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Předmluva

Přítomnost islámu na evropském kontinentě není zdaleka pou-
ze novodobou záležitostí – jeho  vliv na utváření Evropy se datuje 
již řadu staletí. V poslední době se však o islámu hovoří převážně 
v souvislosti s teroristickými útoky páchanými ve jménu islámu 
a s problémy komunit novodobých muslimských přistěhovalců 
do západní Evropy. Objevují se tak nové hrozby a nové otázky nad 
budoucností Evropy, ve které islám hraje stále silnější roli.

Sborník „Islám v Evropě – obohacení, nebo nebezpečí?“ 
shrnuje texty ze semináře se stejným názvem, který CEP uspořá-
dal 14. prosince 2005, a přináší další doplňkové texty, které na 
nastolenou otázku pohlížejí z různých úhlů.

V části A sborníku jsou zařazeny příspěvky Benjamina Kura-
se – spisovatele působícího v Londýně, Zdeňka Müllera – ara-
bisty působícího ve Francii, Tomáše Pojara – náměstka ministra 
zahraničních věcí a Jiřího Weigla – vedoucího Kanceláře pre-
zidenta republiky. Benjamin Kuras vyzývá k sekularizaci islámu 
– k jeho odpoutání od státu a k jeho vstupu na volný trh idejí, kde 
by nenásilně soutěžil jak s jinými náboženstvími tak s atheismem. 
Zdeněk Müller poukazuje na vykořeněnost muslimských komu-
nit ve Francii, která je živnou půdou pro fanatismus. Tomáš Pojar 
vyvrací tezi, že by příčinou  islámského terorismu byla chudoba. 
Jiří Weigl vidí problém v evropském multikulturalismu, který brá-
ní menšinám v přirozeném začlenění do společnosti a ponechává 
je v předměstských ghettech.

Do části B jsme požádali o příspěvek Luboše Kropáčka – 
 orientalistu a afrikanistu, profesora Filosofické fakulty University 
Karlovy, Vladimíra Sáňku – ředitele Islámského centra v Praze, 
Romana Jocha – ředitele Občanského institutu a Bronislava 
Ostřanského – arabistu z Orientálního ústavu Akademie věd 



A
Texty ze semináře 
„Islám v Evropě – 

obohacení, 
nebo nebezpečí?“

(14 . 12 . 2005)

ČR. V tomto oddíle jsme přetiskli také rozhovor s Jiřím Weig-
lem, který vyšel v týdeníku Euro, a esej „Islamizace Evropy“ od 
anglického politologa Davida Pryce-Jonese, který loni publiko-
val Občanský institut.

Do části C editorka zařadila grafy s počty a procentuální-
mi podíly muslimského obyvatelstva ve vybraných evropských 
zemích.

Tento sborník rozhodně není černobílým pohledem na otáz-
ky spojené s přítomností islámu v Evropě, snaží se hledat příčiny 
vážných problémů, které jsou s tímto fenoménem spojeny. 

Někdo by mohl namítnout, že problém „islamizace Evropy“ se 
netýká České republiky, která žádné problémy s muslimskými 
komunitami ani islámským terorismem nemá. Problémy západní 
Evropy však mohou být pro nás velmi poučné. Je-li řada problé-
mů umělého přistěhovalectví a vykořeněných ghett způsobena 
evropským modelem sociálního státu, který kombinací sociálních 
dávek, minimální mzdy, omezenou smluvní volností v pracovních 
vztazích a pokryteckým obhajováním multikulturalismu syste-
maticky vytlačuje vlastní občany z pracovního trhu, pak bychom 
měli vidět, jakým směrem se nevydávat, ať už se samotný islám 
dokáže modernizovat či nikoliv.

Václav Klaus 
31 . 5 . 2006
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Protože tímto tématem vstupujeme na tenký led, pokládám 
za užitečné předem ujasnit několik věcí. Nechovám žádné před-
sudky vůči muslimům – mám dostatečný počet muslimských 
přátel, abych to mohl prokázat. Nechovám ani žádné předsudky 
vůči islámu samotnému – mám dostatečně prostudované dějiny, 
abych věděl, že islám dokázal více než půl tisíciletí tvořit velkole-
pou civilizaci, vedle níž tehdejší civilizace evropská vypadala jako 
ušmudlaný bratrovražedný analfabet.

