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Práce se zabývá mimořádně náročným tématem. Jezídismus je synkretická (ba eklektická) 

forma náboženské sociální ortopraxe kurdské endogamní komunity, jejíž dějiny, věroučné 

standardy, rituály a vztahy k odlišně orientovanému náboženskému sousedství jsou 

nejednotně poznány, vnímány a interpretovány. Náboženskými texty se tu rozumí orálně 

předávané hymny. Velkou nesnáz působí terminologická různorodost v odkazech na reálie i 

klíčová jména významných osobností této náboženské tradice. Přístupy, které se ustavily v 

západní odborné literatuře, se v řadě ohledů zřetelně rozcházejí s myšlenkovým světem a 

praxí příslušníkůjezídské komunity. Ta sama nezřídka podléhá nejistotám o vlastní víře, 

kterou nedovedla k ustavení formální teologie. 

7 j etr Kubálek se v předkládané práci dokázal vyrovnat s velkými obtížnostmi tématu s 

maximální měrou spolehlivosti. Zvládá oba potřebné domácí jazyky - místní kurdštinu a 

arabštinu - a dobře se seznámil s historickou a religionistickou problematikou jezídíjů. Jasně 

vytyčuje cíle práce a formou tabulek umožňuje přehlednou orientaci ve jménech, dějinách, 

chronologii a struktuře jezídské společnosti, včetně konfrontace některých rozporných údajů. 

Práce se zaměřuje zvláště na eschatologické otázky, které vyznavače jezídismu v 

rozpoznatelné míře sjednocují a sdružují ke společným očekáváním "konce času" a 

budoucího kolektivního triumfu. 

Autor předkládá práci v angličtině, která nepochybně usnadní možnosti publikace. Rád 

poznamenávám, že angličtina v práci je dobrá, čtivá, snadno srozumitelná i v obzvláště 

náročných výkladech. Angličtina je ovšem také jazykem naprosté většiny použité literatury, 

včetně toho, co je k dispozici z tradovaných textů. Z bohaté využité literatury vynikají zvláště 

práce P. G. Kreyenbroeka, který je dnes předním znalcem tématu. 

Vedle slov zasloužené chvály bych chtěl upozornit na některá místa, kde bych doporučoval 

další zamyšlení, případně úpravy. Výčet islámských sunnitských arkán ad-dín na str. 16 má 

neobvyklé pořadí jedmotlivých náboženských povinností. K otázce orality a orální historie 

poznamenávám, že toto téma bylo bohatě propracováváno v afrikanistice (oral history: 

J.Vansina, oral I iterature , zvl. peezie: W.J.Mohlig, R.Finnegan aj.). U pojmu qaw! / qawál 



připomínám, že v indo-muslimském súfismu jde o vysoce hodnocený poetický a zpívaný 

žánr; bývá opisován jako devotional singing. U známé mystičky Rábi'y al-'Adawíje, 

zmiňované na str. 50, upozorňuji, že její historicitu Julian Baldick (Mysticallslam, New York 

1989) zpochybňuje. Její spojování s Jazídem ibn Mu'áwija nemůže být ostatně akceptováno 

ani chronologicky. Ke str. 54: chápat předávání moci mezi Osmanem, Ezim a později i 

Ježíšem jako přetvoření pojmu deus otiosus se mi zdá poněkud násilné. Ke str. 67: v 7. súře 

Korán hovoří vždy o vlastním jménu ďábla, tj. Iblís; v tomto kontextu nebývá použito 

generické Šajtán. 

Celkově práci hodnotím velmi kladně. Pokud - jakjsem přesvědčen - autor bude na tématu 

pracovat i dál, může být užitečné zaměřit část výzkumu na přístupy jezídíjů žijících v počtu 

kolem 40.000 v SRN. Současná předkládaná práce ukazuje cestu k velmi zajímavým 

zjištěním o jedné z nejhůře chápaných náboženských tradic na severu Iráku a v Zakavkazsku. 

Práci doporučuji k obhajobě a k plně pozitivnímu ocenění. 
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