout. Přímým 

důsledkem toho byla na přelomu století expanze teroru po celé planetě“  (Ibid., s. 

165-166). Dotčený Bin Ládin tedy nasměroval svou pozornost k transformaci své 

frontové armády shromažďující válečné veterány z Alžírska, Bosny, Čečenska, 

Egypta a Filipín s názvem Afghanistan Service Bureau - „Bin Ládinův cíl je od té 

chvíle definován: Američané poskvrnili „zemi dvou svatých okrsků“ (Mekky a 

Medíny), když své vojáky utábořili na saúdské půdě. Amerika se stává nepřítelem par 

excellence, jenž musí být zničen. A politický osud saúdského stavbařského miliardáře 

se od té chvíle pevně sváže s politickým osudem káhirského chirurga74 a jeho 

pučistickou a internacionalistickou vizí světa“  (Ibid., s. 87).   

 

Američané zatím zahájili neúspěšné vyjednávání se Saddámem Husajnem o opuštění 

okupovaného Kuvajtu, v jehož důsledku přešli za souhlasu Saúdské vlády 

k útočnému plánu na Irák za účelem osvobození Kuvajtu. V průběhu konfliktu 

                                                 
74 Egypťan Ajman al-Zawáhirí, spolu s Usámou bin Ládinem tvoří dva emblematické předáky sítě al-

Káida, dvě větvě islamismu.  
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proběhl také válečný dialog zbraní mezi Irákem a Izraelem. S pomocí vojenských 

jednotek ozbrojených sil z Francie, Sýrie, Egypta, z Jižní a Střední Ameriky, Afriky 

a Asie se USA podařilo porazit irácké Republikánské gardy na území Kuvajtu, které 

se začaly stahovat. Cíl osvobození Kuvajtu byl tedy splněn – nastala však otázka, zda 

okupovat také Irák. Akce by sice pro Spojené státy znamenala údajně těžký a 

mimořádně nebezpečný úkol, Husajn by byl však svržen. Bushův Bílý dům dilema 

uzavřel stanoviskem, že Saddám se stejně u moci neudrží75. Samozřejmě se s tichou 

pomocí USA udržel a své postavení ve státě si navíc upevnil tím, že nechal 

pronásledovat válečné povstalce. A tak nepohodlní šíité, Arabové z jihu a Kurdové 

na severu byli masakrováni zbytky Republikánské gardy: „Američané nechali 

oddílům věrným Saddámovi volnou ruku, nezničily je, přestože masa oddílů generála 

Schwarzkopfa stála hned za hranicí a mohla pohodlně zasáhnout. Šíitské povstání 

bylo obětováno na oltář globálních zájmů Washingtonu v regionu“ (KEPEL, 2006, s. 

203).    

 

V této části mapování událostí ve vztahu k islámským zemím působí Clarke 

nepřesvědčivě. Na jedné straně říká, že vládní kroky Bushovy administrativy 

směřující k přímé okupaci Iráku by byly chybným krokem. Na straně druhé poněkud 

alibisticky kritizuje to, že americká armáda nezabránila masakru šíitů a Kurdů76. 

Svou úvahu však uzavírá výrokem, že „Spojené státy musely ponechat své vojáky 

v Saúdské Arábii, aby ji bránily před dalším útokem obnovených Republikánských 

gard na Kuvajt“ (CLARKE, 2005, s. 73), což byl fakt, kterého se Saúdové přece při 

povolení vstupu amerických vojáků do země obávali. Nicméně král je ze země 

nevykázal a Američané uzavírali další dohody o umístění posádek i v dalších zemích 

– Kuvajtu, Kataru, Bahrajnu a Omámu. V konečném důsledku se proti králi stávali 

                                                 
75 Pro USA bylo pochopitelně jednodušší nechat v Iráku vládnout diktátora a mít tak relativně celou 

situaci pod kontrolou.    
76 K tomuto tématu se vyjádřil N. Chomsky v rozhovoru s J. Junkermanem 21.5. 2002, kde mimo jiné 

říká o S. Husajnovi: „(…) vyvíjel zbraně hromadného ničení – a my (myšleno USA) jsme mu při tom, 

zcela vědomě, poskytovali pomoc a podporu. Byl to náš přítel a spojenec, a také jím zůstal. (…) Ano, 

mohou démonizovat Saddáma Husajna, musejí ale zamlčet fakt, že své nejhorší zločiny spáchal za 

podpory Spojených států a Británie. Tohle není jen démonizování, ale velmi selektivní démonizování. 

(…) Prokazoval nám služby a na tom, jak je hrozný, nezáleželo. Irák je vlastně, kromě Izraele, jedinou 

zemí, které byl prominut útok na loď americké flotily, při němž bylo zabito asi pětatřicet námořníků“  ( 

CHOMSKY, 2007, s. 44). 
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stále kritičtější zejména saúdští disidenti, mezi nimi i Usáma bin Ládin. Vláda proti 

těmto odpůrcům zakročila právními i ekonomickými sankcemi, bin Ládina a jeho 

rozvětvenou rodinu nevyjímaje: Hassan al-Turabí, náboženský fanatik ovládající 

Súdán, pozval bin Ládina do Chartúmu. Ten pozvání přijal a vyzval i své přívržence, 

aby ho následovali.  

 

2.4.3 Bill Clinton (1993-2001) – Boj se státní administrativou I. (Islámské 

bankovnictví) 

 
V roce 1993 se v USA stala událost, na kterou místní administrativa nebyla téměř 

připravena. Výbuch ve Světovém obchodním centru jako projev terorismu uvnitř 

státu byl úplně novým jevem. Tomu zaprvé odpovídala nedostatečná zabezpečení 

před událostí a zadruhé, poměrně rychlé a efektivní vyšetření souvislostí. 

Vyšetřování odhalilo několikačlennou buňku, kterou podle FBI vedl Ramzí Yousef, 

napojený na síť rozprostřenou napříč Brooklynem, Queens a severní Jersey řízenou 

slepým Egypťanem, duchovním vůdcem egyptských radikálů – Omarem Abdel 

Rahmánem. Buňka spadala pod organizaci, jíž ani FBI ani CIA do té doby neznaly – 

al-Káidu. Teprve zpětně byly z arabštiny přeloženy materiály, které byly nalezeny 

v souvislosti s vyšetřováním případu zastřelení rabína Meira Kahana už v roce 1992 

a které vedly k organizaci Afghan Services Bureau podporované bin Ládinem.  

 

K této události přibyla v dubnu stejného roku znepokojující zpráva o pokusu o 

atentát na bývalého prezidenta Bushe v Kuvajtu. Údajně iráčtí atentátníci s autem 

obsahujícím výbušninu byli shodou okolností zapleteni do dopravní nehody, při níž 

kuvajtská policie zajala obviněné muže. U informací tohoto druhu se o skutečném 

průběhu událostí, souvisejících faktech či autenticitě celé zprávy můžeme 

samozřejmě pouze dohadovat, nicméně tato záležitost ať už pravdivá, fiktivní či 

záměrně vyprovokovaná vyvolala reakci vlády Spojených států v podobě 

bombardování vytipovaných vojenských objektů irácké vlády, při nichž zemřela i 

špičková umělkyně, oblíbená po celém arabském světě. S komentářem za jakou cenu 

zůstává však shrnutí těchto událostí R.A. Clarka: „Od toho června 1993 americké 

zpravodajské služby už nikdy neodhalily žádný další důkaz o irácké podpoře 

terorismu, namířenou proti Američanům. Dokud jsme ovšem Irák sami v roce 2003 

nenapadli“ (Ibid., s. 89).            
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Zpětně nahlíženo, jistou protiamerickou aktivitou al-Káidy za vlády prezidenta Billa 

Clintona byla říjnová bitva o Mogadišo v Somálsku. Zásahy USA do Somálska pod 

záštitou ukončení hladomoru byly organizovány již za vlády prezidenta Bushe st. 

Tyto humanitární aktivity byly provázeny nejrůznějšími útoky, podvody a projevy 

násilí místních bojovníků právě kvůli dodávané humanitární pomoci. V této 

souvislosti stojí za zmínku vyjádření profesora Chomskeho77, který na základě 

společných studií s Edwardem Hermanem došel k tomu, že „mezi americkou 

zahraniční pomocí a mučením existuje překvapivá, nepříjemně těsná vazba. Když 

nahlédnete do záznamů Amnesty International o mučení a americké pomoci, narazíte 

na velmi úzké propojení“. Chomsky však dále uvedl, že vazba v tom smyslu, že by 

americká vláda měla na mučení nějaký zvláštní zájem, jim připadala jako málo 

pravděpodobná: „Herman proto vypracoval jinou, mnohem významnější studii. 

Zkoumal v ní vzájemný vztah mezi americkou pomocí a dalšími faktory a zjistil, že 

jeden z nejtěsnějších vztahů existuje mezi americkou pomocí a zlepšováním 

investičních poměrů. S tím, jak se zlepšují podmínky pro investory v oblasti čerpání 

přírodních zdrojů atd., roste i zahraniční pomoc“ (CHOMSKY, 2007, s. 55). Není 

tedy překvapivé, že americká armáda měla v zemi zůstat, dokud dozor nad 

bezpečností v zemi plně nepřevezme Organizace spojených národů. Neméně 

překvapivý je i fakt, že příchod mírových sil byl pomalý a navíc, že na jejich 

organizaci místní bojovníci také útočili. Útokem, při němž bylo zavražděno dvanáct 

pákistánských vojáků pod velením OSN, získal pozornost vůdce somálských 

bojovníků – Faraha Aidída. Přetrvávající chabá informovanost CIA a nezájem a 

lhostejnost ke zřejmým indiciím o tom, že somálští bojovníci byli vycvičeni 

„zvenku“ i v Aidídově případě způsobila, že teprve po roce 1994 byl Bin Ládin 

obviněn z podpory Aidída v podobě zprostředkování poradců a pomoci při 

sestřelování amerických bojových vrtulníků. Skutečnost, že USA nezvolily při 

okupaci Mogadiša destruktivní postup78, nýbrž nechaly americké vojáky bojovat 

                                                 
77 Chomsky hovořil na přednášce konané pod záštitou Asociace muslimských studentů 25.5.2002 na 

Albert Einstein College of Medicíně v bronxském Montefiore Medical Center.  
78 Prezident Clinton, jehož vláda se přes mnohá politicko-vojenská rozhodnutí zdá být ve srovnání s 

vládou obou Bushů, staršího i mladšího, humánnější, rozhodl při setkání Rady pro národní 

bezpečnost: „(...)Nebudeme srovnávat Mogadišo se zemí, abychom si dokázali, že jsme zatraceně zlá 
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s jednotlivými ozbrojenými Somálci bez velkého mediálního rozruchu, dle Clarka 

povzbudilo al-Káidu v myšlence, že supervelmoc USA lze pokořit stejně jako se to 

podařilo u supervelmoci Sovětského svazu v Afghanistánu.  

 

James S. Corum, který působí jako profesor ve vzdělávacích institucích americké 

armády zdůrazňuje, že Spojené státy se ze zásahů do Somálska mohly do budoucna  

poučit zejména v oblasti vojenského i civilního vedení: v prvé řadě se ukázalo, že je 

velmi důležité vést jednotnou politiku vedení ve sféře mezinárodních intervencí a 

rekonstrukce poražených států. Další nedostatek, který je zřejmý i v jiných 

amerických mezinárodních militantních akcích (a jak se v budoucnu ukáže, bude 

zásadní i při útocích na Irák), je přílišná koncentrace na použití technicky vysoce 

vyspělých inteligentních přístrojů, zatímco potřebnější by bylo zaměřit se na 

staromódní lidskou inteligenci v podobě jazykově a kulturně vybavených lidí. Za 

třetí se  projevila velká zranitelnost amerických helikoptér, lehkých vozidel a 

pěchoty ve srovnání se způsoby vedení městského boje třetího světa. Ovšem zatímco 

Spojené státy tyto zřejmé indicie ignorovaly, jiní útočníci se z chování a reakcí USA 

snažili poučit. A to konkrétně i druhá strana, tedy Usáma bin Ládin a další 

islamističtí vůdci. Dle Coruma jde o následující přepoklady: 

 

1) Američané netolerují vlastní ztráty; 

2) Nicméně pokud se jim jiné státy postaví, stáhnou se; 

3) Na Spojené státy je možné zaútočit s určitými vojenskými výsledky 

za cenu ochoty vlastních obrovských válečných ztrát; 

4) Bojem v městském prostředí je možné neutralizovat mnoho výhod 

amerického vojska spočívajících ve vysoce technicky vyspělé výbavě 

a palebné síle;    

5) V těsném boji mohou lehké a pohotové zbraně (…) zneškodnit 

americké helikoptéry.   

(Dle CORUM, 2007, s. 60-61)      

       

                                                                                                                                          
supervelmoc. Celý svět ví, že bychom to zvládli. Nemusíme to nikomu dokazovat“ (CLARKE, 2005, s. 

91).                 
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Představu bin Ládina a jeho přívrženců o zranitelnosti Spojených států 

pravděpodobně povzbuzoval i fakt, že ačkoliv jméno bin Ládina nebo al-Káidy se 

v médiích vyskytovalo stále častěji, CIA neustále prosazovala nebo předstírala, že se 

jedná o zbohatlického synka, který si na terorismus hraje s pomocí šeků, které 

členům své frakce zasílá: „CIA věděla o existenci Afghan Services Bureau, ale 

netušila, že jde o veřejnou tvář tajné teroristické sítě. Vysocí činitelé CIA vysvětlovali 

naší Protiteroristické bezpečnostní skupině, že ta organizace je opravdu jen tím, zač 

se sama prohlašuje, tedy něčím na způsob spolku arabských válečných veteránů, 

kteří bojovali v Afghanistánu“ (CLARKE, 2005, s. 98). Zatím se však tato 

organizace úspěšně usidluje v Londonistánu, jak byla nazvána britská metropole, 

takzvané tiskové středisko, které „propojuje v jednu válku boje sváděné na různých 

místech planety: poprvé se tak stává konkrétním pojmem koordinovaný „globální 

džihád“. Například jistá ozbrojená akce v Egyptě koresponduje s určitou událostí 

v Alžírsku; propuštění francouzských rukojmích unesených v Alžírsku je podmíněno 

propuštěním dvou vězněných předáků saúdského radikálního islamismu (…)“ 

(KEPEL, 2006, s. 89).   

 

 V té době se začínaly řešit i občansko-právní administrativní otázky ve vztahu 

k terorismu – vyvstávaly zdánlivě jednoduché otázky v tom smyslu: kdo se 

terorismem bude zabývat, kdo bude zajaté teroristy vyšetřovat či budou souzeni jako 

organizovaní zločinci? Počátek boje proti vnějšímu terorismu byl často i bojem proti 

rigidní státní administrativě – například teprve v lednu 1995 byl prezident Spojených 

států přesvědčen, že je nutné vydat nařízení, kterým se zařazuje shromažďování 

peněz pro teroristy a převádění peněz určených teroristickým skupinám nebo jejich 

nastrčeným organizacím mezi těžké kriminální činy.  

