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V˘voj a promûny mandejské komunity

Jifií Gebelt*

Zanikne opravdu lid pravé zboÏnosti
a nebude jiÏ ve svûtû zvûstován hlas Îivota?
(Kniha Janova, Dra‰a d-iahia, 84,9-10/87,21-23)

Úvod

V zemích Pfiedního v˘chodu jsou známi jako Sabejci (S.ubba), tj. „bap-
tisté“ ãi „kfititelé“. Odhady jejich poãtu se pohybují mezi patnácti a sto pa-
desáti tisíci, sekundární literatura uvádí zpravidla dvacet aÏ pûtadvacet ti-
síc. Je‰tû poãátkem 70. let Ïila naprostá vût‰ina MandejcÛ v Iráku, malá
skupina (kolem dvou aÏ pûti tisícÛ) v Íránu. Sebeoznaãení „Mandejci“ je
tradiãnû odvozováno od aramejského „manda“ (poznání, znalost) a jeho
nositelé jsou povaÏováni za jediné soudobé pokraãovatele pozdnûantické
gnóze.1 Urãení poãátkÛ mandejství je dodnes sporn˘m bodem bádání. Jed-
nalo se asi pÛvodnû o náboÏenskou komunitu, jejíÏ poãátky klademe do
prostfiedí heretick˘ch ÏidokfiesÈansk˘ch sekt doby vzniku kfiesÈanství. Ná-
zor, Ïe pÛvodním domovem MandejcÛ byla oblast Palestiny, se opírá o ar-
gumenty lingvistické (stylistické paralely s literaturou této doby a prosto-
ru; nûkteré dÛleÏité mandejské pojmy jsou fiazeny k západoaramejskému
dialektu) a o obsahovou anal˘zu textÛ (gnostické my‰lenky, kfititelské ob-
fiady).2 Mandejci povaÏují za svého (posledního) proroka Jana Kfititele,
jedna z nejdÛleÏitûj‰ích mandejsk˘ch knih nese jeho jméno (Kniha Jano-
va, Dra‰a d-iahia).3 Mandejské texty dochovaly tradici, podle níÏ Man-

* Studie je dílãím v˘stupem projektu podpofieného Grantovou agenturou âR, projekt
ã. 401/05/098. V pfiepisech mandejsk˘ch jmen, pojmÛ a citátÛ textÛ se dÛslednû drÏím
transliterace zavedené Macúchem a Drowerovou (Ethel Stefana Drower – Rudolf Ma-
cuch, A Mandaic Dictionary, Oxford: Clarendon Press 1963, xii). Za laskavé proãtení
textu dûkuji panu profesoru Lubo‰i Kropáãkovi.

1 Proti odvození jména komunity od mandejského/aramejského v˘razu pro „poznání“
(manda) argumentuje Lupieri (Edmundo Lupieri, The Mandaeans: The Last Gnostics,
Michigan: Wm. B. Eerdmans Pub. 2002, 8-10.). Srov. heslo „mandaia“ in: E. S. Dro-
wer – R. Macuch, A Mandaic Dictionary…, 247.

2 Pfiedev‰ím na základû anal˘zy „magick˘ch“ mandejsk˘ch textÛ na kovov˘ch plát-
cích/svitcích a hlinûn˘ch miskách se dnes opût nûktefií badatelé kloní k hypotéze „v˘-
chodního“ pÛvodu MandejcÛ. ¤adu studií na toto téma publikovala pfiedev‰ím Christa
Müller-Kesslerová. Viz napfi. Christa Müller-Kessler, „The Mandaeans and the Questi-
on of Their Origin“, ARAM Periodical, 16, 2004, 47-60.

3 Mark Lidzbarski, Das Johannesbuch der Mandäer: Text und Übersetzung, 2 sv.,
Gießen: Töpelmann 1905-1915

ZUSAMMENFASSUNG

Finalisierung der Religionswissenschaft. 
Zum Problem der externen Determinanten der Entwicklung von wissenschaftlichen
Theorien

In dem Aufsatz werden die grundlegenden Fragen der religionswissenschaftlichen Theo-
rie und Methodologie erörtert. Heute wird die Wissenschaft wesentlich als ein Instrument zu
gesellschaftlichen (politischen ökonomischen, militärischen, sozialen) Zwecken entwickelt.
Offen bleibt aber die Frage, ob auf dem Sektor der Entwicklung und des Wachstums von
fundamentalen wissenschaftlichen Theorien und Methodologien die Religionswissenschaft
noch autonom sei, d.h. ob Theorieselektion und Problemerzeugung immer noch Angelegen-
heit der religionswissenschaftlichen Kommunität geblieben sind. In der Anspielung auf die
ältere Konzeption der „Finalisierung“, die besagte, dass sich ab dem Punkt der sog. fertigen
oder abgeschlossenen Theorie jede Wissenschaft den externen Zwecken nach entwickelt,
zeigt der Verfasser, welche theoretisch-methodologische Lage in der heutigen Religions-
wissenschaft herrscht und welche Konsequenzen die Finalisierung nach äußeren Regulati-
ven der Religionswissenschaft bringen würde. Man muß zwar mit gewisser Politisierung
und Funktionalisierung der Religionswissenschaft rechnen, wenn man aber bestimmte poli-
tische oder soziale Fraktionsinteressen akzeptiert, muss man sie auch wissenschaftlich be-
gründen können. Der Verfasser stellt sich nicht prinzipiell gegen die Idee von externen De-
terminanten in der Religionswissenschaft, plädiert aber für ihre systematische Aufarbeitung
auf der Grundlage der antizipierenden Theorie der Religionswissenschaft.
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Odchod do mûst a následné zmûny

AÏ na nûkolik krátk˘ch období byli Mandejci bûhem sv˘ch dlouh˘ch
dûjin vÏdy utlaãovanou, ãasto pfiímo pronásledovanou men‰inou. Jejich
postavení se zlep‰ilo aÏ bûhem britské mandátní správy (1920-1932) a pfie-
dev‰ím pak se zaloÏením Irácké republiky (1958). Zmûny, jimiÏ moderní
Irák ve druhé polovinû 20. století pro‰el, se nevyhnuly ani mandejské ko-
munitû, je‰tû v 30. letech nahlíÏené pod diagnózou „a case of arrested de-
velopment“.8 Bûhem nûkolika migraãních vln se promûnila tradiãní geo-
grafická lokalita a s ní zásadním zpÛsobem i Ïivot MandejcÛ.

První vlna odchodu do mûst nastala po první svûtové válce a byla mo-
tivována pfiedev‰ím ekonomicky. Kupní síla anglick˘ch vojákÛ v dobû
britské správy a obliba Mandejci zhotovovan˘ch stfiíbrn˘ch ‰perkÛ pfiived-
la mandejské fiemeslníky do mûst. Pfiedev‰ím do Bagdádu a Basry tehdy
ode‰lo velké mnoÏství MandejcÛ, nûkdy i celé rodiny. Celkovû se v‰ak od-
chod do mûst t˘kal procentuálnû pouze malé ãásti mandejské populace.9

Masivní migrace nastala po druhé svûtové válce. Motivována bylo rov-
nûÏ ekonomicky, vidinou lep‰ího v˘dûlku, lep‰ím bydlením a moÏnostmi
vzdûlání. Tato vlna trvala pfiibliÏnû do poãátku 60. let a pro mandejské ko-
munity znamenala zásadní zmûnu, neboÈ tûÏi‰tû mandejské obce se bûhem
ní postupnû pfiesunulo z pÛvodních, pro Mandejce charakteristick˘ch, ven-
kovsk˘ch oblastí do velk˘ch mûst. Urbanizace byla v 60. letech klíãov˘m
faktorem v˘voje Iráku a mezi roky 1953 a 1957 odcházelo roãnû do mûst
témûfi dvacet tisíc IráãanÛ. Zatímco je‰tû v roce 1957 ãinila vesnická po-
pulace 63 % obyvatelstva Iráku, roku 1981 jiÏ Ïilo více neÏ 72 % irácké
populace ve mûstech.10 Mandejsk˘mi centry se v této dobû postupnû stala
irácká mûsta Bagdád, Basra, cÁmara, Násiríja a Súq al-·ujúh.11
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dejci ãi skupina protomandejcÛ, pfiesnûji fieãeno nas.orejcÛ, jak sami sebe
v nejstar‰ích vrstvách literatury oznaãují, ode‰la z oblasti Palestiny, aby se
vyhnula perzekuci ze strany ÎidÛ, a putovala do „médského pohofií“ v˘-
chodnû od Harránu, odtud pak do jiÏní Babylonie, do oblastí, které Man-
dejci ob˘vali je‰tû poãátkem 20. století.4 Sebepochopení dne‰ních Man-
dejcÛ kolísá mezi dÛrazem na náboÏenskou a/nebo etnickou ãi kulturní
identitu;5 ãasto se dnes povaÏují za prastaré ãi dokonce pÛvodní obyvatele
Babylonie a jsou hrdí na vlastní „mandejské“ dûdictví. Mandejská komu-
nita se v‰ak jiÏ desítky let pot˘ká s váÏn˘mi problémy, jejichÏ pfiíãiny je
tfieba hledat pfiinejmen‰ím ve 30. letech 19. století. Tehdy obec zasáhla epi-
demie moru (mutana), jejímÏ následkem vyhynula mandejská elitní vrstva
– knûÏí, vlastní nositelé mandejské gnóze (nas.iruta). Obec pfieÏila jen dí-
ky nasazení nûkolika vzdûlan˘ch MandejcÛ a jen velice pozvolna se z té-
to rány zotavovala.6 Mandejská sebereflexe nahlíÏí je‰tû poslední tfietinu
20. století jako období narÛstajícího zájmu (vzdûlan˘ch) laikÛ o vlastní
tradice, u vût‰iny mandejské populace v‰ak spojeného pouze s povrchními
znalostmi.7 Za reÏimu Saddáma Husajna byli sice Mandejci tolerovanou
men‰inou, ale revitalizaãní snahy mûly totalitním reÏimem pevnû stanove-
né mantinely, jejichÏ pfiekroãení by komunitu snadno mohlo pfiivést mezi
neÏádoucí skupiny obyvatel. Navzdory tomu vznikla v poslední tfietinû 20.
století fiada projektÛ, jejichÏ cílem bylo vzdûlávat Mandejce v otázkách ná-
boÏenství, a velké úsilí bylo vûnováno znovuoÏivení mandej‰tiny. Souãas-
ná válka v Iráku, jeÏ uvolnila stavidla nesná‰enlivosti a extremismu, v‰ak
pfiivedla mandejskou komunitu na práh samotné existence.
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4 Ethel Stefana Drower, The Haran Gawaita and the Baptism of Hibil-Ziwa, (Studie Tes-
ti 176), Citta del Vaticano: Bibliotheca Apostolica Vaticana 1953.

5 Evropská diaspora sestává témûfi v˘luãnû z MandejcÛ, ktefií sem pfii‰li z Iráku. Pfii v˘-
zkumech, které jsem zde provádûl, odpovídala vût‰ina dotázan˘ch, Ïe se povaÏuje za
Iráãany mandejského náboÏenství. ¤ada MandejcÛ, s nimiÏ jsem se setkal v australské
diaspofie, zase naopak zdÛrazÀovala kulturní a etnick˘ aspekt mandejství. TotéÏ referu-
je Jorunn Jacobsen Buckley (The Mandaeans: Ancient Texts and Modern People, New
York: Oxford University Press 2002, 6).

6 Zdá se, Ïe celá obec pfieÏila jen zásluhou dvou ‰gandÛ (pomocníkÛ knûze) Jahji Bihra-
ma a Rama Zihruna. Oba dva byli syny ganzibrÛ, ale v dobû vypuknutí epidemie ne-
byli je‰tû iniciováni do knûÏského stavu. Svûdectví o tom podávají kolofony mandej-
sk˘ch textÛ, pfiedev‰ím Diuan mas.buta d-hibil ziua (in: E. S. Drower, The Haran
Gawaita…, text kolofonu na s. 87) a ·arh d-paruanaiia (Bogdan Burtea, Das mandäis-
che Fest der Schalttage: Edition, Übersetzung und Kommentierung der Handschrift
DC 24 ·arh d-paruanaiia, [Mandäistische Forschungen 2], Wiesbaden: Harrassowitz
2005, text kolofonu na s. 150-151). K postavû Jahji Bihrama viz Jorunn Jacobsen
Buckley, The Great Stem of Souls: Reconstructing Mandaean History, Piscataway:
Gorgias Press 2005, 129-159.

7 Napfi. Sabih Alsohairy, Heutige Lage der Mandäer, nepublikované poznámky k situa-
ci v Iráku na konci 90. let 20. století.

8 Ethel Stefana Drower, The Mandaeans of Iraq and Iran: Their Cults, Customs, Magic
Legends, And Folklore, Oxford: Clarendon Press 1937, xv.

9 Sabih Alsohairy, Die irakischen Mandäer in der Gegenwart (Phil. Diss. Hamburg),
Hamburg 1975, 70.

10 Phebe Marr, The Modern History of Iraq, Boulder: Westview Press 1985, 270, 142. Ro-
ku 1982 mûl Bagdád témûfi ãtyfii miliony obyvatel (55 % mûstské populace a 27 % cel-
kové populace).

11 Hanna Batatu uvádí poãty obyvatel Iráku dle sãítání lidu z r. 1947. Tehdy mûlo Ïít pût
tisíc MandejcÛ ve mûstech (0,3 % mûstské populace) a dva tisíce MandejcÛ na vesnici
(0,1 % vesnické populace). Celkov˘ poãet MandejcÛ uvádí Batatu jako pouh˘ch sedm
tisíc, coÏ jsou 0,2 % ve‰kerého obyvatelstva. Hanna Batatu, The Old Social Classes
and the Revolutionary Movements if Iraq: A Study of Iraq’s Old Landed and Commer-
cial Classes and of its Communists, Ba’thists, and Free Officers, Princeton: Princeton
University Press 1978, tabulka s. 40. Alsohairy uvádí jako pfiíklad Qalcát Salih, kde mû-
li ve 40. letech Ïít tisíce MandejcÛ (mûli v tomto malém mûstû tvofiit náboÏenskou vût-
‰inu!), v 70. letech tam Ïilo pouze sedm mandejsk˘ch rodin (S. Alsohairy, Die irakis-
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dovalo vysoko‰kolské vzdûlání a vedle vstupu do armády, jenÏ se ov‰em
nesluãuje s mandejsk˘m náboÏenstvím, nabízelo v pováleãném Iráku dob-
rou moÏnost v˘dûlku a vzestupu pro ty, ktefií nevlastnili pozemky. V 70. le-
tech se Mandejci postupnû stále více prosazovali v fiadû dal‰ích intelek-
tuálních povolání pfiedev‰ím technického nebo pfiírodovûdeckého
zamûfiení, rovnûÏ jako lékafii, vyhledávané bylo i zamûstnání ve státních
sluÏbách. Tyto promûny se v‰ak aÏ na v˘jimky t˘kaly jen mûstského oby-
vatelstva, pfiiãemÏ nejvyhranûnûj‰í protiklad vÛãi venkovu, kde byla je‰tû
v 70. letech zastoupena v˘hradnû rukodûlná povolání, pfiedstavoval Bag-
dád. Akademici, resp. studující, zde v této dobû mûli tvofiit témûfi 50 %
mandejského obyvatelstva,18 nûktefií z nich dosáhli dokonce vysok˘ch po-
stÛ, jako napfi. rektor univerzity v Bagdádu, atomov˘ fyzik cAbdul Gabbár
cAbdulláh (zemfi. 1969).

