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nûco, co se v minulosti stalo a co jako takové pÛsobí do pﬁítomnosti, n˘brÏ právû jako
v˘zva.
Pozoruhodné u teologa, kter˘ se snaÏí
navazovat na alespoÀ reformaãní tradici, je
to, Ïe akceptuje situaci, v níÏ „BÛh theismu“ je vytlaãen na okraj. UpozorÀuje na
metaforick˘ ráz v˘povûdí o Bohu (s. 387388) a opatrnû pﬁipou‰tí panenteistické pojetí vztahu Boha a ãlovûka, resp. Boha
a kosmu: v‰e je v nûm a on ve v‰em. Dokonce v˘slovnû zdÛrazÀuje mé-ontologickou charakteristiku toho, co se vztahuje
k celku skuteãnosti, jde tedy spí‰e o vztah
sám, neÏ o nûjaké jsoucno vedle ostatních
jsoucen. Jde o tuto interpersonální relaci samu, nikoli o pﬁedmûtné pﬁedstavy o jeho
druhém pólu.
Jde nepochybnû o nejv˘znamnûj‰í systematické dílo ãeské evangelické teologie za
dlouhá léta. Nakolik poslouÏí ãlenÛm
Trojanovy církve, pﬁíbuzn˘ch církví a celku
kﬁesÈanÛ jako v˘zva, to je pﬁi religionistickém pohledu na právû vydané dílo nesnadné odhadnout. ·ir‰ímu okruhu ãtenáﬁÛ mÛÏe kniha b˘t svûdectvím o mohutném
intelektuálním potenciálu nejstar‰í evangelické teologické generace. Jako dílo pevnû
zakoﬁenûné ve zdej‰ích pﬁedpokladech
a omezeních se mÛÏe stát informací a snad
i v˘zvou také pro ãeské mimokﬁesÈanské
a nenáboÏenské ãtenáﬁe. Autor jistû nepﬁe‰el od teologické k religionistické interpretaci kﬁesÈanské látky na zpÛsob Otakara A.
Fundy. Je v‰ak otevﬁen mimoteologick˘m
hlasÛm, zmiÀuje napﬁ. Paula Ricoeura.
Chce se udrÏet, jak sám uvádí, „na hranû“
(s. 388) a to mÛÏe b˘t více podnûtné neÏ definitivní stanoviska.
IVAN O. ·TAMPACH

Bronislav Ostﬁansk˘,
Dokonal˘ ãlovûk a jeho svût
v zrcadle islámské mystiky:
Úradky BoÏí pro nápravu
lidského království ‰ajcha
Muhjiddína ibn ‘Arabího,
Praha: Orientální ústav AV âR
2004, 130 s.
ISBN 80-85425-55-6.
V souãasné dobû, vyznaãující se ve sféﬁe kniÏní produkce v ãe‰tinû témûﬁ doslova
explozí nabízen˘ch titulÛ, je skoro nemoÏné
tvrdit, Ïe se v nabídce nûãeho nedostává nebo je toho poskromnu. Platí to dnes i o islámu, i kdyÏ na kvalitu nabízen˘ch titulÛ mohou b˘t samozﬁejmû rozliãné názory.
Narazit v‰ak na kníÏku vûnovanou islámské
mystice zÛstává nadále pﬁece jen vzácností.
I kdyÏ islámskou mystiku neopomene zmínit Ïádná pﬁíruãka seznamující ãeské publikum se svûtem kultury a náboÏenství
islámu, dostupnost textÛ samotn˘ch muslimsk˘ch mystikÛ v ãe‰tinû – s v˘jimkou
nûkolika málo ãesk˘ch pﬁekladÛ mystick˘ch básníkÛ (DÏaláluddín ar-Rúmí, Háfez,
Muhammad Iqbál) – je dosud prakticky nulová. âesk˘ zájemce o súfismus, tedy islámskou mystiku, je tak odkázán jen na pﬁeklady do svûtov˘ch jazykÛ. Nyní se v‰ak
díky Orientálnímu ústavu AV âR dostal na
ãesk˘ kniÏní trh tenk˘, ale cenn˘ svazeãek,
jehoÏ autor Bronislav Ostﬁansk˘ uvádí ãtenáﬁe do tajÛ my‰lení a tvorby vûhlasného
mystika arabské Andalusie Muhjiddína ibn
‘Arabího. V dne‰ních ãasech, kdy má navrch pﬁedstava, Ïe islám je v prvé ﬁadû náboÏenstvím pﬁíkazÛ a zákazÛ, je o to více
zásluÏné, kdyÏ pouãen˘ badatel opra‰uje
doklady o tom, Ïe tomu bylo v minulosti jinak a Ïe muslimové, jeÏ chápou islám pﬁedev‰ím jako nitern˘ a duchovní proces, nemusí b˘t dnes zcela ztraceni a mají se o co
opﬁít.
