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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“.
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2003, 172 s.
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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-
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likaãní prostor tûmto mlad˘m badatelÛm,
zaslouÏí uznání. KdyÏ se pak podíváme na
publikované statû, nezb˘vá neÏ konstatovat,
Ïe dÛvûra vydavatele vÛãi mlad˘m autorÛm
byla oprávnûná. Jejich studie pojednávají
o tématech, která jsou v souãasném islámském svûtû bohatû diskutovaná a která mohou b˘t vysoce zajímavá pro evropského
odborného i laického ãtenáﬁe. Podívejme se
v‰ak na tyto pﬁíspûvky podrobnûji a zaãnûme hned úvodem.
Jak je obecnû známo, autor úvodu a jedné ze ãtyﬁ studií, Milo‰ Mendel, patﬁí
k pﬁedním znalcÛm problematiky souãasného islámu. Tomu odpovídá i jeho úvodní
staÈ vûnovaná základÛm islámského práva
(s. 11-31), která je systematická, vûcná,
struãná, zároveÀ v‰ak vyãerpávající. Pozornost je v ní soustﬁedûna na problematiku
fatwy a muftího, coÏ je pochopitelné, neboÈ
v‰echny zaﬁazené pﬁíspûvky jsou zaloÏeny
zejména na anal˘ze tûchto náboÏenskoprávnû závazn˘ch vyhlá‰eních muslimsk˘ch uãencÛ, tj. na rozboru fatw.
Pﬁípadová studie Milo‰e Mendela
„Alkohol jako problém islámského práva“
(s. 99-133) se vûnuje jednomu z nejkontroverznûj‰ích problémÛ, kter˘ je bohatû diskutován nejen v muslimském svûtû, ale
i v Evropû, a to nikoli jen v uÏ‰ím okruhu
badatelÛ zab˘vající se studiem islámu.
Základní otázka zní: MÛÏe vÛbec muslim –
navzdory zákazÛm – konzumovat alkohol?
A pokud ano, v jaké podobû a za jak˘ch
podmínek? Autor nejprve pojednává o postavení alkoholu na úsvitu islámu, v Koránu, v tradici o proroku Muhammadovi
a o jeho souãasnících; pak pokraãuje anal˘zou dosti sloÏitého, ãasto diametrálnû se
rozcházejícího v˘voje právní a spoleãenské
praxe t˘kající se uÏívání rozliãn˘ch alkoholick˘ch pﬁípravkÛ. JiÏ v tûchto kapitolách
autor upozorÀuje na ambivalenci základních pojmÛ, zejména toho, co se povaÏuje
za chamr, tedy alkoholick˘ nápoj spadající
do právní kategorie zakázan˘ch vûcí – harám. Tento klíãov˘ problém pak autor rozvádí ve tﬁetí ãásti svého studie. Podle nûj se
nabízí dvojí, navzájem propojená filologická a historická dimenze problému. V obou
pﬁípadech se ﬁe‰í zásadní otázka, co se povaÏuje za chamr spadající do kategorie ha-

rámu a kde se dají vyznaãit hranice kategorie nabídhu, tj. „vína“, které mûl pít údajnû
i Prorok a které se obecnû doporuãuje zejména k lékaﬁsk˘m úãelÛm. Vztah mezi
chamr a nabídh v‰ak zdaleka není tak jednoznaãn˘, jak by se obecnû oãekávalo, zejména pokud jde o pﬁesnou definici toho, co
tyto rozdílné termíny popisují. Autor tento
sofistikovan˘ a ãasto tûÏko sledovateln˘
vztah detailnû analyzuje – s citem pro dílãí,
pﬁitom v‰ak vysoce dÛleÏité nebo dokonce
rozhodující aspekty. V závûreãné kapitole
nabízí systematick˘ pﬁehled jednotliv˘ch
aspektÛ uÏívání alkoholu, jak jsou prezentovány v souãasn˘ch fatwách (chamr a teologické otázky, rituál, spoleãenské souÏití;
chamr v potravinách, drogistickém zboÏí,
v medicínû). Dochází k závûrÛm, Ïe zatímco rigoróznûj‰í autoﬁi „neohambalovského“
raÏení se poﬁád drÏí striktního uplatÀování
trestÛ za pouÏití alkoholu, vût‰ina muftíjÛ
otvírá ve sv˘ch fatwách „delikventÛm“ zadní vrátka, tedy moÏnost nápravy, kdyÏ jejich
ãin vlastnû nepovaÏují za konzumaci chamru. Pokud jde o obecné hodnocení Mendelova pﬁíspûvku, chtûl bych zdÛraznit, Ïe se
jedná ve stﬁedoevropském kontextu o prÛkopnickou studii vûnovanou této kontroverzní tematice.