Vzdûlání a lep‰í pracovní pfiíleÏitosti se postupnû odrazily ve zlep‰ení
ekonomické situace a ve spoleãenském postavení MandejcÛ. Po exodu Ïi-
dovsk˘ch zlatníkÛ a stfiíbrotepcÛ do Izraele roku 1951 údajnû mandej‰tí fie-
meslníci dokonce ovládli trh se stfiíbrem a zlatem.19 Sabih Alsohairy situ-
uje irácké Mandejce 70. let do stfiední vrstvy a hovofií o dobré sociální
a ekonomické situaci.20

V sekulárním Iráku procházejícím modernizací se také postupnû zlep-
‰ovalo postavení Ïen. Za jejich zrovnoprávnûní se zasadil cAbd al-Karím
Qásim, kdyÏ v prosinci 1959 vyhlásil v˘znamnou revizi „personálního sta-
tutu“, regulujícího rodinné vztahy, urãované tradiãnû islámsk˘m právem.
Tento zákon omezil právo polygamie, stanovil jako minimální vûk sÀatku
18 let, chránil Ïeny pfied svévoln˘m rozvodem a zaruãil jim stejná dûdic-
ká práva jako muÏÛm.21 Baasistick˘ reÏim pozdûji pokraãoval v refor-
mách, které zahájil Qásim, zlep‰il zákonné postavení Ïen a motivoval ná-
rÛst vzdûlanosti. Roku 1982 tvofiily Ïeny více jak 30 % z celkového poãtu
studentÛ zapsan˘ch na vysok˘ch ‰kolách a následnû se pak zlep‰ilo i jejich
pracovní uplatnûní.22 Na tomto v˘voji participovala i mandejská populace
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Tfietí vlna migrace, jejíÏ dÛsledky lze dnes jen stûÏí urãit, zaãala v ob-
dobí irácko-íránské války, pokraãovala v 90. letech a s novou intenzitou
probíhá v souãasnosti. Motivováni vidinou lep‰í kvality bydlení a moÏ-
ností pracovních pfiíleÏitostí stûhují se dal‰í Mandejci do velk˘ch iráck˘ch
mûst.12 Pfiedev‰ím v‰ak tisíce MandejcÛ odcházejí z dÛvodÛ ekonomic-
k˘ch a hlavnû z dÛvodÛ narÛstající perzekuce do zahraniãí. Jejich cílem
jsou pfiedev‰ím Severní Amerika a Austrálie, také v západní Evropû vzni-
ká a rozvíjí se relativnû poãetná mandejská diaspora. V reakci na sílící ex-
tremismus Ïije dnes pravdûpodobnû více MandejcÛ v diaspofie neÏ v Iráku
a Íránu.13

NejdÛleÏitûj‰ím následkem dynamické urbanizace Iráku byl rozklad ho-
mogenity tradiãních komunit. Uvolnila se tradiãní spoleãenství a mûsta
rozvinula nové loajality zaloÏené na majetku, povolání a pfiináleÏitosti
k novû se etablujícím spoleãensk˘m tfiídám.14 Paralelnû s tím, jak se Man-
dejci, tolerovaní sekulárními iráck˘mi reÏimy, zaãleÀovali do irácké spo-
leãnosti, byli vystaveni a ãasto podléhali arabskému vlivu a zároveÀ seku-
larizaci, opou‰tûli staré tradice a z vût‰í ãásti ztráceli svou pÛvodní
spoleãnou identitu. Podstatnou roli pfiitom sehrálo vzdûlání. Vzdûlání pro-
dûlalo v Iráku mezi roky 1958-1983 „virtuální explozi“, a to na v‰ech stup-
ních ‰kolství. Napfi. na vysok˘ch ‰kolách stoupl poãet zapsan˘ch studentÛ
ze 6 000 na 122 700.15 Po pfievratu roku 1958 byly navíc zru‰eny pfiísné
normy pro procentuální pfiístup men‰in k vysoko‰kolskému vzdûlání
a v‰echny irácké ‰koly byly nyní MandejcÛm zcela pfiístupné, muÏÛm i Ïe-
nám.16

MoÏnost vzdûlání vázaná na pobyt ve mûstech mûla za následek pro-
mûnu zpÛsobÛ obÏivy. K typick˘m povoláním MandejcÛ, jimiÏ bylo ko-
váfiství, stfiíbrotepectví, zlatnictví a stavba ãlunÛ,17 pfiistoupilo jiÏ po válce
povolání uãitele. Uãitelské povolání na základním stupni ‰kolství nevyÏa-
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chen Mandäer…, 2.). Odhady poãtu MandejcÛ se pohybují do 90. let 20. stol. v roz-
mezí 0,1 aÏ 0,3 % obyvatel Iráku. Îádné pozdûj‰í „oficiální“ statistiky z doby Saddá-
mova reÏimu, jeÏ by uvádûly poãty MandejcÛ pfied rozsáhlou emigrací, mi nejsou zná-
my. U v‰ech údajÛ poãtu MandejcÛ je tfieba zohlednit skuteãnost, Ïe ne vÏdy se
Mandejci oficiálnû k mandejství hlásili, resp. hlásí, takÏe skuteãné poãty mohou b˘t
vy‰‰í neÏ oficiální statistiky. Údaje, které uvádûjí Mandejci samotní, je tfieba brát s re-
zervou z dÛvodÛ pfiesnû opaãn˘ch, jimi uvádûné poãty jsou ãasto nereálné.

12 Za Bagdád, Basru, cAmaru a Násiríju se v této dobû poãtem mandejsk˘ch obyvatel za-
fiadila Kirkúk, Ramádí, Bacqúba, Kút (S. Alsohairy, Heutige Lage der Mandäer…, 2).

13 Celkovû opustilo po roce 2003 Irák 1,8 mil. IráãanÛ (James A. Baker III. – Lee H. Ha-
milton, The Iraq Study Group Report: The Way Forward – A New Approach, New
York: Vintage Books 2006, 4.)

14 P. Marr, The Modern History of Iraq…, 143.
15 Ibid., 261, tabulka na s. 262.
16 J. J. Buckley, The Mandaeans…, 27.

17 Jako zruãní fiemeslníci mûli Mandejci v rámci tehdej‰ích vesnic dosáhnout dobrého so-
ciálního, hospodáfiského postavení (S. Alsohairy, Die irakischen Mandäer…, 9, 69nn,
87.).

18 Ibid., 10.
19 Ethel Stefana Drower, The Thousand and Twelve Questions (Alf Trisar ·uialia):

A Mandaean Text Edited in Transliteration and Translation, (Deutsche Akademie der
Wissenschaften zu Berlin, Institut für Orientforschung 32), Berlin: Akademie Verlag
1960, 1.

20 S. Alsohairy, Die irakischen Mandäer…, 2.
21 I kdyÏ tento zákon nebyl tak radikální jako v Tunisku nebo v Turecku, vzbudil odpor

náboÏensk˘ch vÛdcÛ a konzervativních skupin a jeho platnost pominula s pádem Qá-
simova reÏimu. (P. Marr, The Modern History of Iraq…, 172.)

22 Ibid., 272 n.
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tek.29 Polygamii, doloÏenou pfiedev‰ím u knûÏí, je tfieba pfiiãíst dlouholeté-
mu vlivu islámu, av‰ak na základû mandejsk˘ch textÛ ji nelze zdÛvodnit.30

Naopak monogamní manÏelství patfií k základním pfiikázáním mandejské-
ho náboÏenství. Rozvod náboÏenství nepfiipou‰tí, v praxi mohl muÏ v pfií-
padû Ïeniny nevûry, neplodnosti ãi poru‰ování pravidel rituální ãistoty po-
Ïádat knûze o dovolení Ïít oddûlenû. Rozvodová fiízení – pokud k nim
docházelo – probíhala v Iráku na základû sunnitského práva, z nûhoÏ ply-
nulo i nerovnoprávné postavení Ïeny pfied soudem pfii rozvodovém fiíze-
ní.31

Irácko-íránská válka

Irácko-íránská válka (1980-1988), bûhem níÏ bylo zniãeno irácké hos-
podáfiství, zabito, zranûno ãi zajato více neÏ 1,5 % IráãanÛ,32 poznamena-
la Ïivoty v‰ech jeho obyvatel, Mandejce nevyjímaje. Bojová linie se v osm
let trvající nesmyslné válce nûkolikrát pfiehnala pfies území po staletí ob˘-
vaná Mandejci, a to jak na stranû irácké, tak íránské. JiÏ roku 1980 doby-
la irácká vojska oblasti jihozápadní íránské provincie Chúzistán, obsadila
území kolem fieky Kárun a vynutila tak evakuaci obyvatel z této oblasti,
jeÏ postihla i centra íránsk˘ch MandejcÛ Ahwáz a Chorram‰ahr.33 Irácká
Basra, mûsto s druh˘m nejvy‰‰ím poãtem mandejsk˘ch obyvatel, se stala
nûkolikrát dûji‰tûm tûÏk˘ch bojÛ. Íránskou armádou byla bombardována
a na konci války témûfi celá zniãena. Válka uvrhla Irák do hospodáfiské kri-
ze, jeÏ se po irácké invazi do Kuvajtu v srpnu 1990 a následné odvetné ak-
ci „spojencÛ“ je‰tû prohloubila. V dÛsledku sankcí uvalen˘ch na Irák se
zhor‰ovaly Ïivotní podmínky jeho obyvatel. Velká nezamûstnanost a sni-
Ïující se Ïivotní úroveÀ mûly pfiispût k eskalaci islámského extremismu
a fanatismu, projevujícího se napfi. v my‰lence, Ïe BÛh Iráãany trestá za
ateisty, tj. i za nemuslimy, ktefií mezi nimi Ïijí.34 Paralelnû narÛstala moc
tajn˘ch sluÏeb a policie, ‰ífiila se korupce a obecnû se zv˘‰ila kriminalita.35
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a zmûny se projevily nejen v soukromé sféfie, ale i v aktivnûj‰í úãasti Ïen
na Ïivotû mandejské komunity a nûkdy téÏ irácké spoleãnosti. Pfiíkladem
je básnífika Lámica cAbbás cAmara, která zastupovala Irák v UNESCO.23

Mandejci dnes ãasto – snad aby se viditelnû distancovali od Západem
kritizovaného pojetí islámu – zdÛrazÀují rovnoprávné postavení Ïeny ve
svém náboÏenství a spoleãnosti. Poukazují pfiitom napfi. na jednu z verzí
stvofiení ãlovûka, podle níÏ je Ïena (Eva) darem svûta Svûtla, nikoli v˘-
tvorem z Adamova Ïebra.24 Podobnû jako v fiadû ‰kol pozdnûantické gnó-
ze zaujímaly Ïeny v rámci mandejské obce ãasto vysoké postavení.25 Nej-
novûj‰í v˘zkumy kolofonÛ mandejsk˘ch textÛ26 ukazují, Ïe Ïeny nejenÏe
pfiepisovaly mandejské texty, vlastnily je a snad i editovaly, Ïe texty byly
pfiepisovány na jejich poãest, ale zdá se, Ïe zastávaly také funkci knûÏí,
v nûkolika pfiípadech dokonce vysoké posty v rámci knûÏské hierarchie.
Tradiãnû náleÏelo a náleÏí v rámci komunity dÛleÏité postavení manÏelce
a matce knûze.27 V rámci struktury obce má dnes Ïena v zásadû rovno-
právné postavení.28 JiÏ ve 30. letech psala Drowerová, Ïe Ïeny nechodí za-
haleny, nejsou nijak omezovány v pohybu, mohou vlastnit a dûdit maje-
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23 Srov. J. J. Buckley, The Mandaeans…, 21-34.
24 Memorandum zur Lage der Mandäer in Nürnberg, November 2004. Vorgelegt von

Prof. Dr. Sabih Alsohairy. Al Sabii Al – Mandäisch – Deutscher Verein Nürnberg, s. 3
rukopisu. Napfi. Ginza iamina 105, 18nn/114, 32nn; 372, 28nn/400, 13nn. Ginzu cituji
dle textovû kritického vydání Petermannova (Heinrich Julius Petermann, Thesaurus si-
ve Liber Magnus, vulgo „Liber Adami“ appelatus, opus Mandeorum summi ponderis
I-II, Leipzig: Weigel 1867) a Lidzbarského pfiekladu do nûmãiny (Mark Lidzbarski,
Ginza: Der Schatz oder das große Buch der Mandäer, [Quellen der Religionsges-
chichte 13], Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1925.) Mandejci odvozují svÛj pÛ-
vod podobnû jako Îidé, kfiesÈané, muslimové a vût‰ina ‰kol pozdnûantické gnóze od
prvního lidského páru, Adama a Evy. V nûkter˘ch (star‰ích) mandejsk˘ch textech je Ïe-
na hodnocena negativnû, jako obraz zlého ducha Ruha (napfi. Ginza iamina 268,
21nn/266, 18nn). K rozdílnému hodnocení Ïeny viz Kurt Rudolph, Theogonie, Kos-
mogonie und Anthropogonie in den mandäischen Schriften: Eine Literarkritische und
Traditiongeschichtliche Untersuchung, (Forschungen zur Religion und Literatur des
Alten und Neuen Testaments 88), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1965, 282nn.

25 Kurt Rudolph, Die Gnosis: Wesen und Geschichte einer spätantiken Religion, Göttin-
gen: Vandenhoeck & Ruprecht 31990, 291n.