Osobnost Ibn ‘Arabího vévodí dûjinám
muslimského mysticismu, v nichÏ hraje roli
pﬁíkladného uãence a mistra. S titulem a‰-
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·ajch al-akbar – Nejvût‰í mistr je v prostﬁedí muslimsk˘ch mystikÛ, a ãasto nejen tam,
pokládán za vrchol vzestupné ﬁady mudrcÛ,
jimÏ se pﬁisuzuje nezﬁídka atribut svatosti.
Jeho dílo je mimoﬁádnû v˘znamné, dokonce
v takové míﬁe, Ïe se chápe za dovr‰ení v˘voje islámského mystického my‰lení. Nûkdy b˘vá obdiv k Nejvût‰ímu mistrovi natolik siln˘, Ïe vedle nûho bledne hodnota
tvorby ostatních islámsk˘ch mystikÛ a témûﬁ zaniká její pozoruhodná pestrost.
O Ibn ‘Arabím bylo uÏ napsáno mnoho
stránek, ale pochopit a pﬁesnû vymezit jeho
doktrínu, jeÏ má dimenzi náboÏenskou, filozofickou a mystickou, je dodnes nedoﬁe‰en˘m problémem. Ostﬁansk˘ se pﬁesto odváÏnû pustil do tohoto nelehkého tématu se
skromnou snahou „zmapovat drobnou v˘seã z ãásti my‰lenkového systému ‰ejcha
Muhjiddína ibn ‘Arabího“. âiní tak sice na
malém prostoru, ale o to s vût‰í péãí vûnovanou kaÏdé vûtû, ba dokonce snad kaÏdému pouÏitému slovu. Za v‰emi ze 130 stran
publikovaného textu je cítit velké pﬁedchozí
úsilí vyznaãující se jasn˘m zámûrem poznat, promyslet a porozumût. Ostﬁansk˘ si
pro svÛj zámûr objasnit a pﬁetlumoãit jedno
ze základních témat Ibn ‘Arabího doktríny
– koncepci dokonalého ãlovûka, al-insán
al-kámil, – zvolil mistrovo pojednání nesoucí název Úradky BoÏí pro nápravu lidského království. S velk˘m citem pro jazyk,
s ohledy na ãtenáﬁovu vnímavost, coÏ neb˘vá v ãeském prostﬁedí zcela bûÏné, a se
zjevnou snahou co nejvíce rozjasnit komplikovan˘ text, interpretuje pojednání islámského mystika, kdyÏ pﬁedtím na pûti desítkách stránek pﬁehlednû a úspornû uvádí
ãtenáﬁe do svûta islámské mystiky, terminologie a dûjin.
Autor se vypoﬁádává s v˘kladem –
vzhledem k rozsahu publikace nemÛÏe b˘t
v˘klad niãím jin˘m neÏ velice struãn˘m náãrtem – ﬁady nesnadn˘ch otázek islámské
mystiky. V˘sledek je pak z velké ãásti více
pﬁehledem témat, s nimiÏ se mystika v islámu pot˘ká, neÏ jejich hlub‰ím v˘kladem.
Taková povrchnost, byÈ má jasné a ospravedlnitelné dÛvody a recenzentova zmínka
o ní by nemûla vyznít jako v˘tka autorovi,
nese ov‰em jistá rizika. Nejde pﬁitom vÛbec
o to, zda je v˘klad vyãerpávající – ostatnû,

je vÛbec moÏné vyloÏit fenomén tak komplexní, jako je islámská mystika, skuteãnû
vyãerpávajícím zpÛsobem? Problém vzniká
tam, kde se ãtenáﬁi dostává sice informace,
ale zároveÀ málo jasn˘ návod, co s ní. Za
pﬁíklad takového, dovolme si to ﬁíci, informaãního ‰umu mÛÏe slouÏit kapitola „My‰lenkov˘ svût velkého mistra“ (s. 58-61).