Abych se v‰ak vrátil k abecednímu poﬁadí, podle nûhoÏ jsou jednotlivé studie
v recenzovaném titulu seﬁazeny, budu pokraãovat pﬁíspûvkem Ivety Kouﬁilové „Îena
a sexualita – fatální téma islámu“ (s. 33-65).
Autorka zpracovává vskutku jeden z nejdiskutovanûj‰ích problémÛ jak v rÛzn˘ch segmentech islámského my‰lení (sekulárním,
feministickém, salafíjském atd.), tak i v západních debatách o islámu. âtenáﬁÛm nabízí ‰irokou paletu dílãích aspektÛ „Ïenské
otázky“ v islámu, které v‰ak v koneãném
dÛsledku vytváﬁejí krátk˘, nicménû reprezentativní pﬁehled – jak napovídá název –
„fatálního tématu islámu“. Pﬁíspûvek se dûlí na tﬁi základní kapitoly, které se vûnují:
(1) postavení Ïen (ale i muÏÛ) v manÏelství,
zejména s ohledem na praxi mnohoÏenství;
(2) Ïenské sexualitû a obﬁízce (3) a na závûr
otázce závoje a zahalování, bohatû diskutované zvlá‰tû v západním kontextu. Autorka
vychází pﬁedev‰ím z v˘povûdí souãasn˘ch
muslimsk˘ch autorÛ a autorek, nejednou re-
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prezentujících diametrálnû odli‰né názory.
Její studie je rovnûÏ ilustrována v˘povûìmi
ãetn˘ch muslimek vztahujícími se k diskutovan˘m otázkám. Vzniká tak zajímav˘
text, ve kterém anal˘za, typologie a autentické v˘povûdi pﬁispívají k formování sofistikovanûj‰ího západního chápání postavení
Ïen v islámu.
Pﬁíspûvek ·tûpána Macháãka „‘Ulamá’
tváﬁí v tváﬁ plánování rodiny“ (s. 67-97)
v mnohém koresponduje s tématy rozebíran˘mi autorkou pﬁedcházející studie. Macháãek se v‰ak zamûﬁil na pomûrnû úzkou, o to
v‰ak dÛleÏitûj‰í problematiku, kterou je
kontrola porodnosti na Blízkém v˘chodû
a zejména v nejlidnatûj‰í zemi regionu –
v Egyptû. Autor podrobil tuto vysoce aktuální a citlivou otázku dÛkladnému a peãlivému zkoumání. Svou anal˘zu zaãíná
naãrtnutím v‰eobecného demografického
v˘voje a základních postojÛ ke kontrole
porodnosti v muslimské spoleãnosti na
Blízkém v˘chodû. Na základû fatw a teoretick˘ch dûl náboÏensk˘ch znalcÛ (‘ulamá’)
rozebírá postoje ‰arí‘y k otázkám antikoncepce a interrupce, pﬁiãemÏ konfrontuje
moderní a klasické v˘klady tradice vztahující se k tûmto okruhÛm. Podává detailní
rozbor základních pojmÛ a ukazuje postoje
jednotliv˘ch uãencÛ, pﬁedev‰ím z ﬁad pﬁedstavitelÛ prominentní „islámské univerzity“
al-Azhar, ale napﬁíklad i populárního radikálního ‰ajcha Júsufa al-Qaradáwího. Na
závûr autor projednává o prezentaci zkoumaného pﬁedmûtu v egyptském politickém
diskurzu. Macháãkova studie je detailní
a dÛkladnou pﬁípadovou studií, která zjevnû
pﬁedstavuje v˘sledek jeho dlouhodobûj‰ího
badatelského zájmu.