 

Islámské bankovnictví 

V této části si dovolíme malou odbočku k jednomu z nejzásadnějších fenoménů, 

který provází aktivity organizovaných islamistických extrémistů: islámské 

bankovnictví/finančnictví. Je to jeden z nejrychleji se vyvíjejících bankovních 

sektorů. Ve Velké Británii funguje již dlouho a to především díky rozšířeným 

komunitám původních obyvatel Pákistánu. Také další přistěhovalecké vlny z 

islámských států napomáhají rozšiřování této ekonomické oblasti. Už delší dobu 

neplatí, že by bankéři ze západních zemí tento fenomén přehlíželi nebo, že by 



 108

investoři islámských států neměli jinou možnost než fungovat v rámci západního 

bankovního systému. Naopak, politické tendence některých islámských států vedou 

k situacím, kdy se neislámské bankovní systémy stávají v daném státu nepoužitelné, 

tedy nevýdělečné. Stejně jako běžné bankovní systémy, také islámský bankovní 

systém v sobě zahrnuje nejen legální, ale také nelegální složky a aktivity a bez 

ohledu na náboženský kontext získávání peněz se odborníci na finanční kriminalitu 

shodují v tom, že pokud ti, kteří perou špinavé peníze usoudí, že tento systém může 

zahladit stopy jejich nelegální činnosti, lehce si jej osvojí bez ohledu na náboženský 

kontext a původní význam79.  

 

Jaký je účel islámského bankovnictví? Stejný jako účel bankovnictví západního – 

vydělávat peníze, zajistit návrat vkladu. Rozdíl spočívá v postupech a užívané 

terminologii. Pochopení a studium této problematiky komplikuje několik faktů: 

kupříkladu utváření různorodé terminologie různých islámských bankovních sítí, 

stejně tak různé postupy, dále to, že nelegální činnost bývá kryta legálními postupy – 

někdy jsou proto najímáni učenci, kteří mají interpretovat správné postupy a dodávat 

jim punc náboženských pravidel a ustanovení. Pro zajímavost vybíráme některé 

termíny islámského finančnictví, přičemž s některými se v rámci boje proti 

mezinárodní finanční kriminalitě systematicky obeznamují i odborníci z řad policie: 

              

- Riba (platba úroků) – u finančních systémů založených na šarí،e jsou 

úroky zakázány, a to na základě tradiční etiky islámských finančních 

transakcí, která deklaruje důraz na poctivé a čestné jednání při 

jakýchkoliv finančních dohodách. Banka se tedy finančně nedistancuje od 

investic, na kterých se spolupodílí a naopak podstupuje stejný risk jako 

strana, které poskytne své finanční zázemí. Riba je současným termínem, 

jehož pojetí bylo zahrnuto pod tradiční postoje k lichvářství vycházející z 

Koránu.  

- Mušaraka (investiční partnerství, podílnictví na zisku i ztrátě) – dle tohoto 

pravidla se zisk rozděluje podle předem stanoveného poměru a ztráty 

                                                 
79 Není bez zajímavosti, že na území České republiky není žádná vysloveně islámská banka, natožpak 

přímo bankovní síť, avšak nachází se tu nejrůznější investiční společnosti, které si zde zakládají účty 

za účelem investic do majetkových systémů podléhajícím pravidlům sharí’i.    
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podle poměru vkladů jednotlivých stran. Tento systém, založený na 

principech šarí،i ošetřuje sdílení rizik. V rámci principu mušaraka všichni 

partneři, kreří se podílí na obchodu sdílením a nakládáním se společným 

kapitálem mají právo, nikoliv povinnost, v tomto obchodu použít 

výkonnou moc; podobný systém funguje v běžných smluvních 

obchodních společnostech a při vlastnictví hlasujících akcií (práv) ve 

společnostech s ručením omezeným. Toto ekvitní finanční uspořádání je 

obecně považováno za ryzí formu islámského bankovnictví.        

- Ijara (pronájem/nájemní smlouva) – jedná se o zástupný systém za 

finanční půjčky, hypotéky a výdělky z úroků. Ijara umožňuje bance 

získávat výdělek tím, že sama banka majetek zakoupí, převede do svého 

vlastnictví a zájemci jej pak pronajímá dle stanoveného harmonogramu. 

Majetek je převeden na nového majitele teprve po splacení poslední 

splátky.     

- Takaful (islámský pojišťovací systém) – funguje na principu 

dobročinných kolektivních finančních prostředků postaveném na 

myšlence vzájemné spolupráce. Systém takaful je navržen tak, aby se 

vyhýbal prvkům běžného pojišťění (kupříkladu úrokům či finančním 

spekulacím), které jsou pro Muslimy z hlediska náboženské etiky 

nepřijatelné.  

- Qard (bezúročná půjčka) – takto se v islámském bankovnictví spravují 

běžné účty. Zůstatek na běžném účtu je považován za půjčku bance, která 

tyto prostředky může využívat k investičním a jiným účelům. V případě 

žádosti musí být banka schopna peníze okamžitě vyplatit. Za tuto půjčku 

namísto úroků dostává majitel účtu obvykle pravidelné dárky, i když to 

vždy není pravidlem.  

- Amanah (záruka) – hlavní význam tohoto termínu je spojen s hodnotami 

jako jsou důvěryhodnost, bezúhonnost, poctivost, upřímnost. Druhý, 

neméně důležitý význam charakterizuje transakci, kdy jedna strana 

spravuje kapitál či majetek straně druhé v zástavě. V tomto smyslu se 

amanah, tradiční termín islámského obchodního práva, užívá nejčastěji. 

V širším kontextu může amanah zahrnovat různé finanční a obchodní 

aktivity jako výběr depositu, správu či úschovu zboží. 
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- Arbun (záloha) – nevratný deposit, který složil klient (kupující) 

prodávájícímu na základě prodejní smlouvy, která obsahuje ustanovení, 

že transakce bude dokončena v dohodnutém termínu.   

 

Velice zajímavé jsou také principy islámských bank, které stanovují s jakými 

komoditami se obchoduje či za jakých podmínek. Protože se banka prakticky stává 

na čas vlastníkem zboží, (oficiálně) obvykle odmítá operovat se zbožím jako je 

alkohol, dále se zbožím, které má nějakou souvislost s hazardem, potravinami a 

jinými výrobky nevyhovujícím normě „halál“ (náboženské čistoty – je to kupříkladu 

cokoliv, co obsahuje želatinu či kosmetika na základě zvířecích produktů); dále je 

zakázán obchodní styk s Izraelem či izraelské zboží nebo je nepřípustná jakákoliv 

transakce, kde má protistrana sub-dodavatele a v tomto procesním řetězci figuruje 

nějakým způsobem systém úročení.  

 

Jaké zboží či transakce jsou tedy předmětem islámského bankovnictví? Mělo by se 

zejména jednat o al-zakát, povinnost každého muslima a jeden z pěti pilířů islámu, 

který byl stanoven již za Muhammadova života: „Instituce povinné almužny či 

náboženské daně určené na obecně prospěšné a dobročinné účely se v medínské obci 

vyvíjela postupně. Důraz na záslužnost dobročinnosti provázel islámské učení od 

samého počátku“ (KROPÁČEK, 1998, s. 104). Již od počátku se však Muhammad 

též setkával s nesnázemi při využívání těchto prostředků pro své sociální a politické 

záměry: „A jsou mezi nimi někteří, kdož tě pomlouvají kvůli rozdělování almužny; 

když z ní něco dostanou, jsou spokojeni, avšak když z ní nedostanou nic, hned jsou 

rozzlobeni. Kéž jsou spokojeni s tím, co jim Bůh a posel jeho dali, a nechť řeknou: 

‚Bůh nám postačí a Bůh nám uštědří ze Své laskavosti a taktéž posel Jeho. A my 

toužíme jen po Bohu!‘ Almužny jsou pouze pro chudé a nuzné, pro ty, kdož je 

vybírají, pro ty, jejichž srdce se sjednotila, pro otroky a zadlužené, pro boj na cestě 

Boží a pro toho, kdož po ní kráčí – podle ustanovení Božího a Bůh je vědoucí a 

moudrý“ (KORÁN – Pokání, 1991, 9:58-60). 

 

Postupně se tedy původně dobrovolné almužny stávaly stále více pravidelnou daní, 

která má smysl daru potřebnému, půjčky Bohu, která se věřícímu mnohonásobně 
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vrátí či splácení Bohu za jeho dobro80: „B ůh své děti obdařil bohatstvím a teď je 

žádá, aby mu je splácely prostřednictvím skutků prospěšných pro obec. Zakátem 

podporovat obec tudíž znamená uctívat Boha“ (DENNY, 1999, s. 78). Zakát 

v profánním životě znamená každoroční odvod daní z určitého druhu majetku. 

Muslim ji platí tehdy, pokud jeho majetek přesahuje stanovené minimum (nisáb). 

Z plodin kupříkladu se odvádí 1/10 a ze zvířat, zlata, stříbra a zboží je to 1/40.  

 

Islámské pravidlo náboženské daně je věřícími dodnes poctivě dodržováno a 

obrovské částky, které věřící darují muslimské náboženské obci – ummě častokrát 

končí na bankovních účtech podvodných náboženských organizaci či 

extremistických skupin, které se umějí sugestivně propagovat. 

 

Toto odbočení samozřejmě není vyčerpávající81, nicméně fakt exponenciálně se 

rozšiřujícího islámského bankovnictví po celém světě dílčím způsobem potvrzuje 

hypotézu v úvodu této práce, že islám prochází procesem pozápadňování a jeho 

jednotlivé prvky jedinečným způsobem podléhají globalizačním vlivům, při 

současném působení archaických vědomých i nevědomých zvyklostí a obyčejů.    

2.4.4 Bill Clinton (1993-2001) – Boj se státní administrativou II. (Kybernetické 

hrozby) 

 

Pro přiblížení událostí a jejich atmosféry v roce 1996 a v následujících obdobích je 

třeba se opět vrátit k íránsko-irácké válce. Přestože USA, jak již bylo výše uvedeno, 

zřetelně podporovaly Irák při dopravě ropy či prostřednictvím informačních služeb, 

stále se prohlašovaly za neutrální. Teprve chybné sestřelení civilního dopravního 

letadla tuto neutralitu oficiálně ukončilo. Posloužilo však i jako dobrý důvod k 

ukončení osmileté íránsko-irácké války. Írán prohlásil, že Spojené státy jim tímto 

veřejně vyhlásily válku, ale že Írán nemá prostředky k tomu, aby bojoval s oběma 

zeměmi najednou. Irák taktéž vyčerpaný dlouholetým konfliktem toto prohlášení 

akceptoval a dlouholetá válka oficiálně skončila.  

                                                 
80 Jedna z interpretací také říká, že podělení se o majetek almužnou zbývající majetek posvěcuje a 

očišťuje.  
81 Důležitým zdrojem idejí a společenskou i náboženskou záštitou je dle G. Kepela pro všechny 

obránce islámského bankovního systému ideologické dílo Báqira as-Sadra Naše ekonomie.   



 112

 

Protiamerická íránská revoluce však neveřejně probíhala dál a to prostřednictvím 

Íránských revolučních gard (a jejich zvláštních jednotek Kuds82), Ministerstva pro 

zpravodajské služby a bezpečnost a Hizballáhu, který „byl původně nástrojem Íránu 

mezi Libanonci a Palestinci v Libanonu. Teherán jej pak rozšířil a založil pobočky 

Hisbulláhu v zemích blízkých (Saúdská Arábie) i vzdálených (Brazílie, Uruguay). 

Íránská vláda rozpoutala mimořádně intenzivní antiamerickou propagandu a zvala 

teroristy z celého islámského světa na konference o boji proti Izraeli a Spojeným 

státům“ (CLARKE, 2005, s. 104). Reakcí Spojených států bylo zahájení a posléze 

přitvrzení v ekonomických sankcích, které byly vyhlášeny již od roku 1980. Sankce 

USA jsou velkým tématem v oblasti mezinárodních vztahů. V podstatě se jedná o 

většinou samovolné rozhodnutí této velmoci o tom, jakou zemi bude ekonomicky 

sankciovat. Odpor ze strany těchto zemí, bez ohledu na jeho podobu (válečnou, 

právní, řešení prostřednictvím mezinárodních organizací apod.) vyvolá obvykle 

přitvrzení ze strany USA co se týče rozhodnutí či v širším kontextu embarga 

nepohodlných mezinárodních rezolucí. Na tato embarga a sankce samozřejmě 

doplácejí lidé-civilisté (farmáři, dovozci potravin apod.) dochází k dlouhodobému 

poškozování zdraví, výživy, ke strádání a utrpení, které má za následek častá úmrtí. 

Tím dochází k porušování lidských práv v tom nejrohším smyslu slova83. V této 

souvislosti můžeme důsledky sankcí Spojených států bohužel detailně sledovat 

v historii Kuby, Haiti, Nikaraguy, Kolumbii a dalších zemí.        

                                                 
82 Kuds – Jeruzalémské jednotky, arabsky al-Kuds – svátost, neomylnost, výraz často užívaný 

s přívlastkem aš-šaríf/cnostný. 
83 V kontextu sankcí USA zmiňuje Chomsky jeden z proslovů bývalého prezidenta Eisenhowera 

(1953 – 1961), ve kterém mluvil o vedení nenávistné kampaně nikoliv ze strany vlád arabského světa, 

ale ze strany lidu. Rada národní bezpečnosti na to dle Chomkského slov tehdy reagovala tak, že „v 

této oblasti jsou Spojené státy vnímány jako stát, který podporuje kruté a zkorumpované režimy a 

brání procesu demokratizace a rozvoje z důvodu kontroly nad ropnými zásobami regionu. Rada 

prohlásila, že je velmi těžké této představě čelit, protože je přesná (…) i správná“. Chomsky dodává, 

že skutečně „mezi obyčejnými lidmi panuje o to větší zášť, protože nevidí žádný důvod, proč by 

bohatství regionu mělo místo k nim plynout na Západ a do rukou zámožných muslimů, kteří s ním 

spolupracují. V tom se odráží ona zaostalá kultura, jak se o ní dočtete ve zdejších komentářích. Ta 

myšlenka do lidských myslí nijak nepronikla. A stále se to nedaří. Proto existuje dokonce hlubší 

nenávistné tažení mezi lidmi, kteří nepatří k zámožným muslimům spojených s americkým systémem“ 

(CHOMSKY, 2007, s. 97 - 98) 
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Březen 1996 předznamenal oboustranné akty násilností, které se v Izraeli později 

stanou něčím téměř běžným, což nesnižuje míru hrůznosti těchto činů – během devíti 

dnů se odehrály čtyři sebevražedné pumové útoky. V roce 1996 byl těmito útoky svět 

pochopitelně konsternován a Spojené státy se začaly podobných útoků obávat. Právě 

probíhal rok Olympijských her v Atlantě a riziko se mnohonásobně zvýšilo (od 

tohoto roku byla v USA vytvořena oficiální kategorie v politice národní bezpečnosti 

s názvem Zvláštní událost z hlediska národní bezpečnosti, která s sebou přinesla 

zjevně zpřísněná bezpečnostní opatření při významných veřejných událostech).  

 

V Atlantě se žádný útok z hlediska mezinárodního terorismu neudál, zato 25. června 

1996 zaútočili muslimští bojovníci na komplex výškových budov poblíž vesnice 

Chobár v Saúdské Arábii, kde Američané dleli již od roku 1990. Podrobné šetření 

této události vedlo ke zprávě, která vytvořila obrázek současného stavu – Íránské 

revoluční gardy Kuds vytvářejí organizační skupiny Hisbulláhu v Bahrajnu, Kuvajtu 

a Saúdské Arábii, verbují a cvičí vojáky v Íránu a Libanonu. USA začaly uvažovat o 

vojenském odvetném útoku na Írán. Útok však připadal v úvahu pouze za spolupráce 

se Saúdskou Arábií – ta ovšem z pochopitelných důvodů po zkušenosti s vedením 

války v íránsko-iráckém konfliktu zahájila jednání s Íránem bez účasti USA. „Po 

mnoha měsících se Saúdové dohodli s íránskými vůdci v podstatě na tomto: Írán 

nebude podporovat ani sponzorovat teroristy na území Saúdské Arábie a Saúdská 

Arábie zato nepovolí Spojeným státům vést ze svého území útok na Írán“ (Ibid., s. 