26 Jorunn Jacobsen Buckley, The Great Stem of Souls…, 161-182. Srov. v‰ak Kurt Ru-
dolph, Die Mandäer II: Der Kult, (Forschungen zur Religion und Literatur des Alten
und Neuen Testaments 57), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1961, 30, pozn. 3.

27 I v diaspofie dodnes manÏelka knûze kontroluje panenství nevûsty, jeÏ je podmínkou
fiádného svatebního obfiadu. Tento akt se stal poãátkem 70. let pfiedmûtem kritiky stej-
nû jako rodiãi omezená volba partnera dcery a vysoká cena, kterou musí Ïenich rodi-
ãÛm nevûsty zaplatit.

28 Nûkterá omezení plynou z pfiísn˘ch pravidel rituální ãistoty. Îena se napfi. nesmí zú-
ãastnit pohfiebního obfiadu. Kdyby totiÏ, napfiíklad z dÛvodu menstruace, byla rituálnû
neãistá, mohla by zabránit du‰i v návratu do fií‰e Svûtla. (E. S. Drower, The Mandae-
ans of Iraq and Iran…, 184.)

29 Ibid., 54.
30 Srov. Wilhelm Brandt, Die mandäische Religion, Leipzig: Hinrich 1889, repr. Amster-
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Od revoluce k diktatufie, (Rubikon 3), Praha: Volvox Globator 2003.

33 Rudolf Macuch, Neumandäische Texte im Dialekt von Ahwaz, Wiesbaden: Otto Har-
rassowitz 1993, 178-202.

34 The Mandaean Society of America, The Sabian Mandaeans Face a Critical Moment in
Their History: Report prepared by the Mandaean Human Rights Group, March 2005, 6
< http://mandaeanunion.org/HMRG/HR%20report%202005.pdf > (25. 3. 2008).

35 P. Sluglett – M. Farouk-Sluglett, Der Irak seit 1958…, 285.



tek.29 Polygamii, doloÏenou pfiedev‰ím u knûÏí, je tfieba pfiiãíst dlouholeté-
mu vlivu islámu, av‰ak na základû mandejsk˘ch textÛ ji nelze zdÛvodnit.30

Naopak monogamní manÏelství patfií k základním pfiikázáním mandejské-
ho náboÏenství. Rozvod náboÏenství nepfiipou‰tí, v praxi mohl muÏ v pfií-
padû Ïeniny nevûry, neplodnosti ãi poru‰ování pravidel rituální ãistoty po-
Ïádat knûze o dovolení Ïít oddûlenû. Rozvodová fiízení – pokud k nim
docházelo – probíhala v Iráku na základû sunnitského práva, z nûhoÏ ply-
nulo i nerovnoprávné postavení Ïeny pfied soudem pfii rozvodovém fiíze-
ní.31

Irácko-íránská válka

Irácko-íránská válka (1980-1988), bûhem níÏ bylo zniãeno irácké hos-
podáfiství, zabito, zranûno ãi zajato více neÏ 1,5 % IráãanÛ,32 poznamena-
la Ïivoty v‰ech jeho obyvatel, Mandejce nevyjímaje. Bojová linie se v osm
let trvající nesmyslné válce nûkolikrát pfiehnala pfies území po staletí ob˘-
vaná Mandejci, a to jak na stranû irácké, tak íránské. JiÏ roku 1980 doby-
la irácká vojska oblasti jihozápadní íránské provincie Chúzistán, obsadila
území kolem fieky Kárun a vynutila tak evakuaci obyvatel z této oblasti,
jeÏ postihla i centra íránsk˘ch MandejcÛ Ahwáz a Chorram‰ahr.33 Irácká
Basra, mûsto s druh˘m nejvy‰‰ím poãtem mandejsk˘ch obyvatel, se stala
nûkolikrát dûji‰tûm tûÏk˘ch bojÛ. Íránskou armádou byla bombardována
a na konci války témûfi celá zniãena. Válka uvrhla Irák do hospodáfiské kri-
ze, jeÏ se po irácké invazi do Kuvajtu v srpnu 1990 a následné odvetné ak-
ci „spojencÛ“ je‰tû prohloubila. V dÛsledku sankcí uvalen˘ch na Irák se
zhor‰ovaly Ïivotní podmínky jeho obyvatel. Velká nezamûstnanost a sni-
Ïující se Ïivotní úroveÀ mûly pfiispût k eskalaci islámského extremismu
a fanatismu, projevujícího se napfi. v my‰lence, Ïe BÛh Iráãany trestá za
ateisty, tj. i za nemuslimy, ktefií mezi nimi Ïijí.34 Paralelnû narÛstala moc
tajn˘ch sluÏeb a policie, ‰ífiila se korupce a obecnû se zv˘‰ila kriminalita.35
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a zmûny se projevily nejen v soukromé sféfie, ale i v aktivnûj‰í úãasti Ïen
na Ïivotû mandejské komunity a nûkdy téÏ irácké spoleãnosti. Pfiíkladem
je básnífika Lámica cAbbás cAmara, která zastupovala Irák v UNESCO.23

Mandejci dnes ãasto – snad aby se viditelnû distancovali od Západem
kritizovaného pojetí islámu – zdÛrazÀují rovnoprávné postavení Ïeny ve
svém náboÏenství a spoleãnosti. Poukazují pfiitom napfi. na jednu z verzí
stvofiení ãlovûka, podle níÏ je Ïena (Eva) darem svûta Svûtla, nikoli v˘-
tvorem z Adamova Ïebra.24 Podobnû jako v fiadû ‰kol pozdnûantické gnó-
ze zaujímaly Ïeny v rámci mandejské obce ãasto vysoké postavení.25 Nej-
novûj‰í v˘zkumy kolofonÛ mandejsk˘ch textÛ26 ukazují, Ïe Ïeny nejenÏe
pfiepisovaly mandejské texty, vlastnily je a snad i editovaly, Ïe texty byly
pfiepisovány na jejich poãest, ale zdá se, Ïe zastávaly také funkci knûÏí,
v nûkolika pfiípadech dokonce vysoké posty v rámci knûÏské hierarchie.
Tradiãnû náleÏelo a náleÏí v rámci komunity dÛleÏité postavení manÏelce
a matce knûze.27 V rámci struktury obce má dnes Ïena v zásadû rovno-
právné postavení.28 JiÏ ve 30. letech psala Drowerová, Ïe Ïeny nechodí za-
haleny, nejsou nijak omezovány v pohybu, mohou vlastnit a dûdit maje-
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23 Srov. J. J. Buckley, The Mandaeans…, 21-34.
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rukopisu. Napfi. Ginza iamina 105, 18nn/114, 32nn; 372, 28nn/400, 13nn. Ginzu cituji
dle textovû kritického vydání Petermannova (Heinrich Julius Petermann, Thesaurus si-
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na hodnocena negativnû, jako obraz zlého ducha Ruha (napfi. Ginza iamina 268,
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25 Kurt Rudolph, Die Gnosis: Wesen und Geschichte einer spätantiken Religion, Göttin-
gen: Vandenhoeck & Ruprecht 31990, 291n.

26 Jorunn Jacobsen Buckley, The Great Stem of Souls…, 161-182. Srov. v‰ak Kurt Ru-
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und Neuen Testaments 57), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1961, 30, pozn. 3.
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let rozdûlil obec spor, pfiiãemÏ znesváfiené strany spojovalo prohlubující se
vûdomí jedineãnosti vlastního náboÏenství/kultury a snaha zachovat a pfie-
dat toto dûdictví dal‰ím generacím. Zatímco konzervativnûj‰í Mandejci
podmiÀovali uchování náboÏenství setrváním u star˘ch obfiadÛ a tradic,
narÛstal poãet tûch, ktefií se doÏadovali zjednodu‰ení obfiadÛ a pfiizpÛsobe-
ní náboÏenství moderní dobû. Volání po zmûnách vycházelo pfiedev‰ím od
lidí vysoko‰kolsky vzdûlan˘ch a od studentÛ, názorové rozdíly v‰ak protí-
naly obec v nûkolika soufiadnicích: zãásti se jednalo o spor generaãní, dá-
le zde stejnû jako v fiadû jin˘ch sporÛ svou roli hrála i rodová pfiíslu‰nost
a v neposlední fiadû i protiklad venkovského a mûstského Ïivota.

Spor se vyhrotil nad otázkou „kfitu“ (mas.buta), kter˘ tvofií spoleãnû
s obfiadem v˘stupu du‰e (masiqta) pilífi mandejského kultu. Na rozdíl od
kfiesÈanského kfitu se koná, resp. mÛÏe konat kaÏdou nedûli, je téÏ souãás-
tí vût‰iny svátkÛ. Mandejsk˘ kfiest je sloÏit˘ a ãasovû nároãn˘ obfiad; za-
chovává funkci rituálních om˘vání, které pfiedstavují vnitfiní a vnûj‰í oãi‰-
tûní od pfiestupkÛ a hfiíchÛ,39 jeho hlavní v˘znam v‰ak spoãívá v tom, Ïe
otevírá du‰i (ni‰imta) moÏnost úãasti na svûtû Svûtla. Kfiest je tak pro Man-
dejce pfiedznamenáním budoucí spásy a zároveÀ její podmínkou. Pfiedpo-
kladem je, Ïe musí b˘t vykonán v proudící („Ïivé“) vodû, jeÏ je dle Man-
dejcÛ napájena z fií‰e Svûtla. Právû proto tradiãnû stavûli oplocen˘ kultick˘
areál u fieky, z níÏ byla kanálem svedena voda do kfiestní nádrÏe. Ve mûs-
tech byl kfiest provádûn na bfiezích velk˘ch fiek, coÏ bylo nehygienické
a navíc tak byli Mandejci vystaveni reakcím jinovûrcÛ. ¤e‰ením bylo pfie-
nést místo konání do umûle vytvofien˘ch nádrÏí, do nichÏ je voda z fiek
svedena potrubím. Takov˘ bazén byl vybudován v Bagdádu v objektu na
bfiehu fieky Tigris poãátkem 70. let. ProtoÏe voda musela b˘t do nádrÏe
umûle pumpována a opût odvádûna, nepfiedstavovala pro konzervativnûji
zaloÏené Mandejce skuteãnû „Ïivou“ vodu, od takového kfitu se distanco-
val i tehdej‰í „nejvy‰‰í“ bagdádsk˘ knûz (ganzibra cAbdalláh bar ·ajch
Sám). Reformní názory se v‰ak postupnû prosadily a kfiestní obfiad byl
v 80. letech v Bagdádu a Basfie postupnû pfienesen do vykachlíãkovan˘ch
nádrÏí s proudící vodou. Mandejci chápali tuto zmûnu jako v˘raz pokroku,
navíc v˘kon kultu jiÏ nebyl vázán na klimatické podmínky. Na pozadí re-
vitalizace náboÏenství v embargem suÏovaném Iráku konce 90. let je pak
tfieba vnímat i volání pfiedev‰ím mladé generace MandejcÛ po tom, aby se
kfiest opût vrátil do fiek a jako symbol mandejského náboÏenství byl prak-
tikován vefiejnû.

S pfiechodem do velk˘ch iráck˘ch mûst bylo tfieba hledat nejen místo
pro v˘kon kultu, ale v posledku i alternativní místa setkávání obce. Se sou-
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V‰echny tyto negativní jevy postihly pfiedev‰ím ty vrstvy spoleãnosti a ty
jedince, ktefií nepoÏívali ochranu rodu nebo vysoko postaven˘ch ãlenÛ
strany ãi dÛstojníkÛ armády. Pfiesto samotní Mandejci hodnotí své sociál-
ní a ekonomické postavení v 90. letech v porovnání s vût‰inovou iráckou
spoleãností jako prÛmûrné, nûkdy dokonce jako velice dobré.36 V dÛsled-
ku hospodáfiského embarga uvrÏeného na Irák se podstatnû zhor‰ila eko-
nomická situace tûch MandejcÛ, ktefií pracovali jako státní zamûstnanci.
Na druhou stranu v‰ak tato situace pfiimûla v 90. letech velké mnoÏství
MandejcÛ k návratu k tradiãním fiemeslÛm a podnítila i zájem mladé ge-
nerace o fiemeslná povolání, coÏ v posledku vedlo k relativní prosperitû ob-
ce. Díky systému solidarity, fungujícímu pfiedev‰ím uvnitfi velk˘ch rodÛ,
bylo do urãité míry moÏné i omezit dopad nepfiíznivé hospodáfiské situace
na nejchud‰í ãleny komunity.37

Tradice a její promûny ve 20. století

Podobnû jako ostatní etnické ãi náboÏenské men‰iny i Mandejci budo-
vali tradiãnû svá sídli‰tû oddûlenû od ostatní populace. Základním fakto-
rem pfiitom byla právû v˘‰e zmínûná rodová pfiíslu‰nost. PfieváÏnou ãást
sÀatkÛ uzavírali Mandejci v rámci jednoho rodu. Îenatí synové se usidlo-
vali blízko domu otce, ãímÏ postupnû vznikaly rodinné osady, soustfiedûné
kolem domu nejstar‰ího ãlena rodiny.38 Postupnû tak narÛstaly celé man-
dejské ãtvrti. Taková souÏití nemohla b˘t dodrÏována ve velk˘ch mûstech
s nedostatkem bytÛ. PfiestoÏe napfi. v Basfie Ïilo v 70. letech 20. stol. ko-
lem tisíce MandejcÛ relativnû blízko sebe a rovnûÏ v Bagdádu Ïili Man-
dejci soustfiedûni v nûkolika mûstsk˘ch ãástech, tradiãní Ïivot mandej-
sk˘ch komunit soustfiedûn˘ v jedné lokalitû, semknuté kolem kultického
areálu (mandi), jímÏ protéká fieka nebo potok, byl naru‰en. Tím se znaãnû
zkomplikoval v˘kon kultu a obec stála na pfielomu 60. a 70. let pfied roz-
hodnutím, zda kfity konat na oãích jinovûrcÛ v ãasto ‰pinav˘ch tocích pro-
tékajících velk˘mi mûsty, ãi hledat alternativní místa konání obfiadÛ. Jejich
komplikovanost a ãasová nároãnost a vÛbec nároãnost Ïivota, kter˘ by se
mûl fiídit pfiísn˘mi rituálními pfiedpisy, jsou jiÏ v 19. stol. uvádûny jako dÛ-
vod odstoupení od mandejství. Rozpor mezi moderním zpÛsobem Ïivota
v iráck˘ch mûstech a archaick˘m náboÏenstvím, navíc potfieba vymezení
vlastní identity v kaÏdodenním kontaktu s jinovûrci, vyústily pfiedev‰ím
v fiadách vzdûlan˘ch laikÛ ve volání po reformách, díky nimÏ by Mandej-
ci mohli i v dne‰ním moderním svûtû zachovat svou víru. PfiibliÏnû od 70.
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36 S. Alsohairy, Heutige Lage der Mandäer…, 2.
37 KaÏdá velká rodina má vlastní pokladnu, z níÏ je poskytována pomoc nejchud‰ím.
38 S. Alsohairy, Die irakischen Mandäer…, 8n.