Věřím se Salmanem Rushdiem, že současná bigotnost a krutost 
islámských fanatiků nepředstavuje samotnou esenci islámu a že 
islám potřebuje a je schopen reformovat se a liberalizovat, tak 
jako toho bylo schopné kdysi stejně bigotní a kruté křesťanství. 
Souhlasím s Rushdiem i v tom, že tato reforma se nemůže zrodit 
v islámských zemích s autoritářskými vládami, nýbrž mezi musli-
my západními vyrůstajícími v demokratické tolerantní a sekulární 
společnosti jako náboženská menšina – a že tudíž muslimové na 
demokratickém západě mají za budoucí humanizační vývoj islá-
mu a světa zvláštní odpovědnost a možná i Bohem dané poslání. 

Jako náruživý student kulinárních věd dávám kdykoli před-
nost jídlu z kterékoli islámské země před jídlem českým a často 
mě rmoutí, že ho tady není víc. Jako stejně náruživý student vína 
se modlím, aby se islám stačil reformovat a liberalizovat, než nad 
Evropou získá nadvládu. Jako náruživý zbožňovatel ženské krá-
sy se chvěji nadějí, že se islám reformuje než mně začne být lho-
stejné, že kolem mě všechny ženy chodí zahaleny od hlavy k patě. 
Teď se pokusím zamyslet nad tím, od čeho se islám bude muset 
liberalizovat, aby opět mohl být ve světě silou kreativní místo 
destruktivní. 

Nepřítelem je islámská Umma

Benjamin Kuras

spisovatel, Londýn
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Kdo je terorista?

Bezpečnostní služby se už několik let snaží vytvořit „profil“ 
typického teroristy, aby měly větší šance je odhalit a dopadnout 
ještě dřív, než začnou zabíjet. Západní rozvědky si každou chví-
li postesknou, jak se jim nedaří rekrutovat agenty z řad místních 
muslimů, takže nemají k dispozici žádné informace zevnitř tero-
ristických organizací. Muslimské agenty se nedaří rekrutovat 
z velice jednoduché příčiny, kterou si západní vlády ještě pořád-
ně neposkládaly v hlavě. Podle islámských zákonů muslim, který 
zradí druhého muslima bezvěrcům, nebo se s bezvěrci proti dru-
hému muslimovi spolčí, podléhá trestu smrti. Politici, kteří na 
své muslimské spoluobčany naléhají, aby s policií spolupracovali 
a vydávali jí své podezřelé souvěrce, od nich žádají, aby pro slávu 
svých adoptovaných zemí páchali sebevraždu.

A tak rozvědkám a kontrarozvědkám nezbývá, než si dál prac-
ně vypiplávat sociologické a psychologické profily teroristů, kte-
ří už atentáty spáchali. Ale potýkají se s věčným problémem. Jen 
co se jim podaří takový profil pravděpodobného teroristy vytvo-
řit, udeří někde terorista úplně jiný. A příště zas úplně jiný. Spo-
řádaní otcové šťastných rodin. Milovníci kriketu. Úspěšně studu-
jící synové úspěšných podnikatelů. Jamajští černoši. Modrooké 
Belgičanky. Všichni dokonale bezúhonní, bez jediné poskvrny 
na charakteru, bez záznamů v policejním rejstříku. Lidé, které 
jednoduše není možné identifikovat, tím méně dopadnout před 
činem.

Po identifikaci londýnských atentátníků už bezpečnostní služ-
by dospěly k závěru, že jasný profil teroristy se vypracovat nedá, 
neboť je-li možné do sebevražedného atentátu vmanipulovat 
pokojné britské muslimy narozené a vzdělané v Británii nebo 
v Belgii, není z profilu potenciálního teroristy možné stoprocent-
ně vyloučit žádný typ muslima, sebevzdělanějšího, sebebelaska-
vějšího, sebeúspěšnějšího. Což neznamená, že je oprávněné kte-
réhokoli podezírat, pouze jej nelze vyloučit. Asi podobně jako 
nebylo možné v nacistickém Německu jako potenciálního vraha 
vyloučit žádného Němce a Rakušana jakéhokoli typu, kromě těch, 
co už byli v koncentračních táborech.

Masové vrahy z Němců nedělal německý patriotismus a dokon-
ce ani nacionalismus. Udělala je z nich víra, že ve jménu jakého-

si vyššího principu zvaného „německý národ“ se sluší beztrest-
ně vraždit kohokoli, včetně příslušníků svého národa. Stejně tak 
teroristy z muslimů nedělá samotný islám, nýbrž víra, že se ve 
jménu islámu sluší beztrestně vraždit kohokoli, včetně přísluš-
níků své víry. 

