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sost Ïádoucí, otázkou v‰ak zÛstává, zda je
zcela pﬁínosn˘ i v knize tohoto rozsahu a intencí.
Pﬁes v‰echny tyto drobné v˘hrady nezb˘vá neÏ konstatovat, Ïe kniha pﬁedstavuje
poutav˘ vhled do náboÏenství ¤ímanÛ a v˘znamn˘ krok kupﬁedu, pﬁedev‰ím co se metodologického zakotvení jeho studia t˘ãe.
Nejvy‰‰í punc kvality si zaslouÏí také ãeské
vydání této knihy, která se vyznaãuje v˘bornou a pﬁehlednou grafickou úpravou. Oproti nûmeckému originálu byla doplnûna o poznámkov˘ aparát (byÈ pomûrnû stroh˘)
a roz‰íﬁen˘ seznam citované literatury. Toto
vylep‰ení umoÏÀuje ãtenáﬁi lépe sledovat
autorovy zdroje a také pﬁípadnû zpûtnû vyhledat podklady pro posouzení nûkter˘ch
autorov˘ch tvrzení. Pﬁeklad Davida Sanetrníka je velmi ãtiv˘ a kvalitní, a to i co se
práce s latinsk˘mi nebo ﬁeck˘mi v˘razy t˘ãe (svÛj pozitivní vliv zde jistû mûlo pﬁehlednutí textu Radkem Chlupem z Ústavu
filosofie a religionistiky FF Univerzity
Karlovy). Drobné v˘tky si zaslouÏí pouze
opomenutí nûkter˘ch titulÛ z citací, které se
objevují v poznámkách za textem, v závûreãném seznamu literatury (napﬁ. s. 268,
pozn. 2: Burkert 1991), pﬁípadnû jejich uvedení v chybné formû, která bude v nûkter˘ch
pﬁípadech pro ãtenáﬁe laika jen obtíÏnû dohledatelná (s. 270, pozn. 8: Simón 1996 je
nutné hledat pod Marco Simón 1996). To
jsou v‰ak relativnû nepodstatné drobnosti,
které nemohou pokazit v˘sledn˘ a veskrze
pozitivní dojem z ãetby této knihy.
ALE· CHALUPA

Jarmila Drozdíková,
Lexikón islámu,
Bratislava: Kaligram 2005, 272 s.
ISBN 80-7149-764-9.
V dlouhé ﬁadû ãeské i slovenské orientalistické populárnû vûdecké produkce vûnované nejrÛznûj‰ím aspektÛm „svûta islámu“
se v minulosti vyskytlo jiÏ nûkolik pokusÛ
o encyklopedické „uchopení“ zmínûného

náboÏenství a s ním spjaté civilizace. Vedle
dûl, která se souhrn˘m zpÛsobem pokusila
ãesk˘m a slovensk˘m ãtenáﬁÛm pﬁiblíÏit vûrouku islámu, jeho ortopraxi i ãetné reálie
spojené s tímto náboÏenstvím, a to v‰e zaﬁadit do náleÏitého historického kontextu
(z celé dlouhé ﬁady titulÛ vydan˘ch jen
v uplynul˘ch dvou desetiletích vzpomeÀme
z tûch nejzdaﬁilej‰ích alespoÀ Duchovní cesty islámu od Lubo‰e Kropáãka [Praha: Vy‰ehrad 1993], které se dosud doãkaly tﬁí vydání, nebo v˘pravn˘ Svût islámu Francise
Robinsona [Praha: KniÏní klub 1996]), se na
na‰ich knihkupeck˘ch pultech objevily
i svazky, které svÛj encyklopedick˘ zámûr
deklarovaly jiÏ v samém názvu. Ke dvûma
stávajícím pÛvodním ãesk˘m titulÛm (Helena Pavlincová – Bﬁetislav Horyna (eds.), Judaismus, kﬁesÈanství, islám, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2003; Jiﬁí Fleissig –
Charif Bahbouh, Malá encyklopedie islámu,
Praha: Dar Ibn Rushd 1993) pﬁedminul˘ rok
pﬁibyl slovensk˘ Lexikón islámu Jarmily
Drozdíkové.