39 Právû tento aspekt mas.buta – oãi‰tûní od hfiíchÛ – dnes Mandejci vÛãi jinovûrcÛm zdÛ-
razÀují.
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Tradice a její promûny ve 20. století
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36 S. Alsohairy, Heutige Lage der Mandäer…, 2.
37 KaÏdá velká rodina má vlastní pokladnu, z níÏ je poskytována pomoc nejchud‰ím.
38 S. Alsohairy, Die irakischen Mandäer…, 8n.

39 Právû tento aspekt mas.buta – oãi‰tûní od hfiíchÛ – dnes Mandejci vÛãi jinovûrcÛm zdÛ-
razÀují.



na tom, pfiedstavovat se svému okolí. S pfiesunem do mûst v‰ak bylo tfieba
formulovat a vymezit „mandejství“, zãásti v reakci na pfiedsudky vût‰ino-
vé spoleãnosti. VÛãi jinovûrcÛm – aÈ jiÏ v prostfiedí islámu ãi v diaspofie
formované kfiesÈanstvím – Mandejci zdÛrazÀují obsahy víry, které mÛÏe
náboÏenské okolí akceptovat:46 monoteistick˘ charakter své víry, Adama,
·éta (mandejsky ·itila), ·éma a Jana Kfititele jako své proroky,47 do po-
pfiedí kladou vlastnictví zjeven˘ch písem.48

Meze otevfienosti vÛãi jin˘m komunitám jsou dány endogamní povahou
mandejství. Z obav o rozdrobení obce Mandejci odmítají sÀatky s jinovûr-
ci, pfiísnû vzato pfiestává b˘t jedinec takov˘m sÀatkem Mandejcem.49 Kfies-
Èanství bylo minimálnû ve druhé polovinû 20. století nûkter˘mi Mandejci
nahlíÏeno jako náboÏenství, jeÏ má s mandejstvím mnoho spoleãného,
a proto pfiipou‰tûli kfiesÈany jako jediné nemandejce, s nimiÏ by uzavfieli
sÀatek.50 Toto pojetí v‰ak pravovûfií odmítá. Blízkost obou náboÏenství za-
kládají Mandejci na pfiíbuzenském vztahu mezi Janem Kfititelem a JeÏí‰em
(srov. Lk 1,36).51 Toto zdÛvodnûní na‰lo v˘raz téÏ na rovinû institucionál-
ních kontaktÛ s fiímskou kurií, kdyÏ v ãervnu roku 1990 pfiijal papeÏ Jan
Pavel II. delegaci Nejvy‰‰í rady MandejcÛ vedenou ganzibrou cAbdallá-
hem.52 Spolupráce s fiímskou kurií se pak celkem úspû‰nû rozvíjela, i kdyÏ
dobré vztahy se siln˘m spojencem budily nevoli iráckého reÏimu.53 Spo-
lupráce s kfiesÈany, ktefií v Iráku ãinili asi 3 % obyvatelstva, se neomezo-
vala jen na fiímskokatolickou církev. Relativnû dobré kontakty mûli Man-
dejci téÏ s nestoriánskou „asyrskou“ církví v Iráku a spojence hledali
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hlasem irácké vlády byl pfiedev‰ím z prostfiedkÛ bohat‰ích MandejcÛ vy-
budován roku 1973 „klub“ (Nádí al-Tacáruf).40 Klub byl nejprve místem
neformálního setkávaní mlad‰í generace, ale rychle se stal skuteãn˘m kul-
turním centrem MandejcÛ. Mûl b˘t dokonce hojnû nav‰tûvován vlivn˘mi
osobnostmi iráckého kulturního a politického dûní. Konaly se zde pfied-
ná‰ky, literární veãery, veãery s Ïivou hudbou a tancem, promítaly se fil-
my atp. Pfiedev‰ím zde byla shromaÏdována jak vlastní, tak evropská lite-
ratura o Mandejcích. JiÏ od svého vzniku byl v‰ak nûkter˘mi
konzervativními knûÏími vnímán jako nepfiijatelná konkurence náboÏen-
ského centra (mandi). Dle kritikÛ klub odvádûl pozornost od náboÏenství
a zapfiíãinil pokles finanãní podpory Mandi.41 V polovinû 90. let se Nádí
al-Tacáruf stal skuteãnû pouze zábavním klubem a kulturnû vzdûlávací
a sdruÏovací roli klubu postupnû v polovinû 90. let pfievzal bagdádsk˘
Mandi.42

Klub v‰ak v 70. a 80. letech pfiispûl nejen k posílení Ïivota komunity,
ale poskytl i moÏnost setkávat se v Bagdádu s jin˘mi náboÏensk˘mi sku-
pinami. Mandejci se na rozdíl od Ïidovské komunity snaÏili vyvarovat izo-
lace od zbytku irácké spoleãnosti. V tomto ohledu pro‰el vztah k jinovûr-
cÛm ve 20. století v˘raznou promûnou, neboÈ Mandejci se dosud
kontaktÛm s pfiíslu‰níky jin˘ch náboÏenství zpravidla vyh˘bali.43 Historic-
ká zku‰enost stfietu se zástupci tfií monoteistick˘ch náboÏenství posílila ãi
lépe spoluformovala jejich „gnostickou“ nedÛvûru k pozemskému svûtu
(tibil) a vÛãi jinovûrcÛm. V prÛbûhu dûjin si Mandejci osvojili fiadu prak-
tik, které poãtem nevelké, násilí a zbranû odmítající skupinû umoÏnily pfie-
Ïít: Mandejci nevystavují svou jinakost zbyteãnû na odiv, dûtem nûkdy dá-
vají jména obvyklá v islámském prostfiedí a uãí je základní islámské
zvyky, aby na první pohled nebylo snadné poznat, Ïe se nejedná o musli-
ma.44 V krajním pfiípadû mohou Mandejci dokonce svou víru zapfiít.45

Mandejství není náboÏenství misijního typu, navíc ãást nauk je urãena jen
zasvûcen˘m a tak prakticky aÏ do druhé poloviny 20. století nemûli zájem
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40 Roku 1973 byl zfiízen „klub“ i v Basfie (S. Alsohairy, Die irakischen Mandäer…, 80).
41 Mandejci dnes jako „mandi“ oznaãují náboÏenská centra, v nichÏ se v bazénu nebo ná-

drÏi konají rituály mas.buta a dal‰í rituály a komunita se zde schází ke spoleãn˘m mod-
litbám atd. Pojem mandi/manda v‰ak pÛvodnû oznaãoval jen svatyni z hlíny a slámy,
jeÏ stála v centru rituálního areálu. Viz heslo „manda 2“ in: E. S. Drower – R. Macuch,
A Mandaic Dictionary…, 247.

42 S. Alsohairy, Die irakischen Mandäer…, 78nn.; id., Heutige Lage der Mandäer…, 5-7.
43 E. S. Drower, The Mandaeans of Iraq and Iran…, xv.
44 Jorunn Jacobsen Buckley, „Mandaeans in the USA Today: The Tenacity of Traditions“,
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45 „KdyÏ na vás (Kristus) naléhá, fiíkejte mu: ‘Jsme Tvoji.’ Ve sv˘ch srdcích jej nevyzná-

vejte a nezfiíkejte se slova va‰eho pána, vzne‰eného Krále Svûtla.“ (Ginza iamina 28,
21-23/29, 24-26.)

46 Lady Drowerová poznamenává, Ïe Mandejci, kdyÏ hovofií pfied jinovûrci o svém nábo-
Ïenství, zdÛrazÀují malé body podobnosti mezi vlastní vírou a vírou druhého (The
Mandaeans of Iraq and Iran…, 2). Drowerová byla ve 20. letech minulého století prv-
ní badatelkou, které se podafiilo jejich nedÛvûru vÛãi jinovûrcÛm pfiekonat.

47 Informaãní leták Mandaean Sabians vydal Mandaean Research and Studies Centre.
Council of General Affairs, Baghdad 1999.

48 Srov. „Stojí tam (muslimové) a ptají se jich a praví k nim: ‚Kdo je tv˘m prorokem?
¤ekni nám, kdo je tv˘m prorokem! ¤ekni nám, co je tvou knihou! ¤ekni nám, koho
uctívá‰!‘“ (M. Lidzbarski, Das Johannesbuch…, 86, 6-8/89, 9-13.)

49 E. S. Drower, The Mandeans of Iraq and Iran…, 1.
50 S. Alsohairy, Die irakischen Mandäer…, 59.
51 Stejnû jako Jana povaÏují za svého proroka, povaÏují JeÏí‰e za odpadlého Mandejce

(E. S. Drower, The Mandaeans of Iraq and Iran…, 3).
52 Viz „Udienza di Giovanni Paolo II al Supremo Consiglio dei Mandei“, L’Osservatore

Romano 9. giugno 1990, s. 5. Jan Pavel II. ve svém proslovu akceptoval oznaãení kfies-
ÈanÛ jako „cousins“ ganzibrou cAbdullahem a zdÛraznil, Ïe Mandejci stejnû jako kfies-
Èané vûfií v jednoho Boha Stvofiitele, chovají úctu k Janu Kfititeli a respekt k osobû Je-
Ïí‰e, bratrance Jana Kfititele. PapeÏ pfiipomnûl JeÏí‰Ûv kfiest Janem Kfititelem, pfii nûmÏ
na JeÏí‰e sestoupil Duch v podobû holubice, ocenil rovnûÏ mandejsk˘ dÛraz na rodinu.

53 Zástupci fiímské kurie nav‰tívili nûkolikrát bagdádskou Mandi. Napfi. r. 1991 nav‰tívi-
la Mandi matka Tereza. Informace od Dr. Qaise, kter˘ jako jeden ze zástupcÛ Mandej-
cÛ rozvíjel spolupráci s katolickou církví.
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ti monografií Kurta Rudolpha.60 Zv˘‰en˘ zájem o vlastní tradici dokládá
i vznik mandejského periodika Afaq mandaia, jehoÏ první ãíslo vy‰lo ro-
ku 1995.

K pÛvodní a pfiekladové literatufie laikÛ postupnû pfiibyly komentáfie
k rituálÛm sepsané knûÏími. Na pfielomu 80. a 90. let sepsal tarmida Rafid
Alsabti dva úvody do kultické praxe.61 Tyto texty jsou sepsány v arab‰ti-
nû, protoÏe na rozdíl od Íránu, kde Mandejci hovofií je‰tû minimálnû jed-
ním (novo)mandejsk˘m dialektem, je v Iráku jejich dorozumívacím jazy-
kem arab‰tina. Anglická badatelka Drowerová, která strávila mezi
Mandejci celkem ãtrnáct let a zaslouÏila se jako Ïádn˘ jin˘ badatel o po-
znání Ïivota mandejsk˘ch komunit, konstatovala jiÏ ve 30. letech 20. sto-
letí, Ïe i knûÏí hovofií arabsky a pouze pfiíleÏitostnû pouÏívají mandejské
v˘razy.62 I dnes se tento v˘chodoaramejsk˘ dialekt uÏívá jen pfii rituálech
a ovládají jej pouze knûÏí a nûkolik vzdûlan˘ch laikÛ.63 Pfii ãetbû nábo-
Ïensk˘ch textÛ jsou Mandejci odkázáni na arabské komentáfie a pfieklady:
nejposvátnûj‰í knihu jménem Ginza („poklad“) ãtou dnes Mandejci snad
po celém svûtû v arabském pfiekladu pofiízeném na základû nûmeckého
pfiekladu Marka Lidzbarskeho z roku 1925.64 Intenzivní publikaãní ãinnost
jak knûÏí, tak i laikÛ pokraãovala na pfielomu století pfiedev‰ím v diaspo-
fie.

Mandejci v Íránu

Mandejci dnes Ïijí v jihozápadním Íránu podél fieky Kárun, jejich cent-
rem je Ahwáz, hlavní mûsto provincie Chúzistán. Oproti Iráku ob˘vali
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i v protestantském prostfiedí;54 vztahy s rÛzn˘mi kfiesÈansk˘mi církvemi
rozvíjejí i v diaspofie.

