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Úvod
disertační

Tématem

Ferganské doliny za carského a
jakou roli hrál islám v místní
význam

měl

v chápání

sovětského

společnosti

jednotlivců

režimu. Cílem práce je

a jejich jednání v rámci

vztahů

Práce si také klade za cíl podnítit nový metodologický

islámu ve

Střední

a

Asii za carské a

potřeba

hospodářské změny

rovněž

v

islámu v

českém

odpovědět

sovětské

přístup

vůči

k problematice

islámu, ale i

a jejich vliv na místní muslimskou komunitu.

a mezinárodním kontextu

v rodině a místní

vlády a ukázat, že pro pochopení vývoje

analyzovat nejen politiku

současné Střední

na otázku,

po více než sto letech ruské nadvlády a jaký

komunitě.

v oblasti je

společnosti

práce se stala analýza vývoje islámu ve

přispět

ke

společenské

Záměrem

kvalitnějšímu

práce je

výzkumu vývoje

Asii, pro nějž je zasazení do historického kontextu zásadní.

Za předmět analýzy byla vybrána Ferganská dolina 1, jedno z center islámu
v oblasti

Střední

téměř

Asie. Toto

možnost analyzovat vliv carské a

souvisle osídlené úrodné údolí poskytuje jedinečnou
především sovětské

politiky na

příkladu

oblasti, kde

hrála místní muslimská komunita po staletí zásadní roli nejen v náboženském, ale
i ve

společenském

a hospodářském

Studium islámu ve
díky

uzavřené

nedostatkem
pozornost

Střední

životě.

Asii a interpretace jeho role ve

společnosti

prošly

povaze komunistického režimu složitým vývojem, který byl poznamenán
zdrojů

a ideologickou

věnována

muslimského

především

obyvatelstva

zátěží

studené války. Na obou stranách byla

politickému potenciálu rychle rostoucího

Sovětského

svazu

a

rozborům

počtu

komunismu

jako

universalistické ideologie ve vztahu k různým definicím islámu.
Zpřístupnění archívů

nahlédnout do

způsobu

po rozpadu

Sovětského

svazu

otevřelo

poprvé možnost

formování carské a sovětské politiky vůči islámu ve

Střední

Asii

a získat nové zdroje informací o vývoji islámu v oblasti. Od devadesátých let se proto
objevila

řada

režimu. Mezi

kvalitních a

přínosných

nejkvalitnější

zdroje

studií jednotlivých období carského a

věnující

se politice carské

říše

sovětského

v oblasti Turkestánu

Ze zeměpisného hlediska se jedná o údolí, které má rozlohu 22 000 km 2 a od starověku bylo nejhustěji
osídlenou oblastí Střední Asie. Termín dolina se ovšem stal standardním názvem oblasti v odborné
literatuře. V carském období bylo údolí součástí Ferganské oblasti (která ovšem zahrnovala i Pamír),
v sovětském období byla většina údolí přidělena Uzbecké SSR a rozdělena na Ferganskou,
Namanganskou a Andižanskou oblast. Předhorské okraje doliny připadly Tádžikistánu a Kyrgyzstánu.
Viz mapu v příloze práce.
1
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od druhé poloviny 19. století až do roku 1917

patří

práce P. P. Litvínova Gosudarstvo

i islam v Russkom Turkestane (I 865-1917) po archivnym materialam (EGPI, Jelec
1998). Archívní prameny také

tvoří

základů

jeden ze

studie A. Khalida The Politics oj

Muslim Cu/tura/ Reform: Jadidism in Centra/ Asia (University of California Press,
přehled

Berkeley 1998), která podává komplexní
třicátých

Asii od konce 19. století do
sovětského

režimu poprvé

vývoje reformního hnutí ve

Střední

let 20. století. Období útoku proti islámu ze strany

kvalitně

disertační

zpracovala S. Keller ve své

práci

The Struggle against !s lam in 1921-1941, Policy, Bureaucracy, and Reality (Indiana
University, Indiana 1995). Analýza vycházející pouze z archívních
nevyhnutelně

přebírání

vede nejen k

popisu dané problematiky.

optiky státních

Příkladem

orgánů,

pramenů

ovšem

ale i jejich terminologie

při

takové nevyrovnané analýzy se stala i obsáhlá

práce Y. Ro'ie Islam in the Soviet Union. From the Second World War to Gorbachev
(Hurst & Company, London 2000).
Při

analýze dané problematiky Je proto

potřeba

čerpat

i z dostupných

etnografických výzkumů z doby carského a sovětského režimu, i když tyto prameny
přirozené

mají také své nedostatky. Vzhledem k
ruského

(později sovětského)

"vymírání

tradičních

modernizace"
v

a

"přežitcích"

vychovaní v

autoři zaměřovali především

státu se totiž

institucí" v rámci místní

ve

vztahu

k islámu

na

systému. Celý

"etnického" I "národního" vývoje

společnosti

dokazování

převzali

islámu. Tuto metodologii

sovětském

provázanosti ruské etnografie se zájmy

přístup

na popis
sovětské

vlivem "ruské I

"předislámských"

i místní

vědci

ve

prvků

Střední

Asii

byl navíc veden v kontextu teorie

středoasijských států (vytvořených

po

příchodu

komunistického režimu) a projektování jejich historie do vzdálené minulosti. V historii
carské I

sovětské

I ruské etnografie

některým aspektům

nicméně

existuje

života místní muslimské

Ferganské doliny, z kterých je možné

čerpat

s

řada

kvalitních prácí

společnosti Střední
přihlédnutím

věnujících

Asie i

se

konkrétně

ke specifické terminologii

používané pro popis dané problematiky.
Z doby

carského

režimu

patří

mezi

nejvyrovnanější

přehledy

práce

V. P. Nalivkina, který v oblasti Ferganské doliny dlouho žil, mluvil místními jazyky
a

při

popisu muslimského života byl

nadřazenosti.

Zvláště

M. Nalivkinou

Očerk

zřejmě

hodnotná je kniha

byta

žen.5činy

(Tipografija Imperatorskogo Universiteta,

nejméně

napsaná

zatížen

společně

představou

ruské

s jeho manželkou

osedlogo tuzemnogo naselen!fa Fergany
Kazaň
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1886). Dobrým

přehledem

je také

geografičeskoje

práce V. I. Masalského Turkestanskij kraj (Rossija, Polnoje

opisanije

našeho otečestva, Semenov-Tjan-Šanskij, V. P. (ed.), Izdanije A. F. Devrijena,
Petrohrad 1913 ).
V této tradici

pokračovali

začali provádět

období

přehledem

sovětští

pak

etnografové,

v

poválečném

terénní výzkum v usedlostech Ferganské doliny. Zajímavým

místního vývoje, i když již zatíženým
především

interpretacích

kteří zvláště

sovětskou

terminologií a

při

ideologií, je studie O. Sucharevy a M. A. Bikžanovy
nastoja.~čeje

z Namanganské oblasti Prošloje i

selenija Ajkyran (Izdatelstvo Akademii

nauk Uzbekskoj SSR, Taškent 1955). Bikžanova pak vydala na

základě

tohoto výzkumu

knihu Semja v kolchozach Uzbekistana (Izdatelstvo akademii nauk Uzbekskoj SSR,
Taškent 1959). Suchareva se
především

Buchary, a na

zároveň věnovala

základě těchto

výzkumu ostatních

částí Střední

Asie,

zkušeností vydala knihu Islam v Uzbekistane

(Izdatelstvo Akademii nauk Uzbekskoj SSR, Taškent 1960).
Nejkvalitnějším

etnografickým zdrojem pro tuto práci i analýzu

celkově

islámu v oblasti

různých aspektů

průzkumu prováděného

jsou publikace vycházející z terénního

od druhé poloviny osmdesátých let v usedlostech na jih od Margelanu a Fergany
ve Ferganské oblasti. Mezi vedoucí etnografického výzkumu
jako první ze
ve

Střední

sovětských autorů

Asii po desetiletích

sredneaziatskom

obščestve,

měla

vydal knihu, jež

sovětského

Centralnyj dam

patřil

ukázat

nepřátelsky naladěnou,
západě.

což odpovídalo

Tato kniha pak byla dokonce

skutečnou

situaci

režimu (Tradicionalizm v sovremennom

naučnogo

ateizma, Moskva 1989). I když

byla práce podložena rozsáhlým terénním výzkumem, jeho
společnost

poznamenány snahou vykreslit místní

S. P. Poljakov, který

jako zaostalou a

převládajícímu směru

přeložena

do

závěry

angličtiny

studia

a

byly
vůči

Střední

začátkem

silně

Rusku
Asie na

devadesátých

let vydána pod názvem Everyday Jslam. Religion and Tradition in Rural Centra! Asia
(M. E. Sharpe, New York 1992). Mezi jeho žáky se

nicméně

kteří

a již bez ideologického zatížení.

dokázali výsledky výzkumu využít

Především

je

potřeba

zmínit

disertační

vyváženěji

objevila

řada etnografů,

práci O. V. Goršunovy Obraz žizni sovremennoj

uzbekskoj ženščiny (po materialam Ferganskoj doliny) (Institut etnologii i antropologii,
Rossijskaja akademija nauk, Moskva 1998), která se
v místní
S.

společnosti

Abašin, jehož

za

sovětského

disertační

režimu.

zaměřuje

Nejvýraznějším

na vývoj postavení ženy

autorem z této skupiny je

práce Socialnyje vzaimootnošenija v sovremennom

uzbekskom kišlake (po materialam Ferganskoj doliny) (Institut etnologii i antropologii,
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Rossijskaja akademija nauk, Moskva 1997) se stala základem pro
na téma islámu ve
problematiku na

Střední

světě.

Asii, a Abašin dnes

patří

kvalitních studií

mezi nejlepší experty na danou

potřeba disertační

Zmínit je také

řadu

práci A. N. Satvaldyjeva Islam

v žízni Uzbekov Ferganskoj doliny 1980-1990 gg. (Institut etnologii i antropologii,
přehled výsledků

Rossijskaja akademija nauk, Moskva 1995), která zahrnuje
o významu islámu v životě místní

ve Ferganské

společnosti.

zaměřený

Terénní výzkum

na postavení islámu za

dolině znesnadňuje řada faktorů.

několikrát

sovětského

režimu

Vzhledem ke stále se zhoršující politické

situaci v autoritářském režimu Islama Karimova se lidé
diskutovat- údolí bylo

ankety

oprávněně

bojí o tomto tématu

v historii nezávislého Uzbekistánu centrem islámské

opozice a mnozí lidé byli pod záminkou podpory "terorismu" odsouzeni k trestu vězení.
Výzkum také

znesnadňuje skutečnost,

období získali náboženské

vzdělání

že lidé si sice pamatují, že

například

v

sovětském

v místní ilegální náboženské škole, respektovali
podobně, nicméně většinou

muslimské zvyky, jejich otcové chodili do mešity a

své

vzpomínky nejsou schopni doložit konkrétními údaji, které by bylo možné použít jako
hodnověrný

pramen. Rozhovory provedené ve Ferganské

používány pouze pro potvrzení

faktů

dolině

jsou v této práci proto

z jiných zdrojů.

I proto se západní sociální a kulturní antropologie, která používá podobnou
metodologii jako ruská etnografie, od
a analýze

stávající

nejzajímavější

práce

situace
současné

počátku

devadesátých let

důkladnějšího

bez

věnuje

prozkoumání

západní antropologické školy

spíše popisu

minulosti.

Mezi

patří především disertační

práce J. Schoeberlein-Engela Identity in Centra! Asia: Construction and Contention in

the Conceptions of "Ozbek", "Tajik", "Muslim", "Samarqandi" and Other Groups
(Harvard University, Cambridge 1994).
Stále

zároveň

středoasijskými

existuje

jen

minimální

komunikace

a západními autory na téma islámu ve

Střední

mezi

ruskými

I

Asii. Jednou z výjimek je

od roku 1999 spolupráce pod vedením S. M. Prozorova z petrohradského Orientálního
ústavu

Ruské

a středoasijských
zaměřená

imperii,

akademie
autorů,

věd,

v rámci

které je

ale i jejich německých

na islám na území bývalé Ruské

Enciklopedičeskij

s/ovar,

kolegů

říše

Vostočnaja

s

přispěním

nejen ruských

vydávána unikátní encyklopedie

(lslam na territorii byvše} Rossijskoj
literatura RAN, Moskva 1998-2003,

Vol. 1-4). Spoluautorem této encyklopedie je také B. Babadžanov, který i
autoritářské prostředí

v Uzbekistánu publikuje v Rusku a na
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západě

přes

kvalitní studie

zaměřené

na islám, súfismus, Duchovní správu

muslimů

dejatelnosti sufijskich grupp v Uzbekistane,

Sufizm

vostokovedenija RAN,

Petrohrad

2001;

nebo ve

apod.

(například

v Centralnoj
spolupráci

Vozroždenije

Azii, Institut

s B.

Kamilovem

Muhammadjan Hindustani (1892-1989) and the Beginning oj the "Great Schism"
among the Muslims ol Uzbekistan, Islam in Politics in Russia and Centra! Asia (Early
Eighteenth to Late Twentieth Centuries), Dudoignon, S. A. a Komatsu, H. (ed.), Kegan
Paul, London 2001 ).
přes řadu

I
jednou z

nejméně

výše

zmíněných

prozkoumaných

kvalitních prací je tak oblast
částí světa

analýza vývoje islámu v oblasti za carského a

sovětského

režimu. Studium

sovětského

zabývajících se vývojem islámu v muslimských zemích.

nejdůležitější

stranou to

Historikové islámského
čerpají

a i tehdy

z již

věnují,

měla

často

období, tak i

Většina

Asie

autorů

historických prací,

tato politika v praxi na život místních lidí.

zmiňují

překonaných

středoasijských

francouzské školy

Střední

nejde za hranici popisu politického vývoje a nechává

- jaký vliv
světa

Asie dodnes

a stále neexistuje kvalitní komplexní

stojí na periferii zájmu jak historikú carského a

které se danému tématu

Střední

oblast

Střední

Asie pouze

prací z dob studené války,

studií A. Bennigsena a jeho
oť

Bennigsen, A., Wimbush S. E., Muslims

okrajově,

především

žáků

(viz

doyena

například

the Soviet Empire. A Guide. Indiana

University Press, Bloomington and Indianapolis 1986). Oblast

Střední

Asii pomíjejí

i komparativní antropologické práce, a kniha D. F. Eickelmana The Middle East and

Centra! Asia. An Anthropological Approach (Prentice-Hall, New Jersey 1997) je tak
zatím výjimkou. V dúsledku tak
sovětské

v oblasti,

období

řada autorů, kteří

přehlíží,

což

se

věnují

vede

analýze

současného

k nepochopení

a

vývoje

zavádějícím

mterpretacnn. 2
o

'

Výzkum nadále poznamenává i specifická terminologie, která se vyvinula za
studené války, a i přes odlišné
samém.

Většinou

závěry

jednotlivých

jsou pro popis islámu v

autorů

sovětském

tak

ovlivňuje

diskurs o islámu

kontextu používány protikladné

kategorie "oficiální" nebo "registrovaný" versus "neoficiální", "paralelní", "lidový"
nebo "neregistrovaný". V podobném protikladu se používají i kategorie "moderní"

Například jeden z nejpopulárnějších současných autorů-novinářů píšící o vývoj i islámu v postsovětském
období Ahmed Rashid tvrdí, že: "když přišla konečně v roce 1991 nezávislost, byli Středoasijci z pohledu
ideologie stále ve dvacátých letech." Rashid, A .. .Jihad: The Rise oj Militant !sfam in Centra/ Asia,
Penguin Books, New Haven 2002, str. 35
2
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,,tradiční''

versus

a "náboženský" versus "národní". Dokonce

nejdůkladnější

ti

pozorovatelé se tohoto zavedeného modelu drží.

Příchod

později sovětské

carské a

Díky zásadním politickým,
změně

hospodářským

a

společenských změnám

došlo k výrazné

měl

v životě místní

významu islámu v chápání jednotlivce i role, kterou

společnosti. Zároveň

provázané,

často

Islám ve
staletí

vlády vývoj islámu v oblasti hluboce ovlivnil.

společnosti

nadále

různorodé, vzájemně

protikladné, ale vždy ve spojení skrze jeho nositele.
středoasijské

představoval

určoval

byly jeho projevy ve

oblasti

stejně

jako v ostatních muslimských zemích po

formě

nejen náboženství ve

vztahu

člověka

k Bohu (ihádát), ale

a reguloval vzájemné vztahy mezi lidmi (muc ámalát), v

komunity.

Zároveň

se

vyznačoval

utvářely

životaschopnost a význam se
měnících

obrovskou

různorodostí projevů

základě

na

rodině

jednání

a

i na úrovni

názorů

jednotlivců

a jeho

v kontextu

se forem autority a vlády. V posledních více než sto letech islám a jeho

význam navíc formovaly a hluboce
organizace, které s sebou

přinesla

ovlivňovaly

myšlenky, technologie a

moderní doba, v případě

Střední

Asie v

způsoby

podobě

ruské

nadvlády.
Carskou politiku s1ce
nicméně

strategie

"vyspělé"
nutně

a

přehlížení

určovaly

místní

společnosti

hospodářské

na

základě

a politické zájmy,

premisy, že

ruské civilizace povede k "modernizaci" "zaostalé" muslimské

ovlivnila další vývoj v oblasti.

zvyků

především

proti nezvanému

nepříteli

Přirozenou

a také

společnosti,

reakcí byla obrana místních norem

postupně

nutnost sebeidentifikace v opozici

proti "cizímu". Srážka s moderní dobou ovšem vyvolala i rostoucí volání po
rúzných

aspektů

muslimské

společnosti zevnitř.

v ostatních muslimských zemích a na
elity žily ve

zdánlivě

reálné

naději,

jaře

roku 1917 po abdikaci cara dokonce místní

že budou moci brzy vybudovat vlastní stát.

nepřátelských

samotnou podstatu nového režimu, a
I

přes

měl

ideologií, které

radikálně

odlišný

potenciálně

být proto ze života

třicátých

institucionální základy a

většina

směr

ohrožovaly

společnosti

prvotní období zvláštního soužití místních muslimských elit se

režimem byl do konce

reformě

Potud se vývoj v oblasti podobal situaci

S příchodem komunistické vlády ovšem vývoj získal
a islám se ocitl na seznamu

příchod

vymýcen.
sovětským

let islám opravdu vymazán z veřejného života - jeho
náboženských autorit zlikvidovány, a zbývající

obřadní

praxe prohlášena za národní tradice. Vzhledem ke své povaze ovšem islám nemohl být
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prostě "zničen"

komunitě,

a nadále hrál roli v místní

i když v

ilegalitě

a pod hrozbou

trestu a vězení.
Situace se
potřeboval

poněkud změnila během

a

dočasně

registrovaných mešit a

Střední

války, kdy

sovětský

spolků

režim

náboženství

nicméně zůstala

otevřeně

existence a lidé
represi,

omezená

pod vedením oficiálního islámského establishmentu
Sovětského

sovětské

zájmy

vytvořena

ustal. Ke konci války byla dokonce

Asie pak až do rozpadu

zahraničně-politické

útokům,

světové

pomoc a podporu muslimského obyvatelstva ve "velké vlastenecké válce,"

a útok proti islámu tak
síť

druhé

vlády
cílů

jedním z

skříň

svazu sloužila jako výkladní
v muslimských

zemích.

pro

Likvidace

komunistického režimu až do konce jeho

projevující kladný vztah k islámu byli nadále vystaveni

obviňování

ze zaostalosti a neutuchající ateistické

propagandě. Přesto

se v průzkumu provedeném v letech 1988-1991 ve Ferganské oblasti za opravdové
muslimy prohlásilo 753 % lidí. 3 Bylo tak zřejmé, že i když se sovětský režim snažil
určovat,

co ,,je" a/nebo "není" islám, a na

islám nadále hrál významnou roli v
islámu navíc po rozpadu

základě

životě

Sovětského

místní

této logiky usiloval o jeho vymýcení,
společnosti. Nově utvářené

významy

výrazně ovlivňovaly

svazu nezmizely, ale

další

vývoj v oblasti.
životě

Pro pochopení vývoje islámu a jeho významu v
komunity za carského a
vůči

islámu, ale i vliv

komunitě, změnu

sovětského

hospodářských

režimu je proto
a

potřeba

společenských změn

jednotlivce i místní

analyzovat nejen politiku
rodině

na vztahy v

role rúzných muslimských institucí i význam islámu v

společnosti. Zároveň

je nutné odpoutat se od

"neoficiální", "paralelní" a

"tradiční"

který islám ztratil nebo získal v

oddělování

se

společenských,

podmínkách, a roli, kterou hrál v pohledu na

svět

a

životě

místní

kategorií "oficiální" versus

versus "moderní", a

měnících

a místní

soustředit

se na význam,

ekonomických a kulturních

způsobu

života jednotlivce

i komunity. Z toho vychází i metodologie této práce.
Základem práce je konfrontace vlastního archívního výzkumu ve Státním
archívu Ruské federace (Gosudarstvennyj archiv Rossijskojfederacii, GARF) a Ruském
státním archívu moderní historie (Rossijskij gosudarstvennyj archiv novejšej istorii,

RGANI) s výsledky etnografických
informací, které autorka získala

výzkumů věnujících

během

se Ferganské

dolině včetně

pobytu v oblasti. Autorka má také

3

ojedinělou

Satvaldyjev, A. N., !slam v žizni Uzbckov Fcrganskoj doliny 1980-/990 gg., Institut etnologii
i antropologii, Rossijskaja akademija nauk, Moskva 1995, disertační práce, str. 167-178
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možnost vycházet ze zkušeností svých
Střední

rodičů,

s kterými v osmdesátých letech v oblasti

Asie cestovala.
kromě

V první kapitole je
věnována

vývoji ruské politiky
zaměřuje

Dále se práce

vůči

sovětského

na analýzu

islámu ve

Tuto

Ferganské doliny k carské

říši.

útoku proti islámu v prvních dvou

poválečném

důvodům vytvořena

společnosti.

historie islámu v oblasti pozornost

připojení

islámu po

desetiletích existence režimu a vývoj v
zahraničně-politickým

přehledu

krátkého

období, kdy byla

především

díky

omezená možnost legálního fungování

část věnovanou

politickému vývoji v oblasti uzavírá
sovětského

analýza role místní správy v realizaci protináboženské a ateistické politiky
režimu.
zaměřuje

Druhá kapitola se
a

sovětského

věnována

rodině

Ve
ve

společnosti.

v

hospodářským změnám

za

sovětského

pozornost je

Pozornost je

věnována především

vzdělání.

svátků,

Ve

čtvrté

za carského a
pústu,

věnována

obřadů

významu mešity jako

kromě

společnosti
pojmů

shrnutí

v kontextu

kapitole se práce
sovětského

a

poutě

součást

výsledků

společnosti

na vývoj role islámu

režimu. Analýza se

do Mekky ve

věnován

zmiňovaném

věnuje

významu

období. Zvláštní

Střední

případech,

doplněna

o slovník

Asie.
české

kdy se shodují s obecně

termíny pro odborné islámské

přijatým

islámským názvoslovím.

Pokud pro daný výraz takový ekvivalent neexistuje, termín je uveden v
Transkripce uzbeckých slov vychází ze
v Uzbekistánu. Odborné termíny jsou

závěru

prostor i významu islámu v místní

národní identity. Práce je

V práci jsou používány standardizované

přiložen

a vývoji

života místní muslimské komunity. V

analýzy

nově vytvořené

a mapy Ferganské doliny a

názvy ve všech

zaměřuje

přirozeného

fenoménu uctívání svatých a súfismu, které byly po staletí

považovány lidmi za integrální
práce je

režimu a jeho vlivu na

kapitole je analyzován vývoj muslimských institucí a jejich role

životě společnosti

náboženských

za carského

režimu výrazným vývojem. Práce

centra muslimské komunity, roli náboženských autorit ve
náboženského

komunitě

komunitě.

a místní

třetí

i

a místní

na tyto vztahy. Zvláštní pozornost je

sovětského

postavení ženy, které prošlo za
věnuje

rodině

společenských změn

režimu a vliv

se v této kapitole
vztahy v

na vztahy v

současné

vysvětleny

slovník základních pojmů.
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uzbečtině.

latinské abecedy používané

v textu a pro

snadnější

orientaci je

1. Politika

vůči

islámu

1.1 Islám ve Ferganské

Islám
V zemi za

přinesla

řekou

do

dolině

Střední

do

příchodu

carské vlády

Asie arabská armáda na

počátku

osmého století.

Oxus (Amudarja), nazývané Má wará'a n-nahr neboli Transoxanie,

byla stará usedlá civilizace ležící na obchodní křižovatce mezi Indií, Čínou
a

Středozemím.

manicheismus.

1

V oblasti

převládala

perština a zoroastrismus, v menší

míře

také

Na severu a východě hraničila s územím, které ovládaly turkické

nomádské kmeny, vyznávající šamanismus. Vojska arabského
715 dostala i do F erganské doliny, ale obyvatelstvo proti

vůdce

Arabům

Qutejby se v roce

povstalo a dobyvatelé

byli na hradbách města Kasan poraženi. 2 V roce 751 byla oblast konečně dobyta v bitvě
u Talasu, i když nomádské kmeny z východní

části

Fergany proti

dobyvatelům

nepřestávaly bojovat až do poloviny devátého století. Islám začal postupně zapouštět
3

kořeny

v místní

společnosti

a již v 1O. století arabský

zeměpisec

ve Ferganské dolině 40 měst a usedlostí s velkými mešitami.
Vývoj a
Sámánovců

upevnění

v první

Maqdísí

napočítal

4

islámu v oblasti souvisel s příchodem íránské dynastie

polovině

devátého století, která

postupně

v Transoxanii

vytvořila

centralizovaný stát s centrem v Buchaře. 5 Faktická nezávislost na abbásovském

chalífátu 6 , jemuž Sámánovci projevovali podřízenost jen formálně, vedla ke vzniku
Zoroastrismus v oblasti navazoval na pohanské kulty, a někteří autoři ho proto nazývají mazdaismem.
v Táhiristánu byl také důležitý buddhismus. který se dostal do oblasti z Afghánistánu,
a ve 2. století se odtud rozšířil i do Číny. Před příchodem islámu bylo v Transoxanii v menší míře
rozšířené i křesťanství díky misionářské činnosti nestoriánů. Polonskaja, L.. Malašenko, A., !slam in
Centra! Asia, lthaca Press, Reading 1994, str. 2-4
2
Dodnes je vzpomínkou na toto vítězství svaté místo (mazár) Safed-Buljan u vesnice Padak. Nalivkin,
V., Nalivkina, M., Očerk byta ženščiny osedlogo tuzemnogo naselenija Fergany, Tipografija
lmperatorskogo Universiteta, Kazaň 1886, str. 8-1 O
3
Soucek, S., A History of Jnner Asia, Cambridge University Press, Cambridge 2002, str. 68-69; Bregel,
Y., Turko-Mongol influences in Centra! Asia, Turko-Persia in Historical Perspective, Canfield, R. L.
( ed.), Cambridge University Press, New York 1991. str. 55
4
Bartold, V. V., Rabaty po otdelnym problemam istorii Srednej Azii, Akademik V. V. Bartold,
Sočinenija, Belenickij, A. M. (ed.), lzdatelstvo vostočnoj literatury AN SSSR, Moskva 1964, Vol. 2, část
2, str. 216
5
Pocházeli z Balchu a jejich zakladatel Saman-chuda byl potomkem zoroastrijské duchovní rodiny, který
přijal islám od vládce Chorásánu ve dvacátých letech osmého století. Jeho synové dostali v roce 819 za
svoji loajalitu cha/ífovi Mam'únovi právo vládnout v Samarkandu, Herátu, Ferganě a Šaši (Taškent).
V roce 873 prapravnuk Saman-chudy porazil Táhirovce a usadil se k Buchaře. Thrower. J., The Religious
Histo1y of Centra/ Asia .fí'om the Ear/icst Times to the Present Day. The Edwin Mellen Press, Lewiston
2004, str. 113
6
Instituce cha/ífátu, následnictví proroka Muhammada ve vedení obce, se týkala jak náboženské,
tak světské moci.
1
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výrazně

svébytné persko-turkické kultury, která pak

ovlivnila vývoj islámu v oblasti
říši

i v ostatních muslimských zemích. V sámánovské

se nová perština, obohacená

postupně

o arabská slova a psaná arabským písmem,

stala jazykem byrokracie

a literatury. I náboženští znalci (ulamá ') začali používat ve svých promluvách perštinu
(i když arabštinu používali stále jako jazyk
upevnění

k dalšímu

vědy)

a

prostřednictvím

jazyka došlo

islámu mezi místním obyvatelstvem. Islám se stal v 1O. století

oficiálním náboženstvím sámánovské

říše

a v oblasti se

právní a teologická škola (madhab), jejímž

začala

nejvýznamnějším

al-Máturídí (z. 944) ze Samarkandu. S podporou vládnoucích
výrazně přispěl

hanafíjskou právní školu a svojí prací

vyvíjet první významná
představitelem

Sámánovců

byl

prosazoval

k dotvoření systému islámské

ortodoxie. 7
Sámánovci také podnikali výpady proti stepním oblastem na severu, které
ovládaly

nomádské

turkické

v sámánovském vojsku a

kmeny.

začali postupně

V druhé

polovině

Zároveň

probíhala islamizace turkických

misionářů
důvodů.

od

Jako první

přijala

islám turkická dynastie

a jejíž vojska

oblastech sámánovského státu.

ve

společenské

vůdce

kmenu

pak

funkce v

řídili

přijmout

sloužili
armádě.

sámánovský stát.

prostřednictvím

Karachánovců,

postupně začala

Zároveň

již

výbojů

důležité

otroci fakticky

kmenů, ať

nebo pragmatickým rozhodnutím

říše Sámánovců

oslabení

získávat moc a

turkičtí

desátého století již

z těchto

Zajatci

dervíšských

islám z politických

která vládla na sever

posilovat pozice ve venkovských

se zvyšovala autorita culamá ',

kteří

byli v

stability jediným alternativním zdrojem udržení

době

pořádku

městech.

V letech 999-1005 pak Karachánovci dobyli celou oblast Transoxanie a až
do 12. století se v oblasti rozvíjela persko-turkická civilizace, v jejímž centru stál islám,
který se stal

důležitým

katalyzátorem

při

procesu syntézy kultur usedlých íránských

obyvatel a nomádských turkických kmenů. 8 Tato civilizace se soustřeďovala kolem
literární tradice íránského
a islámské hodnoty

původu,

prostupovaly diskurs

o náboženských záležitostech
v islámské

byla podporována vládci turkického

společnosti mělo

muslimů, kteří

také dalekosáhlé

o

veřejných

otázkách

vedli elitu. Smíšení

důsledky

původu

stejně

jako

těchto elementů

pro další vývoj islámu v oblasti.

K podpoře sunnitského islámu přispěla i skutečnost, že v desátém století ovládla moc v Bagdádu šíitská
dynastie Bújovců, a Sámánovci tak chtěli zdůraznit svoji odlišnost. Canfield, R. L. (ed.), Turko-Persia in
Historical Perspective, Cambridge University Press, New York 1991, str. 9
8
Polonskaja, Malašenko ( 1994 ), str. 12-13
7

ll

Ten postupně ztratil svůj arabský původ vytvářený na základě beduínských norem a stal
se mnohem bohatší, přizpůsobivější a universální kulturou. Sídlem Karachánovců byl
9

Uzgen, město ve východním cípu Ferganské doliny, a v údolí se tak vytvořilo jedno
z center islámu ve Střední Asii. 10
V tomto období také došlo k posílení islámských náboženských institucí
a kodifikaci sunnitské ortodoxie. Hlavní roli v systematizaci hanafíjské právní školy
v oblasti

měly

především

Abu-1-Jusr al-Pazdaví (z.

an-Nasafí (z. I 1 I 4) a Abú Hafs an-Nasafí (z. I I 42).
byly

postupně

I 099- I I 00), Abu-1-Mu'ina

Předislámské

zvyky a tradice, které

v praxi každodenního života islamizovány, byly kodifikovány

řadou

právních dobrozdání (fatwa), které vydávali místní culamá '. 11 Zároveň byla především
zásluhou al-Ghazzálího (z. 1111) vypracována

právně

podložená syntéza mystiky se

šar{ou. Centrem vytváření konsensu 'ulamá' se staly instituce vyššího islámského
vzdělání (madra.5/ 2), které náboženským znalcům poskytovaly autoritu, na jejímž

základě byla mimo jiné legitimizována vláda jednotlivých dynastií.

13

Islám ztratil podporu i pozici oficiálního náboženství s příchodem mongolské
dynastie pod vedením Čingischána (I I 55-1227), jehož armáda celou oblast v první
polovině třináctého

století vyplenila,

řadu měst

vypálila a vyvraždila jejich obyvatele.

Území mezi řekami Amuda~ja a Amalyk bylo svěřeno do vlády jednoho ze synů
Čingischána Čagataje. 14 Za vlády Mongolů byly morální a etické normy islámu

nahrazeny mongolskou praxí a souborem práva a etiky Uasa). V
mongolská

říše začala

průběhu

14. století se

drobit a islám získal postavení oficiálního náboženství

opět

za

vlády Timura (13 70-1405), i když nadále vládci v oblasti svoji legitimitu odvozovali
především od zakladatele mongolské říše Čingischána a jeho potomků. V islámu také

9

Canfield ( 1991 ), str. 12
Dnešní město Uzgen na jihu Kyrgyzstánu. Satvaldyjev ( 1995), str. 3-4
11
Důležitou právní sbírkou používanou v oblasti Střední Asie je dodnes Hidája od al-Margináního
(z. 1197). Prozorov, S. M. (ed.), /slam na territorii byvše} Rossijskoj imperii, Enciklopedičeskij s/ovar,
Vostočnaja literatura RAN, Moskva 1998, Vol. I, str. 103
1
" Madrasa (z arabského darasa, učit se) je stavbou určenou pro vyšší typ výuky ryze islámských oborů,
ale i profánních věd. Studia původně probíhala v prostorách mešit, postupně s výjimkou základního
islámského školství (ve Střední Asii vyučovaného v maktabech, v muslimských zemích nazývané
koránská škola) oddělovala a vedla ke vzniku samostatné instituce, kde se vzdělávali náboženští znalci,
státní úředníci i inteligence obecně.
13
AI-Ghazzálí také rozpracoval princip rozdělení mezi dočasnou státní a náboženskou autoritou a poskytl
tak teologickou základnu pro existenci sultanátu, dočasného úřadu, který existoval souběžně s cha/ifátem.
Canfield ( 1991 ), str. 14
14
Polonskaja, Malašenko ( 1994), str. 16-18
10

I2

v tomto období začaly hrát stále důležitější roli súfijská bratrstva (taríqy 1\
přispívaly

naqšbandíja a jasav(ja, které

k upevnění a

vytvoření

především

teoretického základu

existujících forem islámu ve společnosti. 16 Relativní politická stabilita zároveň vedla
k usazení

čagatajských kmenů

a islamizaci

středoasijských nomádů

v rámci islámsko-

íránské kultury. 17
V šestnáctém století se ve velké
které

čerpaly

části

muslimského

světa vytvořily

stabilní

říše,

z persko-turkické tradice. V oblasti Transoxanie byli potomci Timura

vyhnáni dynastií Šajbánovců, uzbeckého kmene, jehož vůdci odvozovali svůj původ od

Čingischána.

18

Od šestnáctého století proto začalo opět docházet k posílení vztahu státu

a culamá ', v tomto období byly budovány nové madrasy, podporovány súfijské řády
apod. K posílení role cula má'

přispěla

i otázka legitimizace nových dynastií, které

pokud nemohly odvozovat svůj původ po linii od Čingischána, obracely se k islámu
jako zdroji autority. Vztahy mezi vládci a culamá' byly nicméně dynamické a culamá'
měli větší

vliv

především

v dobách oslabení státu.

Zároveň

byla dopracována syntéza

právního islámu a súfismu, kdy .far{a a taríqy začaly být s konečnou platností
považovány za doplňt~jící se zdroje islámské autority a většina culamá' patřila
k

nějakému

súfijskému

řádu.

Zapojení súfijských

vůdců

do oficiálních struktur upevnilo

místní formy islámu v životu společnosti. 19
V této

době

také došlo k dalšímu smíšení nomádského a usedlého obyvatelstva.

Nomádští Uzbekové,

kteří

měli

nejlepší pastviny Transoxanie a Fergany,

buď

absorbovali své turkické předchůdce, Čagataje a předmongolské Turky, nebo je zatlačili
do hor spolu s částí
nomádů,

ve

Tádžiků.

které probíhalo do

většině

obdělávaných

Díky

těmto

počátku

oblastí.

migracím a také postupnému usazování

18. století, se posílilo smíšení obyvatelstva

Zároveň

docházelo k vytváření

dvojjazyčných

Taríqa (arabsky cesta, způsob) byla v raném období súfismu morálně a psychologicky propracovanou
metodou cesty k extázi a Pravdě. Od ll. století termín nabyl vyhraněnějšího významu systému
duchovních cvičení nad rámec příkazů šady ve společenství stejně smýšlejících bratří. Taríqy se v této
době začaly vytvářet jako bratrstva spojená úctou k mistru, zakladateli a jeho nástupcům, a dodržující
pravid Ia jím stanovená.
16
Viz podkapitolu 4.6 Role súfismu v místní společnosti.
17
Nejvýrazněji se tento proces projevil v rozvoji čagatajské literatury a literárního jazyka společného
všem středoasijským Turkům. Asimilace usnadnila i jejich etnické smíšení s íránským obyvatelstvem
a rozšíření turkického jazyka. Bregel ( 1991 ), str. 61
18
K vzestupu těchto států přispěla nová technika obrany, která oslabila původně dominantní nomádské
kmeny. Ty byly po staletí pohyblivější a lépe ovládaly koně. S rozvojem nové vojenské techniky
a kanónu mohla městská kultura udržet nomádské armády v bezpečné vzdálenosti od oáz, což přispělo
k vytvoření center bohatství a moci. Canfield ( 1991 ), str. 19
19
lslam na territorii (1998), Vol. I, str. 104
15
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zvláště

tádžicko-turkických skupin,

ve Ferganské

dolině

a v oblastech Samarkandu

a Buchary? 0
Ke konzervování

vztahů

přispěla řada vnějších faktorů.

Afšárovců

a

západě

a

Qádžárovců

a oblast

Střední

se

společnosti

a pojetí islámu v místní

Po založení šíitské Perské

přerušilo

říše

v tomto období
Safíjovců,

dynastií

spojení mezi sunnitskými státy na

východě

Asie se stala ostrovem sunnitského islámu izolovaným od

ostatních islámských zemí. 21 Od sedmnáctého století byl také postupně po moři
odkloněn

evropský obchod, který

dříve

směřoval

přes

středoasijské

vnitrozemí,

a bohatství a prosperita vnitřní Asie tak začala přirozeně upadat. 22
Koncem 17. století Šajbánovci ve Ferganské dolině ztratili moc. která se dostala
do rukou

skupiny

místních svatých (chodžové 23).

ve východním Turkestánu, kde

převzali

vládu od

Tomu napomohly události

chánů

potomci šejcha Mahdúmí-

azama (z. 1542), který pocházel z ferganské usedlosti Kasan. Chodžové ve Ferganské
dolině byli ovšem v roce 171 O svrženi Šáhruh-bijem, vůdcem uzbeckého rodu Ming. 24

Za vlády jeho

potomků

19. století používat na

se Ferganská dolina stala centrem státu, jehož vládci
základě vytvořené

genealogie titul chán. V

době

začali

od

významných

chánů Álim-chána (1800-1810) a Umar-chána (1810-1822) dynastie Ming sjednotila

celou Ferganu a
a

východě

rozšířila

moc na

většinou

sousedících horských oblastí na jihu

a kazašské oblasti kolem Taškentu. Lidé z dobytých území,

Kirgizové a íránské horské národy, sloužili v jeho armádě.
k

hospodářskému

25

zvláště turkičtí

Zároveň docházelo

rozvoji Ferganské doliny, vládnoucí dynastie financovala výstavbu

zavlažovacích sítí, pod vlivem Číny byla opět zavedena výroba hedvábí apod. 26
Neustálý

příliv

lidí z východního Turkestánu a severních stepí ovšem

vytvářel

tlak na pozemky pro zemědělství a pastevectví, zvláště na kraji hor kolem doliny. 27

20

Bregel ( 1991 ), str. 62
Gombár, E., Moderní dějiny islámských zemí, Nakladatelství Karolinum, Praha 1999, str. 190
22
Dalším faktorem bylo zavedení ručních zbraní, které nomádským národům Střední Asie umožnilo nové
způsoby obrany a útoku a v osmnáctém století již celou oblast ovládaly kmenové války. Cantíeld ( 1991 ),
str. 21
2
' Chod:fové (z perštiny pán, hospodář) svůj původ odvozovali především od prvních tří pravověrných
chalífů a také Muhammada bin al-Hanafíja (z. 700), syna Alího od jeho druhé ženy.
24
Bartold, V. V., lstorija ku/turnaj :fizni Turkestana, lzdatelstvo Akademii nauk SSSR, Leningrad 1927,
str. 103-104
25
Manz, B. F., Centra! Asian Uprising in the Nineteenth Century: Ferghana under the Russians, Russian
Review, No. 3, 1987, str. 268
26
Bartold ( 1927), str. 104
27
Ivanov, P. P., Očerki po istorii Srednej Azii (XVI- seredina XIX v.), Izdatelstvo vostočnoj literatury
Akademii nauk SSSR, Moskva 1958, ( 1958), str. 181

21
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Ve společnosti vedle sebe žili usedlí turkičtí obyvatelé (nazývaní Sartové) 28 a persky
mluvící Tádžici,
a

část

kteří tvořili většinu zemědělců,
Především

armády.

byrokracie, náboženských

činovníků

ve východní oblasti Fergany blízko hor - v oblastech
kipčacké

Namanganu, Andižanu, Oše a Margelanu, žilo turkické,

a kirgizské nomádské

obyvatelstvo, které si udržovalo silný smysl pro vlastní identitu. Vzhledem k jejich
vojenské obratnosti a rychlosti, s jakou mohli být rekrutováni,

tvořili důležitou část

chánské armády a měli značnou politickou a vojenskou moc. 29 Kromě zemědělců,
kočovníků

a

horalů

žilo

zvláště

v rozvíjejících se

městech

Feganské doliny také mnoho

obchodníků. 30 Díky politické roli nomádských kmeni'! z předhorských oblastí Ferganské

doliny tak oblast byla v době příchodu Rusů místem neustálých konfliktů a rozbrojů,
které navíc posilovala politická nestabilita, daná bojem o moc v rámci vládnoucí rodiny,
kde neexistovalo pravidlo následnictví prvorozence. 31 Zároveň se obyvatelé Ferganské
státě,

doliny považovali za muslimy a žili ve
To se

mělo

na dalších 115 let

změnit příchodem
připojila

1876 Kokand a oblast Ferganské doliny

1.2 Carská politika

vůči

jehož oficiálním náboženstvím byl islám.
ruských vojsk, která dobyla v roce

k carské

islámu

Po staletích dominance islámu ve
pod nadvládu carského režimu. Z jižní

Střední

části

Asii se

postupně

celá oblast dostala

Ferganské doliny, která byla náboženským

a politickým centrem Kokandského chanátu, byla po
vytvořena

říši.

připojení

k carské

říši

v roce 1876

Ferganská oblast jako správní jednotka v rámci Turkestánského generál-

guvernérství. Ferganská oblast se skládala z pěti

okresů (ujezd) -

Skobelevského

(původně

Margelanského ), Andižanského, Kokandského, Namanganského, Ošského

a Pamíru.

Téměř

podíl

82 % obyvatel žilo na

městského

v Kokandu

přes

venkově

a 18 % ve

městech,

obyvatelstva v celém Turkestánu. V roce

80 000 lidí a v Andižanu

přes

což byl nejvyšší

1897 žilo

například

47 500 lidí. Na konci 19. století byla

Termín Sart měl několik překrývajících se významů, v nejužším smyslu znamenal turkicky mluvící
usedlé obyvatelstvo Střední Asie, ale zvláště Rusové ho požívali pro označení všech usedlých obyvatel
včetně Tádžiků. Viz například Ostroumov, N. P., Sarty, etnografíčeskije materialy, Tipo-Litografija torg.
Doma "F. i G. Br. Kamenskije", Taškent 1896, str. 1-14
'9
.
- Manz ( 1987), str. 269
Jo Ivanov (1958), str. 183
Jl Manz (1987), str. 270

28
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Ferganská dolina také nejhustěji osídlenou oblastí Střední Asie - zatímco na 1 km žilo
2

ve Ferganské oblasti více než 18 lidí, průměr pro Turkestán tvořil 3,8 lidí. 32
Turkestán byl od
nárazníkové pásmo
Pro politické a
a

pořádek,

zájmům

hospodářské

dělení

Střední

Asii a

zájmy Ruska bylo

zároveň

potřeba

měla

také existovala

oblastí na ujezdy odpovídalo

přibližně

značná

sloužit jako

jako zdroj surovin.

zachovat v oblasti stabilitu

uplatňovala celkově umírněnou

aspektů

a správních

jako vojenská oblast, která

Anglie ve

a carská správa proto

společenských

územní

počátku řízen

kontinuita.

správnímu

politiku. V řadě
Například

uspořádání

nové

z chánského

období a hlavní funkce velitele ujezdu se velmi podobaly funkcím chánského
hodnostáře (hákima), a lidé proto tak i ruského guvernéra nadále nazývali. 33 Celkově

bylo

utváření

carské politiky od doby

postojů generál-guvernérů

okolností a priorit.
myšlenka

"civilizační

zájmů ústřední

a

Důležitým

až do roku 1917 kombinací osobních
měnících

carské vlády a neustále se

prvkem carské politiky v oblasti byla také po celou dobu

mise", tedy

středověkého" prostředí

připojení

přinesení ,,vyspělé

místní muslimské

ruské kultury" do "zaostalého

společnosti.

V základu politiky prvního generál-guvernéra Turkestánu Konstantina
von Kaufmana ( 1867 -1882)
záležitostí islámu a
a cizí politickým
zaostalých

přežitků včetně

ruské civilizace.
obyvatel

přehlížení

zájmům

34

(inorodců)

vůči

společnosti

muslimské

byl princip

nevměšování

náboženských autorit jako síly, která byla
Střední

ruského státu ve
islámu mělo dojít

Petroviče

se do

nebezpečná

Asii. K modernizaci a vymizení

přirozenou

cestou pod vlivem

nadřazenosti

Zároveň se začalo diskutovat o možnostech rusifikace místních

cestou

vzdělání:

"pouze

vzdělání může

tuto oblast dobýt

duchovně,

Masalskij, V. 1., Turkestanskij kraj, Rossija, Polnoje geografičeskoje opisanie našeho otečestva,
Semeno v-Tjan-Šanskij, V. P. (ed.), lzdanije A. F. Devrijena, Petrohrad 1913, str. 345, 348-9. Přepočítáno
z údajů ve verstách, kdy I km 2 odpovídá I, 138 verstě čtvereční. Ferganská oblast zahrnovala i Pamír, kde
byla naopak velmi nízká hustota obyvatelstva, a celkově proto ruské zdroje uváděly průměrný údaj pro
Ferganskou oblast 15 lidí na verstu čtvereční.
33
Ruští představitelé nebyli příliš oblíbení mezi lidmi vzhledem k jejich nadřazenému chování.
Existovaly ale i výjimky- například P. B. Averjanov, velitel Namanganského ujezdu Ferganské oblasti,
byl oblíbený za svoji skromnost. Mezi lidmi dokonce kolovaly zvěsti, že Averjanov je hásil, tedy člověk,
který dosáhl jednoho z prvních stupňů svatosti, kdy člověk získává schopnost zjevovat se ve snech
a upozorňovat před hrozícím nebezpečím. Nalivkin, N. P., Tuzemci ranše i teper, Električ. tipo-lit. "Turk.
t-va pečatnogo dela", Taškent 1913, přetištěno v: Musulmanskaja Srednaja Az1j'a: tradicionalizm i XX
vek, Arapov, D. J. (ed.), Centr civilizacionnych i regionalnych issledovanij, Moskva 2004, str. 67-68, 71.
I v nových podmínkách tak lidé uplatňovali vlastní chápání společenské autority.
34
Více viz Carrere ďEncausse, H., Organizing and Colonizing the Conquered Territories, Centra! Asia:
120 Years ()[Russian Rule, Allworth, E. (ed.), Duke University Press, Durham 1989, str. 151-171
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... ani

zbraně,

ani legislativa to

nemůžou

dokázat, ale škola a pouze škola," prohlašoval

Kaufman. 35
Carská vláda si
v turkestánské

nicméně

společnosti

dobře vědoma

byla

neměla

a

významu muslimského

vzdělání

v úmyslu si komplikovat vztahy s místním
samostatně,

obyvatelstvem. Nechala tedy školy fungovat

ale neposkytovala jim žádnou

státní podporu a pomoc. 36 V roce 1875 pak Kaufman vytvořil Správu vzdělávacích
institucí v Turkestánu, která
se.

Zároveň

byl

připraven

měla

činnost

dohlížet na

muslimských škol, ale

nevměšovat

projekt organizace výuky v ruských školách, jehož cílem

mělo být šíření ruské kultury mezi místním obyvatelstvem. 37 Kaufmanova opatření na
přilákání

místních

dětí

do ruských škol ovšem

neměla

žádný dopad a po jeho smrti

v roce 1882 byla jeho nástupci zkritizována.
V roce 1884 byla proto do Taškentu svolána tajná komise, která

měla připravit

stanovisko k nutným krokúm ve sféře "intelektuálního života místního obyvatelstva".
Komise
učitelú

doporučila rozšířit

do místních škol, což

mělo podpořit

Turkestánské vedení se ovšem
tento nápad

neuskutečnit

s myšlenkou

vytvoření

kvůli

postupné sblížení a

odstranění nedúvěry.

obavám z reakce místního obyvatelstva rozhodlo
přišel

"rusko-místních škol" (russko-tuzemnyje školy), které

měly

a aritmetiku, odpoledne místní
čtyři

v oblasti cestou zavedení ruských

a nový generál-guvernér N. O. Rozenbach místo toho

kombinovat ruské a muslimské

studia byla

vzdělání

program ruského

38

vzdělání.

učitel

roky, za které se

Ráno

měl

(domulla) stejné

měl

student

naučit

ruský

učitel vyučovat

předměty

psát a

číst

ruštinu

jako v maktabu. Délka
rusky. Ve

čtvrtém

roce

žáci studovali ruskou geografii a historii. 39 Rodiče ovšem do těchto škol své děti
odmítali posílat. 40 Počet rusko-místních škol tak zústal nízký až do konce carské vlády
35

Ostroumov, N. P., Konstantin Petrovič von-Kaufman, ustroitel Turkestanskogo kraia: Ličnyje
vospominanija N. Ostroumova, Taškent 1899, str. 54-55, citováno v: Khalid, A., The Politics oj Muslim
Cu/tura! Rejórm: .Jadidism in Centra/ Asia, University of California Press, Berkeley 1998, str. 156
36
Dokonce dokázal prosadit, aby se na Turkestán nevztahovaly Pravidla o opatřeních ve vzdělání
inorodců v Rusku z roku 1870, která umožňovala poskytování státní pomoci místním školám. Litvinov,
P. P., Gosudarstvo i islam v Russkom Turkestane (/865-1917) (po archivnym materialam), EGPI, Jelec
1998, str. I 17
37
Bartold (1964), str. 298
38
V tomto případě byl iniciátorem diskuse o rusifikaci obyvatelstva ministr národní osvěty hrabě Tolstoj,
který v letech 1866-1880 vedl Nejsvětější synod a později se stal ministrem vnitra. Členové komise
ovšem došli k závěru, že o konverzi místních ke křesťanství, což byla podmínka rusifikace, nemohla být
řeč. Nalivkin ( 1913 ), str. 82-83
39
Bendrikov, K. J., ()('erki po istorii narodnogo obrazovanija v Turkestane (/ 865-1925 gody), Izdatelstvo
Akademii pedagogičeskich nauk RSFSR, Moskva 1960, str. 179-185, str. 308-309
40
První taková škola byla otevřena v Taškentu 19. prosince 1884. Úkol dostat děti do této školy byl
svěřen městské policii, která hledala děti především mezi rodinami obchodníků. Kromě tabule, ruské
azbuky a sešitů škola napodobovala místní prostředí - děti spolu s ruským učitelem seděly na podlaze,

17

a jen málo

žáků

školu

vůbec dokončilo. Například

ve Ferganské oblasti v roce 1907

nemělo jediného absolventa 17 z celkového počtu dvaceti škol.
Zároveň

náboženského

se carská vláda pokusila

vzdělání.

V roce 1884 bylo na

Turkestánského kraje vydáno
se

učitelé

"Nařízení

alespoň
základě

41

o formální kontrolu vyššího
pokynu hlavního inspektora škol

turkestánským

mudarrisům",

podle kterého

v madrasách a správci náboženských nadací (waqf), z nichž byl financován

chod školy, museli podřídit ruskému inspektorátu. 42 Ruská správa se pokusila
Například

kontrolovat i ostatní muslimské instituce.

v

případě

zájmu o stavbu nové

mešity museli lidé zažádat místní orgány o stavební povolení, ale toto
se v praxi

výrazně

příchodu bolševiků

neprojevilo a až do

opatření

mešity nebyly kontrolovány

ze strany orgánů nové vlády. 43
Nejvíce se carská politika v oblasti dotkla
rozhodovat spory na
zůstaly

jen ty

základě

případy,

.šar{y byla v

které

nepřesahovaly

rozhodovány na zvláštních sjezdech
měly

podstatě

soudců.

činnosti soudců

zachována, ale v pravomoci qádího

sumu 100

Sporné

Pokud se

k ruskému soudu.

44

případy nějak

dotýkaly

rublů.

případy

na starosti obchodní soudy, které se skládaly ze

obchodníků.

(qádt). Možnost

Ostatní

měly

být

v obchodních otázkách

zástupců

zájmů Rusů,

ruských a místních

měly

být

převedeny

Soudci byli voleni na tříleté období a funkce nejvyššího soudce

z dob chána (qádí-qalan) byla zrušena. 45 Právě volba soudců měla asi největší dopad na
místní

poměry.

Zatímco chánové

náboženské autority, v rámci

většinou

veřejných

jmenovali na pozici qádího významné

voleb byli

někdy

zvoleni

nevzdělaní

lidé

a úroveň soudů tak začala částečně upadat. 46

rodičům bylo sděleno, že mohou kdykoli přijít a zúčastnit se hodin. Jiná situace byla ve dvou dalších
školách ve venkovských oblastech Taškentského ujezdu, kde místní obyvatelstvo už vůbec nedůvěřovalo
novotám, třásli se strachy a děti hlídala police, aby neutekly. Nalivkin (1913), str. 83-84
41
V roce 1902 byla pro tyto školy vypracována první novometodická učebnice (Adib-i awwal - První
učitel, vzdělanec, literát), která měla nahradit tatarské knihy. Čítanka pro druhý ročník byla vydána o dva
roky později. První část byla věnována základní gramotnosti v turkickém jazyce, druhá část se věnovala
výuce recitace Koránu a výkladu náboženských povinností a obřadů. Khalid ( 1998), str. 158-160. Tyto
učebnice pak byly používány pro podzemní náboženskou výuku za sovětského režimu.
42
Hlavní mudarris měl na starosti kontrolu procesu výuky, správní rozdělení příjmů z waqfu, řízení
hospodářských záležitostí madrmy a hlášení hlavnímu inspektorovi. Satvaldyjev ( 1995), str. 22
43
Žádat smělo alespoň 200 mužů, kteří měli prostředky na stavbu a údržbu mešity a plat imáma. Občas se
pak ruské orgány snažily ovlivnit proces stavby mešit (padl i návrh žádat předložení stavebního plánu),
ale většinou jen s malým nebo spíše žádným úspěchem. Litvínov ( 1998), str. 81-83
44
Abdurachimova, N. A., The Colonial System of Power in Turkistan, lnternational Journal of Middle
Eastern Studies, No. 34, 2002, str. 240-241
45
Nalivkin ( 1913), str. 72-73
46
Bacon, E., Centra/ Asicm.1· Under Russian Rule: A Studv in Cu/ture Chanxe, Cornell University Press,
lthaca 1966, str. I I 1-1 12
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Takzvané "Turkestanskoje položenije", tedy zákon stanovující formy a funkce
správy kraje, který byl schválen roku 1886, neobsahoval žádné

články

o kontrole

a řízení otázek spojených s islámem nebo muslimskými institucemi v oblasti. 47
proběhla daňová

Ve stejném roce v kraji
pozemková
islámské

daň

daně

v objemu 111 O

středního

reforma, kdy byla zavedena jediná státní
hrubého výnosu. Ta

měla

nahradit platbu

z majetku (zakát), kterou po likvidaci Kokandského chanátu lidé obvykle

platili místnímu

stařešinovi

a

někdy

ho dávali chudým rodinám ve své usedlosti

Ruská vláda také zavedla volební právo a lidé tak mohli volit představitele

(qišloq).

48

ujezdů,

které carští

úředníci

pouze schvalovali, i když ve

skutečnosti

byla organizace

správy ponechána v rukou místních pouze na úrovni obvodů (volost) a vesnic. 49
Důvěrou

otřáslo

ruské správy

až andižanské povstání v roce 1898, za jehož

hlavního iniciátora byl považován Madali lšán, súfijský duchovní

vůdce

na

východě

Ferganské doliny. Pro ruskou správu to bylo jasným znamením, že místní náboženské
autority jsou schopny využít dobré organizace súfijských bratrstev pro politické cíle
namířené

vládě.

proti carské

ale udržoval i

přátelské

Madali Išán, který byl oblíbený nejen mezi lidmi,

kontakty s místními ruskými orgány, se ovšem

nechystal provést žádnou vojenskou akci. K výzvám boje proti
především

pod tlakem svých nomádských

politického vlivu po
naplánováno

a

příchodu Rusů.

zorganizováno.

stoupenců, kteří

při

Mělo

nočním

se

připojil

byli nespokojeni se ztrátou

Andižanské povstání také nebylo ani
proběhnout

a Andižanu, ale v Oši byla ruská správa varována
noci oslavovali, takže

Rusům

původně

souběžně

předem

v Oši,

dobře

Margelanu

a v Margelanu ruští vojáci do

útoku nebyli v kasárnách. V Andižanu tlupa

stoupenců

Madali Tšána zabila 22 lidí a další zranila,

zastřelena

ruskými vojáky. Zprávy o povstání

47

vzápětí

nicméně

ovšem byla

většina

z nich

získaly podporu mezi místním

Litvínov ( 1998), str. 58
Satvaldyjev ( 1995), str. 29. Dar1 z vlastnictví (zakát), jeden z pilířír islámu, měla podle šady tvořit 1/40
vlastnictví a sloužit jako příspěvek chudým členírm občiny. Zakát se nicméně brzy proměnil v daň státu
a rolníci odevzdávali část úrody, od 115 do 1/3 hrubé sklizně. Mezi místním obyvatelstvem prý byla
rozšířená pověra, že ten, kdo nedá část svého výdělku na náboženské účely, ztratí výdělek v zaměstnání.
Suchareva, O. A., !slam v Uzhekistane, lzdatelstvo Akademii nauk Uzbekskoj SSR, Taškent 1960, str. 20.
V Kokandském chanátu byl jako forma státní daně jedním z nejdírležitějších zdrojír příjmír chána. Podle
některých zdrojír v minulosti často místní nemohli z pole sebrat obilí dříve. než přišel výběrčí daní
a nestanovil část obilí nebo jeho cenu, kterou měl člověk odevzdat jako daň. Nalivkin ( 1913), str. 69-71
49
Abdurachimova (2002), str. 250
48
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obyvatelstvem, které bylo vcelku

oprávněně rozhořčeno přezíravým

a

nepřátelským

chováním představitelů carské vlády, kteří nerespektovali místní zvyky a kulturu. 5°
Nespokojenost vyvolával i
Po

příchodu Rusů

hospodářský

se sice stabilizovala

a politický vývoj v době carské vlády.

bezpečnostní
bojů,

byla po desetiletí místem neustálých

situace Ferganské doliny, která

rostl

počet

obyvatelstva, zlepšily

se podmínky pro obchod, byl zaveden telegraf, pošta, železnice apod.
postupně začal výrazně růst

výrazná zlepšení v

obnos daní a

důležitých

infrastruktury, cest apod. Rostl
zvyšující plocha polí s bavlnou

zároveň

místní obyvatelé nezažívali žádná
například

sférách ekonomiky, jako

počet

loupeží,

vytlačovala

zvláště

pšenici,

Nicméně

ve Ferganské

v budování

dolině.

Neustále se

ječmen, vojtěšku, kukuřici

a další

místní plodiny, což vyvolávalo růst jejich ceny. 5 1 Lidé začali být závislí na dodávkách
obilí z Ruska, které ne vždy carská vláda do oblasti posílala. Ruská správa také sice
v rámci reforem

přerozdělila půdu

a mnoho lidí na vesnicích,

kteří

po generace

pracovali jako pachtýři 52 , získalo vlastní pozemky, nicméně pěstování bavlny bylo
relativně

drahé a

náročné.

Lidé si tak museli

půjčovat

peníze a pokud je nemohli splatit,

velmi brzy zase právo na pozemek ztratili. 53
obviněny

z nečinnosti

přehodnotit.

Andižanské

být spojovány s dřívějšími incidenty a role v povstání byla

přisuzována

Po Andižanském povstání byly místní ruské orgány
a carská vláda se rozhodla svoji politiku
události

začaly

vůči

islámu v oblasti

anglické propagandě. Kritizována byla i Kaufmanova politika přehlížení islámu. 54
V reakci na andižanské povstání ruská správa posílila svoji vojenskou
v oblasti a

začala

vyvolávala

zároveň činnost

se

aktivněji věnovat

dohledu muslimských

reformistických

soudců.

muslimů (džadídistů,

přítomnost

Velké obavy

nazývaných podle

usúl džadíd, neboli nové metody, kterou prosazovali ve školství). 55 Tento strach
vycházel z dlouhé tradice
úředníci

způsobu

myšlení o muslimských otázkách v říši. Státní

a politici si byli již od dob Pobedonosceva

vědomi,

že muslimská komunita

Andižanské povstání stejně jako ostatní vzpoury ve Ferganské dolině tak byly zvláštní kombinací
a cílů, ve kterých náboženství hrálo důležitou, ale druhotnou roli. Madali Išán při výslechu tvrdil,
že bojoval především proto, aby ukončil pokles morálky pod ruskou vládou. Manz (1987), str. 279
51
Například v Namanganském ujezdu cena vojtěšky stoupla z 3 na 10-14 rublů za sto svazků. Nalivkin
(1913 ), str. 98
52
Pronajímali si půdu a odváděli za to finanční prostředky nebo část úrody majiteli. Na rozdíl
od obyčejného pronájmu se museli navíc o pozemek starat a zušlechťovat jej.
53
Někteří tak získali půdu, jen aby ji zase ztratili a vyměnili tradičního pozemkového vlastníka, jehož
způsoby znali, za cizího zaměstnavatele. V roce 1914 tvořila tato hospodářství ve Ferganské oblasti již
25 % ze všech obdělávaných pozemků. Bacon ( 1966), str. I 07 -I 08
54
Manz (1987), str. 277
55
Nalivkin (1913), str. 95
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(nebo inorodci

obecně),

vedená

moderně vzdělanou

tradiční

inteligencí na místo

náboženské elity by požadovala svá práva na politické úrovni. 56 I když tak cíle
džadídistů

v oblasti
v nich

a ruské vlády v oblasti

rozšiřovat

vzdělání

byly velmi podobné, ve chvíli, kdy se

začaly

novometodické školy, ztratili reformisté podporu carské vlády, která

viděla způsob

posilování pozic

Tatarů

mezi místním obyvatelstvem a

šíření

škodlivých myšlenek panturkismu a panislámismu. 57
Carská vláda
schválen zákon,

začala

namířený

školách (pro inorodce)
studenti.

Učitelé měli

stále více podporovat
proti tatarským

směli učit

učitelům,

maktaby a v roce 1907 byl

který stanovoval, že v místních

pouze Rusové nebo lidé stejné národnosti jako

mít navíc certifikát podle zákona z roku 1892, který mohli získat

pouze tehdy, pokud absolvovali

vzdělání

nařízení,

otevření

které

tradiční

podmiňovalo

v Ruské

říši.

V roce 1912 bylo vydáno další

novometodické školy získáním povolení

inspektorátu pro vzdělání v Taškentu a předložením rozvrhu a seznamu učebnic. 58
Po andižanském povstání byla také stanovena podmínka ruského

občanství

pro

měla

být

dervíšům provádět obřady

na

v madrasách a právo guvernéra ujezdu otvírat a zavírat školy. V madrasách
zaváděna

výuka ruštiny a ruská správa také zakázala

učitele

veřejnosti vzhledem k jejich "štvavému" charakteru. 59 Tato opatření pak platila až do

roku 1917, ale v praxi se projevila pouze v několika případech. 60
Po celou dobu carské vlády pak politiku
o

způsob řízení

oblasti,

rozdělení

v zaostalém muslimském

ovlivňovaly především vnitřní

kompetencí a vlivu v kontextu

prostředí,

a to se

nevyhnutelně

šíření

spory

ruské civilizace

muselo projevit na její

Pro většinu carských politiků byl jakýkoli nekontrolovaný pokus šířit osvětu politickým aktem
protikladným ruským zájmům a džadídisté v tomto kontextu představovali nežádoucí politické hnutí
a hrozbu separatismu.
57
Litvínov ( 1998), str. 120-121
58
Nové zákony byly namířeny především proti Tatarům, kteří učili v novometodických školách.
V Kokandu proto městské orgány v roce 191 O zavřely sedm škol i přes protesty místních, ruských
i německých členů kokandské obchodní komory. V lednu 1911, když rodiče dětí z těchto škol podali
petici guvernérovi Fergany, aby povolil Tatarům pokračovat ve výuce, byli zamítnuti s odůvodněním, že
stejné nebo i lepší výsledky mohou děti získat v rusko-místní škole, o jejíž otevření mohou rodiče požádat
na vlastní náklady. Khalid (1998), str. 181-183. Tataři byli v očích ruské vlády, a zvláště generálguvernéra Duchovského, proponenty nebezpečných myšlenek panislámismu, panturkismu a džadídismu.
Proto jim například zdánlivě paradoxně ruské orgány dovolovaly stavět vlastní mešity ve městech,
protože je to mělo izolovat od místních obyvatel. Litvínov ( 1998), str. 88-89
59
Bacon (1966), str. 113
60
Například v roce 190 I byla zavřena madrasa v Andižanu, protože neměla peníze na provoz. V roce
1907 byla zavřena madrasa v Kačinské volosti Namanganského ujezdu, protože začala fungovat v nově
postavených prostorách bez povolení. N icméně i v tomto případě to bylo dočasné, po technickém
schválení stavby byla madrasa znovu otevřena. Litvínov (1998), str. 146-14 7
56
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účinnosti.
říše,

Na rozdíl od komunistické vlády, která

nečekaně

ovládla celé území carské

ovšem ruská správa nikdy neusilovala o likvidaci islámu jako takového.

1.3

Sovětský

útok proti islámu

Cílem ruských
Asie do nového

komunistů

sovětského

byla na rozdíl od carské vlády úplná asimilace

Střední

systému, což vyžadovalo likvidaci muslimských sociálních

struktur jako rivalské mocenské základny. Nový režim byl

zároveň

vystavěn

na marxisticko-leninské ideologii, jejímž cílem bylo vymýcení náboženství ze života
lidí a

společnosti.

přinesené

Islám byl z pohledu komunistické ideologie cizí náboženství,

arabskými

náboženstvím,

dobyvateli

nejreakčnějším

a

osmanskými

sultány.