Autorka, pﬁestoÏe vystudovala arabistiku, nemohla z politick˘ch dÛvodÛ bûhem
minulého reÏimu v tomto oboru pracovat,
a pﬁestoÏe aÏ do odchodu do dÛchodu pÛsobila jako stﬁedo‰kolská profesorka angliãtiny, nikdy se nepﬁestala o Orient intenzivnû
zajímat, o ãemÏ svûdãí mj. její publikace
Etiópãania (Bratislava: Obzor 1989) ãi Základy judaizmu (Bratislava: Slovenské národné múzeum 1993) nebo ﬁada vûdeck˘ch
studií vûnovan˘ch problematice postkolonialismu a multikulturalismu. V ‰edesát˘ch
letech autorka proÏila del‰í dobu v Egyptû,
kde mûla moÏnost se dÛvûrnû seznámit
s kulturou této klíãové arabské zemû. Svou
disertaãní práci (obhájena roku 2004) vûnovala rozboru Ïivotního díla jednoho z nejv˘raznûj‰ích a nejkontroverznûj‰ích moderních arabsk˘ch myslitelÛ Edwarda Saida,
kter˘ proslul pﬁedev‰ím jako neúnavn˘ kritik západní orientalistiky.
K zámûru sestavit publikaci, která by
pﬁehledn˘m a heslovit˘m zpÛsobem pﬁiblíÏila jak vûrouku a ortopraxi islámu, tak i jeho nejv˘znamnûj‰í myslitele, pﬁivedl autorku, jak sama uvádí v úvodu knihy, stále
vzrÛstající zájem o islám, kter˘ se v˘mluvnû odráÏí i v neustále se zvy‰ující frekvenci,
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s jakou média „bombardují“ nej‰ir‰í veﬁejnost pojmy jako islámsk˘ fundamentalismus, dÏihád, fatwa nebo ‰arí’a. Ve sloven‰tinû v posledním desetiletí vy‰lo nûkolik
pﬁekladov˘ch titulÛ vûnovan˘ch islámu (napﬁ. Mircea Eliade, O islame, Bratislava:
Agora 2001; Karen Armstrongová, Islam,
Bratislava: Slovart 2000) i pÛvodních prací,
jak z per slovesk˘ch orientalistÛ (Ján Pauliny, Gabriel Pirick˘), tak pﬁestavitelÛ slovenské muslimské komunity (Abdalwahhab alSbenaty) a kromû toho mohou sloven‰tí
zájemci o toto náboÏenství nalézt na domácích kniÏních pultech celou ﬁadu titulÛ
v ãe‰tinû. Slovensk˘ ãtenáﬁ v‰ak aÏ donedávna postrádal pÛvodní slovenskou práci,
která by i laikÛm dokázala struãnû, rychle
a pﬁedev‰ím dostateãnû pﬁehlednû pﬁiblíÏit
základní islámské pojmy a nejv˘znamnûj‰í
osobnosti. A právû tuto mezeru se pokusila
(a dluÏno dodat, Ïe úspû‰nû) Jarmila Drozdíková zaplnit.
Základním v˘chodiskem bylo autorce
nejnovûj‰í vydání nejv˘znamnûj‰í referenãní pﬁíruãky svûtové islamistiky, leidenské
vydání The Encyclopaedia of Islam (Leiden:
E. J. Brill 1960-2004), av‰ak m˘lili bychom
se, pokud bychom Lexikón islámu pokládali
jen za dílãí podání tohoto, byÈ jakkoliv stûÏejního, díla. Autorka vyuÏila celou dlouhou
ﬁadu dal‰ích zásadních prací jak západních,
tak i ãesk˘ch a slovensk˘ch odborníkÛ.
Pﬁedstavit islám (a navíc heslovitou, encyklopedickou, formou) není jednoduch˘m
úkolem, ãehoÏ si byla autorka nespornû vûdoma. Jak zmiÀuje v Úvodu „…islám je náboÏenstvo a ako kaÏdé náboÏenstvo vzdoruje pokusom pﬁiblíÏiÈ sa k nemu zvonku. Aj
keby sme sa podrobne oboznámili s Koránom, pre‰tudovali obrovské zbierky tradícií
a osvojili si islámske právo, e‰te stále nebudeme maÈ kºúã, ktor˘ by nam otvoril svet
veriaceho muslima. Od najútlej‰ieho detstva
ho utvára Ïivot v rodine, atmosféra vzÈahov
v komunitû, záÏitky z náboÏensk˘ch slávností, neprenosná skúsenosÈ viery. VzdialenosÈ medzi nami a t˘mi druh˘mi nikdy celkom neprekonáme, no moÏeme sa a musíme
pokúsiÈ odbúraÈ hlboko zakorenené predsudky, ktoré nás oddelujú, staré a nové m˘ty, nebezpeãnej‰ie neÏ moc peÀazí a zbraní…“ (s. 7).