116). V průběhu vyjednávání USA a zvažování možného útoku na Írán tři týdny po 

chobárském útoku se po výbuchu zřítilo civilní letadlo s 230 cestujícími. Sám Clarke 

přiznává, že ve chvíli, kdy se informaci dozvěděl, předpokládal, že bude následovat 

přímá bezpodmínečná válka s Íránem. Ukázalo se však, že výbuch byl způsoben 

technickou závadou v letadle a že se nejednalo o záměrný útok. I tato událost však 

předznamenala pozdější úzkostnost po jakékoliv havárii či události, jež by mohla být 

dílem teroristů.  
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V důsledku hrozeb ze strany Spojených států a dle Clarka i v důsledku nastolení části 

revoluce nazvané Teheránský Thermidor84, skončil Írán s otevřenou protiamerickou 

politikou, íránské bezpečnostní služby však nadále podporovali odpor proti Izraeli a 

podle Clarka poskytovali podporu i al-Káidě.   

 

Než se dostaneme k tomu, jak se ve v průběhu času rozvíjely aktivity Usámy bin 

Ládina, je třeba zmínit, že rok 2000, to jest již sklonek vlády Billa Clintona, 

zářijovými událostmi zažehává zhroucení izraelsko-arabského mírového procesu 

v Palestině: „Ariel Šaron narušil ostentativně mírovou logiku, tak jak ji nastolila 

jednání vzešlá z mírových dohod z Oslo, tím, že vykonal v Jeruzalémě ‚procházku‘ po 

Chrámové hoře Židů. Ta je ovšem pro muslimy Posvátným okrskem mešit, takže čin 

tehdejšího uchazeče strany Likud o kandidaturu na post izraelského premiéra 

považovali za provokaci. Jasir Arafát, prezident Palestinské samosprávy, zpochybnil 

mírový proces hned nazítří, 29. září. Toho dne byly krvavě potlačeny protestní 

manifestace Palestinců a raís, prezident Palestinské samosprávy, dal v odvetu impuls 

k ‚intifádě al-Aqsá‘. Hnutí dostalo jméno podle prvního palestinského povstání z r. 

1987 a podle hlavní mešity stojící v posvátném okrsku“ (KEPEL, 2006, s. 15). 

Atmosféru rozjitření a tlaků možná ještě podnítil právě se nachylující se konec 

mandátu B. Clintona, který se v mírových jednáních velmi angažoval. Jakoby si 

tehdy obě strany v čele se dvěma znepřátelenými sedmdesátníky, majícím vůči sobě 

dluhy v podobě nevyřízených účtů, snažily najít rychle pevnější pozice před 

zvolením budoucího prezidenta Spojených států.             

 

Co se tedy mezitím dělo s Usámou bin Ládinem přezdívaným Finančník poté, co byl 

vyhoštěn ze Saúdské Arábie? Ještě před přesunem do Súdánu, jehož vládu ovládala 

Národní islámská fronta v čele s Hasanem al-Turábím, se bin Ládin vrátil do 

Afghánistánu. Ačkoliv zde boje pokračovaly, nejednalo se o džihád proti 

nemuslimům a vůdci jednotlivých kmenových klanů odmítali přijímat bin Ládinovi 

rady, podněty a řád. Bin Ládin se tedy odebral do Súdánu. Je třeba zdůraznit, že 

přestože súdánská vláda bin Ládina a jeho muže - arabské veterány z afghánské 

války – a zejména jeho peníze v zemi přijala, většině těchto bojovníků hrozilo ve 

                                                 
84 Thermidor – dle studie prof. Cranea Brittona je to část etapy revoluce, která nastává ve chvíli, kdy 

se revoluční hnutí chopí vlády, institucionalizuje se a jeho zápal ochladne.  
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vlastní zemi vězení. Bin Ládin měl s al-Turbím stejné duchovní myšlení a hlavně 

ekonomické záměry, které se promítly do aktivit, při nichž společnými silami založili 

mnoho společných ekonomických subjektů: stavební firmu, investiční společnost, 

společnost pro kontrolu súdánských trhů s komoditami, letiště, kožedělný podnik. 

Navíc zorganizovali později uskutečněné plány jako byla výstavba silnice mezi 

dvěma největšími městy, výcvikové tábory pro vojáky, ubytování pro veterány 

z afghánské války, lodní dopravu zbraní do Bosny, podporu egyptských bojovníků či 

rozvoj saúdského zbrojního průmyslu. V roce 1998 USA vypracuje analýzu 

finančních mechanizmů al-Káidy, kterou Clarke shrnuje takto: „Jednotliví teroristé 

sice nestojí mnoho, ale udržet v chodu celou al-Káidu stojí velké peníze. A třebaže 

bin Ládinův osobní majetek byl při založení al-Káidy nepochybně užitečný, finanční 

síť celé organizace byla daleko nad možnostmi peněženky jednoho muže. Ve 

skutečnosti je to ohromný globální stroj na peníze“ (CLARKE, 2005, s. 181).      

 

Bin Ládin také poslal své klíčové zástupce do oblastí, o nichž předpokládal, že jsou 

možnou živnou půdou pro provedení džihádu – do Filipín a ruské provincie Čečny, 

dále podporoval protivládní organizace v Egyptě, Maroku a v různých částech 

Evropy. Cílem bin Ládinovi ,podpory‘ se stala také Bosna, která byla po pádu 

komunismu v Jugoslávii jako muslimská provincie „dlouho diskriminována 

křesťanským centrem a její pokus o nezávislost byl v roce 1991 brutálně potlačen 

Srby ovládanou vládou v Bělehradu. Bez ohledu na mezinárodní protesty udělala 

vláda George H. W. Bushe jen málo pro to, aby tato jatka zastavila“(Ibid., s. 133). 

Proto se i Bosna stala možným objektem pro realizaci bin Ládinovi vize vytvoření 

nového Kalifátu neboli islámského impéria. Na rozdíl od opomíjené Čečny byla však 

Bosna centrem pozornosti i západoevropských a amerických zpravodajských služeb.  

 

Tyto zpravodajské organizace vysledovaly, že do země od roku 1992 přijížděli 

bývalí afghánští mudžáhidové a spolu s nimi i koordinátoři, finančníci, nejrůznější 

logistici a ,charitativní organizace‘, a zakládali firmy a zejména bankovní sítě. Tito 

tvrdě vycvičení  vojáci s velkou mírou sebekontroly se stali oficiálně součásti 

bosenské armády – ve skutečnosti však bojovali na vlastní pěst. Při vyšetřování stop 

k jejich finančních zdrojům se zpravodajské služby dostaly kromě k bin Ládinovi 

v Súdánu také k centrům vybudovaným v předchozích letech  – k mešitě ve Finsbury 

Parku v Londýně, k Islámskému kulturnímu centru v Milánu, do Agentury pro 
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pomoc zemím třetího světa ve Vídni, k nadaci pro mezinárodní dobročinnost 

v Chicagu a do Organizace pro mezinárodní islámskou pomoc v Saúdské Arábii. 

Všechny tyto charity kryjící vojenskou činnost za tiché spolupráce a podpory Evropy 

i USA aktivně podporovali financování a organizaci mezinárodní brigády arabských 

bojovníků v Bosně.  

 

Ani v tomto boji proti teroristickým aktivitám se však evropským ani americkým 

vládám údajně nepodařilo najít adekvátní právní nástroje pro zásah proti těmto 

zločinným organizacím. Tyto mechanismy budou překvapivě nalezeny teprve po 11. 

září 2001, a to čile přes všechna utrpení, které přinesly masakry v Bosně. Vznikla 

mírová Daytonská dohoda, která mimo jiné požadovala vypovězení afghánských 

veteránů z Bosny po ukončení konfliktu. Pro následné zásahy USA do konfliktu byla 

možným právním podkladem právě tato diplomatická dohoda. Nicméně dle Clarka 

byly všechny nalezené buňky al-Káidy zlikvidovány až v roce 2002.  

 

Po červnu 1995, kdy přiletěl do Addis Abeby v Etiopii egyptský prezident Husní 

Mubarak na schůzi Organizace pro africkou jednotu a unikl atentátu egyptských 

protivládních aktivistů se základnou v Súdánu, požadoval Egypt zavedení sankcí 

Rady bezpečnosti OSN proti Súdánu. Súdán se tedy stal po Lybii druhou zemí, která 

byla sankcionována kvůli podpoře terorismu a to zvýšilo možnost Spojených států 

zasáhnout proti bin Ládinovi přímo. O této možnosti uvažovali pravděpodobně i 

Saúdové a Egypťané, a tak Súdán začal být pro finančníka nebezpečným. 

 

Roku 1996 se tedy začal přemisťovat do Afghánistánu, kde po deseti letech bojů 

jednotlivých kmenových organizací zasáhl Pákistán s cílem vrátit tím miliony 

afghánských uprchlíků do své vlasti. Pákistánská vojenská rozvědka vyzbrojila a 

vycvičila náboženské hnutí Tálibán, jejímž vůdcem se stal náboženský fanatik mulla 

Umar, ne nepodobný súdánskému Turábímu i samotnému bin Ládinovi. Ten se bin 

Ládinovu příjezdu a příjmu jeho mužů ani peněz nebránil.  

 

V této době měly americké zpravodajské služby poměrně podrobné informace o 

blízkém bin Ládinově spolupracovníkovi Abú Hafs al-Muratáním a to skýtalo 
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možnost tuto důležitou skupinu islamistů unést85. Mimo to požádal o ochranu 

Spojených států další bin Ládinův spolupracovník, Džamál al-Fadl, který údajně 

tuneloval fondy al-Káidy a bál se krutého potrestání. Tento muž poskytl odhalení 

charakteru podstatné části bin Ládinovi sítě, rozprostřené ve více než padesáti 

zemích světa. Přes získané informace armádní šéfové tuto navrhnutou akci únosu 

zamítli z důvodů nutnosti nasazení příliš velké síly, rizikovosti, porušení 

mezinárodního práva a podobně. Tento odmítavý přístup k pronásledování 

radikálních islamistických hnutí, charakteristický pro období před 11. zářím nazývá 

Clarke podle profesora Richarda Schultze termínem showstopper/showstopping – 

termínem označujícím závažné chyby v počítačovém softwaru, zabraňujícím správné 

funkci programu: „A ť šlo o pochytání válečných zločinců v Jugoslávii nebo teroristů 

v Africe a na Středním Východě, vždycky to byl stejný příběh. Bílý dům požadoval 

akci. Velení armády bylo proti. Pro prezidenta bylo skoro nemožné překonat jejich 

námitky. (...) Každý únos po dobu mého působení ve funkci předsedy 

Protiteroristické bezpečnostní skupiny v letech 1992 až 2001 navrhla CIA, 

Ministerstvo spravedlnosti nebo obrany, byl schválen“ (Clarke, 2005, s. 140). 

 

Přes administrativní i vnitropolitické roztržky bránicí zásahům proti teroristickým 

aktivitám86, se vrcholní představitelé Spojených států shodli, že přestanou neustále 

mluvit pouze o Usámovi bin Ládnovi, ale zaměří svou pozornost i pozornost 

                                                 
85 „Únosy, nebo přesněji ,mimořádná navrácení‘, jsou operace s cílem zatknout teroristy v jiné zemi a 

uvěznit je, obvykle bez vědomí a skoro vždy i bez oficiálního potvrzení ze strany hostitelské země. (...) 

V devadesátých letech se tyto únosy staly pro Protiteroristickou bezpečnostní skupinu rutinní 

záležitostí. Někdy zatýkající týmy FBI a jindy zaměstnanci CIA pravidelně zavlékali teroristy zpět do 

Spojených států, aby tam čelili soudu nebo aby byli následně převezeni do vězení v jiných zemích“ 

(CLARKE, 2005, s. 138-139). Takové praktiky umožňují těmto samozvaným institucím brát 

spravedlnost a právo do svých rukou, aniž by informovaly veřejnost či respektovaly mezinárodní 

dohody. Opačný zásah by byl patrně označen jako akt mezinárodního terorismu.     
86 Administrativní překážky a neochota se celou situací vůbec zabývat vzhledem k nedostatku 

informací se projevovala na všech úrovních bezpečnostních složek USA. Všechny pobočky FBI ještě 

v roce 1999 dle Clarka uváděly, že směrnice generálního prokurátora jim neumožňuje začít po 

známkách terorismu pátrat, dokud se nedozví o spáchaném trestném činu: „Dokud jim někdo nedá 

počáteční tip, nemohou ani navštěvovat bohoslužby v mešitách nebo sedět na schůzích studentských 

skupin. Nesmějí si ani vytisknout webové stránky nějaké organizace, pokud ji nepodezírají z přípravy 

trestného činu. V mnoha velkých městech agenti ostatně ani nemají přístup na internet“ (CLARKE, 

2005, s. 203).           
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veřejnosti na celou síť – al-Káidu. Clarke však přiznává, že toto předsevzetí stejně 

málokdo dodržel, protože zaujetí jedním mužem, vůdcem organizace, stale rostlo. 

Spolu s tím však rostla také popularita člověka, který si zaslouží obdiv sporných 

hodnot za to, že sjednotil dříve izolované odpůrce z tuctů zemí, což se v moderních 

dějinách v takové míře nikomu před ním nepodařilo. A přestože je zřejmé, že tento 

fanatický vůdce oplývá nadprůměrnými organizačními, strategickými a vůdcovskými 

schopnostmi,  otázkou zůstává, v jaké míře mu k vybudování radikální organizace al-

Káida svou spoluprací pomohl přímo či nepřímo systém euro-americké civilizace a 

jeho obchodní, vojenské a politické složky, proti kterým nyní bojuje.        

       

Rok 1998 znamenal oficiální posílení a podporu al-Káidy organizací Egyptský 

islámský džihád. Duchovní vůdce této skupiny slepý šejk Abdul Rahmán byl totiž 

odsouzen a následně uvězněn ve Spojených státech. Islamističtí extremisté 

odpověděli masakrem šedesáti dvou turistů v egyptském Luxoru. Hrozba zhroucení 

egyptského turismu donutila egyptskou vládu tvrdě zakročit proti bojovníkům, kteří 

se ve svém oslabení přimkli k bin Ládinovi a společně pak vydali prohlášení o válce 

proti Egyptu, Spojeným státům a dalším vládám.  

 

Je nutné zdůraznit, že od devadesátých let dvacátého století nabývá termín 

terorismus jiných významů, než jaké měl dosud. Jeho rozměr se z lokálních, 

vnitrostátních konfliktů rozšiřuje na celosvětový problém. Požadavky členů 

radikálních skupin již často nemají charakter konkrétních požadavků (propuštění 

vězněných zločinců, změny zákonů, učinění prohlášení), ale globálnější charakter, 

kde jsou cíle dlouhodobé, nekonkrétní a adresátem je často skupina lidí – politické 

strany, vláda či národ, že daný požadavek nemůže být ani při případné snaze 

vyslyšen.   