Byl

"antisociálním

a nejzaostalejším ze všech, ponižoval ženy, podporoval

takové barbarské návyky jako

obřízku

a

půst".

Islámská morálka navíc "odporovala

komunistickým normám, vyvolávala fanatismus a xenofobii", islámské
"zkostnatělé, neschopné rozvoje".

Rozpracování

ideje

umění

bylo

61

náboženství jako útlaku bylo poprvé formulováno

v 19. století na velmi širokém a abstraktním

základě.

Podle Marxe

mělo

mizet do té míry, do jaké se bude rozvíjet socialismus. Jeho zánik

náboženství

měl proběhnout

v důsledku společenského pokroku, ve kterém jednu z hlavních rolí hrála výchova. 62
Když se komunisté dostali k moci, bylo nutné
praktické akce, navíc v krátkém

časovém

převést

teorii v účinnou politiku,

období a v podmínkách, s kterými Marx nikdy

nepočítal. 63

Leninovy vlastní názory na náboženství se
a Engelse. Ve svých textech sepsaných
mezi jednotlivými

občany

před

příliš

revolucí Lenin

nelišily od teorie Marxe
vysvětloval,

že ve vztahu

a státem je náboženství soukromou záležitostí, zatímco

v rámci strany byly náboženské postoje jednotlivce vystaveny veřejnému dohledu.

64

Tak se o islámu běžně mluvilo v knihách, ve školách, na ateistických lekcích, později v televizi
a rozhlase. Viz například Broxup, M., Islam, Candle in the Wind. Religion in the Soviet Union, Shirley
E. B. a Rowe M. (ed.), Ethics and Public Policy Center, Washington 1989, str. 203
62
Podle Marxe byl člověk sám tvůrcem náboženství a ne naopak, a náboženství bylo proto opiem lidstva,
které postrádalo obsah. Se zničením této zkreslené reality mělo samo od sebe zmizet. Zakon, religija,
cerkov- sborník vyskazyvanij klassikov marksisma-leninisma, dokumenty KPSS, Kompartii Uzbekistana,
pravitelstva SSSR i UzSSR o religii i ateizme, Fan, Taškent 1987, str. 8-10
63
Keller, S., The Struggle against /slam in 1921-1941, Policy, Bureaucracy, and Reality, Indiana
University, Indiana 1995, disertační práce, str. 51
64
K tomuto tématu například psal: "náboženství musí být prohlášeno za soukromou záležitost ve vztahu
ke státu, ale nelze ji považovat za soukromou záležitost v ohledu k naší vlastní straně. Stát by se neměl
61
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Občanská

válka ovšem jeho

přístup zostřila,

potřeba

když bylo

podrobit si hlavního

"ideologického protivníka", tedy církev. Na rozdíl od Plechanova Lenin
ateistická výchova byla schopná
přístup

vykořenit
vzdělání

- kombinaci ateistického

náboženství sama o

a taktických
sovětské

důvodů

mířená především

Střední

plány

pomalejší postup.

určovala potřeba

musely jít dočasně stranou.
oblast, a proto se musel

Sovětský

s komunismem - i v tomto

směru

které prozatím

obrovský odpor.

strategických

válku, a ideologické zájmy proto

neměl

dostatek lidí schopných řídit tuto

spolehnout na místní muslimy sympatizující

byl násilný útok proti náboženství nemyslitelný.

vědomo

postavení náboženských autorit v místní

znemožňovalo

jakýkoli radikální útok, aniž by vyvolalo

Bolševické vedení si také bylo
společnosti,

režim také

různých

strachu z ozbrojeného odporu v oblasti

občanskou

alespoň zpočátku

Prosazoval dvojitý

na pravoslavnou církev

Asii prosazoval z

Kromě

vyhrát

že by

a systematického útoku proti náboženskému

establishmentu. Jeho strategie byla ovšem
a v otázce boje proti islámu ve

sobě.

nevěřil,

65

Na jedné

straně

tak stálo

přesvědčení,

s nepřátelským státem, ovšem na druhé

že islám nikdy

straně často převažoval

nemůže

žít v míru

pragmatický

přístup,

který byl určován potřebami zahraniční i domácí politiky. 66 Po celé období existence
sovětského

režimu ve

ovlivňovaly
vůdců,

nad

Střední

a formovaly

Asii pak

především

vytváření

kombinací
Nicméně

vnitřních

vůči

islámu

ideologické požadavky, preference jednotlivých

ekonomické faktory, národnostní otázka,

společností, zahraniční

a realizaci politiky

potřeba

kritika a tlak vycházející ze

udržovat politickou kontrolu

společnosti.

Politika byla také

debat elity a její praktickou realizací ze strany místních

ve všech obdobích a za všech okolností zastánci tvrdší linie

vůči

orgánů.

náboženství

míchat do náboženství a náboženské organizace by neměly být spojeny se státní mocí. Každý musí mít
úplnou svobodu vyznávat jakoukoli víru nebo neuznávat žádnou, tedy být ateistou, což bývá obvykle
každý socialista. ... Jedině tak bude ukončena ta ostudná a prokletá minulost, kdy byla církev
v nevolnické závislosti na státu a občané byli v nevolnické závislosti na státní církvi, kdy existovaly
a byly uplatňovány středověké a inkvizitorské zákony, které pronásledovaly za víru nebo bezvěrectví. .. "
Lenin, V. I., Socialism i religija, Po/nyje sobrannyje sočinenije, Vol. 12, str. 143-144; citováno v: Zakon,
religija, cerkov (1987), str. 20-21. Požadavek oddělení církve od státu a školy od církve se objevil již
v programu ruské sociálně demokratické strany pracujících přijatém v srpnu 1903. Zakon, religija, cerkov
( 1987), str. 28-29
65
Haghayeghi, M., /slam and Politics in Centra! Asia, Macmillan Press, London 1995, str. 14-15
66
V sovětském vedení existovaly dva do určité míry protikladné trendy mezi orgány zodpovědnými za
formulaci této politiky. Fundamentalisté, kteří prosazovali násilnou likvidaci náboženství, byli primárně
ve stranické organizaci pro agitaci a propagandu a v Komsomolu. Pragmatici ve stranickém a státním
aparátu a tajné policii si ale uvědomovali, že věřící lze snadněji kontrolovat, pokud se jim povolí omezená
legalizovaná existence. Ramet, S. P., Religious Policy in the Soviet Union, Cambridge University Press,
Cambridge 1993, str. 4

23

nezpochybňovali

i pragmatici ve vedení strany a státu

tvrzení Lenina, že boj proti

náboženství musí být podřízen širším zájmům budování socialismu. 67
Formálně

"0

oddělení

finanční

ostře

u soudu, ale
vzdělání,

vztah

režimu

církve od státu", který

zrušil jakoukoli

a

byl

k náboženství

přijala sovětská

poprvé

stanoven

dekretem

vláda 23. ledna 1918. Zákon nejen

podporu náboženských organizací a také náboženskou

přísahu
sňatku

také omezoval pravomoc "církví" v otázkách narození, smrti,

které byly technicky

převzaty

státem. Náboženské organizace byly zbaveny

práva vlastnit majetek a vystupovat jako právnické osoby.
praktikovat svoji víru a

obřady,

pokud nenarušovali

"Věřící"

mohli nadále

"společenský pořádek".

Výuka

náboženství byla také povolena. 68
Všudypřítomná

aspekt

kampaně

zpočátku

dezorganizace a chaos ovšem

postihovaly každý

proti islámu v oblasti. Situaci komplikoval rozsáhlý hladomor,

šíření

nemocí a celková anarchie, která se dotýkala i místních stranických organizací.
Taškentský

sovět

obyvatelům,

jak po

ovládaný Rusy
něm

odmítl

jakékoli pravomoci místním

žádalo vedení v Petrohradu, a naopak

proti místním muslimským institucím.
skupiny muslimských

předat

intelektuálů

Zároveň

začal

s násilným útokem

byla pod vedením v Rusku

vzdělané

vyhlášena v listopadu 1917 v Kokandu autonomní

vláda, jejímž cílem bylo po stabilizaci situace spojení s liberálním Ruskem. 69 V oblasti
tak existovalo faktické dvojvládí, které bylo doprovázeno
které

neměly

taškentského

činností řady

dalších skupin,

podíl na moci. Již v únoru 1918 ovšem jednotky Rudé armády na pokyn
sovětu

napadly starou

část

Kokandu a

úplně

ho vypálily. Zlikvidovaly tak

poslední zbytky politické opozice v oblasti a až do listopadu 1919, kdy byla obnovena
ústřední

kontrola a

především

spojení s oblastí, ruské vojenské jednotky s posvěcením

Na celosvazové úrovni nebyla přijata žádná legislativa týkající se výlučně islámu. Pouze v důsledku
íránské revoluce a občanské války v Afghánistánu po marxistickém převratu v roce 1978 a po sovětské
invazi do této země na konci roku 1979 ústřední výbor strany přijal několik rezolucí týkajících se islámu
na domácí scéně. Dvě z nich byly nazvány "Opatření proti pokusům protivníků používat "islámský
faktor" pro účely nepřátelské vůči Sovětskému svazu" a "Opatření pro ideologickou izolaci reakčního
sektoru muslimského duchovenstva." Ro'i, Y., Islam in the Soviet Union. From the Second World War to
Gorbachev, Hurst & Company, London 2000, str. 551-552
68
Orleanskij, N., Zakon o religioznych objedinenijach RSFSR i dejstvujuščije zakony, instrukcii,

67

cirkuljary s otdelnymi kommentarijami po voprosam svjazannym s otdeleniem cerkvi ot gosudarstva
i školy ot cerkvi v Sovetskom SSR, Centralnyj sovet Sojuza voinstvujuščich bezbožnikov SSSR, Leningrad
1930, str. 5-6; Zakon, religija, cer kov ( 1987), str. 85-87
Kokandská vláda přizvala ke spolupráci dokonce místní Rusy, aby nepodporovali taškentský sovět, ale
úplně pominula 'ulamá '. V Kokandu byla vyhlášena pouze proto, že Taškent byl v rukou bolševického
sovětu. Mustafa Čoqajev ( 1890-1941 ), jeden z vůdců kokandské autonomie, přijel vlakem do Turkestánu
po březnové revoluci a jeho cíle byly především politické. Čoqajev pocházel z chivské královské rodiny,
studoval ruské gymnásium v Taškentu a posléze právo v Petrohradu, kde psal projevy pro muslimské
poslance ve státní Dumě. Khalid ( 1998), str. 106, 254, 276
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taškentského

sovětu

rabovaly venkov, napadaly a
sovět

autority. Taškentský

ničily

mešity a zabíjely náboženské

se také pokusil zakázat náboženské soudy a znárodnit

majetek náboženských nadací (waqf). 70
Zvláště

venkově

na

jakousi domobranu, která

se lidé

měla

různé

banditů

skupiny

proti

útokům

ochránit usedlosti
Postupně

jednotek a rabování zásob jídla.
i

začali

a námezdních

nového režimu bránit a

před

nájezdy

sovětských

které

začaly

viděli příležitost,

i Enver Paša, bývalý

vůdce

připojily

organizovat odpor pod

heslem obrany islámu. Situaci se pokusili využít také reformní muslimští
v hnutí odporu

vojenských

se ovšem k ozbrojenému odporu

vojáků,

vytvářeli

vůdci, kteří

jak prosadit své politické cíle. K povstání se
Mladoturků

strany

v Osmanské

říši,

kterého

připojil

původně

pozvali bolševici, aby oblast pacifikoval. Paša se stal ovšem jedním z nejschopnějších
vůdců

tohoto hnutí odporu, jehož

členové

si

říkali

qurbaši, i když

Sověti

je nazývali

termínem basmači, tedy bandité. 71 V souvislosti se zabitím Paši v roce 1922
a stabilizací
části

bylo

sovětské

potlačeno

vlády v oblasti

začalo nicméně

do roku 1924, ale ve Ferganské

hnutí

dolině

postupně

oddíly

upadat. Z velké

povstalců

bojovaly

proti sovětským jednotkám až do začátku třicátých let. 72
sovětské

Za této situace se
kampaň

vedení rozhodlo odložit na

a naopak se snažilo obnovit

na jejich území (obchody,
Komisariátu pro

vzdělání

v oblastech kontrolovaly

lázně

byla

důvěru

čas

protiislámskou

obyvatelstva. Pozemky waqfu s budovami

apod.) byly vráceny mešitám a madrasám.
vytvořena

účelnost

Hlavní správa waqfu, jejíž

využívání majetku a

činnost

Při

pobočky

správců

waqfu

(mutawallz). 73 Znovu byly povoleny náboženské školy a soudy. Souběžně s tím se
ústřední

vláda v

členskou
těchto

čele

základnu

snah také

se Stalinem a jeho Komisariátem pro národnosti pokoušela posílit

středoasijských
vytvořila

stranických struktur z řad místních elit. V rámci

v roce 1923 po celém Turkestánu duchovní správy

(Makhama-i Šan-c a, doslova soud), které měly usnadnit prosazení sovětského režimu

70

Satvaldyjev ( 1995), str. 42-44
Haghayeghi (1997), str. 17
72
Keller ( 1995), str. 26-27
73
Park, A. G., Bolshevism in Turkestan /917-1927, Columbia University Press, New York 1957,
str. 219-220. Pobočky Hlavní správy waqfu ale postupně v řadě míst ovládli džadídisté, kteří jejich
prostřednictvím prosazovali reformu vzdělání podle vlastních představ.
71
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v místní společnosti a především propagovat "revoluční" a "vědecké" myšlenky
ve společnosti. 74
V praxi byla situace ovšem mnohem komplikovanější. V oblasti existovaly
souběžně tři

druhy škol - tradiční maktaby, novometodické reformované maktaby

a malý počet sovětských sekulárních škol. 75 Zároveň fungoval i dvojitý soudní systém,
kdy většina soudů nadále vydávala rozsudky na základě šar{y a v místních jazycích,
a

paralelně

a dalších cizinců.
sovětského

ruštině

existovaly i soudy pracující v
76

a

řešící především případy Rusů

Místní soudci například udělovali tresty za věci, které nebyly podle

práva protizákonné (když se objevila žena na ulici s odkrytou

tváří,

nebo

mluvila s cizím mužem, odmítla se vdát apod.). Naopak nepovažovali za protiprávní
přinucení

provdání neplnoletých dívek,

nosit závoj (parandža), zákaz dívkám

navštěvovat školu, výplatu a přijetí qalimu 77 , mnohoženství, bití ženy apod. 78

Také duchovní správy, které

měly

sloužit

záměrům sovětského

kontrolovatelné. Ve vedení správ velmi rychle
prosazovali reformy v souladu se

sovětskými záměry,

a vytvořit sebevědomý muslimský národ.
Postoje

sovětského

a problémy, které

řešily,

režimu

V nové ekonomické situaci
v protináboženské

směřující

kteří

sice

ale s cílem reformovat islám

79

k dalšímu

propagandě

měla

směřování

politiky

vůči

islámu

v podmínkách Turkestánu" z března 1923.

komunistická strana v Turkestánu sledovat dva hlavní

propagandě.

mezi místním obyvatelstvem,
a

džadídští culamá ',

těžce

lze ilustrovat na usnesení VII. sjezdu komunistické strany

Turkestánu "o protináboženské

směry

převládli

státu, byly jen

Zaprvé

zaměřenou

uplatňovat

systematickou osvětovou práci

na boj proti zaostalosti a

předsudkům

k postupnému osvobození lidí z vlivu culamá '. Za druhé realizovat

propagandistickou práci, která

měla

být

bezprostředně zaměřená

na "osvobození"

co nejširších vrstev lidí od náboženství a neutralizaci a další oslabení vlivu a moci
Správy měly řešit problémy spojené s dědictvím, sňatky a rozvody, vzděláním a jmenováním
duchovních činovníků, náboženskými školami. To se také dotklo systému jmenování a výměny imámů,
které dříve volili uznávaní členové místní komunity (mahalla). Satvaldyjev (1995), str. 49-50
75
Poměr se lišil podle oblastí. Například ve Ferganské dolině bylo poněkud více reformovaných škol,
zatímco v Buchaře byly obvyklejší tradiční maktaby. Síť náboženských škol byla mnohem větší než počet
sovětských škol. Keller (1995), str. 191-192
76
Sulejmanova, Ch., Istoričeskij očerk o sozdanii sovetskich sudov v Uzbekistane, Sovetskoje
~osudarstvo i pravo, No. 3, 1949, str. 64-65
7
Qalim je forma platby, kterou rodina budoucího manžela musela na základě norem zvykového práva
vyplatit nevěstě a její rodině (oblečení, výbavu, peníze apod.).
78
Goršunova O. V., Obraz žizni sovremennoj uzbekskoj ženščiny (po materialam Ferganskoj doliny),
Institut etnologii i antropologii, Rossijskaja akademija nauk, Moskva 1998, disertační práce, str. 46-4 7
79
Proto se stejně jako v případě ostatních "umělých" církví sovětská vláda rozhodla muslimské duchovní
správy v roce 1927 zničit. Keller ( 1995), str. I 0-11
74
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'ulamá '.

80

Sovětská škola měla fungovat tak, aby si získala větší popularitu a důvěru
Sovětské

mezi místním obyvatelstvem než náboženská škola.

řádu

měly

přednosti

všechny své výhody ve srovnání s náboženskými soudy a
právního

soudy

ukázat

sovětského

ve srovnání s ustanoveními šar{y.

Jedním z hlavních

úkolů

mělo

ateistické propagandy

být systematické

odstranění

'ulamá' nejen z účasti, ale i vlivu na sovětské orgány. Každý krok, akce a heslo
komunistické strany muselo být
měl

protináboženské propagandy

přímo namířeno

proti náboženství. Tento aspekt
sovětizaci

brát v úvahu boj za

zapojení "pokrokové národní inteligence"

(džadidistů)

do

maktabů,

reformních

kulturně osvětové činnosti

a prohloubení "ideologického kvasu" mezi culamá '. V usnesení se konstatovalo,
že legalizace organizací culamá' ve
části

pokrokové

formě

nicméně

culamá ',

duchovních správ sice vedla k posílení role
neměly

správy

v žádném

případě

hrát roli

prostředníka mezi státem a místní společností. Úkolem sovětských orgánů bylo proto

cestou tištěné i ústní agitace odhalit před pracujícími

vykořisťovatelskou

podstatu jejich

činnosti.
Pověry

škodlivou

a

pozůstatky

činnost různých

"pohanské víry" podle rezoluce

súfijských

vůdců (išánů), chodžů

náboženství vybírali poplatky mezi lidmi a
léčitelstvím,
užitečný

výkladem

význam,

snů

měla

být

rozhodně

pověr

obřadní

a vyznání mezi místními

mělo

členy

maktabů,

být vymýcení náboženských

děti

do

ovlivňovaly především

likvidace islámu v oblasti. Oficiální linie Moskvy
stanovena již v roce 1926, i když
řada

pro obyvatelstvo žádný

měli

sovětských

odmítnout
škol a ne

zvát své ženy na stranická a jiná shromáždění apod.

Další vývoj politiky vůči islámu

Asii provázela

ve jménu

je recitací modliteb,

komunistické strany. Ti

tradice životního cyklu, posílat vlastní

do náboženských

neměla

kteří

i pro

likvidována. Hlavním a zásadním úkolem

protináboženské propagandy v nejbližším období
tradic,

a dalších,

ospravedlňovali

apod. Tato vrstva, která

vytvářely půdu

vytvoření

vůči

interní debaty o způsobu

náboženství byla z velké

specifické protiislámské politiky ve

stranických zákulisních

bojů,

které vyvrcholily

části

Střední

během

jara

a začátku léta 1927. 81 Místní komunisté se stavěli proti politice Moskvy, která chtěla
80

Zakon, religija, cerkov (1987), str. 39-42
Jednou ze záminek protináboženské kampaně byla i diplomatická roztržka s Anglií. Ve skutečnosti
žádná válka s Velkou Británií nehrozila, ale noviny nepsaly téměř o ničem jiném a sovětská vláda tak
využila strachu z války, aby získala podporu pro extrémní opatření spojená s plánovanou první pětiletkou.
Již v 19. století Rusko používalo hrozbu anglické invaze, aby ospravedlnilo svoji vlastní expanzi do
Střední Asie, stejně jako Anglie podobně podezřívavě sledovala záměry Ruska v Indii. Pro ruské
81
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s islámem bojovat
tvrdá

opatření,

především

vědecké

výchovy, a prosazovali

protože pouze ta podle nich mohla zlomit vliv místních náboženských

Sovětské ústředí mělo

autorit.

cestou propagandy a

ovšem vlastní

záměry

a trvalo na tom, že násilí

Středoasijští

by se pouze obrátily proti novému režimu.

či

nátlak

komunisté museli nakonec

přijmout strategii Moskvy. 82

I tak ovšem v praxi protináboženská
Jedním z prvních

cílů měly

kampaň

probíhala

násilně

a

radikálně.

být muslimské soudy jako symbol moci a prestiže místních

culamá '. Z právního pohledu tento proces probíhal hladce. V prosinci 1922 byl vydán
zákon, který omezoval zakládání nových

soudů

na Ferganskou, Samarkandskou

a Surchandarijskou oblast, kde byly zjevně nejsilnější. 83 V roce 1923 vláda Turkestánu
přijala řadu zákonů,

které omezovaly pravomoci

podporu. Náboženské soudy tak

zůstaly

rublů.

O dva roky

později

již

a odebíraly jim

finanční

odkázány na poplatky od žalujících a obhajoby.

V únoru 1924 jim bylo zakázáno soudit
25

soudů

případy,

nesměly

které se týkaly

obnosů

vyšších než

rozhodovat v otázkách rozvodového práva.

V září 1927 ústřední výkonný výbor SSSR přijal zákon "0 šarZC atských a adatových
soudech", který zakazoval zakládání nových

soudů

a zrušil veškerou oficiální podporu

stávajících. 84 Účinnou kontrolu i sestavení pouhého přehledu fungujících náboženských
soudů

ovšem

znesnadňovala řada faktorů.

autority, která byla
se

sovětské

tvořena

necentralizovanou sítí

pokusy o "identifikaci"

oficiální politiku ignorovaly.

Vzhledem k povaze muslimské právní
vzdělaných

soudců příliš nedařily,

Sovětský

právních

znalců,

a místní orgány navíc

soudní systém byl

zároveň

často

stále velmi slabý

a nestačil vyplňovat prostor po zavřených náboženských soudech. 85 Likvidaci culamá'
zároveň

a do

dostala na starosti tajná policie, která náboženské autority vybíjela

počátku třicátých

nevybíravě,

let tak muslimské soudnictví zmizelo z veřejného života.

Hlavním nástrojem v protiislámské kampani
financování muslimských institucí. I když byla
a madrasám navrácena

počátkem

měla

většina

být likvidace systému
majetku waqfu mešitám

dvacátých let, po stabilizaci režimu v oblasti

představitele tak tvrzení, že tvrdá vnitřní opatření byla nutná kvůli hrozbě invaze a spolupráce místního
obyvatelstva s Angličany, mělo historickou váhu. Keller ( 1995), str. 66-68
82
Keller ( 1995), str. 78, 81
83
Sulejmanova (1949), str. 67. Zákon také stanovoval, že jestliže jedna strana případu dávala přednost
sovětskému soudu, druhá strana se musela přizpůsobit.
84
Park (1957), str. 237
85
Nově vytvořené lidové soudy musely například pracovat ve velmi složitých podmínkách, a to nejen
v ohledu k nepřátelskému postoji místního obyvatelstva, ale i kvůli nedostatku budov, nábytku
a základních potřeb. Dočasným řešením bylo využití mešit jako soudních prostor, což vyvolalo ostré
protesty mezi místními obyvateli. Keller ( 1995), str. 163-164
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je

sovětská

vláda

začal postupně

konfiskovat.

Nejdříve

byl v rámci pozemkové a vodní

reformy v letech 1925-1927 zabaven a znárodněn majetek náboženských nadací, kterým
patřily velké venkovské pozemky, i když s výjimkou sadů a vinic. 86 To mělo předejít
protestům

ze strany místních obyvatel a především náboženských autorit, jejichž příjmy

na waqfu závisely. Od poloviny roku 1928 již
konfiskovat pozemky waqfu

nevybíravě

kolektivizace, ale i pak si

členové

měla

dekretu o

děti

třífázový

našli

způsob,

v rámci

jak financovat provoz

87

zásadní vliv na fungování muslimských škol. Realizace

do sekulárních škol,

nicméně

tradičních

plán reformy

vzdělání, kteří

Komisariátu pro

vědecké předměty,

moderní

často

znárodněna

státu od školy byla sice v prostředí Turkestánu odložena na

některých členů

žádostí
posílat

oddělení

majetku waqfu byla

kolchozu

mešit nebo náboženských škol z pozemků.
Likvidace waqfu

začaly

orgány ovšem

a bylo dokonce stanoveno oficiální datum

Většina

jejich likvidace do ledna 1929.

sovětské

se báli, že

rodiče

základě

nebudou

již v roce 1923 komunistická strana schválila

muslimských škol. Do škol

náboženská výuka

měla

měly

být

zaváděny

být nahrazena etikou a místo

duchovních měli učit moderně vzdělaní učitelé. 88 Vzhledem k nedostatku prostředků,
učitelů

a zájmu místních

omezeném

měřítku.

orgánů

Využili

v novometodických školách
zeměpis

a jiné

předměty.

světové

ji

především

pak

začali dobrovolně

reformátoři,

džadídští

a se státní podporou

zavádět

kteří

aritmetiku,

Od roku 1927 proto komunistická strana přistoupila k zavírání

náboženských škol. Fungující
do druhé

ovšem v praxi tato reforma probíhala jen ve velmi

síť sovětských

škol ovšem nebyla

války a muslimské školy do této doby

plně vytvořena

především

na vesnicích

převažovaly. 89
Souběžně

úsilí ateistické
komunistického

se

zaváděním sovětských

výchově,

režimu.

která

škol také

sovětské

orgány

měla přinést třídní uvědomění

V řadě

míst

ještě

a do usedlostí proto vyjížděly skupiny

aktivistů

Sovětská

prostředky

vláda investovala nemalé

86

ani

věnovaly

velké

lidí a jejich

přijetí

sovětské

orgány

nefungovaly

s plakáty, novinami, filmem a divadlem.
na

vytvoření sítě

"rudých"

koutků,

Park (1957), str. 220
Keller ( 1995), str. 189-190
88
Haghayeghi (1995), str. 21
89
Některé sovětské školy navíc fungovaly v budově mešity nebo v místnosti, kde býval maktab.
Suchareva, O. A., Bikžanova, M. A., Prošloje i nastojaščeje selenija Ajkyran, Izdatelstvo Akademii nauk
Uzbekskoj SSR, Taškent 1955, str. 130
87
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Komsomolu apod. 90 V čajchonách, které byly po staletí jedním ze společenských center
části

života mužské

měly

místní muslimské komunity,

přínosu

probíhat lekce o

komunistického režimu. V roce 1925 byla také založena nová masová ateistická
Oddělení

organizace pod ochranou

ústředního

pro agitaci a propagandu
ateistů,

komunistické strany, takzvaná Liga

v roce 1929

přejmenovaná

výboru

na Svaz

bojujících bezbožníků. 91 Politická výchova měla být součástí širšího úsilí sovětského
režimu o vymýcení kulturní zaostalosti, která byla podle
překážkou úspěšné

kdy

měly

realizace

revolučních cílů.

tak byly utraceny obrovské

prostředky

režimu hlavní

Spolu se snahou o takzvanou korenizaci,

masově

být od roku 1923 místní obyvatelé

sovětského

zapojeny do nových
úrovně

na zvýšení kulturní

orgánů

moci,

obyvatelstva s cílem

zabezpečit sovětskou moc. 92

Stabilizaci a

pořádek mělo přinést

sovětské

principu, které

vedení

začalo

i

rozdělení

oblasti na státy podle národního

plánovat od roku 1920 a které na území

Ferganské doliny vedlo v roce 1924 k vytvoření Uzbecké SSR. Část Fergany, zvláště
jižní

předhorské

sovětské

oblasti, byly

součástí

Tádžické autonomní SSR, která získala status

socialistické republiky v roce 1929. Zbylé jižní a východní

Ferganské doliny byly
1936, kdy byla

součástí

vytvořena

předhorské

oblasti

Ruska v rámci Kirgizské autonomní SSR až do roku

Kirgizská SSR.

Rozdělení

oblasti na jednotlivé státy ovšem

nebylo pouze výsledkem politiky Moskvy nebo rozhodnutí Stalina, byl to

relativně

složitý proces, na kterém se výrazně podílela i místní elita. 93
Jestliže

měly

korenizace a

komunistického režimu, zásadní

vytvoření

změna

národních

států

v postavení žen měla podle

usnadnit stabilizaci
sovětských ideologů

generovat "náhradní proletariát", který v oblasti téměř neexistoval. 94 Sovětská politika
vůči

takzvané ženské otázce vycházela z přesvědčení, že

skupinu loajálního a

vděčného

obyvatelstva.

Rozdělení

zrovnoprávnění

žen

vytvoří

rodinného i veřejného života na

V Assakinském rajónu byly například zakládány kroužky "rudý kvítek" (qizil gunča), jejichž členové
debatovat o emancipaci žen, organizovat lekce apod. Tulceva, L. A, O nekotorych
socialno-etničeskich aspektach razvitija obrjadogo-prazdničnoj kultury v Uzbekistane, Sovetskaja
etnografija, No. 5, 1984, str. 17
91
Tento orgán byl potichu rozpuštěn počátkem druhé světové války a po válce byl nahrazen spolkem
Znanije. Ramet (1993), str. 4-5
92
Podle Martina to byl první a také ve své době nejambicióznější pokus o afirmativní akci
v multietnickém státu. Martin, T., The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet
Union, 1923-1939, Cornell University Press, Ithaca 2001
93
Více viz Hirsch, F ., Empire oj Nations: Ethnographic Knowledge and the Making oj the Soviet Union,
Cornell University Press, Ithaca 2005, str. 160-186
94
Více viz Massell, G. J., The Surrogate Proletariat: Mos/em Women and Revolutionary Strategies
in Soviet Centra! Asia, 1919-1929, Princeton University Press, Princeton 1974
90
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mužskou a ženskou část bylo ovšem po staletí jedním ze základů muslimské společnosti
a sovětská politika v této otázce vyvolala obrovské napětí a odpor nejen mezi muži,
ale v rodině i komunitě celkově. Realizace plánu "osvobození" žen probíhala proto
postupně,

i když po celou dobu značně necitlivě. Kromě zajištění rovnoprávného

postavení ve

společnosti

a práva volit se pozornost

zaměřila

na sekularizaci rodinného

práva. Již v březnu 1919 byl v Turkestánské ASSR vyhlášen nový zákon o sňatkovém
právu, který stanovoval dobrovolné vstoupení do sňatku, monogamii jako jedinou
formu manželství, zakazoval qalim, sňatky nedospělých a mnohoženství. Lidé, kteří
zákon porušili, byli trestně odpovědní. 95 V roce 1925 byla při místních stranických
orgánech vytvořena oddělení pro ženské otázky (ženotděly), která měla na starosti
propagandu mezi místními ženami s primárním cílem jejich zapojení do výroby. 96
Zároveň

byla od

počátku

dvacátých let

bylo symbolické "osvobození" žen ve
1927 na velkých
jako

symbolu

shromážděních

veřejném životě.

žen, kde

nerovnoprávnosti. 97

připravována

mělo

Ta

masová akce, jejímž cílem
měla

vyvrcholit 8.

března

dojít ke shazování a pálení parandži

Akce

dostala

název

(útok). 98

hudžúm

Podle oficiálních zpráv se odhazování parandži zúčastnilo asi 100 tisíc žen. 99 Přípravná
osvětová

práce ovšem probíhala z velké

společnost

tak nebyla k podobné akci

části

jen mezi mladými ženami a místní

připravena.

V letech 1927-1929 proto docházelo

k vraždám a masovému bití žen. Ani místní policisté nepomáhali napadnutým ženám
a naopak lidi vyzývali k ostouzení

"nevěřících".

Většina

náboženských autorit s kampaní totiž nesouhlasila nebo jí ani
vyvolávalo i to, že

některá

setkání za emancipaci žen byla

obyvatelstva
nerozuměla.

pořádána

včetně

Protesty

v místních

mešitách. 100 Mnoho lidí bylo ve spojení s protesty proti kampani za osvobození žen
nejen zatčeno, ale i odsouzeno k smrti nebo posláno do pracovních táborů. 101 Po těchto
95

Goršunova ( 1998), str. 46-4 7
Fathi, H., Otines: the unknown women clerics of Centra! Asian !s lam, Centra! Asian Survey, No. I,
1996, str. 29
97
Kolarz, W ., Religion in the Soviet Vn ion, St. Martin 's Press, New York 1961, str. 416-417. Progresivní
'ulamá' nazývali parandžu "mobilním vězením pro ženy". Fathi (1996), str. 29
98
Hudžúm je termín přejatý z arabštiny, znamená útok, boj.
99
Goršunova (1998), str. 52. Z dobových fotografií je nicméně zřejmé, že i ženy, které se rozhodly
parandžu "shodit", si nechávaly vlasy přikryté šátkem.
100
Například ve Ferganské dolině blízko města Pop tento pokus skončil násilím. Northrop, 0., Veiled
Empíre. Gender and Power in Stalinist Centra! Asia, Cornell University Press, lthaca 2004, str. 100
101
Například mul/a Abdurasul Bajnazarov z Andižanského okrugu, který byl obviněn z iniciování
protestů proti zvolení ženy do čela sovětu ve vesnici Naryn Kap v roce 1929. Ona a několik dalších členů
sovětu propagovali odhalení žen a oslavy 8. března, což vadilo mnoha lidem i proto, že v daném roce
připadal půst právě na březen. Bajnazarov byl odsouzen k smrti, ale pak byl poslán do pracovního tábora
v Bělomoru. Keller (1995), str. 239-242
96
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tragických událostech

začala

upadat i podpora hnutí z

řad

žen, které akci podporovaly,

a mnohé ženy parandžu opět začaly nosit. 102 Postavení žen v rodině a společnosti pak
ovlivnily především

hospodářské změny

za

sovětského
podařilo

Koncem dvacátých let, když se
alespoň

muslimských institucí nebo

režimu.

jejich funkce ve

většinu

zlikvidovat

veřejném životě,

se

hlavních

sovětská

vláda

rozhodla skoncovat i s náboženskými autoritami, které z pohledu universalistické
komunistické ideologie
činnost

stále

tvořily

hlavní

nebezpečí

nové moci. Do roku 1927 byla alespoň

a projevy loajality ze strany reformních culamá' tolerovány-

potřeboval

a vláda nebyla ani v pozici na

ně zaútočit.

skutečnosti

nejvíce pozornosti komunistické strany, ve

I když

sovětský

režim je

reformátoři

poutali

byli ovšem mezi islámskými

autoritami menšinou. Většina culamá ', šejchů a mullů 103 byla v opozici proti sovětům
a

někteří

dokonce opustili zemi a/nebo se

připojili

k ozbrojenému odporu proti

komunistickému režimu. 104 V některých případech se navíc zapojili do místní správy,
zvláště

ve vesnicích, kde

úspěšné

patřili

mezi

nejvzdělanější

obyvatele, a touto cestou bránili

Sovětská

vláda proto v roce 1927 ohlásila

realizaci protináboženské politiky.

radikální

změnu

Postupně

byli zatýkáni všichni, koho

někteří

v postoji k "duchovenstvu" a tajná policie dostala volnou ruku.
sovětské

orgány považovaly za "duchovní",

byli zabiti rovnou, ostatní byli posláni do pracovních

táborů

mimo

Střední

Asii.

Části se podařilo utéci do Afghánistánu, východního Turkestánu a jiných sousedních

zemí. V této

vlně,

která trvala od roku 1927 do 1932, byla zlikvidována většina culamá'

v oblasti. Na úrovni místní komunity se ovšem
vzhledem k místní
Souběžně

solidaritě

a neznalosti

relativně

počtu mullů podařilo

velkému

sovětských orgánů přežít.

se zavíráním muslimských

soudů,

náboženských nadací, útoku proti

náboženským autoritám a kampani za osvobození žen probíhala od druhé poloviny
dvacátých let také snaha o likvidaci mešit. I když byla
období opravdu

zavřena, přeměněna

i v tomto ohledu

relativně

míjela

většina

budov mešit v tomto

na sklady nebo kulturní kluby,

účinkem.

sovětská

politika se

Tato fáze útoku proti islámu probíhala již

Například v Margelanu z 3 000 žen, které se zúčastnily shazování parandži, si ji zase 2 600 obléklo
zpátky. Northrop (2004), str. 97
103
Viz podkapitolu 3.3 Postavení náboženských autorit ve společnosti.
104
Mezi nejznámější odpůrce režimu patřil lbrahim Beg, který utekl do Afghánistánu a řídil odtud jednu
z největších povstaleckých jednotek v oblasti. V roce 1931 byl ovšem zatčen a popraven. Před smrtí vydal
prohlášení, kde vysvětloval ozbrojený boj proti sovětskému režimu odporem proti osvobození žen,
zavedení technologií Uako například železného pluhu) a vysokých daní. Rakowska-Harmstone, T., Russia
and Nationalism in Centra! Asia, The Case oj Tadzhikistan, Johns Hopkins University Press, Baltimore
1970, str. 295-299
102
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v době první Stalinovy

pětiletky

vybudování socialismu ve všech sférách
vytvořen

měla

v letech 1928-1935, která
sovětského

být nástrojem pro

života. V tomto období byl také

legislativní rámec pro otázky náboženství, který se stal základem
Gorbačova

protináboženské politiky až do doby reforem
V roce 1929 byla ústava

Sovětského

svazu

sovětské

v roce 1989.

doplněna

o dodatek, který zrušil

právo jakékoli organizace obracet na víru. 105 Zároveň byl v dubnu 1929 přijat obsáhlý
zákon o náboženských spolcích, který sice povolil muslimským komunitám provozovat
mešitu

prostřednictvím

systému registrace u státu, ale

především umožňoval

tvrdou

státní kontrolu nad náboženskými skupinami. 106 Podle zákona se měly náboženské
členech

spolky o více než dvaceti
členů, kteří

registrovat u státu a žádost

museli souhlasit s uvedením svého jména. Spolek

výkonný výbor po vzoru

sovětské

měla

měl

obsahovat seznam

ze svého

středu

zvolit

státní struktury. Zákon nestanovoval žádná kritéria

pro odmítnutí registrace a náboženské komunity, které o registraci nezažádaly, byly
považovány za zrušené.
Veškerý "kultovní majetek"

měl

být

znárodněn

a

převeden

pod správu

výkonných výborů rajónů nebo městských sovětů. 107 Místní orgány mohly poskytnout
na požádání náboženskému spolku budovu zdarma, pokud byla používána pouze pro
náboženské
splňovala

účely.

Komunity si mohly pronajmout i budovu od soukromé osoby, pokud

stavební a hygienické normy. Jestliže byla daná mešita jedinou dostupnou

budovou v dané oblasti,

neměla

nových mešit, jestliže byly
Komisariátem pro

vnitřní

být zbourána bez náhrady. Zákon také povoloval stavbu

splněny

technické požadavky a zvláštní podmínky stanovené

záležitosti. Lidé se

a opravy mešity, ale všechny "odvody" (jako

směli dobrovolně

například

skládat na údržbu

zakát) byly vystaveny trestnímu

řízení.

Náboženské spolky také musely žádat místní orgány o povolení
veřejné shromáždění

orgány

měly

právo

a předložit obsah akce spolu s tématy, která
shromáždění

zakázat, pokud agenda

povolených pro náboženské spolky.

Právě

chtěly

probírat. Místní

vybočovala

z rámce aktivit

striktní omezení

zásahem do náboženského života místních komunit -

uspořádat

činnosti

nesměly

bylo

největším

provádět

žádné

Podle článku IV. staré ústavy byla svoboda náboženské i protináboženské propagandy zaručena všem
Aktualizovaná verze neobsahovala právo na náboženskou propagandu, ale právo na
protináboženskou indoktrinaci zůstalo netknuto. Haghayeghi (1995), str. 23-24
106
Nejdříve v RSFSR a vzápětí ve všech svazových republikách. Orleanskij ( 1930), str. 6-25
107
Náboženské budovy, které měly historickou, archeologickou nebo uměleckou hodnotu, byly předány
do správy Komisariátu pro osvětu k údržbě.
105

občanům.
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charitativní ani společenské akce a náboženskou výuku. 108 Lidé, kteří byli smrtelně
nemocní nebo umírali, mohli požádat o provedení náboženského
řízených

Pohřební obřady

nemocnicích.

obřadu

ve státem

byly také povoleny. Náboženští

(nazývaní "služebníci kultu") mohli plnit náboženské

potřeby

činovníci

komunity pouze v

místě,

kde žili.
Tento zákon byl
spolků". Většina

doplněn

říjnu

v

1929 dalším "0 registraci náboženských
upřesňoval důvody

jeho obsahu se shodovala s dubnovým, navíc

pro

odmítnutí registrace, i když i ty byly natolik obecné ("pokud metody a formy aktivit
protiřečí zákonům

spolku

na území RSFSR, ohrožují

občanský pořádek

nebo vyvolávají národní nesváry a nenávist"), že

umožňovaly

a

bezpečnost

úřadům

místním

zamítnout registraci v zásadě kdykoli. 109 Zákon také stanovoval způsob kontroly aktivit
náboženských

spolků.

Shromáždění věřících měla navštěvovat

orgánu NKVD, vesnického nebo
pozorovatelem a
schůzi,

neměl

právo

městského

účastnit

člověk

Tento

se diskusí nebo aktivit.

Měl

měl

být jen

ovšem právo zastavit

pokud by došlo k násilí, odklonu od stanoveného programu, jakékoli

k nelegální

činnosti,

nebo jestliže ho vedení

schůze

I když tyto zákony podle modelu
že

sovětu.

osoba z nejbližšího

náboženství

je

a neodpovídaly tak
které v

společnou

příliš realitě

akcí

požádalo.

křesťanství

"věřících"

předpokladu,

vycházely z

v rámci

náboženského

v muslimských oblastech, stát tak

případě potřeby umožňovaly

výzvě

vytvořil

absolutní kontrolu islámu. Ve

spolku,

instrumenty,

většině případů

navíc spíše kodifikovaly používanou praxi.
V

polovině třicátých

let došlo k jistému útlumu v boji proti islámu a v ústavě

z roku 1936 bylo dokonce obnoveno volební právo "duchovních".
v rámci velkých

čistek

v celém

Sovětském

náboženských autorit. Lidé byli

svazu

obviňováni

začala

Zároveň

druhá vlna zatýkání a likvidace

z vlastizrady a spolupráce se

pokusů vytvořit protirevoluční skupiny, propagovat náboženství apod.
i muslimské elity, které pomáhaly s ustanovením

ovšem

sovětského

110

zahraničím,

Na řadu přišly

režimu v oblasti. První

tajemník komunistické strany Uzbekistánu Akmal lkramov a jeho spolupracovníci tak

Nový zákon také zrušil dřívější nařízení Komisariátu pro osvětu, které povolovalo náboženskou výuku
ve skupinách po třech s učitelem, jehož pozvali sami rodiče. Tyto skupiny údajně představovaly "tajnou
formu malých náboženských škol". Orleanskij (1930), str. ll
109
Orleanskij (1930), str. 35
110
Významní "ulamá' byli obviňováni ze špionáže pro zahraničí a místní mullové ze sabotování
kolektivizace a také z toho, že prováděli obřad obřízky, která byla označena za protizákonné zmrzačení.
Haghayeghi (1995), str. 25-26
108
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například

obviněni

byli

z toho, že uráželi pracující muslimy svým ateistickým

extremismem, a lkramov byl v březnu 1938 popraven. 111 Islám byl nadále ateistickou
propagandou popisován jako zaostalý přežitek, který je potřeba vykořenit, a zbylé
islámské zvyky se
relativně

měly

součástí

stát

chaotického, ale usilovného boje proti islámu se tak za cenu obrovských

podařilo sovětskému

1.4 Politika

režimu vymýtit islám z veřejného života místní

sovětského

Po vypuknutí
přehodnotit

"velké

domácí politiku

režimu

vůči

islámu po druhé

války"

bylo

islámu i náboženství

válečného

Stalina a nejužšího vedení strany
společnosti

vůči

vlastenecké

muslimského obyvatelstva do

ve

národní kultury. Po dvaceti letech násilného,
obětí

společnosti.

světové

sovětské

válce

vedení

nuceno

obecně kvůli potřebě

zapojení

úsilí. Státní i stranické orgány proto na pokyn
přestaly

pronásledovat náboženské proJevy

a protináboženská propaganda fakticky ustala. V rámci nutnosti

mobilizace muslimského obyvatelstva se také
zastoupení islámu pro

Střední

vytvořil

prostor pro ustavení oficiálního

Asii.

Na žádost skupiny muslimských vůdců 112 schválenou Nejvyšším sovětem SSSR
se v

říjnu

1943 v Taškentu konala konference, která vyzvala muslimskou komunitu

k vlastenecké
muslimů.

113

činnosti

a kde byla také ustanovena

Předsedou byl zvolen lšan Babachan

Hlavním úkolem správy

měla

114

Středoasijská
,

duchovní správa

který získal titul muftího. 115

být organizace a regulace náboženského života

muslimské komunity, i když tím byla

popřena běžná

praxe v islámu, podle které islám

nemá církev ani duchovní. Navíc narozdíl od establishmentu v muslimských zemích,
111

Kolarz (1961), str. 421
Z dostupných materiálů lze jen těžko zjistit, jestli bylo vytvoření náboženských center záměrem
sovětského vedení nebo vycházelo spíše z iniciativy "ulamá '.
113
Mnozí autoři používají zkratku SADUM pro oficiální název "Sredneaziatskoje duchovnoje upravlenije
musulman". Islám měl na rozdíl od ostatních vyznání čtyři centra, kromě Duchovní správy se sídlem
v Taškentu také správu evropského Ruska a Sibiře v Ufě, severního Kavkazu v Bujnaksku v Dagestánu a
Transkavkazska v Baku. Duchovní správy na sobě byly oficiálně nezávislé.
114
Po jeho smrti se muftím stal jeho syn Zijavuddin Babachanov, který dokázal protlačit na stejnou pozici
i svého syna Šamsuddina Babachanova (ten byl sesazen na jaře 1989). Mezi islámskými autoritami
sovětské doby existovala říkanka: "pečeť muftího se i v tmavém pokoj i dostane do rukou potomků Išana
Babachana". Na to, aby se tato režimu loajální rodina udržela u moci, dohlíželi samozřejmě lidé z KGB
nebo komise pro náboženské otázky komunistické strany. Išan Babachan a jeho potomci pocházeli ve
skutečnosti z rodiny jasavíjských šejchů, žijících v oblasti středověkého Sajramu (60-70 km od dnešního
Čimkentu). Babadžanov, B., Vozroždenije dejatelnosti sufijskich grupp v Uzbekistane, Sufizm
v Centra/no} Azii, Institut vostokovedenija, Rossijskaja akademija nauk, Petrohrad 200 I a, str. 336
115
I když byl předseda Duchovní správy volen do funkce administrativní povahy, zároveň používal
náboženský titul muftí- autoritativního právního poradce.
112
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kde "oficiální" náboženské hierarchie fungovaly pod přímou záštitou státu 116 ,
byl oficiální muslimský establishment

Sovětského

svazu na státu

nominálně

finančně

a

nezávislý - správa byla registrována u státu jako náboženská organizace a fungovala
formálně jako soukromá organizace. 117 Vnitřní struktura a způsob řízení Duchovní

správy
ve

byly

skutečnosti

v podstatě

opravdu

ponechány

vůdcům,

muslimským

správa fungovala jako státní instituce, která musela

nařízení sovětské

nicméně

bezpodmínečně

plnit

vlády.

Pro legitimizaci Duchovní správy muselo

sovětské

dekret nazvaný "Modlitebny náboženských

spolků",

o náboženských spolcích z roku 1929

neumožňující

vedení v lednu 1946 vydat

který rušil

důležitý článek

Zákona

náboženským organizacím

vystupovat jako právnické osoby. Podle nového zákona mohla Duchovní správa
například vyrábět

a prodávat náboženské

předměty

úřady

nebo

pořizovat

budovy a dopravní

prostředky.

Republikové a oblastní

rozdělování

stavebního materiálu vedly v patrnosti i opravy modlitebních míst a aby

dostaly také pokyn, aby

při

plánování

dovolovaly muezzinům svolávat muslimy k modlitbě z minaretu mešity. 118
Z pohledu Stalina
roli v zahraniční politice.
Sovětskému

ve státech

měla

ale Duchovní správa

Vítězství spojenců

svazu novou pozici ve
třetího světa.

světové

především

ve druhé

světové

plnit propagandistickou

politice a tedy i možnost

Stalin se snažil tuto výhodu využít

v muslimských oblastech bylo ovšem

islámu na domácí

scéně

madrasy v

zahraničí

a přijímání

zahraničních

obnovena i možnost vyššího islámského

Buchaře

úspěšné

potřeba změnit pověst

v roce 1948) a

vliv

v zemích
získání

politiky

a Duchovní správa v tomto ohledu měla hrát hlavní roli.

vysílání jejích představitelů do
důvodu částečně

rozšířit svůj

především

Blízkého Východu a jiných muslimských státech Asie a Afriky. Pro
spojenců

přineslo

válce mimo jiné

vůči

Kromě

delegací byla z tohoto

vzdělání (znovuotevření

provádění některých obřadů (například

povolení

poutě do Mekky v roce 1944). 119 Jiné islámské projevy jako například zakát, půst nebo
veřejná modlitba byly také ve velmi omezeném měřítku povoleny. 120

Například v Egyptě.
Činnost Duchovní správy byla financována z dobrovolných příspěvků (sadaqa) a platy místních
představitelů mešity byly určovány na základě smlouvy s daným výkonným výborem mešity. Saroyan,
M., Minorities, Mullahs and Modernity: Reshaping Community in the Former Soviet Union, University
of California Press, Berkeley 1997, str. 46
118
Haghayeghi (1995), str. 26
119
lbidem, str. 27. Viz podkapitoly 3.4 Náboženské vzdělání a 4.4 Pouť do Mekky.
120
Viz kapitolu 4. Význam islámu v životě místní společnosti.
116
117
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V roce 1944 byla Duchovní správa
Rady pro záležitosti náboženských kultů
mezi vládou a

ústředním

121

převedena

pod kontrolu

nově vytvořené

, která měla fungovat jako spojující orgán

výborem komunistické strany a oficiálním islámským

establishmentem. 122 Její vytvoření odráželo především zásadní dilema sovětského
systému - nalezení rovnováhy mezi

naplněním

ideologických

cílů,

které sledovaly

zvláště

v kontextu nových

ústředního

výboru strany, které

dosažení komunismu, a požadavky politické reality,
zahraničně politických podmínek po válce. 123

Vedení Rady dostávalo instrukce
pak

předávalo

úrovni. Rada

svým

zmocněncům

zároveň

pro nejužší

(tzv.

především

od

upolnomočennyje)

sovětské

vedení

na republikové a oblastní

připravovala

pravidelné zprávy

o situaci různých vyznání v zemi. 124 Kromě ideologů z ústředního výboru byla také
ve spojení s těmi orgány vlády, které
náboženské politiky.

Zvláště

měly

na starosti

různé

tajná policie nadále hrála

aspekty

důležitou

naplňování

roli v kontrole

a sledování jakékoli náboženské činnosti. 125 Rada byla také vystavena vnitřní kontrole
vlastní stranické organizace. V roce 1953

například

tajemník stranické organizace Rady

G. F. Frolov obvinil vedení Rady pro záležitosti náboženských
předsedou

I. V. Poljanskim z narušení

sovětských zákonů.

121

kultů

v čele s jeho

Poljanski prý mimo jiné

V roce 1943 byla také založena Rada pro záležitosti ruské pravoslavné církve. Do jurisdikce Rady pro
záležitosti náboženských kultů patřila všechna ostatní vyznání (katolické, evangelické, buddhistické,
islámské, židovské atd.).
122
Činnost Rady byla řízena usnesením vlády SSSR o jejím vytvoření, usnesením z 19. listopadu 1944
"0 řádu otevírání modlitebních míst náboženských kultů" a řadou dalších usnesení vlády. Na jejich
základě měla Rada realizovat spojení mezi vládou SSSR a duchovními správami pouze v otázkách, které
potřebovala vyřešit vláda. Dopis V. Kružkova pro ÚV KSSS, červen 1954 (datum nečitelné), Rossijskij
gosudarstvennyj archiv novejšej istorii (RGANI), fond 5, opis 16, delo 582, str. 125
123
V mnoha ohledech byly obě Rady dědičkami Stálého výboru pro otázky náboženství, vytvořeného
v roce 1929 a rozpuštěného v roce 1938. Stejně jako dříve měly Rady kontrolovat dodržování zákonů
o kultech, navrhovat nové náboženské zákony na příkaz vlády a rozhodovat o žádostech navrácení
náboženských budov. Jejich hlavním úkolem ale bylo vytvářet institucionální spojení mezi ústředním
státním a stranickým vedením a duchovními správami. Luchterhandt, 0., The Counci1 of Religious
Affairs, Religious Policy in the Soviet Union, Ramet, S. P. (ed.), Cambridge University Press, Cambridge
1993, str. 57
124
Ty kromě jiných dat zahrnovaly počet modlitebních míst a oficiálních i neregistrovaných muslimských
činovníků, informace o naplňování náboženské legislativy a detaily o činnosti náboženských autorit.
Spravka o aktivizacii dejatelnosti religioznych objedinenij i grupp, nachodjašichsja na territorii SSSR,
A. Puzin pro ÚV KSSS, 25. listopadu 1957, RGANI, fond 5, opis 33, delo 88, str. 82-114
125
Předchůdce KGB - NKVD měl od konce 20. let hlavní roli v řízení náboženské politiky a mnozí
zaměstnanci Rady pocházeli z této organizace. Přesto existovala jistá rivalita mezi oběma orgány a spory
o pravomoci. Činnost, která byla považována za "antisovětskou a podzemní", spadala do sféry tajné
policie. Corley, F., Religion in the Soviet Union: An Archival Reader, Macmillan, London 1997,
str. 203-4
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dával pokyny

zmocněncům

Rady, aby nebránili duchovenstvu v provádění

mimo rámec činností náboženského spolku povolených sovětskými zákony.
skutečnosti

Rada ovšem ve
postavení bylo

podřízené.

předsedu

jmenoval jejího
zaměstnanci

Mimo jiné

v regionech.

neměla
neměla

žádné rozhodovací pravomoci a její
ministerský status,

především měla

a

Zmocněnci

obřadů

126

ústřední

výbor strany

jen omezenou kontrolu nad svými

sice byli teoreticky jmenováni vedením Rady, ale

v praxi tito lidé spadali do nomenklatury místních stranických výborů. 127 Ve výsledku
byla

většina

oblastních

zástupců

Rady loajální spíše ke svým stranickým

nadřízeným,

kteří kontrolovali možnost jejich budoucího postupu a stanovovali jejich plat. 128 Jestliže

tedy spojení s vedením na úrovni republik a/nebo oblastí mělo
který by

měl

za následek zapojení do

naplňování

vytvářet

modus operandi,

náboženské politiky, tento

záměr

velmi často nefungoval. 129
změny

Strukturální
rozpuštěna

Liga

se v dotkly i ateistické propagandy. V roce 1941 byla

bojovných

propagandistické aktivity.

vojsk v dohledu, ovšem

bezbožníků

a

stát

ústřední

Sovětském

všechny aktivity převedeny pod kontrolu Celosvazové
vědeckého vědění

financovat

výbor strany vydal dekret, který

znovuobnovení ateistické propagandy po celém

a

přestal

jakékoli

Na podzim roku 1944, kdy již bylo vítězství spojeneckých

130

(Znanije).

Sovětskému

nařizoval

svazu. V roce 1947 byly

společnosti

pro

šíření

vedení nevadil rozpor mezi

politického
prováděním

ateistické propagandy a legitimizací náboženství v omezeném rozsahu, zajímaly jej
především zahraničně

vyznání

politické cíle a oficiální muslimský establishment fasádu svobody

vytvářel dostatečně.

Znanije pak znovu obnovilo

síť poboček

po celé zemi,

které používaly film, lekce, rozhlas a další propagandistické techniky. I
systematičtější

Po

relativně

ústředního

a

komplexnější

charakter tyto inovace ovšem

svobodném období let 1941-1946

přišla

v

létě

neměly příliš

velký vliv.

roku 194 7 instrukce od

výboru zpomalit otevírání a registraci náboženských

126

přes

spolků

a v roce 1948

To se neobjevilo poprvé - v roce 1952 se v rámci Rady diskutovalo o nezákonném jednání muftího
Duchovní správy lšana Babachana, který se údajně protizákonně snažil na místo některých nerentabilních
mešit otevřít jiné, pro něj ekonomicky výhodné. Prý měl povolení tak udělat od vedení Rady. Dopis
tajemníka stranické organizace Rady pro záležitosti náboženských kultů při Radě ministrů SSSR
G. F. Frolova pro ÚV KSSS, 9. září 1953, RGANI, fond 5, opis 30, delo 10, str. 86,94
127
Zmocněnci byli jmenováni do Rady lidových komisařů (tedy vlády svazových a autonomních
republik) a výkonných výborů jednotlivých oblastí. Někdy mohla Rada odmítnout výběr stranických
organizací, ale obecně přijímala rozhodnutí od ústředního výboru.
128
Zprávy o své činnosti posílali jak Radě, tak i republikovému nebo oblastnímu vedení.
129
Ro ·i (2000), str. 12-13
130
Přestaly vycházet i časopisy Bezbožník a Antireligioznik. Satvaldyjev (1995), str. 55

38

došlo

kjejich

faktickému

zastavení.

Na

konci

Stalinovy

k pravidelnému zavírání mešit a rušení náboženských spolků.
Vývoj politiky

vůči

náboženství po

Stalinově

vlády

docházelo

131

smrti poznamenal

především

vnitrostranický boj mezi Chruščovem a Malenkovem. 132 V pozadí takzvané stodenní
protináboženské

kampaně,

v roce 1954, stály

zřejmě

ústředního

výboru

obavy o negativní vliv náboženských

obřadů

která se odehrála mezi
Chruščovovy

i

dvěmi

usneseními

na rozvoj zemědělství. 133 První usnesení "0 vážných nedostatcích ve vědecko-ateistické
propagandě

a

opatřeních

tajně

pro její zlepšení", které bylo

vydáno v

červenci

1954,

tak konstatovalo:

"úsilí na tomto poli ustalo a církve a sekty oživily svoji

činnost,

členskou

rozšiřují svůj

základnu,

přizpůsobily

se novým podmínkám a

zaostalé skupiny obyvatelstva. To vede ke zvýšení
obřady

počtu

lidí,

posílily svoji
vliv na

kteří provádějí

a dodržují náboženské svátky, a k obnovení poutí k takzvaným svatým

místům. Zvláště početné

náboženských

svátků,

zabíjením dobytka,

je poutnictví ke svatým
které jsou

způsobují

od práce. Náboženské

často

pověry

a

ve

Střední

Asii. Oslavy

provázeny opilstvím a masovým

zásadní škody v

předsudky

místům

hospodářství

otravují

a

odvádějí

tisíce lidí

svědomitost sovětského

lidu

a brání jejich vědomé a aktivní účasti na budování komunismu." 134

V listopadu téhož roku následovalo další usnesení "0 chybách v
vědecko-ateistické

místních
věřících.

orgánů

propagandy mezi obyvatelstvem", které odsuzovalo hrubé chyby

a porušování mnohých usnesení strany o

Příčina

provádění

těchto

chyb

byla

131

spatřována

nepřípustnosti

v

napadání

nedostatečné

citů

přípravě

Kolarz (1961), str. 15-16, 18
I když je Chruščov považován především za reformátora, byl také člověkem, který inicioval útok proti
náboženství od konce padesátých let. Ve svých pamětech Chruščov v podstatě nezmiňuje náboženství
kromě vlivu, který ho vedl k odchodu od církve, když byl ve škole: "moje učitelka Lydia Ševčenko byla
revolucionářka. Byla také ateistka .... Moje matka byla velmi nábožná stejně jako můj otec .... Když
přemýšlím o mém dětství, pamatuji si, jak mě učili klečet a modlit se před ikonami spolu s dospělými
v kostele. Když nás učili číst, četli jsme svaté knihy. Ale Lydia Ševčenko mě nasměrovala na cestu, která
mě odvedla pryč od toho všeho." Citováno v: Anderson, J., Religion, state and politics in the Soviet
Union and successor states, Cambridge University Press, Cambridge 1994, str. 14-15
133
Chruščov jako první přišel s ideou legitimizace boje proti náboženství kvůli hospodářským zájmům.
Grossman, J. 0., Khruschev' s Anti-Religious Policy and the Campaign of 1954, Soviet Studies, No. 3,
1973, str. 375
134
Zakon, religija, cerkov (1987), str. 51. V islámských regionech vznikaly problémy údajně méně
v důsledku pijáctví, ale především díky oslabení dělníků v době půstu a ztrátovému zabíjení velkého
množství dobytka. Anderson (1994) str. ll
132
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kádrů,

propagandistických

přednáškách

kdy se na lekcích,

vyjadřovali často nevzdělaní

lidé a

někdy

kteří

i ti,

a tisku k náboženství

"znali pouze vtipy a

posměšné

básničky na adresu duchovních". 135 Zajímavý byl i způsob argumentace, který

odkazoval na úspěchy protináboženské propagandy:

"na rozdíl od

porevolučního

období, kdy bylo

činnost

ne za náboženskou, ale za protistátní
sovětského

lidu, byly v

současné době

vykořisťovatelských tříd

potřeba některé
namířenou

vítězství

díky

v SSSR už vyrvány

duchovní trestat

kořeny

zájmům

proti

socialismu a likvidaci
zničena

náboženství a

základna, o kterou se církev opírala. Proto musí být boj proti náboženství
nahlížen jako ideologická práce
antivědeckému

propagandě,

propagandy, která je zásadní

materialistického

světonázoru.

náboženskému

v protináboženské

vědeckého

proti

Náprava chyb, ke kterým došlo

nesmí vést k oslabení

součástí

světonázoru

vědecko-ateistické

komunistické výchovy pracujících. Pokud

je ve vztahu ke státu náboženství soukromou záležitostí, pak se komunistická
strana opírající se o jediný opravdový
materialismus -

nemůže nezúčastněně

k ideologii, která nemá nic
zvítězit

city
a

cestou

věřících

člověka

společného

a

vědecký

neutrálně stavět

na zem1,

fyziologie a jiných

výsledků
věd,

- dialektický

k náboženství jako

s vědou. Komunistická ideologie musí

důkladné vědecko-ateistické

a má být vedena

světonázor

propagandy, která nesmí napadat

vysvětlováním jevů přírody,

vzniku života

v oblasti astronomie, biologie, fyziky, chemie,

které potvrzují správnost materialistických

názorů

na vývoj přírody a společnosti." 136

Na

základě

usnesení

měly

chyby v ateistické propagandě.

137

místní stranické a státní orgány

okamžitě

odstranit

V těchto letech ovšem sovětské vedení ustoupilo

135

Zakon, religija, cerkov ( 1987), str. 57
lbidem, str. 59-61
137
V praxi se ovšem v zásadě nic nezměnilo, pouze v ústředním výboru se scházely zprávy o provedení
nařízení, které pro každou oblast zněly více méně stejně. Za Ferganskou oblast například orgány
informovaly následovně: "15. listopadu po modlitbě ve Ferganské mešitě, které se účastnilo tisíc lidí,
vystoupil vůdce mešity Kučkarjov, které na téma usnesení prohlásil: "usnesení ÚV KSSS všem věřícím
zabezpečuje svobodu v dodržování náboženských obřadů. Na péči strany o nás, obyčejné lidi, musíme
odpovědět čestnou prací, čestným splněním našeho dluhu- občana Sovětského svazu". Přítomní lidé se
v reakci zavázali aktivně zapojit do splnění plánu sběru bavlny ve Ferganské oblasti a včas dokončit
všechny podzimní polní práce." Dopis Poljanského pro ÚV KSSS, 20. listopadu 1954, RGANI, 1954,
fond 5, opis 16, delo 670, str. 176
136
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od protináboženské kampaně především díky zahraničně politickému vývoji 138
a relativně rychle došlo k návratu ostřejší politiky.
Již v říjnu 1958 vydal
propagandy a
důraznější

průvodní

ústřední

výbor strany tajné usnesení o posílení ateistické

instrukce požadovaly po státních organizacích, aby

kroky pro omezení

činnosti

náboženských

spolků.

V listopadu 1958

přijaly
ústřední

výbor schválil další usnesení o omezení poutí ke svatým místům. Dekret zvláště napadal
spolků, kteří

pokrytectví vedoucích náboženských
a

přitom

sami využívali výdobytky moderní medicíny a

stranické organizace proto dostaly
a kritizovat ty,
sověty

prý podporovali uctívání svatých

a soudy

kteří

organizovali

měly

příkaz

poutě

a

sovětských

sanatorií. Všechny

zlepšit propagandu, tisk

šířili

měl

satirizovat

mýty spojené se svatými místy, a místní

bránit porušování zákona. Do

června

1959 všechny orgány

měly

informovat ústřední výbor o akcích, které podnikly, aby naplnily toto usnesení. 139
To bylo
do

počátkem

Chruščovova

další

kampaně

proti náboženství, která trvala v podstatě až

pádu.

Na pozadí rozhodnutí zahájit další útok proti náboženství byly
ideologické úvahy.

Sovětské

vedení se na 22. sjezdu strany v roce 1961 zavázalo, že do

roku 1980 budou v zemi vybudovány základy komunismu. Za
možné tolerovat,

především

alespoň oficiálně,

těchto

okolností nebylo

kompromis s náboženstvím, které

představovalo

jeden z "nejreakčnějších a nejzaostalejších přežitků kapitalismu". 140 Strana měla
usilovat o
který

vytvoření

nové politické kultury a vychování "nového

by vyznával

kolektivismus,

proletářský

internacionalismus,

vlastenectví a bojovný ateismus. Usnesení sjezdu proto
organizacím použít všechny

prostředky,

které

měly

sovětského člověka",

socialistické

přikazovalo

k dispozici, k propagaci

stranickým
vědeckého

světonázoru a překonání náboženských pověr. 141
V tomto období vedení SSSR změnilo postoj vůči Izraeli, řešilo maďarskou krizi, bylo plánováno
posílení pozice na Blízkém Východě atd. Chruščov také musel věnovat pozornost domácí politice
především v oblasti zemědělství. Významnou roli hrály i spory v rámci ústředního výboru. Haghayeghi
(1995), str. 30-31. V roce 1955 ovšem vláda schválila i zákon, který zavedl řadu procedurálních změn při
otevírání modlitebních domů. Náboženské organizace, které se z jakéhokoli důvodu dosud neregistrovaly,
získaly právo žádat o registraci. Ro'i (2000), str. 39-41
139
Viz například Dopis předsedy Rady A. Puzina pro ÚV KSSS z června 1959 o splnění kontroly svatých
míst, RGANI, fond 5, opis 33, delo 125, str. 13-16; nebo Dopis vedoucího oddělení propagandy a agitace
ÚV KSSS L. Iljeviče pro ÚV KSSS z 16. července 1959, RGANI, fond 5, opis 33, delo 125, str. 134
140
Již v roce 1957 se objevila prohlášení, že listopadové usnesení z roku 1954 bylo špatně pochopeno
a bylo "chybně vyhodnoceno jako výzva k zastavení systematického boje proti náboženské ideologii".
Anderson (1994 ), str. 1 1
141
Powell, D. E., Rearing the New Soviet Man, Anti-Religious Propaganda and Political Socialisation in
the U.S.S.R., Religion and Atheism in the U.S.S.R. and Eastern Europe, Bociurkiw, B. a Strong J. W.
(ed.), The Macmillan Press, London 1975, str. 152
138
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Téměř

každý aspekt náboženského života byl vystaven detailní kontrole
orgánů.

a dohledu stranických a státních
o kultech" vydaným v

březnu

náboženských komunit na
a ostatní orgány

Ty se

řídily předpisem

1961, který omezoval

provádění společných

měly udělat

Nejvyššího

sovětu

uplatňování zákonů

činnost oficiálně

zaregistrovaných

modliteb v registrovaném

místě.

spolků,

142

měly

i když se

o náboženských organizacích z roku 1929.