Ostﬁansk˘ se tu musel vypravit do riskantního prostoru Ibn ‘Arabího my‰lenkové tendence existenciálního monismu – wahdat
al-wudÏúd (jedinosti v‰eho bytí), o níÏ se dá
spekulovat nejrÛznûj‰ími zpÛsoby. Autor
pﬁedkládá ﬁadu v˘rokÛ, v nichÏ se zmiÀuje
o vztazích esence a existence v Ibn ‘Arabího pojetí bytí, v‰ehomíru a Boha. ·kále
tezí a my‰lenkov˘ch postulátÛ v‰ak chybí
zarámování helénistickou filozofickou tradicí a zasazení do aristotelské my‰lenkové
tradice. Bez znalosti tûchto souvislostí vyznívají jinak správné informace o Ibn ‘Arabího kosmologii do znaãné míry jako exhibice kuriózních spekulací. Síla Ibn
‘Arabího my‰lení pﬁitom vychází z nûãeho
zcela opaãného. Nikoliv z nevázan˘ch ideov˘ch konstrukcí, n˘brÏ z velmi odpovûdného prom˘‰lení a dotváﬁení v‰ech pﬁedchozích my‰lenkov˘ch tradic, bez ohledu
na to, zda mûly náboÏensko-islámsk˘, mystick˘ nebo ãistû filozofick˘ pÛvod.
Pﬁi poctivé ãetbû Ostﬁanského textu se
vnucuje otázka, zda bylo v intencích islámsk˘ch mystikÛ osvobodit se od vnûj‰kovosti a formální zboÏnosti bez hlub‰ího obsahu,
k ãemuÏ vÏdy tíhl oficiální vût‰inov˘ sunnitsk˘ islám, a toto osvobození se nezdaﬁilo, anebo zda od poãátku ‰lo mystikÛm v islámu jen o to stát se oázou tûch muslimÛ,
kteﬁí svou odevzdanost Alláhovi spojovali
s hlubok˘m proÏitkem zboÏnosti a zároveÀ
s jistou disciplínou, vãetnû askeze. Lze si
poloÏit také otázku, zda je moÏné, nebo naopak zcela nemoÏné uvaÏovat o islámské
mystice jako odrazovém mÛstku nûjaké reformy buì na zpÛsob aggiornamenta (doslova zdne‰nûní), nebo snad dokonce kﬁesÈanského protestantismu. Ibn ‘Arabího teze
o ãlovûku jako vrcholu stvoﬁení a zároveÀ
jako pravé pﬁíãiny stvoﬁení svádí k úvaze,
zda mystika není v˘chodiskem k muslimskému humanismu a k islámskému „osvícení“. Ostﬁanského obãasné zmínky o sou-
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ãasn˘ch projevech islámské mystiky, vycházející z jeho osobních zku‰eností, nezní
v tomto ohledu nijak optimisticky a jsou
spí‰e skeptické.
Pﬁesto lze zaznamenat, Ïe Ostﬁansk˘ jistou „humanizaãní“ tendenci v my‰lení islámsk˘ch mystikÛ registruje, i kdyÏ spí‰e
bezdûãnû, neboÈ ji nijak nerozvíjí. Lze tak
soudit z toho, jak se staví k názoru Nasra
Hámida Abú Zajda. Tento marock˘ specialista tvrdí, Ïe Ibn ‘Arabí odkazuje na koránské ver‰e nikoliv proto, aby od nich odvozoval svou argumentaci, n˘brÏ aby jimi své
vlastní my‰lenky jen doloÏil. Ostﬁansk˘ tuto tezi uvádí, aniÏ by bylo jasné, zda ji pﬁijímá, nebo k ní má nûjaké v˘hrady. Pﬁitom
polemická poznámka je v tomto pﬁípadû
moÏná a je dokonce na místû, byÈ by nemûla zpochybnit jistotu o Ibn ‘Arabího interpretaãní nezávislosti ve vztahu ke Koránu.