VzrÛstající sebevûdomí laikÛ se odrazilo i v jejich rostoucím podílu na
vedení obce. Po staletí byla mandejská komunita vedena nejvy‰‰ím knû-
zem, titulovan˘m „Hlava národa“ (ri‰ ama, ri‰ama). Tento „úfiad“ v‰ak ne-
byl minimálnû od konce 19. století obsazen a v ãele vût‰ích obcí stáli tra-
diãnû v˘‰e postavení knûÏí (ganzibra, doslova „Pokladník“ ãi „Správce
pokladu“) nebo jen prost˘ knûz (tarmida). Roku 1980 vznikla mandejská
„Nejvy‰‰í duchovní rada obce SabejcÛ v Iráku“, jeÏ se postupnû stala nej-
vy‰‰í autoritou uvnitfi obce.55 I tato „demokratizace“ vedení komunity od-
ráÏela rodovou pfiináleÏitost MandejcÛ: kaÏd˘ velk˘ rod volil svého zá-
stupce do Rady, kter˘ mûl pak zastávat jeho zájmy. Nejvy‰‰í mandejsk˘
orgán tak sestával ze sedmnácti volen˘ch pfiedstavitelÛ nejvût‰ích a nej-
vlivnûj‰ích mandejsk˘ch rodÛ.56 V ãele rady stáli dva volení zástupci, kte-
fií spoleãnû s nejvy‰‰ím knûzem, jenÏ byl téÏ jejím ãlenem, zastupovali
mandejskou komunitu ve vztahu k vládû a státním orgánÛm.57

Ve druhé polovinû 20. století zaãala postupnû vycházet fiada dûl, zpo-
ãátku z pera vzdûlan˘ch laikÛ. Publikaãní ãinnost byla vedena zámûrem
pouãit Mandejce o vlastní tradici, ale rovnûÏ korigovat zkreslené pfiedsta-
vy vût‰inové muslimské spoleãnosti. Nacím Badawí a Ghadbán Rúmí vy-
dali r. 1958 spoleãnû broÏuru „Mandejci v Iráku“, v níÏ struãnû vylíãili dû-
jiny MandejcÛ a jejich náboÏenství, Gadbán Rúmí publikoval r. 1972
ãtyfiicetistránkovou publikaci o základech mandejské víry „NáboÏenská
pouãení MandejcÛ“.58 V následujícím období byly do arab‰tiny pfieloÏeny
publikace západních autorÛ. Rúmí pfievedl spoleãnû s Badawím do arab-
‰tiny knihu Lady Drowerové „Mandejci v Iráku a Íránu“ a opatfiil ji nûko-
lika korekturami.59 V 90. letech pfieloÏil Sabih Alsohairy do arab‰tiny ãás-
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ti monografií Kurta Rudolpha.60 Zv˘‰en˘ zájem o vlastní tradici dokládá
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jak nekodifikované tolerance ãi benevolence. V praxi to znamená absenci
právních garancí a vystavení excesÛm náboÏensk˘ch fanatikÛ. Mandejci
nemají Ïádné zástupce ve státních organizacích, po roce 1979 byli vylou-
ãeni ze státní sluÏby, pfiísnû vzato jsou neplatné jimi uzavfiené sÀatky a dû-
ti jsou nahlíÏeny jako nemanÏelské. Mandejci, stejnû jako stoupenci jin˘ch
islámsk˘m státem neuznan˘ch náboÏensk˘ch men‰in, nesmûjí studovat na
univerzitû. Nedostupnost vzdûlání vede k deziluzím ohlednû vlastní bu-
doucnosti, k alkoholismu a snahám o emigraci z Íránu nebo ke konver-
zím.69 U pfiíleÏitosti novelizace ústavy v roce 1989 vypracoval islámsk˘
historik Seyyid Ahmad Mohít Tabatabai posudek pro Radu expertÛ (Ma-
dÏles-e chobregán).70 Ve ãtrnáctistránkovém dokumentu Sabin ahl-e keta-
band argumentuje pro rovnoprávné postavení MandejcÛ na základû proká-
zání jejich totoÏnosti se sabejci Koránu.71 Novela ústavy v‰ak Ïádné pro
Mandejce relevantní pozitivní zmûny nepfiinesla. Velká oãekávání vzbudi-
lo prohlá‰ení íránského duchovního vÛdce ájatolláha Chameneího z roku
1995, podle nûhoÏ je mandejství monoteistick˘m náboÏenstvím se svat˘-
mi spisy a prorokem, tudíÏ je moÏné je zahrnout mezi „chránûná“ nábo-
Ïenství.72

Navzdory nelehkému postavení v‰ak írán‰tí Mandejci díky vût‰í izolaci
od vût‰inové spoleãnosti dodnes dochovali nejen fiadu náboÏensk˘ch tra-
dic, ale rovnûÏ mandej‰tinu jako Ïiv˘ jazyk. Je‰tû pfied irácko-íránskou
válkou hovofiili mandejsky v Ahwázu a v Chorram‰ahru. Odhadnout poãet
mluvãích je velice nesnadné, ale díky ‰kole, kterou zaloÏil v 80. letech
v Ahwázu vzdûlan˘ laik (ialupa) a kandidát knûÏství ·ejch Sálem âohej-
li, jejich poãet vzrostl. Odhady z poãátku 90. let se pohybují kolem jedno-
ho tisíce mluvãích. DoloÏeny jsou dva subdialekty novomandej‰tiny z ob-
lasti Ahwázu, pfiiãemÏ poãet mluvãích jednoho z nich (rodiny âohejli) byl
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írán‰tí Mandejci dlouhou dobu venkovské oblasti, odchod do mûst zde
urychlily aÏ nucené evakuace bûhem irácko-íránské války a devastace pfií-
hraniãních oblastí iráckou armádou. Chorram‰ahr, dfiíve mûsto s druh˘m
nejvût‰ím poãtem MandejcÛ, byl za války srovnán se zemí a jeho obyva-
telé se uch˘lili do Ahwázu a dal‰ích íránsk˘ch mûst. ·u‰tar, tradiãní man-
dejskou lokalitu, opustili Mandejci jiÏ v 19. stol. po sérii pogromÛ.65 Pro-
následování a perzekuce nebyly ani zde niãím neobvykl˘m. Uvedení
„sabejcÛ“ v Koránu mezi tolerovan˘mi náboÏenstvími sice, bez ohledu na
to, jaké spoleãenství míní koránské súry (2,59; 5,73; 22,17), vytvofiilo rá-
mec pro tolerování a ochranu MandejcÛ, ale jeho konkrétní realizace závi-
sela vût‰inou na lokálních vládcích.

Relativní tolerování MandejcÛ za vlády dynastie Pahlaví vzalo za své
po pádu reÏimu. Ihned po revoluci se delegace MandejcÛ v ãele s ganzib-
rou odebrala k ájatolláhu Mahmúdovi Táleqánímu (1910-1979) a pfiedlo-
Ïila mu „zjevené“ knihy a prezentovala Mandejce jako „sabejce“ Koránu.
Namísto garance práv a svobody vyznání jim v‰ak mûla b˘t nabídnuta
pouze moÏnost konverze k islámu.66 Podle ústavy z roku 1979 (v doplnû-
ném znûní z roku 1989) je „oficiálním náboÏenstvím Íránu islám dÏacfa-
rovského madhabu dvanácti imámÛ“ (Ústava ãl. 12). Jako „jediné uznané
náboÏenské men‰iny“ jsou uvedeni zoroastrovci, Ïidé a kfiesÈané. Tito mo-
hou svobodnû v mezích zákona praktikovat své náboÏenství (ãl. 13).67 Ani
pozmûnûné znûní ústavy z roku 1989 tedy nezmiÀuje Mandejce jako tole-
rovanou men‰inu, z ãehoÏ plynou závaÏné dÛsledky pro jejich soukrom˘
i vefiejn˘ Ïivot:68 Mandejci nemají právo na vlastní náboÏenskou v˘uku,
nemohou oficiálnû praktikovat kult, zfiizovat a provozovat kultické stavby
a vydávat literaturu. Takové aktivity se dûjí jako soukromé a na základû ni-
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65 Podle informací Petermanna, kter˘ strávil r. 1854 nûkolik mûsícÛ v Súq al-·ujúh, Ïilo
dfiíve v ·u‰taru kolem ãtyfi set rodin, v dobû jeho náv‰tûvy v‰ak jiÏ jen ãtyfii rodiny.
V okolí mûsta mûlo Ïít v 50. letech je‰tû tfiicet mandejsk˘ch rodin. (H. Petermann,
Reisen im Orient…, x) Také ve druhé polovinû 19. stol. zde byli Mandejci perzekuová-
ni, údajnû proti vÛli tehdej‰ího vládce, KaÏárovce Nasira ad-Dina, kter˘ proti pogro-
mÛm zasáhl a dodnes je u MandejcÛ oblíbenou postavou. Pfii pogromech v 70. letech by-
li Mandejci vhazováni do studny, v níÏ se utopili. (J. J. Buckley, The Mandaeans…, 1.)

66 Rudolf Macuch, Neumandäische Chrestomathie mit grammatischer Skizze, kommen-
tierter Übersetzung und Glossar. Unter Mitwirkung von Klaus Boekels, (Porta Lingua-
rum Orientalium Neue Serie 18), Wiesbaden: Otto Harrassowitz 1989, 17.

67 Cituji dle anglického pfiekladu ústavy „Islamic Republic of Iran Constitution“ uvefiej-
nûného na adrese <http://www.iranonline.com/iran/iran-info/Government/constitution.
html> (25. 3. 2008).

68 Ani pfiepracované vydání ãasto citované publikace Nikki R. Keddieové Modern Iran:
Roots and Results of Revolution (New Haven: Yale University Press 2006, s. 312) ne-
koriguje chybnou informaci, Ïe Sabejci, tj. Mandejci, jsou men‰inou uznanou íránskou
ústavou: „Non-Islamic ,people of the book‘ – Christians, Jews, Zoroastrians, and Sa-
beans (a small group near the Iraq border) – are recognized in the constitution“.

69 Raoul Motika, Die aktuelle Lage der iranischen Mandäer und die Verfassung der isla-
mischen Republik (nepublikovan˘ manuskript z roku 1991, s. 4n ); Julie Ebadirad (ed.),
„Information on the Mandaeans in Iran in Regards to Human Rights“, ASUTA: The
Journal for the Study and Research into the Mandaean Culture, Religion, and Langu-
age, January 2003, 12-18.

70 Ke státním a náboÏensk˘m mocensk˘m strukturám viz Eduard Gombár, Dramatick˘
pÛlmûsíc: S˘rie, Libye a Írán v procesu transformace, Praha: Karolinum 2001, 121-
161, k MadÏles-e chobregán s. 132.

71 R. Motika, Die aktuelle Lage…, 1.
72 Jorunn Jacobsen Buckley, „With the Mandaeans in Iran“, Religious Studies News, 11/3,

1996, 8. Tuto zprávu se mi nepodafiilo ovûfiit, navíc Buckleyová uvádí, Ïe se jednalo
o „fatvu“ íránského „prezidenta“ Chameneího („Iranian President Khamenei issued
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KaÏdopádnû zprávy z Íránu hovofií spí‰e o zhor‰ení souãasné situace men‰in. Viz napfi.
prohlá‰ení Gesellschaft für bedrohte Völker z ãervna 2006 „Lage der religiösen Min-
derheiten im Iran hat sich seit Amtsantritt von Ahmadinedschad verschlechtert“.
<http://www.gfbv.de/pressemit.php?id=564&stayInsideTree=1> (25. 3. 2008).
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Navzdory nelehkému postavení v‰ak írán‰tí Mandejci díky vût‰í izolaci
od vût‰inové spoleãnosti dodnes dochovali nejen fiadu náboÏensk˘ch tra-
dic, ale rovnûÏ mandej‰tinu jako Ïiv˘ jazyk. Je‰tû pfied irácko-íránskou
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írán‰tí Mandejci dlouhou dobu venkovské oblasti, odchod do mûst zde
urychlily aÏ nucené evakuace bûhem irácko-íránské války a devastace pfií-
hraniãních oblastí iráckou armádou. Chorram‰ahr, dfiíve mûsto s druh˘m
nejvût‰ím poãtem MandejcÛ, byl za války srovnán se zemí a jeho obyva-
telé se uch˘lili do Ahwázu a dal‰ích íránsk˘ch mûst. ·u‰tar, tradiãní man-
dejskou lokalitu, opustili Mandejci jiÏ v 19. stol. po sérii pogromÛ.65 Pro-
následování a perzekuce nebyly ani zde niãím neobvykl˘m. Uvedení
„sabejcÛ“ v Koránu mezi tolerovan˘mi náboÏenstvími sice, bez ohledu na
to, jaké spoleãenství míní koránské súry (2,59; 5,73; 22,17), vytvofiilo rá-
mec pro tolerování a ochranu MandejcÛ, ale jeho konkrétní realizace závi-
sela vût‰inou na lokálních vládcích.

Relativní tolerování MandejcÛ za vlády dynastie Pahlaví vzalo za své
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Namísto garance práv a svobody vyznání jim v‰ak mûla b˘t nabídnuta
pouze moÏnost konverze k islámu.66 Podle ústavy z roku 1979 (v doplnû-
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náboÏenské men‰iny“ jsou uvedeni zoroastrovci, Ïidé a kfiesÈané. Tito mo-
hou svobodnû v mezích zákona praktikovat své náboÏenství (ãl. 13).67 Ani
pozmûnûné znûní ústavy z roku 1989 tedy nezmiÀuje Mandejce jako tole-
rovanou men‰inu, z ãehoÏ plynou závaÏné dÛsledky pro jejich soukrom˘
i vefiejn˘ Ïivot:68 Mandejci nemají právo na vlastní náboÏenskou v˘uku,
nemohou oficiálnû praktikovat kult, zfiizovat a provozovat kultické stavby
a vydávat literaturu. Takové aktivity se dûjí jako soukromé a na základû ni-
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65 Podle informací Petermanna, kter˘ strávil r. 1854 nûkolik mûsícÛ v Súq al-·ujúh, Ïilo
dfiíve v ·u‰taru kolem ãtyfi set rodin, v dobû jeho náv‰tûvy v‰ak jiÏ jen ãtyfii rodiny.
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Reisen im Orient…, x) Také ve druhé polovinû 19. stol. zde byli Mandejci perzekuová-
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mÛm zasáhl a dodnes je u MandejcÛ oblíbenou postavou. Pfii pogromech v 70. letech by-
li Mandejci vhazováni do studny, v níÏ se utopili. (J. J. Buckley, The Mandaeans…, 1.)

66 Rudolf Macuch, Neumandäische Chrestomathie mit grammatischer Skizze, kommen-
tierter Übersetzung und Glossar. Unter Mitwirkung von Klaus Boekels, (Porta Lingua-
rum Orientalium Neue Serie 18), Wiesbaden: Otto Harrassowitz 1989, 17.

67 Cituji dle anglického pfiekladu ústavy „Islamic Republic of Iran Constitution“ uvefiej-
nûného na adrese <http://www.iranonline.com/iran/iran-info/Government/constitution.
html> (25. 3. 2008).

68 Ani pfiepracované vydání ãasto citované publikace Nikki R. Keddieové Modern Iran:
Roots and Results of Revolution (New Haven: Yale University Press 2006, s. 312) ne-
koriguje chybnou informaci, Ïe Sabejci, tj. Mandejci, jsou men‰inou uznanou íránskou
ústavou: „Non-Islamic ,people of the book‘ – Christians, Jews, Zoroastrians, and Sa-
beans (a small group near the Iraq border) – are recognized in the constitution“.