 

Účinnému vyšetřování násilných ideologických aktů paradoxně zabraňuje 

exponenciální vývoj moderních technologií, nebývalý nárůst a zasíťování dopravy, 

globalismus,  multikulturalismus a anonymita velkých měst. V dřívějších dobách 

mohly složky pro národní bezpečnost lépe odhadnout, který politický či společenský 

akt způsobí konflikt a přibližně určit i dobu a místo případného útoku, kdy proti sobě 

stojícími byly obvykle, alespoň na první pohled, pouze dvě strany. Nyní jsme 

v situaci, kdy nejen islamističtí radikálové, ale také organizovaní zločinci či členové 
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nejrůznějších sekt zakládají takzvané spící buňky (zejména v případě islamistického 

terorismu), vřazují se do každodenního západního způsobu života, tráví až dekády 

svých individuálních životů v organizacích společnosti, kterou chtějí ideologicky 

,napravit‘, zakládají obchodní sítě, organizace a služby, jejichž prostřednictvím 

získávají peníze. Jsou to obchodní sítě fungující v rámci majoritních společností, 

které za účelem zisku neřeší původ investic. Jejich síťová horizontální organizace je 

odolná, poněvadž rozbití jednoho svazku možná naruší bezprostředně navazující 

buňky, ale nemá šanci zasáhnout nebo ochromit neexistující špičku pyramidy, 

centrálu. Zde je třeba zdůraznit, že představa al-Káidy a podobných organizací jako 

přísně organizovaného vojenského útvaru, je nepřesná. Jednotlivé buňky o sobě 

mnohdy ani nejsou informovány, nezávisí na sobě. Veřejné akty terorismu jsou 

mnohdy dílem náhody, momentální situace, nečekaným výsledkem nahrubo 

naplánované akce87. Tento fakt potvrzuje také Tomáš Raděj, který hovoří o 

rasantnějším a častějším užití sebevražedných taktik rozšiřujícím se do nových zemí 

(Indonésie, Maroko, Rusko, Uzbekistán, Velká Británie a další: „Není tomu tak 

proto, že by všechny akce orchestrovala fenomenální al-Káida, chimérická 

teroristická organizace Usámy bin Ládina a jeho společníků. Skupina okolo této již 

mytické postavy islámského radikalismu sice existovala a do jisté míry jistě stále 

existuje, ale představa, že sofistikovaně řídí teroristické operace po celém světě, od 

Maroka po Indonésii, je, mírně řečeno, úsměvná“ (RADĚJ, In: SOULEIMANOV, 

2006, s. 263). Raděj pokračuje tím, že přes tento známý fakt západní média šíří 

informace v tom duchu, že al-Káida má své spící buňky či chapadla po celém světě a 

tyto jen čekají na rozkaz k aktivaci, zatímco pravdou je, že mnoho násilných aktů 

většinou spíše úzce souvisí s místním osvobozeneckým či teroristickým bojem 

místních zdrojů. Naopak síla al-Káidy spočívá ve faktu, že není ucelenou 

teroristickou organizací či sítí a dle T. Mužíka je ji třeba chápat spíš jako globální 

ideologickou vizi a taktiku.          

 

                                                 
87 O organizaci al-Káida G. Kepel v roce 2006 dokonce píše, že síť prochází spíše obdobím nejistot. 

Existuje mnoho pochybností, zda její duchovní vůdce Bin Ládin vůbec žije či je invalidní. Mnoho 

informací, včetně charakteru nejrůznějších mediálních prohlášení nenasvědčují tomu, že by al-Káida 

byla „vysoce výkonnou a respekt vzbuzující organizací. Spíš to svědčí o trhlinách jak v systému její 

vlastní ochrany, tak v její komunikační politice a v sítích, jež vybudovala se svými spojenci“  (KEPEL, 

2006, s. 123).   
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Pro lepší ilustraci je možné zmínit další organizaci radikálního hnutí Hamás: 

v devadesátých letech dvacátého století se toto hnutí nesmírně rozrostlo a přestože si 

dle M. Juergensmeyera vyvinulo propracovanou organizační strukturu rozdělenou na 

politické a vojenské křídlo, těžištěm hnutí i nadále zůstaly decentralizované místní 

skupiny: „Navíc v rámci vojenského křídla existovala oddělená organizační 

struktura odpovědná za tajné buňky, které zajišťovaly rekrutování a náležitý výcvik 

mladých mužů, z nichž se poté stávali vykonavatelé ‚sebemučednických‘ misí, jak 

tomu říkal Rantísí88. Příslušníci těchto buněk byli v obecnějším palestickém 

společenství zřídka jakkoli známí, a dokonce i jejich vlastní rodinné příslušníky 

šokovalo, když se o jejich angažmá dozvěděli, což se ovšem nezřídka stávalo teprve 

poté, co své osudové poslání naplnili“ (JUERGENSMEYER, 2007, s. 107). 

Juergensmeyer dále uvádí, že podporu od některých civilních Palestinců dostává 

Hamás ne primárně pro své radikální názory a finanční podporu, ale kvůli faktu, že 

udržuje sekulární Palestinskou samosprávu ve střehu a tím je paradoxně stabilnější 

než by byla bez Hamásu. Juergensmeyer přímo cituje studenta, se kterým se potkal 

v některé z pobřežních kaváren v Gaze: „Hamás se časem nemění, protože je založen 

na náboženských principech“ (Ibid., s. 109).         

 

Organizace takového druhu mají motivaci a jistou podporu svého počínání o to 

stabilnější, že kromě možnosti získání hmotných výhod, jsou jejich cíle zaštítěny a 

posvěceny mocnou ideologií, která frustrovaným lidem, hledajícím obživu, práci, 

místo a význam ve světě poskytuje vzdělání, stravu a hlavně smysl života. 

Extrémistické organizace lidem často umožňují studium na prestižních západních 

univerzitách. Vzdělávací systém je jedním z prostředků, jak šířit myšlenky 

duchovních vůdců, mučedníků, autorit mezi extremisty po celém světě - vytvářejí jej 

„dvě důležité komunikační sítě: university a muslimské duchovenstvo. Průsečíkem 

obou těchto sítí je muslimský vzdělávací systém, zvláště školy a koleje, které jsou pod 

přímým dohledem duchovenstva“ (Ibid., s. 113).   

 

Vědomí, že jejich studium má určitý ideologický účel, těmto zpravidla mladým 

lidem pomáhá vyrovnávat se s rozdílnými kulturními vzory, které jsou někdy pro 

běžné muslimské i jiné zahraniční studenty, frustrující. Člověku, žijícímu v západní 

                                                 
88 Abdal Azíz Rantísí  - jeden ze zakladatelů hnutí Hamás. 
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euro-americké kultuře může použití slova frustrující připadat příliš silné, zejména 

v době, kdy je obvyklé vyjíždět studovat do zahraničí a obecně cestovat, avšak 

kulturní nevědomé rozdíly v každodenním životě jsou skutečně nezanedbatelné. 

Učebnicovým příkladem může být sice poněkud alibistické, ale charakterem ne 

neobvyklé vyjádření Mahmúda Abouhalimy, zvaného Rudý Mahmúd, který je 

zapleten do několika významných násilných extremistických akcí. V rozhovoru s M. 

Juergensmeyerem vysvětloval, že „muslimské náboženství zachraňuje padlé a osobní 

život člověka naplňuje smyslem. Právě tento smysl on sám zoufale potřeboval, když 

mu popletl hlavu životní styl sekulární společnosti, napřed v Německu a potom i ve 

Spojených státech89. Vyprávěl mi příběh, svého druhu podobenství o lvíčeti 

vychovávaném mezi ovcemi. Lvíče bylo přesvědčeno, že je ovce, dokud nepřišel jiný 

lev a neukázal mu jeho vlastní obraz v rybníce. Podobnou službu Abouhalimovi, jak 

mi řekl, prokázali jeho muslimští učitelé a duchovní četba. Ukázali mu, že je ‚muslim, 

a ne ovce‘“ (Ibid., s. 93).      

    

Vrátíme-li se zpět k hnutí Hamás – M. Juergensmeyer zmiňuje kromě její známé 

militantní tváře také aktivity, které podporují civilisty a obyvatele samotné Palestiny, 

trpící vojenskými zásahy všech zúčastněných stran: „Hnutí zde subvencuje kliniky a 

základní školy a přispívá i na programy péče o sirotky a poskytování bezplatných 

potravin. Hamás finančně podporuje lidi v nouzi – nejen rodiny sebevražedných 

atentátníků, nýbrž všechny, kdo strádají útoky izraelské armády namířenými proti 

činitelům Hamásu. Když například izraelská armáda jako trest pro ty, kdo 

podporovali akce Hamásu, začala bořit Palestincům domy, poskytovalo hnutí 

postiženým palestinským rodinám finanční vyrovnání, jež často přesáhlo hodnotu 

zničených domů“  (Ibid., s. 108). Obecně lze říci, že řada extremistických hnutí, které 

šíření islámu kryjí pod pojem džihád, vznikala jako politická opoziční reakce na 

vládnoucí režimy. T. Mužík tento proces zahrnuje pod průvodní jev a důsledky 

modernizačních procesů zejména v kulturně-politické, sociální i ekonomické oblasti. 

                                                 
89 Příklad je o to přilnavější, že Abouhalima na jiném místě zprostředkovaného rozhovoru M. 

Juergensmeyerem paradoxně USA chválí za náboženskou svobodu a dokonce tvrdí, že je pro něho 

snazší být dobrým muslimem ve Spojených státech než Egyptě. Otázkou však zůstává, jestli tento 

výrok z úst tohoto extremisty neznamená spíše než náboženskou svobodu ve Spojených státech 

amerických to, že je tam větší prostor k aktivitám tohoto druhu, a možná i jejich podpora – ať už 

přímá či nepřímá.         
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Tyto organizace v podstatě nabízejí možnou alternativu v podobě ideální muslimské 

obce, fungující v konkrétním státu či celosvětově bez ohledu na geografické hranice. 

Důvěryhodnost pro mobilizaci případných přívrženců z řad civilních obyvatel jim 

dodává právě jejich častá „veřejně prospěšná činnost, především zajištění základních 

sociálních, zdravotních či vzdělávacích potřeb tam, kde tyto funkce nechce či nemůže 

plně zastávat stát“ (T. MUŽÍK, In: SOULEIMANOV, 2006, s. 273).  

            

Nevyzpytatelnost novodobých útoků takových skupin spočívá ve vybraných cílech 

útoků jako jsou dopravní infrastruktury, energetická centra či počítačové sítě, které 

řídí činnost velkoměst. Clarke hovoří o zranitelnosti celých USA, jejíž závislost na 

informačních systémech je v principu srovnatelná s Evropou: „Země je stále více 

závislá na počítačových sítích, které jsou zranitelné prostřednictvím útočníků bez 

výbušnin – hackerů. (...) Celé Spojené státy začaly spoléhat na zranitelné počítačové 

sítě, které řídí dopravu, bankovnictví, energetické systémy, i další ,kriticky důležité 

infrastruktury‘“ (CLARKE, 2005, s. 160). Útoky tohoto druhu jsou jistě ochromující, 

ale zároveň jsou průvodním jevem, se kterým musí společnost vyvíjející moderní 

technologie počítat: „Teroristé převádějí peníze pomocí staromódního pašeráctví i 

bankovními převody přes nečekané (a často i neregulované) díry v celosvětovém 

bankovním systému, stejně jako prostřednictvím rostoucí sítě islámských bank“90 

(Ibid., s. 181).   

 

Kybernetické hrozby 

V této části se nevyhneme malému, avšak důležitému odbočení, které by nám mělo 

umožnit  pochopit další, ne vždy plně uvědomovaný a zdůrazněný rozměr současné 

společnosti v kulturně-politickém kontextu. V důsledku rychlého rozvoje 

nejrůznějších technologií na všech úrovních lidského života, očividně dochází 

k nebývalé specializaci jednotlivých externalizací člověka a tím i k zákonité 

neschopnosti člověka jako jednotlivce, ale i celé společnosti přizpůsobit se tomuto 

                                                 
90 Teroristé komplikují vyšetřování stop systémem práce v několika rovinách, peníze distribuují 

v rámci západních bankovních systémů, v rámci legálních bankovních sítí v muslimských zemích a 

dále prostřednictvím výše uvedeného využívání systémových chyb a v neposlední řadě téměř 

nepostižitelným systémem hawala, pravěkým podzemním systémem, který poskytuje převody peněz 

bez pohybu peněz samotných a písemných záznamů.       
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tempu rozvoje. S těmito tendencemi úzce souvisí vznik kulturních, sociálních a ve 

finále i ekonomických mezer a skluzů, které se zpětně jen těžko vyplňují či dohánějí.  

 

S vývojem technologií souvisí nebývalé zvýšení objemu zpracovávaných, 

přenášených, sdílených a uchovávaných dat. Data a systémy pro jejich zpracovávání 

představují pro jejich vlastníky aktiva nesmírné hodnoty. Síla či důležitost jedince, 

společnosti, státu se často posuzuje podle množství informací, které vytváří či 

ovládá. To je rozměr současné společnosti, kterou můžeme bezpochyby nazvat 

společností informační. 

 

 Manipulace s informacemi a datovými systémy probíhá převážně v elektronické 

podobě – v moderní informační společnosti téměř vše, od zdravotnických registrů, 

přes dopravní systémy, telematické projekty, bankovní sítě, až po vojenské složky, 

závisí na počítačových sítích. Vytváří se takzvaný kyberprostor, virtuální realita či 

paralelní svět, který funguje dle svých vlastních zákonitostí. Tento kyberprostor 

zajišťuje chod hospodářství veřejného i soukromého sektoru, trávení volného času, 

vzdělání, sdílení informací, v mnoha ohledech usnadňuje život lidí, ale zároveň vede 

ke stále větší specializaci a vytváření závislosti lidí na počítačových sítích. Tím se 

ztrácí možnost zastupitelnosti, nahraditelnosti systémem původním (postaveném na 

přímém lidském kontaktu) nebo se tím možnost využívání jiných způsobů 

komunikací komplikuje.   

 
Nejrozšířenějším způsobem každodenního využití přenosu informací mezi lidmi je 

internet, tedy původně vojenský vynález, který se vyvinul až k využívání v civilním 

prostředí. Obsahuje obrovské množství dat, které lze získávat anonymně, v podstatě 

z jednoho zdroje a ve většině případů zdarma. Informace se přenášejí takovou 

rychlostí, že určitá data se mohou objevit až na druhém konci světa během zlomku 

sekundy. Zdá se, že tok informací nezná hranic. Rozhodně zde nehrají pražádnou roli 

hranice geografické a státní – dostupnost je spíše určována alternativami spojení, 

množstvím a rychlostmi přenosu, dostupností patřičného vybavení, jazykovým 

vzděláním, schopností ovládat počítač či potřebné médium. Vlastní zákonitosti a 

obtížná kontrolovatelnost internetových sítí umožňuje hovořit o vytvoření prostoru 

pro svobodu slova s vlastními velmi specifickými zákonitostmi. Dalším průvodním 

jevem je změna toku informací. Informace z internetu již nejsou shrnutím dat a 
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aktualit z denního tisku, různých periodik či knih, právě naopak – mnoho tištěných 

zdrojů má své kořeny na internetových stránkách.       

 

Paralelně s nárůstem využívání moderních technologií v denním životě společnosti 

vzrůstá i tendence k jejich zneužívání. Charakter kyberprostoru, který bude přiblížen 

níže, zvyšuje přitažlivost vyspělých technologií ke zneužívání – neetické až 

kriminální činnosti91. Hlavní motivací bývá opět většinou ekonomický zisk92. 