143

změny

zákona již celá skupina, což vystavovalo více lidí

případnému

nově

upraveného

době

nátlaku v

protináboženských kampaní. Zrušeno bylo také právo odvolat se proti
náboženského spolku a byly zakázány oslavy a
Zákonem byly posíleny pravomoci Rady.
Posílení postavení Rady bylo

přenést

na místní orgány.

či

zavření

v soukromých domech.

144

zřejmě

také

ovlivněno

návrhem

Rady a kontrolu dodržování

Nicméně právě

se postavilo proti, protože podle jejich
Uzbekistán

obřady

tvrdých

předsedy

Rady pro

Puzina zlikvidovat v oblastech, krajích a autonomních

zmocněnců

republikách pozice

v zákonu

Na příklad podle zákona z roku 1929

musela podepsat žádost o registraci pouze jedna osoba, zatímco podle

kultů

vyhnout

To bylo zahrnuto v nepublikovaném zákonu presidia

RSFSR z prosince 1962, který uzákonil závažné

záležitosti náboženských

Rady

vše proto, aby zajistily dodržování tohoto významu

"svobody vyznání" ze strany náboženských
"administrativním" opatřením.

"0

Ideologické
prověrky

zákonů

oddělení ústředního

byly v

některých

o náboženství
výboru strany

oblastech jako byl

Tádžikistán místní orgány shovívavé k duchovním a nepožadovaly po

nich dodržování sovětských zákonů. 145 Místní vládní orgány měly proto přijmout nutná
opatření

k zastavení porušování legislativy ze strany duchovních a náboženských

organizací. Pomáhat jim
které se skládaly z
a místních
role

aktivistů

spočívala

v instrukci bylo

měly

zvláštní výbory podpory, takzvané gruppy sodejstvija,

pracovníků

a které byly

stranických a státních

podřízeny

výkonnému výboru rajónu. Jejich formální

pouze v dohlížení na složení a
jasně řečeno,

že mají

orgánů, učitelů, důchodců

udělat

činnosti

náboženských

spolků,

ale

vše, co bylo v jejich silách, aby objevily

Instrukce rozšířila seznam aktivit náboženských spolků, které byly zakázány zákonem z roku 1929.
Obsahovala také seznam náboženských komunit, které neměly být registrovány za žádných okolností
(Jehovovy svědci apod.), ale na konci seznamu bylo napsáno "a další", což dávalo orgánům v podstatě
volnou ruku. Anderson ( 1994), str. 35
143
Ro'i (2000), str. 46
144
Dodatky také posílily roli Rady v rozhodování o udělení registrace. V rámci změn byla rovněž
formálně uznána pozice Rady při dohlížení na náboženský život, i když i toto opatření nebylo veřejné až
do roku 1975, kdy byl zákon znovu doplněn o dodatky. Anderson (1994), str. 35-36
145
Dopis zástupce vedoucího Ideologického oddělení ÚV KSSS I. Udalcova pro ÚV KSSS, 27. března
1963, RGANI, fond 5, opis 33, delo 215, str. 195
142

42

prostředky

jak oslabit a omezit

(v mezích zákona).

činnost

spolků

náboženských

a jejich duchovních

146

Od konce padesátých let

začal

být také více kladen

důraz

na socialistické

obřady. 147 V únoru 1964 Rada ministrů RSFSR vydala usnesení "0 zavedení nových
občanských obřadů

Komsomolu

měly

do života

sovětských

obyvatel" a

měsíců scénář

navrhnout do dvou

různé sovětské

nových

obřadů.

orgány

V květnu 1964

ústřední výbor dokonce uspořádal první celosvazovou konferenci na toto téma.

Po pádu
proti

Chruščova

náboženství,

nové

sovětské

vedení v čele s

Brežněvem

148

odmítlo

kampaň

příkladů

která byla považována za jeden z mnoha

včetně

jeho

dobrodružných politických strategií přinášejících jen málo výsledků. 149 Především však
začalo

být v roce 1964

zřejmé,

že i

přes

oficiální proklamace v blízké budoucnosti

k likvidaci náboženství a vybudování komunismu nedojde. V letech 1965-1966 pak
bylo

připraveno několik návrhů

žádný z nich se

příliš

směřování

nelišil od strategií

V roce 1965 byla po letech
sloučena

nového

návrhů

protináboženské propagandy, i když

uplatňovaných

v posledních

pěti

desetiletích.

ze strany Rady pro záležitosti pravoslavné církve

tato instituce spolu s Radou pro záležitosti náboženských

kultů

do jedné

organizace - takzvané Rady pro náboženské záležitosti. 150 Ve stejném roce se také
konala první konference

představitelů

Rady s účastí

146

vědců,

kde bylo

zdůrazněno,

že

Bordeaux, M., Religious Ferment in Russia: Protestant opposition to Soviet religious policy,
St. Martin's Press, London 1968, str. 14-15
147
Jedním z nových svátků měl být například namanganský svátek květin. Obyvatelé města byli
vyzýváni, aby ozdobili své domy květinami pod heslem "změníme Namangan na město-květinu". Park
kultury a oddechu Puškina v Namanganu také vyhlásil konkurs o nejlepšího pěstitele květin. V roce 1961
se ho zúčastnilo pouze 16 lidí. Lobačeva, N. P., Formirovanije novoj obrjadnosti Uzbekov, Nauka,
Moskva 1975, str. 130
148
Anderson (1994), str. 47-47. Uzbecké ministerstvo kultury se pak od roku 1964 ve spolupráci
s republikovým svazem odborů, kulturně-osvětovými institucemi apod. snažily vytvářet scénáře nových
obřadů tak, aby je místní obyvatelé přijali a začali praktikovat. Lobačeva (1975), str. 18-19
149
Anderson (1994), str. 69
150
Rada pro záležitosti pravoslavné církve požadovala sloučení obou Rad do jednoho orgánu již od
počátku své existence. Nejvýrazněji ji prosazoval předseda G. G. Karpov, který zdůrazňoval, že by to
pomohlo lepší kontrole náboženského života v zemi, zmenšení aparátu a odstranilo nepochopení
zahraničních návštěvníků. Karpov mimo jiné také tvrdil, že Rada fungovala pouze na základě ústní
instrukce Stalina, která mu byla předána při založení Rady v roce 1943. Jiné direktivy k práci neměl, což
způsobovalo problémy při řešení praktických otázek a určování taktiky v ohledu k církvi v současných
podmínkách. Karpov také žádal o rozšíření práv Rady. Podle jeho slov mu bylo v roce 1943 řečeno, že
"Rada neřeší problémy a o všem informuje a příkazy dostává od vlády." Dopis V. Kružkova ÚV KSSS,
červen 1954 (datum nečitelné), RGANI, fond 5, opis 16, delo 582, str. 122-123, 125. Sekretariát
ÚV KSSS se touto otázkou zabýval v roce 1953, kdy sloučení Rad odmítl, nicméně i v následujících
letech byl nucen odpovídat na opakující se žádosti Karpova a jeho podřízených o kladné vyřízení této
žádosti. S návrhy na sloučení nesouhlasila ani Rada pro náboženské kulty. Dopis Poljanského pro
ÚV KSSS a Sovět ministrů SSSR o negativním postoji Rady pro náboženské kulty k návrhu
G. G. Karpova o sjednocení Rad, 30. května 1956, RGANI, fond 5, opis 16, delo 582, str. 135-136
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politika musí spojovat praxi s vědou- zatímco
znalostí, praxe musela sledovat její

měla

závěry. Začalo

vycházet z vědeckých a politických
potřebě

se také psát o

studia o náboženství a náboženské propagandy. Ateistické

vzdělání

se

zlepšit

mělo

úroveň

stát součástí

politického vzdělání na vysokých školách. 151
Kromě

legislativních a ústavních

aspektů

především

zaměřil

na posílení

vztahu státu a církve. V roce 1966 byly

upřesňovaly přestupky

zákony, které
například

Brežněv

ateistické propagandy se

v oblasti náboženské

vybírat poplatky pro náboženské

účely

činnosti.

přijaty

Trestné bylo

a vyvolávat náboženské

pověry

mezi

pracujícími. 152 V polovině roku 1968 Rada ministrů RSFSR vydala zákon "0 posílení
kontroly
orgánům

naplňování

legislativy týkající se náboženství". Zákon ukládal místním

prozkoumat každou neregistrovanou organizaci a určit, které z nich by se

v souladu se zákonem registrovat, a podniknout nutná

opatření

proti

těm,

měly

které se

registrovat odmítly. 153
Tento obnovený
představitelů
ústřední

důraz

na ideologii se projevil i v prohlášeních

na sjezdech komunistické strany v letech 1970 a 1971. V červenci 1971

výbor strany

přijal

usnesení, které konstatovalo, že stranické organizace

a ideologické orgány oslabily kontrolu ateistického
byla kritizována
zvyků

účast komunistů

v některých

vyzývalo

sovětských

členy

uměleckých

na náboženských

vzdělávání

obřadech

Zároveň

obyvatelstva.

a idealizace náboženských

a literárních dílech. Usnesení sjezdu z roku 1971

strany k boji proti

přežitkům

minulosti a mezi dalšími

přijatými

usneseními byla i nepublikovaná rezoluce "0 posílení ateistické výchovy mezi
pracujícími". Na stejném sjezdu byl také

představen

koncept "rozvinutého socialismu",

který de facto odsouval dosažení komunismu do vzdálené budoucnosti, což
implikace i pro postoj k náboženství. Z ideologického hlediska se
zabývali povahou a místem náboženství v socialistické

společnosti,

a otázkou legální a administrativní kontroly náboženského života.
Změny

v

ústavě

z roku 1977 odrážely

I v ohledu k islámu

sovětský

režim

změnil

151

obřadů

politiku režimu

zaměněna

svoji rétoriku a za

funkcí

politiky

154

poněkud mírnější

náboženství (svoboda protináboženské propagandy byla

tvůrci

mělo

vůči

za ateistickou).

Brežněva

mu byl jako

Ro'i (2000), str. 52
Haghayeghi (1995), str. 34
153
Ro'i (2000), str. 50. V roce 1975 sovětské vedení připojilo několik dodatků k zákonu z roku 1929.
Ty centralizovaly státní kontrolu nad náboženskou činností a posilovaly správní autoritu Rady pro
náboženské záležitosti.
154
Anderson (1994), str. 75-76, 109
152
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protikoloniální ideologii dokonce připsán pokrokový charakter. Některé společenské
principy islámu byly uznány za v
samozřejmě

změny

primárně zahraničně

sloužit

vůči

v chování

zásadě

sovětského

momentální okolnosti vývoje

přijata opatření

doby, dokud nebyla

politickým
scéně.

islámu na domácí

mělo

kompatibilní s marxismem. To
zájmům

a

Většinou

nepřineslo

to výrazné

tato usnesení odrážela
plněna částečně

státu a v praxi byla

do té

na oslabení ateistické propagandy. Období po

ukončení Chruščovovy

protináboženské

o náboženství, který se

mírně změnil

kampaně

navíc provázel relativní nezájem

až na konci sedmdesátých let, kdy islámská

revoluce v Íránu v roce 1979 ukončila desetiletí relativně stabilních vztahů sovětského
Sovětské

režimu s islámem.

vítězství,

protiimperialistické

vedení

oficiálně

ale na domácí

přivítalo

scéně zvláště

íránskou revoluci jako

na jižních hranicích posílilo

ateistickou propagandu. 155
Volání po
červnu

v

přitvrzení

1983 na plénu

ideologického tlaku se objevilo i po smrti

ústředního

výboru. To se poprvé od roku 1963

Brežněva

zaměřovalo

na

téma ideologie a tajemník ústředního výboru Konstantin Černěnko se zde věnoval
i

různým aspektům

uvádělo,

náboženství. Usnesení pléna

i s takovou zvláštní skupinou obyvatelstva jako jsou
stále žije velká

část

cítění

náboženské

věřící.

Pod vlivem náboženství
šířit

lidí a imperialistické státy se snaží nejen podporovat, ale i
protisovětský

a obohatit jej o

nacionalistický význam.

pomluvy o porušování svobody vyznání v SSSR.'"
Na plénu

že: "nelze oslabovat práci

ústředního

pak bylo konstatováno, že

Zároveň

se

šíří

56

výboru komunistické strany Uzbekistánu 23.

června

řada

práce podle

stranických

výborů nezměnila způsob

1984

pokynů červnového pléna ÚV KSSS z roku 1983, málo útočily proti reakčním
přežitkům

v

a tradic

a

povědomí

a chování lidí, proti

neúměrně

spotřební

velkolepým svatbám a

nedoceňovaly společenskou nebezpečnost přežitků

obřadů účastnili sami komunisté.

157

psychologii zaostalých

pohřbům.

minulosti a

Stranické organizace
někdy

pozornost,

připouštěla

se

přehnaná

tolerance a

výchově nevěnovala

někdy

s náboženstvím zahrávaly. Situace prý došla tak daleko, že v
a rajónech samozvaní duchovní
155
156
157

se náboženských

Na plénu ústředního výboru v následujícím roce

bylo dokonce prohlášeno, že do nedávné doby se ateistické
dostatečná

zvyků

vůdci přestali

Haghayeghi (1995), str. 35
Zakon, religija, cerkov (1987), str. 69
Ibidem, str. 70
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si místní orgány

některých městech

být prakticky kontrolováni a

hrubě

se

vměšovali

do

života

lidí.

Stranické

výbory

prý

zaujímaly

smířlivý

ke komunistům, kteří se účastnili obřadů zjevně náboženského charakteru.
sovětská

Nakolik byla
islámu

úspěšná

téměř

za

posoudit z článku·

politika usilující o likvidaci a

postoj

158

později přísnou

regulaci

sedm desetiletí existence komunistického režimu v oblasti, lze

uveřejněném

časopise

Kommunist Uzbekistana v době

začátku

perestrojky v roce 1986:

"V republice
kádrů

aktivně

srůstání

probíhá proces

s náboženským

dogmatem,

který

každodenního
vedl

k faktickému

kompromisu s náboženstvím. Ve výsledku se objevily u
tváře...

společensko-politická

-

náboženských
a v

místě

bydliště.

někteří

a

obřadů.

na

veřejnosti

Pohřby

inteligence.

komunistické strany probíhají náboženským
účastnit

duchovnímu

lidí jakoby
při

dvě

dodržování

značná část

mnohých lidí

způsobem.

Lidé,

mládeže, žen
včetně

kteří

členů

se odmítají

náboženských událostí, provází atmosféra odsouzení a odcizení. Mnozí

lidé na vedoucích pozicích,
agitátoři

a

mnohých

v práci, druhou v rodině

Muslimské tradice dodržuje

představitelé

části

a vlastní

šikovně

Jednu používají

povědomí

straničtí,

sovětští
účasti

se vytrvale vyhýbají osobní
před

vystupovat

lidmi s kritikou

reakční

a komsomolští pracovníci
nechtějí

na ateistické práci,

podstaty muslimských norem a

často

ani vůbec nepoužívají slovo islám." 159

Gorbačova

Po nástupu
díky

"aféře

republikové
pěstování

celá

síť

se

Střední

s bavlnou", kdy vyšlo najevo, že od nejnižší
vůdce

byla

většina

fungovala na principu cukru a

byrokracie nedalo

mlčet

téměř

existovat.

aparátu Uzbecké SSR i ostatních

158

cestě

úrovně

biče,

Vyšetřování

pozornosti
místních

především

orgánů

Gorbačov
čistka

Zakon, religija, cerkov (1987), str. 71
Ibidem, str. 76-79
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výsledků

světlo,

jak

úplatků

se již v rámci

sovětské

z rozsáhlé korupce vinil islámskou kulturu
na všech úrovních stranického a státního

středoasijských

do Indie proto

aféry vynesla na

až po

kdy byly nové kádry asimilovány pod

o rozsáhlém uplácení. Bez

a od roku 1985 probíhala obrovská

zastávce v Taškentu po

středu

aparátu zapojena do pravidelného falšování

bavlny, a to již od sedmdesátých let.

podmínkou, že budou

159

Asie dostala do

republik. V listopadu 1986

Gorbačov

při

své

volal po nekompromisním boji

projevům.

proti jakýmkoli náboženským

Krátce poté dokonce

otočil

oficiální linii

schválenou za Brežněva a prohlásil islám za nekompatibilní se socialismem. 160
V rámci celkové liberalizace života v
a perestrojky ovšem i ve

Střední

i když s jistým

zpožděním.

tentokrát strávil

tři

pěstování

bavlny ve

například

i to, že

Asii

Sovětském

postupně začalo

svazu a vývoje glasnosti

docházet k

Gorbačov opět

V dubnu 1988

uvolnění

navštívil Taškent, kde

dny, navštívil kolchozy, debatoval s lidmi o
prospěch

svůj

dokonce uvedl vtipem:

zeleniny a obilí apod. O

projev k perestrojce
"chtěl

před

říci,

bych vám

politiky,

uvolnění

potřebě

omezit

atmosféry vypovídalo

vedením republiky 8. dubna 1988

jak probíhá perestrojka ... Možná se

neobejdu bez opakování. Ale snad to bude v Uzbekistánu vnímáno

lehčeji,

protože jak

se tu říká, opakováním se modlitba nezkazí". 161
Zmírnění

Asie dotklo až
tisíciletí

kontroly náboženského života se ovšem muslimských oblastí

relativně pozdě.

příchodu křesťanství

náboženským organizacím

Střední

sovětský

režim povolil oslavy

do Ruska a umožnil pravoslavné církvi a dalším

věnovat

tyto ústupky netýkaly. Také
Duchovní správa

I když v červnu 1988

Střední

se

charitě

při přípravě

a poskytovat sociální služby, islámu se

nového zákona o

svobodě

vyznání byla

Asie jedinou náboženskou organizací, se kterou sovětská vláda

obsah zákona nekonzultovala. Mezitím ovšem už i lidé ve

Střední

Asii

začali

ústupky na poli náboženství a v Taškentu se konala série demonstrací

požadovat
především

mladých lidí, kteří mimo jiné požadovali odstoupení muftího Šamsuddina Babachanova.
Díky tomuto tlaku musela
většina

vláda ustoupit i v otázce islámu a do prosince 1989

stranických plén zahrnula diskusi o náboženské

sovětské

ateistické a protiislámské politiky tak bylo

organizace
plně

sovětská

se

aktivně

účastnit

svobodě

ukončeno

podporuje náboženskou svobodu a práva
veřejného

do své agendy. Trápení

- "republiková stranická

věřících ...

(ti) mají nárok

politického a kulturního života v republice", tvrdilo

prohlášení vedení uzbecké komunistické strany v roce 1989.

160

162

Haghayeghi ( 1995), str. 48-49, 53-55
Uspech perestrojky- v rukach naroda: sbornik materialov o pojezdke M. S. Gorbačova v Uzbekistan,
6.-8. apr. 1988 g., Po1itizdat, Moskva 1988, str. 16
162
Haghayeghi (1995), str. 63-65,67
161
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1.5 Role místní správy v realizaci protináboženské politiky

Neschopnost a extrémy provázely
dobu existence režimu ve Ferganské
v realizaci této politiky
finančních,

měli

úřednících

dolině

i

protiislámskou politiku po celou

Střední

Asii

obecně. Nejdůležitější

roli

lidé pracující v místních stranických, správních,

soudních, ideologických a

vytvářená ústředními

doktrína

sovětskou

vzdělávacích

orgánech. Ve

skutečnosti

byla

orgány v Moskvě v mnoha ohledech na místních

závislá, a to nejen v uplatňování politiky, ale i v poskytování informací,

na jejichž základě byla dále hodnocena a upravována.
Ve

středoasijské

historii byla společenská struktura včetně náboženské komunity

vždy úzce provázána s místní správou. Proto se carská vláda i

později sovětský

režim

pokoušely přizpůsobit strukturu vzájemných vztahů v místní komunitě (mahalla 163 )
svým politickým

potřebám.

V roce

1932 byl z tohoto

důvodu

přijat

zákon

"0 mahallských výborech v Uzbecké SSR", 164 kterým byl systém místní správy zapojen
do stranických a státních struktur. 165 Zároveň byla místní správa od doby příchodu Rusů
do oblasti

cíleně

záměrem

minimalizovat možnost vyprovokování "fanatismu" mezi obyvatelstvem

Turkestánu
v rukou

obsazována místním obyvatelstvem. Za carské vlády to bylo vedeno

včetně

Ferganské doliny, a na nejnižší úrovni byla proto správa ponechána

místních. 166

Ve Ferganské

dolině

Stejná strategie
byla

převaha

byla používána za

sovětského

režimu.

místních obyvatel mezi stranickými a státními

pracovníky téměř universální. 167 Navíc původní systém příbuzenských a klanových
vztahů

byl

často přetvářen právě

na

základě

územní a správní struktury, kterou zavedli

Sověti. 168

Název pro společenství lidí žijících na stejném místě (ve stejné čtvrti nebo ulici), které je vzájemně
úzce propojeno společenskými, popřípadě náboženskými a hospodářskými vztahy.
164
Už v roce 1922 Komisariát pro vnitřní záležitosti Turkestánské republiky rozeslal memorandum, které
doporučovalo okamžité založení výborů v každé mahalle místních částí měst republiky. Abramson, D.,
M., From Soviet to Mahalla: Community and Transition in Post-Soviet Uzbekistan, Indiana University,
Indiana 1998, disertační práce, str. 72
165
Na přelomu padesátých a šedesátých let se objevila snaha revitalizovat politické a společenské funkce
mahally a v roce 1961 proto uzbecké vedení schválilo další zákon "0 mahallských výborech ve městech,
usedlostech, vesnicích a aulech". Abašin, S., Socialnyje vzaimootnošenija v sovremennom uzbekskom
kišlake (po materialam Ferganskoj doliny), Institut etnologii i antropologii, Rossijskaja akademija nauk,
Moskva 1997a, disertační práce, str. 71; Abramson ( 1998), str. 29
166
Khalid (1998), str. 57-58
167
Lubín, N., Labor and Nationality in Soviet Centra/ Asia, An Uneasy Compromise, Princeton
University Press, Princeton 1984, str. 89
168
Roy, O., La Nouvelle Asie Centrale ou La Fabrication des Nations, Seuil, Paříž 1997, str. 141
163
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Primárním záměrem pro zahrnutí struktury mahally do sovětského systému bylo
rozrušit původní vztahy v místní komunitě a uvolnit tak prostor pro socialistickou
modernizaci společnosti.

169

Sovětský režim věnoval značné úsilí vytvoření nové loajální

a sovětsky smýšlející elity. I na úrovni místní komunity se v prvních letech režimu
dostala řada lidí, kteří dříve neměli významné postavení a patřili spíše k chudší části
obyvatelstva. Právě z této skupiny se rekrutovali první aktivisté propagující
komunistický režim ve společnosti. I když původní místní elita z velké části otevřeně
bojovala proti nové vládě a řada lidí byla zlikvidována či vystěhována v rámci
kolektivizace,

někteří

se vzhledem k svému váženému postavení v místní

orgánů sovětského

zapojili do místních

komunitě

také

stařešinové, muflové

režimu. Byli mezi nimi i

a potomci svatých. 170 V praxi přestal být postupně rozdíl mezi původní a novou elitou
zřetelný

a

zvláště

sovětských plánů

politiku nadále

na

venkově

se vztahy

přizpůsobily

novému systému. Narozdíl od
řadě aspektů

byl ovšem tento proces oboustranný a v

ovlivňovaly

utvářené

po staletí

tak

sovětskou

normy a vzorce chování v místní

muslimské komunitě.
Lidé pracující v místních orgánech se tak ocitali ve velmi složité situaci.
Navenek

měli zodpovědnost vůči

zároveň zůstávali členy

postupně

I když

díky

svým

na úrovni oblasti

stejné muslimské komunity, kterou

hospodářským

se" mahally okolnímu

světu,

ovlivňujícím

člověka

postavení

nadřízeným

a

veřejné mínění

členům

komunity.

Celkově

orgánech procházely složitým vývojem
V rodinném
obřady,

které

svatby,

obřízky

i

k náboženství také
začali

určovaly

pohřbu.
měnil

s

a kontrolovat.

docházelo k "otevírání

velmi

sovětský

důležitým

faktorem,

souběžně

jejich status v

Stejně

se změnami ve

příkladem

jako v

půst

a

případě

občas

169

společnosti obecně.

aparátu nadále dodržovala

komunitě. Aktivně

příchodem stáří. Někteří

chodit do mešity, dodržovat

režim a jít

tak postoje a role lidí pracujících v místních

životě většina zaměstnanců sovětského

zvyky a

republiky, ale

v rámci komunity. Navíc narozdíl od ostatních lidí

žijících v mahalle bylo jejich úkolem reprezentovat
ostatním

měli řídit

společenským změnám

stále bylo

či

se

účastnili obřadů

ostatních lidí se jejich postoj
z nich po odchodu do

dokonce vést

obřady

důchodu

a plnit funkci

Abramson (1998), str. 28
V policii, KGB a na různých úrovních vládního a stranického aparátu byla také řada potomků svatých,
ať již chodžové, sajjidové, turově nebo išánové. Schoeberlein-Engel, J., Identity in Centra/ Asia:
Construction and Contention in the Conceptions oj .. Oz bek", .. Tajik ", .. Muslim", .. Samarqandi" and
Other Groups, Harvard University, Cambridge 1994, disertační práce, str. 160
170
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mully. 171 Někdy se náboženského života účastnili i v době, kdy zastávali funkci
v místním aparátu. Na

začátku

zaznamenáno více než 100

například

padesátých let bylo

případů,

kdy byli

členové

v Uzbekistánu

místní správy zvoleni do

výkonných výborů náboženských spolků. 172 Navíc i po skončení schůzí místních
orgánů,

které se konaly v

kanceláři

občas

pod obrazem Lenina, se

konalo

společné

posezení s pohoštěním a recitací Fátihy. 173 Představitelé místní správy rovněž někdy
pořádali

apod.

174

obřady,
-

které

měly

zajistit

dobrou

úrodu

příchod

bavlny,

deště

ostatně organizace obřadů a náboženských svátků byla tradiční funkcí místní

samosprávy.
Většinou

neměli

problémy u svých

nadřízených

a vnuků omlouvali hygienickými

a jeho

nadřízený,

a

například

důvody. Někdy

kdy lidé udali stranického nebo státního
obřízky,

správě

se ovšem lidé pracující v místní

snažili oslavy obřadů utajit, aby
provedení

obřízky

svých

synů

tak docházelo k paradoxním situacím,

představitele,

jehož synové byli také

že

uspořádal

obřezáni,

náboženský

musel tohoto

obřad

člověka

potrestat a zanést informaci o porušení stranické morálky do jeho spisu. 175 I když tito
lidé ovšem dodržovali muslimské zvyky v rodinném
povinnosti a hledali

různé způsoby

jak tyto

dvě

protikladné

Rozporuplné postoje lidí pracujících v místní
aspekty

realizace

sovětské

protináboženské

ve stranických a státních orgánech bylo
V praxi pak tato nutnost vedla
nazývané

"administrativní"

náboženského života, což bylo

buď

zdanění

k až byrokratické

opatření,
nejjistější

náboženských

politiky.

nebo

ve

v práci museli plnit své

části

správě

splnění požadavků

skloubit.

pak postihovaly všechny

Základní nutností práce
a

nařízení

zvůli,

většině

spolků

a

171

přístupy

ze strany vedení.

sovětské

v

případů

strategií, jak se vyhnout

místo a zůstat členem místní komunity. Oba tyto
registrace a

životě,

k

terminologii
přehlížení

problémům,

neztratit

se pak projevovaly v otázkách

činovníků, šíření

ateistické propagandy,

To bylo v souladu s obecným modelem postavení člověka v komunitě podle věku. Ani v minulosti
nebylo pro mladé lidi povinné dodržovat modlitby a půst, respektive to nebylo považováno za hrubé
porušení pravidel islámu. Na druhé straně starší lidé se často pravidelně modlili, dodržovali půst
a účastnili se téměř všech náboženských oslav a obřadů. Svým způsobem tak starší generace zastupovala
v náboženském životě celou komunitu.
172
Ro'i (2000), str. 644
173
Roy (1997), str. 232. Fátiha je první súrou Koránu, která je zároveň součástí muslimské modlitby.
174
Například tajemník strany a předseda rady výroby v kolchozu v Andižanské oblasti domluvil obřad
s obětováním a recitacemi Koránu, kam pozval mullu, který se spolu s ostatními účastníky modlil za
dobrou úrodu a kvalitu bavlny. Ro'i (2000), str. 648-650
175
Ro'i (2000), str. 529-30
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trestání lidí,
obřadů

kteří

porušili zákony o náboženství,

různých

kontroly

muslimských

a slavností.
případě

V
místních

žádosti o registraci mešity nebo náboženského spolku bylo úkolem

orgánů prověřit přihlášku

a podat

nadřízeným

informace, na jejichž

základě

pak bylo rozhodnuto o udělení povolení. Často se ovšem po kontrole místních orgánů
"ukázalo", že podpisy na

přihlášce

byly zfalšovány a že

který nepocházel z daného qišloqu nebo mahally a
bez jejich souhlasu.
realitě,

odpovídaly

176

často

například chtěly

oficiální

způsobeno nepřátelským

městě

případe

na jejich

základě

postojem k islámu. Bývalá

jednou z mála kvalitních staveb ve vesnici a místní orgány ji proto

využít pro jiné

účely. Zároveň

systém a udělovaly povolení

Rady pro náboženské záležitosti.

že ve

vlastně člověk,

komunity na žádost podepsal

žádosti o registraci byly v každém

registrační

krátce po válce

členy

podal

Je velmi těžké posoudit, nakolik výsledky těchto kontrol

zamítnuty. To ale nemuselo být
mešita byla

přihlášku

udělil

místní orgány
otevřít

Například předseda

někdy

nerespektovaly

mešitu bez schválení ze strany

kokandského výkonného výboru

39 mešitám povolení k činnosti a dokonce tvrdil

zmocněnci

Rady,

neexistovaly žádné neoficiální mešity. V jednom qišloqu v Kokandské

oblasti lidé s jeho souhlasem rozebrali bývalou mešitu a postavili novou, na kterou
kolchoz poskytl stavební materiál. 177
Rozporuplně
činitelů. Například

postupovaly místní orgány i v otázce

činnosti

náboženských

v roce 1979 imámovi v jedné z kokandských mešit místní orgány

odebraly registraci za opakované porušování
ve své

zdanění

sovětských zákonů.

Ten ovšem pokračoval

a i když dostával od lidí peníze a dary za své služby, místní správa ani

finanční orgány proti němu nijak nezasáhly, ani se ho nepokusily zdanit. 178

Místní orgány
Například

půstu

v roce 1979

měly

hrát

zmocněnec

důležitou

roli i v

počet

plánovaných

obsahu propagandistických

ateistické propagandy.

Rady pro Namanganskou oblast

(uraza-bairam) rozeslal vedení všech místních

datum a

šíření

svátečních
seminářů.

orgánů

před

svátkem konce

dopis, který obsahoval

modliteb v oblasti a konkrétní
Zkontaktoval také tisk,

176

doporučení

finanční,

kulturní

Dopis T. Abbasova M. M. Rachmankulovi, 30. srpna 1979, Gosudarstvennyj archiv Rossijskoj
federacii (GARF), fond 6991, opis 3, delo 1280/1, strany neuvedeny
177
Ro'i (2000), str. 640
178
Dopis T. Abbasova A. A. Nurullajevovi, 4. ledna 1979, GARF, fond 6991, opis 3, delo 1707, strany
neuvedeny. Otázka zdanění a registrace náboženských autorit a mešit vyvolávala obecně velké diskuse
v rámci sovětského aparátu. Neustále se vedly spory o to, jestli zdanění neregistrovaných mullů vedlo
k legitimizaci činnosti a jestli registrace vůbec přispívala k naplnění cílů protináboženské sovětské
politiky.
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oddělení

a dopravní
o jejich

průběhu.

lekcí a

uspořádáno

místních

orgánů

a žádal je o kontrolu chování lidí a podání zprávy

Posléze informoval

ústředí,

že bylo

odpřednášeno

120 setkání s místními lidmi s celkovou

1 250 ateistických

účastí

více než 40 000

nečetli

ateistické knihy

lidí.l79
V praxi se ovšem

většina

z toho

často

nestala. Lidé

a letáky a nechodili na ateistické lekce, a pokud ano, tak projevovali nesouhlas
s kritickými soudy o normách a zvycích, které dodržovali v každodenním
Zvláště

životě.

ve venkovských oblastech někdy představitelé místní správy kolchozu věděli, že

by na lekci nikdo

nepřišel

nebo by se to setkalo s nesouhlasem, a proto

prostě

potvrdili

přednášejícímu, že lekci přednesl. 180 Místní orgány ani nekontrolovaly páteční modlitby
například

v registrovaných mešitách. V roce 1978 si
Vědeckého

domu ateismu

přišly

poslechnout

zástupci místní

sváteční páteční

pobočky

modlitbu (džuma-namáz)

v každé ze čtyř registrovaných mešit ve Ferganské oblasti pouze pětkrát za celý rok. 181
Problémy se objevovaly i mezi
buď

vědomě

řešení

oddalovali

zaměstnanci

případů,

policejních a soudních

orgánů, kteří

sovětské

kdy byly porušeny

zákony

o náboženství, nebo zbavovali lidi trestu vzhledem k věku, invaliditě apod. 182 Nečinnost
místních
svátků.

183

orgánů

provázela

pravidelně

i muslimský

půst

a oslavy náboženských

Podle místních obyvatel Ferganské doliny představitelé státních orgánů také

často vědomě přehlíželi náboženské obřady a poutnictví ke svatým místům (mazár). 184

Na druhou stranu
zasahovali.

někdy

Například

proti dodržování muslimských

v roce 1957 inspektor

svátků

finančního úřadu

a

obřadů aktivně

Kirovského rajónu

Ferganské oblasti v den svátku uraza-bairam navštívil místní svaté místo Mašad-mazár,
zabavil tam zakát al-fitr, který lidé

dobrovolně

darovali ochránci mazáru, a peníze

přidal do státní kasy. 185 I když se tak místní orgány někdy snažily používat

"administrativní"

opatření,

která

měla

zastavit náboženskou

činnost,

lidé si

přesto

našli

Dopis A. Machkamova V. A. Kurojedovi, 1979 (bez data, pravděpodobně září), GARF, fond 6991,
opis 3, delo 170 I, strany neuvedeny
180
Satvaldyjev (1995), str. 59-60
181
Dopis T. Abbasova A. A. Nurullajevovi, 4. ledna 1979, GARF, fond 6991, opis 3, delo 1707, strany
neuvedeny
182
Dopis M. Isakova G. R. Golstovi, 28. dubna 1979, GARF, fond 6991, opis 3, delo 1697, str. 2
183
V roce 1985 například na základě usnesení Duchovní správy nesměli registrovaní duchovní v mešitách
během půstu recitovat Korán v rámci obřadu chatmi-quron, ale místní orgány nařízení vůbec
nekontrolovaly, takže obřad probíhal ve většině usedlostí. Dopis Ch. Kušakova K. M. Charčevovi, 1985
(bez data), GARF, fond 6991, opis 3, de to 3109, strany neuvedeny
184
Satvaldyjev (1995), str. 55
185
Spravka o aktivizacii dejatelnosti religioznych objedinenij i grupp, nachodjašichsja na territorii SSSR
od A. Puzina pro ÚV KSSS, 25. listopadu 1957, RGANI, fond 5, opis 33, delo 90, str. 111-112
179
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záměry

Jmou cestu, jak své

a pomodlit se za

Tursunov jim ovšem

zemřelého.

společnou

v kolchoze Gorkij

kteří chtěli uspořádat pohřební

v Tašlakském rajónu Ferganské oblasti sešlo 50 lidí,
obřad

například

naplnit. V roce 1955 se

Vedoucí stranické organizace kolchozu Irgaš

modlitbu

osobně

zakázal a lidé se tak i s nebožtíkem

museli sebrat a odjet do sousedního kolchozu

Chruščov,

kde

nerušeně

provedli

modlitbu a rozloučení se zesnulým. 186
Zároveň
orgánů,

že nerespektovali

sovětského

představitelé opakovaně

byli místní

společenské mínění,

kritizováni ze strany vedoucích

když se

otevřeně stavěli

na stranu

režimu a jeho protináboženské politiky. Zneužívání "administrativních"

opatření se stalo tématem nesčetných usnesení stranických i státních orgánů. 187
Zvláště

ilustrativní pro vykreslení atmosféry provázející realizaci

sovětské

politiky vůči islámu a vzájemných vztahů v tomto kontextu je následující příklad. 188
Dne 17. listopadu 1954 instruktorka výboru strany Ferganské oblasti Ruzmatova
navštívila po přečtení Usnesení ÚV KSSS "0 chybách v provedení vědecko-ateistické
oddělení

propagandy mezi obyvatelstvem" spolu s vedoucím
městského

výboru strany Margelanu Chankeldijevem

Margelan. Tam se sešli s imámem mešity a

páteční

vůdcem

agitace a propagandy

mešitu Chanaka ve

margelanských náboženských

autorit Mušarafchanem. Zajímali se, jestli si on a ostatní imámové ve
listopadové usnesení, a imám-chatíb jim

řekl,

že o

a Chankeldijev se podivili, protože usnesení bylo
v novinách Qizil Uzbekistan,

nicméně

Imám-chatíb mešity na to

mu ho

přečetli

odpověděl: "osobně

sovětské

vlády. Po jeho

uveřejnění

něm

otištěno

městě přečetli

neslyšel. Ruzmatova
12. listopadu 1954

a zeptali se, co si o něm myslí.
toto usnesení podporuji. Pokud by

nadále docházelo k chybám, které jsou v tomto usnesení
odvrátilo od

zmíněny,

obyvatelstvo by se

budou naopak lidé

sovětský

podporovat." Pak se zeptal Chankeldijeva, co si o usnesení myslí on. Ten mu
není proti tomu, že imám
v době modlitby svým

navštěvuje

věřícím,

městě

režim

řekl,

mešitu a modlí se k Bohu, ale žádá, aby

aby nechali na pokoji

186

sovětskou

mládež a aby

že

řekl

neučili

Informacionnaja zapiska o prazdnovanii musulmanami Sovetskogo sojuza religioznych prazdnikov
uraza i qurbon-bairam v 1955 godu, 20. září 1955, RGANI, fond 5, opis 16, delo 705, str. 168
187
V těch se zdůrazňovalo, že místní státní a straničtí pracovníci nepochopili, že zaměňováním vědecko
ateistické práce za "administrativní" opatření nejen nesnižují sílu náboženství mezi obyvatelstvem, ale
naopak podporují jeho růst. Jako typický příklad špatného postupu byl zmíněn i postup zaměstnance
finančních orgánů v době uraza-bairam v roce 1957. Spravka o aktivizacii dejatelnosti religioznych
objedinenij i grupp, nachodjašichsja na territorii SSSR od A. Puzina pro ÚV KSSS, 25. listopadu 1957,
RGANI, fond 5, opis 33, delo 90, str. 111-112
188
Následující text čerpá z dokumentu Ob otklikach Ferganskogo duchovenstva i verujuščich na
Postanovlenije CK KPSS od 10. nojabrja 1954 g., RGANI, fond 5, opis 16, delo 705, str. 32-38
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mladé lidi náboženským

obřadům.

odpověděl,

Mušarafchan mu

že to po

něm nemůže

chtít a že podle jeho názoru Chankeldijev sám nepochopil dané usnesení, protože jinak
by mu

nenařizoval věci,

které jsou

a s Ruzmatovou slíbili, že

přijdou

vyzvala Chankeldijeva, aby tam

nařízení

v protikladu. S tím Chankeldijev souhlasil

v pátek do mešity na džuma-namáz. Ruzmatova také

zmíněné

usnesení
přijel

Mezitím 18. listopadu do mešity
náboženské kulty
Při

při

přednesl.

Mangušev,

zmocněnec

výkonném výboru Ferganské oblasti, který tam již
dozvěděl,

rozhovoru s druhým imámem mešity Sultanovem se

Ruzmatova s Chankeldijevem a že se vyptávali na

zmíněné

Rady pro

měsíc

nebyl.

že tam byla

usnesení, které se chystají

přečíst na páteční modlitbě. 189 Mangušev obratem odjel do Fergany a zavolal vedoucí

sektoru informací oblastního výboru strany
postupu stranických
opravdu jednali
a nedovolí
chce do
určitě

četbu

páteční

pracovníků

nesprávně

Maksině,

Chankeldijeva a Ruzmatovové. Ta potvrdila, že oba
městského

a že zavolá do

výboru strany Margelanu

usnesení na pátečním namázu. Mangušev ještě informoval Maksinu, že
mešity zajet a zkontrolovat to, což schválila a poprosila ho,

zajede. Mangušev pak opravdu

Chankeldijevu vystoupit

přijel

ať

tam

do mešity Chanaka s cílem zamezit

před účastníky pátečního

myslel, že vystoupení stranického zástupce v mešitě
připraveného,

kterou informoval o nesprávném

namázu s usnesením, protože si
před věřícími,

navíc

nedostatečně

nebude správné.

V pátek 19. listopadu 190 se modlitby zúčastnilo obrovské množství lidí, až
1O 000 osob. Imám po

pátečním

že svoboda vyznání je v SSSR

namázu lidem
zabezpečena

a náboženství a že lidé se mohou modlit
zajišťovalo

osob v

a

zároveň

režimu v kapitalistických zemích,
v SSSR pronásledováno.
Začátkem

také Iskanderov,

Společně

prosince se v
zmocněnec

kteří šířili

připomněl,

ústavou bez ohledu na národnost

před

odpovědí

bylo

usnesení a

svobodně. Vysvětlil

ochranu náboženských autorit a lidí

sovětské společnosti,

vysvětlil

také, že usnesení

urážlivými výpady od
na pomluvy

některých

nepřátel sovětského

falešné informace o tom, že je náboženství

se pak pomodlili za rozkvět a úspěchy vlasti.

mešitě

Chanaka na

cestě

z Andižanu do Fergany zastavil

Rady pro Uzbeckou SSR, který si od imám-chatíba rovněž

vyslechl obsah rozhovoru s Ruzmatovou a Chankeldijevem. Iskanderov pak

doporučil

Obsah rozhovoru se Mangušev dozvěděl přesně 19. listopadu v mešitě od Mušarafchana v přítomnosti
druhého imáma mešity Muhamedžana Sultanova a muezzina mešity Habibulli-qori Dadadžanova.
190
Původně psal 22. listopadu, ale pak se v dalším dopise opravil. Ob otklikach Ferganskogo
duchovenstva i verujuščich na Postanovlenije CK KPSS od I O. nojabrja 1954 g., RGANl, fond 5, opis 16,
delo 705, str. 35
189
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věci písemně

Manguševovi, aby o celé

informoval pracovníky

výboru strany, protože jinak by ho mohli

někdy

městského

i oblastního

v budoucnu obvinit, že to

neudělal.

Mangušev tedy 1O. prosince do oblastního výboru strany poslal dopis o postupu
pracovníků
předsedu

strany po listopadovém usnesení, a do kopie

přidal

oblastní výkonný výbor,

Rady Poljanského a Iskanderova.

Na 16. prosince si Manguševa pozval
výboru strany Nurmatov. Již
řekl,

výboru Abdullajev

předtím

třetí

tajemník ferganského oblastního

mu ale zástupce

předsedy

značnou

že jeho zpráva vyvolala ve výboru strany

nespokojenost, protože když poslal informaci o chybách
strany do Moskvy, s nikým z tohoto orgánu se
říci,

že má na výbor jít a

oblastního výkonného

předtím

pracovníků

oblastního výboru

nedomluvil. Bylo mu

řečeno,

že ho k napsání zprávy donutil Iskanderov a požádat

o odpuštění.
Když

přišel

kanceláře

do

oddělení

soudruha Nurmatova, byli tam i vedoucí

agitace a propagandy výboru strany Mirzajev a vedoucí sektoru informací Maksina.
Nurmatov mu na

přivítanou řekl:
proč

strany? Pokud ano, tak
pomluvy. Za to
informovat
udělají

přijdete

neprodleně

"od jakého roku jste

členem

strany? Znáte politiku

jste napsal protistranický dokument, napsal jste nesmysl,

o práci. V jaké organizaci jste, když si myslíte, že je nutné

Moskvu, pokud pracovníci výboru strany a výkonného výboru

chybu. My jsme vás na tuto práci jmenovali, tak

souhlasu? Dá se vám

věřit?

věřit

Vám se

nedá.

s duchovenstvem? Podle všeho usnesení strany a vlády

proč děláte věci
Věříte

bez našeho

v Boha? Souhlasíte

předáváte

duchovenstvu.

Ještě

tuto otázku budeme probírat ve výboru strany, možná Ruzmatovu a Chankeldijeva
odvoláme, ale o vás se bude

hovořit

také. Když jsme vás jmenovali na tuto práci, tak byl

Iskanderov proti vašemu jmenování, ale já jsem se seznámil s vaším zázemím a
jsem mu, že pokud stranická organizace

někoho doporučuje,

pak

nemůže

říkal

být proti. Jste

tady snad zmocněncem ÚV KSSS? Proč bez našeho vědomí píšete zprávy?" Nurmatova
podpořili

Mirzajev i Maksina. Na konci setkání Nurmatov Manguševovi

řekl,

aby

nikoho neinformoval o obsahu jejich besedy. Dále se zeptal, jestli se chystá informovat
vedení Rady. Mangušev

odpověděl,

že je schopný obránit se sám. Nurmatov po

schůzce

informoval tajemníka stranické organizace výkonného výboru, kam Mangušev stranicky
patřil,

že

a ptal se ho,

zmocněnci

proč

se nezabývají jeho

Rady spadají pod zástupce

na kterého se má obrátit, pokud Mangušev

případem.

předsedy

udělal
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Tajemník mu

odpověděl,

výkonného výboru Abdullajeva,

chybu.

26. dubna 1955 pak

Oddělení

propagandy a agitace

ústředního

výboru

komunistické strany Uzbekistánu poslalo vedení Rady dopis, kde informovalo, že celý
problém byl posouzen na sekretariátu oblastního výboru strany. Bylo
"odpovídající
mez1

řešení

a naplánovány

obyvatelstvem".

Sekretariát

doplňující

akce pro posílení

potrestal

a

pnsne

vědecké

varoval

přijato

propagandy

Ruzmatovovu

a Chankeldijeva, že pokud se chyba bude opakovat, budou odvoláni. 191 Podobným
způsobem

probíhala i řada dalších aspektů

sovětské

protináboženské politiky.

Dopis tajemníka ÚV KS Uzbekistánu Ch. Guljamova pro Oddělení agitace a propagandy ÚV KSSS,
26. dubna 1955, RGANI, fond 5, opis 16, delo 705, str. 39
191
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2. Vztahy v místní společnosti
2.1 Vztahy v

rodině

Představy člověka
správně

a

dobře,

a místní

o

komunitě

společenských

normách a také o tom, co znamená žít

se po staletí formovaly na

Muslimem/muslimkou se

člověk

základě příslušnosti

k rodině a mahalle.

stával faktem narození a formy islámu

předávané

z generace na generaci pak regulovaly v podstatě všechny aspekty jeho/jejího života
i místní komunity.' I když ve společnosti existovaly nejrůznější představy o historii
islámu, každý
večera

a

v době

nevěřící,

člověk věděl,
půstu,

vykonat

že existují

věci

že se má
někdy

pětkrát denně

v životě

pouť

modlit, nepít a nejíst od rána do

do Mekky.

bohulibé i islámem zakázané. Od

Věděl,

že jsou muslimové

dětství

také znal pravidla

slušného chování, společenské normy a svoji roli v muslimské komunitě. 2 Všechny
stránky života místních obyvatel byly regulovány muslimským právem, šarz-c ou.
Obnovování islámu, jeho norem a místních

zvyků

a místní komunita byla nejen spojována

příbuzenskými

a

příslušností

potřebami

k islámu, ale i povinnou

účastí

v

navíc napomáhal fakt, že rodina

obřadní

a sousedskými vztahy
praxi a

komunity.

Role jednotlivce v rodině i mahalle se odvíjela od po staletí
společnosti

podle

věku

a pohlaví. V rámci rodiny existovalo pevné

mezi mužem a ženou. Muž

měl

na starosti

o domácnost. Rozhodování o výdajích
případech

hospodářskými

měl

držela rodinnou pokladnu. Muži byli

zabezpečení

utvářené

rozdělení

struktury

povinností

rodiny, žena se starala

v rukou muž, i když žena v některých
svobodnější

v pohybu a volný

čas

trávili

často v čajchoně3 , na bazaru, v kruhu přátel, sousedů apod. Ženy málokdy vycházely

z domu, na ulici se musely většinou zakrýt parandžou a síťkou na obličej (čačvan).

4

Díky tomu také nebylo považováno za velký přestupek, pokud člověk neplnil všechny předpisy
a pravidla islámu. I podle vnějších pozorovatelů se místní obyvatelstvo v 19. století neprojevovalo příliš
horlivě ve vztahu k islámu. Viz například Chorošchin, A. P., Sbornik statej kasajuščichsja do
Turkestanskogo kraja A. P. Chorošchina, Typ. A. Tranšel, Petrohrad 1876, str. 1OI
2
Nalivkin (1913), str. 40
3
Čajchona byla jedním ze společenských center v místní komunitě, kde se muži scházeli a při popíjení
čaje diskutovali o různých otázkách, problémech apod., obvykle bývaly ve stinném chladném místě, často
u potoka nebo zavlažovacího kanálu.
4
Satvaldyjev (1995), str. 33. Nezakryté mohly po ulici chodit dívky do 9-10 let, žebračky a staré ženy.
V usedlostech ženy často chodily pouze s pláštěm přehozeným přes hlavu, parandžu bylo vidět jen zřídka
u bohatších žen. Některé ženy z tádžických rodin chodily i s odhalenou tváří. Masalskij (1913), str. 398,
407-408. Doma ženy nosily šátek, pod kterým měly schované vlasy - chodit bez šátku bylo považováno
za hřích. Zvláště velkým hříchem bylo vstoupit bez šátku do místnosti, kde byl Korán, nebo při jeho
1
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To se odráželo většinou i na rozdělení domu - v mužské části (taškari) byl pokoj pro
hosty (mehmonchona), zatímco ženská část domu (ičkari) byla pro cizí lidi

nepřístupná. Žena musela manželovi vykat a nesměla se zapojovat do rozhovoru mužů.
5

Rodinný majetek vlastnil muž, žena měla právo v případě rozvodu na část majetku,
kterou
v

přinesla

době

ve

formě

výbavy, a na "výkupné" (mahr), jehož velikost se domlouvala

svatby. Muž se mohl rozvést nebo se oženit podruhé, žena mohla odejít

k rodičům nebo

příbuzným,

jestliže cítila ve vztahu k

sobě

nespravedlnost, což fakticky

znamenalo rozvod. 6 Mnohoženství se objevovalo pouze u zámožných a privilegovaných
mužů. 7

V rodinném

životě měl největší

autoritu otec, ani nejstarší syn si

často

v jeho

přítomnosti nedovolil sedět nebo promluvit jako první. 8 Obecně platilo, že mladší
členové

rodiny museli starším vykat, vstát, když vcházeli do místnosti, museli si jich

všímat a pomáhat jim,
také práci,

přičemž

nesměli

se míchat do rozhovoru starších apod. Otec

synové mohli

alespoň vyjádřit

rozděloval

nesouhlas, zatímco dcery musely

splnit rozkaz ihned. Otec byl povinen pro syna zajistit obřízku, svatbu, postavit mu
a pomoci
zůstával

při obřízce

vnuka. Naopak syn musel

nejmladší syn) a po smrti ho

zůstat

náležitě pohřbít.

s otcem do

dům

stáří (většinou

Otec musel svou dceru provdat

a dohlížel na její výchovu, aby mohla plnit po svatbě povinnosti snachy. 9 Starší bratři
a sestry se museli starat o mladší. Jestliže

rodiče umřeli,

nejstarší bratr

převzal

°

povinnosti otce. 1 Konkrétní vztahy v rodinách se samozřejmě někdy lišily od tohoto
modelu,

obecně

ovšem lidé tyto role uznávali a považovali je za

svého života. Vzorec

vztahů

v rodině tak byl

především důležitým

přirozenou součást

rysem

vědomí,

který

sloužil jako hodnota, žádoucí norma a vzor.

čtení.

Mezi lidmi se také tvrdilo, že anděl ochránce od ženy odlétne, pokud jí a nemá přitom na hlavě
šátek. Nalivkin, Nalivkina (1886), str. 92, 95
5
To neplatilo pro nejchudší rodiny a některé domy v qišloqách. Masalskij (1913), str. 395-396
6
To bylo ovšem považováno za krajně nežádoucí a zpravidla se obě strany snažily vyřešit manželskou
hádku tak, aby ani jedna strana nebyla poškozena.
7
Nalivkin, Nalivkina (1886), str. 219-228. Jeden velký pozemkový vlastník (báj) v usedlosti Vuadyl
ve Ferganské oblasti měl podle vyprávění místních 13 žen, čtyři z nich byly zákonné podle šarí'y, devět,
které byly dříve jeho zákonnými ženami (rozvedl se s nimi), fakticky fungovaly jako domácí služky. Na
začátku 20. století bylo v této vesnici 13 mužů s více než jednou manželkou. Satvaldyjev (1995), str. 34.
V převážné většině ale muži žili s jednou ženou.
8
Masalskij ( 1913 ), str. 3 82
9
S tím souviselo výrazné omezení svobody dospívající dívky. Formální povinnosti dcera vůči otci
neměla, ale je zajímavé, že rodiče a provdané dcery často měli velice vřelé osobní vztahy.
10
Společenské normy někdy vedly k sebevraždě, zvláště v případě dívek. To bylo způsobeno především
rolí, kterou mladé dívky hrály v rodině manžela.
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součástí

Rodinné vztahy byly
skupině měli

různé

jednotlivci

navzájem pomáhaly a
docházelo i ke

-

společných obřadů.

se

příbuzní
kromě

a menším obnosu qalimu,

věku

role v závislosti na

účastnily

sňatkům

příbuzenských vztahů

struktury

se

například

a pohlaví. Rodiny si také
příbuzenské

V rámci

měla

skupiny

uzavření sňatku

lépe domluvili o

toho tak žena

a i v této širší

ochránce ze strany svých

příbuzných apod. 11
člověka zároveň

Celý život
světa:

od

dětství

že se v

společenské mínění.

životem a
člověk,

sdíleli radosti a

smrtí. V místní

komunitě

bylo

životě

v

úspěchy

neštěstí

několik

který splnil

Společné

komunity.

společenskou

jasně

okolního

neúspěchy člověka

a

jednotlivce. Každý

komunitě

hrálo

člověk

někdo,

důležitou

kdo

roli také

vlivných osob, jejichž názoru se

naslouchalo, byli to starci, náboženští

postavení. Existoval také

účastí

neveřejnou účastí

i

na koho obrátit o pomoc a že vždy bude

přání před

V každé

různých případech

společenské

kteří

případě potřeby měl

splní jeho/její poslední

v

veřejnou

do smrti byly výroky, chování,

posuzovány lidmi v sousedství,
věděl,

probíhal s

vůdci,

lidé,

kteří měli

vysoké

vymezený prostor mezi soukromým
události se organizovaly tak, aby každý

povinnost, nebyl nucen

obětovat

své soukromé

zájmyY
Obvykle se lidé považovali
mahalla. Struktura

především

za

členy

občiny měla zároveň mnohostupňový

dohromady se považovalo za bir tujlaš I ošlaš, neboli

sousedského
charakter -

společenství

společenství

několik

mahall

lidí spojených

účastí

na obřadních slavnostech. 13 Každé územní společenství mělo navíc své hranice (někdy
svůj

název), vlastní instituce nebo mechanismy samosprávy a svá práva na vlastnictví

určitého

druhu majetku.

Různé stupně společenství

tak odpovídaly etapám rozvoje

struktury místní komunity. 14
Vzájemné vztahy v místní
základě

pohlaví a

věku,

vztazích byl muž
například

ve chvíli

společnosti)

které

komunitě

mělo především

nadřazený ženě,

začátku

se projevovaly zejména v rozdělení rolí na
Stejně

jako v rodinných

starší mladšímu. Tento princip se projevoval

hostiny: ve

nebo nejstarší žena (ve

formu etikety.

společnosti začínal

skupině

žen). I prostor

jíst nejstarší muž (v mužské
společenského

života se

dělil

na mužskou a ženskou polovinu. Muž se snažil vyhnout ženským událostem, žena se
11

Nalivkin, Nalivkina (1886), str. 198
S tím souvisel i zvyk stavět kolem domu vysokou zeď- osobní život rodiny byl soukromou záležitostí.
13
Suchareva, Bikžanova (1955), str. 19
14
Abašin (1997a), str. 64
12
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neobjevovala v

čajchoně, mešitě

nebo na mužských

shromážděních.

Mladší museli

pustit sednout starší a jestliže bylo volných míst v místnosti dost, pak nejstarší
čestném místě

seděl

na

proti vchodu a mladší si sedali blíže ke vchodu. Mladší musel projevovat

starším úctu, pozdravit,

soustředěně

si vyslechnout slova starších, vyslovit souhlas

s jejich názory (dokonce i když s nimi nesouhlasil) apod. To ovšem neznamenalo, že
tyto normy fungovaly bez výjimek,

stejně

jako v rodinných vztazích byly spíše

hodnotou, žádoucím vzorem chování.
Důležitou

roli v

životě

místní komunity
městech

v zimním období. Ve ferganských

měla

pravidelná mužská setkání

i na vesnici se muži sdružovali do

(džura), které se každý týden po dobu zimy scházely na posezení (gap).
příležitost většinou

3-7

rublů.

stačily

Z těchto

muži

vytvořili společnou

prostředků

peníze, tak se najímal

rozinky, pistácie a
některého

z

čaj.

účastníků.

pokladnu, do které každý

15

spolků

Pro tuto

účastník

vložil

se pak kupovalo maso, rýže, zelenina a topivo, pokud
kuchař, někdy

Setkání se konalo

i chlapec

pravidelně

V některých mahallách

členové

tanečník (bača),

každý týden v

kupovali se

mehmonchoně

spolku nezakládali

společnou

pokladnu a při pohoštění se postupně střídali. 16 Gapu se účastnilo průměrně 15-20
mužů,

většinou

od 17-20 let do

pokročilého věku,

někdy

seděli

všichni muži

pohromadě, někdy se rozdělovali podle věku. 17 Tato setkání trvala často i celou noc.

Po dosažení

věku

60 let se muži

těchto

setkání zpravidla

neúčastnili

18

a scházeli se ve

zvláštních místnostech při mešitě (hudžra). 19
Podobná setkání se v
postupně

některých

každá z účastnic zvala k

usedlostech konala i mezi ženami, kde

sobě domů

na

pohoštění

ostatní.

Někdy

většinou

takto ženy

strávily až celou noc. 20 Ženské spolky ovšem nepřesahovaly rámec společenství
mahalla a nebyly tak pevné. To bylo dáno tím, že na rozdíl od mužského

společenství

se v těchto spolcích často scházely ženy, které se do svatby neznaly? 1 Kromě toho ale
Gap v uzbečtině i tádžičtině znamená rozhovor, beseda, v uzbečtině také sezení s pohoštěním. Buškov,
V. 1., Mužskije objedinenija v Ferganskoj doline v XX. stoletii: principy organizacii i transformacionnyje
processy, Etnografičeskoje obozrenije, No. 2, 2002, str. 60
16
Chorošchin (1876), str. 125 a 138; Nalivkin, Nalivkina (1886), str. 127-128
17
V usedlosti Tamaša ve Ferganské oblasti bylo možné se účastnit od dvanácti Jet, pokud měl chlapec
povolení otce, který zajistil za syna vklad, v jiných oblastech se možnost účasti odvozovala
od ekonomické soběstačnosti jednotlivce. Buš kov (2002), str. 60
18
Masalskij (1913), str. 401-402
19
Někdy do této skupiny patřili muži již od 50 Jet věku. Rachimov, R. R., Mužskije objedinenija
u uzbekov i tadžikov Ferganskoj doliny, Socialnaja istorija narodov Asii, Rešetov, A. M. (ed.), Nauka,
Moskva 1975, str. 36-37
20
Masalskij (1913), str. 401-402
21
Abašin (1997a), str. 137
15
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existovala
oblíbené.

řada

specificky ženských

Nejrozšířenější

"vzdělané

byly variace

obřadů,

které byly mezi ženami v oblasti velmi

obřadu

Bibi Sešanba, který probíhal pod vedením
čtení

ženy" (otin) v úterý (uzbecky sešanba) a zahrnoval

Bibi Sešanba, variace na téma popelky), recitaci súr z Koránu,

a

pohoštění obřadním

šťastného sňatku,

jídlem.
dítěte

narození

Obřad měl

chvalořečení

Alláha

nějaké přání (například

pomoci splnit

apod.) nebo byl

pohádky (Kissa-ji

uspořádán

jako výraz

vděčnosti

za

splněná přání. 22 Tato setkání a obřady v mužském i ženském prostředí měly relativně
důležitou

při

funkci

neformálním

řízení společenských

a

hospodářských

záležitostí

mahally. 23
příliš

nezasahovala do

se vztahy v rámci rodiny staly jedním z

ústředních bodů

Na rozdíl od carské vlády, která v rámci své politiky
života místní

společnosti,

modernizačních

snah

příznakem tradičního

sovětského

režimu. Velká rodina byla podle

a zaostalého

způsobu

sovětské

života, zatímco malé rodiny v

ideologie

sobě měly

nést pokrokovost a modernost. 24 Podle tohoto modelu byla ovšem stále většina rodin
velkých, kdy dohromady žily rodiny rodičů a synů? 5 I v roce 1989 bylo v usedlostech
Ferganské doliny stále nejvíce takzvaných velkých rodin. 26 V praxi se ovšem vztahy
v rodině odvíjely

především

od komplikované struktury vedení domácnosti a souvisely

i se statusem jednotlivých věkových skupin v rámci rodiny a komunity.

Obřadu se nesměli účastnit muži a těhotné ženy (kvůli nejasnému pohlaví dítěte před narozením).
Podobný obřad byl znám v oblasti již před příchodem islámu a postupně byl upravován (například
ve Střední Asii se Bibi Sešanba stala tetou Naqšbanda (1318-1389). Islam na territorii (2003), Vol. 4,
str. 17
23
Buškov (2002), str. 65
24
Sovětští etnografové věnovali nemalé úsilí tomu, aby na příkladu velikosti a změn poměru zastoupení
velké a malé rodiny ukázali, že místní společnost procházela významnou "modernizací".
25
Například v první polovině padesátých let žila v kolchozu "Moskva" v Namanganské oblasti rodina
Chamra Akramova, která se skládala ze 17 lidí a patřilo do ní pět malých rodin. Hlavou rodiny byl Chamr
Akramov narozený 1880, ale fakticky domácnost vedl jeho nejstarší syn Machmudchon Chamrajev,
narozený 1924, který měl v kolchoze funkci vedoucího výkrmny dobytka. Bikžanova M. A., Semja
v kolchozach Uzbekistana, Izdatelstvo akademii nauk Uzbekskoj SSR, Taškent 1959, str. 121
26
Ve způsobu definice velké a malé rodiny se autoři lišili. Suchareva například rozdělovala typy rodiny
podle počtu členů (l-4 lidí tvořilo malou rodinu, 5-6 lidí střední rodinu a 7-10 a více lidí velkou rodinu).
Podle výzkumu Abašina bylo s použitím tohoto schématu ve čtyřech studovaných usedlostech
ve Ferganské oblasti 8% malých rodin, 30% středních a 62% velkých. Abašin (1997a), str. 32-33. Jiní
autoři používali například počet manželských párů nebo počty generací.
22
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Rozdíl spočíval především ve stupni intenzity rodinných vazeb. 27 Po svatbě se
vzhledem k
zařadil

do

finanční

větší

i psychologické závislosti na svých

rodiny v

čele

rodičích

nový pár obvykle

s otcem muže. Teprve kolem padesáti let se muž stával
Přibližně

samostatnou hlavou vlastní rodiny a širší domácnosti.
synové provázeli na poslední cestu své

rodiče

věku

v tomto

také

a spolu s jejich smrtí pak mizely i vztahy,

které ještě podporovaly původní rodinnou strukturu. V posledním období svého života
člověk

a

v místní

důstojné stáří

staří

společnosti

nikdy nebyl sám a mladší generace odpovídala za klidné

starší generace. Druh rodinných vazeb se

lidé se mohli spojit s dětmi nebo jinými

zůstávali odděleně

a udržovali

momenty fázemi postupné
nehledě

přeměny

dětí).

vztahy.