69 Raoul Motika, Die aktuelle Lage der iranischen Mandäer und die Verfassung der isla-
mischen Republik (nepublikovan˘ manuskript z roku 1991, s. 4n ); Julie Ebadirad (ed.),
„Information on the Mandaeans in Iran in Regards to Human Rights“, ASUTA: The
Journal for the Study and Research into the Mandaean Culture, Religion, and Langu-
age, January 2003, 12-18.
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dodrÏování lidsk˘ch práv a samotní Mandejci hovofií o diskriminaci v ob-
lasti v˘chovy, ‰kolství a trhu práce, pfiedev‰ím v‰ak o stovkách MandejcÛ,
které jejich blízcí dodnes postrádají, ktefií byli muãeni nebo zabiti. Proto-
Ïe v‰ak nemûli politickomocenské ambice, nevystupovali s nároky na
autonomii atp., neãelili v této dobû teroru a pronásledování coby kulturní
ãi náboÏenská men‰ina (na rozdíl od KurdÛ a ‰íitÛ). Právû v tom spatfiuji
zásadní rozdíl v postavení MandejcÛ dnes oproti jejich postavení za reÏi-
mu Saddáma Husajna. Mandejci jsou dnes v Iráku ãasto terãem cílen˘ch
útokÛ primárnû ne jako zlatníci, ne díky individuálnímu nesouhlasu s re-
Ïimem, ale jako náboÏenská ãi etnická skupina. Zatímco dfiíve spojovali
perspektivy své obce pfieváÏnû s vlastní schopností pfiekonat neznalost
a vypofiádat se s modernizací spoleãnosti, dnes je zánik mandejské kultu-
ry/náboÏenství spojován s nebezpeãím vnûj‰ím, s extrémními formami is-
lámu. Pro poãtem nepatrnou obec pfiedstavuje ztráta kaÏdé „du‰e“, aÈ jiÏ
následkem bojÛ, útokÛ radikálÛ ãi nucen˘ch konverzí, kromû konkrétní
lidské tragedie i ohroÏení komunity jako takové. V̆ sledky nûkolikamûsíã-
ních v˘zkumÛ projektu Oxford Research International ukázaly, Ïe je‰tû
v roce 2005 pfievaÏoval u vût‰iny iráckého obyvatelstva optimistick˘ ná-
zor, Ïe v˘voj v Iráku spûje k dobrému konci. Na otázku na budoucí v˘voj
bezpeãností situace 70 % dotázan˘ch vyslovilo dÛvûru, Ïe se bezpeãnost
v Iráku v prÛbûhu roku zlep‰í. Svoji „osobní Ïivotní situaci“ posuzovalo
v roce 2005 71 % dotázan˘ch jako dobrou (29 % jako ‰patnou).79 Statis-
tické údaje v‰ak jen stûÏí mohou vypovídat nûco o tom, v jaké mífie se od
bfiezna 2003, kdy byl svrÏen Saddám Husajn, zhor‰ila situace men‰in.
Spoleãnû s kfiesÈany, Îidy a jezídy jsou Mandejci ãasto stavûni pfied alter-
nativy konverze, odchodu z Iráku nebo smrti. Radikálními náboÏensk˘mi
vÛdci jsou oznaãováni jako „neãistí“, muslimové jsou vyz˘váni k tomu,
aby s nimi nenavazovali kontakty, popfi. aby je pfiimûli ke konverzi. V opti-
ce radikálních islámsk˘ch skupin nepoÏívají men‰iny rovnocenn˘ statut
s muslimy, násilné ãiny páchané pod vlivem v˘zev radikálních vÛdcÛ na
„nevûfiících“ pak nejsou povaÏovány za skutky bezpráví. V krajní podobû
je zabití nevûfiícího chápáno dokonce jako zásluÏn˘ ãin.80

Souãasná irácká ústava deklaruje mezi základními principy jako ofici-
ální náboÏenství státu a základní pramen zákonodárství islám. ZároveÀ
v‰ak „garantuje plná náboÏenská práva na svobodu vyznání a náboÏenské
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díky ‰kolní v˘uce stabilizován (s velkou pravdûpodobností na úkor druhé-
ho), o osudech dialektu ze zniãeného Chorram‰ahru nic nevíme.73 JiÏ
poãátkem 80. let sepsal ·ejch Sálem âohejli persk˘ úvod do mandejského
jazyka a náboÏenství s názvem „Lesk: Shrnutí náboÏensk˘ch ritÛ Sa-
bejcÛ“.74 Pro v˘uku mandej‰tiny pak sestavil nûkolik uãebních textÛ (i v˘-
ukové CD) a spolu s dal‰ími dobrovolníky ve ‰kole vyuãoval dûti i dospû-
lé. ·kolní v˘uka se ze skromn˘ch pomûrÛ – zaãínala na bfiehu fieky –
ãasem pfiesunula do kulturního a náboÏenského centra (mandi), které Man-
dejci v Ahwázu zfiídili z v˘tûÏku sbírky. Z publikací íránsk˘ch MandejcÛ
je tfieba zmínit je‰tû knihu o náboÏenství, jazyku a zvycích MandejcÛ „Za-
pomenut˘ národ“ od Salíma Berengiho.75

Souãasnost v Iráku

JiÏ samotn˘ Ameriãany veden˘ útok na Irák pfiinesl obûti na stranû
MandejcÛ.76 Záhy po zkázu pfiiná‰ejících náletech spojeneck˘ch vojsk za-
ãalo rabování a postupnû se stále více a více projevoval náboÏensky moti-
vovan˘ extremismus. Je velice tûÏké porovnávat souãasnou situaci se situ-
ací za Saddámova reÏimu. Mandejci byli státem uznávanou men‰inou,
smûli vefiejnû praktikovat kult, jejich svátky byly od roku 1972 oficiálnû
uznány státem a Mandejci bûhem nich nemuseli pracovat.77 Nicménû stej-
nû jako ostatní Iráãané byli vystaveni svévoli vÛdce, tlaku propagandy
a obãas i teroru v‰udypfiítomné tajné policie. Diktatura Saddámova reÏimu
postihla Mandejce stejnû jako ostatní Iráãany.78 Organizace monitorující
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79 Pfii v˘zkumech se nûkolik t˘mÛ dotazovalo v období témûfi ‰esti mûsícÛ 1711 osob. Na
projektu „Oxford Research International“ se spolupodílel nûmeck˘ ãasopis Spiegel.
K metodice v˘zkumÛ a jeho v˘sledkÛm viz „Der Traum von der Normalität“, Der Spie-
gel, ã. 50, 2005, 134-138.

80 „Seit Jahrhunderten verfolgt: Mandäer im Irak. Ein Memorandum der Gesellschaft für
bedrohte Völker“, Juli 2004, 3n <http://www.gfbv.de/inhaltsDok.php?id=466&staInsi-
deTree=1>.

73 Vydavatelství Harrassowitz ohlásilo vydání textÛ v tomto novomandejském dialektu
v fiadû „Semitica viva“.

74 Obsahuje persk˘ pfieklad textÛ (modliteb) vãetnû informací o jazyce a náboÏenství
(v mandej‰tinû s arabsk˘m pfiepisem).

75 Qoum az yád rafte, Teheran 1988.
76 Dopis B. Mubarakiho ze dne 14. 4. 2003. Podle informací z Iráku zemfielo v prvních

dnech války asi dvacet MandejcÛ pfiedev‰ím pfii bombardování iráckého území Ameri-
ãany.

77 Vláda nejprve pevnû stanovila dny svátkÛ, pozdûji od toho upustila a data urãovali
Mandejci. (S. Alsohairy, Die irakischen Mandäer…, 13.) Mandejsk˘ rok má 365 dní
a je rozdûlen do 12 mûsícÛ po tfiiceti dnech. Pût nadpoãetn˘ch dní kalendáfie je pfiidá-
no mezi 8. a 9. mûsíc roku. Bûhem tûchto pûti dní slaví Mandejci nejdÛleÏitûj‰í svátek
(Paruanaiia). ProtoÏe kalendáfi nezná pfiestupné roky, svátky se po ãtyfiech letech po-
souvají o den dfiíve oproti na‰emu kalendáfii.

78 P. Sluglett – M. Farouk-Sluglett, Der Irak seit 1958…, 272. The Mandaean Society of
America, The Sabian Mandaeans Face a Critical Moment…, 6. K poru‰ování lidsk˘ch
práv v Iráku viz napfi. David A. Korn, Human Rights in Iraq, (Human Rights Watch Bo-
oks), New York – London: Yale University Press 1990. K mocensk˘m strukturám re-
Ïimu Saddámu Husajna viz Eduard Gombár, Kmeny a klany v arabské politice, Praha:
Karolinum 2004, 177-203.



dodrÏování lidsk˘ch práv a samotní Mandejci hovofií o diskriminaci v ob-
lasti v˘chovy, ‰kolství a trhu práce, pfiedev‰ím v‰ak o stovkách MandejcÛ,
které jejich blízcí dodnes postrádají, ktefií byli muãeni nebo zabiti. Proto-
Ïe v‰ak nemûli politickomocenské ambice, nevystupovali s nároky na
autonomii atp., neãelili v této dobû teroru a pronásledování coby kulturní
ãi náboÏenská men‰ina (na rozdíl od KurdÛ a ‰íitÛ). Právû v tom spatfiuji
zásadní rozdíl v postavení MandejcÛ dnes oproti jejich postavení za reÏi-
mu Saddáma Husajna. Mandejci jsou dnes v Iráku ãasto terãem cílen˘ch
útokÛ primárnû ne jako zlatníci, ne díky individuálnímu nesouhlasu s re-
Ïimem, ale jako náboÏenská ãi etnická skupina. Zatímco dfiíve spojovali
perspektivy své obce pfieváÏnû s vlastní schopností pfiekonat neznalost
a vypofiádat se s modernizací spoleãnosti, dnes je zánik mandejské kultu-
ry/náboÏenství spojován s nebezpeãím vnûj‰ím, s extrémními formami is-
lámu. Pro poãtem nepatrnou obec pfiedstavuje ztráta kaÏdé „du‰e“, aÈ jiÏ
následkem bojÛ, útokÛ radikálÛ ãi nucen˘ch konverzí, kromû konkrétní
lidské tragedie i ohroÏení komunity jako takové. V̆ sledky nûkolikamûsíã-
ních v˘zkumÛ projektu Oxford Research International ukázaly, Ïe je‰tû
v roce 2005 pfievaÏoval u vût‰iny iráckého obyvatelstva optimistick˘ ná-
zor, Ïe v˘voj v Iráku spûje k dobrému konci. Na otázku na budoucí v˘voj
bezpeãností situace 70 % dotázan˘ch vyslovilo dÛvûru, Ïe se bezpeãnost
v Iráku v prÛbûhu roku zlep‰í. Svoji „osobní Ïivotní situaci“ posuzovalo
v roce 2005 71 % dotázan˘ch jako dobrou (29 % jako ‰patnou).79 Statis-
tické údaje v‰ak jen stûÏí mohou vypovídat nûco o tom, v jaké mífie se od
bfiezna 2003, kdy byl svrÏen Saddám Husajn, zhor‰ila situace men‰in.
Spoleãnû s kfiesÈany, Îidy a jezídy jsou Mandejci ãasto stavûni pfied alter-
nativy konverze, odchodu z Iráku nebo smrti. Radikálními náboÏensk˘mi
vÛdci jsou oznaãováni jako „neãistí“, muslimové jsou vyz˘váni k tomu,
aby s nimi nenavazovali kontakty, popfi. aby je pfiimûli ke konverzi. V opti-
ce radikálních islámsk˘ch skupin nepoÏívají men‰iny rovnocenn˘ statut
s muslimy, násilné ãiny páchané pod vlivem v˘zev radikálních vÛdcÛ na
„nevûfiících“ pak nejsou povaÏovány za skutky bezpráví. V krajní podobû
je zabití nevûfiícího chápáno dokonce jako zásluÏn˘ ãin.80

Souãasná irácká ústava deklaruje mezi základními principy jako ofici-
ální náboÏenství státu a základní pramen zákonodárství islám. ZároveÀ
v‰ak „garantuje plná náboÏenská práva na svobodu vyznání a náboÏenské

49 V̆ voj a promûny mandejské komunity

díky ‰kolní v˘uce stabilizován (s velkou pravdûpodobností na úkor druhé-
ho), o osudech dialektu ze zniãeného Chorram‰ahru nic nevíme.73 JiÏ
poãátkem 80. let sepsal ·ejch Sálem âohejli persk˘ úvod do mandejského
jazyka a náboÏenství s názvem „Lesk: Shrnutí náboÏensk˘ch ritÛ Sa-
bejcÛ“.74 Pro v˘uku mandej‰tiny pak sestavil nûkolik uãebních textÛ (i v˘-
ukové CD) a spolu s dal‰ími dobrovolníky ve ‰kole vyuãoval dûti i dospû-
lé. ·kolní v˘uka se ze skromn˘ch pomûrÛ – zaãínala na bfiehu fieky –
ãasem pfiesunula do kulturního a náboÏenského centra (mandi), které Man-
dejci v Ahwázu zfiídili z v˘tûÏku sbírky. Z publikací íránsk˘ch MandejcÛ
je tfieba zmínit je‰tû knihu o náboÏenství, jazyku a zvycích MandejcÛ „Za-
pomenut˘ národ“ od Salíma Berengiho.75

Souãasnost v Iráku

JiÏ samotn˘ Ameriãany veden˘ útok na Irák pfiinesl obûti na stranû
MandejcÛ.76 Záhy po zkázu pfiiná‰ejících náletech spojeneck˘ch vojsk za-
ãalo rabování a postupnû se stále více a více projevoval náboÏensky moti-
vovan˘ extremismus. Je velice tûÏké porovnávat souãasnou situaci se situ-
ací za Saddámova reÏimu. Mandejci byli státem uznávanou men‰inou,
smûli vefiejnû praktikovat kult, jejich svátky byly od roku 1972 oficiálnû
uznány státem a Mandejci bûhem nich nemuseli pracovat.77 Nicménû stej-
nû jako ostatní Iráãané byli vystaveni svévoli vÛdce, tlaku propagandy
a obãas i teroru v‰udypfiítomné tajné policie. Diktatura Saddámova reÏimu
postihla Mandejce stejnû jako ostatní Iráãany.78 Organizace monitorující

48 Jifií Gebelt

79 Pfii v˘zkumech se nûkolik t˘mÛ dotazovalo v období témûfi ‰esti mûsícÛ 1711 osob. Na
projektu „Oxford Research International“ se spolupodílel nûmeck˘ ãasopis Spiegel.
K metodice v˘zkumÛ a jeho v˘sledkÛm viz „Der Traum von der Normalität“, Der Spie-
gel, ã. 50, 2005, 134-138.

80 „Seit Jahrhunderten verfolgt: Mandäer im Irak. Ein Memorandum der Gesellschaft für
bedrohte Völker“, Juli 2004, 3n <http://www.gfbv.de/inhaltsDok.php?id=466&staInsi-
deTree=1>.
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(v mandej‰tinû s arabsk˘m pfiepisem).