Kybernetická kriminalita je klasifikována jako typická kriminalita bílých límců – to 

znamená osob, kteří nepáchají činy klasické násilné kriminality, ale ekonomickou 

zločinnost typu tzv. Jekyll-Hyde syndromu. Pachatelé mohou působit v běžném 

životě jako naprosto bezúhonní, avšak v kyberprostoru mohou páchat závažně 

neetickou či dokonce trestnou činnost. Pro tento jev se používá termín kybernalita a 

její prudký nárůst je umožněn výhodným charakterem virtuálního prostoru:      

 
� Globální dostupnost – možnost velké vzdálenosti mezi pachatelem a obětí, 

dostupnost ze vzdáleného místa; 

� Nesmírná rychlost – možnost kopírovat, ničit, měnit velké objemy dat 

v krátkém časovém úseku. Možnost efektivní komunikace mezi 

nejrůznějšími částmi světa; 

� Anonymita – řada zcela anonymních rozhraní na internetu, vzhledem 

k obrovskému množství přenosu dat, je malá pravděpodobnost zachycení 

jednotlivých zpráv; 

                                                 
91 V českém zákone se těchto aktů týkají zejména následující paragrafy: §93: Teror; §95: Teroristický 

útok; §96: Záškodnictví; §97: Sabotáž; §179: Úmyslné ohrožení; §108: Ohrožení z nedbalosti; §182: 

Úmyslné poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení; §184: Poškozování a 

ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti: Jedná se o případy, při nichž jsou 

prostřednictvím nelegálních operací v rámci informačních a komunikačních technologií ohroženy 

životy a zdraví lidí, dopravní systémy, letecký provoz, nemocnice, atd., ať již v takových situacích je 

či není deklarována politická motivace útoku, resp. ať již se jedná o úmyslnou aktivitu, nebo aktivitu 

z nedbalosti.  
92 Nejtypičtějším je zneužívání prostředků prostřednictvím bankovních sítí (kupříkladu již zmíněné 

islámské bankovnictví za plné spolupráce běžných bankovních mechanismů na celém světě). 

Náchylnost ke zneužití nezanedbatelně podporuje fakt, že banky stále více přecházejí na  čím dál 

složitější počítačové zpracování dat a používání internetu pro finanční operace je již běžnou a 

bankami preferovanou metodou bezhotovostní manipulace.       
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� Multimedialita – možnost výměny všech běžných nositelů informací – 

obraz, text, zvuk; 

� Relativně nízké náklady a snadná uživatelská vstřícnost – dosažitelnost pro 

stále početnější spektrum obyvatel bez nároků na předešlé vzdělání; 

� Asymetrie mezi útočníky a obránci – asymetrie nákladnosti a efektivity 

útoku a obrany; 

� Stoupající nucená důvěra – stroje nahrazují člověka, který se na ně musí 

spolehnout; člověk není schopen plně kontrolovat konkrétní strojové 

výstupy. Podvědomá i vědomá důvěra k počítači (nikdo ručně 

nepřepočítává výsledky kalkulačky, tím spíše nekontroluje výstupy 

programu). 

 
Z toho vyplývá, že subjekt, který má možnost operovat s informacemi, získává moc 

odpovídající množství dat, se kterými může nakládat. To pochopitelně znamená 

nutnost dvou a víceúrovňové komunikace, která eventuelně přechází i v konflikt 

jednotlivých subjektů. Konflikt se může rozvinout až do podoby informační války 

(anglicky information war, infowar, information warfare), jež dosáhla 

celospolečenského rozměru. Cílem této války je získat informační převahu nebo 

vyřadit technologickou infrastrukturu protivníka. Konflikt v podobě informační 

války je někdy také nazývám kyberterorismem a to tehdy, stane-li se politicky 

motivovaným útokem v kyberprostoru se záměrem dosáhnout svého cíle 

prostřednictvím strachu a paniky. Dle Juergensmeyera se terorismus stává skutečnou 

globální událostí srovnatelnou s nadnárodními událostmi, k nimž dochází 

v globálním hospodářství. Vzhledem ke zmíněným charakteristikám kyberterorismu 

lze tuto domněnku jen potvrdit: „Je ironií, že se terorismus stal mocnější globální 

politickou silou než organizované politické úsilí o jeho omezení a potlačení. Spojené 

národy postrádají vojenskou sílu i kapacitu tajných služeb, bez níž nelze proti 

celosvětovému terorismu účinně zakročit. Namísto OSN jsou tak dnes různé státy 

nuceny vytvářet sdružení, která jim umožňují nezbytné sdílení informací a organizaci 

společných akcí, bez nichž silám v mezinárodním měřítku nelze čelit“ 

(JUERGENSMEYER, 2007, s. 187). Juergensmeyer hovoří také o vytváření 

takzvaného etnického kyberprostoru, který spojuje lidi historicky stejného 

geografického původu. Pocit vykořenění a okrajovosti plynoucí z jiné národní či 

etnické totožnosti emigrantů může vést ke snaze nalézt svou poloztracenou identitu 
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opět prostřednictvím komunikace přes internetovou síť. Juergensmeyer tento jev 

nazývá vytvářením e-mailových národností, kdy „nadnárodní sítě spojují jednotlivce 

kulturně navzdory tomu, že zeměpisně mohou žít na velice rozmanitých místech, a 

přes různá omezení, která plynou ze státních hranic mezi nimi. Tyto národnosti 

sjednocené internetovými stránkami a dalšími možnostmi, jež dnes světová síť nabízí, 

jsou jakousi nadstavbou tradičních společností a jejich příslušníky a kultury 

nalezneme po celém světě“  (Ibid., s. 245).  Možnosti oslovit velké množství lidí, 

kterým chybí pocit národní sounáležitosti právě využívají v mnoha směrech 

extremistické organizace – k náboru členů, organizaci na dálku, získávání příspěvků, 

šíření ideologie atd.       

 

Pokud se na tuto problematiku podíváme v měřítku euro-americké civilizace, která 

v záležitosti nových technologií udává tempo vývoje, nelze v tomto směru zcela určit 

budoucí vývoj, nicméně je zřejmé, že Evropská Unie nebo řekněme Evropa obecně, 

v oblasti ochrany a ovládání kyberprostoru zaostala za Spojenými státy americkými a 

toto zpoždění se nadále prohlubuje. Je tomu tak i proto, že starý kontinent klade větší 

důraz na ochranu lidských práv a tím (v určitém smyslu) příliš rychlý rozvoj alespoň 

částečně brzdí. Nicméně USA se pochopitelně svého předstihu před zbytkem světa 

dobrovolně nezřeknou a v důsledku toho se technologická závislost Evropy na USA 

bude s největší pravděpodobností dále prohlubovat. Je třeba zdůraznit, že hlediska 

mezinárodních vztahů je kybernetické prostředí klíčovou oblastí.      

 

Shrneme-li stručně vládní období George Bushe staršího a Billa Clintona, dle G. 

Kepela se v očích nastupující vlády neokonzervantistů těmto prezidentům a jejich 

vládám nepodařilo poučit se z rozpadu sovětského bloku k zajištění hluboké revize 

mezinárodního systému a upevnění výjimečné pozice Spojených států jakožto jediné 

supervelmoci v jeho středu: „Všechno probíhá tak, jako kdyby si americká vláda líně 

hověla v peřině norem a institucí existujících od konce druhé světové války, zatímco 

ve skutečnosti jsou tyto normy a instituce od pádu Sovětského svazu nepoužitelné. Je 

naopak třeba aplikovat v praxi nové reality světového poměru sil, (…) rozrušit normy 

a instituce, aby se všude mohl šířit model americké demokracie. Se zánikem sovětské 

hrozby pominula doba, kdy neokonzervativní ideologie hlásala rovnováhu strachu. 

Nyní je třeba na všech frontách přejít do ofensivy ve jménu svrchovaných hodnot 
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Dobra (které jsou totožné se správně chápanými zájmy Spojených států) (…)“  

(KEPEL, 2006, s. 63).    

2.4.5 George W. Bush mladší (2001 – dodnes) – Cyklický vývoj vlád a 

krátkodobé cíle 

 

V souvislosti s událostmi 11. září 2001 i jinými útoky al-Káidy a dalších 

muslimských extremistů Clarke několikrát zdůrazňuje jeden rozdílný prvek 

v myšlení vrcholných představitelů USA na straně jedné a vůdců al-Káidy na straně 

druhé. Zatímco vůdcové těchto radikálních organizací bojují proti nenáviděnému 

systému s tím vědomím, že boj může trvat celá desetiletí a zapojeny mohou být 

dlouhé generace, druhá strana sahá k opatřením v hranicích čtyřletých volebních 

období. Islámští odpůrci jsou tedy přes pochybnou hodnotu svých cílů vybaveni 

fascinující sílou náboženského vědomí, přesahujícího ohraničení času individuálního 

života na zemi.  

 

V roce 2000 v USA začal nový volební cyklus v čele s prezidentem Georgem W. 

Bushem ml. Překvapivé je, že ačkoliv právě v roce 2000 dochází k vyostření a 

opětovnému zhroucení mírových jednání v izraelsko-arabském konfliktu na území 

Palestiny, dle G. Kepela Američané arabského původu prý masově hlasují pro G. W. 

Bushe: „Pocházel z dynastie texaských naftařů, už tradičně ochotných vnímat 

arabské zájmy, a kandidoval proti Alu Gorovi, představiteli Demokratické strany, 

která se těšila podpoře většiny amerických židovských organizací (…). V arabském 

světě, bylo zvolení ‚Bushova syna’ považováno za skvělou předzvěst: jeho otec 

vykonával v r. 1991 nátlak na Jicchaka Šamira, aby se na summitu v Madridu setkal 

s palestinskými předáky“ (Ibid., s. 20). Ať bylo očekávání amerických Arabů 

jakékoliv, v průběhu vlády G.W. Bushe došlo k zářijovým útokům, jež v různých 

významech znamenají celosvětový neoddiskutovatelný historický milník. Takto tuto 

událost vnímá pravděpodobně většinová veřejnost. Nicméně v duchu předchozích 

kapitol bychom tento milník nazvali spíše jednou z prvních performancí terorismu za 

účasti celosvětové veřejnosti. Slovní spojení různé významy bylo pochopitelně užito 

záměrně, poněvadž zatímco pro některé analytiky byl tento útok aktem, který se dal 

očekávat (a tím pádem mu šlo teoreticky i zabránit), pro jiné znamenal šok v podobě 

zkušenosti nového druhu mezinárodních konfliktů. Slovy G. Kepela: „Atentáty z 11. 
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září byly vysoce působivým vyvrcholením chladného a racionálního procesu, který 

přivedl proud radikálního islamismu až k zosnování teroristického útoku na samo 

srdce Spojených států. Pro ty, kdo ho objednali nebo vykonali, nepředstavují atentáty 

na USA ani začátek, ani konec. Představují do té doby nevídaný způsob uskutečnění 

již dříve vypracované a také odzkoušené strategie, v níž i nadále pokračují. Nicméně 

žádný ze sebevražedných útoků spáchaných před 11. zářím či po něm neměl tak 

výjimečný dopad a nevyvolal tak výjimečnou reakci“ (Ibid., s. 74).    

 

Jak je obvyklé, zpětné analýzy události vyvolaly otázky a teorie typu ,co by, kdyby‘. 

Jedním z dnes již jakoby pozapomenutým tématem kupříkladu je, že na palubě 

útočícího letadla byli lidé, jenž měla FBI v evidenci členů al-Káidy93. Jak je možné, 

že se tito lidé do letadla dostali? Přesné odpovědi zná asi málokdo, podle Clarka jen 

víme, že CIA o přítomnosti některých z únosců v zemi věděla, a že této organizaci 

trvalo celé měsíce, než informovala FBI. FBI zase ,pozapomněla‘ informovat 

Federální leteckou zprávu.       

 

Následný vývoj po útocích překvapil i Richarda A. Clarka, který se v té době 

problematice terorismu intenzívně věnoval na pozici Národního koordinátora pro 

bezpečnost a boj s terorismem, jako zvláštní poradce prezidenta pro bezpečnost 

kybernetického prostoru a  navíc předsedal Prezidentské radě pro ochranu kritické 

infrastruktury: „Domníval jsem se, že po 11. září ustanou hádky a každý konečně 

pochopí, co je třeba dělat, a pustí se do práce. Boj za zničení al-Káidy, za stabilizaci 

států ohrožených radikálními islamistickými, teroristy, nabídnutí jasné alternativy 

proti radikální ,teologii‘ a ideologii teroristů, snížení naší vlastní zranitelnosti – to je 

spravedlivá válka. (...) Stejně jako já, i ostatní věřili tomu, že konečně probuzené 

                                                 
93 Na takové situace při studiu jednotlivých teroristických aktů narážíme téměř v každém případě. 

Kupříkladu již zmíněný egyptský slepý šejch Umar Abd ar-Rahmán, zapletený do řady násilných 

protivládních útoků a vražd, kromě jiného i podezřelý z pokusu o atentát na spisovatele Nadžíba 

Mahfúze, držitele Nobelovy ceny za literaturu: „Vše nasvědčuje tomu, že do Spojených států se dostal 

omylem: úředníci americké ambasády v Chartúmu si zřejmě nevšimli, že jeho jméno figuruje na 

seznamu osob, které ke vstupu do Spojených států potřebují zvláštní povolení – někteří komentátoři 

ovšem uvádějí, že se šejchovi dostalo mimořádné přízně ze strany CIA, jelikož v devadesátých letech 

dvacátého století podporoval antikomunistické vzbouřence vedoucí boj proti Afghánistánu, a vstup na 

území Spojených států mu byl umožněn jako svého druhu odměna“ (JUERGENSMEYER, 2007, s. 

95).    
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vládní struktury se komplexně a systematicky věnují terorismu. Mýlili jsme 

se“(CLARKE, 2005, s. 224-225). Kepel poněkud ironicky dodává, že nechtěl-li si 

Bílý dům G. W. Buse zadat, nemohl „uvažovat v rámci odvety za  atentáty o tom, že 

by se omezil na pronásledování bandy vyzáblých vousáčů, kteří se schovávají 

v jeskyních, v hotelových pokojích a předměstských bytech, a to i kdyby byli vybaveni 

satelitními telefony a bankovními účty ve všech možných daňových rájích či jiných 

‚off-shore‘ institucích světa. Potřebuje protivníka hodného jeho síly, protivníka 

s viditelnou hard power: stát s územím a státními institucemi; nepotřebuje naopak 

nějakou teroristickou ‚NGO‘, nevládní organizaci, která má sice obrovskou ničivou 

sílu, ale žádný status a žádné sídlo“ (KEPEL, 2006, s. 107). Kepel zdůrazňuje, že 

Washington nebyl zejména kulturně připraven byť jen vnímat aktéry, u nichž 

nevystopuje institucionální formu.    

 

G. Kepel vysvětluje následný rozvoj událostí tím, že skupina poradců pro zahraniční 

věci G. W. Bushe (vedená šéfkou Národní bezpečnostní rady) byla rozdělena na dva 

tábory: skupinu, jíž názorově zastupoval zejména Colin Powell a ministerstvo 

zahraničí, přičemž tato skupina se opírala dle Kepela o institucionální diplomatickou 

tradici a o CIA a doporučovala „uvážlivý realismus, který by se vystříhal jakéhokoliv 

narušení světového pořádku, přestože na světové scéně už nefiguroval sovětský 

protivník“ (Ibid., s. 45). Tato skupina by chtěla pokračovat směrem užívání 

mnohostranných instrumentů v podobě OSN s využitím pozice USA jako jediné 

světové supervelmoci. Druhou skupinu reprezentoval zejména náměstek ministra 

obrany Paul Wolfowitz s civilními úředníky Pentagonu, který byl pro „radikální 

změnu ve světovém pořádku. Ten měl napříště odrážet americkou všemocnost a 

‚konec dějin‘, který tato skupina politiků považuje za její důsledek“ (Ibid., s. 46). 