V˘sledné zpracování (u kterého ãtenáﬁe
zaujme jiÏ na první pohled velmi zdaﬁilá
obálka) dokazuje nespornou autorãinu erudici, která se projevila jak pﬁi volbû hesel,
tak i v jejich zpracování, jeÏ spojuje struãnost a v˘stiÏnost. Kromû základních „poloÏek“ z vûrouky a ortopraxe, tedy sféry, jiÏ
jsme si zvykli oznaãovat jako „klasick˘ islám“, a které ãtenáﬁ Lexikónu vlastnû ani nemÛÏe neoãekávat (napﬁ. modlitba, hadíth,
Korán, teológia, púÈ atd.), v‰ak autorka zaﬁadila, v souladu s v˘‰e uvedenou snahou
napomoci svou publikací pﬁedev‰ím zájemcÛm o porozumûní souãasnému „islámskému svûtu“, celou ﬁadu hesel veskrze aktuálních. Mezi nû patﬁí jak struãné portréty
moderních a soudob˘ch islámsk˘ch myslitelÛ (napﬁ. Ra‰íd al-Ghannú‰í, Muhammad
al-A‰máwí, Hasan al-Hanafí ãi Júsuf al-Qaradáwí), tak pﬁedev‰ím ﬁady hnutí a organizací (AMAL, Hizbulláh, OOP, FIS atd.),
s jejiÏ jmény ãi akronymy se neustále setkáváme v médiích, a které se pﬁitom ‰iroké veﬁejnosti tak ãasto pletou ãi pﬁímo spl˘vají.
ByÈ se pod knihami o islámu a tématech
s ním (ãasto v‰ak jen v myslích dotyãn˘ch
autorÛ) spojen˘ch zdánlivû „proh˘bají knihkupecké pulty“, pﬁedmûty nedorozumûní,
nepochopení nebo pﬁímo zámûrné dezinformace ãi dezinterpretace zÛstávají stále stejné. Mezi tyto pomyslné „stálice“ patﬁí pﬁedev‰ím lidská práva a demokracie v islámu
nebo problematika postavení Ïeny. Je tﬁeba
zdÛraznit, Ïe autorka se tûmto oblastem nevyh˘bá, ba naopak, o ãemÏ nás nejlépe
a nejv˘stiÏnûji pﬁesvûdãí pﬁíslu‰ná hesla jako jsou „demokracia“, „islámsky ‰tát“,
„ºudská práva“, „Ïeny a islám“, nebo „Ïenská obriezka“. Celkov˘ v˘bûr hesel dokládá, Ïe autorka Lexikónu se nevyh˘bala ani
tzv. Ïitému islámu, jinak ﬁeãeno, muslimské
lidové religiozitû (hesla „mágia“, „numerológia“, „marabut“ nebo hesla vûnovaná nejv˘znamnûj‰ím súfijsk˘m ﬁádÛm, „taríqám“), coÏ je publikaci nespornû ku
prospûchu.
Lexikón obsahuje závûreãn˘ pﬁehled
muslimsk˘ch zemí a zemí s v˘znamn˘mi
muslimsk˘mi men‰inami, struãn˘ historick˘ pﬁehled a seznam pouÏité literatury, coÏ
nepochybnû zvy‰uje celkovou uÏitnou hodnotu publikace. Kritika v podstatû kaÏdé en-
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cyklopedické práce mÛÏe vycházet od v˘bûru hesel („co podstatné nebylo zaﬁazeno a co
marginálního naopak ano“), respektive od
nastavení kritérií pro tento v˘bûr. Recenzent
se domnívá, Ïe autorka Lexikónu se dokázala s tímto nelehk˘m, a pﬁedev‰ím v kaÏdém
pﬁípadû nevdûãn˘m, úkolem zdárnû vyrovnat, byÈ i v tomto smyslu by bylo moÏno
zmínit nûkteré spí‰e kuriózní a okrajové poloÏky (napﬁ. heslo „Me‰ita s dvoma kiblami“ na s. 147), a vytvoﬁila tak hodnotnou
základní referenãní pﬁíruãku, která mÛÏe b˘t
inspirací i pro ãeské orientalisty.
BRONISLAV OST¤ANSK¯

Moshe Idel,
Kabbalah and Eros,
New Haven and London: Yale
University Press 2005, 371 s.
ISBN 0-300-10832-X.