75 Qoum az yád rafte, Teheran 1988.
76 Dopis B. Mubarakiho ze dne 14. 4. 2003. Podle informací z Iráku zemfielo v prvních

dnech války asi dvacet MandejcÛ pfiedev‰ím pfii bombardování iráckého území Ameri-
ãany.

77 Vláda nejprve pevnû stanovila dny svátkÛ, pozdûji od toho upustila a data urãovali
Mandejci. (S. Alsohairy, Die irakischen Mandäer…, 13.) Mandejsk˘ rok má 365 dní
a je rozdûlen do 12 mûsícÛ po tfiiceti dnech. Pût nadpoãetn˘ch dní kalendáfie je pfiidá-
no mezi 8. a 9. mûsíc roku. Bûhem tûchto pûti dní slaví Mandejci nejdÛleÏitûj‰í svátek
(Paruanaiia). ProtoÏe kalendáfi nezná pfiestupné roky, svátky se po ãtyfiech letech po-
souvají o den dfiíve oproti na‰emu kalendáfii.

78 P. Sluglett – M. Farouk-Sluglett, Der Irak seit 1958…, 272. The Mandaean Society of
America, The Sabian Mandaeans Face a Critical Moment…, 6. K poru‰ování lidsk˘ch
práv v Iráku viz napfi. David A. Korn, Human Rights in Iraq, (Human Rights Watch Bo-
oks), New York – London: Yale University Press 1990. K mocensk˘m strukturám re-
Ïimu Saddámu Husajna viz Eduard Gombár, Kmeny a klany v arabské politice, Praha:
Karolinum 2004, 177-203.



jsou registrováni v Ïádném sdruÏení. Navíc úfiady evidují Mandejce jako
Iráãany popfi. Íránce. Podle posledních zpráv MandejcÛ samotn˘ch jich jen
v posledních patnácti letech opustilo Irák dvanáct tisíc. Státy, do nichÏ mi-
grují, se odli‰ují spoleãensk˘mi a právními podmínkami, klimatem, roz-
trou‰eností ãi naopak soustfiedûností obce a strukturou pfiíchozí komunity.
Na základû kombinací tûchto faktorÛ pak mÛÏeme odli‰it diaspory s témûfi
ideálními podmínkami (napfi. Austrálie) od zemí, do nichÏ Mandejci od-
cházejí, ale jejich statut migrantÛ je tam dlouhodobû nejist˘. V zemích
s problematick˘m statutem, jako je tfieba Nûmecko, mají migranti ‰patné
podmínky pro socioekonomickou integraci, coÏ opût ztûÏuje zachování
skupinové identity. Tfietí skupinou jsou státy, které (z rÛzn˘ch dÛvodÛ)
fungují pfieváÏnû jen jako tranzitní a migrace do nich je jen doãasn˘m fie-
‰ením (napfi. S˘rie a Jordánsko).85

Pfienesení a opûtovné ustanovení kulturních, resp. náboÏensk˘ch a so-
ciálních vazeb v prostfiedí západní diaspory ztûÏuje fiada faktorÛ. Nûkteré
z nich patfií k typick˘m problémÛm migrace men‰in spojen˘m s jejich
etablováním se v novém prostfiedí, nûkteré specifické faktory si mandejská
komunita pfiiná‰í jiÏ ze své vlasti (zmínûná ‰patná obeznámenost s vlastní-
mi tradicemi a náboÏenstvím, neznalost jazyka tradice, nedostateãné seku-
lární vzdûlání knûÏí atp.).

PfieÏití komunity jako celku stûÏuje samotná rozpt˘lenost obcí po svûtû,
resp. v rámci jednotliv˘ch zemí, a s ní související nedostatek, nûkdy i na-
prostá absence duchovních autorit, kultick˘ch a spoleãensk˘ch prostor.
Mandejci jsou komunitou primárnû náboÏenskou, semknutou tradiãnû ko-
lem duchovní autority, a to i navzdory konstatovanému vzrÛstajícímu v˘-
znamu laikÛ. NáboÏenství je konstituujícím faktorem mandejské identity
a integrujícím prvkem komunit. Za nepfiítomnosti knûÏí mohou Mandejci
jako komunita sotva pfieÏít.

Jen v nûkolika diasporách mají dnes Mandejci spoleãné prostory, kul-
turní centra, kde se mohou setkávat, shromaÏìovat literaturu atp. Napfi. ve
vût‰inû evropsk˘ch státÛ si takové prostory jen pfiíleÏitostnû pronajímají,
stejnû jako vefiejné bazény pro konání kfitu (mas.buta) tam, kde klimatické
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praxe v‰em jednotlivcÛm“ pfii v˘slovném uvedení kfiesÈanÛ, jezídÛ a Man-
dejcÛ – SabejcÛ (ãl. 2.).81 Irácké úfiady ani spojenecká vojska v‰ak mnoh-
dy nejsou schopny ochránit civilní obyvatelstvo pfied útoky extrémistÛ
a prosazování práv garantovan˘ch ústavou je v nûkter˘ch ãástech Iráku o-
vládan˘ch povstalci nemoÏné. Zprávy o infiltraci extrémistÛ do státních
sloÏek nedÛvûru civilního obyvatelstva je‰tû zvy‰ují.82

Organizace monitorující dodrÏování lidsk˘ch práv i samotní Mandejci
dokládají fyzická napadání MandejcÛ v jejich domech ãi na vefiejnosti, do-
provázená hanobením mandejského náboÏenství ãi zastra‰ujícími nápisy
na zdech domÛ. Zdokumentovány jsou násilím vynucené hromadné kon-
verze, vraÏdy, únosy dûtí a Ïen spojené nûkdy s nucenou konverzí a „pfie-
v˘chovou“, dále rabování a vypalování domÛ.83 ProtoÏe státní úfiady jsou
mnohdy podezfiívány z podílu na diskriminaci náboÏensk˘ch men‰in nebo
minimálnû z tolerování tûchto jevÛ, obûti násilné incidenty ãasto vÛbec ne-
ohlásí, aby na sebe neupoutaly pozornost. Mandejci, ktefií tradiãnû odmí-
tají nosit a pouÏívat zbranû, se snaÏí konfliktÛm vyh˘bat, ãasto nevychá-
zejí ze sv˘ch domovÛ nebo naopak opou‰tûjí Irák, aby se vyhnuli dal‰ímu
pronásledování.

Mandejská diaspora84

Mandejci dnes Ïijí ve více neÏ patnácti zemích svûta. Pfiesné poãty mi-
grantÛ nelze urãit, protoÏe nûktefií Mandejci se ke komunitû nehlásí a ne-
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85 V S˘rii na‰lo údajnû útoãi‰tû asi 800 mandejsk˘ch rodin. Naprostá vût‰ina z nich zde
v‰ak po uplynutí dvou pÛlroãních legálních pobytÛ Ïije ilegálnû bez prostfiedkÛ a za-
mûstnání. K situaci v S˘rii viz Qais Saidi, „Ein Leben ohne Perspektive“, Bedrohte
Völker 37/2, 2006, 14-15. Podobnû jako S˘rie a Jordánsko je pouze pfiechodn˘m fie‰e-
ním migrace do zemí jako jsou Indonésie a Jemen, kam uteklo z Iráku nûkolik desítek
MandejcÛ. Spí‰e jako pouze tranzitní zemû byla aÏ dosud vnímána i âeská republika.
K situaci iráck˘ch uteãencÛ v Jordánsku viz Géraldine Chatelard, „Jordan as a Transit
Country: Semi-Protectionist Immigration Policies and Their Effects on Iraqi Forced
Migrants“, Working Paper No. 61, Florence: Robert Schuman Centre for Advanced
Studies European University Institute 2002.

81 „This Constitution guarantees … the full religious rights to freedom of religious belief
and practice of all individuals such as Christians, Yazidis, and Mandean Sabeans.“
<http://trade.gov/static/iraq_newconstitution.pdf> (25. 3. 2008) Text je vlastnû totoÏn˘
s ãlánkem 7 „Prozatimní ústavy“ z roku 2004 <http://www.cpa-iraq.org/govern-
ment/TAL.html> (25. 3. 2008). Bylo velk˘m zklamáním pro Mandejce, Ïe tento text
neuvádûl v˘slovnû Mandejce jako skupinu, jíÏ je garantováno právo na svobodu vy-
znání. Text znûní ústavy z r. 2005, kter˘ explicitnû vyjmenovává irácké men‰iny, je v˘-
sledkem dlouh˘ch vyjednávání, jeÏ s pfiedstaviteli vlády vedli Mandejci spoleãnû vÛd-
ãími osobnostmi dal‰ích komunit.

82 J. A. Baker III. – L. H. Hamilton, The Iraq Study Group Report…, 5n.
83 Viz poslední aktualizovanou verzi dokumentu „Sabian Mandaeans in Iraq Face Anni-

hilation: Report Produced by the Mandaean Human Rights Group“, January 2007. Text
obsahuje mj. seznamy zavraÏdûn˘ch a unesen˘ch MandejcÛ, útokÛ na Mandejce, zná-
silnûní a nucen˘ch konverzí vãetnû fotodokumentace nûkter˘ch pfiípadÛ.

84 Pojmem „diaspora“ zde rozumím komunitu v cizích místech a zároveÀ geografick˘
prostor, kde komunita Ïije. Steven Vertovec, „Religion and Diaspora“, in: Peter Antes
– Armin W. Geertz – Randi R. Warne (eds.), New Approaches to the Study of Religion
II: Textual, Comparative, Sociological and Cognitive Approaches, Berlin – New York:
Walter de Gruyter 2004, 275-303, 276. Hovofiím-li o „západní“ diaspofie, mám na mys-
li mandejské komunity v západní a stfiední Evropû, Severní Americe, Austrálii a na No-
vém Zélandu.
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ProtoÏe pfiedpokladem zaãlenûní do nov˘ch spoleãností je ovládnutí ja-
zyka pfiíslu‰né zemû, vyvstává naléhavû otázka, kter˘ jazyk se do budouc-
na stane komunikaãním pro celou komunitu. V nûkter˘ch diasporách (na-
pfi. ve ·védsku a v Austrálii) sice dosáhli Mandejci toho, Ïe se jejich dûti
mohou na základních ‰kolách v rámci v˘uky matefiského jazyka uãit man-
dej‰tinu, ale ta není jejich rodn˘m jazykem, a je otázkou, jak úspû‰n˘m se
tento projekt ukáÏe. Jedná se vlastnû o oÏivûní mrtvého jazyka, protoÏe no-
vomandejsk˘ dialekt, kter˘m se mluví v Íránu, odmítají iráãtí Mandejci ja-
ko (pfiedev‰ím per‰tinou) pokaÏenou formu jazyka a usilují o oÏivení man-
dej‰tiny star˘ch textÛ. Doposud je celosvûtovû komunikaãním jazykem
MandejcÛ arab‰tina, ale jazykové tûÏi‰tû generace, která se narodila v dia-
spofie, se napfi. v Austrálii pomalu zaãíná pfiesouvat k angliãtinû (ostatnû
podobnû jako u dûtí ãesk˘ch emigrantÛ v Austrálii).

Stejnû jako v Iráku pûstují Mandejci ãilé mezináboÏenské kontakty, a to
pfiedev‰ím s kfiesÈansk˘mi konfesemi. Pochopitelná je snaha získat mezi
kfiesÈansk˘mi církvemi silného a vlivného spojence jak pro aktivity kona-
né ve prospûch komunit v Iráku a Íránu, tak pro moÏnost etablování Man-
dejcÛ v diaspofie. Kromû tradiãních protestantsk˘ch církví a církve kato-
lické, usilují Mandejci napfi. na základû spoleãného aramejského jazyka
o prohloubení vztahÛ se syrsk˘mi kfiesÈany.90

Asi nejvût‰í nadûje na budoucnost spojují Mandejci s australskou dia-
sporou.91 Tamûj‰í komunita se rozrostla na témûfi ãtyfii tisíce MandejcÛ
a díky relativnû pfiízniv˘m imigraãním zákonÛm92 se v multureligiózní
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podmínky znemoÏÀují ãi znesnadÀují jeho konání v pfiirozeném prostfiedí.
Kultická praxe se za nepfiítomnosti knûÏí omezuje na rity, které mohou lai-
ci vykonávat sami. Vedle (spoleãn˘ch) modliteb jsou to pfiedev‰ím purifi-
kaãní rity konané ve vodû: ranní oãistná koupel (ri‰ama) a sebeponofiení
(t.ama‰a), které mÛÏe provádût kaÏd˘ Mandejec, aby se oãistil od hfiíchÛ.86

Za úãelem koordinace politick˘ch aktivit zakládají Mandejci v diaspofie
rÛzná sdruÏení a organizace, jeÏ zastupují jejich zájmy, nabízejí právní ser-
vis a snaÏí se pfiedstavit komunitu vefiejnosti. Jejich aktivity vût‰inou fiídí
a spravují vzdûlaní laici. DÛleÏitou roli pfiitom hrají nová média. Právû di-
aspora motivovala a zároveÀ umoÏnila uÏití médií a radikalizovala tím
moÏnost laikÛ podílet se na vedení obce. Na internetu jsou dnes k nalezení
desítky webov˘ch mandejsk˘ch stránek (vût‰inou v‰ak v arab‰tinû), jedno-
tlivé komunity pouÏívají internet a chat k fie‰ení aktuálních problémÛ. Mé-
dií uÏívají pfiedstavitelé komunit i k apelÛm na vlády západních zemí ve vû-
ci ochrany men‰in v Iráku, práva na azyl atp.87 Formování oficiálních
institucí zastfie‰ujících zájmy komunity patfií k typick˘m vzorcÛm zmûn
souvisejících s migrací a statutem men‰in, stejnû jako k nim patfií „politika
uznání“.88 Umocnûní obojího v‰ak u MandejcÛ není dáno jen pfiechodem do
diaspory popfi. nov˘mi technick˘mi moÏnostmi, n˘brÏ souvisí rovnûÏ s po-
litickou situací na Pfiedním v˘chodû, pfiedev‰ím v souãasném Iráku.