Bush se po zářijových atentátech přiklonil k představě druhé skupiny a tak se vedle 

specifických úkolů v oblasti problematiky Blízkého východu mají dle Kepela 

prosadit dva dlouhodobé cíle USA, tj. zabezpečení dodávek ropy a stabilizace 

existence státu Izrael. Kromě toho však Kepel zmiňuje další poslání, jímž je změnit 

světový řád podle ideologické linie neokonzervativců: „Ve skutečnosti však jsou 

řešení, pro něž se rozhodne prezident Bush složitější a neomezují se na teze tohoto 

tábora (…). Ovšem vliv neokonzervativců v nejvyšších rozhodovacích instancích je 

mimořádný, uvážíme-li, že jde o relativně omezenou skupinu několika desítek 

intelektuálů a univerzitních pedagogů, vyznávajících světový názor daný úzce 
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vyhraněnou doktrínou a ideologií. Dokázali svou Weltanschaung po 11. září 

perfektně prodat a ještě v oné rozjitřené době ji prosadit proti pragmatickým a 

realistickým úvahám, jež obvykle v zahraniční politice Spojených států posledních 

desetiletí nakonec vždycky převládly“ (Ibid., s. 46).           

         

Namísto zkoumání otázek, co může být cílem příštích útoků a jak původce útoků 

zničit, se tedy ministr Rumsfeld a jeho náměstek Paul Wolfowitz začali věnovat 

teorii, že útočící skupina musela mít zaručeně podporu nějakého muslimského státu 

na to, aby provedla tak sofistikovaný útok. A nemohl to být jiný stát než Irák. Přes 

naléhání Colina Powella, aby byla pozornost soustředěna na al-Káidu a zejména její 

základny v Afghánistánu, Rumsfeld trval na tom, že „v Afghánistánu nejsou žádné 

pořádné cíle k bombardování“ (CLARKE, 2005, s. 40), a že by USA měly zvážit 

možnost bombardovat Irák. Prezident Bush jeho postoj potvrdil tím, že přikázal 

vyšetřit, zda se na útocích Irák skutečně nepodílí. Všechna ministerstva a agentury 

pro národní bezpečnost se shodla na tom, že Irák ani Saddám Husajn spolu 

nespolupracovali. Vědělo se o jistých vazbách na Írán, Pákistán, Saúdskou Arábii či 

Jemen, ne však na Irák. V tomto smyslu bylo prezidentovi Spojených států zasláno 

memorandum, avšak jak sám Clark zmiňuje, neexistují žádné důkazy o tom, že by jej 

dostal. 

 

Na tomto místě je nutné podotknout, že charakter událostí a rozhodnutí USA po 

útocích byly nepochybně vedeny spíše krátkodobými politickými cíli vlády 

Spojených států než v duchu  vypracovaných analýz, prezidentovi USA a jeho 

poradcům plně dostupných. V tuto rozhodující chvíli, významnou pro celý svět, se 

projevily osobnostní charakteristiky G.W. Bushe ml. a jeho vlády: „Když se na něco 

zaměřil, jeho otázky prozrazovaly myšlení orientované na výsledek, ale hledal 

jednoduché řešení, stručný popis problému, který se vejde na cedulku za stěrač. 

Jakmile takové řešení dostal, dovedl vyvinout maximální úsilí, aby dosáhl svého cíle. 

Problém byl v tom, že mnoho významných témat, jako například terorismus, bylo 

protkáno důležitými jemnostmi a nuancemi. Tyto nuance bylo potřeba analyzovat, 

jenže Bush a okruh jeho nejbližších spolupracovníků neměli o komplikované analýzy 

zájem. Odpovědi na otázky, které je zajímaly, už stejně znali dopředu; vystačili si 

s všeobecně přijímanými názory“ (Ibid., s. 227). Dle Clarka reagoval prezident 

Spojených států na útoky na Světové obchodní centrum takovým způsobem, který by 
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pravděpodobně nezvolil žádný jiný prezident moderních dějin USA. Nepřikročil ke 

skoncování s útočištěm teroristů v Afghánistánu, nezvolil opatření k posílení domácí 

bezpečnosti a připravenosti a ani nezakročil proti jakémukoliv jinému státu, který byl 

skutečně zapojen do terorismu proti USA. Oproti tomu popudil záměrem invaze do 

Iráku nebývalým způsobem veřejné mínění nejen v islámských státech a 

radikalizoval mladé muslimy k silnějším a vyhraněnějším postojům vůči Spojeným 

státům a všemu, co souvisí s fenoménem euro-americké civilizace. Nezanedbatelným 

průvodním jevem reakcí na 11. září je zjednodušená a zároveň nebezpečná rétorika 

G. W. Bushe, na kterou je mnohdy upozorňováno. Kupříkladu Hagan a Bickerton ve 

své knize zmiňují, že Bush „deliberately misled the American public and Congress 

by comparing the attack to that on Pearl Harbor, harking back to that infamous 

moment, ignoring the fact that the attack on Pearl Harbor was launched from 

foreign warships against military personnel, whereas the attacks of 9/11 were 

launched from domestic airports and the victims included large numbers of civilians. 

However closely associated with al-Qaeda the suicide bombers may have been, if 

there were US failures in preventing the attacks, they were failures of domestic law 

enforcement and airport security, not ones of foreign intelligence gathering”94 

(HAGAN, BICKERTON, 2007, s. 172-173).          

 

Ve světle dostupných informací o politické i mezikulturní atmosféře v období po 11. 

září 2001 nezbývá než souhlasit s R. A. Clarkem, že „žádná jiná reakce Spojených 

států nemohla al-Káidě a její nové generaci klonovaných skupin nabídnout účinnější 

náborové heslo než naše nevyprovokovaná invaze do arabské země, bohaté na ropu“ 

(CLARKE, 2005, s. 230).  

 

K invazi do Iráku by ovšem ani prezidentu Spojených států nestačil pouze jeden, 

v tomto případě velice sporný, důvod. Argumenty se tedy rozšířily na další témata, 

                                                 
94 „(…)Záměrně zmátl americkou veřejnost a Kongres přirovnáním útoků k útokům na Pearl Harbor, 

aby vyvolal pocity evokující tento neblaze proslulý historický moment, ignorujíc fakt, že útok na Pearl 

Harbor byl namířen nepřátelskou válečnou lodí na americký vojenský cíl, zatímco útoky 9/11 byly 

směřovaly z domácích letišť a obětmi byly většinou civilisté. Navíc ať už byli sebevražední atentátníci 

jakkoliv propojeni s al-Káidou, chyba byla spíše na straně amerických pořádkových služeb pro 

zajištění bezpečnosti letišť než na straně mezinárodní kontroly dat.“  
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zejména podezření z výroby a držení zbraní hromadného ničení a v neposlední řadě 

snahy o ukončení utrpení iráckého lidu – to tedy byly veřejně hlásané důvody. Další 

důvody, které jsou již třem Bushovým vedoucím poradcům spíše připisovány, podle 

Clarka jsou: 

 

- napravit nepořádek, který způsobila vláda Bushe staršího, když po první 

americko-irácké válce v roce 1991 nechala Saddáma Husajna zkonsolidovat 

moc a  povraždit oponenty95; 

- zlepšit strategickou pozici Izraele tím, že zlikvidují velkou a nepřátelskou 

armádu; 

- vytvořit arabský demokratický stát, který by mohl sloužit jako model pro 

ostatní spřátelené státy, které jsou nyní ohrožovány vnitřní opozicí, jedná se 

zejména o Egypt a Saúdskou Arábii; 

- umožnit, aby se americké síly mohly po dvanácti letech konečně stáhnout ze 

Saúdské Arábie, kde byly umístěny jako protiváha irácké armády, a které 

byly zdrojem  protiamerických nálad, ohrožujících tamní režim; 

- vytvořit další přátelsky nakloněný zdroj ropy pro americké trhy a snížit 

závislost na ropě ze Saúdské Arábie, jejíž vláda může být jednou svržena 

(CLARKE, 2005, s. 247). 

 

Je zřejmé, že tyto cíle na první pohled se vztahující ke zlepšení mezinárodní politiky 

a přispívající ke stabilizaci mezinárodních vztahů, působí v duchu uvedených 

informací pochybně, snad naivně, či přímo iritativně. S odstupem času, který budeme 

jako lidstvo pravděpodobně prožívat cyklicky, jsme se opět mohli poučit, že 

v moderních kulturně-politických dějinách by vládní kroky mohly být vedeny 

dlouhodobějšími a serióznějšími postupy se snahou o hlubší pochopení toho, kde 

konflikt vznikl. Následná zjištění v podobě neprokázané přítomnosti zbraní 

hromadného ničení, nenahraditelných ztrát na životech, obrovských finančních ztrát, 

zmařených příležitostí a nastolení těžko sdělitelných budoucích problémů ukazují, že 

invaze do Iráku znamenala přínos sporného charakteru. Jedním z nepromyšlených 

                                                 
95 Hagan a Bickerton dokonce vyslovili myšlenku, že válka USA proti Iráku v únoru 2003 není ve 

skutečnosti reakce na události 11. září, ale rozšíření či dokončení první války v zálivu neboli operace 

Pouštní bouře, započaté G.W.H. Bushem 17. ledna 1991. 
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průvodních jevů byl fakt, že prozatímní americký správce Iráku rozpustil armádu, 

„považovanou výhradně za škodlivé residuum represivního aparátu svrženého 

režimu“, což „znamenalo, že desetitisíce důstojníků a poddůstojníků přišlo o plat, 

nemluvě už o nějakých třech stech padesáti tisících řadových vojáků, odsouzených 

k nezaměstnanosti a k tomu, aby posílili řady zklamaných. Vojenské elity, jež už 

neměly co ztratit a byly vycvičeny jak pro boj, tak i pro potřebu tajných služeb, byly 

najednou k dispozici pro jakékoli násilné akce a jakákoli manipulování společností. 

Mimoto přispěly městské guerille svým know-how (…)“ (KEPEL, 2006, s. 196). 

 

Zajímavou souvislost v rámci rozvoje amerického válečnictví zmiňuje G. Kepel, 

který v rámci zásahu do Iráku popisuje kontinuitu projektu již z dob vlády prezidenta 

Eisenhowera, zvaném Solárium. Jednalo se o projekt, z něhož vyšla idea 

inteligentních zbraní, v jejímž rámci se dává přednost spíše kvalitě před kvantitou, 

špičkové technologii a kreativitě vojáka před slepou poslušností, a přesnému zacílení 

před hromadným bombardováním. Dle Kepela tuto ideu Američané převedli do 

reality zatím nevyšší měrou v březnu a dubnu 2003: „Každý televizní divák má 

v paměti záběry bombardovaného Bagdádu, jež váleční korespondenti vysílali 

v přímých přenosech: vidět, jak během bombardování v pozadí klidně projíždějí auta 

po mostech a ulicích hlavního města, jako by si jejich řidiči byli naprosto jisti, že 

hustý déšť střel bude díky přesnosti navádění dopadat jen na oficiální budovy, 

zatímco každý civilista bude uchráněn jakékoliv újmy, to byla neuvěřitelná 

podívaná!“ (Ibid., s. 51).     

 

Z hlediska kulturně-politického označuje G. Kepel útok a okupaci Iráku v roce 2003 

jako vyvrcholení a svrchovanou realizaci idejí neokonzervativních kruhů, které se 

utvářely již od šedesátých let dvacátého století. Historie neokonzervatismu má 

spletité souvislosti: „Není tedy ustálená a interpretují ji různě i ti, jichž se nejvíc 

týká“ (Ibid., s. 54), nicméně je spjata s moderními institucemi, jež jsou obecně 

nazývané think-tanks neboli myšlenkové tanky, továrny na ideje. Think-tanks mohou 

být nadace, skupiny expertů či organizace spojené prosazováním specifických zájmů 

nejrozmanitějšího charakteru. Společným jmenovatelem takových institucí je, že 

bývají dotovány externími zdroji a obecně jsou velmi dobře finančně zajištěny. 

Tomuto faktu potom odpovídá jejich způsob práce, složení expertů, výsledky práce a 

jejich další využití. Kepel tyto instituce označuje za schopné disponovat kromě 
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vlastních kvalitních zaměstnanců, například i universitními pedagogy a tím kromě 

jiného rozšiřovat svůj vliv: „Nejlépe dotované think-tanks určují témata veřejné 

debaty, vnášejí do ní nové myšlenky, plní těmito myšlenkami sdělovací prostředky – 

to vše na úkor nezávislých časopisů a univerzitních kateder společenských věd“  

(Ibid., s. 57). Veřejná témata jsou tedy ve velké míře řízena určitými socio-

ekonomickými zájmy, jejichž proudy nelze vždy rozklíčovat a jejich plíživé 

prosazování je navíc častokrát posvěcováno vědeckou aurou, která má u veřejnosti 

velkou důvěru a ze své podstaty nepřipouští zpochybnění, čemuž prospívá i jev 

provázející nejen akademické prostředí – totiž to, že je mnohdy jednodušší prosadit 

nový, čerstvý element než vyvrátit ten starý, zažitý. Zde tedy opět klademe důraz na 

fakt, že kulturně-politické informace týkající se nejen islámského náboženství jsou 

pod nejrůznějšími vlivy a nelze je slepě přejímat jen proto, že pocházejí ze zdánlivě 

důvěryhodných zdrojů. Potvrzuje to následná pasáž k textu G. Kepela: „Vliv think-

tanks a normativních názorů, jejichž šíření tyto skupiny financují – na úkor 

shromažďování poznatků a zpracovávání objektivních znalostí na univerzitní úrovni 

– se octlo zejména posuzování otázky Blízkého východu. Je to důkaz vítězství 

partisanship nad scholarship, vítězství angažovanosti nad vědou, pohledu 

normativního nad pohledem analytickým“ (Ibid., s. 57) 96.  

 

Okupace Iráku v roce 2003 tedy je právě výsledek takových analýz zastánců 

neokonzervantismu. Ti podle Kepela předpokládali, že tento akt bude znamenat 

revoluci  v americké zahraniční politice a shrnuje sice poněkud ironicky, ale 

                                                 
96 „Pro americkou intelektuální debatu o Blízkém východě býval svého času mezníkem každoroční 

kongres MESA (Middle East Studies Association). Jeho workshopy ne nejrůznější témata – politická, 

antropologická, lingvistická, historická atp. – odrážely úžasné bohatství amerického univerzitního 

světa, tvořivost, před níž zkostnatělá orientalistika ‚staré Evropy‘ bledla závistí. Mladí evropští vědci 

snili o cestě na kongres MESA, kde by se setkali se všemi, kdo něco znamenali na tomto poli, ať už to 

byli Američané či Arabové, Evropané nebo Íránci či Izraelci. Všeobecný přechod MESA k ‚politicky 

korektnímu‘ postmodernismu, jenž je výrazem antiimperialistické a antisionistické angažovanosti, 

odrazuje spoustu těch, kdo se s podobnou vyhraněností neztotožňují. Zprostředkovatelé 

proizraelského vlivu využili tohoto odklonu a uspořádali veřejná zasedání WINEP (Washington 

Institute for Near East Policy), jenž je výzkumným centrem s vazbami na proizraelské lobby, kde se 

koncentruje americké zkoumání blízkovýchodní problematiky. WINEP ochotně zve ideové protivníky 

na štědře dotovaná setkání, jejichž agendu ovšem diktují zájmy organizátorů“  (KEPEL, 2006, s. 57).                 
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přiléhavě, zjednodušené argumenty neokonzervativců pro okupaci: za prvé, měla 

odstranit jednu z údajně nejvýznamnějších opor arabských nepřátel židovského státu. 

Za druhé, irácká společnost exemplárně osvobozená od tyrana, který vystavoval svůj 

lid hrůznému utrpení, bude mít usnadněný přechod k demokracii a vládě občanské 

společnosti. A za třetí, „otevře takový krok cestu Blízkého východu k prosperitě. 