Dílo Mo‰eho Idela, v souãasnosti zﬁejmû
nejv˘znamnûj‰ího odborníka zab˘vajícího
se kabalou a náboÏenskou mystikou, není
ãesk˘m ãtenáﬁÛm neznámé. Nakladatelství
Vy‰ehrad vydalo v roce 2004 jeho knihu
Kabala, nové pohledy a v roce 2007 knihu
Golem: Ïidovské magické a mystické tradice
o umûlém ãlovûku. Idelova dal‰í kniha Kabala a eros z roku 2005 v‰ak dosud v ãeském pﬁekladu nevy‰la.
Idel ji vûnoval Haroldu Bloomovi, literárnímu kritikovi a autorovi nûkolika kontroverzních teorií. V jedné z nich Bloom
pﬁedstavuje svou hypotézu o Ïenû jako
autorce prvních pûti biblick˘ch knih. Idel,
podobnû jako Bloom, otevírá diskusi o zavedeném chápání genderov˘ch náboÏensk˘ch schémat a upozorÀuje na nutnost
otevﬁenûj‰ího pﬁístupu k náboÏensk˘m textÛm. JiÏ v úvodu své knihy (s. 14) Idel varuje pﬁed pﬁíli‰ zjednodu‰ujícími v˘klady role
Ïeny v Ïidovské mystice, ale také pﬁed koncepty zcela opomíjejícími Ïenské aspekty
nejvy‰‰í boÏské bytosti. SnaÏí se pﬁedstavit
ãtenáﬁi komplexitu boÏské bytosti tak, jak je
zachycena v textech stﬁedovûk˘ch Ïidov-

sk˘ch autorÛ. V pojetí této bytosti koexistují jak maskulinní, tak femininní kvality, dokonal˘ intelekt, vztahy se sexuálním podtextem (s. 155), ale i struktura rodiny (s. 11).
Nexus uvedeného schématu a Ïidovské rituální praxe generoval my‰lenkové koncepty,
které jsou podle Idela zachyceny v rukopisech kabalistÛ.
Idel sv˘m dílem dokazuje, Ïe v nûkter˘ch dÛleÏit˘ch proudech stﬁedovûké kabaly
a v˘chodoevropského a‰kenázského chasidismu vedlo objevení v˘znamu Ïenského
boÏského aspektu k následnému vytvoﬁení
polarity mezi muÏsk˘mi a Ïensk˘mi boÏsk˘mi silami. Tato polarita, tvrdí Idel (s. 2),
je pﬁekonávána provádûním liturgick˘ch
úkonÛ a dodrÏováním pﬁedepsan˘ch náboÏensk˘ch pravidel. V˘chozím bodem pro
autorova tvrzení a odbornou anal˘zu se stala fráze obsaÏená od 16. století aÏ po souãasnost v Ïidovsk˘ch modlitebních knihách.
Aramejská vûta „Le-‰ém jichud kud‰ad
brich hu u-‰chinteh“ pﬁedchází recitaci nûkter˘ch modliteb a vykonávání urãit˘ch
(obãas je uvedeno také v‰ech) rituálních povinností. V doslovném pﬁekladu znamená:
„[Liturgick˘ úkon] je provádûn pro spojení
Boha Jediného, budiÏ poÏehnán, s jeho BoÏskou Pﬁítomností.“ Idel uvádí, Ïe tato vûta
reflektuje hlavní cíl, kvÛli kterému byly nûkteré náboÏenské úkony provádûny: spojit
muÏské a Ïenské boÏské kvality. V˘znam
v˘razu uÏitého pro slovo „spojení“ totiÏ
znamená spojení sexuální.
Na následujících stranách se autor snaÏí
nalézt odpovûì na otázku, proã byla vÛbec
uvedená vûta vãlenûna do knihy, která je
nejroz‰íﬁenûj‰ím liturgick˘m pﬁedmûtem judaismu. Proã se v Ïidovsk˘ch kruzích objevila, jak a proã vznikl genderovû diferenciovan˘ koncept boÏské bytosti, a proã byl
nûkter˘mi v˘znamn˘mi náboÏensk˘mi
autoritami vnímán jako stﬁed Ïidovského
náboÏenství? Za neménû v˘znamné otázky
Idel povaÏuje ty, které se t˘kají Ïidovského
rituálu. Proã náboÏensk˘ rituál vede k sexuálnímu spojení boÏsk˘ch atributÛ? Jedná
se o idiosynkratickou pﬁedstavu reprezentující pomûrnû pozdní roztrÏku uvnitﬁ Ïidovské filozofie a náboÏenského my‰lení, nebo
se zde setkáváme se zral˘mi plody mnohem
star‰ích my‰lenek a konceptÛ? A nakonec