28

Místní lidé to

vazby. Ve

domácnosti

přerušovaly

jasně

příbuznými

v jedné domácnosti nebo

skutečnosti

tak byly všechny tyto

rodinných vztahů. Rodinné vazby navíc

Rozdělení

na jejich intenzitu.

v rámci rodinné skupiny - ty se
smrti

těsné

přitom významově neměnil:

ještě

neznamenalo

v okamžiku smrti

rodičů

přetrvávaly

přerušení

(nebo

vazeb

předčasné

odlišovali v terminologii užívané pro jednotlivé

Rodina tak byla nadále složitou strukturou, která se skládala ze dvou úrovní:

domácnosti a rodinné skupiny, která mohla zahrnovat

několik

malých a velkých

domácností.
Zapojení rodinných

příbuzenské

do širší

struktury, kde existovala vlastní

mezi muži a ženami, staršími a mladšími, fungovalo i za

sovětského

režimu. Rodiny v rámci této skupiny se snažily pomáhat jedna druhé

materiálně

hierarchie

i

vztahů

vztahů

morálně, účastnily

se

společných obřadů,

ve

skupině

byli vlastní

vůdci,

ke kterým se

lidé obraceli o radu a hledali u nich podporu v různých životních situacích. Tyto

Když byly vztahy rodičů a dětí těsné a intenzita rodinných vazeb tedy vysoká, zdálo se, že lidé
dohromady tvořili jednou velkou společenskou jednotku. Když to bylo naopak a vztahy nebyly moc
pevné, vypadalo to, že existuje několik malých samostatných společenských jednotek. Stupeň intenzity
vztahů se časem měnil, z vnějšku to vypadalo jako rozdělení velké rodiny-domácnosti na řadu menších
rodin-domácností. Ruští a sovětští autoři uváděli různá období oddělení syna od otce: někdy za rok po
uzavření sňatku (Nalivkin, Nalivkina (1886) str. 213), někdy za několik desítek let, kdy se žení vnuk
(Suchareva, Bikžanova (1955), str. 173; Poljakov, S. P., Tradicionalizm v sovremennom sredneaziatskom
obščestve, Centralnyj dom naučnogo ateizma, Moskva 1989, str. 42).
28
Rodina nebo velká rodina se nazývá oila nebo katta-oila. Společenství oila spojovalo lidi na čistě
příbuzenském základě: jeho členy mohly být pouze rodiče a děti. Pro popis domácnosti místní obyvatelé
používali termín bir-kozon nebo bitta-kozon Ueden kotel, tedy společenství, které se považovalo za
skupinu příbuzných, kteří společně prováděli každodenní stolování), nebo bir-darvoza Uedna vrata,
společenství, které bylo vnímáno jako skupina příbuzných žijících za jedněmi vraty). V jedné rodině nebo
rodinné skupině oila mohlo být několik rodin domácností bir-kozon nebo bir-darvoza. Abašin (1997a),
str. 45
27
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skupiny byly vedeny po mužské linii a

sovětském

v

1

období se spojovaly

prostřednictvím příbuzenských sňatků. 29
zůstávala relativně uzavřeným

Rodina tak
starších.
mužů

30

autorita

Většina domů zvláště na venkově byla stále rozdělena podle pohlaví, mnoho

venkově

na

převládala

prostorem, kde

městech

a dokonce ve

považovalo za

nepřístojné,

na veřejných místech se svými ženami. Dokonce mladí lidé,

kteří

aby se objevovali

získali vyšší

vzdělání,

si ne vždy sedali ke stolu v jejich přítomnosti. 31 V rodinném způsobu života se tak
nadále projevovala
socialistické
vystřídaly

řada symbolů

společnosti.
tři

pouze

až

To bylo dáno i tím, že za dobu

čtyři

generace.

důležitou součástí vědomí,
především

v kontextu

Výrazněji

postupně
mobilitě

Uspořádání vztahů rodině

a hospodářských

sovětského

se vývoj za

obyvatelstva, demografickému

armádě,

uzavřenost

práci ve

komunita jako celek hrát v

a

městech

životě

roli,

sovětského

režimu se

bylo ovšem

především

jako v minulosti odvíjely

režimu dotkl místní komunity, která

neúčastnili

část

se

a

hospodářským změnám

dlouhodobě

lidí pobývala

apod.). Pro

začala

význam. Vzhledem ke zvýšené

růstu, společenským

řada

o nové

změn.

svůj společenský

pro jednotlivce ztrácet

studiích, v

stejně

a konkrétní vztahy se

společenských

komunita ztratila svoji

sovětské představě

a hodnot, které byly cizí

lidí

zvláště

(při

mimo její vliv

ve

městech přestala

společných obřadů

a oslav, a přesto
čas,

mohli nadále žít v mahalle a udržovat s ostatními normální vztahy. Snížil se také
který

člověk

stačilo

musel

být na

mínění,

věnovat

oslavě čtvrt

událostem v komunitě - pro
hodiny. Tyto

které sice nadále hrálo

důležitou

změny

roli v

splnění společenské

se projevily i na váze

životě

společenského

nicméně

komunity,

povinnosti

nebyl na

něj

brán takový ohled jako v minulosti. 32
Změnou

značné míře

za

sovětského

režimu prošly mužské a ženské spolky. Mužské gapy ve

ztratily funkci neformálního

řízení

života komunity a

začaly podstatně

více

reagovat na zájmy různých společenských a profesionálních skupin. Gapu se začali
účastnit

nejen muži z jedné mahally, ale i z

vytvářet

spolky na

základě věku,

kdy se

různých

například

usedlostí v rajónu.

spolužáci ze

Začaly

středních

se také

škol scházeli

Například podle etnografického výzkumu v několika usedlostech Ferganské doliny zůstalo koncem
osmdesátých let kolem 40 %dívek po svatbě ve svém rodném qišloqu. Abašin ( 1997a), str. 53
30
To platilo pro celou Střední Asii. Viz například Snesarev, G. P., Relikty domusulmanskich verovanij
i obrjadov u uzbekov Chorezma, Nauka, Moskva 1969, str. 19
31
Ro'i (2000), str. 444-445
32
Když se například předseda kolchozu v čajchoně hádal se starcem, kde bude stát hřbitov, byl obviněn,
že nebere v úvahu jeho názory, na což nemohl nic říci, ale hřbitov byl nakonec stejně postaven tam, kde
chtěl kolchoz. Abašin (1997a), str. 62
29
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na pravidelné sezení každou sobotu (šanba - od toho název šanbalik). Tyto spolky
většinou

fungovaly
zařadili

do

věku

30-35 let a po jejich rozpadu se jejich bývalí

gapů,

do struktury

které se zpravidla

vytvářely

na

venkově

na

členové
základě

kolchozních brigád a ve městech v rámci mahally. 33 Setkání gapů probíhaly stejně jako
v minulosti v jedné místnosti,

buď

v soukromé

ovšem v zimním období nescházeli již tak
méně

mehmonchoně

často, někdy
obřady,

se v rámci spolku dodržovala etiketa a

začaly

dříve

demokratičtější.

být

se gap nekonal

vůbec.

společně,

Stále

vzájemné vztahy ve skupinách

V usedlosti Mazar-buvo ve Ferganské oblasti

seděli

všichni muži

nebo v kolchoze. Muži se

začali

ale od sedmdesátých let

například

vzhledem

k rozdílným zájmům dávat přednost odděleným setkáním. 34
Ženské spolky postupně ztratily svoji obřadní funkci a spíše se věnovaly řešení
životních

problémů.

vyprávění účastnic

Podle

konci osmdesátých let ženy rozhodly
se

účastnily

vdané ženy ve

věku

pořádat

ženské skupiny z usedlosti Mindon se na
v sobotu jednou za

měsíc

setkání, kterého

20-45 let. Každá z nich podle domluvy pozvala k sobě

domů sousedky a na své náklady připravila pohoštění. 35 V případech mužských

i ženských
větší

spolků

se tak

postupně měnily

organizaci

obřadů

provedení

obřadů,

sovětském

kolchozů,

nebo

začaly

hrát

roli vztahy na úrovni jednotlivce.
nicméně

Místní komunita

v

jejich funkce a i v tomto ohledu

a

období

nadále pro

různých svátků. Například

jako ubrusy, nádobí, kotle,
formálně

ošlaš, se

lidí hrála

důležitou

vybavení, které bylo
později

roli

při

potřeba

pro

lavice apod., náležely

kolchozu nebo kolchozním brigádám. Vzhledem k růstu

které již neodpovídaly územní a

společenství

většinu

některé

společenské struktuře

jednotlivých mahall

komunity od sedmdesátých let

začaly

vybavovat

polo legálně v rámci mahallských výborů. 36 Od poloviny osmdesátých let, kdy postupně
začala

protináboženská politika slábnout, již lidé v rámci celkového oživení islámu

pořizovali

vybavení na

ztrácela svoje

obřady otevřeně.

společenské

a hospodářské funkce, stále se vzhledem k růstu obyvatelstva

obnovovala v návaznosti na
rodina oila byla součástí

To souviselo i s tím, že i když místní komunita

společenství,

která existovala na

rodino-příbuzenské

přelomu

19. a 20. století-

skupiny, která patřila do mahally a v širším

Abašin (1997a), str. 170-173. To mohlo být způsobeno tím, že v daném věku muži provedli obřad
svého prvního syna a stali se tak plnohodnotnými členy místní komunity.
34
Buškov (2002), str. 60
35
Goršunova ( 1998), str. 200-204
36
To protiřečilo sovětské politice, která se pro zahrnutí místní struktury do nového systému rozhodla
právě proto, aby prostřednictvím "modernizace" narušila "tradiční" komunitu. Abramson ( 1998), str. 28
33
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kontextu do společenství ošlaš. 37 Ve společnosti se projevovalo nadále
veřejného

2.2

prostoru žen a mužů.

Kampaň

za osvobození ženy

Postavení ženy v rodině i na
sovětské kampaně
nesmírně

za modernizaci

veřejnosti

společnosti

se stalo jedním z ústředních

bodů

a ženy prošly ve dvacátém století

složitým vývojem. Neustálý tlak, ve kterém žilo místní obyvatelstvo od

příchodu sovětského
představ

dělení

režimu, byl v případě žen dvojnásobný -

o jejich roli ve

požadavkům

společnosti

musely

zároveň

velmi

kromě sovětských

často čelit protichůdným

ze strany otce, muže nebo jeho rodičů.

Již na samém

počátku

plnou rovnoprávnost žen ve

komunistického režimu byly

společnosti

přijaty

zákony, uznávající

i v rodině. V Turkestánu začaly platit od března

1919 a doprovázet je měla masová kampaň za "osvobození" žen. Ženotděly při
stranických orgánech

začaly

zakládat ženské kroužky a aktivistky vedly agitaci ve

městech a usedlostech. 38 Podle vzoru gapů se sovětské orgány pokoušely zakládat

dokonce sezení (oilavi tugarak), kterých se

měly účastnit

celé rodiny a kde se

mělo

diskutovat o rovnoprávném postavení muže a ženy. 39 Tato propaganda se ovšem v praxi
příliš

neprojevila. V roce 1925 dokonce zvláštní usnesení komunistické strany

Uzbekistánu žádalo stranické orgány, aby

při

schvalování nových

členů

dávaly pozor na

mnohoženství, svatby s nezletilými nebo platbu qalimu. 40
Zřejmě nejtraumatičtější

za emancipaci žen, které

zkušeností bylo období takzvaného hudžúmu, tedy boje

mělo

parandži po celé zemi. Na akci nebyli
vlnu násilí, která
aktivistek se

ještě

připraveni

více posílila pnutí v

často změnily

března

vyvrcholit 8.

1927

veřejným

shazováním

muži ani ženy a celá akce se zvrhla ve
rodině

i

komunitě.

v paniku a strach a mnohé ženy po

Euforické pocity

těchto

událostech

opět

začaly nosit parandžu. 41 Navíc pouhé shození závoje nemohlo vykořenit po staletí se
utvářející

normy a vzory chování. I když

většina

37

žen chodila stále zahalená,

přesto

jim

Abašin ( 1997a), str. 64
Fathi ( 1996), str. 29
39
Suchareva, Bikžanova ( 1955), str. 182
40
Důraz byl kladen na zapojení žen do státních a stranických orgánů (v daném roce zatím v celém
Uzbekistánu pracovalo v sovětském aparátu na pozici praktikantek 87 místních žen). Zakon, religija,
cer kov (1987), str. 4 7-48
41
Northrop (2004), str. 97
38
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muži a

tchýně

účastnit

zakazovali chodit na setkání,

důvodu

i pracovat v kolchoze, kde byly z tohoto

kurzů

se

gramotnosti a dokonce

organizovány zvláštní ženské

brigády. 42 Zvláště ve venkovských oblastech Ferganské doliny pak parandžu nosily
ženy i po válce a byly mezi nimi i manželky

předsedů kolchozů

a

představitelů

místní

vlády nebo dokonce stranického aparátu. 43
Postupně

ženy

začaly

ovšem vlivem transformace celých

chodit už jen v šátku. I ve

způsobu

základů

muslimské

společnosti

oblékání ovšem nadále fungoval

věkový

faktor- bylo považováno za neúnosné, aby starší ženy, které v mládí nosily "moderní"
šaty, nebyly ve

stáří

nebo po dosažení

tedy tak jako na začátku století.
Vývoj v otázce
minimální

věk

sňatku

dospělosti

jejich

dětí oblečeny

podle zvyku -

44

také probíhal

postupně. Ještě

v roce 1928 byl stanoven

svatby pro ženy 16 let (pro muže od 18 let) a až v roce 193 8 byla tato

hranice posunuta na 18 let. 45 V praxi nadále převládal názor, že je normální vdávat
dívky

v patnácti

letech

a

místní

úředníci

dokonce

některých

v

případech

vydávali zfalšovaná potvrzení o plnoletosti dívky, aby mohla být provdána. 46
To se projevovalo i v

účasti

dívek ve školách.

Například

sovětská

budově

v Namanganské oblasti, kde fungovala
chodilo v roce 1927 asi 200

žáků,

škola v

ale ani jedna dívka -

v usedlosti Ajkyran

bývalé madrasy, do ní

společná

výuka s chlapci byla

nadále považována za nemyslitelnou. 47
Od

třicátých

ve školách,
už je

přestože

rodiče

v Uzbekistánu

let se

sovětským orgánům podařilo postupně

i poté

většinou

do školy neposílali.
například

v první

chodily pouze do prvních
Ještě

třídě

na

přelomu

počet

dívek

několika ročníků,

a pak

zvyšovat

padesátých a šedesátých let

bylo asi 40 % dívek, zatímco do

čtvrté třídy

už

nechodila ani polovina z nich a do osmé jen asi 1O %. 48 Navíc i když dívky do školy
42

Suchareva, Bikžanova ( 1955), str. 184
V roce 1947 velitel namanganské policie zakázal své ženě, dcerám a ostatním ženským příbuzným, aby
si sundaly parandžu, a když ho tajemnice výboru Komsomolu v rajónu udala, zmlátil ji, po čemž byl
odvolán a vyloučen ze strany. Jeho chování nebylo výjimečné - v polovině padesátých let manželky
místních představitelů ve Ferganské oblasti nosily parandžu nebo si zahalovaly obličej jiným způsobem
a jejich muži jim nedovolovali pracovat na polích, účastnit se veřejného života nebo studovat. Ro'i
(2000), str. 543-545
44
Suchareva, Bikžanova (1955), str. 120
45
Bikžanova ( 1959), str. 80-81
46
Ibidem, str. I 09. Jestliže bylo dívce více než 20 let, byla považována za starou dívku (qari qiz)
a neměla téměř šanci se vdát. To platí v oblasti Střední Asie i dodnes.
47
V roce 1936 již ze 400 žáků bylo třicet procent dívek. Suchareva, Bikžanova ( 1955), str. 129
48
O sostojanii ideologičeskoj raboty i nedostatkach v podbore, rasstanovke i vospitanii ideologičeskich
kadrov v Uzbekskoj SSR, dopis tajemníkovi ÚV KSSS N. A. Michajlovu, 7. dubna 1953, RGANI, 1953,
fond 5, opis 16, delo 589, str. 35
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chodily a brzy se vdaly, manželé jim často zakazovali školu dále navštěvovat. Například
učitel

v padesátých letech se v Tjurja-kurganském rajónu

školy Abdullajev oženil

s žákyní osmé třídy a nejen že jí zakázal dále chodit do školy, ale nutil ji nosit závoj. 49
Ve většině rodin se nadále praktikovala platba qalimu. 50
Rovnoprávnému postavení žen bránily

především předsudky

ze strany

mužů.

Často bylo možné slyšet povzdechy, že nastal čas žen, které mají navrch. 51 Ženy
nicméně

nadále muži vykaly, zatímco muž

ženě

tykal. Stále

někteří

lidé utvrzovali, že

pobyt žen mezi cizími muži je odsouzeníhodný a pohoršující. Postavení ženy se tak
měnilo především

díky

společenskému

nedošlo k zásadnímu pokroku, jak si
Podle

sovětských plánů

roli hrála i

skutečnost,

sovětské

se ženy

probíhalo jen s velkými problémy -

a hospodářskému vývoji, i když i v tomto ohledu
vedení

představovalo.

především měly

kromě

zapojit do výroby.

Nicméně

i to

odmítavého postoje místního obyvatelstva

že zdaleka ne všechny ženy, které

chtěly

pracovat, mohly získat

práci. Často jim chyběla jakákoli kvalifikace a do práce kvůli dětem mohly chodit jen
nepravidelně. Ženy dostávaly za svoji práci také 4-5krát nižší plat než muži nebo

evropské ženy, což

přirozeně neřešilo

problém ekonomické nerovnováhy a závislosti

žen. V rámci pozemkové a vodní reformy v letech 1925-1927 ženy sice získaly právo
půdu

vlastnit

a vodu,

nicméně

z více než 75 tisíc

hospodářství,

kterým byl

přidělen

pozemek, bylo jen 700 ženských. 52 Podobně neúspěšný pokus aktivizace ženské práce
proběhl

v rámci kolektivizace.

Další vlna "zájmu" o ženy

proběhla

v

době

války a v prvních

poválečných

letech, kdy bylo potřeba nahradit hospodářské ztráty a úbytek lidských zdrojů. 53 Ženy se
měly především přeorientovat

na technické obory a nahradit mužskou práci.

byl v roce 1944 vydán zákon "0 zvýšení státní pomoci
a samotným matkám, posílení ochrany

mateřství

a

těhotným

ženám,

Zároveň

mnohodětným

dětství, vytvoření čestného

titulu

V sovětském systému za to ovšem někdy byli opravdu potrestáni. Například Džura Ruzijev
z Čartakského rajónu, který se v roce 1953 oženil s žákyní šesté třídy a zakázal jí chodit do školy, byl za
to odsouzen na jeden rok vězení. Bikžanova ( 1959), str. 111
50
V menší míře se objevovalo i mnohoženství. Spravka o aktivizacii dejatelnosti religioznych objedinenij
i grup, nachodjašichsja na territorii SSSR od A. Puzina pro ÚV KSSS, 25. listopadu 1957, RGANI, fond
5, opis 33, delo 90, str. 107
51
Bikžanova ( 1959), str. 96
52
Rodiny dostávaly pozemky rychleji, pokud je vedla žena. V řadě případů ovšem tyto pozemky nebyly
čistě "ženské"- ženy se vdaly nebo měly pracující syny. Kromě toho matky někdy po získání pozemku
převedly majetek na syny a ve většině případů byly ženy majitelkami jen formálně a fakticky je vedli
a výnosy získávali muži, najatí na práci nebo členové rodiny. Goršunova (1998), str. 48-51
53
Mnoho mužů z Ferganské doliny zemřelo na frontě. Například A. Nurmatov z Mindonu vzpomínal, že
v době války se mahalla Radžapov-kuča skládala z přibližně 25 domácností, na frontu odešlo 50 lidí,
z nich se 21 nevrátilo domů. Satvaldyjev (1995), str. 54-55
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"matka- hrdinka" a založení řádů "mateřská sláva" a "medaile mateřství". 54 Poskytnutí
doplňujících

výhod místnímu obyvatelstvu, které byly orientovány na

mělo

nechtěné důsledky.

ovšem

mnohodětnost,

Zvýšila se porodnost a snížilo se zapojení žen do

výrobní sféry, protože velkou část času zaměstnané ženy trávily na mateřské
dovolené. 55
V roce 1958 se konal první sjezd žen Uzbekistánu, který provázely oslavy
úspěchů

v otázce postavení žen, i když i stranické vedení uznávalo, že stále v mnoha

oblastech nedošlo k výrazným změnám. 56 Obavy vyvolávaly například neustále se
vracející zprávy o sebevraždách mladých žen upálením. 57 Navíc i místní orgány
se ve svém
ve

společnosti

začalo

přístupu

a

často

rodině,

především

což bylo posíleno

normami šar{y

ještě

ohledně

zaměstnanost

žen ve

hospodářství.

výrobě

způsobeno růstem

role ženy

více od šedesátých let, kdy v oblasti

docházet k hospodářskému útlumu. Ten byl vyvolán strmým

obyvatelstva a úpadkem

míry

řídily

nárůstem

V šedesátých a sedmdesátých letech se sice

podle oficiálních statistik zvýšila, to bylo ovšem z velké

dávek za výchovu

dětí,

a tento trend

pokračoval

až do konce

osmdesátých let. 58
Postavení ženy v rodině a místní
ovlivňovalo zaměstnání.

většinou měla volnější

Hlavní

vztah k dodržování
způsobeno

pracovaly spolu s ostatními

příčinou

byla

a její vztah k islámu tak

především

Pokud pracovala například v továrně nebo v obchodě ve

žádoucí. To nebylo ani tak
většinou

komunitě

skutečnost,

že

půstu

část

nebo modliteb, i když to považovala za

vlivem

členy

městského prostředí,

protože ženy

usedlosti nebo mahally, odkud

svého

městě,

času

dojížděly.

ženy trávily mimo dosah rodiny

a především starší generace, která byla vždy ochráncem dodržování norem šar{y.
Pokud
pod

většina

větším

žen v qišloqu nepracovala nebo byla

vlivem

prostředí,

zaměstnána

v kolchozu, pak byla

které orientovalo lidi na model chování odpovídající po

54

Bikžanova (1959), str. 82-83
V roce 1952 bylo v průmyslových podnicích Uzbekistánu zaměstnáno celkem 4 874 žen, ze kterých
pouze 1 398 bylo místních, ve vedoucích pozicích 214 žen a z toho 47 místních. Goršunova (1998),
str. 54-55
56
Dopis Z. Rachimbabajevy pro ÚV KSSS, 3. dubna 1958, RGANI, fond 5, opis 30, delo 248, str. 13.
V roce 1963 se konal třetí sjezd žen Uzbekistánu, kde bylo opět konstatováno, že ve společnosti stále
přetrvávají "feudálně-bájské přežitky" a že orgány nevěnují dostatečnou pozornost rovnoprávnému
postavení žen. Dopis Š. Rašidova L. F. Iljičevovi, 17. června 1963, RGANI, fond 5, opis 30, delo 432,
str. 25-27
57
O pozornych slučajach samosozženija ženščin, 9. dubna 1963, RGANI, fond 5, opis 31, delo 220,
str. 93-34
58
To platilo i pro osmdesátá léta. Například v roce 1988 v podnicích lehkého a zpracujícího průmyslu ve
městě Fergana v průměru na jednu pracovnici připadaly více než tři ženy, které byly na mateřské
dovolené. Goršunova (1998), str. 56-57, 62
55
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staletí se

utvářejícím

hodnotám. Kolchozní brigádu nadále

různých věkových

rodiny nebo ženy

tvořili buď členové

jedné

skupin a mladé ženy tak byly pod dohledem

starších příbuzných a sousedek. 59 I když tak za sovětského režimu došlo k výrazné
změně především
většinou

a

veřejném

postavení ženy, i v osmdesátých letech se muži a ženy

odděleně

na

prostředcích.

V

drželi

a v dopravních
venkově

ve

předhorských

veřejných

některých

shromážděních,

oslavách,

zvláště

oblastech Ferganské doliny

oblastech si dokonce ženy na

veřejnosti

svátcích
na

nadále zakrývaly

tvář. 60 Postavení ženy v rodinném i veřejném životě tak bylo nadále v mnoha ohledech
určováno společenskými

2.3 Vliv

hospodářských změn

Nejvýrazněji

sovětského

normami a nezávisle na její vůli.

ovlivnila vývoj

režimu. V rámci

vzorce vnímání

světa

na vztahy v

vztahů

sovětského

a struktura

rodině

v rodině a

a komunitě

komunitě hospodářská

modelu "modernizace" byly po staletí

vztahů

v rodině i místní

komunitě

agresivnímu útoku, jehož cílem bylo zlikvidovat "zaostalé"
a vybudovat socialistickou společnost.
se opravdu

postupně začala

Během několika

zvyšovat životní

vzdělání

po sedmdesáti letech

sovětského

utvářené

vystaveny

společenské

normy

desetiletí po bolševické revoluci

úroveň včetně

růstu.

k vysoké porodnosti a demografickému

politika

zdravotní

péče,

což

přispělo

Významný byl také vývoj v úrovni
režimu v oblasti byla

gramotných (v roce 1989 pouze 6,2 % obyvatel Ferganské doliny

většina

nemělo

lidí

základní

vzdělání 61 ) a ve srovnání se sousedními muslimskými zeměmi, které byly na konci 19.

století na srovnatelné úrovni, to byl obrovský pokrok. 62 Vývoj v oblasti nicméně
ovlivňovala řada

místních specifik, která

umožňovala

přežití,

nejen

ale i obnovování

často

i

přes

násilnou

různých aspektů

sovětskou

politiku

života v rodině a komunitě,

které byly považovány za muslimské.
V

důsledku

války, hladomoru a chaosu, který následoval po bolševické revoluci,

v letech 1915-1920 klesl

počet

obyvatel Turkestánu o

59

čtvrtinu

a na

venkově

dokonce

Goršunova ( 1998), str. 222-223
Například ve Voruchu (v tádžické části Ferganské doliny) si ženy v srpnu 1983 zakrývaly tvář
v autobuse tak, že jim nebylo vidět ani kousek obličeje. J. a P. Exnerovi, záznamy z cesty do
Tádžikistánu, Uzbekistánu a Kyrgyzstánu, srpen 1983
61
Results ofthe 1989 USSR Population Census, East View Publications, Minneapolis 1996 (CD)
62
Negramotnost v Pákistánu v osmdesátých letech byla 65 % mezi muži a 79 % mezi ženami,
v Afghánistánu tato čísla byla ještě vyšší- 71 % a 86 %. Višněvskij, A., Srednaja Azija: nezaveršennaja
modernizacija, Acta Eurasica, No. 2(3), 1996, str. 152

60
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o 30,5 %. Rozloha

obdělávané půdy

se zmenšila na polovinu,

počet

dobytku o 75 %,

pěstování bavlny prakticky ustalo. 63 Ruské vojenské jednotky navíc násilím zabavovaly

potraviny na

venkově

i ve

městech

a místní obyvatelé se proto

začali

organizovat do
prostředky

ozbrojených jednotek, jejichž hlavním cílem bylo ubránit své rodiny a

obživy. Lidé se spojovali také pod heslem obrany islámu a místního, tedy muslimského
způsobu

života, i když tyto skupiny, které

politické cíle - šlo

především

sovětské

basmači, neměly

orgány nazývaly

způsobu

o obranu místních hodnot a

života

před

agresivním útokem cizího režimu.
Lidé se také snažili reagovat na
největší

ve stávající situaci co

sovětskou

autonomii.

politiku

Například

racionálně

a zachovat si

Baltabaj-mingboši z qišloqu

Bulonak v Namanganské oblasti, který za carského režimu vedl místní správu volosti,
rozdal po

příchodu sovětského

režimu rodinné pozemky

synům

a

příbuzným,

když

pochopil, že je nebude moci zachovat v celku. 64 Pozemková a vodohospodářská reforma
v letech 1925-1927, která zabavovala pozemky a práva na vodu místních vlastníků půdy
a

dělila

je mezi rolníky, se totiž týkala jen velkých

pozemků

a menší pozemky

nedotčeny. To platilo i pro majetek náboženských nadací (waq/).

rodinná hospodářství tak

zůstala

každá samostatná "rodina"
půdu

Původně velká

v podstatě zachována, i když z pohledu státních orgánů

měla svůj

malý pozemek. V rámci reformy

zároveň

i opravdu chudé rodiny ve venkovských usedlostech, z jejichž

rekrutovali stoupenci nového režimu v oblasti. První roky
tak provázelo obrovské
se

65

stupňujícím

To se

napětí

1929. Nejnižší

sovětského

v rámci místní komunity, které bylo

útokem proti veškerým
ještě

aspektům

života muslimské

státem kontrolované a

řízené

ekonomiky

řad

získaly
se pak

režimu v oblasti

způsobeno

neustále

společnosti.

zvýšilo s příchodem hromadné kolektivizace, která

úroveň

zůstaly

začala

měla tvořit

v roce

kolektivní

hospodářství (kolchozy), 66 o jejichž vytvoření v usedlostech měli rozhodovat místní

obyvatelé hlasováním. Celý proces ale provázely hádky a násilnosti.

63

Například

Buttino, M., Study of the Economic Crisis and Depopulation in Turkestan, 1917-1920, Centra! Asian

Survey, No. 4, 1990, str. 61-64
64

Suchareva, Bikžanova (1955), str. 56
Nedotčeny zůstaly i menší pozemky patřící venkovským mešitám. Většina 'ulamá' a mullů proto proti
reformě neprotestovala. Satvaldyjev ( 1995), str. 51
66
V menší míře byla ve Ferganské dolině také zakládána státní hospodářství (sovchozy). Jejich řízení měl
na starosti stát, který také vyplácel stanovený plat jeho zaměstnancům. Sovchozy byly vytvářeny tam, kde
byly znárodněny velké pozemky, a měly proto často větší rozlohu než kolchozy, které vznikaly
v jednotlivých usedlostech z menších soukromých pozemků jednotlivých rodin. V praxi mezi nimi ovšem
neexistovaly rozdíly. V obou případech se výroba řídila příkazy ze strany státních orgánů a vláda mohla
rozhodnout o přeměně kolchozu na sovchoz nebo naopak.
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v usedlosti Ajkyran v Namanganské oblasti se hlasování o založení kolchozu zvrhlo ve
rvačku,

kde jedna

část křičela

"kolchoz bulmasun!"

(ať

"kolchoz bulsun!"

(nechť

Většina původních vlastníků pozemků, kteří

není!).

založení kolchozu protestovali, byla po násilnostech
Ti, co zaujali

smířlivější

je kolchoz!), zatímco druhá

postoj, ovšem

šířili

zatčena

a

vystěhována
sovětský

zprávy o tom, že

proti

z usedlosti.

režim znárodní

ženy, což řadu lidí od podpory kolchozu odradilo. 67 Kolektivizace se výrazně dotkla
i lidí žijících kočovným způsobem života zvláště na východě Ferganské doliny. 68 Ti na
protest proti násilnému zapojení do

kolchozů

svůj

zabíjeli

dobytek, aby se nedostal do

rukou nepřátelské vlády. 69 Kolchozy nicméně postupem času začaly získávat podporu,
což bylo dáno i tím, že
a podobně.

Zároveň

bylo stále více

zemědělství

dříve.

Do

sice vedla k úplné

společenské

kolchozů

ovšem

potraviny

změně

alespoň

vzorů

z počátku

vlastnictví
umožňovala

struktury komunity, která ve Ferganské

dolině

vstupovaly celé rodiny a pracovní brigády se

často

vytvářely ze členů jedné příbuzenské skupiny.

jednotlivých mahall. Ve

kolchozům nářadí,

že neexistuje jiná alternativa.

společnosti, zároveň

v místní

zachování územní, správní a
existovala

orgány posílaly

zřejmé,

hospodářství

Kolektivizace
a

sovětské

skutečnosti

° Kolchozy

7

tak kopírovaly strukturu

to bylo v souladu s oficiální politikou
původní

režimu, která i v ostatních aspektech podporovala zahrnutí

sovětského
společenské

struktury do nového systému. Tato úvaha vycházela z předpokladu, že pokud bude
vykořeněna

nebo transformována celá struktura

společenských vztahů,

která

tvořila

mahallu, společnost bude modernizována. 71 V praxi tento proces ovšem probíhal spíše
opačně

- v

struktuře

a

řadě aspektů

a v rámci

patřili

přizpůsobili

kolchozů

komunitě. Například

v minulosti

lidé

se tak obnovovaly

na místo

k místní

elitě

nové formy správy a

předsedy

původní

kolchozu byli

vzorce

často

nebo byli uznávanými starci.

67

hospodářství původní
vztahů

v rodině

jmenováni lidé,

Zároveň

lidé

kteří

předsedu

Suchareva, Bikžanova ( 1955), str. 71
Pulatova, M. M., Belyje pjatna v istorii kollektivizacii Uzbekistana, Kollektivizacija selskogo
chozajstva v respublikach Srednej Azii i Kazachstane: opyl i problemy, Gylym, Alma-Ata 1990,
str. 142-143
69
Stáda v původním počtu před kolektivizací byla obnovena až v době Chruščovovy vlády. V roce 1942
sovětské orgány částečně umožnily bývalým kočovníkům návrat k původnímu způsobu života. Rywkin
M., Moscow 's Muslim Challenge. Soviet Centra! Asia, M. E. Sharpe, New York 1982, str. 45-47
70
Bikžanova ( 1959), str. 84
71
Abramson (1998), str. 28
68

71

kolchozu

rais,

nazývali

stejně

jako oficiálního

strážce

islámské

nábožnosti

ve společnosti, který dohlížel na dodržování muslimských zákonů v době chána. 72
Společenská

že kolchozy byly

a územní struktura se obnovovala po
postupně rozšiřovány.

První kolchozy se

mahally, v dalších letech pak v hranicích ošlaš, neboli
společně účastnili obřadů. Přibližně
přestala

shodovat s původní

všem lidem,

kteří

dobu i

vytvářely

společenství

přesto,

v hranicích

lidí,

kteří

se

od padesátých let se ovšem struktura kolchozu

společenskou

způsobeno především růstem počtu

nějakou

strukturou ferganských

qišloqů.

obyvatel, kdy kolchoz již nemohl

To bylo

zabezpečit

práci

žili na jeho území. Na konci osmdesátých let již bylo do práce

kolchozu zapojeno pouze 25-50 % obyvatel vesnice, většinou žen. 73 Nicméně určitý
druh vztahu či spojení s kolchozem si nadále udržovala většina obyvatel.
Správa kolchozu

například

lidem dovolovala na podzim po

sběru

úrody

vyhánět

jejich dobytek na kolchozní pole a prodávala krmivo pro dobytek a uhlí za sníženou
cenu. Kolchoz také
hektarů),

pěstovat

vyděloval

ze svých

půdních fondů

které pronajímal rodinám za podmínky, že

určí,

pozemky (až do

několika

jaká plodina se tam bude

a za kolik stanovený objem úrody zpátky vykoupí. Vše, co lidé byli schopni

vypěstovat navíc, si mohli ponechat. 74 Často rodiny ovšem výrobky z těchto pozemků

prodávaly na místním bazaru nebo zpátky kolchozu, který

potřeboval

splnit státem

stanovený plán, ale již za vyšší cenu. Ze získaných prostředků lidé nakupovali také
dobytek, ať již jako investici nebo pro provedení některého z velkých obřadů jako byla
obřízka

nebo náboženský svátek qurbon-bairam. Někdy byly navíc pozemky kolchozu

využívány i nezákonně. 75 Rodiny také mohly používat státní či kolchozní majetek
zdarma či za symbolický poplatek (vodu ze státního zavlažovacího systému, zapůjčení
státní mechaniky za malý obnos a v případě že člen rodiny pracoval v kolchozu jako
traktorista, tak zdarma apod.).
Někdy dokonce vznikaly dynastie předsedů kolchozů. Například v kolchozu Komunismus (který
se dříve jmenoval Molotov) ve Ferganské oblasti byl předsedou ve 30.-50. letech Kučkor Zajnijev,
a v 60.-70. letech jeho syn Zokir. Podobných případů bylo mnohem více. Abašin (1997a), str. 87-88
73
Abašin (1997a), str. 90
74
Někdy lidé ovšem odevzdávali po sběru úrody méně, než bylo dohodnuto. Například vedení kolchozu
Navoj v Andižanské oblasti v roce 1963 pronajalo 20 hektarů zavlažované půdy pod podmínkou, že
pronajímatelé odevzdají kolchozu 70 tun rýže, ti odevzdali ale jen 27 tun. Dalších téměř 30 tun bylo
objeveno a zabaveno orgány policie jen náhodou při šetření případu, kdy byl jeden z členů skupiny
pronajímatelů v době oslavy prodeje úrody zabit. Dopis G. Toropova pro Zemědělské oddělení
ÚV KSSS, 29. května 1964, RGANI, fond 5, opis 30, delo 448, str. 86
75 Pouze za rok 1963 bylo Ministerstvem výroby a zásobování zemědělskými výrobky Uzbecké SSR
objeveno 126 524 zaměstnanců pracujících v kolchozech, kteří nezákonně používali pozemky o rozloze
7 422 hektarů. Dopis G. Toropova pro Zemědělské oddělení ÚV KSSS, 29. května 1964, RGANI, fond 5,
opis 30, delo 448, str. 86
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Jestliže tedy původním záměrem těchto opatření bylo poskytnout rodinám
dodatečný příjem,
času

se

příjmy

který

měl

pokrýt

ze soukromé sféry

potřeby
(ať

domácnosti v

již z domácího

době

nedostatku, postupem

zemědělství, sadařství,

chovu

dobytka, přivýdělků apod.) staly významnou součástí rodinného rozpočtu a koncem
osmdesátých let už pokrývaly více než polovinu nákladů rodiny.

Stejně

jako v minulosti

si tak rodina-domácnost zachovávala schopnost přizpůsobovat se neustále se měnícím
podmínkám. 76 K uzavřenosti systému přispívala i skutečnost, že lidé nemohli otevřeně
použít

svůj příjem

občané

museli vykazovat zdroj

ze soukromého podnikání a ani jej uložit do banky (protože
příjmu

na bankovních účtech). Obrovské

částky

sovětští

tak byly

mimo finanční oběh, což zmrazovalo velké množství papírových peněz. 77 Tyto příjmy
navíc nebyly ani státem
Na

společenský

zemědělských

a

vývoj v místní

komunitě měla

vliv i výrazná

změna

v pěstování

kultur a s tím spojené ekologické rovnováhy. Z pohledu carského

později sovětského

především

zdaněny.

režimu byla Ferganská dolina

hlavním zdrojem bavlny, která

postupně

stejně

jako další

části Střední

od 19. století z velké

části

Asie

nahradila

ostatní pěstované plodiny v oblasti. 78 Podle oficiálních sovětských statistik pocházelo na
konci osmdesátých let z Uzbekistánu téměř 2/3 celkového množství bavlny vypěstované
v SSSR. Celková sklizeň se v roce 1986 ve srovnání s rokem 1913 zvýšila 9,6krát. 79
Místní obyvatelé byli nuceni se

opakovaně

zavazovat ke

splnění

plánu

sběru

bavlny

při

nejrůznějších příležitostech, a to i v mešitách. 80 Navíc i když monokultura bavlny ve

Ferganské

dolině převládla, průmyslové

zpracování probíhalo z velké

části

v jiných

Například pokud rodina v jednom roce všechny síly věnovala chovu dobytka, v dalším roce zase
soukromým přivýdělkům, nebo pěstování na vlastním pozemku apod. Podle ruských etnografických
údajů měla průměrná domácnost v osmdesátých letech příjem kolem 8 000-9 000 rublů za rok.
Pro většinu domácností tvořil příjem z práce v kolchozu kolem 15 % ročního rozpočtu. Podíl výdělku ve
státních podnicích (kromě kolchozu) byl asi 20-30 %, kolem 5 % tvořily sociální dávky, z domácího
zemědělství a sadařství získávaly domácnosti asi 20 % ročního rozpočtu, z chovu dobytka I O-I5 %. Podíl
příjmů z druhotných odvětví domácího hospodářství byl kolem I O-I5 %, soukromé při výdělky tvořily
přibližně I O-I5 % ročního rozpočtu. Abašin, S., Socialnyje kom i sredneaziatskogo islamisma (na primere
odnogo selenija), Identičnost i konflikt v postsovetskich gosudarstvach, Carnegie, Moskva I997b, str. 451
77
Poljakov (I 992), str. 47
78
I když sovětský režim obviňoval carskou hospodářskou politiku, že přeměnila oblast v "bavlněný
přívěsek Ruska", vždy sledoval stejnou politiku. Fajzullah Chodžajev, první předseda uzbecké vlády,
který byl popraven v době čistek na konci třicátých let, se pod nátlakem musel dokonce doznat "k opozici
proti politice monokultury bavlny". Rywkin (1982), str. 48. Zvýšení prostoru pro pěstování bavlny bylo
těsně spojeno s poklesem výměry půdy pro obilí, zvláště rýži, hlavní součásti místní kuchyně. Narodnoje
chozajstvo Uzbekskoj SSR v 1978 g., Gosstatizdat, Taškent 1979, str. 92
79
Narodnoje chozajstvo SSSR za 70 let, Finansy i statistika, Moskva I987, str. 23, I89
80
Viz například Dopis V. I. Poljanského pro ÚV KSSS, 20.1istopadu I954, RGANI, fond 5, opis I6, delo
670, str. I76
76
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oblastech

Sovětského

svazu. V roce 1979 bylo

například

na

místě

zpracováno pouze

4-5% sklizně a zbytek byl poslán do ruských textilních závodů. 81
Nárůst

objemu

pěstované

systémy vybudované ve

třicátých

bavlnu zvyšovalo objem vody

především

bavlny umožnily
letech. Neustálé

potřebné

obrovské zavlažovací

rozšiřování obdělávané půdy

pro zavlažování, jejíž ohromná

část

pro

navíc

mizela kvůli zaostalým technikám zavlažování. 82 Zároveň rychle rostl počet
obyvatelstva, jejichž

většina

žila ve venkovských oblastech, a zdroje

zemědělských

pozemků se tak do sedmdesátých let téměř plně vyčerpaly. 83 V podmínkách plánované

ekonomiky,

která

odevzdávaných

byla

na

zemědělských výrobků,

nedostatek surové bavlny
tak byla

postavena

doplňována

norem

objemu

se vedení republiky i jednotlivých

kolchozů

různými způsoby

neustálém

navyšování

snažilo kompenzovat a odevzdávaná bavlna

zbytky vláken sebraných ze

země

a kurakem

(neotevřené

plody

bavlníku, ze kterých se vyndávalo vlákno). 84 Většinu objemu úrody stále pokrýval ruční

sběr bavlny. 85 Platba za sběr bavlny byla ovšem velmi nízká a venkovští obyvatelé často
odmítali v kolchoze pracovat. Nedostatek pracovní síly v kolchozech
studenti z měst, kteří pak 2-3 měsíce v roce neměli výuku.
na pole posíláni dokonce

zaměstnanci

86

začali

nahrazovat

Ve Ferganské dolině byli

továren, nemocnic a dalších státních institucí ve

městech. 87

Od šedesátých let tak
hospodářské

začaly

být v oblasti

krize a nadbytek pracovní síly

81

zvláště

zřetelné příznaky stupňující

ve Ferganské

dolině,

kde

se

mělo

Rywkin (1982), str. 48. Z Uzbecké SSR také v osmdesátých letech pocházelo kolem 55 %vyrobeného
hedvábného vlákna. Narodnoje chozajstvo (1987), str. 189
82
Višněvskij ( 1996), str. 139-140. Důsledkem byla ekologická katastrofa Aralského moře, když řeka
Amudarja na svém dolním toku úplně vyschla.
83
V roce 1989 již byla hustota obyvatelstva v Andižanské oblasti 41 O lidí na km2, ve Ferganské oblasti
302 a v Namanganské 186 lidí na km2. Results ofthe 1989 USSR Population Census (1995), CD
84
V roce 1979 například pracovníci kolchozu v době sběru bavlny v Altyarykském rajónu (Ferganská
oblast) párali vlastní deky a odevzdávali jejich obsah (vatu), aby splnili stanovenou normu pro každého
zaměstnance. V tomto roce dostal člověk za jeden kilogram "čisté" bavlny 7-1 O kopejek, za ostatní
4-6 kopejek. Goršunova (1998), str. 57-58
85
Mechanizace zemědělství probíhala velmi pomalu. Ještě v padesátých letech si uzbecké stranické
orgány stěžovaly, že musely bojovat s předsudky lidí vůči strojům. Mezi lidmi se vyprávěly legendy,
že stroje jsou škodlivé. Dopis š. Rašidova N. S. Chruščovu, ll. ledna 1961, RGANI, 1961, fond 5, opis
30, delo 361, str. 1-3. Počet Uzbeků, kteří pracovali jako mechanizátoři, se sice mezi lety 1939 a 1970
zvýšil pětkrát, ovšem pouze z 1,3% na 4,3% v roce 1959 a 6,7% v roce 1970. Rywkin (1982), str. 52
86
Například žákyně pátého ročníku střední školy ve městě Čusť Namanganské oblasti si stěžovala, že se
neučili, protože museli sbírat bavlnu, a vzhledem ke špatným ubytovacím podmínkám a zimě onemocněla
angínou, ale doktor jí ani dalším dívkám nechtěl dát omluvenku. Dopis G. Krjukova pro ÚV KSSS,
31. ledna 1958, RGANI, fond 5, opis 30, delo 285, str. 68
87
To komentoval i jeden z rodičů žáka poslaného na sběr bavlny, když psal, že každý čtvrtek, kdy se
v Andižanu konal bazar, do města přicházely tisíce kolchozníků z celé oblasti, kteří přišli prodávat svoji
úrodu, zatímco školy, podniky a dokonce nemocnice byly zavírány, protože celé město odjelo sbírat na
pole bavlnu. Dopis G. Krjukova pro ÚV KSSS, 31. ledna 1958, RGANI, fond 5, opis 30, delo 285, str. 69
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zemědělství tradičně hlavní postavení, byl obrovský. 88 Někteří členové rodiny proto
odjížděli každoročně

v

létě

hledat práci do jiných oblastí Uzbekistánu a sousedních

zemí, nebo do Ruska. Řada lidí dojížděla za prací do nejbližšího města nebo větší obce,
kde pracovali především v lehkém průmyslu. 89 Většina z obyvatelstva ovšem nadále
žila v místě svého

bydliště,

věnovala obdělávání

v kolchozu pracovala jen v době sezóny a po zbytek

soukromých

pozemků.

Jejich

výdělek

času

se

byl sice menší než za práci

dělníka ve městě, ale ta mimo jiné vyžadovala kvalifikaci, což řada lidí ani neměla. 90

Díky obrovskému demografickému

růstu

tak v prostředí místní komunity

neustálým dohledem starší generace stále se zvyšující
přejímali

vzory chování a normy svých

rodičů

ještě před

rokem 1917. V roce 1989 byl

24 let, na

venkově

dokonce 23 let.

a

počet dětí

prarodičů

průměrný věk

Zároveň

i když

a mladých lidí,

- z nichž

komunitě řada dřívějších

struktur.

někteří

pod
kteří

se narodili

obyvatel Andižanské oblasti

většina

stále lidí žila na

(v roce 1989 v Andižanské oblasti 68 %, v Namanganské 63 %), i ve
v rodině i

vyrůstal

Společenská

městech

venkově

fungovala

struktura mahally se všemi

institucemi a jejich vzájemnými vztahy se zachovávala i v hlavních centrech doliny Kokandu, Andižanu, Namanganu a Margelanu. V roce 1989 tak pouze 14,3 %
obyvatelstva Ferganské doliny žilo mimo místo svého narození. 91
Místní komunita si také nadále zachovávala
v minulosti.

Například

některé

funkce, které plnila

v době, kdy rodina potřebovala všechnu pracovní sílu, ale

někteří

členové rodiny pracovali ve městě, se svolával takzvaný chošar (od slova pomoci).

Jeho význam se sice od

počátku

půdy záhumenků, sběru

úrody nebo

století

postupně

při stavbě

snižoval, ale v případě

domu se i nadále

často

potřeby

92

zorání

praktikova}, a to

i přesto, že objemem nákladů odpovídal tomu, kdy si rodina najala pomocnou sílu.

93

Aliakberova, N. M. a kol., Razmeščenije naselenija Ferganskoj doliny (demografičeskij aspekt), Fan,
Taškent 1990, str. 6. Podle některých zdrojů se více než 85 % dospělých obyvatel muselo zabývat
soukromou malovýrobou. PoUakov ( 1989), str. 31-32
89
Ve Ferganské dolině byly postupně vybudovány textilní továrny (Fergana, Margelan), závod na
zpracování ropy (Fergana), bavlnářský kombinát (Andižan), chemická továrna (Kokand) atd. Během
války bylo do Střední Asie a Kazachstánu přesunuto 308 velkých továren. Narodnoje chozajstvo (1987),
str. 23. To se ovšem nedotklo Ferganské doliny, kde měla sovětská vláda jiné zájmy (pěstování bavlny).
90
Goršunova ( 1998), str. 61
91
Results ofthe 1989 USSR Population Census (1996), CD
92
Chošar je zvyk dobrovolné a společné vzájemné pomoci při náročné práci. lsmailov, Ch., O narodnych
trudovych tradicijach Uzbekov, Etnografičeskoje obozrenije, No. 6, 1990, str. 116
93
Například sběr kokonů bylo možné provést s pomocí najatých pracovníků, kterým by rodina musela
zaplatit přibližně 30-50 rublů (I O lidí po 3-5 rublech za člověka). Útraty za chošar zahrnovaly náklady na
pohoštění 25 lidí (někteří účastníci nepracovali, přicházeli pouze na pohoštění), tedy přibližně těch
stejných 30-50 rublů a navíc povinnost pomoci ostatním jindy. Abašin (1997a), str. 102-103. Ekonomicky
tak obě varianty byly srovnatelně výhodné.
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75

měl

Chošar

také charakter obřadu s modlitbou- při

ovce nebo koza a

připravilo pohoštění

pro

stavbě

příbuzné

domu se

například obětovala

a sousedy jako svého druhu

přání

blahobytu.
Státem

řízené hospodářství doplněné

případě začalo přirozeně

přestávala

hrát

důležitou

o systém sociálních záruk v každém

roli v životě

společnosti

být místní komunita na rozdíl od minulosti
přizpůsobit měnícím

se stále více snažila

a díky

těmto změnám

soběstačná. Hospodářská činnost

se podmínkám života a reagovat na ty

možnosti, které sovětská ekonomika poskytovala. 94 I když si tak lidé zachovali vazbu
s místní

společenskou

ekonomiky

postupně

strukturou,

komunitě

se jejich závislost na

zemědělském

snižovala. To se projevilo nejen v náboženské

různých společenských

a

celkově

obřadnosti

a

při

událostech, ale i v celkovém vnímání islámu. Vztahy v rodině

tak prošly výrazným vývojem, který

komunity a jednotlivce

sektoru

světu

přispěl

a změně role islámu v životě

k otevření se muslimské

společnosti.

Jestliže se v minulosti všechen hospodářský život soustřeďoval kolem půdy, v osmdesátých letech
dvacátého století se rodina, která měla stabilní příjem mimo zemědělství, nesnažila investovat prostředky
do získání pozemku a přejít do zemědělské výroby.

94
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3. Role muslimských institucí v místní společnosti
3.1 Náboženské nadace waqf

Systém náboženských nadací (waqfJ byl jedním z pilířů sociální infrastruktury
v islámském

světě.

Chalifát historicky neposkytoval finance na výstavbu a údržbu

mešit, madras, nemocnic,

mostů

a

podobně.

zakládali náboženské nadace, jejichž výnos

měl

Místní vládci a zámožní lidé proto
pokrývat potřeby

různých

muslimských

institucí. 1 Často tito lidé přímo madrasu nebo mešitu vybudovali a zaopatřili je také
waqfem, zjehož

příjmů měla

bylo zaneseno, kolik darují a

instituce fungovat.
výslovně

Zároveň

sepsali dokument, ve kterém

komu. Obsahoval také jména

těch, kteří měli

majetek a příjmy z něj spravovat. Správce waqfu byl nazývan mutawallí? Jakýkoli
zbožný muslim, který si
prostředky

byly

chtěl

zajistit blaho v posmrtném

nebo pozemek již existující

součástí

mešitě,

životě,

mohl také

Právo potvrzení

dokumentů

Kromě pozemků

madrase, mazáru atd.

majetku náboženských nadací také obchody, mlýny,
měly

o majetku waqfu

věnovat

lázně

a

chánové a jejich

podobně.

hodnostáři

a dokument o právu používat majetek waqfu byl potvrzován chánskou pečetí. 3
Z majetku waqfu se neplatila daň.
Po

připojení

Kokandského chanátu k ruské

říši

se carská vláda pokoušela zavést

nejen kontrolu nad náboženskými nadacemi, ale i zdanit jejich majetek. Podle zákona
z roku 1886 osídlené pozemky waqfu
a status ostatních

druhů

přešly

majetku waqfu

měl

do vlastnictví
být

prověřen

těm, kteří

na nich pracovali,

a potvrzen místními orgány.

Nový waqf mohl být založen pouze s povolením generál-gubernátora a majetek waqfu
měl být zdaněn. 4 To ovšem neplatilo pro Ferganskou oblast, kde převážily obavy

z negativní reakce místního obyvatelstva, které bylo považováno za
v celém kraji. Již v roce 1893 nakonec byla ovšem
oblasti, navíc ve výši 35 % a
nejen mezi lidmi,

kteří

zpětně

daň

"nejfanatičtější"

z waqfu zavedena i ve Ferganské

od roku 1885. To vyvolalo obrovskou vlnu nevole

byli s institucí náboženských nadací

nějak

spojeni, ale

Stejně důležitým faktorem pro rozšíření waqfu byla snaha vlastníků předejít nekonečnému dělení
majetku na části podle složitého islámského dědického práva. Park (1957), str. 216-217
2
Mutawallí dostával 1/20-1/10 ročního příjmu z waqfu. Někdy měl waqf i několik správců, například
z řad soudců nebo jejich příbuzných. Nalivkin, Nalivkina (1886), str. 62
3
Než se podařilo ruským orgánům vytvořit kontrolní mechanismy pro kontrolu majetku waqf, tuto roli
převzali muslimští soudci, kteří začali potvrzovat dokumenty o waqfu a vydávat pečetě, a jako odměnu
požadovali i účast na správě majetku. Litvinov ( 1998), str. 167-168
4
Khalid (1998), str. 84
1
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ve společnosti obecně - bylo to považováno za útok na základy místní muslimské
společnosti. 5
hospodářské změny

Na druhou stranu

paradoxně

iniciované carskou vládou

jistou měrou přispěly koncem 19. století k rozvoji náboženských nadací. Majetek
mnoha muslimských institucí byl již za doby
protože

většina pozemků,

a neplynul z nich

téměř

ovšem tyto pozemky

chánů zvláště

ve Ferganské

dolině

které vlastnily, nebyly zavlažovány nebo jen
příjem.

žádný

začaly

S rozvojem a

mizivý,

minimálně,

rozšiřováním pěstování
obdělávány

být stále více osazovány a

a

bavlny

paradoxně

tak

došlo k několikanásobnému zvýšení příjmů madras. Tím se zvýšila i stipendia pro
studenty a platy

učitelů.

Do madras Ferganské doliny,

zvláště

kokandských, tak

začali

proudit studenti nejen z Taškentu a Samarkandu, ale dokonce i z Buchary 6 . Podle slov
starých

mudarrisů

a

mutawallíů

v kokandských madrasách nikdy nebylo tolik

jako na přelomu osmdesátých a devadesátých let 19. století.
umožňoval

podávání žalob za špatné zacházení s majetkem

mutawallíů. Někteří

studenti madras i imámové mešit pak opravdu

Ruský systém také

waqfu ze strany

studentů

7

podali žalobu na správce waqfu, ale
zase místní orgány

překročily

případy

se táhly i

své pravomoce a

několik

svévolně

let. V jiných

případech

správce waqfu odvolaly.

Například v roce 1889 místní orgány Čimionské volosti Margelanského ujezdu zbavily

funkce mutawallího mešity Seida Arifa-chodži Tursunchodžajeva, i když byla mešita
postavena z prostředků jeho otce, který syna správcem majektu sám jmenoval. Ten se
ale obrátil na
neměl

kancelář

právo ho odvolat, ale neustále také po

část příjmů

z waqfu.

něj předseda

Turkestánského kraje, protože podle

Kancelář

něm

vymáhal peníze a nutil ho odevzdávat

generál-gubernátora

předala

žalobu

oblasti, které správce jmenovaly nazpět do jeho funkce.
aspektech carské politiky

vůči

islámu v oblasti tak až do

waqfu panoval chaos provázený
který

neměl příliš

volosti nejen

různými neúspěšnými

vliv na fungování a roli této instituce ve

8

orgánům

Ferganské

Stejně jako v ostatních

příchodu bolševiků

v otázce

návrhy na zlepšení systému,
společnosti.

I když tak nakonec byla zavedena kontrola majektu waqfu ve Ferganské dolině až o sedm Jet později,
orgány to nebraly v potaz a příjmy od roku 1886 vedly v evidenci "nezaplacených" daní za
majetek. Tento dluh byl navíc připsán na vrub generál-guvernéra Čerňajeva, který se tak ocitl na seznamu
největších dlužníků ruského státu. V roce 1894 podalo také více než I 00 náboženských vůdců z Kokandu
žalobu na cara a ministra války, kde uváděli, že ruská vláda narušila po staletí fungující nedotknutelnost
waqfu a žádali o zrušení daně. Litvinov ( 1998), str. 175-176, 188-190
6
Buchara nepatřila formálně do Ruské říše. Zároveň byla po staletí centrem náboženského vzdělání
a bucharské madrasy byly považovány za nejlepší v oblasti.
7
Nalivkin (1913), str. 98-99
8
Litvinov (1998), str. 196
5
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změnilo

To se

sovětského

po ustavení

počátkem

konfiskaci majetku waqfu byly sice
a pole

dočasně

vzdělávací

sovětského

a soudní instituce, které

materiálů

celý proces

kontrolu. V rámci celkové
majetku waqfu
umožňovala

měly

být

postupně

modelu. Již od poloviny dvacátých let ovšem

konfiskovat majetek waqfu, i když byl v
a stavebních

dvacátých let pozemky, budovy, sady
příjmu

vráceny mešitám a madrasám, ale to jen díky tomu, že z jejich

byly financovány
podle

režimu v oblasti. Po první divoké

kampaně

znárodněna

o jejich

pak byla

většina

soudnictví a poskytovala živobytí náboženským

nenávratně zničena.

Sama idea financování náboženského

mešit a ostatních muslimských institucí ovšem
často

peněz

orgánů

zpomalen spory jednotlivých
pětiletky

režim

kolektivizace. Tato instituce, která po staletí

vzdělání,

komunita si v rámci kolchozu

začal sovětský

chronického nedostatku

proti islámu a první

době

v

nezávislý systém

autoritám, tak byla

značně

době

zreformovány

našla

způsob,

přetrvala

vzdělání,

v myšlení lidí a místní

jak nadále hradit provoz mešit nebo

náboženských škol z pozemků. 9

3.2 Role mešity v místní komunitě

přijetí

Mešita sloužila od doby

islámu v oblasti jako náboženské a

společenské

centrum muslimské komunity. I když se muslimové mohou modlit na jakémkoli
které

splňuje

příchozích.

v kruhu

požadavek rituální

Muži se v

mešitě

příbuzných, sousedů

a

čistoty,

každá mešita

scházeli nejen ke
přátel

měla

místě,

svoji vlastní stálou skupinu

společné modlitbě,

ale i proto, aby

prodiskutovali každodenní záležitosti a problémy.

Setkání v mešitě podporovala pocit sounáležitosti a mešita tak byla svého druhu
symbolem dané obce. Ženy do mešit nechodily a namáz prováděly doma.
Mešity byly v

podstatě

v každé

čtvrti

ve ferganských

městech

10

a usedlostech.

Podle vzpomínek místních lidí byly na některých ulicích dokonce až tři mešity.

9

11

Keller ( 1995), str. 189-190
Nalivkin, Nalivkina (1886), str. 151
11
Například Kozi-kuča v Mindonu, kde na začátku 20. století žilo kolem 60 domácností. Satvaldyjev
(1995), str. 28. Na začátku 20. století bylo například v qišloqu Mindon ve Ferganské oblasti kolem 20-25
mešit, jedna na 20-50 domácností (1 00-200 lidí). Každá mešita měla s voj i stálou obec příchozích, která
odpovídala přibližně jedné mahalle. Skupina navštěvující velkou mešitu o svátcích a při významných
příležitostech odpovídala přibližně společenství ošlaš, jehož členové se společně účastnili obřadních
slavností. Abašin (1997a), str. 114, 117-118
10
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Většinou mešita sloužila obci s 20-50 domy, 12 například v qišloqu Vuadyl bylo na

528 domů 15 mešit. 13 V Kokandu fungovalo celkem 248 mešit, z nichž 18 bylo velkých,
tedy pátečních. 14
Muži se scházeli v mešitě ráno a ostatní namázy prováděli
byli.

Nicméně účast

například přátelé

na ranní

modlitbě

byla

důležitá.

často

tam, kde zrovna

Podle vzpomínek místních mohli

nebo sousedé polít vodou nebo hodit do potoka toho, kdo zaspal ranní

I když bylo dodržování namázu hlídáno a posuzováno především veřejným

modlitbu.

15

míněním

v komunitě, ne všichni muži jej

chanátu na dodržování pravidel islámu
usedlostech státní

úředník

prováděli pětkrát denně.
zároveň

dohlížel ve

V Kokandském

městech

větších

a

muhtasib a na úrovni místní komunity rais, svého druhu

ochránce muslimské zbožnosti a strážník.
Výstavba a údržba mešit byla považována za bohulibou
se

prováděly především

z

prostředků

vybraných místními lidmi,

činnost

kteří

(savob). Opravy

do mešity chodili,

a také z příjmů náboženských nadací (waqf), pokud mešita takový majetek měla. 16 Lidé
z ferganské usedlosti Mindon

vyprávěli,

že

popřípadě

a opravy mešit peníze, materiál,

většinou

bohatší

práci svých

členové

vkládali do stavby

sluhů či pachtýřů, kteří

pracovali

zadarmo, a chudší lidé se podíleli na stavbě a práci při opravách. 17
Po

připojení

Ferganské doliny k Ruské

zájmu o stavbu nové mešity
toto

opatření

se v praxi

formálně

výrazně

říši měla

místní komunita v

případě

zažádat místní orgány o stavební povolení, ale

neprojevilo a až do

příchodu bolševiků

mešity nebyly

ze strany orgánů koloniální vlády kontrolovány. 18
Sovětský

režim považoval jakékoli modlitební místo za symbol opia mas, který

musel být zlikvidován, a v rámci celkové

kampaně

proti islámu proto od druhé poloviny

dvacátých let sovětské orgány dostaly za úkol mešity bourat nebo zavírat. Řada mešit
byla

předělána

sklady pro

na

sovětské

kulturní kluby, centra ateistické propagandy a

zemědělské účely.

V mešitách

pořádaly sovětské

osvěty

orgány dokonce

nebo

někdy

Například ve městě Čusť, kde žilo asi 18 000 lidí, ruští autoři zaznamenali 84 mešit. Masalskij (1913),
str. 704. Podle Nalivkina se obec většinou skládala z 25 domácností nebo domů. Nalivkin, Nalivkina
(1886), str. 55
13
Satvaldyjev (1995), str. 28
14
Masalskij ( 1913 ), str. 700
15
To vyprávěli lidé v qišloqu Vuadyl a Šachimardan ve Ferganské oblasti. Satvaldyjev (1995), str. 29
16
Buškov, V. I., Selskije mečeti Sredneaziatkogo Meždurečja, Sredneaziatskij etnografičeskij sbornik,
Buškov, V. I. (ed.), Vol. 4, Nauka, Moskva 200 I, str. 119
17
Satvaldyjev (1995), str. 29
18
Litvinov ( 1998), str. 82-83
12
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setkání za emancipaci žen. 19 Celou kampaň ovšem znesnadňovala skutečnost, že
muslimové

nepotřebují

a proto i když bylo
muslimské

zvláštní místo pro

zavření

komunitě,

provádění

nebo zbourání mešity

náboženských

jistě

obřadů

a modliteb,

citelným útokem proti místní

ta se vždy mohla scházet i na jiném

místě. Kampaň

za zavírání

mešit tak probíhala značně chaoticky.
soudů

Na rozdíl od náboženských nadací,
zůstala

jednou z mála

V dubnu 1929 byl

oficiálně

přijat

povolených náboženských institucí v

prostřednictvím

V obou

případech

byla mešita zpravidla

svazu.

umožňoval

systému registrace u státu.

mešit byla prohlášena za státní vlastnictví, jen malý

orgánům.

Sovětském

obsáhlý zákon o náboženských spolcích, který

muslimským komunitám provozovat mešitu
Většina

a muslimských škol navíc mešita

počet

předána

jich

patřil

místním

náboženskému spolku

k využití na neurčitou dobu bezplatně. Registrované spolky, které nebyly schopny získat
budovu bývalé mešity, si

směly

pronajmout

soukromě vlastněný dům.

V některých

výjimečných případech si spolek směl zakoupit budovu pro účely mešity.

1943, kdy byla

vytvořena

Středoasijská

registrovaná mešita navíc spadat do její jurisdikce.
fungování mešity ale ve
spolek se v mešitě
(včetně

zdravotní

skutečnosti

nesměl
péče

muslimů,

duchovní správa
Sovětská

20

Od roku

měla

každá

legislativa týkající se

stanovovala více omezení než práv. Registrovaný

zabývat "nenáboženskou"

a poskytování

činností

přístřeší), vzdělání

jako byly sociální služby
(včetně

zakládání škol

a knihoven) nebo jakoukoli formou hospodářské nebo obchodní činnosti. 21 Působnost
registrovaných spolků také nesměla přesahovat hranice vlastní komunity. 22
Celkově

absurdně
čtyři

byl ale

počet

registrovaných mešit po celou dobu

sovětského

režimu

nízký. V roce 1985 bylo v celé Uzbecké SSR registrováno 82 mešit, z nichž

byly ve Ferganské oblasti (která zahrnovala i města Kokand, Ferganu a Margelan),

tři v Namanganské a deset v Andižanské oblasti. 23 Tisíce mešit tak zůstaly mimo rámec

19

Northrop (2004), str. 100
Orleanskij (1930), str. 6-25
21
Některé zákazy ovšem nebyly sovětskou vládou pravidelně uplatňovány. Větší mešity vlastnily velkou
knihovnu a po válce byla ve velmi omezeném měřítku obnovena i možnost vyššího náboženského
vzdělání. Saroyan ( 1997), str. 45
22
V tomto kontextu je míněna komunita ve významu "farnosti". I přes restriktivní povahu zákon
umožňoval jistou flexibilitu - stejně jako nebylo vždy jasné, jestli určitá činnost je součástí obřadu nebo
není, také hranice komunity nebyly nutně stanoveny, což dávalo prostor k obcházení zákona na jedné
straně a postihům ze strany místních úřadů na straně druhé.
23
Statističeskije otčoty po dejatalnosti religioznych organizacij v oblastjach Uzbekistana v 1985 g.,
GARF, fond 6991, opis 3, delo 3130, strany neuvedeny.
20
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různé způsoby,

nového systému a místní komunity byly nuceny nacházet
kontrole

sovětských orgánů při společných

Formálně
zničena,

modlitbách a obřadech.

byla celá muslimská institucionální

některé

ale

mešity

zvláště

na

jak se vyhnout

venkově

síť

ve dvacátých a třicátých letech

nebyly nikdy

vlastně zavřeny

nebo

zbourány a nadále fungovaly. Mnoho budov, které v minulosti sloužily jako mešity,
totiž byly ponechány bez dozoru a nebyly využity. I v případě, že je místní orgány
chtěly

zbourat a použít stavební materiály pro jiné

účely,

jim lidé

často

bránili vlastním

tělem. V některých případech byly budovy bývalých mešit předělány na sklady

ve Ferganské
občas

dolině zvláště

pro skladování bavlny. I v takovýchto

případech

24

,

je pak

místní komunita používala během roku jako náboženské centrum obce. Stávalo se

také, že jedna místnost v bývalé

mešitě

sloužila k náboženským

účelům,

zatímco

oficiálně byla celá budova používána jako sklad. 25

Lidé také využívali nejasného právního statutu
svěřovala hřbitovy
obřadů

hřbitovů. Sovětská

do jurisdikce místní vlády a povolovala

provádění

na jejich území. Pod záminkou opravy nebo vybudování

uzbecky

dům

památky) tak místní komunita

často

náboženských

památníků

používala budovu na

legislativa

(chotira-uj-

hřbitově

jako

mešitu. 26 Za nových podmínech také lidé využívali svatá místa (mazáry), zvláště tam,
kde byla na území

hřbitova.

Pokud byla

součástí

mazáru

nějaká

budova, byla

často

rozšířena a používána jako mešita. 27 Muflové vedli modlitby i v čajchonách, které byly

po staletí jedním z center společenského života obce28 , a v mehmonchonách, kde se
především

lidé

v

zimě

scházeli muži ke

shromažďovali

venkově

také na

společnému

otevřených

na polích nebo u

řeky).

posezení.

prostranstvích (na

Při modlitbě

náměstích

a

obřadech

se

nebo v parcích, na

V poválečném období, kdy došlo k dočasnému

24

Roy ( 1997), str. 226
V roce 1946 v jednom rajónu Andižanské oblasti zmocněnec Rady "odhalil", že 49 ze 79 bývalých
mešit, které fungovaly jako sklady pro sušení bavlny, byly zároveň využívány jako neoficiální mešity.
Bavlna se tam sušila po sklizni a po zbytek roku byl prostor používán jako mešita. Ro'i (2000), str. 300
26
Tímto způsobem byly opraveny například staré mešity na hřbitovech v qišloqu Čirmoč a Kaškar
ve Ferganské oblasti (na hřbitově v dalším qišloqu Novkent dokonce lidé postavili novou budovu),
oficiálně kvůli vybavení či stavby místnosti pro skladování pohřebních potřeb. Tyto prostory pak byly
využívány nejen jako místo pro provedení pohřební modlitby džanáza, ale i pro každodenní namáz.
Abašin (1997a), str. 121
27
Poljakov (1989), str. 74
28
To sovětským orgánům vadilo obzvláště proto, že právě čajchony měly sloužit jako centra ateistické
propagandy.
25
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zmírnění

protináboženské a ateistické propagandy, v některých vesnicích dokonce lidé

postavili novou mešitu? 9
Sovětské

samozřejmě

orgány

nemohly mít pravidelný nebo systematický zdroj
představitelé

informací o neregistrovaných mešitách a náboženských spolcích a
zodpovědných orgánů

na úrovni

sovětský

pracující pro

skutečnosti

většinou

hřbitova,

protože

většinou přehlíželi

nechtěli přitahovat

pozornost svých

velmi složité spoléhat na to, že po odhalení využití mešity místními lidmi
Ve

většině

komunit se totiž lidé scházeli

hromadně

pouze o svátcích

a jinak se modlili doma, takže registraci nebo legalizaci v podstatě
Zároveň

orgánů,

byli lidé i v tomto ohledu vystaveni neustálým
jejichž hlavním úkolem bylo

jakýchkoli

náhodou. Lidé

Neoficiální místní mešity také fungovaly dost sporadicky, takže bylo ve

změně.

dojde ke

a oblastí je objevovali

aparát na úrovni místní komunity navíc

ilegální využívání mešity nebo
nadřízených.

rajónů

projevů

potlačit,

útokům

nepotřebovali.

ze strany státních

respektive prokazovat

náboženského života mimo rámec omezené

potlačování

sítě

oficiálně

povolených mešit.
Některé

skupiny se proto rozhodly legalizovat svoji

o registraci. Na

příklad

Podle nich fungovalo v rajónu
otevřena

a podaly žádost

v roce 1978 obyvatelé vesnice Jangikurgan Altyarykského

rajónu Ferganské oblasti požádali o povolení

byla

činnost

přibližně

otevřít

mešitu v centru rajónu Altyaryk.

dvacet nelegálních mešit. Tvrdili, že kdyby

oficiální mešita, nezaregistrované mešity by mohly být zlikvidovány.