Financovat se bude z bohatých iráckých ropných zdrojů a rekonstrukce Iráku bude 

její první etapou. Irácký příklad bude pak elektrizujícím impulzem pro národy 

sousedních zemí, dá jim proud ke svržení jejich vlastních vládců, a to umožní, aby se 

v konečné fázi stal Střední východ ‚normalizovaným‘ regionem, schopným zapojit se 

po boku Evropy a mírumilovných asijských zemí do procesu globalizace pod 

blahovolnou hegemonií Spojených států“  (Ibid., s. 70). Kepel navíc dodává, že 

neokonzervativci ve svých teoriích nepředpokládají žádnou oprávněnou „kulturní 

výjimku“ – arabskou, muslimskou, kmenovou  či jinou: „V ětšina neokonzervativců 

vsadila prostě na to, že ‚střet civilizací‘ skončí přechodem k demokracii a k tržnímu 

hospodářství“ (Ibid., s. 72) a skeptici války proti Iráku přejmenovali tzv. war on 

terror na war on error.   

2.5 Islamismus v Evropě 

 
Jak plyne z výše uvedených textů, válka v Iráku a další tendence v mezinárodní 

politice vedla ke skutešnosti, že nová frontová linie radikálních islamistů se 

přesunula do Evropy. A v tomto ohledu není bez významu fakt, že velké množství 

Evropanů k islámu konvertuje. Konverze k islámu samozřejmě neznamená, že by 

dotyčný automaticky patřil k nějaké extrémistické skupině, nicméně „v době, kdy 

v boji mezi teroristickými sítěmi a bezpečnostními službami teroristé přednostně 

vyhledávají konvertity“ (Ibid., s. 213), nelze tento jev přehlížet. Jak se Evropa s 

přívrženci islámu vypořádává v občansko-právních souvislostech? Jako příklady lze 

uvést modely Francie a Velké Británie, které téma multikulturalismu a náboženských 

menšin musí řešit nejen v kontextu moderních dějin Evropy, ale i z hlediska 

historicky koloniálních států. Francouzský politický model se snaží podporovat a 

usnadňovat individuální integraci přistěhovalců: francouzská „politika odmítá 

předem rozeznávat občany podle příslušnosti ke společenství náboženského 

charakteru. Islámu dává stejná práva a povinnosti jako ostatním náboženstvím a 

zaručuje svobodné praktikování muslimského náboženství s výhradou, že se při něm 
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bude dodržovat veřejný řád a že stát nebude jeho duchovní uznávat jako takové a 

vyplácet jim mzdu“ (Ibid., s. 214). Oproti tomu Velká Británie přijala naprosto 

odlišnou politiku. Do Spojeného království se díky ní v posledních desetiletích 

dvacátého století dostávali radikální islamisté z celého světa, z nichž někteří jsou ve 

svých domovských zemích pronásledováni: „Je jim velkoryse poskytován politický 

azyl, pokud se na britské půdě nepokoušejí uskutečňovat své ideje, které ovšem jinak 

mohou svobodně hlásat, a to i když jsou to ideje extrémní povahy. (…) Skutečně, 

přestože je Londýn ve ‚válce proti terorismu‘ na Blízkém východě ve vleku 

Washingtonu, britské území samo zůstávalo imunní vůči útokům do okamžiku, kdy 

znepokojující náznaky přiměly vládu Jejího Veličenstva zvažovat zásadní změnu 

politiky“  (Ibid., s. 214 – 215). Oba systémy variující v dalších evropských státech 

v nejrůznějších podobách nelze hodnotit jako jednoznačně dlouhodobě strategicky 

správné či mylné. Zde stojí proti sobě hodnotové otázky, zda podporovat 

multikulturalistický přístup, zajišťující nejrůznější kulturám a náboženstvím rozvíjet 

a podporovat svou jedinečnost a to i s tím rizikem, že se může dostat do 

kontrakultury většinové společnosti státu. Nebo unifikovat společné hodnoty, zajistit 

integraci a jednotnost s rizikem ztrát některých jedinečných prvků jednotlivých 

kultur. Komplikace v bezpečnostní a migrační politice států samozřejmě přináší další 

průvodní jevy jako prosazování nejrůznějších zájmů, zatajování či úmyslné 

zkreslování informací nebo využívání obyvatel jednotlivých států k vydírání vlád.  

 

Stejně jako je historie či kultura islámu odkázána na nezměrné množství souvislostí a 

podob daných nejednotných kulturním, sociálním i geografickým charakterem tohoto 

náboženství, bude mít i budoucnost islámského společenství v rámci euro-americké 

civilizace rozmanitou podobu. G. Kepel hovoří o ponurých alternativách, kdy se 

mladí muslimové budou ostře stavět proti euro-americkému kulturnímu prostředí, 

odmítajíce možnosti asimilace s přesvědčením, že znehodnocuje jejich identitu: 

„N ěkteří z nich pak tuto dobrovolnou segregaci přetaví v projevy násilí a svou 

sociální zatrpklost dovedou k náboženské zášti. Více je naštěstí těch, kteří se spokojí 

s myšlenkovým odcizením a omezí se na život v uzavřené komunitě (…)97“ (Ibid., s. 

                                                 
97 Kepel uvádí příklad nebývale přísného dodržování islámu ve Francii, na sídlištích Argenteuil 

(severní předměstí Paříže): „Tam si člověk těžko uvědomuje, že je ve Francii, tak nápadný je na první 

pohled přísný islámský mravní řád, který obvykle na takové úrovni nevidíme ani v muslimských 

společenstvích na jih či na východ od Středozemního moře. Tady, uzavřeni ve svých sídlištích, jsou 
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219). Na druhé straně však také připouští optimistickou vizi, že by se mladí 

muslimové mohli naopak stát „nositeli oné modernosti, kterou si sami osvojují 

jakožto noví občané této části Západu.“ Přímo říká, že by podle nejpozitivnější 

představy mohli být „živým příkladem úspěchu demokratické vize; stanou se 

modelem úspěšnosti, jaké je možné dosáhnout originálním spojením vrozených 

arabských či muslimských kvalit a evropských hodnot; budou se rovnocenně podílet 

na lidské civilizaci v její nejdynamičtější, tvůrčí podobě“  (Ibid., s. 218).  V současné 

době můžeme, spíše než tyto dva ideové modely, sledovat jakýsi průnik, řekněme 

jakýsi mezičlánek vývoje. Prosazují se zejména aktivity islámských skupin, které 

hlásají rozšiřování islámu v evropských městech, tedy zejména jejich předměstí. 

Jejich činnost není nikterak tajná či nelegální, ale naopak se provádí veřejně za účasti 

politických, sociálních nebo kulturních institucí: „Základem jejich působení je 

vytváření sítě charitativních buněk, pokrývající zejména chudé čtvrti, kde vousatí 

‚sociální pracovníci‘ (někdy dokonce placení z veřejných prostředků!) krom toho, že 

pomáhají, přivádějí také ‚na pravou cestu‘ ty, kteří ztratili správný směr“  (Ibid., s. 

230). Aktivity jsou zaměřeny především na mladé lidi – kupříkladu jsou zakládány 

předměstské kampusy velkých universit, kam jsou studenti přijímáni bez výběru jen 

za základě toho, zda složili maturitu. Dále se vytvářejí jakési studentské odborové 

organizace, které se díky nejrůznějším charitativním aktivitám, přidělování stipendií 

a podpor pomalu dostávají do hlavních struktur školských systémů. Tím, že vytvářejí 

síťový organizační systém, získávají mnoho členů, kteří jim zajišťují i jakousi 

organizační podporu v kauzách muslimských práv vyžadujících pozornost veřejnosti: 

„K islámským organizacím se v takových případech často připojují různí obránci 

lidských práv, protirasistická občanská sdružení, ochránci životního prostředí, 

kazatelé, učitelé, ‚alterglobalisté‘, trockisté a někdy i fašizující skupinky. Každý pak 

hledí vytlouci nějaký politický zisk z této nesourodé kombinace laických ‚hrušek‘ a 

islamistických ‚jablek‘ “(Ibid., s. 231). 

 

K tématice rozvíjejících se výrazných projevů neofundamentalismu na každodenní 

úrovni bychom měli na závěr zmínit předpoklady O. Roye, shrnující ve čtyřech 

bodech důvody, proč jsou právě tyto projevy stále úspěšnější: 

                                                                                                                                          
přesvědčení salafisté chráněni před okolní společností, která je podle nich prodchnuta bezvěrectvím, 

jehož je třeba se vyvarovat“ (KEPEL, 2006, s. 225).   
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1) Dochází k marginalizaci kulturních aspektů islámu – oceňovány jsou spíš 

procesy dekulturace: neofundamentalisty již nezajímá kultura spojená 

s islámem, jde jim již jen o náboženství, produkovatelné kdekoli na světě. 

Neofundamentalisté odmítají místní formy islámu, historickou návaznost, 

lokální tradice, izolují náboženství od sociálního života. 

2) Dochází k procesu přechodu od kultury k jakémusi zákoníku (code), od 

kolektivní identity k individualizaci zbožnosti (privatizaci): 

Nefundamentalisté vydávají velké množství instrukcí a literatury 

vyučující, jak žít v každodenním životě jako správný muslim. Již se 

nejedná o společností sdílené a uchovávané hodnoty, mravy a zvyky, ale 

zevně určovaná pravidla. V extrému se náboženství stává souborem 

povolených a nepovolených prvků. Normy sice byly vždy součástí 

islámu, ale v rámci sdílené kultury. Neofundamentalismus však vede 

k individualizaci, k osvobození od rodiny, společností, kmene či 

sousedství. 

3) Publikum, obecenstvo: Neofundamentalismus je určen těm, kteří si nejsou 

jisti vlastním náboženstvím a náboženskou identitou. 

S neofundamentalismem ji získají, dostanou jakýsi ‚návod na život‘. 

Jedná se o univerzální přístup použitelný na celém světě. Oslovuje proto 

široké cílové skupiny, druhé generace muslimů na západě, ale 

přesvědčuje častokrát i ke konverzi studenty, drogově závislé i jiné 

sociální skupiny. 

4) Neofundamentalismus je produktem a nástrojem globalizace: 

Individualizuje, deteritorizuje a dekulturuje. Jeho dekontextualizované 

normy lze použít v jakékoliv společnosti kdekoli na světě. Žije v určité 

virtuální náboženské obci. Přiléhavým příkladem může být stravovaní: 

Správné je to, co je halal (čisté). Když je hamburger nebo cola halal, je to 

v pořádku – neofundamentalisty tedy nezajímá kulturní původ jídla, ale 

rituální čistota, s níž bylo připraveno.  

3. Závěr 

Z koncepce této práce, zaměřené na kulturologickou analýzu současného islámu 

vyplývá, že pro studium vývoje islámského náboženství je důležité se vymanit ze 

stereotypních informačních vlivů médií a dalších vlivných institucí, které tyto 
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stereotypy slepě či záměrně omezeně přejímají, modifikují a šíří dál do 

celospolečenského povědomí. Příhodnější je daný jev studovat jakoby za horizont 

odrazu, který vytváří, a tento přístup nás pak posouvá k mnohokrát nečekaným 

souvislostem a nutnosti multidisciplinárního přístupu. Podobným principem jsme se 

v této práci dostali právě k mnohostrannému přístupu kulturní politiky a 

kulturologickému přístupu obecně. Právě tento přístup se zdál být nejbližší záměru, 

jehož cílem nebylo podrobně rozebrat a zanalyzovat jednotlivé oblasti islámského 

náboženství typu žhavých témat jako je kupříkladu džihád, zahalování žen či 

sebevražedné útoky, ale pojmout obraz současného islámu v historickém, kulturně-

společenském kontextu, z něhož by se nevytrácel rozměr kulturního relativismu, 

porozumění, symboliky neboli obecně řečeno rozměr restitutivní.           

 

Tato práce průběžně klade důraz na to, aby kromě analýzy islámského náboženství 

současnosti pojímala tento jev jak prostřednictvím uchopitelných a statisticky 

zaznamenatelných jevů, ale i hlediskem, jakým ho vnímá společnost, neboli jak o 

něm společnost cítí. Na základě studia citovaných zdrojů lze potvrdit, že i ve sférách 

politiky a ekonomie, které jsou společností většinou považovány (a samy se tak často 

prezentují) za racionální obory, působí v lidských myslích vědomě i podvědomě a na 

úrovni jednotlivců i celých společností a kultur jako určité praobrazy, stereotypy či 

duševní dědictví, které se prolíná do našeho vnímání a jednání prostředky 

charakteristickými pro současnou dobu. Zvolený přístup prostřednictvím politické 

kultury při analýze současného islámského náboženství měl zabránit redukci 

kulturně-politických jevů na pouhá data, při současné snaze získané poznatky 

uchopit v co nejširších kulturních souvislostech. Na základě tohoto záměru jsou tedy 

v úvodu této práce vymezené hypotézy, které by měly charakterizovat současný stav 

islámského náboženství, eventuelně umožnit odhadnout jeho další vývoj.  

 

Vzhledem k možnosti výběru širokého spektra metodologických přístupů politické 

kultury je práce částečně věnována možným přístupům k této oblasti, přičemž 

teoretická osnova vychází z koncepce M. Skovajsy. V rámci uvedení jednotlivých 

přístupů byly zároveň představovány konkrétní případy a příklady z kulturně-

politického prostředí současného islámského náboženství. Došli jsme k závěru, že 

ačkoli byly některé přístupy oproti jiným zdůrazněny, není při kulturologické analýze 

zásadně podstatné držet se přísně zvolené metody, ale snažit se jednotlivé jevy 
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chápat v co nejširším úhlu kontextu s tím náhledem, že každá tématická oblast 

vyžaduje specifický a jedinečný přístup. Tématické oblasti, kterým je po úvodu do 

politické kultury věnována pozornost, byly voleny dle předem vytipovaných 

tématických okruhů, které nás mnohokrát navedly k dalším navazujícím tématickým 

oblastem.               

 

Patrně nejvíce pozornosti je na průřezu celé práce věnováno kulturnímu stereotypu 

dichotomie, rozdělujícímu vlastní a jiné kultury, přičemž přiřazované hodnoty 

mohou vykazovat menší či větší míru disproporcionality a zahrnují škálu od 

uvědomování si vlastní kulturní identity a jejího udržování až po radikální 

nacionalismus a omezování základních lidských práv odlišných kultur.     

 

Z koncepce této práce dále vyplývá, že studium vývoje islámského náboženství 

prostřednictvím politické kultury nelze pojímat odděleně od základních vývojových 

trendů euro-americké společnosti, jejíž vliv dostál nebývalých rozměrů zejména po 

společenských změnách v důsledku procesů modernizace, následné sekularizace, 

globalizace a deteritorializace. Tyto procesy probíhají díky novodobým prostředkům 

a jejich dalšímu rozvoji, který umožňuje rozmanité možnosti šíření informací i 

hmotných předmětů, stejně tak jako nebývalou migraci obyvatel po celém světě. 

Paralelně se rozvíjejí průvodní jevy těchto společenských a technologických tendencí 

jako je vyvíjení tlaku prostřednictvím médií, šíření tendenčních informací, obchodu 

s daty, kriminality spojené s kybernetickým prostředím a další, jak jsou probrány 

v relevantních částech práce s ohledem na tématickou oblast.  

 

Současně se zmíněnými společensko-technologickými jevy, akulturačními a 

kulturně-politickými procesy dochází k redefinici jednotlivých kultur, společenství či 

forem náboženství. V průběhu této práce docházíme k závěru, že nové formy  

islámského náboženství (zejména ty radikální či sektářské) a jejich výrazové 

prostředky vznikají jako méně či více radikální reakce na odmítnutí integrace 

západní kultury do kultury islámské či naopak. Současné projevy 

neofundamentalismu v islámském náboženství tedy nelze považovat za náboženské 

oživení, nýbrž postojový prostředek některých muslimů, čili muslimské menšiny. 