Jakmile jsme začali vraždit beztrestně, potřebujeme si to morál-
ně obhájit tím, že vražděným nasadíme nějakou tu prasečí hla-
vu podřadné rasy nebo víry, záškodníků ohrožujících národ či 
Boha, zloduchů, před nimiž se musíme bránit tím, že je odlidští-
me a jako škodnou havěť vyhubíme. Jejich hromadná smrt se tak 
stává jejich vinou a naší slávou. Je to psychologický postup, který 
se opakuje znovu a znovu, pokaždé, když se někdo někde chystá 
někoho hromadně zmasakrovat.

Teroristé by sebe a druhé nevyhazovali do povětří, kdyby 
neměli z mozků vygumován rozum, laskavost, soucit a smysl pro 
mír. Kdyby jim někdo opakovaně a dlouhodobě nevštěpoval, že 
vraždit je správné, neboť si to žádá jejich Bůh. Hlavními a nej-
nebezpečnějšími útočníky na civilizovaný svět tak nejsou sebe-
vražední pěšáci, nýbrž agresivní imámové hlásající pod ochra-
nou demokratické svobody slova nenávist a neloajalitu vůči svým 
západním hostitelům a vychovávající mladé evropské muslimy 
k vraždám. Jejich úloha v současném islámu je táž, jaká byla úloha 
nacistických gauleiterů a komunistických politruků: manipulovat 
a zfanatizovat své přívržence k nenávisti a vraždění.

Proto obranu proti terorismu bude nutné vést omezením moci 
a vlivu imámů a jejich nahrazováním evropsky vzdělanými mus-
limskými intelektuály jako je Rushdie, kteří by si uvědomovali, že 
islám nikde nikdy neměl takovou svobodu, jakou má dnes v Evro-
pě, a to ani v islámských zemích za těch nejtolerantnějších vla-
dařů. Že bez pokojného sžití se s evropskou tolerancí a přijetím 
principu pokojného dialogu idejí sám zakrní v hlubokém středo-
věku a strhne s sebou celý svět do barbarství.

Kdo věří v Abrahámova Boha, nemůže nevědět, že nedokon-
čené obětování Izáka nese toto poselství: Tvůrce vesmíru nežádá 
lidské oběti, nýbrž laskavé a spravedlivé skutky. Toto poselství je 
obsaženo i v islámu. Ale dokud je neučiní klíčem své víry, nebude 
schopen míru.

12



14 15

Dá se válka s terorismem vyhrát?

Příliš mnoho politologů nás dnes poučuje, že nad islámským 
terorismem nemůžeme zvítězit a budeme si na něj muset zvykat 
jako na samozřejmý prvek současného života. Je to prý proto, že 
není státem, proti kterému by se dala vést obranná odveta a jeho 
pachatelé jsou často plnoprávnými občany nebo rezidenty našich 
zemí. A že tudíž nemůžeme bojovat proti abstraktnímu terorismu, 
nýbrž jen proti konkrétním teroristům, kteří nejsou vojáky nepřá-
telského státu, nýbrž zločinci páchající trestné činy v demokratic-
kých zemích a tudíž požívající veškeré ochrany demokratických 
zákonů.

Politologové liberálně sociálního cítění nás napomínají, že si za 
to můžeme sami, protože se k etnikům, z nichž teroristé vyrůsta-
jí, nechováme dost laskavě a štědře, a tím z nich děláme teroristy 
sami. A že tato etnika jsou v zásadě mírumilovná, až na tu hrstku 
mimořádně fanatických extrémistů.

Politologové s láskou ke svobodě nám připomínají, že největší 
hodnotou naší civilizace je osobní svoboda a že chceme-li ji mít, 
nesmíme podléhat pokušení ji omezovat ani ve prospěch větší 
bezpečnosti, neboť právě tím bychom přiznali vítězství teroris-
tům, jimž je naše individuální svoboda největším trnem v oku. Že 
tedy, dotaženo logicky, se nesmíme bránit, neboť obrana by byla 
naší prohrou a jejich vítězstvím. 

Z obyčejného pudu sebezáchovy se pokusme na chvíli polito-
logům nevěřit. Abychom válku proti terorismu vést mohli, museli 
bychom se pokusit identifikovat stát, který proti nám válčí. Bude 
to stát trochu jiný, než na jaké jsme historicky zvyklí. Pomůže nám 
k tomu samotná islámská doktrína, která zavedla do světa abso-
lutní ztotožnění státu, národa, lidu, zákona a ideologie. Tento vše-
obsažný stát a národ se jmenuje „Umma“ a znamená to něco jako 
„celosvětová komunita islámských věrných“. Má své všude platné 
zákony a jeho státním územím je celý svět, který je podle islámské 
doktríny jen prozatímně rozdělený na část, kde Umma už vládne 
a část, kde Umma ještě nevládne, ale vládnout bude, protože to je 
vůle Boží.