Místní orgány pak po kontrole situace na

místě

informovaly vedení Rady, že na území

rajónu "identifikovaly" 37 budov bývalých mešit, ze kterých bylo sedm zbouráno,

18 využito pro

společenské účely

a zbývajících 12 bylo ve špatném stavu, takže

být v blízké budoucnosti rozebrány. Podle jejich zprávy navíc
žádosti, tvrdili, že jejich podpis byl

připojen

na žádost bez jejich

mešity proto schválena nebyla a lidem z Jangikurganu bylo
nejbližší registrované

mešitě

někteří

měly

lidé, podepsaní na

vědomí.

doporučeno,

Registrace

aby jezdili do

v Margelanu, kam z rajónu fungovalo dobré dopravní

spojení. 30

Spravka ob otdelnych faktach, charakterizujuščich religioznuju aktivnost musulman, katolikov,
babtistov a i ich duchovenstva v Sovetskom sojuze, 13. srpna 1954, RGANI, fond 5, opis 16, delo 670,
str. 4
30
Dopis š. Tujchijeva V. A. Kurojedovi, 29. ledna 1978, GARF, fond 6991, opis 3, delo 1707, číslo
124/1; Dopis T. Abbasova M. R. Rachmankulovi, 12. ledna 1979, GARF, fond 6991, opis 3, delo 1707,
strany neuvedeny
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případě

V dalším

otevření

poslali žádost o
ně

že je pro

v Rišdonském rajónu Ferganské oblasti místní obyvatelé

staré mešity na
pravidelně

obtížné jezdit

sovchozů

vyšetřování

místních

Kambar-chodži. Jako

invalidů

žádali o povolení znovu

orgánů

důvod uváděli,

do registrované mešity v Kokandu, která byla

"válečných

40-45 km daleko, a jménem
vyjmenovaných

hřbitově

stál za touto žádostí

a muslimských obyvatel"

otevřít zmíněnou

člověk,

mešitu. Podle

který se jmenoval Bahoviddin

Chamrakulov, bývalý obyvatel qišloqu, který oblast opustil ve 30. letech a jeho další
činnost

byla neznáma. Po návratu do qišloqu tvrdil

Duchovní správu a

může

obyvatelům,

že

údajně

pracuje pro

zajistit dohodu s vedením. Jako obvykle lidé podepsaní pod

žádostí tvrdili, že neznali pravý účel dopisu, že je podepsal někdo jiný apod. 31
Samozřejme
realitě.

je velmi složité posoudit, nakolik výsledky

Mnoho dalších
otevření

žádostí na

případů

těchto vyšetřování

ukazuje, že místní orgány ve

mešity, i když byly

správně

odpovídaly

skutečnosti nepřijaly řadu

napsány a

splňovaly

stanovené

podmínky. Někdy byly navíc žádosti odmítány opakovaně. 32 Na druhé straně místní
občas

orgány

nerespektovaly

registrační

systém stanovený

sovětskými

zákony

a poskytovaly povolení k otevření mešity bez schválení registrace ze strany Rady.
Přístup

v závislosti

sovětských orgánů

na

obecné

politice

tak nebyl
režimu

a znovuotevírání neregistrovaných mešit (a
protináboženské
režimu

nicméně

náboženské

kampaně

ve

účely.

některých

zvláště

náboženství.

mazárů)

často

fungovala

nějaká

se

Neustálé

probíhalo i v

především

měnil

zavírání

době Chruščovovy
sovětského

mešita nebo budova používaná pro

oblastech bylo takové centrum v každé mahalle a

jako v minulosti chodili do mešity
jevu nijak

vůči

konsistentní a

a přetrvalo i v následujících letech. Po celou dobu

většině qišloqů

V

příliš

starší muži.

Sovětské

neprotestovaly, protože to považovaly za

stejně

orgány proti tomuto

příznak

snižující se role

náboženství ve společnosti. 33 Tento přístup ovšem ignoroval skutečnou situaci, kdy se
po staletí postavení
v závislosti na
věku

věku.

člověka

v místní

komunitě

odvíjelo od jeho/jejího statusu

Podle tohoto vzoru chování se lidé,

kteří

nemuseli v produktivním

dodržovat pravidla islámu a nebylo to považováno ze vážný

dosažení

věku

šedesáti let

začali pravidelně

31

modlit, dodržovat

půst

přestupek,

po

a ostatní pravidla

Dopis V. A. Kurojedovi, E. S. Saidovi a K. R. Ruzmetovi, srpen 1979, GARF, fond 6991, opis 3, delo
1707, číslo 1280/ l
32
Ve zprávách zástupců Rady se opakovaně objevují přihlášky ze stejných rajónů a následná zamítnutí.
33
Podle sovětských průzkumů se do mešit chodili modlit pouze staří lidé a mladá generace byla z tohoto
pohledu relativně "nenáboženská" - "mladí lidé neznali náboženství a nezajímali se o něj". Snesarev
(1969), str. 276
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islámu. Jejich zájmy a motivace se

změnili

důležitou součástí jejich postoje ke světu.

zastupují nejen sebe, ale i
sváteční

členy

K přetrvání rozsáhlé

sítě

na posmrtný život se stala

V komunitě to bylo chápáno tak, že tím

34

své rodiny a

džuma-namáz i mladší muži, a to

příprava

a

příbuzné.

hlavně

Do mešity ovšem chodili na

v době náboženských

neoficiálních mešit

přispěly

svátků.

také omezené funkce

registrovaných mešit. Na úrovni místní komunity se muži scházeli v mešitě
společné modlitbě,

v minulosti nejen ke
a otázky.

Nechuť navštěvovat

kvůli

i strach, který lidé cítili
orgánů. Paradoxně

předepsány

možným

do neoficiálních mešit, které byly
orgánů,

než

otevřeně

rovněž někdy

za

účast

sovětského

chráněny

vycházela z nesouhlasu

Duchovní správou. Svoji roli tu jistě hrál

trestům

bylo v rámci složitého

jako

ale aby prodiskutovali každodenní problémy

registrované mešity

s obsahem modliteb, které byly

stejně

v

mešitě

ze strany

systému někdy

sovětských

bezpečnější

chodit

komunitní solidaritou i ze strany místních

projevovat náboženské

přesvědčení.

Lidé tak

neoficiální mešity i v místech, kde fungovala registrovaná mešita. Na
1985 v jedné machalle v Margelanu, kde fungovaly

dvě

navštěvovali

příklad

v roce

registrované mešity, se asi

150 lidí zúčastnilo během půstu kolektivní modlitby v nezaregistrované mešitě. 35 Pokud
v registrovaných mešitách imám vedl modlitbu obvykle jednou

týdně

v pátek, mullové

v ilegálních mešitách se potkávali s lidmi každý den, někdy i dvakrát denně. 36
Svým

způsobem

tak nadále lidé považovali možnost

a existenci náboženského a
součást

života a v rámci

společenského

sovětského

které mohlo tuto roli plnit. To

začalo

začali

domu od
předělán

z vlastních

některého

prostředků

být stále více

zřetelné

za

modlitby
důležitou

nějaké

místo,

v souvislosti s příchodem

postupně zmírňovala.

Od poloviny 80. let

budovat mešity nebo se komunita složila na koupi

z místních obyvatel. Byly i

na mešitu se souhlasem

komunitě

systému si v usedlosti vždy našli

perestrojky, kdy se protináboženská politika
lidé

centra v místní

společné

příbuzných

mahally nebo qišloqu. Nové mešity byly

případy,

nebo na

často

kdy byl

základě

budovány na

něčí dům

rozhodnutí
místě,

po smrti

stařešinů

dané

kde stávaly mešity

před příchodem sovětského režimu. 37 Koncem osmdesátých let již byly mešity většinou
Tato věková hranice je velmi důležitá pro muslimy, protože ve věku 62-63 let zemřel prorok
Muhammad. Někteří autoři uvádějí, že změna chování v této souvislosti již byla zřetelná od 40 let věku.
Viz například Fathi ( 1996).
35
Informacija o prochoždenii musulmanskogo posta uraza i religioznogo prazdnika ruza-hait na territorii
Ferganskoj oblasti v 1985 godu, GARF, fond 6991, opis 3, delo 3109, strany neuvedeny.
36
Poljakov (1989), str. 75-76
37
Například v centru qišloqu Mindon místní obyvatelstvo opravilo nebo plánovalo opravit v době
perestrojky 9 z ll starých mešit. Stávaly se i případy, kdy lidé zabavovali něčí soukromý pozemek pod
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v každé mahalle a v qišloqu jich bylo i několik. 38 Důraz, který lidé kladli na potřebu mít
mešitu ve vlastní mahalle, vycházel především z představy, že mešita přispěje k morální
regeneraci muslimské komunity.

3.3 Postavení náboženských autorit ve

Různé

náboženské autority hrály po staletí významnou roli v

společnosti.

I když islám odmítá

vyplývá, že

některé

vykonávali vždy

prostředníky

mezi

člověkem

životě

místní

a Bohem, z jeho povahy

funkce související s věroukou, bohoslužbou, právem a

vzděláním

různí činovníci.

Na úrovni místní komunity
a v ženském

společnosti

prostředí

patřili

mezi náboženské autority

otin. Mullou se mohl stát každý, kdo

základní pravidla chování muslima a

uměl

zpaměti

především

uměl číst

přednést

mullové

arabsky, ovládal

hlavní muslimské

modlitby. 39 Úroveň znalostí místních mullů se nicméně často lišila. Někteří mullové byli
velmi

vzdělaní,

uměli

jiní

odrecitovat jen

provedení

obřadů.

způsobu,

jakým jednotlivý

způsobilosti

byla

Jejich autorita v místní

skutečnost,

člověk

několik

základních modliteb

společnosti

náboženské

se ovšem odvíjela

vzdělání

pro
od

získal - zárukou jeho

mullů, kteří neměli

nedostatky, byl vybírán imám, který vedl modlitby v místní
mešitě,

především

že byl žákem respektovaného a uznávaného mully

pokud to byl jeho otec nebo strýc). Z ženatých

modlitby v páteční

potřebných

(zvláště

žádné fyzické

mešitě

(pokud vedl

byl nazýván imám-chatíb ). Jestliže v obci nebyla vhodná

osoba na funkci imáma, byl pozván mul/a z některé sousední usedlosti.
Mul/a si zachovával v podstatě samostatnost a neměl povinnost informovat o své
činnosti

funkce

jiné osoby nebo instituce.

při obřadech

(na

Především

vedl

pětkrát denně

svatbě, při obřízce, pohřbu

modlitbu a plnil

apod.), ale jinak

různé

neměl oficiálně

žádné společenské pravomoci a byl obyčejným členem místní komunity. 40 Přesto mulla

záminkou, že na něm stávala mešita. To souvisí i s tradicí, že z pohledu muslimů je mešita výsledkem
zbožné činnosti (savob). Abašin (1997a), str. 120
38
Satvaldyjev (1995), str. 73
39
Výraz mul/a pochází původně od slova mawlá (pán). Ve Střední Asii tak mohli nazývat v podstatě
každého gramotného člověka, který uměl číst a psát. Lidé používali k tomuto titulu i různé přívlastky
podle povahy a oblíbenosti mully - "neúplný" mulla, "velmi" mulla, "ne moc" mulla, "velký" mulla,
"špatný" atd. Nalivkin, Nalivkina (1886), str. 54. Obecně v uzbeckém folklóru existovala řada pořekadel
a rčení na adresu místních náboženských činovníků. "Když seješ - nejsou tu, když sázíš - nejsou tu,
a ve stodole, na mlatu -tu jsou," (ekkanda juk, tikkanda juk, chirmanda chozir). "Mulla je metla, která
z ubrusu všechno smete," (mul/o- džoburi dastarchon). Suchareva (1960), str. 69
40
Abašin (1997b ), str. 457
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ovlivňoval

rozhodnutí mnohých praktických otázek a

k životu tím, že je

vysvětloval.

učitele

zabývali i recitací modliteb nad nemocnými, psaním
přibližně

umět číst

mešitě

(domulla).

amuletů

navíc vlastní

Někdy

učení

se mullové

a podobně.

stejnou funkci jako mulla plnila otin, tedy

žena", která musela projít kurzem
musela otin

vztah jednotlivce a obce

Prakticky v každé usedlosti byla při

náboženská škola (maktab), kde mulla plnil pozici

Mezi ženami

určoval

v ženské "základní" škole.

Stejně

"vzdělaná

jako mulla

arabsky, znát základní pravidla chování muslimské ženy,
způsob

recitovat hlavní muslimské modlitby a znát

provedení

obřadů.

Zpravidla

umět
měla

každá zkušená otin žákyně, kterým předávala své znalosti, dovednosti a zkušenosti. 41
Kromě

toho také vedla náboženská

shromáždění

v ženské

části

místní komunity, kde

recitovala Korán, modlitby a náboženské texty a někdy i básně. 42 Často byla otin
manželkou mully. 43
V místní
do mešity.
juvuvči

komunitě

také

důležitou

roli hrál muezzin, který zval na modlitbu

Na obřad omývaní zemřelých před pohřbem byli pravidelně zváni takzvaní

44

(muž omýval

těla mužů,

žena

těla

žen).

Obě

tyto

činnosti

se považovaly za

bohulibé (savob) a každý člověk měl ve svém životě omýt několik zemřelých. 45 Mezi
místní náboženské autority také

(qori,

často

patřili

lidé,

mezi nimi byli slepí lidé), dále

v životě místních lidí hráli

vůdci

kteří uměli nazpaměť

různí léčitelé, věštci

súfijských

řádů

recitovat celý korán

atd. Velmi

důležitou

roli

a komunit (išán, pír) a ochránci

svatých míst (šejch). 46 Oblíbení byli také někdy maddachové, kteří na ulicích,
náměstích a bazarech vyprávěli životní příběhy s náboženským a morálním obsahem. 47
Příjmy
faktorů.

místních náboženských

Imám a muezzin dostávali

ze své obce

věřících.

vůdců

závisely na velikosti obce a

například

pravidelný

příjem

řadě

dalších

od každé domácnosti

Ve venkovských usedlostech se imámovi i muezzinovi platilo

obilím, imám dostával 3/4, muezzin zbytek.

Roční příjem

imáma v qišloqu odpovídal

Goršunova, O. V., Otynča, Etnografičeskoje obozrenije, No. 3, 2001, str. 135
Termín je často používán s přívlastky jako je -oji (matka otin), -bibi, -buvi (babička otin) atd. Používají
se také jiné regionální varianty. V minulosti termínem otin (atun) nazývali vysoce vzdělané ženy, které se
zabývaly psaním poezie. I v 19. století generace talentovaných básnířek, z nichž některé měly titul otin,
tvořily v Kokandu; živily se také jako učitelky. lslam na territorii (200 1), Vol. 3, str. 77-78
43
Fathi (1996), str. 30
44
V místní terminologii také nazýván sufi- nábožný člověk neboli azonči. Kromě vykřikování azonu,
který zval na modlitbu do mešit, měl také na starosti údržbu čistoty v mešitě.
45
Abašin (1997a), str. 109
46
Viz podkapitoly 4.5 Uctívání svatých a poutnictví k mazárům a 4.6 Role súfismu v místní společnosti.
47
Masalskij (1913 ), str. 3 57
41

42
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15-30 rublům. 48 Mul/a i ofin dostávali také zaplaceno za provedení obřadů a výuku
dětí.

49

Některé mešity vlastnily pozemkový nebo jiný majetek (waqf), z jejichž příjmů

se financovaly opravy a údržba mešit a

někdy

i muezzin mohli být odvoláni, pokud se dopustili
i odvolání probíhalo

buď

i platy náboženských autorit. Imám
nějakého přestupku.

Jejich jmenování

za souhlasu celé mahally, nebo rozhodnutím

nejváženějších

a nejvlivnějších starců. 50 Jmenování imámů ve velkých mešitách ve městech bylo
v rukou chána. Tato místa obsazovali

většinou

lidé,

kteří patřili

k vrstvě

vzdělaných

náboženských autorit culamá '. 51
Právě

významnou roli v místní
většina

vzdělanci,

znalci teologie a práva, hráli vždy

společnosti. Někteří

fungovali jako nezávislí odborníci, ale

culamá' - islámští

culamá' zastávala důležité funkce v náboženských školách (mudarrisové) nebo

v rámci státních institucí chanátu. Z řad culamá' byli vybíráni i soudci (qádl),
rozhodovací pravomoc a jejichž

pečetí

kteří měli

byly potvrzovány dokumenty a rozhodnutí

soudu. 52 Qádímu obvykle pomáhal právní znalec (muftl), který měl oznamovací
pravomoc a připravoval odůvodnění soudního rozhodnutí na základě šarz-cy, a jeho
asistent (ajlám). 53 cuzamá' se při svých rozhodnutích a postojích řídili po staletí
utvářenou

tradicí hanafíjské právní školy, která kladla

důraz

na využití vlastního úsudku

a brala v úvahu i zvykové právo (urf, místně adat).
Po

připojení

oblasti k Ruské

říši

carská vláda zavedla princip volby do všech

muslimských institucí. To se dotklo především funkce qádího, na kterou byli culamá'
voleni na

tříleté

období. Zatímco chánové

významné náboženské autority, v rámci

většinou

veřejných

48

jmenovali na pozici qádího

voleb byli

někdy

zvoleni

méně

Nalivkin, Nalivkina (1886), str. 55
Lidé jim navíc posílali jídlo (nejčastěji plov), což zvláště bohatí lidé považovali za prestižní. Suchareva
( 1960), str. 58-59
50
Nalivkin, Nalivkina (1886), str. 55-56
51
Suchareva (1960), str. 59-60
52
V islámu nejvyšší soudní moc náleží chalífům, ti ji svěřují soudcům. Soudci byli obvykle jmenováni
chánem, nadále se však výhradně řídili šarí'ou. Qádí musel být osobně bezúhonný, znalý šarí'-'y a soudní
praxe. Působil i jako ochránce veřejného zájmu (šarí'a nezná prokuraturu) a všech těch, kteří neměli
jinou ochranu (sirotci, nesvéprávné osoby atd.). Kropáček ( 1992), str. 140. Na dodržování šarí'y ovšem
dohlíželi i úředníci jmenování chánem, jako byl muhtasib, který měl primárně funkci dohlížitele
veřejného pořádku (na trzích atd.), a rais, ochránce zbožnosti a strážník.
53
Masalskij (1913), str. 355. V obcích nicméně často o sporech rozhodovali místní stařešinové a/nebo
mullové a žádný ucelený systém soudů v oblasti neexistoval. Spory byly rozhodovány formálně nebo
velmi neformálně, v soukromí nebo na veřejnosti a právní formy, normy a praxe záležely z velké části na
dané oblasti, místní organizaci a charismatu jednotlivých soudních činitelů. Massell, G. J., Law as an
Instrument of Revolutionary Change in a Traditiona1 Milieu: The Case of Soviet Centra! Asia, Law and
Society Review, Vol. 2, únor 1968, str. 182
49
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vzdělaní lidé a úroveň soudů tak začala poněkud upadat. 54 Nicméně ve většině případů

se zavedení voleb do muslimských institucí náboženských autorit
Příslušnost

k duchovní

podmiňovala

ji

elitě

především

příliš

nedotklo.

mullů dědičná,

nebyla totiž na rozdíl od místních

ale

znalost teologie a práva a od toho se postavení culamá'

odvíjelo i v době carské vlády. 55 Mudarrisové nadále přednášeli v madrasách a jejich
činnost

byla financována z příjmů náboženské nadace (waqj), které carská správa i přes

některé

pokusy v podstatě nechala fungovat. Ruské orgány

příliš

nezasahovaly ani do

procesu výběru a volby imámů v místních komunitách. 56 Carská vláda si samozřejmě
vědoma

byla

zásadní role, kterou náboženské autority hráli v místní

v rámci své všeobecné politiky
přehlížet,

vůči

společnosti,

islámu v oblasti se rozhodla tuto skupinu

ale

prostě

respektive ji nijak nepodporovat, a neumožnit jí vyvíjet jakýkoli vliv na státní

orgány. 57
Roli náboženských autorit ve

společnosti

tak spíše ovlivnil

příchod

reformních

myšlenek do oblasti koncem 19. století. V souvislosti s vývojem modernistického hnutí
v ostatních muslimských zemích a zvláště díky vlivu myšlenek reformismu v Osmanské
říši

a mezi Tatary v Ruské

skupina lidí,
době

a jejím

kteří

říši

se

začala

byli nespokojeni se

výdobytkům.

v místní

současným

středoasijské společnosti vytvářet

stavem islámu v ohledu k moderní

Džadídisté (džadídlar, podle nové metody, usúl džadíd,

kterou prosazovali), tvrdili, že pokrok byl nevyhnutelný, žádoucí a
základy islámu, a volali proto po
žen,

veřejného

reformě vzdělání

plně

a rodinného života,

v souladu se

změně

zdraví apod. Jejich cílem bylo islám a muslimskou

postavení

společnost

modernizovat a vinu za zkostnatění islámu připisovali především tradičním elitám
v čele s culamá ',které nazývali qadímčilar (proponenti starého- qadímisté, v protikladu
k nové

metodě).

V praxi ovšem mezi qadímčilar a džadídlar neexistovala příliš výrazná hranice mnozí džadídisté pocházeli z řad culamá ', prošli klasickým náboženským vzděláním
v madrase a patřili k místní elitě za doby chána i po příchodu Rusů. Řada z nich byla
navíc potomky svatých nebo súfijských duchovních vůdců. Jedním z proponentů
reformy ve Ferganské oblasti byl například Išáq-chan Tora Džunajdullah (1862-1937),
54

Bacon (1966), str. 111-112
Nalivkin, Nalivkina (1886), str. 54-55
56
Ruské orgány většinou zasahovaly pouze tehdy, když o to byly požádány. V roce 1880 se například
obyvatelé Činarské volosti Andižanského ujezdu ve Ferganské oblasti obrátili na carské orgány
s prosbou, aby je zbavily mully Kabula, který se chtěl stát u nich imámem. Litvinov (1998), str. 58
57
Litvinov (1998), str. 56
55
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který pocházel ze zámožné rodiny

potomků

svatých, vystudoval v madrase v Kokandu
příklon

a ve své rodné vesnici Tura Qurghan sloužil jako qádí. Jeho

k reformismu

ovlivnila zkušenost z let 1887-1892, kdy procestoval Arábii, Írán, Afghánistán, Indii
a

čínský

Turkestán. Po svém návratu proto inspirován zkušeností z ostatních
začal

muslimských zemí

tiskařský

psát pro místní reformistické noviny, zakoupil

kde tiskl materiály propagující reformu muslimské

společnosti

a vydal také

stroj,

šestijazyčný

slovník a sbírku textů k islámu. 58
I když se reformní hnutí
transformaci muslimské

džadídistů celkově

společnosti

především

především

na kulturní

a teologickým diskusím se spíše vyhybalo, jejich

názory vyvolávaly opozici a silný odpor v řadách
odchod od islámu a

orientovalo

většiny

culamá ',

ohrožení vlastní autority ve

kteří

viděli

v hnutí

společnosti.

Kromě

nesouhlasu s divadlem, které džadídisté pro své cíle využívali a prosazovali, vyvolávaly
největší emoce především pokusy o refomu muslimského školství. 59 V tomto ohledu se

zájmy

reformistů

shodovaly s politikou carské vlády a ruské orgány proto

džadídistů zpočátku
začátku

20. století

nekontrolovaly, i když také

začal

díky

růstu

postavily na stranu
zlo, a různými
Obavy

sebevědomého

činnost reformátorů nevyhnutelně

tradičních

způsoby

již od

říši převládat

strach

moderního muslimského

vedla. Ruské orgány se proto

culamá ', které za stávající situace považovaly za menší

se snažily omezit vliv reformního hnutí v místní

turkestánského

vedení

ovšem

konzervativních culamá' s Bucharou, která byla po
často

Nicméně

nepodporovaly.

modernistického hnutí v Ruské

z idejí panturkismu a panislámismu a představy
národa, ke kterému

zvláště

činnost

společnosti.

zároveň

vyvolávaly

připojení

Turkestánu k Ruské

vztahy
říši

považována za jedinou baštu ryzího islámu v oblasti. Od roku 191 O proto lidé

jedoucí do bucharské madrasy museli zažádat o povolení u turkestánské správy, po
příjezdu

do Buchary se registrovat na ruském "velvyslanectví" a dodržovat "Služební

pravidla chování ruských poddaných v bucharské madrase" apod. Ruské orgány
culamá' navíc po návratu sledovaly a absolventi bucharských madras ani

nesměli

získat

místo učitele v místních madrasách. 60
Stejně

jako v ostatních muslimských zemích tak

souběžně

o podobách islámu vývoj role náboženských autorit v místní
58

s vnitřní debatou

společnosti ovlivňovala

Khalid (1998), str. 97-98
Viz podkapitolu 3.4 Náboženské vzdělání.
60
Ročně pak o povolení žádaly stovky lidí a taky je většina dostala. Mezi Turkestánem a Bucharou navíc
neexistovala žádná hranice, takže lidé mohli volně přecházet tam a zpátky. Litvinov (1998), str. 14 7-149
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i politika koloniálního režimu. 61 V případě Střední Asie byl ovšem tento přirozený
násilně přerušen příchodem sovětského

proces

s náboženstvím

duchovními

a

universalistickému pojetí

světa

V dubnu se konal první sjezd
vytvoření

rozporům

představovaly

které

konkurenci

v komunismu.
březnu

Období po svržení cara v

s cílem

elitami,

režimu, jehož cílem bylo skoncovat

1917 provázela velká euforie v celé Ruské

muslimů

Turkestánu, kde se náboženští

vůdci

říši.

spojili

autonomního muslimského státu v oblasti. Vzhledem k zásadním

v pohledu na islám a

řízení společnosti

reformisty a konzervativci, který dále posílil

ovšem brzy došlo k rozkolu mezi

příchod bolševiků.

cuzamá' si byli

dobře

vědomi postojů komunistů vůči islámu. Již v roce 1917 se v časopise al-Ízáh objevil
článek,

bolševiků

který varoval, že model chápání náboženství ze strany

obsahu pojmu dín: "postoj

bolševiků vůči

neodpovídal

dín je, že každý má právo volby. Náboženství

tvoří podle nich pouze víra, obřady a podobné záležitosti. Nicméně hudúď 2 ,

mucámalát63 a otázky spojené se správou pozemků podle nich nemají vztah

k náboženství. Nedovolují to." 64
sovětské

Osud náboženských autorit v prvních letech

vlády

určoval především

jejich postoj ke komunistickému režimu. Pro konzervativní culamá' bylo hlavním cílem
ochránit muslimskou
přinesla

revoluce.

režimu a

někteří

společnost před

narušením v novém

Většina culamá ', šejchů

a mullů byla proto v opozici proti

dokonce opustili zemi a/nebo se

Ve svých promluvách v mešitách kritizovali
sovětským

režimem, poukazovali na

nepřátelském prostředí,

připojili

normy propagované

šar{y s politikou

sovětské

v otázce emancipace žen, v kolchozech agitovali proti industrializaci
a přesvědčovali lidi, že

obdělávat

pole motykou a jinými

sovětskému

k ozbrojenému odporu.

společenské

neslučitelnost

který

ručními

nástroji

vlády

zemědělství

přinášelo větší

Různorodý postoj k Rusku se projevil za první světové války. Zatímco někteří "ulamá' především
v Taškentu vybírali peníze pro ruskou armádu a modlili se za vítězství Ruska, vojenský gubernátor
Ferganské oblasti psal ve zprávě pro turkestánské vedení, že místní mullové chválili Němce jako
zachránce všech muslimů. Přitom tvrdili, že slovo "Německo" znamená v tádžičtině "vem si více",
a proto určitě vyhrají a osvobodí muslimy od ruského útlaku. Litvinov (I 998), str. 78-79
62
Plurál koránského termínu hadd (vymezení, ohraničení, tresty určené Koránem za přestoupení zákona
Božího).
63
Vzájemné vztahy mezi lidmi, jeden z okruhů široké vše zahrnující představy Bohem určeného řádu,
vedle "ibádátu, vztahů člověka s Bohem.
64
al-Ízáh, No. 15, 1917, str. 237, citováno v: Sartori, P., Tashkent 'ulama' against Soviet State.
A Preliminary Investigation on NKVD Documents, Patterns oj Transformation in Centra/ Asia. States,
Societies and Jdentities in Change, Sartori, P. a Trevisani, T. (ed.), Meltemi, Řím 2006 (v tisku),
str. I rukopisu
61
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úrodu a lepší život.
mohli

65

V některých případech se navíc zapojili do místní správy, kde

relativně úspěšně

bránit realizaci protináboženské politiky.

Naopak reformní culamá'

převzali

myšlenku revoluce, ve které

viděli

možnost

zrealizovat své reformistické cíle. I když si s bolševiky nemohli v otázce náboženství
nikdy

rozumět,

sovětského

v prvních letech

režimu nebylo

řada džadídistů

vlády je zlikvidovat islám jako takový, a
komunistické strany.

66

zastíněni

z pohledu prosazování ruských

zájmů

muslimy,

kteří měli

otevřený

řadě

vzdělání

a mohli

jiných oblastí ale

útok proti islámu a jeho

hráli zásadní roli.

Především

korenizace, která

aktivně

se ujali
měla

podle

a socialistickým obsahem.
část

je

67

role ve

vytváření

představ sovětské

revoluce v místních jazycích a

rolníkům, kteří

proto vstoupila do

ruské

v oblasti fungovat lépe. V

až do druhé poloviny dvacátých let, kdy již probíhal

1922 vrátila

že cílem nové

Přímo ve stranickém aparátu reformisté ovšem neměli

významnou roli, protože byli

představitelům,

ještě zřejmé,

vytvoření

nové "národní" kultury v rámci

vlády napomáhat

sovětské

obdělávali)

kultury s národní formou

zemědělských pozemků,

ty byly ponechány

madrasám a mešitám a Hlavní správa waqfu, která

na starosti kontrolu jejich využití, byla v rukou

Nejdůležitější

myšlenek

Po dočasném znárodnění waqfu také sovětská vláda v roce

tohoto majektu (bez

prostřednictvím ovlivňovat

šíření

džadídistů.

měla

Ti mohli jejím

reformu školství podle vlastních představ.

základnou reformních culamá' byly ovšem takzvané Makhama-i

Šarz-c a, duchovní správy vytvořené sovětským režimem v Namanganu, Kokandu,

Margelanu,

Ferganě

a Andižanu, které

měly řešit

problémy spojené s dědictvím,

sňatky

a rozvody, vzděláním a jmenováním náboženských činovníků. 68 Měly také šířit
myšlenky pokroku a revoluce a bojovat s přežitky a nesprávnými intepretacemi
islámu. 69 Makhama-i Šarta tak poskytovala džadídistům prostor pro realizaci jejich
65

Sartori (2006), str. 11-12
Dvacátá léta byla dobou velkého nadšení džadídistů; přestali být fascinováni liberální Evropou a začali
kritizovat koloniální politiku a buržoazní řád. V Buchaře až do roku 1924 vedli zdánlivě nezávislý stát.
67
Lenin považoval nedostatek kultury u ruské dělnické třídy za hlavní problém vytvoření socialismu
v Rusku a na sovětském "Východu" byl tento problém ještě větší. V roce 1918 sovětské orgány kromě
ruštiny prohlásily za oficiální jazyk Turkestánu i uzbečtinu (v roce 1921 také turkmenštinu a kazaštinu),
což dalo prostor pro vytvoření sovětským režimem definované národní kultury včetně literatury, divadla,
novin a podobně. V roce 1928 bylo zavedeno latinské písmo pro všechny turkické republiky Sovětského
svazu (což se týkalo také tádžičtiny).
68
Ty fungovaly po celé oblasti již v roce 1917 nezávisle na sovětském státu. Podobné právní instituce
existovaly i v ostatních muslimských oblastech v 19. století. Brown, N. 1., Shari'a and State in the
Modem Muslim Middle East, International Journal oj Middle East Studies, No. 3, 1997, str. 367-368
69
Satvaldyjev (1995), str. 49-50
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měla

programu. I když

fungovat každá správa pod dohledem místní stranické

organizace, v praxi měly v podstatě volný prostor pro realizaci svých cílů. 70 Spolupráce
dočasným

s reformními náboženskými autoritami byla ovšem jen
primárně

ústupkem, daným nutností zajistit
se

začalo

stabilitu nového režimu. Již v roce 1927

debatovat o omezení jejich pravomocí a způsobu jejich zrušení.

V tomto roce již také byla

zničena

institucionální

síť,

která poskytovala obživu a

autoritu náboženským autoritám - majetek náboženských nadací byl
zrušeny muslimské soudy a školy.
ve

Střední

Zároveň sovětský

znárodněn

a byly

režim již konsolidoval svoji moc

Asii a cílem proklamované politiky se stalo budování socialismu, které

nesneslo žádné alternativní zdroje moci ve
méně

strategickým

společnosti.

Tajná policie tak dostala více

volnou ruku v boji proti náboženským autoritám a v letech 1927-1932 byla

většina

culamá'

zatčena,

zabita.

Některým

se

poslána do pracovních

podařilo

táborů

mimo

Střední

Asii, nebo rovnou

utéci do Afghánistánu, Východního Turkestánu a dalších

zemí. Část náboženských osobností, zvláště na úrovni místních komunit, ovšem tato
represe minula, protože
v islámu a navíc

sovětské

orgány příliš

nerozuměly

často předsedové kolchozů, přátelé,

systému náboženské autority

rodiny, soudci a další místního

mullu chránili. V letech oslabení protináboženského boje (1934-1936) přeživší culamá'

využili

příležitosti

a dokonce

začali

vybírat poplatky mezi lidmi, aby mohli financovat

svoji činnost proti sovětskému režimu. 71
V období let 1936-1939 ovšem přišla druhá vlna likvidace náboženských autorit,
která se dotkla nejen mladých culamá ',

kteří

nahradili generaci zabitých nebo

náboženských autorit z konce dvacátých let, ale i
protináboženského útoku

aktivně

těch muslimů, kteří

podíleli. Do konce

třicátých

zavřených

se na realizaci

let tak byla

většina

nezávislých a vzdělaných náboženských osobností zlikvidována. Řada mullů ovšem
represe

přežila

a našla práci v místních orgánech ve venkovských oblastech, kde stále

patřili mezi nejvzdělanější a nejváženější členy místních komunit.
zařadili do kolchozů jako obyčejní pracovníci.

72

Ostatní se prostě

73

Například v říjnu 1924 výkonný výbor Ferganské oblasti uzavřel s duchovní správou ve Ferganě
dohodu, která stanovovala, že správa byla čistě náboženskou institucí a neměla právo zasahovat
do politiky. Na místo toho se měla zaměřit na likvidaci pověr z islámu, vydávání novin a řízení
muslimského náboženského života, jak ho definovala komunistická strana. Dohoda sice výrazně
omezovala činnost ferganské správy, ale obě strany dohodu v zásadě ignorovaly. Keller (1995),
str. 221-222
71
Sartori (2006), str. 10-11
72
Keller (200 1), str. 202
73
Roy ( 1997), str. 231
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Situace získala nový rozměr během druhé světové války. Po německé invazi
v roce 1941 byla

většina

kampaní

sovětské

vlády pozastavena a

zároveň několik

culamá' ve středoasijských republikách začalo pod vedením Išana Babachana

organizovat petici pro
v Taškentu. Na konci

vytvoření

července

regionální muslimské duchovní správy se sídlem

1943 k tomu dala

sovětská

vláda svolení a první setkání

Středoasijské duchovní správy muslimů se konalo v říjnu následujícícho roku.
Sovětský

režim tak nejen

přiznal,

sovětské

nebude vymýcen ze

že islám nebyl a

společnosti,

ale

náboženských osobností a vývoj islámu v oblasti
cUlamá ',

modemismu.

75

kteří

alespoň

výrazně

74

v nejbližší budoucnosti

tak ovlivnil další osud

obecně.

stáli u založení Duchovní správy, se hlásili k islámskému

Se sovětskými ideology tak svým způsobem sdíleli pohled na islám,

který chtěli "očistit" od pověr a vyvést z hříšného stavu. 76 K legitimizaci postoje
Duchovní správy
poválečné

ke svatým

sloužit

řada

právních dobrozdání (jatwa) vydávaných po celé

období. c Ulamá' touto cestou odsuzovali jako "neislámské"
místům,

vůdců, přehnané

svátku

měla

uctívání svatých, nošení parandži,

náklady na náboženské oslavy a

qurbon-bairam

prostřednictvímfatwy

a

podobně.

Pozornost

Duchovní správa prohlásila, že

činnost

například poutě

súfijských duchovních

obřady, obětování zvířete

byla
půst

také

věnována

v době

půstu

není povinný pro ty,

kteří

se

živí fyzickou prací, povinná nebyla ani oslava konce postního dne (iftár) a vybírání
zakátu. Formou fatwy se oficiální culamá' dokonce

vyjadřovali

k negativnímu vlivu

alkoholismu na pracovní morálku. 77 Duchovní správa také podporovala prosazování
náboženského obřadu jako součásti "národní" identity. 78 Tím, že oficiální culamá' volali
po návratu k autentickému islámu, tak

vlastně

74

legitimizovali

činnost

Duchovní správy,

Ro'i (2000), str. 103-104
Rozdíl mezi džadídskými reformátory a vedením Duchovní správy v poválečném období byl ovšem ten,
že džadídisté pracovali v souladu s vlastními názory a z vlastní iniciativy, kdežto představitelé Duchovní
správy vydávali interpretace islámského dogmatu pod tlakem sovětského režimu.
76
Na příklad během půstu ve Ferganské oblasti v roce 1979 imám mešity Turk-kul Sabir Normatov
hovořil na základě instrukce Duchovní správy o významu Koránu a prohlásil: ,je nutné číst Korán pečlivě
a správně ho vykládat. Nesprávný výklad je velkým hříchem v očích Alláha. Islám nařizuje studovat
Korán důkladně a odmítat jakékoli odchylky." Dopis T. Abbasova A. A. Nurullajevovi, 4. ledna 1979,
GARF, fond 6991, opis 3, delo 1707, strany neuvedeny
77
Babadžanov, 8., O fetvach SADUM protiv neislamskich obyčajev, !slam na postsovetskom
prostranstve: vzgljad iznutri, Olcott, M. B. a Malašenko, A. (ed.), Carnegie, Moskva 200 I b, str. 170-184
78
Viz například N. Aširov, Islam i nacii, Izdatelstvo političeskoj literatury, Moskva 1975. Tato snaha
o změnu vnímání náboženského vzhledem k národnímu elementu byla jedním ze zásadních bodů
sovětské vize kontrolovaného islámu a směšování náboženských a národních prvků se jistě projevilo na
formování vnímání islámu mezi lidmi.
75

94

sebe samých a oficiálních mešit ve své pravomoci.

Nicméně

vztah mezi oficiálními

culamá' a státními orgány byl během celého poválečného období velmi složitý.

I když

měla

činnosti,

náboženské

loajální postoj v

čele

v jejím

očích

v nezáviděníhodném
islámu ve

být jedním z hlavních

státní moci

prostředí

společnosti,

své požadavky vůči státu.
vztahu islámu a

ve

zbožných

podezřelí.

79

stejně

jako Moskva vnímala snahy o posílení role

Správa se tak pohybovala

příznivé

politické konstelace a zvyšovalo

státu.

Představitelé

Duchovní správy ve svých

víře nevytvářela překážky

a že muslimská zbožnost a

představitelů

i "dobrým"

aktivní

sovětské

společenské

občanství

se

posilovaly. Pokoušeli se tak dokázat, že si muslimská

prezentovala islám jako zaostalý
vzájemně

tlaku

Obavy sovětských ideologů vyvolávala také argumentace

sovětské společnosti.

se

důsledku

v letech, kdy politika vůči náboženství ze strany režimu

komunita zachovala nejen svoji islámskou odlišnost, ale také

věřícím

přes relativně

z definice

sovětského

muslimů

skutečnosti vzájemně

k pokroku

byli i

téměř

promluvách tvrdili, že oddanost islámské
účasti

kteří

stáli významní culamá ',

byla relativně mírná, využívalo vedení správy

ohledně

Duchovní správy kontrola muslimské

místní obyvatelstvo vnímalo ústupky culamá' v

Nicméně přinejmenším

režimu.

-

cílů

To

samozřejmě protiřečilo sovětské

přežitek,

vylučovalo

s

významně přispívala

který bránil pokroku v

představou

Duchovní správy ale mohl být

nového

člověk

sovětským občanem. Právě představa

rétorice, která

sovětském

stylu- být

sovětského občana.

Podle

jak "dobrým" muslimem, tak

existence

sebevědomé

muslimské

komunity vyvolávala veké obavy mezi sovětskými ideology. 80
Činnost Duchovní správy byla ovšem z velké části také dána osobním postojem

jednotlivých

muftíů.

V době Išana Babachana bylo sice vydáno více než

třicet

fatew

To se týkalo například počtu vydávaných náboženských kalendářů. V poválečném období byly
muslimské kalendáře vydány na povolení Rady v letech 1944, 1946 a 1951 v nákladu 1O 000 kusů.
Duchovní správa pak v roce 1953 požádala Radu o povolení vydat kalendář v uzbečtině v nákladu 8 000
kusů, získala ovšem svolení vydat pouze 6 000 kusů. Tajemník ÚV KS Uzbekistánu Nijazov ovšem
protestoval proti povolení vydat kalendáře, protože to podle něj vedlo k aktivizaci náboženských autorit
ve Střední Asii. DopisE. Pesikiny a V. Furova N. A. Michajlovu, 9. března 1953, RGANI, fond 5, opis
16, delo 589, str. 67, 69. Podobné žádosti Duchovní správa posílala Radě a ústřednímu výboru strany
i ohledně navýšení nákladu Koránu, předání náboženských památek a mešit do její správy, zvýšení počtu
studentů v madrase Mir-Arab, zvýšení počtu poutníků, kterým bude dovoleno vykonat pouť do Mekky
apod.
80
Pozornost vůči islámu ve vědeckých debatách se zvýšila od sedmdesátých let a do roku 1991 se většina
sovětských prací soustředila především na kritiku těchto pokusů o "modernizaci" islámu a poukazování
na škodlivé aspekty jeho společenské doktríny. To bylo potřeba zvláště proto, že vzhledem ke strategii
"konstruktivní koexistence" a dokonce "integrace" přijaté ze strany oficiálního muslimského
duchovenstva byl přímý útok proti islámu obzvláště těžký, ne-li nemožný. Rorlich, A., Islam and
Atheism: Dynamic Tension in Soviet Centra! Asia, Soviet Centra! Asia. The Failed Transformation,
Fierman, W. (ed.), Westview Press, San Francisco 1991, str. 196
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o

různých

odkazoval

otázkách
kromě

ohledně

školy

Koránu a

hadíthů

Změna přišla

vzdělání

přes

K jeho postoji

i na konsensus místních culamá' hanafíjské právní
Věnoval

se

hlavně

obnovení možnosti

a založení rozsáhlé knihovny, kam daroval

začal

přispěl zřejmě

většinu

svých

odvolávat na hanbalovský madhab a argumenty salafiji.

studijní pobyt v Saúdské Arábii na konci
při různých

zvyků,

let

proto také

obviňoval

z podpory

jako bylo uctívání svatých, súfismus a

léčitelství.

konfereních apod.

oficiálních i neregistrovaných culamá ', které

takových neislámských

čtyřicátých

Tvrdě

a kontakt s hanbalovskými teology
řadu

modernistický postoj se Babachan

s nástupem jeho syna Zijavuddina Babachanova v roce 1957, který

se ve svých promluvách a

kritizoval

i

otázek uctívání svatých apod.

vyššího islámského
knih.

obřadnosti, nicméně

Po jeho smrti v roce 1982 byl zvolen na pozici muftího jeho syn Šamsuddin
Babachanov, který již ani

neměl dostačující vzdělání,

nezajímal se o právo a teologii,

pil a Duchovní správu za něj řídili jeho podřízení. Šamsuddin byl tak neoblíbený,
že v

době zmírňující

se politiky koncem osmdesátých let dokonce lidé v Taškentu

demonstrovali za jeho odstoupení, což se podařilo v roce 1989. 81
Založení oficiální muslimské reprezentace fakticky vedlo k vytvoření diskursu
"oficiálního" versus "podzemního" islámu. Oficiální instituce
a interpretovat islám, ale také generovat skupinu lidí,
"služebníci kultu" islámu v rámci systému.
během

poválečného

celého

a náboženských
v

sovětském

spolků

Počet

kteří

měly

byli

nejen reprezentovat
legálně

uznáni jako

"oficiálního duchovenstva" byl ovšem

období velmi nízký i vzhledem k omezené síti mešit

po celé zemi, jejichž

potřeby měli naplňovat.

Uzbekistánu 266 registrovaných "duchovních", z

V roce 1985 bylo

čehož

22 pracovalo

v Andižanské oblasti, 19 v Namanganské oblasti a 15 ve Ferganské oblasti. 82
Náboženské "služby"

nesměl

mimo
kteří

ze zákona vykonávat nikdo. Tisíce lidí,

řady

"registrovaného duchovenstva"

zastávali v místních komunitách roli

náboženské autority, se tak ocitli v kategorii "neregistrovaného duchovenstva". 83
Většinou

se jednalo o lidi,

a recitovali úryvky z Koránu
komunity.

Někteří

kteří

žili v určité vesnici nebo mahalle, vedli modlitby

při obřadech

a nadále plnili náboženské

potřeby

místní

z nich také vedli modlitby v místních neoficiálních mešitách.

81

Islam na terrorii (2003), Vol. 4, str. 12-13
Statističeskije otčoty po dejatelnosti religioznych organizacij v oblastjach Uzbekistana v 1985 g.,
GARF, fond 6991, opis 3, delo 3130, strany neuvedeny
83
V sovětské terminologii byli obecně nazývání "kočovní muflové" včetně těch, kteří sloužili v konkrétní
mešitě a necestovali do sousedních rajónů.

82

96

většinou

Jejich znalosti islámu byly

velmi základní -za situace, kdy

kromě

dvou

oficiálních náboženských škol neexistovala možnost studovat v madrase, byla výuka
prostředí

v ilegálních maktabech jedinou cestou získání znalostí mully a v ženském
otin.

84

Nejčastěji byli potomky místních náboženských osobností, kteří byli zlikvidováni

ve dvacátých a třicátých letech, menší
maktabů

represemi

zůstala

polouzavřených

nebo

z nich získala náboženské

přežila

a madras a

náboženských znalostí tak
uzavřených

část

vzdělání ještě před

útok proti islámu. Kontinuita

alespoň

určité

do

dynastií náboženských

předávání

míry zachována a tradice
činovníků pokračovala

i za

sovětského režimu. 85 Tito lidé navíc pocházeli často souběžně i z rodin sa;jidů nebo
chodžů či išánů

a

šejchů, kteří

znalost

získávali od svých rodičů a prarodičů.
Místní mullové se v
celý život

patřili

pracovali jako
orgánů.

rituálů

a Koránu

některých případech

mezi "vesnické aktivisty".

jako mullové a otin

dokonce rekrutovali z řad lidí,

Někdy

předsedové kolchozů, někteří

učitele

v místní

z nich byli

komunitě.

příbuzní představitelů

To platilo v menším

duchovní autority otin. Navíc i když tito náboženští
kontrolu

sovětského

často

režimu a

ambivalentní.

zástupců

Například

kteří

zastávali funkci v místním aparátu,

Jiní nadále pracovali v kolchozu nebo ve státním podniku a

funkce mully nebo

byl

stejně

86

vůdci

místních

zároveň

měřítku

plnili

i pro ženské
přímou

fungovali mimo

Rady a Duchovní správy, jejich vztah k režimu

od konce sedmdesátých let místní

úřady začaly

jmenovat neoficiální mully, aby sloužili v rajónech, kde nebyly registrované mešity.
provádět

Mohli
(včetně

náboženské

recitace Koránu

mohli organizovat cesty
podle státních
směli

při

obřady

přednášet

modlitby na svatbách,

vzpomínkových rituálech po smrti),

věřících

orgánů činnost

být také placeni. Na

a

příklad

během půstu

do registrovaných mešit. Tímto

neregistrovaných

mullů výrazně

pohřbech

způsobem

a také

se

měla

snížit. Za tyto služby

v Kokandu dostávali 100 rublů za

měsíc,

ale všechny

Otin neměly možnost studovat v madrase ani v minulosti. Nicméně i mullové v minulosti často měli jen
základní vzdělání.
85
Například na začátku 20. století žily v qišloqu Korašoch ve Ferganské oblasti, který měl asi 600
obyvatel, alespoň dvě rodiny, jejichž členové sloužili dědičně jako mullové. Hlavou jedné z nich byl
Abdulaziz-ajlám a místní obyvatelé často vzpomínají na jeho vnuky Ubajdulla a Nišonbaje, kteří byli
považováni za dobré mully. Na konci 80. let byly v tomto qišloqu, který měl v té době asi 2 000 obyvatel,
dvě rodiny nebo příbuzenské skupiny, jejichž členové patřili ke skupině dědičných mullů. Jednu skupinu
vedl Sajfiddin Madrachimov (narozený 1916), který byl imámem v qišloqu Korašoch. Jeho matka (ofin)
byla dcerou Ubaidullo-machsuma, pravnuka Abdulazize-ajláma. Abašin (I 997a), str. 116-117
86
Súfiové, sajjidi a chodžové byli výrazně zastoupeni i mezi oficiálním duchovenstvem. Muminov, A.,
Traditional and Modern Religious-Theological Schools in Centra! Asia, Centra! Asia and the Caucasus
website, Stockholm 1999, http://www.ca-c.org/dataeng/09.muminov.shtml
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97

věřících

peníze, které vybrali od
mešitám.

za své služby,

měli

odevzdávat registrovaným

87

Vztah lidí k náboženským
Někteří

osobnostech.
a

přednášet

a

přitahovali

činovníkům

z velké

části

závisel na jednotlivých

z nich, i když byli registrovaní a museli dodržovat pravidla

promluvy rozesílané Duchovní správou, ne vždy následovali instrukce
lidi svým charisma,

a relevantní témata.

Samozřejmě

vzděláním

a zajímavými promluvami na aktuální

riskovali potrestání a

někdy

byli opravdu odvoláni za

systematické porušování sovětských zákonů. Často se nicméně nadále aktivně účastnili
náboženského života v místní

komunitě.

autoritu, místní solidárnost převážila nad
Ani v praxi mezi

činitelé

byli ve

zvenčí.

Prvotní

vzdělání

mohlo zdát

sovětským

těmito dvěma

hranice. Náboženští

a i nadále udržovali kontakt nejen v

Pokud byl místní imám oblíbený a

měl

systémem.

"skupinami" neexistovala žádná opravdová

skutečnosti

mnohem více propojeni, než by se

získávali vždy od místních neoficiálních

důsledku

rodiných nebo místních vazeb a

mullů

vztahů.

Často byli totiž culamá' po dokončení madrasy posíláni do místa svého původu, kde

znovu obnovovali staré neformální kontakty s místními neoficiálními náboženskými
autoritami. 88 I postupně se stupňující spor mezi "tradičními" hanafíjskými culamá'
a novou generací prosazující purismus na
madhabu vznikl

Jeho

napříč

kořeny

oficiálním

se váží k

základě

argumentace hanbalovského

rozdělením.
činnosti

jedné z nejvýznamnějších osobností mezi

neoficiálními culamá ', Muhammada Hindustáního (1895-1989). Byl to hanafíjský teolog
s velmi dobrým

vzděláním,

který studoval v Kokandu, kde se narodil, a

pokračoval

v Buchaře, Afghánistánu a Indii. 89 Po pouti do Mekky se v roce 1929 vrátil do
Sovětského

svazu, kde byl

třikrát zatčen

částech

Ruska. Pak sloužil v

v jedné

mešitě

a strávil více než osm let v exilu v různých

sovětské armádě

v Dušanbe, než byl

a po válce krátce pracoval jako imám

opět zatčen.

Po smrti Stalina v roce 1953 byl

propuštěn a plně rehabilitován a začal pracovat pro Akadamii věd Tádžikistánu. 90

Informacija Ch. Kušakova A. Chatambekovi, 29. května 1985, GARF, fond 6991, opis 3, de1o 3109,
strany neuvedeny.
88
Roy (1997), str. 230
89
Muminov (1999), internetový zdroj
90
Babadžanov, B., Kami1ov, M., Muhammadjan Hindustani (1892-1989) and the Beginning ofthe "Great
Schism" among the Muslims of Uzbekistan, lslam in Politics in Russia and Centra! Asia (Early
Eighteenth to Late Twentieth Centuries), Dudoignon, S. A. a Komatsu, H. (ed.), Kegan Paul, London
2001, str. 197-199. V pozdějším článku Babadžanov ovšem píše, že sloužil v mešitě v Dušanbe až do
konce svého života a patřil tak do řad oficiálního duchovenstva. Babadžanov, B., Islam in Uzbekistan:
87

98

komentáře

V soukromí psal
svazkového
Soukromě

překladu

také

učil

a

k náboženským

Koránu do
přednášel

uzbečtiny

textům

a mystické poesii,

s anotacemi, který

a jeho kázání byla nahrána a

dokončil

včetně

šesti-

v roce 1984.

tajně šířena

mezi jeho

stoupenci. 91
Někteří

z jeho

k islámu v místní
které si vybírala

žáků

postupně začali

ovšem

společnosti. Především

většina imámů

prosazovat

radikálnější přístup

vyslovovali nesouhlas s neutrálními tématy,

pro obsah svých promluv, místo toho, aby

soudobé žhavé otázky. Vadila jim také nízká

úroveň

znalostí

imámů,

řešili

s lidmi

jejich faktické

vzdálení od lidí apod. 92 Od sedmdesátých let proto začali prosazovat purismus
v

obřadech

i

předpisech

islámu.

Například

'Abduvali qori Mirzajev, imám v

mešitě

v Andižanu, tvrdil, že Ahmad ibn Hanbal volal po neuznání Abu Hanífy, Málika
i Šáfi'ího. 93 Podobné postoje prosazoval i další Hindustáního žák Rahmatulláh qori
'Alláma.
Hindustání své žáky ovšem

označil

za wahhábovce a odsoudil je za odklon

od tradičního hanafíjského madhabu. 94 Protistojící strany se začaly stále více obviňovat
z nedostatku víry a bojovaly o vliv u místních obyvatel. V roce 1983
ve Ferganské

dolině někteří

stoupenci

puristů otevřeně

vyzývali

věřící,

například

aby bojkotovali

registrované mešity a nekupovali maso, sladkosti a jiné výrobky ve státních obchodech,
protože prý nebyli čisté. 95 Již ve druhé polovině osmdesátých let tak v oblasti probíhal
intenzivní spor o "správnou" podobu islámu ve
přístupnosti

1989 se

v místní
většina

zvolený muftí snažil tento stále se více

se mu to, a na

komunitě

přelomu

zataženy do sporu

v

násilně

sekularizované

vyostřující

Ještě

v roce

konflikt urovnat, ale

osmdesátých a devadesátých let tak byly vztahy
"tradicionalistů"

lidí musela nějak vymezit. V každém

přežitkem

který získával na síle i díky

knih a kazetových nahrávek s promluvami jednotlivých stran.

nově

nepodařilo

společnosti,

případě

společnosti,

versus

"puristů", vůči

kterému se

se ukázalo, že islám nebyl mrtvým
ale že v

měnících

politických,

From the struggle for "Religious Purity" to Political Activity, Centra/ Asia: A Gathering Storm?, Rumer,
B. (ed.), M. E. Sharpe, Armonk 2002, str. 306. Nicméně většina autorů se přiklání k první verzi.
91
Babadžanov, Kamilov (2001), str. 200
92
Muminov (1999), internetový zdroj
93
Jeho vzdělání ho kvalifikovalo k tomu, že mohl čerpat přímo z původních zdrojů a praktikovat idžtihád.
Jeho promluvy se zachovaly na 86 kazetách a každá se věnuje jinému tématu. Muminov (1999),
internetový zdroj
94
Babadžanov, Kam ilov (200 I), str. 20 I
95
Ro ·i (2000), str. 346

99

společenských

a

hospodářských

podmínkách získával

postupně

nový význam na úrovni

místní komunity i ve vnímání jednotlivce.

3.4 Náboženské vzdělání

vzdělání uplatňovaný

Systém náboženského
příchodu Rusů

celou

řadou změn.

Základní muslimská škola, takzvaný maktab, byla

v podstatě v každé mahalle.

Většinou

někdy

mešitě

výuka probíhala i v

nejváženějších

to byla místnost nebo budova v sousedství mešity,

nebo v soukromých domech. Na

osob nebo celé komunity byl
Většinou

nebo muezzin místní mešity.

v oblasti po staletí prošel od doby

učitelem

základě

souhlasu

(domulla) obvykle vybrán imám

byl v maktabu jeden

učitel

a když

měl hodně

žáků, vybral si k sobě ze starších studentů pomocníky, přibližně jednoho na deset dětí. 96

Do maktabu

většinou

chodili všichni chlapci z mahally ve

věku

od

čtyř

do

dvanácti let. 97 Počet žáků v jedné škole byl 5-30, někdy až 40 chlapců. 98 Výuka
v základní škole trvala od dvou do pěti let v závislosti na individuálním postupu. Škola
nebyla povinná, všichni žáci docházeli v podstatě

dobrovolně.

Otec nebo jiný

dospělý

příbuzný přivedl chlapce do školy k učiteli, kterému přinesl plov 99 , talíř sladkostí

a rozinek nebo jakékoli jiné
slova: "pane,

přivádíme

pohoštění.

vám naše

Podle

dítě, učte

některých svědectví zároveň

pronesl

ho, bijte, jestli ho dokonce zabijete,

nebudeme vás obviňovat, maso je vaše, kosti naše." 100 Především se ovšem s učitelem
dohodl na
maktabů

ceně

výuky. Ve

městech

Ferganské doliny fungoval také

pro dívky a výuka obvykle probíhala v

domě učitelky

značný počet

- otin, respektive

Například v každé mahalle v usedlostech Mindon, Vuadyl i Šachimardan fungovaly jeden až dva
maktaby. Školy bývaly i ve vlastním domě učitele, bohatý a slavný člověk mohl zorganizovat domácí
maktab pro své děti, příbuzné a sousedy a pozvat zkušeného domullu jako učitele. Satvaldyjev (1995),
str. 19. V Namanganu v roce 1911 ruské orgány napočítaly 100 maktabů, ve skutečnosti byl jejich počet
zřejmě vyšší. Masalskij (1913 ), str. 704
97
Aini píše, že do jeho maktabu chodili i chlapci z vedlejší usedlosti, protože jejich patřila k chodžům,
kteří byli uznáváni za zbožnost a znalosti, takže někteří zásadoví muslimové sem posílali své chlapce
raději než do vlastního maktabu. A in i, S., The Sands oj Oxus, Boyhood Reminiscences oj Sadriddin A in i,
Perry, J. R. a Lehr, R. (překlad), Mazda Publishers, Costa Mesa 1998, str. 224-225
98
Například podle statistik z roku 1899 bylo ve dvou oblastech Turkestánu - Syrdaryjské a Ferganské,
4 632 maktabů s 44 773 žáky, což by znamenalo, že na jeden maktab připadalo kolem deseti žáků. Počet
maktabů neustále rostl. Satvaldyjev ( 1995), str. 19-20
99
Plov je pokrm z rýže, masa a zeleniny, v každé oblasti se připravuje podle vlastního receptu.
100
Nalivkin, Nalivkina (1886), str. 58. Aini (1998) ve svých vzpomínkách zmiňuje násilnou povahu
hodin v maktabu, ale především se jednalo o vzájemné bitky mezi žáky a učitel zasahoval pouze
v případě, že rvačky přesáhly snesitelnou mez. Navíc učitel většinou pouze rozdal úkoly a na většinu
doby odcházel. Způsob společné výuky pro chlapce od 4 do 12 let v jedné malé místnosti tak
neposkytoval příliš prostoru pro metodologický přístup a rychlost postupu jednotlivých chlapců záležela
pouze na jejich vůli, inteligenci a píli.

96

100

v ženské části domu ičkari. 101 Ve venkovských usedlostech bylo velkých dívčích
maktabů

jen málo, ale v každém qišloqu se u místní otin

učily alespoň

někdy

2-3 a

i více dívek z místních mahall. 102
Na

venkově

a

zvláště

tam, kde bylo

obstojně

málo gramotných lidí, se práce

učitele

platila vcelku

alespoň

16 kg pšenice za rok za každého žáka a kromě toho

peníze, sladkosti, látku a

nejčastěji

relativně

a

podobně.

v naturáliích. Domulla

Otin, která

učila

čas

od

většinou

času

dostával

malé dárky jako

dívky u sebe doma, dostávala také

pšenici. 103 Ve městech domulla smluvený plat většinou nedostával a místo toho mu
každý

čtvrtek

žáci nosili takzvaný pejšanbalik (pejšanba -

čtvrtek)

- tedy peníze, obilí

nebo rýži v závislosti na majetnosti rodiny chlapce. Domulla i otin také dostávali malé
dárky po
kdy

ukončení

především

části

každé samostatné

chlapci

večer

výuky a

každoročně před začátkem půstu,

obcházeli s popěvky vesnici a všechno, co vybrali, dávali

svému učiteli. 104
Výuka probíhala

denně kromě pátků

a

svátků.

Na první

žáka opakovat slova první súry Koránu a v následujících
foneticky arabskou abecedu. Místo
plechové

destičky,

na které psal

slabikáře

části

hodině učitel

měsících

domulla používal malé

abecedy. Poté se

ho

nechal

začal učit

dřevěné

děti učily nazpaměť

nebo

Haftjak

(doslova sedmina Koránu), který obsahoval výběr kratších súr, četly Korán a knihu Čor
Kitob (Čtyři knihy) 105 , která obsahovala základní pravidla islámu, výklad rituální očisty,

modlitby, půstu apod. Často se také učily recitovat některé básně, například z poesie
Háfize. 106 Podobný byl i způsob a obsah výuky pro dívky. 107 V některých školách se
učilo i základům aritmetiky ('ilm al-Jará 'id), i když pouze pro ty, kteří si to přáli. 108
Nicméně většina dětí,

schopna

číst,

pouze

pokud je to

zpaměti

nenaučil učitel

opakovat

nebo

rodiče,

naučené části textů,

101

nebyla ve

skutečnosti

jejichž obsahu ani

často

Islam na territorii (2001), Vol. 3, str. 78
Satvaldyjev (1995), str. 20
103
I když často dvakrát méně než mulla. Nalivkin, Nalivkina (1886), str. 57
104
Tento zvyk se dodržoval především na vesnicích a jmenoval se ramazanlik. Domulla dal dohromady
rýmy ramazanliku, které se žáci naučili nazpaměť a recitovali s nápěvkem (v některých vesnicích se
recitoval pouze rodičům, stejný zvyk byl i u dívek). Podobný zvyk se dodržoval i v době oslav nového
roku (naurúzlik). Nalivkin, Nalivkina (1886), str. 57-58
105
Čar Kitob byla ale napsána persky, takže ji děti z turkicky mluvících rodin nemohly rozumět.
106
A ini ( 1998), str. 249
107
Islam na territorii (2001), Vol. 3, str. 78
108
Věda o povinných podílech, zabývající se aritmetickými propočty různě podmíněných nároků
jednotlivých skupin dědiců. Kropáček (1992), str. 132. V místním podání výuka 'ilm al-Jará 'id
zahrnovala dědičné právo a krátký kurz matematiky (první čtyři pravidla aritmetiky a výklad měření
obsahu nejjednodušších geometrických tvarů, které jsou nutné při meření půdy). Nalivkin, Nalivkina
(1886), str. 60-61
102

101

nerozuměla.

Většina chlapců

v zemědělství, kde psát a

po

dokončení

číst nepotřebovali), někteří,

přepisováním knih nebo se šli dále učit na písaře.
dětem

základní

představy

Rusů

tradiční

co se

naučili dobře

psát, se živili

Maktaby tak především předávaly

andělích,

a pronikáním nových

školství ze Západní Evropy a Osmanské
nahradit

109

(především

pracovat

o islámu, hlavních náboženských povinnostech muslima,

o pěti denních modlitbách, o půstu a také o Bohu,
S příchodem

začala

maktabu

říše

trendů

posmrtném

životě

apod.

v organizaci všeobecného

vyvstala otázka

potřeby

reformovat nebo

maktaby tak, aby školy byly schopny poskytnout

dětem funkční

gramotnost. Návrhy a pokusy o reformu nebo nahrazení maktabu vycházely ve
Asii ze dvou stran. Tou první byla carská vláda, která se

prostřednictvím

rusko-místních škol pokoušela spojit ruské vzdělání s islámským.
tradičního

vytvářející

skupina

některých

takzvaných

110

školského systému nebo vybudování jeho alternativy usilovala i

Střední

O reformu
postupně

se

culamá ', obchodníků a intelektuálů, nazývaná džadídisté

podle nové metody (usúl-džadíd), kterou prosazovali. Ti byli inspirováni
debatami a vývojem v Osmanské

říši,

postupně přijaty

kde byly

především

nové metody výuky

v základních školách. 111 Celá otázka vyvolávala extrémní vášně v místní muslimské
společnosti, především

v řádách culamá ',

odchod od islámu a také útok proti vlastní
reformátoři tvrdě

kritizovali.

Například

kteří

v pokusech o reformu

autoritě

ve

společnosti.

vzdělání viděli

Za to je také džadídští

v červnu 1906 místní noviny Tarakki psaly, že

muflové, kteří si nárokují titul potomků proroka, neplní povinnosti šarz.cy a naopak brání
pokusům těch, kteří

v srpnu 1906

se snaží probudit muslimy a seznámit je s vědou. Stejné noviny

obviňovaly

culamá' z toho, že

"kvůli

obyvatelstvo žije v temnotě a nevědomosti, což

nim mnohamilionové muslimské

způsobuje

zkázu a neštěstí v posmrtném

112
i současném životě, mění lidi na slepé a hluché".