Tyto projevy se dají označit jako pravděpodobně nejviditelnější průvodní jevy 

mnohem širšího procesu, jenž Olivier Roy označuje za proces re-islamizace, kdy se 
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principielně jedná o krizi původní kultury způsobenou ústupem dominantní západní 

kultuře a změnou kulturní identity. Zde vyvstávají otázky, jaké hodnoty islámu lze 

považovat za tradiční, nicméně toto je otázka, kterou můžeme položit při studiu 

jakéhokoliv náboženství, které prošlo modifikacemi způsobenými modernizačním 

procesem. Nicméně v kontextu islámského náboženství souhlasíme s O. Royem, že 

obecně můžeme za nositele tradičního islámu považovat islámské přistěhovalce první 

generace, jejichž rozhodnutí emigrovat do států euro-americké civilizace vytváří 

pravděpodobně nejvýraznější akulturační ohniska. Za další ohniska však lze dále 

považovat kupříkladu i situaci, kdy domácí muslimská kultura čelí vnějšímu útoku 

tak, že se bez vlastního rozhodnutí stává kontrakulturou, dále situace dlouhodobých 

válečných konfliktů, halených do záměrně zavádějící rétoriky náboženských válek 

atd.          

 

Lze také potvrdit, že současná podoba islámského náboženství se dá označit jako 

post-islamizační. Post-islamizačním stupněm vývoje jsou myšleny tendence rozvoje 

islámu řízené vlivy ekonomicko-politické kultury stejně jako je tomu u rozvoje 

náboženství obecně. Jednotlivci si tedy vybírají formu vyznání a způsoby jeho 

praktikování podle svých individuálních potřeb, preferencí a hodnot tak, aby si 

zajistili nezbytnou integraci a sociální životaschopnost v rámci západní kultury a 

zároveň si alespoň povrchně uchovali kulturní dědictví a stále živou paměť tradic 

šířených po mnoho generací. Post-islamizační trendy se projevují přetvářením 

tradičních islámských institucí, redefinicí původních zvyků, norem a hodnot do 

jiných kontextů či modifikací užívané terminologie, přičemž ani tomuto tradičnímu 

náboženství se nevyhýbá celosvětový globalizační tlak.         

 

K analýze podoby dnešního islámského náboženství bylo nezbytné provést historický 

úvod samotného vzniku a vývoje islámského náboženství tak, jak jej známe 

z dostupných historických materiálů. V rámci historického úvodu bylo nastíněno, 

jakým způsobem došlo v islámském náboženství k rozštěpení na dvě základní větve 

sunnitů a ší’itů, které se různě modifikují, rozšiřují i zanikají. Ačkoli mezi oběma 

frakcemi vládne velký nepoměr v počtu přívrženců, je třeba zdůraznit, že vzájemně 

převážně nepopírají legitimitu příslušnosti k islámskému náboženství, ale většinou 

pouze hodnotí správnost výkladu. Pro celistvý obraz současného islámu byly 

zmíněny islámské výboje, ale i křížové výpravy, které fakticky ovlivnily kulturní 
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vývoj Evropy, ale zůstávají také v rámci sociální paměti v kulturně-politickém 

podvědomí a někdy jsou používány nejrůznějšími názorovými zastánci jako silné 

argumenty pro ten či onen jev současnosti týkající se islámského náboženství nejen v 

Evropě. 

 

Neopomenutelným milníkem zásadním pro celosvětový vývoj společnosti je proces 

modernizace, jehož důsledky se projevují v překotných změnách kulturně-

společenského života a zanechávají v něm těžko překonatelné kulturní mezery. 

Přestože je modernizace v euro-americké civilizaci považována za proces teoreticky 

ukončený, lze její důsledky a v podstatě další vývoj v islámských společnostech 

sledovat v různých podobách a vývojových cestách dodnes. K uchopení tohoto jevu 

byly použity teoretické koncepce klasických i novodobých představitelů západních 

společenských věd, kupříkladu É. Durkheima a M. Webera nebo  S. P. Huntingtona.    

 

Obraz moderní společnosti jako společnosti stále více racionalizované a 

individualizované se pak odrazil v tezi o snižování sociální významnosti náboženství 

v pracech současných sociologických teoretiků: v sekularizační koncepci B. R. 

Wilsona, teorii desakralizace a racionalizace moderního myšlení T. F. O’Dey, 

v teorii silně individualizovaného a privatizovaného‚ ‚neviditelného‘ náboženství T. 

Luckmanna, v aspektu pluralismu a věrohodnosti náboženství P. Bergera  a dalších. 

V duchu snahy o veřejnou angažovanost a  rehabilitaci vlastní náboženské tradice v 

rámci světových náboženství, spíše než samotného vzkříšení náboženství, byla též 

uvedena teorie deprivatizace J. Casanovy. D. Lužný tématiku sekularizace a 

deprivatizace shrnuje do nutnosti studia často nereflektovaného pohledu na svět, jenž 

je v zajetí „nostalgického paradigmatu“ (LUŽNÝ, 1999, s. 142). Toto paradigma 

v sobě zahrnuje čtyři  společenské jevy sledovatelné i v atmosféře islámského 

náboženství:  

 

(a) Chápání dějin jako úpadku a postupného zániku zlatého věku 

(spojený s pocity vykořeněnosti a bezdomoví); 

(b) Pocit ztráty celku – vnitřní pluralismus, sekularizace a 

roztříštěnost sociálních systémů a kultur; 

(c) Přesvědčení o ztrátě individuality a autonomie v pasti světa 

byrokratického řízení a moderního státu; 
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(d) Pocit ztráty jednoduchosti, autenticity a spontánnosti – pocit ztráty 

ryzích citů (Ibid.). 

 

Dalším velmi významným tématem v této práci je deteritorializace – společenský jev 

spojený zejména s globalizačními a migračními vlivy. V důsledku cestování, 

transferu velkého množství obyvatel a informací dochází k uvolňování sepjetí 

náboženství a kultury s původní oblastí. Místně obecně sdílené hodnoty a stereotypy 

se přesouvají ze společenství na jednotlivce, kteří si v rámci svého individuálního 

rozvoje vybírají vzorce chování, jejichž nositeli se potom stávají. Koncepce 

deteritorializace je probrána v duchu teorií Oliviera Roye, který v tomto ohledu 

nachází a sleduje široké souvislosti.      

    

Po přiblížení uvedených kulturně-společenských koncepcí se tato práce věnovala 

významnému tématu radikálního islamismu v islámském náboženství. Bylo 

zdůrazněno, že při studiu radikálního či extrémního islamismu, případně 

neofundamentalismu je namístě zohlednit co nejširší úhel pohledu tak, aby 

nedocházelo ke zkresleným a informačně prázdným obhajobám tohoto náboženství 

na straně jedné a odsuzování a zjednodušování na straně druhé. Byly proto rozebrány 

jednotlivé aspekty extrémistického islamismu s ohledem na náboženskou symboliku, 

kterou v sobě tato hlediska nesou. Jednalo se nejprve o snahu přiblížit jednotlivé 

aktéry teroristického jednání – jejich motivace, možný psychologický profil, zázemí, 

sebereflexi. Můžeme shrnout slovy E. Souleimanova: „Moderní psychologické a 

psychiatrické výzkumy (…) přinesly poměrně přesvědčivá zjištění, že za většinou 

teroristických činů nestojí choromyslný šílenec, jehož chování je podmíněno 

vrozenou či v mládí vypěstovanou duševní chorobou. Je tomu spíše naopak, což 

poměrně logicky odráží fakt, že především organizovaný terorismus využívající 

nejrůznějších moderních technologií vytváří poměrně značné požadavky na 

jednotlivé členy skupiny. Na druhou stanu je v této souvislosti třeba zdůraznit, že i 

když mentální (ne)zdraví není zjevně příliš vhodným hlediskem ke konceptualizaci 

fenoménu terorismu, je při analýzách jistě důležité počítat s vlivem, který může na 

teroristovo mentální zdraví mít členství v přísně organizované a uzavřené skupině“  

(Souleimanov, 2006, s. 105). Kromě jiného bylo dále konstatováno, že právě 

náboženské podhoubí znásobuje efektivitu a motivaci k teroristickým činům tím, že 
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se jedná o jakési performativní jednání s možností získat určitou popularitu, statut 

pro sebe či svou rodinu, byť za cenu oběti vlastního života. S představou násilných 

útoků jako aktů performativního charakteru souvisejí i další probrané prvky jako jsou 

jejich cíle, sdělení či z kulturologického hlediska velmi zajímavý aspekt – 

symbolické načasování. Pozornost byla dále věnována transformaci 

demonstrovaných významů, kdy se například některé původně profánní akty 

z nejrůznějších důvodů halí teprve ex-post do náboženského kontextu tak, aby 

dosáhly určité legalizace či efektivity. Dalším příkladem je předpoklad, že akty 

teroru nejsou projevem moci daných radikálních skupin, ale naopak jakýmisi 

posledními záchvěvy rozpadající se instituce.   

 

Následující tématický celek se i nadále věnoval problematice terorismu, zejména 

otázce, jaké jevy lze jako terorismus označovat. Cyklicky bylo opět navázáno na 

etno- či kulturně-centrické myšlení, které v nejrůznějších souvislostech podvědomě i 

vědomě využívá i zneužívá jedinec, skupiny i celé společnosti, státy a kultury. 

Zároveň jsme narazili na obvyklou problematiku zjednodušování nejrůznější 

související terminologie či její nerovnovážného užívání, a to zejména v souvislosti 

s nejrůznějším skloňováním slova terorismus. Tedy nelze než souhlasit 

s následujícím shrnutím R. Souleimanova: „Terorismus je velmi rozmanitý fenomén 

a jakákoli jeho konceptualizace je velmi ošidná“ (Ibid., s. 109).     

 
Po historickém exkurzu do islámského náboženství a jeho vývoji do současnosti 

navázal další tématický celek, věnující se historickému přehledu kulturně-politických 

událostí v rozmezí zhruba posledních pětadvaceti let v koncepci Američana Richarda 

A. Clarka, jenž v průběhu své pracovní kariéry zastával nejrůznější posty, zejména 

v Radě pro národní bezpečnost během vlády prezidentů R. Reagana, G. Bushe st., B. 

Clintona a G. Bushe ml. Díky své práci se stal výjimečným představitelem 

působícím v oblasti politiky Bílého domu pro národní bezpečnost, ale také 

významným pozorovatelem vývoje událostí a zásahů vůči extrémistickým 

organizacím. Měl možnost zblízka porovnat zvolený přístup a strategie zejména 

posledních čtyř amerických prezidentů, jejichž rozhodnutí má velký vliv na další 

charakter vývoje nejen islámského náboženství. Čtyři tématické celky, rozdělené 

podle období vlády čtyř amerických prezidentů (R. Reagana, G. Bushe staršího, B. 

Clintona a G. W. Buse mladšího) rozebírají dotčené historické události a další 
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navazující souvislosti, které nám připadaly ve studovaném kontextu důležité či 

zajímavé. Takto byly do této části práce také vloženy další kapitoly s názvem 

Islámské bankovnictví, Kybernetické hrozby či Islamismus v Evropě a další témata, 

která jsou velmi zajímavá a hodná pozornosti, jelikož se týkají každodenního života a 

ukazují čistý průřez tradičních náboženských praktik a zároveň profánních úkonů 

moderní společnosti.  

 

Shrneme-li stručně, islámské náboženství prochází ve všech geografických oblastech 

modifikacemi, které úzce souvisí s celkovými místními společenskými proměnami. 

V současné době jsou viditelné zejména znepokojující prvky změn v islámském 

náboženství, jako jsou například projevy radikálního neofundamentalismu. Z této 

práce nicméně vyplývá, že se jedná spíše o potřebu muslimů překonat 

dekulturalizační procesy, což vede k naslouchání duchovním vůdcům, fungujících 

v rolích náboženských předáků. Z předchozího rozboru však vyplynulo, že tito 

náboženští vůdcové nejsou jediným možným zdrojem idejí pro muslimy, což je 

výzva nejen pro islámské náboženství, ale pro celosvětový společenský vývoj.      
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Tabulka I. 

Politický terorismus 

Státní Nestátní 

Represivní Subverzní Represivní Subverzní 

Revoluční 

Cílem je revoluční (celková) změna 

systému. 

Subrevoluční 

Cílem je dílčí změna systému. 

Ultralevicový Ultralevicový 

 Etnicko-separatistický 

Ekologický 

Establishmentu 

(režimu)  

Teroristické aktivity 

namířené na udržení 

systému (režimu) 

proti (politickým 

oponentům, např. 

domácí opozici. 

Okupační či válečný 

(barbarismus) 

Teroristické aktivity 

uplatňované ústřední 

vládou či agresorem, 

resp. ozbrojenými 

formacemi ústřední 

vlády či agresora (ať 

již regulérní armádou, 

policií, 

paramilitantními 

jednotkami aj.) na 

vojensky 

okupovaném území 

(…) za účelem 

Realizovaný státem 

(state-supported) 

Teroristické aktivity, 

páchané speciálními 

jednotkami jednoho 

státu na svrchovaném 

území druhého státu 

za účelem potlačení 

či likvidace skupin či 

jednotlivců, resp. 

jejich aktivit, např. 

domácí opozice 

v exilu, resp. skupin, 

režimu či jednotlivců 

druhého státu.  

Sponzorovaný 

státem (state-

sponsored) 

Teroristické aktivity 

třetího aktéra či 

aktérů, sponzorované 

státem, namířené 

proti občanům jiných 

států (vládě, 

skupinám atd.).   

Vnitroskupinový  

Teroristické aktivity, 

uplatňované uvnitř 

teroristických skupin 

ze strany vedení vůči 

níže postaveným 

členům, např. 

opozici. 

Náboženský 

Strategické cíle jak 

náboženských, tak 

ultralevicových či 

ultrapravicových 

teroristických 

uskupení se mohou 

různit. Některé totiž 

mohou usilovat o 

celkovou změnu 

existujícího 

systému, další pak o 

Ultrapravicový 

„Single-issue“ 

(monotématický či 

jednosložkový) 

Teroristické aktivity, páchané 

jednotlivci či skupinami, 

mající za účel specifické dílčí 

společenské změny, např. 

proti potratům.  

                                                 
98 „Nejedná se tedy o terorismus válečný, při němž je psychologický teror nezbytnou součástí válečných aktivit, ale o promýšlenou a víceméně systematickou 

politiku zastrašování obyvatelstva okupovaného území za účelem dosažení konkrétních politických cílů. Tento druh státního represivního terorismu se často 

uskutečňuje v době formálního míru, resp. po válce či po aktivní fázi války“ (SOULEIMANOV, 2006, s. 45). 
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Vigilitantistický 

Teroristické aktivity páchané 

(často ultrapravicově 

orientovanými) skupinami či 

jedinci, kterým jde o 

samodefinované zajištění 

společenského řádu , který dle 

těchto skupin stát řádně 

nezajišťuje. Tyto skupiny 

berou řád jakoby do ‚svých 

rukou‘.  

 (…) za účelem 

potlačení vzpoury, 

likvidace ozbrojeného 

hnutí odporu atd.98   

druhého státu.    systému, další pak o 

jeho dílčí změnu. 

Anarchistický 

Náboženský 

 

Tabulka a komentáře dle:  SOULEIMANOV, 2006, s. 44-45
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Obrázek 2 – Širší pojetí Blízkého východu (Wikipedia, 15.11.2007) 
 

 