Podobnû jako v domácím prostfiedí jsou i v západních státech Mandejci
minoritou, jeÏ má zájem na integraci do spoleãnosti. Integrací v diaspofie
rozumím v navázání na Baumanna socioekonomické zaãlenûní, tzn. pfie-
vzetí povolání, osvojení jazyka, zpÛsobÛ vzdûlání, spoleãensk˘ch zpÛso-
bÛ, pfievzetí ideálu vzdûlání a blahobytu popfi. s dal‰ími generacemi narÛ-
stající identifikace s novou zemí, jeÏ nevyluãuje souãasné zachování
náboÏenské nebo kulturní svéráznosti.89 V tomto smyslu usnadÀuje inte-
graci na jedné stranû relativnû vysoká vzdûlanost laikÛ, na stranû druhé ru-
kodûlná dovednost MandejcÛ. I v západní diaspofie se Mandejci prosazují
ve sv˘ch typick˘ch fiemeslech jako zlatníci, ãasto ale i absolventi stfiedních
a vysok˘ch ‰kol pfiijímají jakékoli zamûstnání.
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86 E. S. Drower, The Mandaeans of Iraq and Iran…, 101 n; K. Rudolph, Die Mandäer
II…, 105-112.

87 Viz napfi. <http://www.mandaeanunion.org/index.htm> (25. 3. 2008) nebo v˘zvu Chos-
rowa Chohailiho „Mandäer von Völkermord bedroht“ uvefiejnûnou v periodiku Bed-
rohte Völker 37/5, 2006, 17.

88 S. Vertovec, „Religion and Diaspora…“, 283.
89 Martin Baumann, „Religion und ihre Bedeutung für Migranten: Zur Parallelität von

‚fremd‘-religiöser Loyalität und gesellschaftlicher Integration“, in: Religion – Migra-
tion – Integration in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Fachtagung am 22. April
2004. Dokumentation. Hg. von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration, Berlin 2004, 16-30, 24-29. 

90 Delegace australsk˘ch MandejcÛ vedená ganzibrou ·attarem Hillo nav‰tívila na pod-
zim roku 2006 sydneyského arcibiskupa, kardinála George Pella (St. Mary’s Cathed-
ral). Na webov˘ch stránkách arcibiskupství je zvefiejnûna arcibiskupova v˘zva z 22.
10. 2006 k ochranû MandejcÛ „Mandeans Persecuted“. <http://www.sydney.catho-
lic.org.au/Archbishop/STC/2006/20061022_1 264.shtml> (25. 3. 2008). O sympatiích
s baptisty v dánské diaspofie referuje K. Rudolph („Die Mandäer heute…“, 562.)

91 Informace jsem získal bûhem svého pobytu v mandejské komunitû v Austrálii. V kvût-
nu roku 2007 jsem byl hostem „Sabian Mandaean Association in Australia“ v období
nejdÛleÏitûj‰ího mandejského svátku Paruanaiia.

92 Agenturní zprávy a Mandejci samotní kritizovali pomûry v tzv. „detention centres“,
sbûrn˘ch táborech pro nelegální migranty (Curtin, Woomera, Baxter, Port Hedland).
Média referovala kolem roku 2002 o náboÏensky motivovan˘ch pronásledováních a ‰i-
kanování v uteãeneck˘ch táborech v Austrálii. Podle tûchto zpráv mûli i zde b˘t Man-
dejci a kfiesÈané vystaveni násilí ze strany muslimsk˘ch radikálÛ v fiadách uteãencÛ.
Australská vláda byla kritizována, Ïe situaci nefie‰í. Viz napfi. ãlánek sydneyského ko-
respondenta BBC Phila Mercera z 18. 5. 2002 „Religious Tensions in Asylum Camps“
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1994919.stm> (25. 3. 2008); dále Elizabeth
Kendal, „Severe Religious Intolerance in Detention Camps“, <http://www.hrwf.net/re-
ligiousfreedom/news/australia2002.HTM> (25. 3. 2008); Barney Zwartz, „Baptism of
Fire for Believers“, <http://theage.com.au/articles/2003/02/03/1044122320127.html>
(25. 3. 2008); „I write Freedom till I die“, <http://www.petitiononline.com/mandae-
an/petition.html> (25. 3. 2008). Podle m˘ch informací neÏili poãátkem roku 2007 ve
sbûrn˘ch táborech jiÏ Ïádní Mandejci.
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86 E. S. Drower, The Mandaeans of Iraq and Iran…, 101 n; K. Rudolph, Die Mandäer
II…, 105-112.
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89 Martin Baumann, „Religion und ihre Bedeutung für Migranten: Zur Parallelität von
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ZUSAMMENFASSUNG

Entwicklung und Transformationen der mandäischen Gemeinde

Auf dem Hintergrunde der modernen irakischen und iranischen Geschichte behandelt der
Artikel die Entwicklung und Transformationen der religiösen/kulturellen Minderheit der
Mandäer. Die Folgen der massiven Urbanisation des modernen Irak und der mit ihr verbun-
denen Migration werden verfolgt. Dank den besseren Ausbildungsmöglichkeiten in den ira-
kischen Städten haben sich die traditionellen Berufe der Mandäer verändert, anschließend
dann auch ihre ökonomische und soziale Lage. Die Kluft zwischen moderner städtischer Le-
bensweise und archaischer Religion, dazu der Zwang, die eigene Identität gegenüber An-
dersgläubigen zu behaupten, führten vor allem unter den gebildeten Laien zu Anforderun-
gen an Reformen. Die Diskussion drehte sich um die Vereinfachung der Zeremonien – vor
allem der „Taufe“ (mas.buta) – und um die Anpassung der Religion an neue Verhältnisse. Im
Irak Saddam Husseins bildeten die Mandäer eine vom Staat anerkannte Minderheit. Sie
konnten öffentlich ihre Zeremonien praktizieren. Da sie keine politischen Ambitionen hat-
ten, keine Autonomie anstrebten usw., konnten sie auch unter dem grausamen Regime als
Gruppe überleben. Die Perspektiven der Gemeinde wurden von ihnen überwiegend mit den
eigenen Fähigkeiten verbunden, der modernen Welt gerecht zu werden bei gleichzeitiger Er-
haltung der mandäischen Identität. Gerade in dieser Hinsicht hat sich die Lage nach dem
Sturz des Regimes grundsätzlich verändert. Der Ruf nach Reformen ist dem Kampf um das
bloße Leben zurückgetreten, und der Untergang des Mandäertums ist heute mit extremen
Formen religiös begründeter Intoleranz verbunden. Um das Leben zu reten sind in den letz-
ten Jahren tausende der Mandäer aus dem Irak ausgewandert. Heute leben sie in mehr als
15 Ländern. Der Artikel verfolgt die Besonderheiten der einzelnen mandäischen Diaspora-
kommunitäten und ihre Problematik.
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a pluralistické spoleãnosti dynamicky rozvíjí. V Austrálii jsou pro Man-
dejce optimální klimatické podmínky, podobné domácím, a Ïije zde v sou-
ãasnosti dostatek knûÏí pro vût‰inu obfiadÛ. Navíc od bfiezna roku 2007 je
to první a jediná diasporní komunita, která má k dispozici svatyni (mandi),
takÏe se zde mohou konat napfi. i obfiady za mrtvé masiqta a iniciace knû-
ze. Celkem zde Ïijí tfii knûÏí (tarmida) a jeden ganzibra. První knûz sem
pfiesídlil v bfieznu roku 1996 a byl to vÛbec první knûz, kter˘ ve 20. stol.
emigroval z Iráku nebo z Íránu. Mandaean Research Centre zaloÏené ro-
ku 1994 Majidem Mubarakim vydalo fiadu titulÛ – mandejsk˘ch textÛ i se-
kundární literatury – v ti‰tûné a elektronické podobû.93

Podobnû jako v Austrálii na‰li Mandejci moÏnost rozvíjet vlastní tradi-
ce také v Kanadû a v USA. První Mandejci – údajnû ‰lo o pût zlatníkÛ –
pfii‰li do USA z Iráku roku 1939 na Svûtovou v˘stavu, jeÏ se konala v New
Yorku.94 Diaspora vznikala ve dvou vlnách, první vût‰í poãet migrantÛ sem
pfii‰el bûhem irácko-íránské války a bezprostfiednû po ní, pfiíliv migrantÛ se
zv˘‰il v posledních nûkolika letech následkem eskalace násilí v Iráku.
Mandejské komunity najdeme na v˘chodním pobfieÏí i na západû USA
v Kalifornii. V̆ znaãnou postavou severoamerické diaspory je známá bás-
nífika a aktivistka Lamea Abbas Amara. V Detroitu Ïije jeden ganzibra
a komunita zde má k dispozici areál pro v˘kon kultu, jiÏ od poãátku 90. let
vydávají Mandejci v Severní Americe ãasopis Mandaee a od pol. 90. let
ãasopis Almandi. Stejnû jako v Austrálii jsou i komunity v Severní Ameri-
ce sloÏené z MandejcÛ íránsk˘ch i iráck˘ch.

V Evropû Ïijí Mandejci pfiedev‰ím ve ·védsku, Holandsku, Dánsku
a v Nûmecku. ·védská a holandská komunita ãítají dle dostupn˘ch infor-
mací pfies dva tisíce MandejcÛ. Men‰í skupina, asi dvou set MandejcÛ, po-
b˘vá v Anglii, v jejím ãele stojí v‰ak vÛbec nejv˘‰e postaven˘ mandejsk˘
knûz („Hlava národa“). Díky neustálému pfiílivu uteãencÛ se i v Evropû
poãet knûÏí pozvolna zvy‰uje. Dnes zde Ïije sedm z celkového poãtu pfii-
bliÏnû tfiiceti knûÏí. Pfiesto i tak velká diaspora jako nûmecká (pfiibliÏnû ti-
síc jedincÛ) nemá knûze ani stálé spoleãenské prostory.95
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93 Zmínit je tfieba pfiedev‰ím: Majid Fandi Al-Mubaraki – Haithim Mahdi Saaed – Brian
Mubaraki (eds.), Ginza Rba (The Great Treasure), Sydney: Majid Fandi Al-Mubaraki
1989; iid. (eds.), Qulasta: The Mandaean Liturgical Prayer Book, Book 1: Sidra d-Ni‰-
mata (Book of Souls), Sydney: Majid Fandi Al-Mubaraki 1989. Poãátkem 90. let zaãa-
li vydávat ãasopis Mandaean Thinker (vy‰lo 14 ãísel).

94 O komunitû v USA informuje Jorunn Jacobsen Buckleyová („Mandaeans in the USA
Today“; The Mandaeans…, xx). Dle jejích údajÛ Ïilo v polovinû 90. let v New Yorku
asi dvû stû MandejcÛ, v San Diegu asi ãtyfiicet. Od té doby se mandejská komunita
v Severní Americe rozrostla. Aktuální údaje nejsou známy.

95 V Nûmecku Ïijí Mandejci pfiedev‰ím v bavorsk˘ch mûstech (Norimberk a Mnichov).
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to první a jediná diasporní komunita, která má k dispozici svatyni (mandi),
takÏe se zde mohou konat napfi. i obfiady za mrtvé masiqta a iniciace knû-
ze. Celkem zde Ïijí tfii knûÏí (tarmida) a jeden ganzibra. První knûz sem
pfiesídlil v bfieznu roku 1996 a byl to vÛbec první knûz, kter˘ ve 20. stol.
emigroval z Iráku nebo z Íránu. Mandaean Research Centre zaloÏené ro-
ku 1994 Majidem Mubarakim vydalo fiadu titulÛ – mandejsk˘ch textÛ i se-
kundární literatury – v ti‰tûné a elektronické podobû.93

Podobnû jako v Austrálii na‰li Mandejci moÏnost rozvíjet vlastní tradi-
ce také v Kanadû a v USA. První Mandejci – údajnû ‰lo o pût zlatníkÛ –
pfii‰li do USA z Iráku roku 1939 na Svûtovou v˘stavu, jeÏ se konala v New
Yorku.94 Diaspora vznikala ve dvou vlnách, první vût‰í poãet migrantÛ sem
pfii‰el bûhem irácko-íránské války a bezprostfiednû po ní, pfiíliv migrantÛ se
zv˘‰il v posledních nûkolika letech následkem eskalace násilí v Iráku.
Mandejské komunity najdeme na v˘chodním pobfieÏí i na západû USA
v Kalifornii. V̆ znaãnou postavou severoamerické diaspory je známá bás-
nífika a aktivistka Lamea Abbas Amara. V Detroitu Ïije jeden ganzibra
a komunita zde má k dispozici areál pro v˘kon kultu, jiÏ od poãátku 90. let
vydávají Mandejci v Severní Americe ãasopis Mandaee a od pol. 90. let
ãasopis Almandi. Stejnû jako v Austrálii jsou i komunity v Severní Ameri-
ce sloÏené z MandejcÛ íránsk˘ch i iráck˘ch.

V Evropû Ïijí Mandejci pfiedev‰ím ve ·védsku, Holandsku, Dánsku
a v Nûmecku. ·védská a holandská komunita ãítají dle dostupn˘ch infor-
mací pfies dva tisíce MandejcÛ. Men‰í skupina, asi dvou set MandejcÛ, po-
b˘vá v Anglii, v jejím ãele stojí v‰ak vÛbec nejv˘‰e postaven˘ mandejsk˘
knûz („Hlava národa“). Díky neustálému pfiílivu uteãencÛ se i v Evropû
poãet knûÏí pozvolna zvy‰uje. Dnes zde Ïije sedm z celkového poãtu pfii-
bliÏnû tfiiceti knûÏí. Pfiesto i tak velká diaspora jako nûmecká (pfiibliÏnû ti-
síc jedincÛ) nemá knûze ani stálé spoleãenské prostory.95
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93 Zmínit je tfieba pfiedev‰ím: Majid Fandi Al-Mubaraki – Haithim Mahdi Saaed – Brian
Mubaraki (eds.), Ginza Rba (The Great Treasure), Sydney: Majid Fandi Al-Mubaraki
1989; iid. (eds.), Qulasta: The Mandaean Liturgical Prayer Book, Book 1: Sidra d-Ni‰-
mata (Book of Souls), Sydney: Majid Fandi Al-Mubaraki 1989. Poãátkem 90. let zaãa-
li vydávat ãasopis Mandaean Thinker (vy‰lo 14 ãísel).

94 O komunitû v USA informuje Jorunn Jacobsen Buckleyová („Mandaeans in the USA
Today“; The Mandaeans…, xx). Dle jejích údajÛ Ïilo v polovinû 90. let v New Yorku
asi dvû stû MandejcÛ, v San Diegu asi ãtyfiicet. Od té doby se mandejská komunita
v Severní Americe rozrostla. Aktuální údaje nejsou známy.

95 V Nûmecku Ïijí Mandejci pfiedev‰ím v bavorsk˘ch mûstech (Norimberk a Mnichov).