Písaři si vydělávali denně od 1O do 40 kopějek (60 vydělávali pouze ti, kteří měli obzvláště krásné
písmo). Nalivkin, Nalivkina (1886), str. 60
110
Zájem o obsah a funkčnost základního školství se v Rusku objevil již v polovině 19. století. O ruskomístních školách viz podkapitolu 1.2 Carská politika vůči islámu.
111
Nízká úroveň gramotnosti mezi obyvatelstvem vyvolávala naléhavé obavy osmanských vládců již od
začátku šedesátých let 19. století. Postupně získala přízeň fonetická neboli nová metoda výuky abecedy.
Muslimové v Ruské říši o této debatě věděli. V Osmanské říši byla ovšem nová metoda zavedena v rámci
systému státem sponzorovaných a financovaných škol, zatímco v carské říši naopak existovala v často
malém prostoru poskytnutým státem pro "náboženské" školy. Khalid ( 1998), str. 161-162
112
Carská vláda ovšem tyto noviny brzy zakázala kvůli obavě z šíření idejí panturkismu a panislámismu.
Litvínov (1998), str. 116
109

102

Podle nové metody se abeceda
metody používané v maktabech.

měla vyučovat

foneticky na rozdíl od sylabické

Cílem bylo děti především naučit číst a psát,

113

vyučovat se měla i aritmetika, zeměpis, věda a historie. 114 Náboženská výuka měla
tvořit

výraznou

část

rozvrhu a témata byla

značně

podobná

těm,

která se

vyučovala

v maktabu. Děti se také učily recitovat Korán podle principů tadžwídu 115 , přednes pěti
denních modliteb apod. Při výuce se nadále využívala mystická poesie a modlitba byla
v novometodických

školách

a blahořečením proroka.
záznamy, byl
bavlny, který

otevřen

116

povinná.

Školní

začínaly

akce

recitací

Koránu

První místní reformní maktab, o kterém existují konkrétní

v Andižanu Sultánem Murád-bajem, majitelem továrny na

zaměstnal

učitele,

tatarského

aby vedl výuku

čištění

dětí zaměstnanců

jeho

podniku. 117
nicméně

Prosazování novometodických škol probíhalo
Mnoho škol po svém

otevření opět

finančním problémům, nepřátelskému

komplikoval

nedostatek

učitelů.

rychle zaniklo

dělat veřejné

Jediným

113

žáků.

účinným

118

argumentem

Džadídisté si

zkoušky, na které byli zváni

viděli úspěchy nového systému.

nezájmu ze strany

rodičů,

postoji ze strany ruské správy apod. Situaci také

reformních škol tak byly výsledky jejich
škol zvyk

kvůli

jen velmi pomalu.

vypůjčili

členové

pro existenci
z rusko-místních

místní elity, aby sami

I když byly výsledky těchto pokusů v některých

Na místo učení se nazpaměť názvů písmen se kladl důraz na učení zvuků, které písmena

představovala.

Učitelé v těchto školách trvali na názvu muallim podle tatarského a osmanského vzoru, na rozdíl od
domully, jak se říkalo učitelům v maktabu. Důraz byl kladen i na vnější podobu škol, kdy žáci měli sedět,
škola měla okna, mapy apod. Khalid ( 1998), str. 163-164
115
Tadžwíd je zvláštní způsob umělecké recitace Koránu. Tento vytříbený přednes, zvláště jeho pomalá
varianta tartí/, se široce uplatňuje jako ceněná součást společenského života (v rámci rodinných slavností
a vzpomínkových setkání atd.). Kropáček (1992), str. 33
116
Khalid (1998), str. 172
117
Andižanský ujezd byl jedním z hlavních center pěstování bavlny a testování odolnosti nových druhů.
V roce 1909 bylo jen v Andižanu a jeho okolí 36 továren, kde se čistila bavlna. Masalskij (1913),
str. 708-709
118
I když džadídisté zdůrazňovali negramotnost učitelů v maktabech, jen málo z nich mělo vyšší
vzdělání, nemluvě o pedagogické průpravě. Džadídské učebnice byly také amatérským dílem, i když
odhodlaným. Do roku 1912 ve školách učilo mnoho Tatarů, to se ale změnilo po carském ustanovení,
které nařizovalo, aby učitelé byli stejné národnosti, jako děti, které učili. Problémy přinášela také praxe
poplatků za studium. Výměnu znalostí za peníze považovala řada rodičů za protikladné místním zvykům
a učitelé byli obviňováni, že je zajím~í pouze peníze. Ti samozřejmě protestovali, protože se považovali
především za služebníky národa, nicméně výuka ve školách pro ně zároveň byla velmi často zdrojem
obživy. Navíc stát novometodické školy nepodporoval, takže bylo jen velmi těžké je udržet v chodu.
Khalid (1998), str. 166-167, 178
114

103

oblastech celkem

úspěšné,

až do konce carského režimu ve

usedlostí i měst převažovaly tradiční maktaby.
Kromě maktabů

Střední

existovaly i další specializované školy jako

nebo dalailchony. V usedlosti Vuadyl se

Asii ve velké

části

119

například

v qorichoně

slepí lidé, kde se pod vedením domully nebo qori-bašiho

například

qorichony

učili především dospělí
učili nazpaměť

Korán,

a dostali pak titul qori, který se přidával k jejich jménu. 120 V dalailchoně se mohli lidé
vzdělávat pro funkci maddacha. 121

Po

dokončení

od patnácti let

maktabu mohli chlapci

věku.

pokračovat

Madrasy byly ve všech

městech

ve studiu v madrase, obvykle
větších

i ve

usedlostech, které

měly bazar a kde v dřívějších dobách žili obchodníci či hodnostáři chána. 122

Vybudování madrasy a

finanční

považovány za bohulibou

činnost,

podpora jejího fungování byly totiž
a proto byly všechny v té

prostředků

postaveny ze soukromých

době

Počet studentů

studentů

124

a

madrasy,

ve

tvořily

pozemky

123

kteří

byli nazýváni mulla, závisel

velikosti majetku náboženské nadace. V Kokandu
200

existující madrasy

místních zámožných lidí. Fungování madras bylo

finacováno z příjmů náboženských nadací (waqf), které obvykle
darované zakladatelem madrasy.

tradičně

významné andižanské

měla

madrase

například

především

na

madrasa až

Mahmud-Alí

studovalo

až 300 lidí. 125 Většinou se ale počet studentů pohyboval od 15 do 100 lidí. Výše
stipendia byla 4-35
správce.

Většina

rublů

madras

za rok v závislosti na

měla

příjmech

z waqfu a poctivosti jeho

ovšem jen malý majetek a někdy i žádný. V takových

případech studenti nedostávali stipendium a museli se živit sami. 126

119

Podle ruských údajů fungovalo v celém Turkestánu před bolševickou revolucí 7 290 maktabů s téměr
70 000 žáky. Park (1957), str. 23 8. Tento počet tvořil 2/3 celkového počtu náboženských škol v celé
carské říši. Litvinov (1998), str. 113
120
Místní obyvatelé starší generace ve Vuadylu si například pamatují jména Mašraba-qori a Džamaljaqori, kteří získali vzdělání v madrase Mašad Margilanského ujezdu. Tito recitátoři Koránu byli dobře
známí a oblíbení v první polovině 20. století ve Vuadylu, Šachimardanu a okolních vesnicích.
Satvaldyjev (1995), str. 20
121
Podle oficiálních ruských údajů ale bylo v celém Turkestánu začátkem století 271 qorichon
a 2 dalailchony. Litvinov ( 1998), str. 113
122
Například ve Vuadylu ve Ferganské oblasti byla madrasa "Medrese Išbaja". Satvaldyjev (1995),
str. 21
123
Například v usedlosti Ajkyran v Namanganské oblasti na konci devatenáctého století madrasu postavil
místní zámožný obchodník Muhmut-bájbača, který ji věnoval asi 150 tanapů půdy (rozměr tanapu se lišil
ve velikosti od dvou pětin akru po jeden a čtvrt akru podle lokality). Suchareva, Bikžanova (1955), str. 39
124
Nalivkin, Nalivkina (1886), str. 61
125
Masalskij (1913), str. 708-709
126
Litvinov (1998), str. 133-134
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Doba výuky v madrase většinou trvala od osmi do dvaceti let. 127 Studium bylo
rozděleno

do

tří stupňů

úrovně

podle

dosažených znalostí. Každý, kdo si myslel, že již
stupně, přednesl učiteli

má dostatek znalostí, aby mohl postoupit do dalšího
a skládal u mudarrisa zkoušku.
znalostí se stával jen

zřídka.

Přechod

stupně

do vyššího

Výuka probíhala

většinou

v případě

po celý rok,

přání

své

nedostatečných
část

týdne byla

věnována výuce a zbytek měli muflové volno na opakování nastudovaných knih. 128
představovala

Jestliže výuka v maktabech
náboženských

textů

zůstali

a žáci

získat na svou dobu kvalitní
věrouka

především

memorování

úryvků

v podstatě negramotní, v madrasách mohli studenti

vzdělání. Vyučovalo

a základy dogmatiky.

Zároveň

především

se

se studenti

učili

náboženské právo,

arabskou gramatiku,
Kromě

matematiku, základy aritmetiky, úvod do algebry a výklad logiky.

toho

četli

nejvýznamnější literární díla, někdy se věnovali filosofii, astronomii, medicíně apod. 129

Ve

většině

madras byl jeden

učitel,

ve velkých madrasách, které

měly

se studenti jednoho kurzu nebo studující stejnou knihu scházeli u svého
z žáků

četl,

vysvětloval důležité části

známých

příjmů

200.

Příjem mudarrisů

z waqfu, který k madrase

Kromě

toho

textu.

se

Nezřídka

stejně

jako v případě

studentů

dostávali 30-100

studenti a jejich

rodiče

Jeden

na tyto lekce

lidé.

k žádné madrase a dávali lekce

patřil. Průměrně

nejmajetnější

učitele.

opravoval výslovnost,

obyčejní

studenti i z jiných madras, nebo

učitelé, kteří nepatřili oficiálně

ve škole i doma.

přečteného

a podával výklad

učitelů přicházeli

existovali i

učitel

další ho sledovali podle svých knih,

mudarrisů,

více

Stejně

tak

soukromě,

lišil podle objemu

rublů

dávali

za rok,

učitelům

někdy

dárky

od 3 do 40 rublů za zakončení každé jednotlivé knihy. 130
Studium v madrase bylo

nicméně

podmíněno

pronájmem takzvané cely

(hudžra), tedy místnosti v budově madrasy. 131 Právo na užívání hudžry se většinou

prodávalo
hodiny

relativně levně

mudarrisů,

příslušnosti

již

při stavbě

madrasy a zahrnovalo i možnost

využívat místní knihovnu a dostávat také

část příjmů

navštěvovat

z waqfu podle

k danému stupni studia. Vzhledem k doživotnímu charakteru tohoto práva

Někdy lidé zůstávali v madrase až do konce svého života, který strávili studiem bohosloví, práva
a filosofie. V roce 1899 se Ferganská oblastní správa pokoušela omezit přijímání starých lidí do madras,
ale tento pokus se nezdařil, protože ruské orgány ani neměly kontrolu nad stále se měnícím počtem
studentů. Litvinov (1998), str. 133
128
Nalivkin, Nalivkina (1886), str. 62-63
129
Litvinov (1998), str. 134
130
Nalivkin, Nalivkina (1886), str. 63-64
131
Takových místností bylo většinou při madrase 20-70, ve velké madrase v Andižanujich bylo dokonce
přes sto. Masalskij (1913 ), str. 708-709
127
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řada vlastníků

hudžry ovšem v podstatě v madrase nestudovala a místnost pronajímala

za vyšší cenu, než byla pořízena. 132 Jiní po ukončení madrasy své právo prodali
zájemcům, často

jednomu nebo více

ovšem za podmínky, že

v cele bydlet i nadále a bude dostávat

původní

poměrnou část příjmu. Kromě

vlastník

zůstane

toho, že byl pak

v madrase neustále nedostatek ubytování, si řada studentů studium nemohla dovolit. 133
V

budově

madrasy byla

kromě

cel také

většinou

jako posluchárna (darschona). Oficiální údaje o

počtu

vzhledem k charakteru místní carské správy a

mešita a místnost, která sloužila

madras i

především

studentů

se velmi lišily

díky relativní neznalosti

místního prostředí. 134 Podle některých údajů bylo v Kokandu v sedmdesátých letech
15 madras, kde se učilo 1 500 lidí. 135 V roce 1892 bylo celkově ve Ferganské oblasti
120 madras a 5 407 mullů, kteří se zde učili, včetně 916 mullů z qišloqů. 136 Počet
madras se také zvyšoval - pokud byly koncem devadesátých let v Namanganu

čtyři

madrasy, v roce 191 Ojich už bylo dvacet. 137 Celkem bylo podle oficiálních údajů v roce
1914 v Turkestánu 376 madras s 10 000- 12 000 studenty. 138
Ustanovení carského režimu

nemělo

na fungování madras

příliš

velký vliv,

i když ruská správa zavedla dohled nad jmenováním mudarrisů a správou náboženských
nadací.

139

především

Systém vzdělání v madrasách se stejně jako výuka v maktabech stal
terčem

racionálního pojetí

kritiky ze strany reformního hnutí
světa

islám

představovala

V rámci jejich

správné chápání islámu vyžadovalo znalost základních

v originále. Kritizovali proto nejen špatnou
formu studia islámu

džadídístů.

úroveň

výuky arabštiny, ale

prostřednictvím komentářů řetězce

především

uznávaných autorit, ve kterých

praktika interpretace. Podle nich byla šan-c a a ryzí islám

kompatibilní s potřebami doby a k jejich

naplnění

132

textů

bylo

potřeba

plně

pouze moderního

Zákaz šarí':y ve vztahu k prodeji majetku waqfu (který se vztahoval i na pokoje v madrase) byl
obcházen tak, že se prodej hudžry oficiálně vedl jako zakoupení předmětů, které se v ní nacházely,
například žebříku, hliněného škopku nebo metly. Suchareva (1960), str. 62-63
133
V madrasách, kde se hudžry neprodávaly, rozhodoval většinou o jejich obsazení učitel. Studenti
neměli společnou kuchyni, potraviny se kupovaly odděleně pro každou celu, často dokonce v jedné
hudžře 2-3 lidi neměli společné jídlo. Celkově byla strava dost chudá a špatná - čaj, chleba, sušené
a čerstvé ovoce a velmi zřídka plov nebo jiné teplé jídlo, to se většinou dělalo jednou za týden. Nalivkin,
Nalivkina (1886), str. 64-65
134
Ruští úředníci si například často pletli maktaby a madrasy. Dokonce Nalivkin, který dlouho
ve Ferganské dolině žil, mluvil místními jazyky a byl inspektorem vzdělání ve Ferganské oblasti, v roce
1886 psal, že v Turkestánu byly madrasy, kde se učilo 5-1 O lidí. Viz Nalivkin, Nalivkina (1886), str. 56
135
Chorošchin (1876), str. 41
136
Satvaldyjev ( 1995), str. 21-22
137
Masalskij (1913), str. 708-709
138
Litvinov (1998), str. 133
139
Až po andižanském povstání začala carská vláda prosazovat tvrdší politiku vůči madrasám, ale v praxi
se tato opatření téměř neprojevila.
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vědění. 140 Právě tento argument vyvolával největší odpor a opozici v řadách tradičních

culamá '. 141 Nicméně na rozdíl od novometodických škol na úrovni maktabů reformisté
neměli téměř

žádný vliv na obsah výuky v madrasách a

stejně,

tak madrasy ve Ferganské

ustanovení
náročná,

vzdělání

sovětského

příchodu

i v celém Turkestánu fungovaly v

se stalo jedním z ústředních

režimu v oblasti. Likvidace

protože systém nového

vlastně

sovětského

vycházet. Od roku 1923

podle kterého
měla

V době

zásadě

jako po staletí předtím.
Náboženské

škol

dolině

jako v případě snah

výsledkům.

carské vlády jejich kritika nevedla k žádným konkrétním
bolševiků

stejně

měly

být do výuky

začal

bodů

maktabů

školství

měl

útoku proti islámu po

a madras byla ovšem velmi

z fungující

muslimských

být proto realizován plán reformy

zaváděny "vědecké" předměty.

být nahrazena etikou a místo

sítě

domullů měli

ve škole

maktabů,

Náboženská výuka

učit moderně vzdělaní

učitelé. 142 V praxi se ovšem místní orgány reformě příliš nevěnovaly i vzhledem

k nedostatku

finančních prostředků

džadidisté, kterým
vzdělání,

sovětská

a

učitelů. Nejaktivněji

politika dávala možnost

o kterou usilovali již

několik

desítek let.

se na tomto poli projevovali

uskutečnit

Začali

reformu islámského

proto se státní podporou do

novometodických škol zavádět aritmetiku, zeměpis a jiné předměty.
náboženského

vzdělání

143

Další vývoj

pak ovlivnila především postupná konfiskace majetku waqfu, na

jejichž příjmech maktaby a hlavně madrasy závisely.
Zároveň
sovětský

režim

od roku 1927 v rámci již
začal

otevřené

a násilné

zavírat náboženské školy a v budovách

kampaně

maktabů,

proti islámu

madras a mešit

byly otevírány nové sovětské školy. 144 Nicméně i v těch učili ještě často místní mullové.
Podle vzpomínek jednoho obyvatele qišloqu Mindon ve Ferganské oblasti byla
například

první

sovětská

škola v usedlosti

otevřena

v roce 1927 a vedl ji a jediným

I v tomto ohledu se džadídisté přiřadili argumentací k myšlenkovým základům reformního islámu
v řadě jiných muslimských zemích. Nicméně teologické otázky v jejich debatách podezřele chyběly.
Džadídisté bezpochyby sledovali debaty ostatních představitelů reformního proudu v Osmanské říši,
Egyptě, Indii a dalších zemích, ale neexistuje důkaz žádných místních debat, které by překročily hranice
prosazování nové metody. Jejich prioritou byly problémy komunity spíše než víra. Khalid (1998),
str. 175-176
141
Tento spor pokračoval i po bolševické revoluci a sovětský režim ho dokázal schopně využít pro své
vlastní politické cíle. Nicméně útok proti náboženství včetně fyzické likvidace většiny náboženských
autorit v oblasti tuto debatu zarazil.
142
Haghayeghi (1995), str. 21
143
Například v Namanganu prý byly zreformovány všechny školy podle nových nařízení a relativně
dobrá organizovanost refomních muslimských vůdců vyvolávala obavy ze strany sovětských orgánů.
Keller ( 1995), str. 202-203
144
Například v Kipčak-mahalle byla sovětská škola otevřena v místnosti postavené vevnitř bývalé mešity
a až v roce 1951 byla postavena nová budova pro školu. Suchareva, Bikžanova ( 1960), str. 129-130
140

107

učitelem byl Abdulaziz-qori. 145 Fungující síť sovětských škol v oblasti nebyla plně
vytvořena

do druhé

světové

války a muslimské školy do této doby

především

na

vesnicích převažovaly. 146 Hlavním úspěchem sovětského režimu tak byla především
likvidace culamá' a tedy i možnosti vyššího muslimského
vzdělání

Systém základního náboženského
i nadále
většina

číst

souběžně

sovětských

se sítí

lidí nezískala náboženské

škol. Muflové

vzdělání,

vzdělání.

ovšem fungoval na místní úrovni

učili děti

vždy byl ve

ve svých domech a přestože

společnosti někdo,

kdo dokázal

náboženskou literaturu nebo recitovat modlitby. Maktaby fungovaly v podzemí

téměř ve všech usedlostech. 147 Otin organizovaly večerní kurzy ve svých domovech,

kde učily dívky recitovat verše z Koránu a vést náboženské obřady. 148 Předávání
náboženských znalostí nebylo navíc omezeno na podzemní mešity nebo maktaby.
Základům islámské víry učily děti rodiče i prarodiče.
předčítány či

recitovány i

čajchonách,

v

různých

v

při různých příležitostech,

149

jako byla

na svatbách a o náboženských svátcích. Každý

etapách svého života a v

různých

Náboženské texty byly
večerní

člen

místní komunity tak

době

a

měnících

Je zřejmé, že spolu s všeobecným poklesem úrovně vzdělání muflů
i

vědomosti

z

faktorů,

o islámu mezi lidmi,

který

násilný postoj

přispěl

nicméně

zřejmé,

některým

že
se

přestože

muflové byli

podařilo

se zhoršovaly

síť

byla jedním

nepřátelský

a

často

režimu.

Informace o obsahu náboženského
Je

kontaktu

se podmínkách.

150

tato podzemní a rodinná

k uchování islámské identity v oblasti i přes

sovětského

častém

kontextech byl v

s islámem, tak jak jej chápala místní komunita v dané

rodinná setkání,

zachovat

vzdělání

odříznuti

od

náboženské

na úrovni místní komunity se
vnějších vlivů nejméně

texty

ve

svých

různí.

do 70. let,

knihovnách.

151

Satvaldyjev (1995), str. 49. Prvním učitelem místní sovětské školy tak byl člověk, který vystudovali
qori-chonu, kde se učil Korán nazpaměť.
146
Keller (1995), str. 212
147
Satvaldyjev (1995), str. 65 Malé lokální maktaby fungující v jednoduchých prostorech s jedním
učitelem a několika žáky existovaly už v Kokandském chanátu. I když v té době vláda také zakládala
školy, skupiny sousedů si zakládaly po společné dohodě vlastní. Rozdíl ale spočíval v politických
okolnostech, zatímco chánská vláda chtěla být považována za patrona islámu, za sovětského režimu byly
maktaby ilegální. Atkin, M., !s lam as Faith, Politics, and Bogeyman in Tajikistan, The politics oj Religion
in Russia and the New State oj Eurasia, Bourdeaux, M. (ed.), M. E. Sharpe, Armonk 1995, str. 249
148
Fathi (1996), str. 36
149
To bylo autorce často potvrzováno pfi rozhovorech s informátory v Margelanu a Rišdonu během
výzkumu v roce 2002.
150
Jak již bylo zmiňováno, v situaci, kdy vyšší vzdělávání neexistovalo nebo později bylo velmi
omezeno, pro získání titulu mulla stačilo projít základním kurzem v podzemní škole.
151
Tyto knihy byly sepsány v perštině a byly sestaveny v 18. a na začátku 19. století, v oblasti Střední
Asii byly rozšířeny v litografických verzích z Buchary, Indie a dokonce Kazaně. Roy ( 1997), str. 222
145
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Mezi nejčastěji používané psané texty patřily nadále Čor Kitob nebo Haftjak. 152
začala

Od sedmdesátých let se
a jazyka a

základů

používat i jiná literatura pro studium arabského písma

islámu. V některých školách žáci

začínali

s

dvěmi

tureckými

pamflety od džadídského reformátora Munawwara Qariho - Adib-i awwal (První
učitel/vzdělanec,

o základních

slabikář

1901 ), což byl uzbecký

pilířích

islámu a útržky z Koránu; a Adib-i thani (Druhý

1903), který obsahoval více islámských témat.
Lidé,

kteří

se

věnovali

útokům

učitel/vzdělanec,

153

samozřejmě

náboženské výuce, se

aktivity v tajnosti, aby se vyhnuli
vězení. Například

psaný arabským písmem, s úvodem

ze strany

snažili udržet své

sovětských orgánů

a

nebezpečí

v jednom qišloqu ve Ferganské oblasti byla v roce 1970 odhalena

škola, kde se vždy po

skončení sovětské

výuky

přišlo učit

23

dětí,

měly

které

náboženské knihy vložené do obalů učebnic druhého stupně. 154 Většinou byla
náboženská škola "objevena" na

základě

dostatečné důkazy

obviněný propuštěn.

a nakonec byl

často

udání,

ovšem nebyly k dispozici
Místní orgány pak

alespoň

vydaly o této osobě v oblastním tisku kompromitující článek. 155 Někdy se také finanční
orgány nezaregistrované mully nebo lidi,

kteří

základům islámu, pokoušely alespoň zdanit.

156

Přestože

bylo

uvězněno,

lidé

vyučující

nebylo

byli

náboženství riskovali

výjimečné,

že svoji

činnost

přistiženi,

značné

po

jak

učí děti

a mládež

problémy a mnoho z nich

propuštění

obnovili.

Například

Adilchon Abdusalamov byl za výuku náboženství v roce 1970 odsouzen na dva roky.
Po návratu

domů

opět otevřel

si ovšem

náboženskou školu, kterou vedl v letech

1974-1977 u sebe doma a v dalších domech, kde
postaven

před

soud, kde byl

a prodeje náboženské literatury.
že by bral peníze za výuku

či

kromě
Přiznal

učil

dívky i chlapce. Byl tedy

organizace náboženské školy
se k vedení náboženského

obviněn

vzdělání,

z

opět

šíření

ale odmítal,

za knihy. Soud nakonec rozhodl, že vzhledem k jeho

152

Shahrani, N., Local Knowledge of Islam and Social Discourse in Afghanistan and Turkistan in the
Modem Period, Turko-Persia in Historical Perspective, Canfield, R. L. (ed.), Cambridge University
Press, New York 1991, str. 166-168
153
Abduvachitov, A., lslamic Revivalism in Uzbekistan, Russia's Muslim frontiers: new directions in
cross-cultural analysis, Eickelman, D. F. (ed.), Indiana University Press, Bloomington 1993, str. 81-82
154
Ro'i (2000), str. 356
155
Viz například Dopis T. Abbasova A. A. Nurullajevovi, 4. ledna 1979, GARF, fond 6991, opis 3, delo
1707, strany neuvedeny. Viz také Paksoy, H. 8., The Deceivers, Centra! Asian Survey, No. I, 1984,
str. 123-131
156
Na konci 70. let byli například v Tašlakském rajónu Ferganské oblasti odhaleni Matbabajev Lukmanqori a jeho dva synové, že vyučují děti. Matbabajev pak musel zaplatit daň finančním orgánům ve výši
94 rublů a 64 kopejek za svůj příjem. Dopis T. Abbasova A. A. Nurullajevovi, 4. ledna 1979, GARF,
fond 6991, opis 3, delo 1707, strany neuvedeny
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"upřímnému" přiznání,

stupně

invalidnímu stavu druhého

a zhoršujícímu se zdraví

nebude odsouzen do vězení, ale pouze na 6 měsíců veřejných prací. 157
Skutečnost,

vzdělání,

nebyla

že existovala rozsáhlá

zvláště

skrývána ani

síť

rodinného a podzemního náboženského

před zahraničními

Duchovní správu navštívila delegace amerických

hosty. V roce 1979

kongresmanů

například

a muftí dal rozhovor

jednomu z doprovázejících novinářů. Na otázku kolik culamá' je ve Střední Asii, muftí
odpověděl,

učili

že podle jejich

odhadů

mladé lidi náboženství

asi 1 200 lidí, ale navíc

neoficiálně

záležitostí ovšem nezasahovala.

údajně

byli i culamá ',

ve svých domovech. Vláda podle

něj

kteří

těchto

do

158

Tradice vyššího náboženského

vzdělání

po likvidaci

předrevoluční

generace

muslimských náboženských osobností po léta

téměř

neexistovala. Po válce, když byla

vytvořena

počet

lidí možnost

Duchovní správa, získal omezený
Buchaře,

Mir-i Arab v

která obnovila svoji

činnost

vzdělání

v roce 1948. V roce 1969 byl také

v Taškentu založen Islámský institut pojmenovaný po al-Buchárím a
škola, která

začala

fungovat v roce 1971. Institut

chatíb, mudarris a faqíh. Výuka probíhala v
Studenti se

učili

v madrase

vzdělával

uzbečtině

a

při něm

i vysoká

duchovní do funkcí imám-

arabštině

a trvala

čtyři

i anglicky, persky a rusky a výuka zahrnovala historii

roky.

národů

Uzbekistánu, zeměpis a tělocvik. 159
Stejně

jako v

dvou institucí více

případě

méně odříznuti

zemích. Až na konci 60. let
většinou

neformálního náboženského

začali

na známé univerzity ve

vzdělání

byli studenti

těchto

od myšlenkového vývoje v ostatních muslimských
být posílání do

spřátelených

zahraničí,

aby si doplnili

vzdělání,

muslimských zemích jako byla Libye,

Sýrie, Egypt a Jordánsko. 160 Jedním z důsledků této praxe, který mohl sovětský režim
157

Dopis M. Isakova G. R. Golstovi, 28. dubna 1979, GARF, fond 6991, opis 3, delo 1697, str. 1-3. Tato
zpráva také zmiňovala, že se narodil v roce 1928 v Andižanu, měl osm dětí, byl důchodcem, se vzděláním
deset tříd. Nicméně ne všichni lidi vyučující náboženství byli nutně staršího věku. Například 32-letý
Azam Normatov z Tašlakského rajónu Ferganské oblasti organizoval koncem 70. let také náboženskou
školu, kde se mládež učila základům islámu. Dopis T. Abbasova A. A. Nurullajevovi, 4. ledna 1979,
GARF, fond 6991, opis 3, delo 1707, strany neuvedeny
158
Ve stejném roce muftí zopakoval tuto informaci ve svém interview pro německého novináře z časopisu
Geo, když tvrdil, že náboženské vzdělání dětí probíhá v rodinách. Dopis K. Ruzmetova V. A. Kurojedovi,
v příloze Informacionnyj bjuleten Duchovnogo upravlenija musulman Srednij Azii i Kazachstana, No. 4,
duben 1979, GARF, fond 6991, opis 3, delo 1567, Vol. I, str. !54
159
Muminov (1999), internetový zdroj. Výuka v těchto institucích se lišila od předsovětských
středoasijských tradičních madras: základní disciplíny tadžwídu, tafsíru a hadíthů byly vyučovány
z primárních zdrojů (v bucharských madrasách se používaly komentáře). Khalid, A., A Secular Islam:
Nation, State, and Religion in Uzbekistan, fnternational Journal oj Middle Eastern Studies, No. 4, 2003,
str. 580
16
Cílem nebylo změnit je na "rudé mully" (nebyli posíláni do revolučního Íránu), ale naopak jim
umožnit stát se teology a znalci, kteří by získali uznání od svých kolegů v ostatních muslimských zemích

°

ll o

očekávat,

domů

bylo to, že studenti se

a myšlenkami Muslimského bratrstva.
Kromě

oficiálního vyššího

vraceli

ovlivněni

především

hnutím

161

vzdělání,

které bylo omezeno jen na velmi malou

skupinu lidí, také od šedesátých let začali vyučovat zájemce někteří culamá' ilegálně.
Jednou z

nejvýznamnějších

osobností v neformální síti náboženského

vzdělání

byl

Muhammad Hindustání 162 a mezi jeho žáky patřil například Sadiq-qori, který se stal
muftím v roce 1989. 163 Z jeho školy ovšem vycházeli i pozdější zastánci purismu
(nazývaní wahhábovci),
myšlenky

očisty

kteří prostřednictvím vzdělání

a návratu k ryzímu islámu.

a promluv na kazetách

Především

šířili

Rahmatulláh qori 'Alláma

společně

s 'Abduvalim-qorim Mirzajevem a jejich stoupenci zakládali tajné školy,

každou s

pěti

až deseti žáky, které vybírali z velkého

počtu

vesnic a

měst. Kromě

politických myšlenek Rahmatulláha obsah výuky zahrnoval práce významných
islámských

myslitelů

z ostatních

částí

muslimského

světa,

Abú-1-' A'lá Mawdúdího, Hasana al-Banná a Sajjida Qutba.

164

jako

například

díla

I v tomto aspektu ovšem

existovalo propojení mezi oficiálními a neformálními náboženskými autoritami - podle
egyptského

novináře

Fahmi Hawadiho, který navštívil oblast v roce 1980, studenti

v podzemní madrase v Namanganu

četli

knihy Sajjida a Muhammada Qutba, které byly

vypůjčeny z knihovny Duchovní správy v Taškentu.
Předávání

náboženských

znalostí

165

také

společenských změn. Kvalitativně důležitá změna

zvýšením

úrovně

získalo
byla

nový

charakter vlivem

umožněna

mnohonásobným

gramotnosti mezi místním obyvatelstvem. Došlo k

náboženské znalosti od mnemonického

způsobu

přesunu

k informacím, které mohly být získány

pouze v knihách, což zásadně změnilo povahu poznání a znalostí a jeho nositelů.

166

Úroveň náboženských znalostí v místním kontextu byla také značně posílena novými

metodami

šíření

informací a myšlenek. Dostupnost radií a kazetových

přehrávačů

i na

a podporovali by tak sovětské zahraničně politické cíle. Roy (1997), str. 229. Tento obrat k sunnitským
arabským zemím byl nový ve srovnání s generacemi před rokem 1917, kdy hlavním cílem studentů byla
Indie a Osmanská říše. Khalid (2003), str. 581
161
Roy (1997), str. 229
162
Systém podzemní výuky byl nazýván hudžra (doslova buňka). 8abadžanov, 8., lslam in Uzbekistan:
From the struggle for "Religious Purity" to Political Activity, Centra! Asia: A Gathering Storm?, Rumer,
8. (ed.), M. E. Sharpe, Armonk 2002, str. 325
163
Muminov (I 999), internetový zdroj
164
Abduvachitov (1993), str. 83
165
Citováno v: Olcott, M. 8., Islam and Fundamentalism in Independent Centra! Asia, Muslim
Eurasia: conflicting legacies, Ro'i, Y. (ed.), F. Cass, Portland 1995 str. 34. Sám Hawadi byl uznávaným
členem Muslimského bratrstva a není proto jisté, jestli je tato informace důvěryhodná.
166
Eickelman, D. F., The Middle East and Centra! Asia. An Anthropological Approach, Prentice-Hall,
New Jersey 1997, str. 296
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venkově

poskytovala velkému množství obyvatelstva nový druh zdroje náboženských

vědomostí. 167

Mezi lidmi se také stále více šířila literatura s náboženským obsahem. 168
Již v polovině 50. let byly
a Fergana a v

některých

například

kopírovány a

správních centrech

šířeny

rajónů

ve

městech

Margelan, Kokand

ve Ferganské oblasti letáky, které

obsahovaly takzvanou závěť středoasijského mystika Ahmada Jasavího. 169 Podle
oficiálních informací byl tento text zkopírován
v Kokandu, která ho dostala od jiné

žačky

žačkou

z Margelanu, a

dalšími dívkami ve stejné škole. První dívka byla také
do jednoho z venkovských
a ostatními.

170

knihu

bezprostředně

odpovědná

za

po ní osmi

rozšíření

letáku

kam jela na svatbu a kde ho rozdávala mezi studenty

Někdy byla náboženská literatura kopírována rukou, ale byly i případy,

kdy knihy a pamflety lidé
viděl

rajónů,

na druhém stupni školy

textů

tajně

tiskli ve státních tiskárnách. Abduvachitov

například

pákistánského náboženského reformátora Mawdúdího zabalenou do

knižního obalu s názvem "Materiály XXV. Sjezdu KPSS", která byla rozdávána
zdarma.

171

Na konci sedmdesátých let byly Korány a náboženské knihy včetně

předrevolučních

náboženských

slabikářů

kopírovány

většinou

na primitivních domácích

strojích. Podle místních lidí bylo od sedmdesátých let možné koupit

různou

literaturu

s náboženským obsahem i na místních bazarech. 172 Změna způsobu možností získávání
informací o islámu, kdy lidé už nemuseli být odkázáni pouze na náboženské autority,
vedla k výrazné

změně

konceptu náboženského

zvýšení gramotnosti mezi obyvatelstvem

vzdělání

přispělo

167

a funkcí

učitele.

Kvantitativní

k přežití islámu v místní

společnosti

Shahrani (1991 ), str. 169
Rozsah šíření náboženské literatury podnítil Radu ministrů Uzbecké SSR, aby do svého usnesení
z roku 1969 "0 posilování kontroly realizace legislativy o náboženských kultech" zahrnula odstavec,
který nařizoval republikovému ministru vnitra, aby "podnikl opatření pro odhalení a předcházení trestným
činnům na náboženském základě". Jako první mezi třemi uvedenými trestnými činy v tomto usnesení byl
"prodej a distribuce náboženské literatury (kopie modliteb a promluv, úryvků z Koránu, kazet
a gramofonových nahrávek náboženských básní a písní". Druhé dva trestné činy byly "žebrání lidí, kteří
byli schopni pracovat, v okolí mešit" a "činnost parazitických elementů" mezi kočovným duchovenstvem.
Ro'i (2000), str. 361
169
Jasaví mimo jiné šířil islám mezi nomády a jeho mausoleum ve městě Turkestán v jižním Kazachstánu
je dodnes jedním z nejznámějších svatých míst v oblasti.
170
Testament naříkal nad hříchy současné generace, která nedodržovala půst, nemodlila se pravidelně
a nedávala almužnu, a obsahoval požadavek Muhammada, aby se Jasaví snažil tuto situaci překonat
rozšiřováním modliteb proroka. Každému, kdo předal toto poselství devíti lidem písemně nebo
negramotným ústně, byly odpuštěny hříchy a mohl vstoupit do ráje, až přijde čas. Informacionnaja
zapiska o prazdnovanii musulmanami Sovetskogo sojuza religioznych prazdnikov uraza i qurbon-bairam
v 1955 godu, 20. září 1955, RGANI, fond 5, opis 16, delo 705, str. 164
171
Abduvachitov (1993), str. 83
172
To bylo autorce často potvrzováno při rozhovorech s informátory v Margelanu a Rišdonu během
výzkumu v roce 2002.
168

112

za

sovětského

režimu a

ohledně základů

tak

otevřeli

zároveň

islámu a jeho

islám

vnitřním

vedlo ke vyvolání první

různé

interpretaci.

Větší

větší celospolečenské

znalosti na úrovni jednotlivce

debatám a v tomto ohledu prošla místní

podobným vývojem jako ostatní muslimské

země

113

debaty

v moderní

době.

společnost

4. Význam islámu v životě místní společnosti
4.1 Muslimský

půst

Muslimský půst (uraza) 1 dodržovala tradičně ve Ferganské dolině stejně jako
jinde ve

Střední

Asii

většina

obyvatelstva. Postily se i
věku

a chlapci od dvanácti, protože od tohoto
někdo

půst

nemohl

držet

kvůli

děti

- dívky

většinou

byly považovány za
důvodu,

nemoci nebo jinému

od devíti let

dospělé.

Jestliže

musel se vykoupit

almužnou chudákovi. 2 V průběhu půstu se věřící museli celé dny od východu do západu
slunce ("když bylo možné odlišit bílou nit' od
V těchto dnech se v mnohých

městech

konaly

černé")

noční

zdržet jídla, pití a

kouření.

bazary a muži se scházeli

v čajchonách, aby poseděli s přáteli u čaje, poslouchali zpěváky, účastnili se zábavy. 3
Za carského režimu byla tato zábava

doplněna

o různé atrakce, které provozovali místní

ruští obchodníci. 4 Lidé také během půst dávali mešitě nebo chudým dobrovolnou
almužnu fitr-sadaqa. 5
Do první poloviny dvacátých let

půst

dodržovala velká

obyvatel. Podle rakouského dobrodruha Gustava Krista
dokonce zavíraly
ignorovat...

kanceláře během půstu

Během

například

většina

místních

v roce 1922:

"úřady

a pouze armáda si mohla dovolit

noci se jedlo a pilo v obrovském množství.

Zpěv,

půst

tanec a hudba

provázely celou noc a k vidění byl i ohňostroj. " 6 Již v roce 1928 ovšem sovětské orgány
zakázaly ohlašování
zákazu
a

měly

a konce

dohlížet místní

představitelé

zapůsobili

začátku

místních

sověty

orgánů

na Rusy. Lidé byli

byli

zároveň

půstu

hlasitým bubnováním a na dodržování

a policie. Tento zákaz vyvolal velký odpor
obviňováni,

že zrazují islám jen proto, aby

vystaveni nejen tlaku

sovětských orgánů,

i místních náboženských autorit - zatímco v některých oblastech

například

ale

stranické

Půst spadá do měsíce ramazan (v české literatuře ramadán). Muslimové dodržují lunární rok, a ramazan
se proto každoročně posouvá o 10-11 dní dříve než v předcházejícím roce.
2
Uzbecký folklór má ovšem například ironický popěvek: "podívejte, jak se išán postí, v osmdesáti letech
se kouká po holkách, v době půstu pije buzu a kumys a odvolává se na to, že v nich není soli". Suchareva
(1960 ), str. 19
3
Masalskij (1913 ), str. 402
4
Suchareva ( 1960), str. 22-23
5
Fitr neodmyslitelně patřil k půstu jako poplatek za odpykání hříchů, bez nějž by byla uraza neúplná.
Fitr se vybíral během půstu nebo nejpozději na oslavě jeho konce během svátku uraza-bairam.
6
Krist, G., Alane Through the Forbidden Land: Journeys in Disguise Through Soviet Centra! Asia, Faber
and Faber Limited, London 193 8, str. 182
1
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orgamzace v roce 1928

udělovaly

těm, kteří

pokuty

byli

"přistiženi" při

dodržování

půstu, ve Ferganské dolině naopak imámové pokutovali ty, kteří půst nedodržovali. 7
Půst

nicméně

společenského

zůstal

Asii. Jeho

daných

sovětským přístupem

poněkud změnila

měla

období významnou událostí
dolině

i v celé

zároveň výrazně ovlivňovala řada

specifik

a náboženského života místních komunit ve Ferganské

Střední

Ta

sovětského

po zbytek

přípravy, průběh

od druhé

i obsah

k náboženství a
světové

uplatňovanou

války, kdy

začala

politikou. Situace se také

fungovat Duchovní správa.
společnosti včetně

na starosti dohled nad náboženským životem místní

náboženských

svátků

a muslimského

půstu.

V případě urazy,

stejně

jako i v ostatních

oblastech náboženského života, tak docházelo k zvláštnímu smíšení
ustanoveného
průběhu

průběhu

půstu,

a obsahu

urazy, který lidé

prováděli

oslav

oficiálně

pocházejícího "ze shora", a "živelnému"
základě

na

zvyků

předávaných

z generace

na generaci.
Cyklus událostí spojených s půstem
Ta sice

směla

v rámci své

činnosti

oficiálně

stanovovala Duchovní správa.

vydávat každý rok islámské

k jejich nedostatku ve všech oblastech navíc rozesílala

kalendáře,

oběžník,

který

ale vzhledem

kromě

jednotlivých událostí spojených s půstem obsahoval i výklad významu

dat a

půstu

časů

a jeho

dodržování. 8 Registrovaní imámové pak s obsahem oběžníku seznamovali lidi
v oficiálních mešitách. V každoročních
nemusí dodržovat nemocní,

těhotné

poučeních

se

především zdůrazňovalo,

a kojící ženy a lidé na cestách nebo ti,

fyzickou práci. Tito lidé se nemuseli postit

vůbec,

kteří

že

půst

se živili

ale byli povinni odevzdat Duchovní

9

správě stanovený obnos peněz. Kromě toho ovšem měli splnit všechna další pravidla

urazy.
7

Keller (1995), str. 247-248
Vysvětloval například, že půst je účinným prostředkem, jak odčinit hříchy a poskytoval informace
o obřadech spojených s touto událostí. Někdy Duchovní správa formou těchto oběžníků ovšem
napravovala i své chyby. V roce 1979 například rozeslala do všech zaregistrovaných mešit dopis, kde se
uvádělo, že půst se má začít slavit již od 25. července, a ne až od 26. července, jak bylo chybně uvedeno
v kalendáři vytištěném Duchovní správou. 1nformacija o prochoždenii musulmanskogo posta uraza
i prazdnika ruza-hait na territorii Uzbekistana, 1979, GARF, fond 6991, opis 3, delo 1568, Vol. 2, str. 105
9
Například v roce 1953 správa stanovila poplatek za nedodržení půstu odpovídající ceně 60 kg pšenice
(cca 120 rublů). Dopis Poljanského Pospelovovu, 8. srpna 1953, RGAN1, fond 5, opis 30, delo 10,
str. 81-82; Informacija o prochoždenii musulmanskogo posta uraza i religioznogo prazdnika uraza-bairam
v Namanganskoj oblasti UzSSR ot 24 ijula po 27 avgusta 1979 goda, GARF, fond 6991, opis 3,
delo 1707, strany neuvedeny. V tomto ohledu nařízení Duchovní správy odpovídalo z velké části
islámskému právu. Šarl'-'a připouští možnost nedodržet půst z důvodu nemoci, cesty, těhotenství nebo
kojení, což je kompenzováno platbou a povinností provést půst, co nejdříve to bude možné. Každý, kdo
nedodrží půst a nenahradí ho nějakým jiným způsobem (provedením později nebo zaplacením náhrady),
je ovšem považován za bezvěrce. Duchovní správa ovšem přidala k výčtu i fyzickou práci, což mohlo
platit pro většinu místních obyvatel.
8
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oběžníky

Vyhlášky a

Duchovní správy, které byly vydávány na

nadřízených sovětských orgánů,

záměrů sovětského

byly zvláštní kombinací

nedodržení

existenčně

půstu,

ale

vedení co

finanční prostředky,

nejvíce omezit projevy islámu a snahy Duchovní správy získat
na kterých byla

příkaz

závislá. Správa proto nejen stanovovala velikost poplatku za

především

objem fitru podle aktuální ceny dvou

kilogramů

pšenice. Fitr mohl být darován buď v naturáliích (obilím) nebo v penězích, 10 v roce
1953 například tvořil 4-1 O rublů za člověka v závislosti na rajónu. 11 V řadě míst ovšem
raději

lidé dávali fitr

neoficiálním

mullům,

na opravy nezaregistrovaných mešit

a podobně. 12
Sovětský

režim se také
kteří půst

událostí na lidi,

různými způsoby

snažil omezit vliv náboženských
například

nedodržovali. V roce 1979

imámům

pokyn stranického vedení rozeslala registrovaným
"0 provedení náboženských

obřadů

v době

půstu",

Duchovní správa na

kde se

uvádělo,

fatwu

s názvem

že večerních setkání

(iftárlik) se mají účastnit pouze lidé, kteří dodržují půst. 13
Během půstu
zvláště

morálku,
Například

byli lidé neustále napomínáni o nutnosti nenarušovat pracovní

v letech, kdy

půst připadal

v dopise Duchovní správy z 8.

průmyslových

k životu
roce

čestnou

připadly

března

podnicích, na železnici, v kolchozech,
prací, a

zvláště

nejintenzivnější

práce

kolchozníků,

kteří

důležité

že dodržování

bavlny.

pracujícím ve státních
si

vydělávají prostředky

v souvislosti s faktem, že dny velkého

na období jarního osevu pro stát

sběru

1958, který byl rozeslán do všech

vysvětlit věřícím,

mešit, se psalo: "lmám-chatíbové musí
a

na období osevu nebo

půstu

půstu

v tomto

plodiny - bavlny, obdobím
nesmí

negativně působit

na

splnění jejich pracovních závazků.'d 4 Ve skutečnosti však často lidé zvláště na venkově

v době půstu příliš nepracovali, 15 přišli například na půl dne do polední přestávky
a odpoledne se nevraceli, protože si museli

odpočinout

10

do

přerušení půstu.

Jestliže

půst

Informacionnaja zapiska o prazdnovanii v 1956 godu musulmanami Sovetskogo sojuza religioznogo
prazdnika uraza-bairam, RGANI, fond 5, opis 33, delo 23, str. 51
11
Dopis Poljanského Pospelovovu, 8. srpna 1953, RGANI, fond 5, opis 30, delo 1O, str. 83
12
Duchovní správa v roce 1955 dokonce pro vzhled dobrovolnosti nařídila umístit v mešitách zvláštní
krabice, kam lidé měli dávat své dary. Informacionnaja zapiska o prazdnovanii musulmanami Sovetskogo
sojuza religioznych prazdnikov uraza i qurbon-bairam v 1955 godu, 20. září 1955, RGANI, fond 5,
opis 16, delo 705, str. 161
13
lnformacija o prochoždenii musulmanskogo posta uraza i religioznogo prazdnika uraza-bairam
v Namanganskoj oblasti UzSSR ot 24 ijula po 27 avgusta 1979 goda, GARF, fond 6991, opis 3,
delo 1707, strany neuvedeny
14
Aširov, N., Evolucija islama v SSSR, lzdatelstvo političeskoj literatury, Moskva 1972, str. 137.
Zástupci Rady i místní orgány pak standardně ve svých zprávách uváděli počty odpracovaných dnů
v kolchozech daného rajónu nebo oblasti, aby tak dokázali splnění svých povinností.
15
K tomu přispívala i struktura zaměstnanosti v kolchozech.
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počet obdělaných

spadal do letního období, snížil se

polí bavlny a odpracovaných dní

zaměstnanci kolchozu. 16 Někteří imámové doporučovali věřícím, kteří nemohli dodržet

celý

půst,

aby se postili

alespoň několik

dní, na

začátku,

prostředku

v

a na konci

měsíce

ramadán. 17
Stejně

jako v

případě

aspektů společenského

jiných

nařízení

muslimské komunity se ovšem všechny vyhlášky a
i

sovětských orgánů příliš

půstu

nedotýkaly vnímání

a náboženského života

ze strany

Duchovní správy

obyčejných

lidí. Ti

jistě

zaznamenali rozdíl mezi obsahem promluv v registrovaných a neoficiálních místních
mešitách, ale i registrovaní imámové
a
o

nepředčítali

příchodu

a

oběžníky

jednotné

přesných

s ostatními v mahalle
modlitby a další

svým

půstu

půstu

posluchačům.

byl

provázen

počtu

lidí

oživením

oslavit

pak probíhaly
Věřící

společně, stejně

během

se scházeli na

jako to

urazy každý den
hřbitovech,

v

často

některá

průběhu

pak vedl i slavnostní

téměř

z místností

místního
v pátek.

snažila získat prostor, kde by lidé
Společné

modlitby

v každé venkovské usedlosti i ve

městech.

čajchonách,

vydělena

života

především

do mešit,

dělaly dřívější

generace.

v soukromých domech a jiných místech

pod vedením místního mully. Modlitby probíhaly
kde byla

místní mulla, který spolu

náboženského

přicházejících

V souvislosti s urazou se místní komunita také
půst

většinou

Místní komunitu

především

urazy a v jeho

Duchovní správy

spojené s půstem.

obyvatelstva a zvýšením

mohli

nařízení

nedodržovali

informoval

připravoval příchod

obřady

Začátek

datech

někdy

neoficiálně často

pro náboženské

potřeby

i na území

kolchozů,

místní komunity, a to

i tam, kde byly zaregistrované mešity. 18 Lidé se scházeli i na mazárech, zvláště
u příležitosti oslav svátku uraza-bairam na konci půstu. 19
Období

půstu

provázela

řada obřadů

a slavností. Nejvíce se lidé v mešitách

i jinde scházeli v prvních deseti dnech ramadánu, kdy bylo zvykem po večerní modlitbě
naslouchat recitaci Koránu (chatmi-quron) 20 . Tento obřad většinou probíhal i při

16

Satvaldyjev ( 1995), str. 57
Aširov (1972), str. 138
18
Informacija o prochoždenii musulmanskogo posta uraza i religioznogo prazdnika ruza-hait na territorii
Ferganskoj oblasti v 1985 godu, GARF, fond 6991, opis 3, delo 3109, strany neuvedeny
19
Například v době uraza-bairam v roce 1953 se v mnoha oblastech, kde nebyla zaregistrovaná mešita,
stovky lidé scházely a modlily na mazárech. Dopis Poljanskeho Pospelovovu, 8. srpna 1953, RGANI,
fond 5, opis 30, delo 1O, str. 81
20
Tento obřad čtení celého Koránu v době půstu se v oblasti praktikova! po staletí. Probíhal většinou
v mešitě a trval 10-12 večerů. Mul/a byl zván na chatmi-quron i při jiných důležitých momentech
a oslavách v rodině a komunitě. V sovětském období se v době půstu četba Koránu konala v řadě případů
ve zkrácené verzi.
17

117

večerních

každodenní oslavou konce
do

třiceti

společné

setkáních (ftárlik (od iftár -

lidí a

kromě

půstu.

jídlo na konci dne), který byl
většinou účastnilo

Jednoho takového sezení se

recitace Koránu se

při něm často vyprávěly

i legendy o

od pěti
životě

proroka Muhammada. 21 Někdy byl proveden na konci tohoto jídla tarawa-namáz. 22
lftárů

a

se

kromě

především děti,

mužů,

i

někteří

které se tak dostávaly do

rodiny a komunity. Mezi
zaměstnanci

účastnili

starších lidí

státních

účastníky

orgánů. Někde

jinde se konaly iftáry

slavnosti, která se

mladí lidé,

přímého

odděleně

často

účastnily

půstu

a

důležitou

Náboženský aspekt byl ovšem i nadále

důležitý

měly

dodržovali

především

starší lidé,

kteří

pravidel islámu tradičně zastupovali své rodinné
komunitu. Ve zprávách
půstu,

sovětských orgánů,

iftáru navíc lidé neodsuzovali

obřad

tradiční

lidé

pořádali

tak

měly

se objevovaly i údaje, které potvrzovaly, že

obyvatelstva.
50-60 %

Například

dospělého

stejně

a

společně

místní

na starosti kontrolu provedení

půst

včetně

pouze během

jako v případě ostatních

dodržují i ostatní skupiny

podle jedné takové zprávy v roce 1953

venkovského obyvatelstva

pohostinnost.

23

příslušníky, příbuzné

které

stranou od

povahu komunitní

půstu s povinnou účastí mully, četbou Koránu a provedením modliteb.
Půst

strany nebo

seděly

ženy, které

roli tu hrála
a tento

členové

i

pro ženy. lftáry tak

pečlivě připravovala dopředu. Při

ostatní za nedodržování

nedodržovali,

kontaktu s náboženským životem

iftárliku byli

se iftáru

kteří půst

půst

dodržovalo

studující mládeže a

některých

pracovníků sovětského aparátu. 24 Také na konci šedesátých let dodržoval půst kromě

starších lidí značný počet mládeže a lidí středního věku, zvláště ženi 5, čísla byla vyšší
ve venkovských oblastech než ve městech. 26 Půst dodržovaly i děti, někde potomci
stranických a jiných představitelů. V průběhu urazy se omezil i společenský život. 27

21

lnformacionnaja zapiska o prazdnovanii v 1956 godu musulmanami Sovetskogo sojuza religioznogo
rrazdnika uraza-bairam, RGANI, fond 5, opis 33, delo 23, str. 51
2
Zvláštní modlitba během půstu (kromě základních pěti denních namázů). V sovětském období imámové
tuto modlitbu zkracovali, protože původně zabrala více času, než všech pět denních namazů dohromady.
Narozdíl od místních mullů registrovaní imámové na těchto setkáních také vysvětlovali, kdo má
dodržovat půst a co se praví vefatwě Duchovní správy. Dopis M. Isakova A. A. Nurullajevovi, 28. dubna
1979, GARF, fond 6991, opis 3, delo 1697, str. ll
23
Informacija o prochoždenii musulmanskogo posta uraza i prazdnika ruza-hait na territorii Uzbekistana,
1979, GARF, fond 6991, opis 3, delo 1568, Vol. 2, str. 108-109
24
Dopis Poljanského Pospelovovi, 8. března 1953, RGANI, fond 5, opis 30, delo 10, str. 82
25
Informacija o prochoždenii musulmanskogo posta uraza i prazdnika ruza-hait na territorii Uzbekistana,
1979, GARF, fond 6991, opis 3, delo 1568, Vol. 2, str. 109. To bylo dáno tím, že řada žen zůstávala
v domácnosti a starala se o děti.
26
Němci deportování za Stalinovy vlády do Střední Asie, kteří emigrovali ze SSSR v roce 1979,
informovali o dodržování půstu především mezi starými lidmi a ženami. Mluvili také o absenci v práci
během urazu a na jeho konci o přejídání, které vedlo k hospitalizaci a někdy i ke smrti. Karklins, R.,
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V rámci celého
účastnili

i lidé,

kteří

měsíce

již podle

tak probíhala celá
sovětských

řada

slavností a událostí, kterých se

kategorií nebyli

"věřící"

- ti, co se

nemodlili, nechodili do mešity a jinak nedávali najevo

svůj

Přípravy

mnohé

průběh půstu

a

i státní orgány, které na
i represí.

Nicméně

sovětské

orgány

proto

příkaz ideologů měly

Lidé ve

Střední

především příslušností

k určité

sovětské Střední

než jak k ní

věku.

a

účastí

na

obřadech,

V jednom ohledu se ovšem

půst

tento pocit sounáležitosti,

Asii cítit jistě v méně oblastech života lidí než v minulosti,

zcela

jistě

méně

lidí než v minulosti, jeho

posilovaly a

stranické

cestou propagandy

komplexnější,

komunitě

režim nemýlil - oslavy a události provázející

který byl v

sovětské

Asii odvozovali svoji muslimskou

rituálech a slavnostech v závislosti na postavení a
sovětský

postoj k náboženství.

půstu

bránit vlivu

i v tomto ohledu byla otázka mnohem

přistupovaly.

identitu po staletí

každoročně zaměstnávaly

otevřeně

především

půst

obnovovaly. I když tak

společenský

dodržovalo mnohem

význam se neztrácel a naopak muslimskou

identitu v mnoha ohledech posiloval.

4.2 Náboženské svátky
Ženy, muži i děti také každoročně oslavovali různé náboženské svátky.
Tradičním svátečním

se scházeli v

dnem v muslimském

mešitě

na

páteční

světě

i ve

Střední

Asii byl vždy pátek. Lidé

polední modlitbu (džuma-namáz).

Navečer

pak

připravovali sváteční jídlo, většinou plov, a muži trávili tento večer v kruhu rodiny.
Nejvýznamnějšími
půstu

hait).

náboženskými svátky v životě společnosti byl každoročně konec

(uraza-bairam nebo ruza-hait) a svátek
Před

těmito

svátky ženy

obětování

připravovaly

cestě

a u vrat na hřbitov dávaly

(qurbon-bairam nebo qurbon-

sváteční

(dastarchon), v první den svátku ráno chodily na
Po

28

hřbitov

pohoštění mullům

pokrmy, prostíraly ubrus
k hrobům svých blízkých.

a chudým. Zapalovaly tam

recitovaly modlitby, oplakávaly mrtvé, a pak se vracely

domů.

O

svátečních

svíčky,

dnech

Islam: How strong is it in the Soviet Union? Inquiry based on oral interviews with Soviet Germans
repartiated from Centra! Asia in 1979; Cahiers du Monde russe et soviétique, No. I, 1980, str. 67
27
Během půstu se většinou nekonaly svatební obřady v mešitách a výrazně se snížil počet registrace
sňatků v ZAGS mezi místním obyvatelstvem. lnformacija o prochoždenii musulmanskogo posta uraza
i prazdnika ruza-hait na territorii Uzbekistana, 1979, GARF, fond 6991, opis 3, delo 1568, Vol. 2,
str. I 09. V některých oblastech se nekonaly žádné. Informacija o prochoždenii religioznogo prazdnika
ruza-hait v 1979 godu na territorii Ferganskoj oblasti. GARF, fond 6991, opis 3, delo 1707, strany
neuvedeny. Počet lidí v restauracích a jiných zábavních podnicích také viditelně poklesl.
28
Satvaldyjev ( 1995), str. 32
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se muži scházeli na bazarech, trhovci v té

době připravovali nejžádanější

zboží, zejména

dětské hračky z hlíny a dřeva. 29 O qurbon-bairamu, jehož vznik muslimská tradice

spojuje s biblickou legendou, jak Abrahám

obětoval

svého syna Izáka (v islámu

Ismácíla), navíc lidé poráželi dobytek a maso z něj rozdávali sousedům a příbuzným,
lepší kousek nechávali pro mullu, který dostával také
rodina

neměla prostředky

kůži obětovaného zvířete.

na koupi celého berana, pak se na

něj

Jestliže

složila s ostatními

v místní komunitě. V některých místech berana zaměňovali kohoutem. 30
Významným svátkem byl také den narození Muhammada (mawlúd). V průběhu
měsíce

obřad,

v mnohých rodinách

prováděli

který se skládal z rituální hostiny a přednesu pověstí o narození Muhammada,

vyprávění účastníci obřadu

zapalovali

vstávali a uctivě se klaněli.
synům

kalendáře)

rabí' al-awwal (podle lunárního

31

svíčky, při

při

každém vyslovení jména Muhammad

Mezi ženami se také slavily svátky (ašuri) věnované
každoročně

Alího - Hasanovi a Husajnovi,

v prvních deseti dnech prvního

měsíce lunárního roku. 32 Oslavy nového roku (naurúz) se konaly na rozdíl od ostatních
svátků

a

podle

obřadní

slunečního kalendáře

slavnosti. Všechny tyto

komunity a

příslušnosti

v

březnu.

Svátek nového roku doprovázely modlitby

příležitosti

k islámu, a

obřadů

tak sloužily k posilování významu místní

a oslav se

účastnili

všichni

členové

mahally

nezávisle na postavení nebo majetku. 33 V rámci rodiny a při různých oslavách
a

obřadech

přispívalo

v mahalle se tak

k obnovování místního

Příchod

v oblasti, to se
ideologů měly

"rudých"
od

zároveň předávaly

dnů.

počátku

způsobu

carské vlády prakticky
změnilo

po ustanovení

islámské svátky

zvyky a normy mladším generacím, což

života a vnímání

neměl

vliv na

sovětského

přirozeně

vymizet ve

V praxi byla ale situace mnohem

snažil proti tomuto aspektu islámu

životě

místní

průběh

náboženských oslav

režimu. Podle
prospěch

složitější

svátků

představ sovětských

oslav

"revolučních"

a i když se

různými způsoby

byla velmi nekonsistentní a oslavy náboženských
v

světa.

sovětský

nebo

režim

bojovat, jeho politika

nadále hrály

důležitou

roli

společnosti.

Muži s sebou na bazary vodili slavnostně oblečené děti. V některých městech a usedlostech
se v uzavřených dvorech scházely také ženy a pořádaly slavnostní bazary. Satvaldyjev (1995), str. 32
30
Existovala pověra, že na poraženém zvířeti v den svátku duše toho, který obětoval, snadno přejede
do ráje po mýtickém mostě Sirat, tenkém jako vlas z koňského ohonu, ostrém jako šavle. Suchareva
(1960), str. 21-22
31
Suchareva ( 1960), str. 23
32
Satvaldyjev (1995), str. 33
33
Život bohatých a chudých se lišil hlavně v kvalitě bydlení a jídla. Masalskij (1913), str. 395-396.
Společenské postavení rodiny bylo určováno především majetkem, úrovní vzdělanosti nebo druhem
profese muže. Nalivkin {1913), str. 34
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začal

V roce 1927, kdy

qurbon-bairam spolu s prvním dnem

půstu

revolučních svátků

byl dokonce svátek
odpočinku"

prohlášen za "zvláštní den

a v následujících dvou letech pracující dostali v době
ovšem vyhlášena série

obecně,

násilný útok proti islámu

půstu

dva dny volna.

například

jako

Zároveň

byla

smrt Lenina (22. ledna), den

pařížské komuny (22. března) nebo den ústavy (první pátek v červenci). 34 Rytmus oslav

náboženských

svátků

se ovšem ani v letech nejhoršího útoku proti islámu

předpisy sovětských orgánů,
měly

ale po staletí
sovětského

náboženské svátky za

režimu

kterých se navíc v nových podmínkách

Oslavy náboženských
přes

především

účastnili

formu

jako v minulosti

společenské

kteří normálně

i lidé,

svátků

všechny

obřadů

a organizace

události,

nechodili do

překážky

a tlaky, které

totiž dávaly lidem pocit jistoty

sovětský

režim na místní

životě

života vyvíjel. Nadále byly jednou z hlavních událostí v
prostřednictvím

Stejně

zvyky.

půst.

mešity nebo nedodržovali

a sounáležitosti i

předávanými

neřídil

největší

muslimskou identitu. Oba

muslimské komunity,
společnosti

které islám obnovoval a potvrzoval svoji roli ve

způsob

a lidé svoji

svátky - uraza-bairam a qurbon-bairam, si navíc

zachovaly většinu původních rysů, i když oproti minulosti se slavily kratší dobu.
Před

si nové

čistili

svátkem lidé

oblečení,

šátky a

čepice

domy, dvory a ulice,

prováděli

opravy mešit, kupovali

(tjubetejka) a pořizovali jídlo pro

pokrmů. Většina dospělých mužů

přípravu

slavnostních
městech

ve venkovských usedlostech a mnozí lidé ve

se scházeli na ranní namáz v první den svátku a muflové dokonce

připomínali sousedům

v předvečer svátku, aby na sváteční modlitbu nezapomněli přijít. 35 Imámové ve svých
promluvách
nemůže

vysvětlovali,

z jakýchkoli

mešity na modlitbu

že Alláh

důvodů

alespoň

započítá

každou modlitbu, a jestliže se

modlit v každodenním

v den dvou

životě,

největších svátků.

Muhammada se lidé také mohli pomodlit doma

čtyři

pak je

potřeba,

aby

člověk

přišel

do

Dále tvrdili, že podle proroka

rak'y, pokud z nějakého

důvodu

nebyli schopni přijít do mešity v den svátku. 36 Do mešity přicházeli i mladí muži, kteří
s sebou

někdy

se scházeli ve

vodili své
dvoře

děti. Zvláště

ve

městech

se lidé

mešity nebo v okolních ulicích.

34

často

nevešli do mešity, takže

Například

v roce 1956 se místní

Keller (1995), str. 248-249
Informacionnaja zapiska o prazdnovanii v 1956 godu musu1manami Sovetskogo sojuza religioznogo
prazdnika uraza-bairam, RGAN1, fond 5, opis 33, delo 23, str. 51
36
Informacija o prochoždenii musulmanskogo posta uraza i religioznogo prazdnika uraza-bairam
vNamanganskoj oblasti UzSSR ot 24 ijula po 27 avgusta 1979 goda, GARF, fond 6991, opis 3, delo
1707, strany neuvedeny
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obyvatelé v Andižanu, kde byla jen jedna zaregistrovaná mešita, sešli v sadu u hřbitova,
kde se modlitby u příležitosti svátku qurbon-bairam zúčastnilo 6 000 lidí. 37
Na

venkově,

kde

většinou

nebyly registrované mešity, se lidé ke

společné

modlitbě scházeli v budovách bývalých mešit. 38 Ženy, děti i muži hojně navštěvovali

také mazáry. V roce 1979 se
na místním mazáru

účastnilo

například

v usedlosti Jazjavan v Achubabajevském rajónu

modliteb pod vedením neoficiálního mully Abdurachmana

Ulugbekova 500 lidí. 39 V den náboženského svátku se také u mešit prodávali různé
sladkosti domácí výroby, a jejich okolí bylo
zvědavě

většinou

kteří

plné lidí,

postávali a diskutovali se známými a sousedy. V

těchto

se procházeli,

místech

samozřejmě

byli příslušníci milice, kteří celé dění pozorovali, ale často se nijak neangažovali. 40
Na rozdíl od minulosti se v ulicích procházely i ženy, i když se

většinou

držely dále

od mužů.
V
a

mazárů

době svátků

tak bylo možné pozorovat na silnicích a místech kolem mešit

velký provoz. Lidé

přijížděli

nákladními vozy, automobily, stopem, na kole,

chodili pěšky atd. 41 Někdy byly na přepravu lidí na svatá místa a do mešit používány
i auta

kolchozů. Rodiče

v den svátku

někdy

omlouvali své

děti

ze školy a

řada

lidí také

přicházela pozdě do práce až po ranním namázu v mešitě nebo nepřišli vůbec.