âtvrt˘m pﬁíspûvkem sborníku je studie
Bronislava Ostﬁanského „Islám, sny a oneirokritika“ (s. 135-171). Autor zkoumá neménû zajímavou, ne v‰ak tak kontroverzní
problematiku: v˘klad snÛ a relevanci takového v˘kladu z hlediska „normativního“ islámu. Arabské ãi pseudo-arabské snáﬁe jsou
znaãnû proslavené i v Evropû. VÛbec v˘klad a rozbor snÛ – jak na to poukazuje i autor – byly a jsou znaãnû populární jak na
Blízkém v˘chodû, tak v Evropû. Studie je
proto uvedena detailní historickou retrospektivou o vnímání a v˘kladu snÛ na sta-

rovûkém Blízkém v˘chodû, zvlá‰tû pak
v biblické – jak Ïidovské, tak kﬁesÈanské –
tradici. Dále pojednává o motivech snÛ
v prorocké – zejména islámské – tradici,
pﬁiãemÏ pochopitelnû Muhammadovû osobû vûnuje zv˘‰enou pozornost. Muhammad
byl totiÏ tou nejvy‰‰í instancí, kterou se
arabsko-islám‰tí oneirokritikové mohli pﬁi
své ãinnosti za‰tiÈovat. StûÏejní ãást celé
studie pﬁedstavuje del‰í pojednání o arabsko-islámském v˘kladu a vnímání snÛ ve
stﬁedovûku. V závûreãné ãásti autor konfrontuje s problematikou oneirokritiky nejv˘znamnûj‰í souãasné islámské autority.
Text provází bohat˘ poznámkov˘ aparát nabízející jak bohatou literaturu, tak i dal‰í v˘klad dílãích problémÛ. Ostﬁanského studie
je spolehliv˘m prÛvodcem ke zkoumané
problematice, podává nejen uÏ‰í v˘klad
arabsko-islámského vnímání snÛ, ale nabízí
i dÛkladnou anal˘zu a vhodné typologie
jednotliv˘ch dílãích aspektÛ. V neposlední
ﬁadû má i ‰ir‰í historickou a kulturní dimenzi pﬁekraãující horizont islámu.
Pokud jde o celkovou komparaci jednotliv˘ch pﬁíspûvkÛ, lze pozorovat urãité, nûkdy i v˘raznûj‰í rozdíly jak v metodologii
jednotliv˘ch autorÛ, tak v charakteru pramenÛ, ze kter˘ch ãerpají. Je to v‰ak zpÛsobeno pﬁedev‰ím odli‰ností jejich témat
a rozdíly v jejich badatelsk˘ch profilech,
coÏ je víc neÏ samozﬁejmé. Publikaci – aÏ
na dílãí a z pohledu celkového hodnocení
druhoﬁadé nedostatky – není obecnû co vyãítat. Co dodat na závûr? Snad jen tolik, Ïe
bylo by dobré, kdyby vznikalo víc publikací podobného raÏení, tedy prací, které dovedou spojit kvalitní vûdeckou anal˘zu s fascinujícím tématem, a to tak, Ïe zÛstává
snadno „ãitelné“ nejen pro uÏ‰í (arabistickou, islamologickou, religionistickou) badatelskou obec, ale i pro ‰ir‰í neakademické
publikum.
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