I pro mudrce – mystiky totiÏ platí zásada, Ïe
se stejnû jako v‰ichni ostatní vûﬁící muslimové obracejí na základní zdroj, jímÏ je
Korán. NemÛÏe tomu b˘t jinak, neboÈ Korán je základním pilíﬁem, na nûmÏ stojí celá
stavba islámu. V˘chodisko je pro v‰echny
stejné, ale následující rozvahy nad posvátn˘m textem mohou vûﬁící muslimy zavést
do rozliãn˘ch smûrÛ. V dûjinách islámu se
ustálilo nûkolik postupÛ, jak chápat „BoÏí
slovo“. Struãnû vyjádﬁeno, nûkteré trvají na
doslovnosti a váÏí kaÏdou vûtu, jiné se ﬁídí
rozumem a jde jim pﬁedev‰ím o teologickou
koherenci sdûlení.
Mystika usilovala od svého zrodu o jiné
pojetí víry a jin˘ zpÛsob chápání Koránu.
Duchovnû pln˘ Ïivot podle súfijÛ nezaãíná
aÏ na onom svûtû, n˘brÏ se odehrává jiÏ na
tomto svûtû. Skuteãn˘ vûﬁící není ten, kdo
se z konformismu podﬁizuje BoÏímu zákonu, jemuÏ nerozumí. Je to ten, kdo je horliv˘ nejen navenek, ale kdo víru opravdovû
proÏívá. Osobní zku‰enost s Ïitou vírou je
pro súfije základem, zatímco spoleãenská
váha náboÏenské obce a právní normy, jeÏ
je tﬁeba dodrÏovat, jsou vedle toho druhoﬁadé. Islámská mystika proto nedûlá z ãlovûka jen „podﬁízeného BoÏímu zákonu“,
n˘brÏ také a pﬁedev‰ím doklad BoÏí pﬁítomnosti, onen povûstn˘ „v˘klenek, z nûhoÏ
vyzaﬁují svûtla“, jak to poeticky vyjádﬁil ve

12. století dal‰í duchovní mistr mystického
islámu al-Ghazzálí.
Peãlivû pﬁipravená a vydaná kníÏka
Bronislava Ostﬁanského nastiÀující základy
islámské mystiky a pﬁibliÏující jeden z textÛ velkého spirituálního mistra islámu si zaslouÏí pozornost ãeského kulturního publika. Je prvním vkladem do mezery v na‰í
znalosti svûtového kulturního dûdictví a zároveÀ sice mal˘m, ale fakticky a vûcnû siln˘m zdrojem argumentÛ pro ty, kteﬁí hledají a touÏí objevit „jin˘ islám“.
ZDENùK MÜLLER

Iveta Kouﬁilová
– Milo‰ Mendel (eds.),
Cesta k prameni:
Fatwy islámsk˘ch uãencÛ
k otázkám v‰edního dne,
Praha: Orientální ústav AV âR
2003, 172 s.
ISBN 80-85425-53-X.
Knihy a studie z autorské dílny praÏského Orientálního ústavu AV âR jiÏ léta vynikají svou vysokou vûdeckou kvalitou a znamenají jistou garanci pro odbornû
nároãného ãtenáﬁe. Zejména v poslední dobû mezi nimi mÛÏeme najít tituly pojednávající o fascinujících a ãasto vysoce aktuálních tématech, které mohou b˘t zajímavá
nejen pro uÏ‰í odborné a vûdecké publikum.
V ﬁadû tûchto publikací zaujímá kniha
Cesta k prameni. Fatwy islámsk˘ch uãencÛ
k otázkám v‰edního dne editorÛ Ivety Kouﬁilové a Milo‰e Mendela zcela jistû pﬁední
místo.
Kniha obsahuje po pomûrnû obsáhlém
úvodu Milo‰e Mendela k islámskému právu
ãtyﬁi vyãerpávající studie z pera ãtyﬁ ãesk˘ch arabistÛ – islamologÛ. Mezi nimi najdeme jak zku‰eného autora úvodu, tak
i pﬁíslu‰níky nastupující generace ãesk˘ch
orientalistÛ: Ivetu Kouﬁilovou, ·tûpána
Macháãka a Bronislava Ostﬁanského. JiÏ samotn˘ fakt, Ïe Orientální ústav poskytl pub-