Duchovní správa proto

například

42

žádala imámy v zaregistrovaných mešitách o zkrácení

ranní modlitby na 20-25 minut, aby lidé stihli přijít do práce včas. 43 Někdy se místní
orgány snažily na pokyn
V takových

případech

ústředí zavřít

se lidé ovšem

místní mešitu, aby
často

vydali do

37

předešly

větších

absenci lidí v práci.

usedlostí a

měst,

takže

Spravka o aktivizacii dejatelnosti religioznych objedinenij i grupp, nachodjašichsja na territorii SSSR,
A. Puzin pro ÚV KSSS, 25. listopadu 1957, RGANI, fond 5, opis 33, delo 90, str. 106
38
Například v roce 1954 se v první den svátku qurbon-bairam v Namanganu modlilo 3 000 lidí,
v Kokandu 6 000 lidí. Ve všech mešitách byl relativně velký počet mládeže, až 25-30 %všech účastníků.
RGANI, fond 5, opis 16, delo 670, str. 147-148
39
Informacija o prochoždenii religioznogo prazdnika qurbon-bairam v 1979 godu na territorii Ferganskoj
oblasti, GARF, fond 6991, opis 3, delo 1707, strany neuvedeny. Zvláště na významných mazárech se
scházelo mnoho lidí, od sta do několika tisíc lidí.
40
Informacija o prochoždenii religioznogo prazdnika qurbon-bairam v 1979 godu na territorii Ferganskoj
oblasti, GARF, fond 6991, opis 3, delo 1707, strany neuvedeny
41
Například do mešity v Margelanu v den uraza-bairam z blízkých kolchozů v roce 1955 přijelo
32 nákladních aut. Informacionnaja zapiska o prazdnovanii musulmanami Sovetskogo sojuza
religioznych prazdnikov uraza i qurbon-bairam v 1955 godu, 20. září 1955, RGANI, fond 5, opis 16, delo
705, str. 159
42
To se stávalo nejen v kolchozech na venkově, ale i v továrnách a podnicích ve městech. RGANI, 1954,
fond 5, opis 16, delo 670, str. 153
43
To platilo především v letech, kdy svátek vyšel na období sběru bavlny. Informacija o prochoždenii
religioznogo prazdnika qurbon-bairam v 1979 godu na territorii Ferganskoj oblasti, GARF, fond 6991,
opis 3, delo 1707, strany neuvedeny
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nepřišli do práce vůbec. 44 Po ranní modlitbě mnoho lidí navštěvovalo hřbitovy, kde

zapalovali

svíčky

a

prováděli obřady

za

zemřelé. Večer

lidé

navštěvovali

své

příbuzné,

měst

zachoval

sousedy a dávali si dárky. 45
Za

sovětského

také zvyk

režimu se mezi obyvateli venkova i ferganských

obětovat zvíře během

prováděli

svátku qurbon-bairam, který

i

někteří

zaměstnanci sovětských organizací a kolchozů. 46 Sovětský režim se snažil bojovat proti
počtů zvířat

nekontrolovanému zabíjení velkých

pro náboženské

obřady zčásti přísným

dohledem nad zásobami masa. 47 Řada rodin měla ale vlastní zvířata, takže tato opatření
nebyla

příliš

účinná.

registrovaných mešit

Také Duchovní správa ve

pravidelně uváděla,

že se

svých instrukcích

imámům

nedoporučuje provádět obřad obětování

qurbonlik, protože to odporuje duchu Koránu. 48 Imámové ale nařízení správy někdy
nerespektovali a naopak

ospravedlňovali

provedení

obřadu

qurbonlik v

době

svátku

příkladem proroka Muhammada. 49

V místních komunitách lidé slavili i
takové oživení jako v
patřil

době

dalších

nejvýznamnějších

dvou

svátků,

i když je neprovázelo

oslav v roce. Mezi

nejdůležitější

svátek narození proroka Muhammada (mawlúd), který se neomezoval na den

narozenin proroka a trval
ve

řadu

většině

někdy

až

místních komunit, o

v oficiálních mešitách.

Nicméně

měsíc. Kromě mullů, kteří
životě

Muhammada také

vedli tento svátek

vyprávěli

imámové

v těch mohli podle fatwy Duchovní správy mawlúd

slavit pouze v den svátku. 50 Na rozdíl od minulosti, kdy v průběhu recitace pověstí lidé

V roce 1946 v Andižanské oblasti například předseda místní správy před svátkem zavřel mešitu, aby se
místní obyvatelé nemohli vyhnout práci. Kolem 3 000 věřících ovšem v důsledku odjelo do blízkého
města Oše, aby se tam pomodlili, takže chyběli v práci celý den. Ro'i (2000), str. 501
45
RGANI, 1954, fond 5, opis 16, delo 670, str. 147-148; Informacija o prochoždenii musulmanskogo
posta uraza i religioznogo prazdnika ruza-hait na territorii Ferganskoj oblasti v 1985 godu, GARF,
fond 6991, opis 3, delo 3109, strany neuvedeny
46
Informacionnaja zapiska o prazdnovanii musulmanami Sovetskogo sojuza religioznych prazdnikov
uraza i qurbon-bairam v 1955 godu, 20. září 1955, RGANI, fond 5, opis 16, delo 705, str. 162.
I v Leningradu bylo například v roce 1954 zabito 1 500 beranů a 1O krav. RGANI, fond 5, opis 16, delo
670, str. 152
47
Informacija o prochoždenii religioznogo prazdnika qurbon-bairam v 1979 godu na territorii Ferganskoj
oblasti, GARF, fond 6991, opis 3, delo 1707, strany neuvedeny
48
V roce 1945 Duchovní správa vydalafatwu, ve které bylo uvedeno, že obětování zvířat není povinné,
ale žádoucí. Mnozí mullové pak vybízeli věřící, aby na místo obětování darovali mešitě obnos
odpovídající kůži obětovaného zvířete. Zvláště v dobách, kdy byla těžká zima, která měla dopad na chov
zvířat (například v roce 1969), se tyto výzvy opakovaly. Aširov ( 1972), str. 142-143
49
V roce 1979 například v mešitě Chanaka imám S. Eminov v den svátku ospravedlňoval tento obřad
tvrzením, že prorok Muhammad ve jménu Alláha obětoval svého syna a v ten samý den za něj obětoval
berana. Dopis T. Abbasova A. A. Nurullajevovi, 4. ledna 1979, GARF, fond 6991, opis 3, delo 1707,
strany neuvedeny
50
Aširov (1972), str. 22
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při

každém vyslovení jména Muhammad vstávali a

uctivě

klaněli,

se

byli

při těchto

obřadech lidé už jen pasivními posluchači. 51
sovětští

Lidé slavili nadále i naurúz, i když ho

ideologové prohlásili za jeden

z "předislámských přežitků" a pokusili se ho zrušit. Do oficiálního kalendáře se vrátil až
v roce 1967, kdy se v rámci celkové snahy o
řada

stanovovala celá

socialistických

svátků.

Podle

vytvoření

"národní"

představ sovětského

obřadnosti

režimu

měly

být oslavy naurúzu doprovázeny procházkami v parku, na stadionech a důraz byl nadále
kladen na jeho "neislámský" původ. 52
různých

Je jisté, že vnímání
režimu

měnilo

vzhledem ke

společenského

projevilo v pátek, který byl
sváteční

tradičním

džuma-namáz chodili
svátků,

Ostatních

účastnila většina

jako byl

náboženských

hospodářskému

se v průběhu
vývoji.

kteří

pouze starší muži,

sovětského

Nejvýrazněji

společnosti.

svátkem v místní

většinou

například

a

svátků

se to

Do mešity na

již nepracovali.

uraza-bairam nebo qurbon-bairam, se ovšem

obyvatelstva, i když jejich význam pro

různé

lidi se lišil.

Někteří

považovali tyto svátky za národní tradici, jiní je slavili jako projev respektu k

lidé

rodičům

a starším generacím. Část lidí se neúčastnila obřadů, ale zároveň je neodsuzovala
těch, kteří obřady

a vážila si

obyvatelstva
modliteb,

pravidelně

obřadních

vedli. V době náboženských

dostávala do kontaktu s islámem

recitací Koránu a

posilováno i fungujícím modelem
věku,

děti viděly,

kdy

islámu. Od

dětství

že

vyprávění

různého

se tak

většina

prostřednictvím

místního

slavnostních

s náboženským obsahem. To bylo

postavení v místní

rodiče či prarodiče

tak lidé

svátků

v menší

komunitě

či větší míře

na

základě

dodržují pravidla

prostřednictvím různých svátků každoročně

spolu s místní

komunitou obnovovali svoji příslušnost k mahalle a islámu.

4.3

Obřadní

Organizace

vztahy

obřadů

byla po staletí jednou ze základních funkcí muslimské

komunity ve středoasijské společnosti. Účastí na obřadech lidé potvrzovali svoji
příslušnost

k islámu a

prostřednictvím obřadů

se symbolicky upravovala jejich role

v rámci komunity a přechod z jedné věkové skupiny do druhé. Účast na hostinách nebo
51

Ro'i (2000), str. 502
Lobačeva (1975), str. 129. V tomto kontextu je zajímavé, že komunity z Ferganské doliny, které
emigrovaly do Afghánistánu během prvních dvou desetiletí sovětského režimu, odmítali naurúz slavit
jako neislámský. Více viz Shalinsky, A. C., Lang Years oj Exile, Centra/ Asian Refugees in Afghanistan
and Pakistan, University Press of America, New York 1994
52
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pohoštěních

se považovala za právo a povinnost každé mahally - nepřijít bylo nemožné,

znamenalo to urazit hostitele, a nikdo se také

nechtěl

Nejdůležitější

obřadu

událostí jakéhokoli rodinného

odpovídala významu, který
případě

měl

existovalo v rodině i

obřadů

vyžadovalo také více
vařící

nádobu pro

daný

obřad

komunitě

méně

vzdát své zákonné

byla hostina (tu}). Velikost hostiny

z pohledu

pevné

stejnou sadu

části pohoštění.

společenského

rozdělení

rolí žen a

předmětů-

obsahu. I v tomto
mužů.

Provedení

velké kotle na plov, stoly,

vodu, konvice, ubrusy (dastarchony) apod. To vše bylo

společným

vlastnictvím mahally a skladovalo se v mešitě nebo za symbolický poplatek v některém
z domů. 53
Obřady

a slavnosti v menší

navštěvovali

a sousedé

míře

provázely narození

rodinu, mezi ženami se pak slavil

obřad

dítěte,

kdy

bešik-tuj u

příbuzní

příležitosti

prvního položení dítěte do kolébky. 54 Tu} se pořádal i šestý nebo sedmý den po narození
a po konci

šestinedělí.

Narození

dítěte

utvrzovalo

sňatek

a

většinou

bylo i podmínkou

pro jeho zachování. 55 Obřady s modlitbou a v menší míře také hostina tu} se pořádaly
u příležitosti pohřbu, čtyřicátého dne po smrti člověka nebo ročního výročí. 56
Důležitá

byla také

obřadnost

spojená se svatbou, která zahrnovala celou

řadu

různých

událostí od prvních domluv o páru až po posvatební období. Podle šarry byl

chlapec

připraven

i

obecně

ve

ke

Střední

sňatku

od patnácti let a dívka od devíti. Ve Ferganské

dolině

Asii se praktikovaly svatby již od 12 let chlapce a 9 let dívky.

Dohazování a dohodu dvou rodin uzavíral

obřad

buldi-buldi (doslova "souhlasím-

souhlasím") nebo non-sindirdi (doslova "rozlomil chléb"). V této fázi se také
domlouval obnos qalimu, který

rodiče

získali za

nevěstu.

Svatba (nikoch) vrcholila

sestavením smlouvy v přítomnosti mully. Ten pak odrecitoval svatební modlitbu
(chutba-ji nikoch), přednesl smlouvu, která obsahovala objem věna (mahri 7 a jména

Basilov, V. N., Sunnat-toj v Ferganskom kišlake, Etnografičeskoje obozrenije, No. 3, 1996,
str. 1O1-102. Lidé si psali, co dostali za dary, aby mohli v případě další oslavy darovat věc ve stejném
objemu. Přesná organizace, díky které panoval na místních oslavách pořádek, byla také podpořena
obecným přesvědčením, že poskytnout pomoci organizátorovi tuje a jeho rodině byl dluh příbuzného
a souseda. Svátek musel proběhnout dobře a bez problémů, a to také určovalo vztah lidí kjejich roli
a účasti na různých pracích na oslavě.
54
Tulceva (1984), str. 20
55
Když pár nemohl mít děti, muž se mohl se ženou rozvést.
56
Nalivkin, Nalivkina (1886), str. 170
57
Mahr byl normou muslimského práva, kterým muž zajišťoval (peněžně nebo majetkově) ženu. Obnos
mahru zůstával ženě po smrti muže a při rozvodu zjeho iniciativy. Předpis o mahru, který byl používán
ve Střední Asii, vycházel především ze sbírky práva al-Hidája od al-Margináního (z. 1197). Mahr se
praktikova) především ve městech. Nalivkin, Nalivkina ( 1886), str. 20 1-209; Is lam na territorii (1999),
Vol. 2, str. 63-64
53
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svědků, v jejichž přítomnosti byla svatba uzavřena. 58 Svatbu provázela velká slavnost,

které se zpravidla
obřadů

například

-

tvář/oči")
nevěstu).

zetě),

účastnila

celá komunita. V rámci oslav probíhala i

den po nikoch-tu} se

prováděl obřad juz-očti

nebo kutar-kutar (doslova "zvedni-zvedni", kdy
I v období po

svatbě

probíhaly

dalších

(doslova "odhalila

příbuzní

různé obřady, například

řada

ženicha zvedali
(přivítání

kujev-salom

ota-kurdi (doslova "otec se podíval") apod. Svatbou také získával muž nové

postavení v

komunitě

- teprve v této chvíli byl považován za dospělého.

Nejvýznamnějším

obřadem

v životě místní komunity byl

obřad

obřízky

a slavnost sunnat-tuj. 59 Obřad byl zásadní nejen pro chlapce, pro kterého znamenal
symbolické připojení k islámu, ale i pro jeho otce a dědu. 60 Provedení obřadu bylo
považováno za povinnost vůči synovi i celé muslimské komunitě. 61 Na obřad a slavnost
byli zváni nejen

příbuzní,

sousedi a obyvatelé celé mahally, ale i mnohem širší okruh

lidí. 62 Obřad byl prováděn ve věku 3-9 let chlapce (přednost se dávala lichým rokům),
nejpozději
"nečistý",

však do

třinácti

let. Podle místních

a proto se nemohl spolu se všemi

Obřízku prováděl

obvykle místní

holič

Kromě

toho byl

účastnit obřadních

ještě

Obřad

jeden

hostin a ani se oženit.

obřadu (většinou

trval obvykle

přípravný

obřezán,

byl ten, který nebyl

(usto). V první den

probíhala recitace Koránu (chatmi-quron).
velkou hostinou.

představ

tři

ve

dny a byl

čtvrtek)

zakončen

den, kdy organizátor

obřadu

informoval radu (maslahat) složenou ze starých a vážených obyvatel mahally o průběhu
a

rozměru

apod.

Opět

a souhlas

oslavy, o tom kdo bude plnit jaké funkce
se tak potvrzovala důležitá role mahally v
vůdců

komunity, i když v

zásadě

při obřadu,

životě

kolik zakoupil jídla

jejích obyvatel a posvěcení

formální, byl považován za podmínku

úspěšného provedení sunnat-tuj. 63

V obřadní praxi se projevovalo i
obřadní

status v komunitě

patřil

starým

rozdělení společnosti
mužům, kteří měli

podle

právo

věku.

účastnit

Nejvyšší
se

obřadů

Svatební smlouvu dostala žena nebo její zmocněnec. Islam na territorii (1999), Vol. 2, str. 73
Ve Ferganské dolině obřad také nazývali ugil-tuj od slova syn, chlapec, nebo chatna-tuj od slova
obřízka. Basilov (1996), str. 99-100
60
Provedení obřadu obřízky prvního syna definitivně utvrzovalo pozici otce v rodině i místní komunitě.
61
Každý dospělý muž měl alespoň jednou v životě zorganizovat velkou slavnost sunnat-tuj. Podle
obecného názoru bylo potřeba udělat velkolepý sunnat-tuj pro prvorozeného syna, pro další už bylo
možné provést jej skromněji. Pokud muž neměl syna, ale pouze dcery, pak mohl tento obřad symbolicky
provést také. Obřad obřízky byl přinesen do Střední Asie Araby, kteří osvobozovali od daní ty, kteří
provedli obřízku, a tedy přijali islám. V době chána vlivní a zámožní lidé slavili obřízku i 40 dní. lslam na
territorii (1999), Vol. 12, str. 98
62
Obyvatelé dvou a více kvartálů města či qišloqu, kteří tvořili společenství ošlaš, tedy skupina lidí, která
byla spojena vzájemnou povinností účastnit se svátku obřízky a obecně obřadů.
63
Bas ilov (1996), str. I OI
58
59
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občiny. Nejváženější

jménem všech ostatních, tedy jménem celé
i mahalle proto
fakticky

právě

účastnit

se v

měli

muži,

dosáhli

hospodářský

oni vedli

obřadech

kteří

věku

mužů.

jménem starých

Dospělí

šedesáti let a více.

život rodiny,

měli prostřední

Mladí muži

postavení v rodině
muži, i když

status a neměli právo

měli

nejnižší status, proto

v obřadech nikoho kromě sebe nezastupovali. Ženská společnost se také dělila na tři
věkové

kategorie: mladé ženy nebo

(kompir).

64

nevěsty

(ke/in),

dospělé

ženy a uznávané

stařeny

Přechod z jedné do druhé skupiny provázela i změna druhu pokrývky hlavy,

což se oslavovalo obřadem. 65
Muslimská

obřadnost

hrála v místní

rytí zavlažovacího kanálu (aryk) se
podřezaného zvířete

komunitě

velkou roli i v hospodářství.

společně pořádal

rituál

připravoval

prolévána do aryku. Obvykle se

recitovala modlitba, Boha prosili o

obětování,

štěstí. Obřad obětování

Při

kdy byla krev

plov, po jídle se

se také konal

před začátkem

polních prací. V tento den lidé nebo jejich jménem mullové recitovali traktát
o

zemědělství

(risolja-i-dikančilik),

Na

začátku

vytvoření

náboženské povahy o

mulla vysvětloval

jara bylo také zvykem

vařit

prvního pluhu

morální

sumaljak

povinnosti

(řídký

andělem

Gabrielem

zemědělce

apod. 66

otrubový kvas z pšenice), což

bylo doprovázeno prováděním obřadů a modliteb. 67
S příchodem carské vlády se v obřadních vztazích prakticky mc
Dodržování a oslavy
režimu a

zvláště

v

obřadů

době

se staly

terčem

kritiky až v prvních letech

útoku proti islámu koncem dvacátých a

Mullové a ostatní lidé v

čajchonách

tvrdili, že

sovětský

nezměnilo.
sovětského

začátkem třicátých

let.

režim brzy zakáže všechny

náboženské obřady. 68 To se ovšem nepodařilo a obřadní praxe nadále hrála důležitou
roli v

životě společnosti.

bylo možné v omezené

V určitém ohledu byla jedním z mála
míře

otevřeně

praktikovat

aspektů

islámu, který

bez strachu z represí a

následků

' . 69
v prac1.

Sovětský

režim se

nahradit muslimskou

nicméně stejně

jako v případě náboženských

obřadnost sovětskou.

Slavnostní

64

obřady měly

být

svátků

snažil

pořádány při

Abašin (1997a), str. 137
Suchareva, B ikžanova (195 5), str. 121
66
Nalivkin, Nalivkina (1886), str. 18-19
67
Podle některých autorů se v rámci tohoto obřadu na rozdíl od ostatních událostí, kde se dodržovalo
rozdělení na ženskou a mužskou část, ženy v případě příchodu cizího muže neschovávaly. Masalskij
(1913 ), str. 40 1-402
68
Keller ( 1995), str. 24 7-248
69
Náboženské obřady pohřbu, smuteční hostiny, dávání jména, svatby a také obřízku lidé prováděli
u sebe doma. Spravka o aktivizacii dejatelnosti religioznych objedinenij i grupp, nachodjašichsja na
territorii SSSR, A. Puzin pro ÚV KSSS, 1959, RGANI, fond 5, opis 33, delo 90, str. 106
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předání

sovětské

prvního pasu, dosažení plnoletosti, odchodu do

ukončení

armády,

školy, nástupu do kolchozu, odchodu na penzi apod. 70 Zvláštní důraz začal být kladen
na

sovětskou obřadnost

od šedesátých let, kdy

měly

podepřené

s dobudováním socialismu usilovat o posílení národní identity
a vybranými místními zvyky. Podle
Uzbekistánu z roku 1964 měly proto
obřadů

tak, aby je místní obyvatelé

nařízení ústředního

různé

přijali

souběžně

jednotlivé republiky

historií

výboru komunistické strany

republikové orgány

vytvářet scénáře

nových

a začali praktikovat. V roce 1971 byl dokonce

ustanoven republikový výbor pro propagandu a zavedení nových

obřadů

a

rituálů

do

života pracujících s pobočkami na všech nižších úrovních státní správy. 71 V praxi nové
obřady

lidé

buď

ignorovali nebo je v některých

případech přirozeně

spojili s místní

muslimskou obřadností.
Obřad

prvního položení

dítěte

pouze v úzkém kruhu žen, se stal v

do kolébky bešik-tuj, který se

sovětském

dříve

oslavoval

období mnohem širší událostí a na oslavu

byli zváni nejen příbuzní, ale i spolupracovníci. Lidé také začali slavit narozeniny dětí. 72
Příbuzní

zároveň stejně

i sousedi

dítěte. Zvláště

ženy také

navštěvovali hřbitovy

pořádaly obřady

rodinu po narození

za mrtvé, v době náboženských

podobně

spojené se svatbou probíhala

prostřednictvím rodičů

námluvy

navštěvovali

svátků

lidé

a recitovali modlitby za své zesnulé blízké apod.

Většina obřadnosti

Například

jako v minulosti

spolu se všemi

jako v minulosti.

průvodními

zvyky probíhaly

i v případech, když se dvojice dohodla o sňatku předem. 73 Rodiče a prarodiče vždy
hledali vhodné
sňatku

protějšky

pro své

děti,

i když podle

sovětských zákonů nesmělo

dojít ke

bez souhlasu nevěsty nebo ženicha.
Aby rodiny

zorganizována

předešly problémům

sovětská

se

sovětskými

orgány,

většinou

byla

nejdříve

svatba (qizil-tuj, doslova rudá svatba nebo jangi-tuj, nová

svatba), jejímž hlavním cílem byla registrace svatby v Úřadu pro registraci občanských
sňatků (ZAGS 74 ). Poté následoval obřad nikoch v domě ženicha, který se řídil místními

zvyky. Mnohdy musela
obřadním

přehozem

závěrečném obřadu

nevěsta sedět

v oddělené místnosti za

závěsem,

zakrytá

nebo dokonce v babiččině parandže, kterou sundala až na
svatby

při juz-očti,

který probíhal v

Více viz Lobačeva (1975), str. 99-116
lbidem, str. 18-20
72
Tulceva (1984), str. 20
73
Bikžanova (1959), str. 115
74
ZAGS je zkratka pro "Zal aktov graždanskogo sočetanija".
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domě

ženicha po

přejezdu

nevěsty z domu rodičů. 75 Na venkově pár mnohokrát zažádal o registraci až ve chvíli,

kdy se v rodině narodilo první dítě, protože pak měli nárok na rodinný příspěvek. Často
rodiče sňatky
sovětského

zákona

v roce 1958
dceru za

svých

člen

člena

dětí

ještě

ani

nechtěli

registrovat, protože

neplnoleté, nebo to

buď

byly jejich

umožňovalo snadnější

děti

podle

Například

rozvod.

kolchozu Uzbekistán Isokbaj Mavlanov provdal svoji patnáctiletou
zeť

kolchozu Abdulbori Džalilova bez registrace v ZAGS. Nový

se mu

ovšem nelíbil, a otec tak získal od manžela pro dceru rozvod a znovu ji provdal
za

účetního zmíněného

kolchozu Kamardina Sadriddinova, který byl ovšem ženatý a žil

se svoji první ženou. 76
Situace byla

obzvlášť výjimečná

z fronty. Pokud se žena

chtěl

znovu vdát,

po válce, kdy se mnoho
úřady

frontě

s jiným mužem", podle které žena

potřebovala

o smrti jejího manžela, aby mohla být mullou
druhý

sňatek

u ZAGS.

Nicméně

nevrátilo

se snažily zjistit, jestli je první manžel

opravdu mrtvý. Duchovní správa dokonce vydalfatwu "0
na

mužů

opět

svatbě

žen

vojáků

od vojenských

zmizelých

úřadů

potvrzení

provdána, a musela také registrovat

místní muflové podobné potvrzení nevyžadovali

a prováděli svatební obřad rovnou. 77
I když

oficiálně sovětský

režim tvrdil, že qalim byl ze

společnosti

vymýcen, lidé

tento zvyk dodržovali i nadále většinou formou daru, například dobytka apod. 78
Ve snaze vyhnout se qalimu také docházelo k
Kvůli

nechtěným

v Uzbekistánu

svatbám byly také

oficiálně

hlášeno 270

únosům nevěsty

případy

z domu jejich

rodičů.

sebevražd, jen v roce 1987 bylo

případů sebeobětování nevěst,

i když

počet

byl ve

skutečnosti zřejmě vyšší. 79
Nejdůležitějším obřadem

období

v rodině i

obřízku většinou prováděl

kterého se

účastnila

komunitě

byla nadále

chirurg, ale hlavní význam

měl

obřízka.

V

sovětském

stále slavnostní obřad,

celá mahalla. Chlapec se tak nejen stával

členem

muslimské

Lobačeva (1975), str. 17
Bikžanova (1959), str. ll O, 115-116
77
I když byla polygamie považována za ponižující pro ženy, v prvních poválečných letech skupina
padesáti žen ve Ferganské oblasti požadovala, aby si muži směli brát dvě nebo tři ženy. Některé z nich
byly ženami vojáků, kteří již byli několik let nezvěstní, jiné už měly dospělé dcery, ale nemohly je vdát,
protože bylo málo mužů. Byly mezi nimi také starší ženy, které chtěly předat své povinnosti v domácnosti
mladším. Ro'i (2000), str. 532, 539
78
Bikžanova(l959),str.ll6
79
Poljakov (1992), str. 54. Vhledem k tomu, že islám nepovoluje sebevraždu, docházelo k paradoxním
situacím, kdy sovětské vedení několikrát nařídilo Duchovní správě, aby vydala fatwu, kde mělo být
zdůrazněno, že každý, kdo si vezme život, přichází o možnost náboženského pohřbu a pravidelných
vzpomínkových obřadů. Ro'i (2000), str. 547
75

76
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komunity, ale jeho otec dosáhl statutu dospělého muže. 80 Významný společenský
význam

měl obřad obřízky

pradědečka. Obřad

příbuzné

také pro starší

po mužské linii, tedy

dědečka,

nebo

byl proto zpravidla organizován jménem nejstaršího muže v rodině

hlasatel zval hosty ne k otci, ale k dědovi nebo pradědovi obřezávaného chlapce. 81
Za

sovětského

i spolupracovníci

členů

například

obyvatel mahally a

společenství

ošlaš zváni

rodiny pořadatele sunnat-tuj.

Obřady obřízky

oslav, jako

kromě

režimu byli

se v

sovětském

období

často pořádaly

dávání jména, nebo v souvislosti se

pod záminkou jiných

sovětským

svátkem vstupu

dítěte do první třídy. 82 Často byl obřad obřízky slaven v rámci svatby. Straničtí
představitelé
důvodů

úředníci

ovšem svým

synům

proto, aby se vyhnuli

společenské

izolaci.

a místní

na hygienu.

Obřad

sloužit jako

příklad

sunnat-tuj

také

prováděli obřízku, kromě

Dělali

to potají nebo se vymlouvali

prováděli

i

učitelé, kteří měli

zvláště

v

případech,

pro ostatní,

jiných

podle

kdy se po

sovětských ideologů

ukončení

studií vraceli

zpátky na venkov. 83
Svátek

obřízky

rodiny. Na provedení

s sebou nesl vysoké náklady, jejichž objem závisel na postavení

obřadu rodiče spořili několik

let, v osmdesátých letech stála velká

oslava podle sovětských etnografů řádově 7 000 rublů. 84 To bylo také terčem kritiky
ze strany

sovětských orgánů

Duchovní správa

několikrát

a

stejně

jako v případě ostatních

obřadů

proto

vydala fatwu, která prohlašovala provedení

například

obřízky

na

nepovinné. 85 Náklady na uspořádání obřadních slavností a oslav svátků nicméně
neničily

byly

a nepodrývaly rodinný

rozpočet,

jak tvrdil

sovětský

režim, a naopak do

určitým způsobem vestavěny. Zátěž obřadu spočívala především

počáteční

vklad do organizace

peněz. Rozpočet

část příjmů

obřadní

něj

v tom, že pro

slavnosti bylo nutné mít k dispozici velkou sumu

domácnosti byl ovšem

tvořen

tak, aby

jednorázovou akcí (sezónní práce v

měla

možnost získat

zemědělství

značnou

a v sadech, ustájení

V Mindonu například mohli říci o muži, který ještě nebyl uznán za dospělého: "nerozložil ubrus před
lidmi", tedy neprovedl společenskou hostinu sunnat-tuj, což bylo vnímáno jako ponížení. Abašin (l997a),
str. 13 8
81
Na zvláštní vztah děda a prvního vnuka poukazovala skutečnost, že často první vnuk nazýval svého
dědečka, jestliže žili dohromady, otcem (dada), a opravdového otce starším bratrem (aka).
82
Abdusamedov, A. I., lslam v SSSR, Mysl, Moskva 1983, str. 75
83
Ro"i (2000), str. 529-530
84
Poljakov (1992), str. 57
85
Islam na territorii (1999), Vol. 2, str. 98
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pěstování kokonů,

dobytka,

soukromé

přivýdělky

apod.). Bylo také možné si peníze

vypůjčit a po skončení obřadu je z darů od hostů vrátit. 86
Obřad

Některé

postupným vývojem.
Například

nové.

stejně

sunnat-tuj procházel

ještě

postupně

prvky

začátkem

sovětského

jako v minulosti i za
ztrácel a naopak se

osmdesátých let ženy

souběžně

režimu

objevovaly
přicházely

z mahally

"s dastarchonem" (ubrusem, tedy s dary a pokrmy, zabalenými do dastarchonu), což
užitečnou

bylo považováno za

rodině,

pomoc

osmdesátých let už ženy vybíraly jen malou sumu
babičce

která tuj organizovala. Koncem
peněz,

chlapce. Pokud ještě v sedmdesátých letech

postupně

se

zvláště

V osmdesátých letech
začala

používat

při

vodka.

Například

ve

městech

přišla

začali

kterou

seděli

předávaly

lidé na

oslavě

matce nebo

na madracích,

hostů

používat pro usazení

lavičky.

také do módy zvuková aparatura s mikrofonem, která se

oslavách. V době

večerního

tance (bazma) se

pokud S. Nadžimov v roce 1961 na sunnat-tuj

začala

stále více pít

spotřeboval

dva býky,

200 kg rýže na plov a 700 kg mouky na chléb, na oslavu rodina koupila také jednu
bednu vodky. V roce 1984, když organizoval sunnat-tuj pro svého vnuka, se vypilo již
jedenáct beden vodky. 87 Nicméně i přes všechny změny si sunnat-tuj ponechal svůj
obřadní

obsah a

důležitý společenský

význam. V mahalle nebývala rodina, která by

tento svátek nepořádala.
V rodině i v
sovětské

komunitě

se navíc slavila
obřadů

úsilí o zavedení nových

a

řada obřadů,

každoroční

které v

sobě

spojovaly

oslavy spojené s hospodářskou

obřadností. Členové mahally nebo kolchozu například zvali místního mullu na začátku
zemědělské

vedl

sezóny osevu a zavlažování polí,

obřady,

modlitba,

obětování

armády nebo jeho
Cílem

účelem

jejichž

společná

úrody a konci

příchod, onemocnění,

obřady

bylo
se

buď

ovlivnit

prováděly

sběru

úrody, aby

prosba k Bohu nebo k svatým,

apod. V rodině takto lidé oslavovali

těchto obřadů

události. Tyto

byla

při sběru

například

uzdravení, dosažení
úspěšný průběh

děkovná

odchod chlapce do

důchodového věku

nebo oslavit konec

z prostředků rodiny nebo v případě

apod.

nějaké

hospodářských

Například obyvatel obce Komunismus Madolim Abdurachmonov na konci 80. let prováděl obřízku
svému synovi. Z vlastních prostředků utratil kolem 4 000 rublů. Více než 60 % nákladů na ugil-tuj bylo
potřeba na organizaci hostiny. Méně než 40 % tvořily útraty na dary hostům. Celková suma darů, které
dostal Abdurachmonov na slavnosti obřízky, tvořila průměrně 5 000 rublů, polovinu tvořily výrobky
a potraviny, druhou peníze. Podle Abdurachmonova byly jeho náklady plně kompenzovány dary hostů.
Abašin (1997a), str. 145
87
Mullové v zásadě neprotestovali proti společenským oslavám, ale kritizovali nesmyslné a nepotřebně
vysoké náklady. Tvrdili, že provedení sunnat-tuje nebylo bohulibou činností. Basilov (1996),
str. 100, 113
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obřadů na náklady kolchozu. 88 Celkově tak obřady v životě místní společnosti hrály

nadále významnou roli a i když je
důvodů,

vždy byl na slavnosti

z Koránu. V rámci

obřadů

i za

řada

lidí oslavovala

přítomen

především

společenských

ze

mulla, který recitoval modlitby a úryvky

sovětského

režimu probíhala

jednotlivce v rámci komunity a lidé nadále více

méně

výměna

dodržovali

rolí a statusu

rozdělení společnosti

podle věku a pohlaví.

4.4

Pouť

do Mekky

Jednou z povinností

muslimů

byla

pouť

do Mekky.

Stejně

jako v minulosti

i v 19. století cesta vyžadovala na svou dobu obrovské náklady a trvala velmi dlouho,
a proto se do Mekky vydávalo jen málo lidí. Zámožní lidé za sebe
člověka, který uskutečnil pouť do Mekky jejich jménem.

89

někdy

najímali cizího

Ti, kteří byli v Mekce, byli

nazýváni chodži, a lidé jim projevovali úctu.
Počet poutníků

začala

se zvýšil poté, co

(z Buchary od roku 1888). Podle oficiálních

údajů

fungovat zakaspijská železnice

se v roce 1895 vydalo z Ruské

říše

do Mekky 5 856 lidí. Mezi 1 795 dotázanými lidmi v přístavu Džidda v roce 1894 byla
polovina z Ruska, kolem 90% z nich ze
doliny. Tato

čísla

byla podle

Střední

odhadů třikrát

Asie, z čehož kolem 75% z Ferganské

menší než ve

skutečnosti,

protože mnoho

poutníků přijíždělo různými cestami bez pasů a registrace. 90 Po návratu lidé vyprávěli

o svých zážitcích,

přiváželi

vodu z pramene Zamzam, mekkánskou

půdu,

kamínky

z okolí svatých míst atd. 91 Po andižanském povstání byla pouť na nějakou dobu
zakázána, ale již v roce 1900 byl tento zákaz odvolán a do Mekky se vydalo jen
z Ferganské oblasti kolem 10 000 poutníků. 92 Pouť do Mekky také sloužila jako
prostředek kontaktu s jinými muslimskými zeměmi, zvláště Osmanskou říší. 93
Stejně

jako v ostatních muslimských zemích ale existovala i ve

Střední

svatá místa, která byla lidmi považována za srovnatelné s Mekkou. Ve Ferganské

Asii

dolině

lidé za takový mazár považovali Turkiston-awlíja (mohyla chodži Ahmada Jasavího,

88

Satvaldyjev (1995), str. 139-141
Podle místních bylo potřeba pro provedení poutě přibližně 600 rublů (beran tenkrát stál 4-5 rublů,
pud pšenice 70 kopejek). Satvaldyjev, str. 29-30
90
Satvaldyjev (1995), str. 30
91
Nalivkin (1913), str. 94
92
Ibidem, str. I 04-105
93
Bacon (1966), str. lll-112
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významného súfie, filosofa a básníka, který žil ve 12. století). Mezi lidmi existovaly
legendy, že lidé z Fergany,

kteří přišli

do Mekky, se nejednou setkali s údivem

místních, proč tam přijeli, když mají tak blízko Turkiston-awlíja. 94
Po ustanovení
vykonat

pouť

sovětského

do Mekky. Díky

režimu ve

zpočátku

Střední

nestabilní

Asii lidé ztratili

vládě

postupně

možnost

to sice do konce dvacátých let

ještě bylo možné (hranice s Afghánistánem a Íránem nebyli zvláště hlídané), od počátku
třicátých

let ovšem již bez zvláštního povolení nikdo nemohl opustit hranice

Sovětského

svazu.
Možnost vykonat
souběžně

pouť sovětský

s vytvořením Duchovní správy, i když ve zcela symbolickém

poutníků měla na starosti Rada pro záležitosti náboženských kultů,

procedura pro získání povolení

světové

režim obnovil až po druhé

uskutečnit pouť

byla velmi

95

válce

měřítku. Výběr

i když celková

těžkopádná

a

účastnily

se

jí státní i stranické orgány na republikové a všesvazové úrovni. Provedení cesty navíc
ovlivňovala řada vnitřních

uděleno

povolení

i

vnějších faktorů.

uspořádat pouť,

epidemii cholery v

Egyptě

ale

V roce 1947 a 1948 sice bylo

účastníci

K obnovení poutí do Mekky došlo až v roce 1953.
Pouť
především

nebyli odesláni v roce 194 7

kvůli

a v roce 1948

například

první arabsko-izraelské válce.

96

obvykle vedl mu.ftí jedné nebo více duchovních správ a cesty se

nejvyšší

představitelé

z jejich bezprostředního okolí,

kvůli

účastnili

oficiálního islámského establishmentu nebo lidé

několik imámů

a jeden nebo dva

řadoví věřící, kteří měli

nutné prostředky. 97 Poutníky doprovázel "muslimský doktor", který po celou dobu cesty
dával pozor na jejich zdraví a

zároveň měl

za úkol podle možností poskytovat

bezplatnou zdravotnickou pomoc poutníkům z jiných zemí. 98 Tato v kontextu
sovětského

ateistického stroje nevýznamná událost byla do detailu propracována.

Pouť

sovětského

do Mekky totiž

měla

režimu a také jako

sloužit

způsob,

především

jak zvyšovat

jako

prostředek zahraniční

povědomí

o

Sovětském

politiky

svaze jako

Satvaldyjev (1995), str. 30. Mohyla Ahmada Jasavího neleží ve Ferganské dolině. V údolí a okolních
byly desítky velkých a známých svatyní, které byly uctívány od dávné minulosti, nejznámější
je dodnes mazár Šachimardan na jihu Ferganské doliny a Tacht-i Sulejman v Oši.
95
Spravka k voprosu o ispolzovanii vnešnej dejatelnosti religioznych organizacij SSSR v interesach
sovetskogo gosudarstva, 22. září 1960, předseda Rady A. Puzin pro ÚV KSSS, RGANI, fond 5, opis 33,
delo 162, str. 61
96
Conquest, R., Religion in the USSR, The Bodley Head, London 1968, str. 77
97
Od prvních let byly náklady na pouť záležitostí každého jednotlivého poutníka. Ro'i (2000),
str. 174-175
98
Informacija o palomničestve musulman iz SSSR v Mekku v 1956 godu, příloha dopisu zástupce Rady
Gosteva pro ÚV KSSS a Sovet ministrů SSSR, 12. září 1956, RGANI, fond 5, opis 33, delo 23, str. 81
94

podhůřích
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o zemi, kde panuje svoboda vyznání. Každoroční účast poutníků ze Sovětského svazu
podle stranických

orgánů

pomlouvačnou

napomáhala rozptýlit

propagandu

těch, kteří

psali o zničení islámu a pronásledování duchovenstva v SSSR. 99
Rada dokonce vydala instrukce, jak se mají poutníci při cestě chovat. Účastníci
měli především
Měli

všude

nedávali

pamatovat na to, že jsou nejen

přísně

převlečení

za poutníky. Po
sovětské

velvyslanectví SSSR a
rozhovorech s cizinci a

podělit

tvrdit, že ze
příjezdu

Medíně

se

měli

takže v případě
nebo

občany

museli

chovat

problémů

protože v těchto

sovětské

městech
Při

svazu.

poutníků,

aby

svazu přijeli bezbožní
měli okamžitě

hlásit

informovat o všech svých

postřehy.

si museli poradit sami.
neměli

Sovětského

místě

zástupce na

se o své pocity a

opatrně,

jiných zemí

aktivně

občané Sovětského

do Káhiry se

vystupovat pouze jako soukromé osoby, ne jménem
a

ale i

dodržovat pravidla chování a zvyky muslimských

důvod antisovětské propagandě

komunisté

věřící,

Na druhou stranu

vlády.

nebylo

Při

směli

pobytu v Mekce

sovětské

zastoupení,

setkáních s ostatními muslimy

dopustit, aby byl rozhovor jednostranný a sami se

vyptávat ostatních lidí, jak žijí a jaké mají názory.

Neměli

odmítat

setkání s obyčejnými lidmi, culamá ', představiteli Saúdské Arábie, rektorem al-Azharu
a dalšími, a ani

neměli

odmítat vystoupit na modlitbách
později

a Sjednocené arabské republice,

v

Egyptě.

Do

muslimů

Sovětského

v Saúdské Arábii
svazu se

nicméně

museli vrátit nejpozději do třiceti dnů od svého odjezdu. 100
Scénář
kromě

cesty se rok po roce opakoval. Skupina v rámci

poutě

navštívila vždy

Mekky a Medíny i Káhiru, kde se obvykle sešla s prorektorem nebo rektorem

university al-Azhar. V rámci

návštěvy

se

kromě výměny darů

také

někdy

diskutovalo

o přijetí absolventů Bucharské madrasy na teologickou fakultu al-Azharu. 101 Poutníci
také navštívili mešity v

Káhiře,

setkali se a besedovali s významnými muslimskými

náboženskými osobnostmi Egypta,
vystoupeních
svazu, o

měli

za úkol

vyprávět

úspěších sovětské vědy

pořádali

tiskové konference. Na

o dobrém postavení a

a techniky,

růstu

životě muslimů

v

veřejných
Sovětském

ekonomiky a kultury, o

svobodě

I proto kromě poutí do Mekky náboženští činitelé měli v popisu práce vystupovat v rozhlasových
vysíláních do zahraničí a publikovat články v zahraničním tisku. Informacija o pojezdke musulmanpalomnikov iz Sovetskogo sojuza v Mekku v 1955 g., Poljanskij pro ÚV KSSS, RGANI, fond 5, opis 30,
delo 93, str. 32
100
Rekomendacii musulmanam-palomnikam napravljajuščimsja v Mekku, 1960 god, RGANI, fond 5,
opis 33, delo 162, str. 132-135
101
Například v roce 1955 se jednalo o přijetí tří uzbeckých studentů. Informacija o pojezdke musulmanpalomnikov iz Sovetskogo sojuza v Mekku v 1955 g., Poljanskij pro ÚV KSSS, RGANI, fond 5, opis 30,
delo 93, str. 30, 33
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vyznání islámu apod. V roce 1961 pak ministerstvo vnitra SSSR na dotaz Rady opravdu
potvrdilo, že přínos poutníků ze Sovětského svazu na vzájemné vztahy je viditelný. 102
Jestliže poutníci
zahraničními
mělo

svazem

měli

za úkol zlepšovat obraz

sovětského

muslimy, tato vazba fungovala i naopak- zhoršení
vliv na chování saúdskoarabských

1954 pozval král Saúdské Arábie

úřadů

k poutníkům.

představitelé poutníků

vyzval všechny muslimy k upevnění vzájemných

vztahů

vztahů

režimu mezi
se

Sovětským

Například

v roce

z různých zemí na recepci, kde
a náboženství islámu. Zástupci

Sovětského svazu a Čínské lidové republiky ovšem jako jediní pozváni nebyli. Již
představitelů

v roce 1955 se ovšem vztah

Saúdské Arábie a zvláště Egypta k poutníkům

zlepšil. 103
Čas od času přicházely návrhy, aby byl počet poutníků navýšen. Sovětská vláda
Sl uvědomovala,

že

počet

dvaceti

poutníků

problematický. Navíc sami poutníci

měli

je proti deseti tisícům lidí z jiných zemí
problém odpovídat na otázky,

proč

Sovětského svazu, kde žije tolik muslimů, přijíždí každý rok pouze 18-20 lidí.

ze
104

V jednu chvíli se dokonce jednalo se o návrhu velvyslance SSSR v Egyptě vypravit
každý rok do Saúdské Arábie zvláštní parník s několika stovkami

poutníků. Sovětským

parníkem by podle tohoto plánu mohli cestovat i muslimští poutníci ze sousedních zemí
(Číny, Bulharska, Rumunska a dalších). 105 Až do konce sovětského režimu ovšem
ústřední

a přísně

stranické orgány zvýšení
střeženou

Sovětské

poutníků

počtu

měli zůstat

izolovanou

důvody. Přípravy

a návraty

nepovolily a poutníci

skupinou.

orgány k tomu

měly především

dva

vyvolávaly zájem mezi obyvatelstvem a z pohledu státu vedly k nechtěnému

náboženského oživení.
na pokrytí

nákladů,

Před

odjezdem lidé vybraným

účastníkům

dávali dárky a peníze

které si museli hradit z vlastních prostředků. Poutníci z Uzbekistánu

s sebou také vozili dopisy pro emigranty, kteří odešli ze země ve dvacátých a třicátých
letech. Jen v Mekce žilo podle některých údajů až 5 000 Uzbeků.
102

106

Spravka k voprosu o ispolzovanii vnešnej dejatelnosti religioznych organizacij SSSR v interesach
sovetskogo gosudarstva, 22. září 1960, předseda Rady A. Puzin pro ÚV KSSS, RGANI, fond 5, opis 33,
delo 162, str. 61
103
Informacija o pojezdke musulman-palomnikov iz Sovetskogo sojuza v Mekku v 1955 g., Poljanskij
pro ÚV KSSS, RGANI, fond 5, opis 30, delo 93, str. 32
104
Dopis zástupce Rady Gosteva pro ÚV KSSS a Sovet ministrů SSSR, 14. září 1956, RGANI, fond 5,
opis 33, delo 23, str. 75
105
Informacija o pojezdke musulman-palomnikov iz Sovetskogo sojuza v Mekku v 1955 g., Poljanskij
pro ÚV KSSS, RGANI, fond 5, opis 30, delo 93, str. 31
106
Informacija o palomničestve grupp musulman iz Sovetskogo sojuza v Mekku, 15. srpna 1957,
RGANI, fond 5, opis 33, delo 55, str. 70-77. Ostatní účastníci si na to stěžovali a upozorňovali, že dopisy
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Po návratu se poutníci stávali
scházeli, aby si vyslechli jejich
představitelé. Například

návrat

středem

příběhy,

poutníků

přijel

plášť

z Mekky do Taškentu v roce 1953 se
přijeli, přišlo

a projevovali mu úctu.

lšana Babachana, který se v tomto roce

poutě

do Mekky
budově

na rukou. Další stovky lidí se pak shromáždili v
skončila

Slavnost

navštívilo

opět

lidé, tak i vysoce postavení

24.

září

proměnil

uvítat až 500 lidí.

z Moskvy i muftí Išan Babachan, kterému lidé pomáhali

z vagónu, líbali mu ruce, nohy,

přivítali.

obyčejní

a to jak

v náboženskou slavnost. Vlak, kterým poutníci
Spolu s poutníky

pozornosti, když se lidé po stovkách

až v ll hodin

900 lidí a na

modlitbě,

večer.

která byla

Někteří

zúčastnil,

lidé plakali. Syna

lidé vynesli z vagónu

Duchovní správy, aby poutníky

Následující den Duchovní správu

věnována

jejich návratu, bylo 3 500

lidí. 107 Vzhledem k velmi nízkému počtu lidí, kteří se poutě mohli zúčastnit, byl ovšem
strach

sovětského

režimu v tomto ohledu

silně přehnaný.

Oživení zájmu bylo jen

krátkodobé a každoročně se dotklo jen Taškentu.
Druhý

důvod

byl

čistě

praktický. Okruh

těch, kteří

byli podle státních

spolehliví a byli schopni fungovat v kontaktu s cizinci v zájmu
silně

omezen -

často

do Mekky jezdili roky stejní lidé.

dopouštěli přestupků,

lidem

které dávaly státní moci v

uskutečnit pouť

v následujícím roce.

delegace po

cestě

si dokonce

tři uzbečtí účastníci přivezli

a tito

tři

za tvrdou

pak byli

měnu

uvězněni

Moskvě

Například

Sovětského

Někdy

orgánů

svazu, byl

se také

účastníci

záminku nepovolit tolika

v roce 1964

prodávali med, který si s sebou

uzbečtí členové

přivezli.

V roce 1965

s sebou opium, což saúdské orgány zjistily,

v Saúdské Arábii po dobu trvání

poutě

a

následně

vyhoštěni. 108
Sovětský

režim

muslimských zemí na

měl

ovšem

také

strach

účastníky poutě.

Navíc

zvláště

z vlivu

příbuzného

prostředí

Uzbekové zde mohli potkat i své

příbuzné

nebo bývalé sousedy. V roce 1957

vyprávět

emigrantovi z Andižanu Juldaševovi, že jeho syn, který se narodil po odjezdu

Juldaševa ze

země,

sovětských orgánů

například jeden

z poutníků Achmedov mohl

žije s matkou v Andižanu a studuje v taškentské madrase. Paranoia
v tomto

směru

dosahovala

neuvěřitelných rozměrů.

V materiálech

pro ÚV KSSS se tvrdilo, že v době poutě Američané posílali do Mekky své agenty,
neprošly cenzurou. Informacija o palomničestve musulman iz SSSR v Mekky v 1956 godu, příloha
dopisu zástupce Rady Gosteva pro ÚV KSSS a Sovet ministrů SSSR, 12. září 1956, RGANI, fond 5, opis
33, delo 23, str. 80
107
Spravka ob otdelnych faktach, charakterizujuščich religioznuju aktivnost musulman, katolikov,
baptistova i ich duchovenstva v Sovetskom sojuze, 1954, RGANI, fond 5, opis 16, delo 670, str. 7
108
Ro 'i (2000), str. 174-175
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kteří měli

dohlížet na to, aby poutníci ze SSSR byli izolováni od místního obyvatelstva,

zvláště emigrantů ze sovětských oblastí. 109

Jaký vliv

mělo těch několik

lidí,

kteří

získali možnost vykonat

Nicméně

ve svých komunitách, bohužel není nikde zaznamenáno.
obyčejných

lidí nahrazovalo

pouť

stejně

do Mekky

a poutnictví k významným místním svatým

místům

pouť

do Mekky,

pro

většinu

jako v minulosti uctívání

a mazárům.

4.5 Uctívání svatých a poutnictví k mazárům

široce

Fenomén uctívání svatých byl v 19. století v

různých

rozšířen

a integrální

a lidmi byl považován za

přirozenou

Střední

formách ve

komunity. I když je základní premisou islámu rovnost všech lidí

součást

před

Asii

života místní

Bohem, v chápání

velké většiny lidí uctívání svatých neprotiřečilo učení o jediném Alláhovi. 110 Na rozdíl
od

křesťanství,

kde se

postupně vytvořil

složitý systém kanonizace svatých, v islámu

neexistovala ortodoxie, která by mohla svatého
uctíváni na

základě dědičnosti

politického

úspěchu

oficiálně

uznat, a svatí byli

rodu náboženských osobností,

nebo jakékoli kombinace

těchto

tak bylo v podstatě lokální záležitostí, i když

zázraků,

většinou

zásluh ve

vědě,

nebo jiných znaků. Uznání svatosti

někteří

významní svatí byli známí po

celém islámském světě. 111
Lidé odvozující

svůj původ

od svatých hráli v místní

společnosti

významnou

roli. Souhrnně byli nazýváni oq-sujak (bílá kost) 112 a ke jménu si obvykle přidávali titul
-chon. Na

základě

svého

původu

se

dělili

na chodže (z perštiny pán,

hospodář), kteří

svůj původ odvozovali především od prvních třech pravověrných chalífů 113 , a saj}idy

(z arabštiny pán),
čtvrtého

kteří

byli potomky dcery proroka Muhammada Fátimy a jejího muže,

chalífy Alího. Jejich svatý

původ

dokazovaly rodokmeny (šadžara), které

ovšem většinou pocházely z doby po dobytí oblasti Čingischánem ve 13. století
lnformacija o palomničestve grupp musulman iz Sovetskogo sojuza v Mekku, Prichodko jménem
Rady pro ÚV KSSS, 15. srpna 1957, RGANI, fond 5, opis 33, delo 55, str. 70-77
110
Basilov, V. N., Kult svjatych v islame, Mysl, Moskva 1970, str. 139-140. Uctívání svatých je i přes
teologické disputace obecně rozšířeným a uznávaným jevem v celém muslimském světě.
111
Mezi svatými v křest'anství a islámu existují zásadní rozdíly. V raném křesťanství bylo uctívání
svatých nejprve lokálním a spontánním jevem, který postupně začal být vázán na institucionální potřeby
byrokratizované církve. V době středověku byli svatí oficiálně uznáni až po dlouhém procesu kanonizace.
Díky trvání celého procesu se tak jednotlivci stávali svatými až dlouho po své smrti, navíc vzhledem k
podmínce zbožnosti pocházela většina svatých z klášterů nebo z řad teologů, kteří měli mnohem větší
šanci stát se svatým než nevzdělaní lidé. Eickelman (1997), str. 278-279
112
Na rozdíl od obyčejných lidí, kteří byli považováni za černý lid (qara-chalk).
113
A také potomci Muhammada bin al-Hanafíji (z. 700), syna Alího od jeho druhé ženy.
109

137

a zpravila měly fiktivní charakter. 114 Své privilegované postavení s1 svatí udržovali
především cestou endogamických sňatků. 115
často

Potomci svatých

zaujímali

klíčové

společnosti.

pozice ve

Obsazovali

správní funkce v soudní a vojenské

sféře,

v diplomacii (byli prostředníky mezi válčícími

kmeny a vládci, vedli vyjednávání,

řešili

spory), v systému vzdělání (mnoho z nich bylo

mudarrisy v madrasách), hráli

ve funkci
někdy

správců

waqfu -

důležitou

roli v systému

mutawallíů. Měli

byli velkými vlastníky

půdy,

finančního řízení, často

důležitou

také

roli v ekonomice

řemeslné

organizátory

byli

celkově

-

výroby, stavebních prací,

obchodníky 116 , hráli významnou roli v osvojování nových území, když vedli
přesídlování

a

řízení

fungování zavlažovacích

filosofů, historiků, básníků, kaligrafů

a

doktorů.

také formovala elita súfijských bratrstev.
dlouhé doby

představitelé

systémů.

Mezi oq-sujak bylo mnoho

Z této skupiny se v neposlední

Některé

státní funkce zaujímaly v průběhu

stejné rodiny- například ve Ferganské

dolině měli

postavení potomci svatého Burchan ad-dina Kylyča, který žil ve 13. století.
svatých ovšem zdaleka ne vždy
z nich žili

obyčejným

řemeslech. Nicméně

i

patřili

k elitě nebo

životem v místní
přesto

řadě

měli nějaká

komunitě

významné

117

Potomci

reálná privilegia, mnozí

a živili se v zemědělství nebo

byli považováni za lidi významného

původu

a sousedé

a okolní lidi jim projevovali úctu, nosili dary a podobně.
Souběžně

s vývojem

rodů

svatých prošlo

změnami

i odvozování genealogie

místních vládců (tura) 118 • I když příslušnost k rodu proroka Muhammada, jeho zetě
Alího a jeho
postupně

příbuzných

a

spolubojovníků

byla dlouhou dobu až na druhém

získávala větší význam. Místní vládci proto

začali

vstupovat do

místě,

příbuzenských

Některé genealogie navíc odporují faktům v islámské historii. Suchareva (1960), str. 66-68. Původ
oq-sujak ve Střední Asii ještě nebyl detailně prozkoumán a existuje mnoho různých verzí a hypotéz na
toto téma. Někteří autoři například tvrdí, oq-sujak jsou dědiční potomci arabských dobyvatelů Střední
Asie. Jiní spíše říkají, že středoasijští svatí pocházejí od místních súfijských svatých, a existuje také
názor, že stoupenci daného svatého začali být postupem času považováni za jeho potomky. lslam na
territorii (1999), Vol. 2, str. 75
115
V případě žen dělali výjimku z tohoto pravidla v minulosti jen zřídka, pouze při sňatku s představiteli
státní nebo duchovní elity. Pro muže platil princip endogamie jen částečně- k oq-sujak měla patřit pouze
první žena, ostatní mohly být "černé". Jestliže potomek svatého neměl syna, jeho duchovní dědictví
i majetek přecházely na děti z ženské strany. Pravidla endogamie fungovala i v rámci jednotlivých rodin
nebo skupin potomků svatých. Gubajeva, S. S., Naselenije Ferganskoj doliny v konce XIX - načale
XX veka (etnokulturnyje procesy), Fan, Taškent 1991, str. 34-36
116
Protože mohli vzhledem ke svému postavení více méně cestovat na území různých nepřátelských
kmenů a národů beze strachu, že budou zabiti nebo okradeni.
117
Islam na territorii (1999), Vol. 2, str. 75-76
118
Tura, v turkických jazycích pán, kněz, princ, je titul, používaný jako přívlastek ke jménu. Slovo tura
ve významu zákon, zvyk, pravidlo se vztahuje k řadě raně mongolských a turkických termínů a postupně
se jeho smysl měnil.
114

138

vztahů

s uznávanými potomky Muhammada a

přijímali

odpovídající titul sajjid, což

mělo propůjčit dostatečnou

legitimitu jejich panování.

která měla

a náboženský charakter, a typ vlády, založený na

zároveň světský

muslimských svatých,
duchovní

vůdci

začal

Vytvořila

být vnímán jako zásadní. V řadě

a mnozí z nich pak

opět

vstupovali do

se tak vládnoucí elita,

regionů

příbuzenského

původu

od

se u vlády ocitli

vztahu s potomky

Čingischána a turkických kmenů, od kterých přijali jejich titul - tura. Postupně

ve vnímání lidí dokonce titul tura
zvláště

tam, kde

převažovaly

vytěsnil

oficiální titul

turkické rody. Mezi

potomků

různými

oblastmi tak existovaly

rozdíly ve stupni úcty k jednotlivým skupinám svatých a postoj

vůči různým

skupinám

tvořila

relativně

svatých vždy záležel na místní konstelaci. Skupina oq-sujak
část

významnou

v roce 1902

Střední

obyvatelstva

například

proroka (sajjid),

Asie. Podle statistik generál-guvernérství bylo

v Margelanském ujezdu Ferganské oblasti 677

chodžů,

343 sajjidů, 74 šejchů a 1O tura, tedy kolem 6 000 lidí a 1,5 %obyvatelstva. 119
Souběžně

se zvláštními projevy úcty

potomkům

místní komunity hrálo poutnictví k různým svatým
uctívání) a

provádění obřadů

duše a její život po smrti
opustí

tělo

v

momentě

za

zemřelé.

člověka.

Lidé

místům (mazárům-

Velký význam pro lidi
věřili,

že mají

dvě

měla

doslova místo

víra v existenci

duše: jednu (džon), která

smrti a letí k Alláhovi, druhá (ruch nebo arvoch) udržuje spojení
navštěvuje

se zemí a lidmi, vznáší se kolem hrobu,
příbuzné zemřelého

svatých podstatnou roli v životě

a posiluje se jejich

oběťmi

v podobě motýla nebo mouchy

- dýmem a

vůní

spalovaného oleje na

počest mrtvého, jejich modlitbami a recitacemi Koránu (chatmi-quron). 120 Představy

o pozemské duši byly spojeny s kultem
rodičů

a

různého

provádění

náboženských

druhu svatých (awlijá,

předků,

obřadů

místně

který se

kromě

uctívání zesnulých

na jejich památku projevoval v uctívání

aulijo).

V 19. století existovaly ve Ferganské

dolině

tisíce

mazárů různého původu

a stáří. 121 Mazár byl prakticky v každém qišloqu nebo usedlosti a v podstatě každá
komunita

měla

obětovat,

modlili se tam a žádali svatého a Boha o pomoc nebo

své vlastní svaté místo, na které místní obyvatelé

uctívali velké stromy

122

,

pravidelně

chodili

splnění přání.

Lidé

jeskyně, léčivé prameny, mnohé mazáry byly svázány

V současné Střední Asii žije asi 500 000 příslušníků oq-sujak při celkovém počtu 40 milionů obyvatel.
lslam na territorii (1999), Vol. 2, str. 75-76
120
Suchareva (1960), str. 31
121
Řada místních mazárů byla na výrazných místech krajiny (kopce, skály, jeskyně apod.), které byly
uctívány již před příchodem islámu.
122
Existovala pověra, že velké stromy rostou pouze v místech, kam stoupla noha svatého člověka.
119

139

s mytologickými osobami nebo dokonce

měly

svoji

"lékařskou

odbornost",

například

léčily černý kašel apod. 123 Většina svatých míst byla známa pouze těm, kteří žili v jejich

blízkosti,

obyvatelům

okolních vesnic, ale byla i taková svatá místa, která byla známa

v celé oblasti a dokonce za jejími hranicemi. 124 Mnoho známějších mazárů mělo svoji
mešitu i majetek waqf. Uctívání svatých míst bylo také úzce provázáno s místními
hřbitovy.

Neexistoval prakticky ani jeden rodový nebo místní

nebyla svázána s nějakým svatým. Mnoho
často

vznikaly

hřbitovy

mazárů

hřbitov,

tak bylo na

jehož historie by

hřbitovech

kolem svatých míst, protože podle místních

pověr

a naopak

být

pohřben

u mazáru zajišťovalo člověku vstup do ráje. 125 Velká část mohyl a mazárů byla spojena
se súfismem.
Většinou

lidé

přinášeli

svatým

oběti

zvláště

a dary

v

době

náboženských

svátků.

Při zvláštních příležitostech je žádali o dobrý obchod, úrodu, zdraví pro dítě atd. 126

Stromy na mazárech byly
a

přednesu

často ověšeny

modlitby odtrhli ze svého

kousky látky, které lidé po provedení
oděvu

a

přivazovali

obřadu

ke stromu, což

mělo

napomoci splnění jejich modliteb a přání. 127 Mnoho místních mazárů bylo zasvěceno
Alímu. I když sám chalifa nikdy ve

Střední

nevěřících

populární legenda o tom, jak osvobodil oblast od
zemřel.

Ve Ferganské

nebo provedl

nějaký

dolině

hrdinský

byla

řada mazárů,

čin. Například

a v boji s nimi pak na

místě

údajně

zastavil, pomodlil

v usedlosti Gava v Namanganské oblasti je

udeřil

meče.

holí o zem a na

a vyrostly vysoké stromy. Jinde prý zanechal po
byli lidé schopni vyjmenovat

velmi

kde se Alí

dodnes uctívaný mazár, kde prý Alí zanechal stopy svého
Balykli zase lidé uctívají mazár, kde Alí

například

Asii nebyl, mezi lidmi byla

několik mazárů,

sobě

U Namanganu v obci
místě vyvěral

pramen

otisky ruky apod. V každé oblasti

kde po

sobě nějakou

stopu chalifa

zanechal. 128

123

"Černokašelným" mazárem se ve Ferganské dolině například stala i hrobka al-Margináního (z. 1197),
autora sbírky islámského zákonodárství. Suchareva (1960), str. 38
124
Ve Ferganské dolině například mazáry Tacht-i Sulejman v Oši a Šachirmardan na jih od Margelanu.
125
Například mešity se většinou stavěly pouze v těch usedlostech, kde byl hřbitov. Výjimkou byly dětské
hřbitovy, které se obvykle nacházely stranou od místních hřbitovů. Abašin (1997a), str. 123
126
To samé praktikují muslimové v severní Africe i jinde. Eickelman (1997), str. 284
127
Masalskij ( 1913 ), str. 400
128
Za svaté jsou považovány dokonce stopy koně Alího- Duldul, mazáry s tímto názvem je možné najít
ve Ferganské dolině i v jiných oblastech Střední Asie. Rassudova, R. J., Kultovyje objekty Fergany kak
istočnik po istorii orošajemogo zemledelija, Sovetskaja etnografzja, No. 4, 1985, str. 96-97. Popularita
Alího ve Střední Asii je zčásti dána vlivem šíitského islámu ve středověku. Značnou roli v šíření kultu
Alího také sehrál súfismus, ve kterém patří čtvrtému chalífovi a jeho potomkům zvláštní role nositelů
esoterických znalostí a duchovní svatosti. Is lam na territorii ( 1999), Vol. 2, str. ll 0-111

140

Většina mazárů měla

svého opatrovníka (šejcha), který se staral o jeho údržbu,

vedl obřady a přijímal dary od poutníků. 129 O místní mazáry se často staral někdo
z členů rodiny

potomků

mazár hrobkou

nějaké

svatého, u jehož hrobu byl mazár vybudován. Jestliže byl

historické osobnosti nebo byl za takovou považován, pak byli

šejchové často jeho potomky, opravdovými nebo domnělými. 130 Stejně jako v případě

ostatních

společenských

oblíbenost podléhala
skrze

pozdější

uctívání

povinností, pravidel a norem formy uctívání svatých a jejich

přehodnocování

ze strany lidí. Mnohé z nich, i když byly svázány

muslimské mýty s jménem

přírodních

nějakého

svatého, pocházely z dřívějšího

sil. Jiné, spíše ty místní, vznikaly na

zvláštností daného místa.

131

základě nějakého

zázraku nebo

Stejně tak některé mazáry ztrácely na oblibě a postupně

zanikaly.
Po

připojení

orgánů ujezdů.

o

Ty

něm kancelář

oblasti k carské říši spadal dohled nad mazáry do
měly

za úkol sledovat

počet mazárů

činnosti

správních

na jejich území a informovat

generál-guvernéra. Vzhledem k neznalosti problematiky ovšem taková

čísla vůbec neodpovídala skutečnosti. 132 Podle ruských nařízení lidé dokonce museli

v případě

potřeby "otevření"

s vysvětlením

důvodů, proč

"založen" mazár.

133

mazáru

si zasloužil

předložit

žádost s údaji o "novém svatém"

"zvěčnění",

a v případě schválení pak mohl být

Tato opatření se místní společnosti ovšem téměř vůbec nedotkla

a uctívání svatých a provádění

obřadů

na mazárech nadále formovalo život místních lidí

a plnilo jejich každodenní potřeby.
Sovětský

režim prohlásil uctívání svatých a s tím spojené

"předislámský přežitek",

ohledu

podpořit

který bylo

potřeba

vymýtit.

Sovětskou

ideologii

historické a etnografické studie, které se snažily hledat

obřady
měly

za

v tomto

"předislámské"

Často také šejchové dostávali část příjmu z majetku waqfu, který mazáru patřil. Suchareva (1960),
str. 65-66
130
V případě, že svatý neměl potomky, se vždy našli lidé, kteří se začali o daný mazár starat, v průběhu
času se stávali jeho pány, takže v představách lidí měli právo na oběti příchozích.
131
V jednom z kopců, které obklopují usedlost Ajkyran v Namanganské oblasti, byla úzká hluboká
štěrbina. Když někdo uhodil klackem o klacek, bylo vevnitř slyšet mnohonásobnou ozvěnu, která
připomínala zvuky klepačky ponocného. To stačilo k tomu, aby zde vznikl mazár, který dostal jméno
Kural-bobo (svatý dědeček-strážce). U vchodu do jeskyně stály tyče, na které byly navázány kousky
látky, a u úpatí kopce, kde rostly velké jilmy, byl postaven přístřešek a ohniště na kotel. Na tomto místě
se zabíjela obětovaná zvířata pro zbavení se nějaké nemoci nebo nebezpečí, v kotli se připravoval obětní
pokrm, který se rozdával přítomným. Suchareva ( 1960), str. 32
132
Někteří sovětští představitelé za mazáry považovali pouze velké hrobky svatých, jiní zase každou
hrobku, takže výsledná čísla musela být z podstaty velmi nepřesná. Podle oficiálních údajů bylo
v Kokandu v roce 1911 několik desítek mazárů, v Namanganu ll mazárů apod. Masalskij (1913),
str. 700, 704
133
Litvinov ( 1998), str. 96
129

141

kořeny obřadů a rituálů spojených s uctíváním svatých. 134 Stejně jako v ostatních

aspektech muslimského života místních obyvatel tak
ze

středoasijského

islámu

něco,

co lidé po staletí považovali za
společnosti.

identity a náboženského života místní
proti

mazárům

obřadů

a uctívání svatých byla také

dotýkaly žen,

dětí

sovětská

Jedním z

skutečnost,

ideologie

součást

důvodů

vydělovala

své muslimské

neustálých

útoků

že se oslavy s nimi souvisejících

a mládeže, což vyvolávalo opakované obavy ze strany

sovětských ideologů i stranického aparátu. 135

Boj proti uctívání svatých a poutnictví

měli podpořit

i oficiální culamá '. Išan

Babachan a vedení Duchovní správy v prvních letech neodmítali poutnictví
k

nejvýznamnějším

smířlivého

svatým

chod.