Tu první část tvoří státy s islámskými vládami, kde se v posled-
ním desetiletí dá pozorovat prudce sílící moc fundamentalistic-

kého islámu, od štvavých médií přes omezování práv žen, po styl 
oblékání. Vlády a státní systémy, které dosud vládnou v té druhé 
části, jsou perverzí Božích zákonů, tudíž nelegitimní. Umma má 
proto svatou povinnost je svrhnout. 

Tato doktrína je prvotní příčinou islámského terorismu. A na té 
nic nezměníme laskavou argumentací, nýbrž jen tím, že to Ummě 
znemožníme takovým způsobem, aby tuto doktrínu mohla s čis-
tým svědomím ze své ideologické výzbroje vymazat jako historic-
ký omyl. Abychom si k tomu dodali odvahu – vlastně spíš strach 
– potřebujeme si identifikovat, jak Umma funguje. 

Umma od svých občanů nepřipouští žádné pochybnosti o tom, 
zda její vládci mají či nemají pravdu či právo vládnout. Ty by byly 
urážkou islámu a vůle Boží, což je hrdelní zločin. Současnou a sku-
tečnou vládou Ummy je rozsáhlá mezinárodní síť teologických 
seminářů zvaných madrasa, na nichž se vyučuje, jak nenávidět 
vše, co není islám, a jak dosáhnout toho, aby to přestalo existo-
vat. Tím není jen Západ – jak se nám politologové snaží namlu-
vit – nýbrž i Rusko, Indie, Thajsko, Filipíny, Východní Timor, Bali 
a Afrika, proti nimž Umma vede již řadu let vytrvalou a vražednou 
válku. Na Čínu si zatím netroufá. 

Z madras vycházejí dokonale zfanatizovaní imámové, kteří 
jsou rozesíláni do islámských komunit v celém světě. Jejich funk-
cí je zpracovávat muslimy kdekoli na světě pro nevyhnutelnost 
vítězství islámu jako jediné a poslední pravdy Tvůrce vesmíru. 
Stát Umma, se svými madrasami, je bohatě financovaný jednak 
z grantů Saúdské Arábie, jednak z povinných charitativních daní 
muslimů na celém světě. Vyžaduje loajalitu každého muslima, ať 
žije kdekoli. Nepovoluje demokratický dialog, neboť demokracie 
je systém vytvořený člověkem, navíc tím nenáviděným člověkem 
západním, žido-křižácko-sekulárním, tudíž a priori urážkou jména 
Všemohoucího, Všudypřítomného a Milosrdného. 

Početní síla a politická moc Ummy roste jednak vysokou porod-
ností, jednak snadností konverze na islám a trestem smrti za pře-
stup z islámu na jiné náboženství. Ten se sice v současné době 
a dočasně ve většině zemí důsledně nepraktikuje, ale zůstává pev-
ným článkem islámského zákoníku.
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Totalitní ideologie

Přiznejme politologům, že tuto válku proti nám aktivně nevede 
úplně každý muslim a že existují i muslimové mírumilovní. Všim-
něme si ale, jak málo muslimů veřejně vyslovuje nespokojenost 
s jakýmkoli aspektem vládnutí Ummy, s jejím trvalým ekonomic-
kým bankrotem a sociálními nespravedlnostmi, a jak téměř žádný 
muslim vůči ní nevede aktivní opozici. Protože je to stát bez opo-
zice, je to stát totalitní, a jako všechny totalitní státy vládne potla-
čením diskuse, vymýváním mozků, násilím a strachem. 

Daří se mu to i v západních zemích, kde se i ti demokraticky 
smýšlející muslimové snaží si Ummu neznepřátelit. Proto nás tak 
často překvapují naši muslimští přátelé, když se v kritické chví-
li Ummy emočně zastávají, i když racionálně vědí, že neprávem. 
Nedělají to nutně z nenávisti k demokratickému státu, jehož jsou 
občany, a dokonce ani z upřímné náboženské víry, nýbrž z pudu 
sebezáchovy. Neloajalitu totiž Umma trestá, demokracie ne. 

Až si troufneme islámský terorismus takto definovat jako tota-
litní vládu státu, který ohrožuje naši existenci a jehož občané jsou 
nesvobodní a nesvéprávní jako občané každého totalitního státu, 
teprve pak budeme moci jeho vražednou výzvu přijímat jako vál-
ku. A jeho občany žijící u nás – ať už přišli nedávno, nebo se tu 
narodili a mají i naše občanství – pak rozlišovat na dvě kategorie: 
Na jedné straně disidenty, ať už aktivní nebo pasivní, kteří u nás 
hledají politický azyl a fyzickou ochranu, protože stejně vášnivě 
jako my věří ve svobodu a demokracii a jsou ochotní ji bránit. 