136

a naopak tam

často

finanční

životních a

obřadních

nástupců čerpal

se

změnila

kampaně

koncem

padesátých

let

z

textů

otázek, tu hrál svoji roli

aspekt - Duchovní správa tak získávala významné

Situace

protináboženské

teologů při řešení

Kromě

jmenovali zástupce.

postoje prvního muftího, který na rozdíl od svých

místních hanafíjských
ovšem i

místům

prostředky

s příchodem

na

svůj

rozsáhlé

a nástupem syna Išana Babachana na post muftího. Již v roce

1957 Ústřední výbor KSSS prostřednictvím Rady pro záležitosti náboženských kultů
a jejich

zástupců

vydal

nařízení zavřít

všechna poutní místa. Rozsáhlá vlna zavírání

svatých míst a s tím spojených represí pak probíhala po přijetí usnesení ÚV KSSS
z 28. listopadu 1958 "0

opatřeních

proti poutnictví k takzvaným svatým

místům"

a trvala až do poloviny šedesátých let. 137 Muftí Zijavuddin Babachanov zároveň po
svém nástupu vydal fatwu, ve které bylo

objasňováno věřícím,

že takzvaná svatá místa

jsou pouhým podvodem. 138

Daná terminologie tak záměrně pomíjela vztah islámu s ostatními náboženstvími a jejich staletí dlouhé
vzájemné ovlivňování. Slovo "přežitky" navíc evokovalo něco cizorodého a nepodstatného. V tomto
ohledu by bylo spíše relevantní hovořit o "neislámských" elementech v islámu. Podvižniki islama: kult
svjatych i sufizm v Srednej Azii i na Kavkaze, Abašin, S. (ed.), Vostočnaja literatura RAN, Moskva 2003,
str. 8
135
Spravka o aktivizacii dejatelnosti religioznych objedinenij i grupp, nachodjašichsja na territorii SSSR,
A. Puzin pro ÚV KSSS, 1959, RGANI, fond 5, opis 33, delo 90, str. 105-106
136
Největší objem příjmů Duchovní správy pocházel právě z nejvýznamnějších poutních míst, které
spadaly do její jurisdikce. Zvláštní legitimizací této části příjmu posloužila fatwa z roku 1953 postavená
na hanaftjské argumentaci povolující poutnictví k mohylám svatých (awlijá). lslam na territorii (2003),
Vol. 4, str. 70
137
V reakci na toto usnesení Rada v únoru a dubnu roku 1959 poslala do všech oblastí své pracovníky,
aby zkontrolovali průběh naplnění usnesení a pomohli v práci místním orgánům. Zároveň probíhala práce
na "odhalování" svatých míst, nicméně v celé zemi jich bylo "napočítáno" pouze 144. Dopis předsedy
Rady A. Puzina pro ÚV KSSS, červen 1959, RGANI, fond 5, opis 33, delo 125, str. 13-16
138
Dopis vedoucího oddělení propagandy a agitace ÚV KSSS pro svazové republiky L. Iljeviče pro
ÚV KSSS, 16. července 1959, RGANI, fond 5, opis 33, delo 125, str. 134; Duchovní správa vydávala
opakovaně fatwu s podobným obsahem až do osmdesátých let. Za ne islámské bylo prohlášeno poutnictví
134

142

Kampaně

mazárům,

proti

které v různé

intenzitě pokračovaly

až do konce

osmdesátých let 139 , měly ovšem často jen dočasný vliv. Například stavby, které sloužily
v minulosti jako mazáry nebo svatá místa, byly sice
ale

často

případech

přiváženi veřejnou

na mazáry

náboženských svátků a oslav.

140

místě mazárů

zlikvidováno poutnictví na dané místo. Velká
jako poutníci, a přinášeli tu proto
často kvůli

kolchozům,

Poutníci byli navíc

a státní dopravou,

oběti

nebo svatyní

většina hostů

právě

ale ve

zvláště

v době

náboženskou

proto, aby bylo

skutečnosti přijela

a dary a recitovali modlitby. Místní představitelé

zisku a prestiži u místního obyvatelstva (a mnohdy

potlačovali

a

Lidé také záměrně cestovali na dovolenou do sanatorií,

i když ty byly vybudovány na

v nebi)

svůj původní účel.

je místní komunita nadále používala pro

v mnoha

předány sovchozům

činnost

pouze ve

přání

chvíli,

zajistit si místo

pokud cítili tlak

z republikového hlavního města nebo Moskvou řízeného KGB. 141
To se projevilo
a komunity

především

navštěvovaly

v době náboženských

svátků,

kdy celé rodiny

místní i velké a významné regionální mazáry.

Sovětské

orgány si ovšem i v těchto případech často nepočínaly příliš důsledně. 142 Někteří
úředníci

také

uměle

protahovali

řešení

využity pro stavbu kulturních
táborů.

143

orgánů.

zavření

otázky o

zařízení,

dětských

svatých míst, které

měly

být

ozdravoven nebo pionýrských

Lidé také nacházeli různé způsoby, jak obcházet zákazy ústředních a místních

Nechávali

například

nefungující. Na všech

mazár

hřbitovech

i za

záměrně

zanedbaný, aby byl považován na

sovětského

režimu existovalo svaté místo, které

k mohylám svatých a zvláště recitace modliteb na mohylách, příprava pokrmů na mazárech, zapalování
svíček, pláč a prosby o pomoc k duchu svatého apod. Islam na territorii (2003), Vol. 4, str. 70
139
Například začátkem 80. let začali sovětští propagandisté považovat za nebezpečný symbol oživení
islámu kromě obřadů také takzvaný tug, vysokou dřevěnou tyč, kterou lidé dávali na mazáry a kam stejně
jako na stromy na svatých místech umísťovali úryvky z Koránu, prosby k Bohu, prorokovi nebo svatému
pohřbenému v dané mohyle apod. Stejně proti nim brojili i puristé z řad neoficiálních 'ulamá 'jako proti
"pohanským atributům" v rámci boje za očištění místních mazárů. Islam na territorii (1999), Vol. 2,
str. 85-87
140
O faktach palomničestva v tak nazyvajemyje "svjatyje mesta", Postanovlenije Buro Ferganskogo
Obkoma KP Uzbekistana z ll. září 1962, RGANI, fond 5, opis 33, delo 215, str. 159-161; Informacija
o prochoždenii religioznogo prazdnika qurbon-bairam v 1979 godu na territorii Ferganskoj oblasti,
GARF, fond 6991, opis 3, delo 1707, strany neuvedeny
141
Schoeberlein-Engel (1994), str. 243
142
V roce 1979 například před půstem v Andižanské oblasti místní orgány zlikvidovaly svatá místa
Oq-gur a Junus Pajgambar, ale nechaly fungovat Tulik-mazár, který lidé ve velkém počtu navštěvovali
během půstu. Dopis M. lsakova A. A. Nurullajevovi, 28. dubna 1979, GARF, fond 6991, opis 3,
delo I 697, str. 1O
143
O faktach palomničestva v tak nazyvajemyje "svjatyje mesta", Postanovlenije Buro Ferganskogo
Obkoma KP Uzbekistana z ll. září 1962, RGANI, fond 5, opis 33, delo 215, str. 159-161
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místní lidé uctívali. 144 Ne všechna poutní místa také byla stará a zavedená. Některá
vznikla v
"viděn"

období, dokonce v poválečných letech
poutníků).

zázrak a místo se stalo cílem

schopnost
naplnění

dolině

sovětském

léčit

Lidé

nemoci, neplodnost, zbavit je obtíží a

jejich přání. Lidé uctívali i zvířata.

Například

(stačilo,

připisovali mazárům

nepříjemností

každoročně navštěvovali

života a

nadále
přinést

v usedlosti Satkjak ve Ferganské

v potoku žily ryby, které byly považovány za svaté a i v

místo poutníci

někde

aby byl

sovětském

a ryby krmili. Jestliže

někdo

období toto
z příchozích

nevěděl, že jsou svaté, a začal je lovit, místní obyvatelé po něm házeli kamení. 145 Podle

vzpomínek místních se na mazárech
nebo dokonce Taškentu

či

čas

od

času

objevila kontrola z oblastního

města

Moskvy. Když ovšem odjela, život se vracel do starých

kolejí. 146
Vlivnou a

početnou

skupinou byli ochránci a strážci svatých míst,

kteří

obvykle

vedli i různé obřady na svatých místech. Často se rekrutovali ze skupiny oq-sujak, ať již
z rodin

chodžů, išánů

nebo

turů.

Tito lidé sice byli v mnoha ohledech normálními

členy

místní komunity, ale lidé jim přesto vyjadřovali zvláštní úctu. 147 Ženy z těchto rodin
často zastávaly funkci otin. 148 Potomci svatých byli také důležitou součástí středoasijské

elity.

Někteří představitelé

oq-sujak,

kteří

se vyhnuli represím dvacátých a

třicátých

let,

nadále byli aktivní v náboženské oblasti nebo pracovali v Duchovní správě. Řada
potomků

svatých,

kteří

nebyli zlikvidováni ve

třicátých

letech, se také zapojila mezi

světskou elitu, když se rozhodla žít podle nových pravidel sovětského režimu. Část

oq-sujak se zabývala politikou

nehledě

na omezení politické

náboženských autorit. V tomto ohledu byl známou postavou

činnosti

pro lidi z rodin

například

Buzrukchodža

Usmanchodžajev, kterého nazývali Išan-buva, který vedl Ferganskou oblast a pak byl
předsedou Úřadu pro výstavbu Velkého ferganského
144

kanálu. Jeho syn Inom

Dopis předsedy Rady A. Puzina pro ÚV KSSS, červen 1959, RGANI, fond 5, opis 33, delo 125,
str. 13-16
145
Satvaldyjev (1995), str. 66
146
Jistou, i když spíše minimální roli v zachování tradice poutnictví hrála i skutečnost, že poutě
k významným místním mazárům byly považovány za náhradu poutě do Mekky, kterou nebylo možné
provést.
147
Sovětští propagandisté si s touto praxí projevů respektu vůči potomkům svatých nevěděli rady.
Nehledě na věk, který za normálních okolností určuje formální či neformální oslovení v běžné řeči, jsou
totiž tito lidé oslovováni formálním způsobem, což jistě protiřečilo sovětské ideologii o rovnosti všech
lidí. Sovětské orgány se v rámci pokusů o likvidaci této skupiny pokusily využít i toho, že potomci
svatých k prokázání své totožnosti potřebují dokument šadžara, který dokazuje jejich původ, a snažily se
šadžary konfiskovat. Schoeberlein-Engel, J., The Prospects for Uzbek National Identity, Centra! Asia
Monitor, No. 2, 1996, str. 17-18
148
Abašin, S., Gellner, the "Saints" and Centra! Asia, Between !s lam and Nationalism, lnner Asia, No. 1,
2005, str. 71-75
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Usmanchodžajev došel

ještě

dále - byl

předsedou

a následně Andižanské oblasti, v roce 1978 se stal

výkonného výboru v Namanganské

předsedou

presidia Nejvyššího

sovětu

Uzbecké SSR a po smrti Rašidova v roce 1983 prvním tajemníkem komunistické strany
Uzbekistánu. 149 I když to nebyl výjimečný případ a potomky svatých bylo možné najít
na všech úrovních
islámu ve

sovětského

společnosti),

aparátu (i mezi

hlavní strategií

většiny

vědci, kteří měli

"přežitcích"

psát o

svatých rodin nebyla

účast

ve státních

strukturách, ale spíše zachování zvláštního symbolického statutu svatých ve vlastní
komunitě. 150
Celkově

v

sovětském

se

počet

svatých míst i

návštěvníků
změně

období snížil, ovšem k zásadní

a uctívání svatých ve

společnosti viditelně

4.6 Role súfismu v místní

vzhledem k neustálým represím
významu a funkce svatých míst

nedošlo.

společnosti

Súfismus prošel od doby svého
vývojem. V súfijských bratrstvech

původně

rozšíření

v místní

společnosti

existovala složitá hierarchie

výrazným

vůdců,

která

byla dána původem a strukturou vedení súfijských spolků. lšánem (z perského oni) 151 ,
tedy súfijským vůdcem, se
stupně

formálně

mohl stát jakýkoli muslim, který dosáhl

duchovní dokonalosti a dostal od svého

žáky (muríd). Podle místních
představitelům

představ

učitele

(muršid) právo

samostatně

ovšem vyšší status svatosti náležel

privilegovaných vrstev oq-sujak. Ve

společnosti

potřebného

vést

přednostně

tak existovaly

dvě

paralelní a vzájemně těsně propojené formy súfismu. 152

Abašin, S., Potomki svjatych v sovremennoj Srednej Azii, Etnografičeskoje obozrenije, No. 4, 200 I,
str. 69
150
Především prostřednictvím sňatků pouze v rámci skupiny potomků svatých. Důležitým zdrojem
legitimity těchto skupin byly také rodinné mazáry- většinou mohyly, kde byli pochováni jejich předkové.
Během svátků tam lidé chodili a dávali svatým malé dary (nazr) jako peníze, oblečení nebo jídlo. Někdy
neměla rodina mazár ve vlastním qišloqu, ale tam, odkud pocházela. Členové svatých rodin nicméně byli
považováni za náboženské vůdce, ať již byli aktivní nebo ne. Někdy se pouze starali o mazáry a nečinili
si nárok na nic víc. Abašin (2005), str. 71-75
151 Išán byl titul, kterým lidé ve Střední Asii nazývali vážené a uctívané duchovní autority - vůdce
(různých úrovní) súfijských bratrstev a jejich potomků. Použití třetí osoby množného čísla bylo spojeno
s představou, že vlastní jména duchovních vůdců jsou považována za zakázaná a jejich vyslovení může
způsobit neštěstí těm, kdo je pronese. Islam na territorii (1999), Vol. 2, str. 40 Synonymem išána byl
termín pír, více viz níže.
152 Propletenost a komplexnost různých aspektů, které měly vliv na postavení duchovních vůdců, ilustruje
například tento případ - žák išána se mohl stát opatrovníkem a učitelem synů svého učitele, i když
formálně měl syn vyšší status než žák jeho otce. V praxi se tak išánové stávali murídem je~en .?ruhého.
Autorita každého išána záležela na jeho místě v hierarchii súfijského bratrstva. Islam na terntom (1999),
Vol. 2, str. 40
149

145

rozšíření

Od doby
přívrženců

nejstarší

súfismu ve 14. století

řád

Střední

ve

Asii -

měl

ve Ferganské

dolině

nejvíce

qádiríja, založený ve 12. století

Abdulqádirem al-Džíláním. 153 Své stoupence tu měly i další taríqy, především různé
větve nejrozšířenějšího středoasijského bratrstva naqšbandíje 154 a také jasavíje 155 •

V Margelanu ve Ferganské dolině byla i taríqa potulných dervíšů - qalandaríja. 156
Postupně

se ale spojení s

"mateřskými"

bratrstvy

začalo

oslabovat a každý významný

išán se v podstatě stal zakladatelem samostatného súfijského spolku. 157 Vzhledem

k charakteru súfijských bratrstev pak bylo
i stoupence rozseté po celé oblasti
zároveň

Střední

ustoupila do pozadí a hlavní roli

časté,

že významní išánové

měli

své murídy

Asie. Vlastní složka mystické filosofie
začaly

hrát

především obřadní

a

časem

společenské

aspekty súfismu.
Mnohem

významnější

status odvozovali

dědičně

roli na úrovni místní komunity

od svých

nazýváni pír (persky stařec)

158

•

předků.

předpisy

odvozovány

a vedli náboženskou

výlučně

od

původu

Ve vztahu ke svým

išánové,

stoupencům

kteří svůj

byli také

Na rozdíl od súfijských učitelů byli nositelem svatosti

nezávisle na tom, jestli získali súfijské
jeho

měli

od

vzdělání,
činnost.

nějaké

vyznávali

učení některé

z taríq, plnili

Jejich autorita a duchovní moc byly

významné duchovní autority z řady

súfijského bratrstva. Vztah píra nebo išána k jeho

stoupencům přitom

vůdců

nebyl stejný jako

Nepatřil k mystikům a toto bratrstvo si nevytvořilo pevně stanovenou a pro členy závaznou cestu
k poznání Boha. Horyna, 8., Pavlincová, H. (ed.), Judaismus, křesťanství, islám, Nakladatelství
Olomouc, Olomouc 2003, str. 576. Jeho stoupenci ovšem zakladatele oslavili bezpočtem legend.
Kropáček (1992), str. 170. V tomto řádu byl praktikován hlasitý obřad (dhikr).
154
Zakladatelem byl bucharský súfí Bahá'uddín Naqšband ve 13. století. V rámci rituálů byl praktikován
tichý dhikr. Stoupenci bratrstva nevzbuzovali pozornost oděvem ani chováním. Kropáček (1992),
str. 172. Zavrhovali askezi, hlavní důraz kladli na duchovní vazbu mezi učitelem a žákem a řádovou
disciplínu. Horyna, Pavlincová (2003), str. 603
155
Jasavíju založil Ahmad Jasaví (z. 1166), jehož hrobka ve městě Turkestán Uih Kazachstánu) je dodnes
významným místem poutnictví. V tomto řádu se rituálů smějí účastnit i ženy. Suchareva (1960),
str. 52-53
156
Qalandaríja vznikla ve 13. století jako velmi volné společenství bez řádových domů a pravidel. Často
je zmiňována v klasické perské poesii i v pohádkách tisíce a jedné noci. Kropáček ( 1992), str. 172. Řád
existující ve Ferganské dolině považoval ovšem za svého patrona Naqšbanda a místní bratrstvo bylo
založeno v 18. století šejchem Safo ze Samarkandu. V čele dervíšů stál jeho potomek, kterého nazývali
tura- pán. Jednotlivé větve bratrstva měly své vůdce, kteří byli jmenováni turou. Postavení dervíše bylo
dědičné, ale někdy mohli do bratrstva vstoupit i jiní lidé. Suchareva (1960), str. 53-56
157
Rozdrobení súfijských řadů vedlo k tomu, že išán se stal pro své stoupence jedinou duchovní
autoritou, která byla na základě súfijské doktríny absolutní. Suchareva ( 1960), str. 52
158
Pír (také "stařešina" - řada z nich stará nebyla a tento termín se odvolával na dědičný status; učitel,
ekvivalent arabského šejch) byl duchovní učitel, ochránce, svatý. Termín pír se používal obvykle
ve vztahu k duchovním učitelům a patronům řemesel. V prácích súfiů byl pír muršid, neboli išán, tedy
zakladatel a vůdce súfijských bratrstev nebo jejich větví. Titul pír měli také potomci a nástupci
zakladatele súfijského bratrstva. Mezi lidmi se pír používal trochu šířeji. Ostroumov ( 1896), str. 216-217;
Islam na territorii (1999), Vol. 2, str. 78
153
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vztah súfijského
ruku", tedy
nemuseli

učitele

k jeho

přísahat věrnost

učinit

žákům,

svému

muršida a murída. Stoupenci mohli "podat

učiteli

a stát se jeho murídem, ale

tak to

a mohli s ním jen udržovat duchovní spojení. Obvykle se tak jeden

z členů rodiny nebo rodu stával murídem
"obyčejných" stoupenců.

nějakého
měl

Každý muslim tak

píra nebo išána a ostatní

svého píra, kterého získal

otce nebo matky. Mezi stoupence takového píra nebo išána tak
rody nebo kmeny a naopak každá usedlost a komunita
alespoň

píra nebo

stejně

měla

jeho zástupce (chalifa). Po smrti píra

patřily

měli

dědičně

od

celé vesnice,

svého duchovního

zdědil

status

jeden z jeho

vůdce

synů,

nejčastěji nejstarší, čestný titul otce. 159

Vliv a funkce
především

vycházely
příslušnosti

muslimem.

išánů

a

z chápání

k islámu samému -

160

pírů

jako duchovních

příslušnosti
člověk,

společnosti

k nim jako jedné z hlavních podmínek

který

života v místní

komunitě

fenoménem uctívání svatých. Išán nebo pír
duchovními kvalitami,

významných

v místní

neměl

očích

svého píra, nebyl v

lidí

V 19. století tak byla příslušnost k išánovi nebo pírovi považována za

přirozenou součást

určitými

vůdců

išánů

a súfismus byl

měl

především

výrazně

status svatého, tedy

provázán s širším
člověka

nadaného

schopností konat zázraky. Hrobky

spolu s mohylami postavenými nad nimi (mazár) byly považovány

za svaté a sloužily jako poutní místa. Ve Ferganské

dolině

například

byl oblíbený

významný mystik Divana-i-Mašrab, popravený v Balchu v roce 1711. Jeho
přednášeli zpěváci

i

vypravěči

a byly vydávány knihy o jeho

životě

básně

obohacené

legendami. 161
Základem súfijské

obřadnosti

byl kolektivní

obřad

formou tichého nebo hlasitého opakování božího jména,
jmen,

případně

jiných zbožných formulí, a s pomocí

(dhikr), jehož cílem bylo

některých

z jeho 99 krásných

předepsaných pohybů

dostat se do extatického stavu, který byl chápán jako hledání cesty k Bohu,

a

zvuků

případně

Například prvním pírem obyvatel vesnice Mindon byl patrně Chuvajdo-išán, který je skutečnou
historickou postavou: podle písemných zdrojů byl Chuvajdo neboli Chodža-Nazar znám nejen jako
náboženský činitel, ale také jako básník. Podle místní legendy přijel v roce 1774 do qišloqu Mindon.
Zalíbila se mu usedlost i její obyvatelé, a proto pronesl přání: "Nechť se z jednoho zrna zrodí tisíc zrn."
Slovní spojení tisíc zrn, v uzbečtině "mingdon", se od té doby stalo názvem qišloqu a místní obyvatelé se
stali stoupenci Chuvajdo. V druhé polovině 19. století byl jeden z potomků Chuvajdo-išána, Pachriddinišán-dada mnohými obyvateli Mindonu považován za jejich píra. Abašin (1997b), str. 457-458
160
Podle některých autorů tak neexistoval člověk, který by neměl svého píra - v představách obyčejných
lidí se to rovnalo zřeknutí se muslimské víry. Karmyševa, 8. Ch., Očerki etničeskoj istorii južnych
rajonov Tadžikistana i Uzbekistana (po etnografičeskim dannym), Nauka, Moskva 1976, str. 152-153
161
Masalskij (1913), str. 356
159
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splynutí s ním či zaniknutí v něm. 162 Účastníci si sedali do těsného kruhu, dotýkali se
veprostřed

jeden druhého koleny, išán byl

kruhu. Na kolenou se
hleděl

murída k druhému a každému kladl na kolena ruce,
a pomáhal mu dostat se do mystického
otřesení

v prudkých pohybech

těla

chvění,

nebo ve

výkřicích.

místě

nebo se pohybovali v určitém

prováděly veřejně, někdy

posledním namázu.
Pokud se
projít

člověk chtěl

nějakého

stát žákem
v době

Když docházela extáze do
těžko

dýchajícího klubka,

poledním namázu nebo

často

se

večer

po

učitele,

súfijského

čtyřicetidenního půstu.

Išán

musel

nejdříve

přijímal

murída

"podání ruky" - vzal si jeho pravou ruku a zeptal se ho, jestli se kaje ze všech

hříchů,

bude-li se jich zdržovat v budoucnosti, bude-li se v dalším

pravidly stanovenými islámem a
a nový muríd pak
duchovním
i více

vylívat duchovní

směru. Súf~ské obřady

pátečním

zrakem,

Nejčastěji se ovšem dhikry odehrávaly na mazárech.

163

zasvěcením, nejčastěji

obřadem

svých

i v mešitách po

od jednomu

něj upřeným
vůli,

ztratit rozum a

nejzazší meze, všichni vstávali a spletli se do jednoho
pošlapovali na

na

přesouval

zůstával

Po kladné

u išána v průběhu celého

cvičením. Kromě

denně.

podobně.

odpovědi

půstu

životě řídit

išán pronesl modlitbu

a spolu s ním se oddával

toho mu išán ukládal opakovat jméno Alláha tisíckrát

Nejlepší a oblíbený muríd mohl po

čase

získat od svého išána svolení stát

se jeho zástupcem (chalifou) a učitelem dalších žáků. 164 Kromě duchovního spojení
išána se svými žáky "podáním ruky" každý muríd na sebe také bral závazek

každoročně

dávat část svých příjmů ve prospěch svého učitele. 165 Lidé dávali dary i svým pírům
a potulným

dervíšům

-

považováno za bohulibý

věnovat
čin,

dervíšovi peníze, chléb a

který mohl

přinést úspěchy,

někdy

i

větší

dar bylo

naopak odmítnout jim

něco

dát znamenalo přivolání božího hněvu. 166
Na rozdíl od
nevyžadovala

křesťanských

změnu

mnišských

řádů příslušnost

životního stylu. Išánové se

většinou

k súfijskému bratrstvu
ženili a

měli

rodinu

a neodlišovali se oblečením či chováním. 167 Někteří išánové navíc žili asketickým

162

Horyna, Pavlincová (2003), str. 652
Suchareva ( 1960), str. 45-51
164
Tento dokument byl nazýván iršád a uvádělo se v něm, že muríd dostatečně zná pravidla víry, může
být sám učitelem a je povinen v životě plnit roli duchovního vůdce nebo vést nějaký konkrétní obřad
apod. Nalivkin, Nalivkina (I 886), str. 66
165
Vybírání těchto příjmů lidé někdy ironicky nazývali "hon na murídy". Masalskij (1913), str. 357
166
Suchareva (1960), str. 53-56
167
Pouze dervíšové z řádu qalandarija se odlišovali vzhledem i chováním.
163
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způsobem života a dodržovali přísná pravidla morálky. 168 Kromě povinností muslima

dodržovali navíc půst, věnovali se recitaci Koránu, provádění dhikru a podobně. 169 Mezi
vzdělaných

išány bylo i mnoho

Obecně

a duchovní funkce.
legitimity
ženskou

primárně

částí

byla ale

původu

od

lidí z

culamá ',

úroveň

jejich

jako v případě

kteří

zastávali významné státní

vzdělání

nízká. Súfismus byl ve

Stejně

obyvatelstva.

řad

vzhledem k odvozování

formě obřadů

mullů,

také

rozšířen

jejichž manželky

často

mezi

plnily

roli ofin v místní komunitě, ženské dhikry často vedly manželky išánů. Ženy v řadách
išanů nefigurovaly, mohly se stát pouze murídem išána. 170

Išánové a pírové také na úrovni místní komunity postupem

času začali

plnit roli

nejen duchovních učitelů, ale i léčitelů. Ženy například chodily za místním išánem nebo
pírem, pokud

chtěly

pomoci s neplodností apod. Rozdával také talismany, které
171

přinést štěstí či splnit přání.

měly

I přes relativně nízkou úroveň vzdělání se také významně

podíleli na šíření islámského vědění. 172 V některých případech, zvláště ve městech,
mohli ovlivňovat jmenování lidí do významných funkcí. 173 Začátkem 20. století tak
podoba súfismu v místní
išánové a pírové,

kteří

společnosti

sloužili jako duchovní autority ve své usedlosti a okolí, a skupina

významných a vzdělaných

išánů, kteří měli

Vztah ruské vlády k

išánům

Považovali je za protiruské
režimu vycházel

byla velmi specifická a vedle sebe fungovali

především

vůdce

stovky

a súfijským
a agenty

stoupenců

bratrstvům

z různých míst.

byl

zahraničních

podezřívavý

a negativní.

mocností. Strach carského

z charakteru neformální organizace súfijských bratrstev,

které nemohly být kontrolovány na rozdíl od

částečné

možnosti dozoru v případě

ostatních muslimských institucí. 174 Je pravda, že súfijské řády měly tradičně značnou
politickou moc a

řada

významných

Jejich postavení posilovala i

vnitřní

išánů

zasahovala a

struktura

řádů

ovlivňovala

založená na

politiku

podřízení

chánů.

murída

Například v Buchaře, Kokandu a Taškentu žili potomci imáma Rabbáního (žil v Herátu na konci
15. století), kteří se vyznačovali vysokým stupněm vzdělanosti a strohým způsobem života. Ostroumov
(1896), str. 217
169
Nalivkin, Nalivkina ( 1886), str. 66
170
Suchareva (1960), str. 53
171
Ostroumov (1896), str. 218-219
172
To platilo i pro řadu jiných částí muslimského světa. Eickelman (1997), str. 278
173
Například kokandský išán Mijan-Fazlij-Achad prý poskytoval lidem, kteří provedli nějaký přestupek,
útočiště před chánským hněvem, a chán, který si išána vážil, na jeho přímluvu hříšníkům odpouštěl.
Ostroumov byl sám svědkem, že išánové posílali qádímu dopisy s doporučením a prosbou pomoci
v záležitosti nějakého člověka. Ostroumov ( 1896), str. 221-222
174
Tento přehnaný strach má alegorii i v ostatních muslimských oblastech. Například koloniální
etnografové v 19. a na začátku 20. století v severní Africe považovali organizaci těchto řádů za
monolitické panislámské konspirace, které mohou být využity Osmanskou říší a rivalskými koloniálními
státy pro oslabení vlastní koloniální vlády. Eickelman ( 1997), str. 278
168
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muršidovi. V době carské vlády se
k odporu proti ruské
četu vojáků

opakovaně

vládě. Například

objevovaly případy, kdy išánové vyzývali

v roce 1884 prý byla ruská správa nucena poslat

na mazár Chadži Kaljan ve Ferganské oblasti, kde išán z Badachšánu

vyzýval své murídy ke svaté válce (ghazawat) proti

Rusům

a rozdával prý letáky

s protistátním obsahem na pokyn britských agentů v Afghánistánu. 175 Největší rozruch
ale vyvolalo povstání v Andižanu v roce 1898, které bylo pod vedením chalify Madali
Išána

namířeno

nicméně

súfijských duchovních

společenskou

I

sovětský

režim

vůdců

nijak

zvláště

nedotklo a nadále hráli zásadní

přistupoval

od

počátku

k súfismu ve

boj proti súfismu a uctívání svatých

celé problematiky ze strany
jako v carském období

politiky po povstání se

komunitě.

roli v místní

nepřátelsky, nicméně

a

Přitvrzení

proti místním ruským kasárnám.

odpovědných orgánů.

především

Střední

Asii

znesnadňovala

Iracionální strach

ostražitě

neznalost

způsoboval stejně

charakter struktury a fungování súfijských

řádů

a jejich politický potenciál. Řadu súfijských vůdců dokázaly sovětské orgány
zlikvidovat v rámci protináboženské

kampaně

ve 20. a 30. letech a i v poválečném

období je tajné služby opakovaně zatýkaly a věznily. 176 Súfijští vůdci byli
pronásledováni
v

polovině

zvláště

v

době

kampaně

rozsáhlé

proti všem

projevům

šedesátých let. Výsledky těchto kampaní ovšem nebyly příliš

sektářství

úspěšné.

I když

například významného vůdce husajniji 177 Qori' 'Abdalláha několikrát NKVD zatklo,

pokaždé se mu

podařilo

vrátit se po dvou až

třech měsících

na svobodu, když slíbil,

že už nebude nabírat nové žáky. Mezi lidmi kolovaly dokonce legendy o tom, že když

šejcha chalifu 'Abd al-Vahida Turkistáního

přišli

zatknout bolševici (balšabojlar),

tak ho nemohli vidět, protože měl schopnost zmizet nebo být neviditelným. 178
Důležitou

roli v boji proti súfismu

měla

hrát Duchovní správa založená v roce

1943, v jejímž čele stála po celé poválečné období rodina jasavijských išánů.
175

179

Litvínov (1998), str. 95
Babadžanov (2001a), str. 334
177
Toto bratrstvo se vytvořilo v první polovině 19. století. Stoupenci husajníji dodržují tichý dhikr, obřad
iniciace je poměrně prostý a spočívá v jedné hodině s ukázkou dhikru, výkladem zvláštností a cílů taríqy,
po čemž člověk "podá ruku" muršidovi a bere na sebe povinnost plně se podčinitjeho vůli. Členové tá'ify
(arabsky občina, společenství bratrů) mohou pokračovat ve světském životě (pracují, zakládají rodinu),
ale nesmí zapomenout na neustálý dhikr a soustředit se na "stav srdce". To bylo jednou z hlavních příčin
popularity naqšbandíje v minulosti i v přítomnosti, napomáhalo přežití taríqy v době pozdně středověké
stagnace i v době násilné sekularizace v sovětském období. Islam na territorii (1999), Vol. 2, str. 98-99
178
Islam na territorii (1999), Vol. 2, str. 98
179
Otec prvního muftího Duchovní správy, který se narodil v Taškentu 1856, pocházel z rodiny
sajramských chodžů, kteří svůj rodokmen odvozovali od chodži Ahmada Jasavího. Islam na territorii
(2003), Vol. 4, str. 12. Nicméně Išan Babachanov patřil k takzvaným "išán-i mirasi", tedy "dědičným
176
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Ústřední výbor KSSS prostřednictvím Rady pro záležitosti náboženských kultů
opakovaně

v poválečném období

nařizoval

vedení Duchovní správy, aby vypracovala

ideologické zdůvodnění nepřípustnosti súfismu v islámu. Jedna z prvníchfatew na toto
téma v roce 1952 prohlásila za

nepřípustné

novoty

i súfismus, jeho organizační strukturu a obřadnost.

180

(biďa)

nejen išánismus, ale

Z iniciativy druhého muftího
sovětským

správy Z. Babachanova, který studoval v Saúdské Arábii a sdílel se
nepřátelský

postoj

vůči

vytištěna

sestavena,

režimem

súfismu, byla v letech 1957, 1959, 1962 i v následujícím období

a do mešit rozeslána také fatwa "0

neslučitelnosti

"išánismu"

a "murídismu" s učením islámu". Babachanov v nich odkazováním na Korán, hadíthy
jeho

projevů

organizačních

struktur,

a argumenty Ibn Tajmíji dokazoval "nezákonnost" súfismu a
v podobě "išánismu" a "murídismu", zázraky

súfiů,

súfijských

poutnictví k mohylám místních významných súfiů a podobně.

zvláště

V očích některých

181

oficiálních culamá' opravdu byla vždy legitimita súfismu z pohledu šan-cy pochybná.
Nicméně

tito culamá' byli v menšině a ostatní místní náboženské autority tradičně

súfismus tolerovaly a řada z nich byla členy některých taríq, zvláště naqšbandije. 182
Naqšbandija byla

v oblasti

Střední

světská

a

ostatně

vždy nejlépe organizovanou súfijskou skupinou

Asie. K jejímu rozšíření a popularitě

společenská

aktivnost,

při

záležitostmi, což pomohlo i k přežití
větví

s individuálním

duchovně

mystickým

řádu

režimu, byla husajnija. Její

let, ovšem

většinou

možností

především

sovětského

výuce

několika

za

sovětského

řády

neobvyklá

režimu. Jednou z nemnoha

spojení aktivního

cvičením podařilo pokračovat

sovětského

za

pro jiné

které bylo možné zabývat se každodenními

tradičnímu

naqšbandiji, které se díky

přispívala

vůdci, kteří přežili čistky

režimu nebyli

příliš

světského

ve své

života

činnosti

i za

z dvacátých a třicátých

aktivní a

věnovali

se v rámci

nejbližších žáků.

išánům", kteří byli potomky známého súfijského šejcha a byli považováni za držitele a následovníky jeho
charisma. Z historie súfijských bratrstev ve Střední Asii je známo, že išán-i mirasi, nejméně od druhé
poloviny 19. století, se súfijskou praxí nezabývali a žili z tradičních obětí (nazr, sadaka) svých stoupenců
a potomků murídůjejich významného předka. Babažanov (200la), str. 336-337
180
A to i navzdory tomu, že otázka legitimnosti súfismu byla vyřešena (často formou fatwy) již mnoha
teology jako například al-Ghazzálím (z. 1111). Více viz Babadžanov (200lb), str. 170-184
181
Sovětská hodnocení se tak vlastně i přes odlišné světonázorové východisko shodovala s kritikou
salafije, odsuzující rovněž pasivitu, slepou poslušnost šejchů a další zformalizované formy mystiky.
Salafija při tom ale samozřejmě sledovala jiný cíl - očistit islám, zatímco sovětský režim se jej snažil
celkově zdiskreditovat a výhledově vymýtit. Kropáček (1992), str. 174-175
182
Muftí Duchovní správy Muhammad Sadiq-qori dokonce jako jednu z prvních věcí v úřadě zavedl
hodiny súfismu v Islámském institutu v Taškentu, které přednášel praktikující naqšbandíjský šejch
Kurban 'Aii-chadžži. Babadžanov (200la), str. 339, 352-353
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Jediným súfijským bratrstvem, jehož šejchové v sovětském období praktikovali
otevřeně, i když ilegálně dhikr, byla skupina tradičně apoliticky založené jasaviji

v Namanganu. Jejich setkání se konala tajně v domech některého z účastníků nebo ve
venkovských usedlostech. Počet účastníků a pozorovatelů se pohyboval od sto lidí do
dvou tisíc.

183

K přežití tohoto bratrstva přispívala především relativně volná organizační

struktura, kdy se vnitřní duchovní spojení mezi učitelem a žákem (pír-u muríd)
vytvářelo pouze v době dhikru. Namanganský spolek byl nicméně velmi nestálý,

účastníci dhikru se měnili a po smrti jejich vůdce v roce 1988 se skupina v podstatě

rozpadla. 184
Celkově ale nelegální povaha súfijské praxe bránila plnohodnotnému fungování

súfijských taríq a souběžně s dalšími změnami v muslimské společnosti během
sovětského režimu došlo i ke snížení vlivu pírů a išánů v místní komunitě. 185

Za sovětského režimu výrazně klesla i vzdělanost v ohledu k súfismu. 186 Na mazárech
a různých svatých místech se sice i nadále prováděly některé súfijské obřady, které byly
neoddělitelnou součástí rituálů

a místních

zvyků,

s uctíváním svatých a o teoretických základech súfismu
Významní místní súfijové pro lidi byli
u

trůnu

Alláha. V mnoha

případech

ani

prostě

spíše spojovali

nevěděli

prakticky nic.

awlijá neboli svatí,

neměli představu

183

obřady

ale lidé tyto

kteří

se nacházejí

o tom, co je to súfismus

Islam na territorii (1999), Vol. 2, str. 27
Stále se účastnilo pouze devět šejchů, kteří postupně vedli dhikr v doprovodu bicích nástrojů.
Babadžanov (200 1a), str. 341-342
185
V Mindonu například na konci 80. let žil spolu s matkou pravnuk Allaveddin-išána, profesí fotograf,
který neprováděl žádnou zvláštní náboženskou činnost. A i když obyvatelé Mindonu jemu a jeho rodině
projevovali znaky úcty, zvláštní súfijská organizace v qišloqu neexistovala. Abašin (1997b), str. 459-460
186
Například šejchové jasavíji i přes mnohaletou mystickou zkušenost neznali technický význam
súfijských termínů a nepokoušeli se ztotožnit své pocity s popsanými stavy v súfijské literatuře.
Ilustrativní je příklad jednoho z členů spolku Gulam-aty, který dodnes žije u Namanganu ve své rodné
vesnici Ku-ji girvan. Jeho otec Narmat-ata ho naučil arabsky, recitovat Korán a základy dhikru.
V polovině 30. let Gulam-ata vstoupil do kroužku účastníků dhikru. Neměl bezprostředního učitele
a mystickou zkušenost získal účastí na obřadech dhikru a diskusemi se zkušenými šejchy a čtením
súfijské literatury. Is lam na territorii (1999), Vol. 2, str. 27. Díky změně arabského písma na azbuku
utrpěla také tradice hagiografie. Shahrani, N., Centra! Asia and the Challenge of the Soviet Legacy,
Centra! Asia Survey, 1993, No. 2, str. 131. I když díla velkých středověkých spisovatelů, jako byl Navoi,
byla v sovětské Střední Asii nadále vydávána, procházela značnou cenzurou. Z literatury, která byla
protkána islámskou mystikou, tak byly vymazány odkazy na Boha, proroka nebo první čtyři pravověrné
chalífy. Schubel, V., Post-Soviet Hagiography and the Reconstruction of the Naqshbandi Tradition in
Contemporary Uzbekistan, Naqshbandis in western and centra! Asia: change and continuity, Ozdalga, E.
(ed.), Curzon Press, Richmond 1999, str. 74
184
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(tasawwuj). Tradici

těchto rituálů

"přebrali

podle jejich slov

od svých

babiček

a dědečků". 187
Především
podařilo

zaučit

naqšbandijským
několik

žáků,

protináboženské propagandy

společnosti

kteří

se ovšem i

188

přes

zákazy a pronásledování

od poloviny osmdesátých let, kdy se tlak

začal znatelně

a aktivně propagovat súfismus.
v politizaci

vůdcům

zmenšovat,

začali

nabírat nové murídy

Tyto skupiny ovšem nehrály žádnou zásadní roli

a mnohem více se

zaměřovaly

na duchovní obnovu.

V uzbečtině "ona-bobolardan". Babadžanov (200la), str. 335. Před několika lety se autorka snažila
zjistit rozsah fungování súfijských řádů ve společnosti, ovšem ani jeden člověk z různorodé skupiny
dotázaných na slovo súfismus resp. súfi nereagoval.
188
Mezi ně patří i lbrachim-chazrat, vůdce současných naqšbandijských skupin v Uzbekistánu. Narodil se
v roce 1937 ve vesnici Marchamat pod Kokandem. Tam také dokončil střední školu a na konci 50. let
se stal žákem šejcha bratrstva husajníja - chalify Qori' 'Abdalláha. Pak studoval v jediné fungující
madrase v Buchaře a po jejím dokončení se v roce 1966 nakrátko stal imámem mešity v Kokandu. Ani
ne po roce ovšem toto místo opustil a pracoval jako traktorista v kolchozu. Nadále ovšem prováděl
duchovní cvičení a jezdil za svým učitelem do jižního Kazachstánu. Na konci 80. let začal aktivně nabírat
žáky a díky svým schopnostem se stal hlavním dědicem svého učitele. 1slam na territorii (1999), Vol. 2,
str. 38
187
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Závěr

příchodem

S
Střední

obecně stejně

Asii

naučit

museli

později sovětského

režimu se lidé ve Ferganské

jako obyvatelé dalších muslimských oblastí

žít pod nadvládou cizí civilizace. Politické,

změny ovlivňovaly
stejně

carského a

společenské

vývoj islámu a jeho význam ve vztazích v

rodině

dolině

postupně

hospodářské

a

a místní

komunitě

jako ve vnímání jednotlivce.
představoval

Islám po staletí

komunitě,

muslimem znamenalo žít v
člověka

svět

na

se

utvářel

ucelený komplex

v rámci

způsobu

a smyslu života. Být

která se za muslimskou považovala. Pohled

vztahů

v

rodině

komunitě,

a místní

které byly

vnímány jako přirozená součást identity jednotlivce. Životní praxe byla považována
nejen za muslimskou, ale i vhodnou a náležitou pro každého
nejdůležitější

hodnoty

v rodině a místní

patřil

komunitě.

respekt ke starším, vymezení rolí podle statusu a
Islám

měl zároveň

v minulosti

například způsob

většinou horlivě

sobě

sovětské

neslo

popisovala islám jako zaostalý
společnosti

společnosti vykořenit

a

obřadech,

Přesto

ale

nebyli lidé

směřovali.

nejčastější

odporu proti ruské

sovětském

v ideologii, a ta byla v

socialistické

věku

symbolický

vlády vycházely z přesvědčení, že islámská

nebezpečí

realizace politiky v carském a
spočíval

na

Mezi

zbožní - být muslimem a dodržovat pravidla islámu patřilo

byla zaostalá, neschopná pokroku a že muslimství,
místních lidí, v

účast

bydlení, druh jídla apod.

k normám, které lidé dodržovali nebo ke kterým
Postoje carské i

především

ve vnímání lidí

význam, který zahrnoval víru v Boha, dávání almužny nebo
i praktické aspekty jako

člověka.

sovětském případě
přežitek

skupinové

nadvládě.

relativně

období

označení

Jestliže byly způsoby

podobné, zásadní rozdíl

neúprosná.

Sovětská

v protikladu k pokrokové a

záměrem sovětského

společnost

režimu bylo islám ze

jako alternativní mocenskou strukturu a

propaganda
rovnostářské

středoasijské

způsob

mobilizace

obyvatelstva.
V kontextu carských a
byl islám

postupně vydělen

především sovětských

celku

zničeny,

namísto

sovětského

definován,

čímž

muslimů

se lidé

veřejném

měli začít

většina

a politickém

životě společnosti

považovat za národ v rámci širšího

socialistického státu. Islám byl
byla

společenských změn

do úzké sféry "náboženského vyznání". Role muslimských

institucí i postavení náboženských autorit ve
byly

politických a

zároveň

ve

veřejném

islámské praxe desakralizována a
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diskursu

označena

za

určité

nenáboženskou- pouze

potlačovány

byly sledovány,
a

společnosti,

určovaly

praktiky v tomto pojetí byly

vztahy v

rodině

náboženské. Ty pak

nebo trestány. Principy a normy muslimské kultury

před příchodem

které

výlučně

a místní

cizí civilizace

tvořily

islám,

nicméně

nadále

komunitě.

Desetiletí ateistické propagandy a vyzdvihování zaostalosti tak vedlo k velmi
zvláštní kombinaci hlubokého pocitu vlastní identity v protikladu ke všemu ruskému,
ale

zároveň

především

ke snaze žít plnohodnotný život podle vlastních

od

dětství

rodině

v

vnějším pozorovatelům,

a místní

komunitě.

představ, utvářených

To se odráželo i ve snaze dokázat

že proklamovaná zaostalost místních lidí je pouze zdánlivá.

Ilustrativní je příklad inženýra Manase z Chajdarkenu 1, který ve snaze doložit, že
tmářství", upozorňoval

nepodléhá "muslimskému
nesměla

v

mehmonchoně

vstoupit jeho manželka, sestra ani matka, na knihovnu a

obraz svého otce.

Vzápětí

ovšem ukázal na

stěnu

svého domu, kam
ručně

namalovaný

a prohlásil, že na té obraz viset

nemůže, protože směřuje k Mekce. 2 Lidé tak nežili dvojím životem - sovětským
sobě

a muslimským, ale jedním, který v
konkrétním kontextu a situaci.
základě

nadále formovány na

zahrnoval

Představy

různé

normy chování v závislosti na

o tom, co znamená žít

dobře,

norem islámu, tak jak ho znali jejich

byly

nicméně

rodiče, prarodiče

a předci.
I když tedy bylo

často

politikou ji naopak
"náboženskými
měnila

druhé

přežitky"

světové

válce, kdy

přišel

o

v kontextu
začali

totiž neexistovala

sovětské

zdůrazňovat

se

svoji

sovětský

svých

1

forem a

propagandy a širších
novým

především naučili
příslušnost

významů,

společenských

Ve

veřejném životě

i když se
Právě

a

neproměnil

ovšem
podle

díky jeho vymezení

hospodářských změn

lidé

způsobem.

rozpoznávat, ve kterých situacích nebylo žádoucí

k islámu, i když

nedalo zapomenout. To vedlo ke

2

politice v oblasti. Tento rozpor dále zesílil po

režim umožnil legální existenci omezeného rámce

původních

přemýšlet

nepřijatelnými

hranice a jejich definice se neustále

v národní tradici nebo místní zvyk.

o podstatě islámu
Postupně

sovětské

přesná

kvůli zahraničně-politickým zájmům.

většinu

sovětských představ

režimu muslimskou identitu vymýtit, svojí

posiloval. Mezi "národními tradicemi" a

vzhledem k všeobecné

náboženského života
islám

záměrem sovětského

právě

značné konformitě

ve

v těchto kontextech se na
veřejném životě,

ale mnohem

Chajdarkenje usedlost na jih od města Fergana v kyrgyzské části Ferganské doliny.
J. aP. Exnerovi, záznamy z cesty do Tádžikistánu, Uzbekistánu a Kyrgyzstánu, srpen 1984
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něj

složitější

proces probíhal na úrovni jednotlivce. Od

všemožných
a

sovětské

situacích

prostřednictvím

normami. V tomto

propagandě,

prostředí

měli

I v osmdesátých letech

z hlediska "pokroku" jejich kultura vypadala
vytvářené

jsou nositeli po generace

protikladnými

potřeba

směřovat.

ukázat, že sice

a zaostale, ale že jejich starci

moudrosti, která je mnohem hlubší než znalosti

ruského mužika.

Generace lidí narozených po stabilizaci
bylo v osmdesátých letech 40-50 let,
vlády byla považována za normu,

vyrůstala

stejně

V sovětských školách studovali historii
k přemýšlení o vlastní
podle

rodiny

života považovány za

potřebu

pozorovateli

primitivně

vystavován ve

členem

byl

vzorce, ke kterým bylo
vnějšímu

lidé

člověk

řídily často

způsob

byly muslimské hodnoty a

prověřené

byl

zároveň

a

rodinných vazeb také komunity, které se

vlastní, pravé, staletími

průměrného

dětství

sovětského,

identitě

sovětského

v prostředí, kdy již existence

Sovětského

vytvářet

začali

rodiče.

svazu a ruské kultury, což vedlo

a tedy ruského vzoru modernizována,

a historii islámu, a

sovětské

jako hodnoty, které uznávali jejich

a reflexi. Koncept zaostalé

hodnotnou alternativu. Lidé se proto

režimu v oblasti, kterým

společnosti,

která má být

nicméně nepřinášel dostatečně

zajímat o své

kořeny

si k islámu a místním normám a

a tedy i

zvykům

původ

individuální

postoj.
To byl významný rozdíl v porovnání s minulostí.

Stejně

jako

před příchodem

ruské nadvlády byla i za carského režimu znalost toho, co je a není pro muslima
správné,

zprostředkovaná.

obracel na mullu, místního

stařešinu

mu/jí, jak má postupovat v daném
věřili,

že neexistuje

věc,

člověk

Každý

se ve všech nejasných situacích v životě

nebo v ženském

případě

prostředí

na ofin s prosbou osvětlit

a jak se na tuto otázku dívá náboženství. Lidé

na kterou by nebyla v šar{e

odpověď,

a

odpověď skutečně

vždy dostali. 3 To se během dvacátého století změnilo.
Zásadní vliv na
především téměř

prostřednictvím

šíření

vzdělání,

chápání islámu a jeho významu pro jednotlivce

universální gramotnost, která lidem dávala možnost spojení se

novin, knih apod.

byl v mahalle vždy
i

změnu

někdo,

kdo

Zároveň

měla

světem

došlo k rozvoji techniky a od šedesátých let

měl radiopřijímač

nebo magnetofon. To

usnadňovalo

nahrávek s náboženskými texty a vedlo k novým formám náboženského
které by ještě

před několika

desetiletími byly nemyslitelné. O náboženství se

Podle místních představ kniha starého původu nebo od některé známé osobnosti nemohla lhát a vše co
v ní bylo napsáno, musela být pravda. Nalivkin, Nalivkina (1886), str. 68-70

3
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začali

svém

zajímat hlavně lidé, kteří měli možnost žít mimo rámec své komunity a kteří ve
životě pociťovali

nejvíce

důsledky

rostoucí

hospodářské

Například

krize v oblasti.

podle průzkumu provedeného v usedlostech Ferganské oblasti v letech 1988-1991 bylo
mezi lidmi,

kteří

znali náboženskou literaturu a

středoškolsky vzdělaných

uměli

číst

arabsky, nejvíce

lidí. Pokud názvy knížek s náboženskou tématikou

umělo

vyjmenovat celkem 33,3 % obyvatel (46,3 % mužů, 21 % žen), mezi středoškolsky
vzdělanými

poměr

lidmi byl tento

42,6 %, zatímco u lidí s vysokoškolským

a bez vzdělání byl nižší (25,9 %, resp. 28,6 %).
začalo ovlivňovat postupně

To také
především

centrem náboženského a

vzděláním

4

funkce mešity. Ta byla pro

společenského

dřívější

generace

života místní komunity, kde se

scházeli ke společné modlitbě starší muži, kteří tu také diskutovali o každodenních
problémech a rozhodovali o
mešit chodit i mladší lidé,
začaly vytvářet

důležitých

kteří

otázkách života mahally.

Postupně

zde hledali zdroj informací o islámu.

nevelké knihovny náboženské literatury,

čas

od

času

Při

ale

začali

do

mešitách se

byly organizovány

poslechy magnetofonových nahrávek s promluvami známých náboženských osobností.
Změnil

se charakter náboženské

přednášky.

činnosti,

v mešitách se konala

shromáždění,

setkání,

Nic podobného ve venkovských mešitách podle vzpomínek starých obyvatel

a písemných

zdrojů

v minulosti nebylo.

Zároveň

mešity sloužily více lidem než

v minulosti a příchozí se často osobně neznali. 5 V mešitách se tak potkávali mladší
i staří lidé, kteří sem přicházeli s různými zájmy a záměry. 6
Změnilo

se

rovněž

postavení a role jednotlivých náboženských autorit. V rámci

útoku proti islámu byla zlikvidována nejen většina vzdělaných culamá ', ale i řada
súfijských

vůdců.

než v minulosti.

V nových podmínkách

Zároveň

se na

něj

začal

mulla na místní úrovni plnit

větší

roli

díky rostoucímu zájmu o islám zvyšovaly nároky -

pokud po většinu sovětského režimu stejně jako v minulosti stačilo, aby uměl
odrecitovat základní modlitby při obřadech a náboženských svátcích, od sedmdesátých
Podle průzkumu umělo náboženské texty v arabštině číst I 0,9 % místních obyvatel, z toho 14,6 % mužů
a 6,2 % žen. Mezi středoškolsky vzdělanými lidmi umělo arabsky číst 23,4 % místních. Další část
obyvatelstva uměla číst arabské písmo jen částečně (25,9 %), vůbec neumělo 39,7 %. 28,2% dotázaných
tvrdilo, že by se chtěli naučit číst arabsky (z toho 20,7 % mužů a 34,6 % žen), mezi jednotlivými
věkovými skupinami nebyly téměř rozdíly. Satvaldyjev (1995), str. 167-178
5
Buškov (2001), str. 117. V usedlosti Mindon se v 80. letech počet mešit ve srovnání s počátkem
20. století nezvýšil. Na konci devadesátých let každá z dvaceti nově otevřených mešit sloužila přibližně
200 domácnostem (kolem 1 000 lidí), tedy 5-1 Okrát více lidem než na začátku století. Abašin (1997b ),
458-459
6
Tento proces se samozřejmě týkal především mužů, i když v některých oblastech začali v rámci
celkového obrození islámu koncem osmdesátých let muži přivádět do mešit i své ženy, což bylo
v minulosti nemyslitelné.
4
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let začal být postupně kladen důraz na jeho skutečný objem znalostí. Otevření mahally
tak mělo vliv i na způsob chápání náboženské autority, kdy lidé již nekladli takový
důraz

na jeho původ nebo
Souběžně

věk.

To samé platilo i pro otin.

si ovšem islám ve vnímání lidí zachoval symboliku morálky a žádoucí

normy. V rámci jedné rodiny mohl žít strýc pracující v policii,

děd

chodící do mešity,

matka pracující v továrně, syn nebo dcera studující v Taškentu, a i tak mohli společně
provádět obřady,

respektovat starší a vždy si vážit těch, kteří dodržovali pravidla

islámu. Organizace obřadů také nadále potvrzovala vazbu rodiny ke komunitě jako
často

celku. Na oslavy byli sice zváni i kolegové z práce a spolužáci, ale

je hostitel

posadil odděleně a nečekalo se od nich, že budou pozvání opětovat, což bylo v případě
muslimů

nutné.

Úspěšnost sovětské politiky vůči islámu snižoval také způsob potvrzování role
člověka

společnosti

sovětského

celého
začali

ve

základě věku. Stejně

období ke kontinuální

být v pozdějším

režimu

na

navštěvovali

věku zbožnější.

starší muži,

kteří

jako v minulosti docházelo

generačně určené obnově

islámu, kdy lidé

Oficiální a ilegální mešity tak i za

sovětského

se nemuseli obávat postihů v práci nebo zastavení

kariérního postupu. Státní správa to považovala za znak úpadku náboženského
ale ve
kteří

skutečnosti

ve svém

to odráželo zbožnost

životě

ve státních orgánech.

byli aktivními

Vědomí

celý život "aktivními

během

značné části

členy

včetně většiny těch,

komunistické strany nebo pracovali

toho, že vlastní otec,

sovětskými občany",

obyvatelstva,

cítění,

se ke

dědeček

stáří

nebo

babička, kteří

byli po

stali zbožnými muslimy, tak

vytvářelo pro mnohé lidi smysl nebo spíše nesmysl toho být "ateistou". 7

Hrozba postihu za
generací

především

v rozpočtu rodiny
přehlížely

podle

otevřenou

díky tomu, že

převažovat

příjmy

měla

stále menší váhu i mezi mladší

ze soukromé výroby

začaly postupně

nad ziskem ze státního sektoru. Místní orgány navíc

sovětských zákonů

v nebezpečí postihu za

zbožnost

často

zakázanou náboženskou praxi, dokud nebyly samy

nečinnost,

a lidé mohli praktikovat

řadu zvyků

bez bližší

kontroly ze strany ústředních orgánů.
Ve

společnosti

tak probíhal složitý proces vývoje významu islámu v chápání

jednotlivce i jeho role v rodině a místní
předávány

Prostřednictvím

zvyky a normy, považované po staletí za muslimské, a

demografickému
7

komunitě.

růstu

a

hospodářským změnám

Schoeberlein-Engel (1994), str. 232
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rodiny byly
zároveň

díky

klesal vliv státních struktur na život

jednotlivce. Otevření mahally světu dalo prostor pro větší sebereflexi jednotlivce,
z

čehož

Představa

plynul rostoucí zájem o islám jako náboženskou víru.

symbolu mahally pak

naplňovala

oba tyto

přístupy

regenerace celé komunity po dlouhém období
Stále více tak bylo

zřejmé,

že se

- zájem o islám i

sovětského

sovětskému

mešity jako

způsob

morální

režimu.

režimu

nepodařilo

náboženský

aspekt islámu odstranit ze života lidí, respektive ho nahradit "materialistickovědeckým" světonázorem.

věku či vzdělání

Na konci osmdesátých let považovalo

více než 80 % obyvatel náboženský

obřad

například

bez rozdílu

spojený s duší mrtvých za

potřebný. 8 Poutí ke svatým místům se účastnilo 73 % lidí. 9 Relativně důležitou roli

v životě společnosti nadále hráli různí léčitelé a zaříkávači. 10 Tento způsob vnímání
světa měl
puristů.

také

důležitou

roli v

Ti sice získávali

obyvatelstvem doliny, ale
sovětského

poměrně

postupně

především

přístupu

apolitickém

podporu

zvláště

díky touze lidí po

mezi mladým nespokojeným
obnově

ale na významu získal až

především

Islama Karimova a zhoršujícím se
sovětské

sociální

významů

postupně

nesly vytváření
velkou
a

většinu

příslušnost

od

kořenům.

tak navazoval na tyto

díky utužení režimu ze strany prezidenta

hospodářským

podmínkám v souvislosti se ztrátou

zmíněném průzkumu vyjádřilo

více než 75 % lidí, že se považují za opravdové muslimy
mnohem více

dolině

očistě

sítě.

Když se tak v úvodu

docházelo

islámu a jeho

nánosu v rámci celkového procesu hledání návratu k vlastním

Další vývoj "islámského fundamentalismu" ve Ferganské
kořeny,

k výzvám islámských

k

než v minulosti - díky

otevření

osobitější

mahally

světu

11

,

koncem osmdesátých let

tento pojem v sobě skrýval

společenským

a

hospodářským změnám

a rozvrstvení

společnosti,

které s sebou

identity jednotlivce ve vztahu k jeho okolí a tedy i islámu. Pro

lidí muslimská identita

k obrozující se muslimské

souběžně

kultuře.

znamenala respekt ke starším

To bylo v mnohém podobné vývoji

Například na různé duchy věřilo 56,3 %místních (51 ,2% mužů a 59,3 %žen), z toho 46,6% s vysokou
školou, 66 % se střední školou a 50 % bez vzdělání. Nejvíce v nadpozemské síly věřilo mladých lidí
ve věku 20-35 let (58,2 %).
9
65,5% s vysokoškolským vzděláním, 78,7% se středním a 78,6% bez vzdělání, počet mužů byl mírně
vyšší než počet žen (75,6% resp. 72,8%).
10
V případě potřeby se na místní léčitele a zaříkávače obracelo 44,8 % lidí, zřídka 25,9 %. Důvěřovalo
jim 37,9 % lidí, ne všem 36,2 %. Opravdu zajímavá byla skutečnost, že mezi lidmi, kteří důvěřovali
lidovým léčitelům, bylo 43, I % místních s vysokoškolským vzděláním, 36,2 % se středoškolským
a 35,7 % bez vzdělání. Důvěra byla vyšší u starších lidí (51 let a více 46,3 %), i když mezi mladšími
lidmi také nebyl nízká (20-35 let 36,7 %, 36-50 let 30,6 %). Tento způsob "léčby" nemoci nikdy
nevyhledalo 26,4 %obyvatel.
11
83,4% mužů a 66,7% žen.
8
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v ostatních muslimských zemích, který
především společenské

a hospodářské

ovlivňovaly

změny

koncepty národa, modernizace, ale

související s moderní dobou.

Ferganská dolina byla jistě svébytnou oblastí, kde si islám po více než sto letech
carského a

sovětského

v ostatních

částech Střední

lidí,

kteří

režimu zachovával mnohem
Asie. Rozdíl

důležitější

nicméně spočíval především

nadále považovali islám za hlavní

způsob

a
v

živější

intenzitě

skutečnost,

prostředí,

části

podobné.

vytváří především

na úrovni

že co je a není islám se

jednotlivce a místní komunity a neustále se
společenském

a hospodářském vývoji.
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a počtu

identifikace v moderním

zatímco procesy, kolem kterých se tento význam formoval, byly z velké
Znovu se tak potvrdila

roli než

mění

v závislosti na politickém,

Slovník základních
adat
čajchona

pojmů

uzbecky lidový zvyk; termín pro zvykové právo
čajovna; společenské

muži a při popíjení

centrum místní komunity, kde se scházejí
diskutují o různých tématech

čaje

dervíš

persky žebrák, potulný kazatel, žijící osamoceným asketickým
životem; termín pro členy súfijského řádu, zvláště qalandaríja

dhikr

kolektivní obřad v súfismu, jehož cílem je formou tichého nebo
hlasitého opakování zbožných formulí a s pomocí předepsaných
pohybů a zvuků dostat se do extatického stavu, který je chápán
jako hledání cesty k Bohu, případně splynutí s ním či zaniknutí
v něm

dín

náboženství, víra

fatwa

právní dobrozdání vydávané právními znalci ke specifickým
otázkám aktuální společenské praxe na základě Koránu, sunny a
metod fiqhu - právní vědy

fiqh

islámská právní věda

hadíth

arabsky vyprávění, příběh; výpověď o výrocích, činech a
postojích proroka Muhammada, ústně tradovaná, sepsaná a
kanonizovaná příslušníky a vládci prvních generací muslimů; na
půdě sunny vzniklo šest závazných sbírek prorocké tradice, které
jsou považovány za posvátný zdroj práva

hadždž

pouť

chalífa

arabsky náměstek, zástupce; titul nástupců proroka Muhammada,
světských a duchovních vůdců chalífátu

chodža

persky pán, hospodář; potomci prvních tří pravověrných chalífů a
Muhammada bin al-Hanafiji (z. 700), syna čtvrtého chalífy Alího
od jeho druhé ženy

cibádát

soubor právních norem
k Bohu

imám

arabsky stojící v

do Mekky, jeden z pěti

společné

pilířů

řešících

víry

otázky kultu, vztah člověka

čele;

vážený vůdce, který stojí v čele při
modlitbě v mešitě nebo kdekoli na rituálně čistém

išán

persky oni; duchovní autorita,

madhab

škola či

směr

vůdce

islámského práva
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súfijského bratrstva

místě

mahalla

místní komunita; název pro společenství lidí žijících na stejném
místě (ve stejné čtvrti nebo ulici), které je vzájemně úzce
propojeno společenskými, popřípadě náboženskými a
hospodářskými vztahy

maktab

základní muslimská škola, nazývaná též koránská

mawlúd (mawlid)

den narození proroka Muhammada, který je náboženským
svátkem

mazár

hrobka světce; poutní místo, kam se konají
světce (zijára)

madrasa

stavba určená pro vyšší typ výuky ryze islámských oborů, ale i
profánních věd, kde se vzdělávali náboženští znalci, státní
úředníci i inteligence obecně; z arabského darasa- učit se

mucámalát

právní okruh vztahů mezi lidmi v rámci vše zahrnujícího Bohem

návštěvy

k hrobu

určeného řádu

mudarris

vzdělaný muž (cálim), který má funkci učitele v madrase

muftí

ten, kdo vydává fatwu; znalec právní

mulla

uzbecky vzdělaný muž, náboženská autorita v obci; pochází od
mawlá - arabsky pán

muríd

žák súfijského

muršid

súfijský učitel

mutawallí

správce náboženské nadace waqf

namáz

persky, uzbecky a tádžicky modlitba; jeden z pěti sloupů víry,
vyjádření vztahu k islámu, odevzdanosti do vůle boží

oq-sujak

uzbecky bílá kost; termín pro potomky svatých

ošlaš

učitele

společenství
několika

lidí,
mahall

kteří

vědy

a přední

vykladač

muršida, novic

se

společně účastní obřadů,

skládá se z

otin

uzbecky vzdělaná žena, náboženská autorita v ženské

pír

persky stařec, stařešina; duchovní učitel, ochránce, svatý; termín
používaný ve vztahu k duchovním učitelům a patronům řemesel

qádí

termín pro

úřední

funkci soudce
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části

obce

qalim

forma platby, kterou rodina budoucího manžela musí na základě
norem zvykového práva vyplatit nevěstě a její rodině

qišloq

místní název pro vesnici, venkovskou usedlost

qurbon-bairam

uzbecky velká oběť; svátek, který se slaví v den, kdy poutníci
v Mekce obětují ovci nebo jiné zvíře

sajjid

arabsky pán; potomek dcery proroka Muhammada Fátimy a jejího
muže, čtvrtého chalífy Alího
arabsky cesta k prameni vody, cesta hodná následování; boží
zákon, souhrn právních norem zakotvených v Koránu, tradicích a
islámské právní praxi

šejch

starší, ctihodný muž; ve Střední Asii je používán pro súfijské
duchovní vůdce i potomky uznávaných svatých

taríqa

arabsky cesta, způsob; původně morálně a psychologicky
propracovaná metoda cesty k extázi a Pravdě v súfismu; od ll.
století systém duchovních cvičení nad rámec příkazů šarícy ve
společenství stejně smýšlejících bratří; súfijský řád či bratrstvo

tura

v turkických jazycích pán,
přívlastek ke jménu

culamá'

teologicky a právnicky vzdělaní muži, kteří duchovně usměrňují
život lidí i společnosti (v jednotném čísle cálim nebo calím)

uraza

uzbecky půst

uraza-bairam

uzbecky velký půst; svátek

waqf

náboženská nadace; jeden z pilířů sociální infrastruktury
v islámském světě, z příjmu waqfu byl financován chod škol,
mešit a platy náboženských autorit a správce

za kát

arabsky almužna; jeden z
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kněz,

princ; titul používaný jako

ukončení půstu

pěti sloupů

víry

Prameny a literatura
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