Na druhé straně všechny ostatní. Ti první jsou nám přínosem 
a máme povinnost je před pomstou jejich státu chránit. Před těmi 
druhými máme povinnost chránit sebe, svůj stát, svou kulturu, 
svůj život. Toto principiální rozlišení a metody, jak obě kategorie 
identifikovat a jak potom vůči nim odlišně postupovat, by měly 
být co nejdřív zabudovány do legislativy EU jako dodatek k dneš-
nímu zákonu o lidských právech, jehož současná nerozlišující 
aplikace aktivitám teroristů napomáhá. 

Zároveň vládcům Ummy dát jasně najevo, že nenechají-li nás 
v míru, použijeme na svou obranu všechny možné technologie, 
které máme a ona zatím ještě nemá. A že mír mezi námi dvěma 
bude možný teprve tehdy, až i ona poskytne všem svým občanům 

táž práva a svobody, jaké mají u nás. Nebo jsme už zapomněli, čím 
Reagan porazil komunismus? 

Racionální sekularismus

Tento objev možná překvapí většinu věřících, k nimž se počí-
tám: Nejbezpečnější obrana proti náboženskému fanatismu je 
důsledný a nekompromisní racionální sekularismus. Ten jediný 
dokáže zaručit, aby se mohla mírumilovně praktikovat a vyvíjet 
všechna náboženství, aniž by kterékoli z nich mohlo svého posta-
vení zneužívat k politické a mocenské manipulaci a vnucování 
doktrín, dogmat a utopií.

Pro upřesnění: racionální sekularismus není totéž, co atheis-
mus. Atheismus může být stejně iracionální, bigotní a dogmatic-
ký jako to nejfanatičtější tmářské náboženství. Svým fanatickým 
popíráním existence Vyššího Principu, arogantní presumpcí 
člověka jako nejvyššího kritéria lidského jednání, bigotní víry 
v náhodnost tvoření a evoluci, se dopouští téže myšlenkové 
tyranie – na věřících i nevěřících – od jaké nás osvobodilo osví-
cenství. 

Atheismus není produktem osvícenství, nýbrž reakcí na něj. 
Zásadním přínosem osvícenství bylo otevření „volného trhu ide-
jí“. Atheismus jej opět zavírá do klece. Nacismus ani marxismus 
nejsou sekularismy ani atheismy, nýbrž pohanská náboženství 
zbožňující moc a mocipány a vyžadující lidské oběti.

Volný trh idejí stojí na principu, že každý má právo nevěřit nic 
i věřit cokoli, co dokáže racionálně obhájit v mírumilovné debatě 
intelektuálních argumentů bez uplatňování mocenských nástro-
jů. Jestliže to na volném trhu neobhájí, je jeho povinností pone-
chávat si to jen pro vlastní potřebu jako nástroj zlepšování sebe 
a okolí, s vědomím, že jiným jednotlivcům mohou k témuž sloužit 
nástroje jiné. Platnost a užitečnost těchto nástrojů se soudí jen 
podle jejich výsledků.

Protože racionální sekularismus nestraní žádnému nábožen-
ství ani atheismu, nýbrž jen racionálnímu ověřování, může na 
tomto trhu být spolehlivým rozhodčím dozírajícím, aby všichni 
hráli podle týchž pravidel. Díky sekularismu si můžeme všichni 
studovat a praktikovat kterékoli náboženství, které se nám v ten 
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či onen den zlíbí. Díky sekularismu nemůže žádné nábožen-
ství perzekvovat žádné jiné. Islám, jako všechna náboženství, 
potřebuje demokratický sekularismus jako ochranu nejen před 
 ostatními náboženstvími, nýbrž i před sebou samým. Útok kte-
réhokoli náboženství na sekularismus je útokem na svobodu 
vyznání, tedy na všechna ostatní náboženství. Proto by všichni 
mírumilovní věřící měli sekulární demokracii bránit do posled-
ního dechu.

Náboženský fanatismus

Všechna náboženství prošla historickými fázemi, kdy byla zne-
užita jako mocenské nástroje. Perzekuce jiných náboženství pa-
třila mezi jejich nejoblíbenější sporty. Pod vlivem osvícenského 
západního racionálního sekularismu, který po dvě staletí kolo-
nizoval většinu planety, se s volným trhem idejí, jeho pravidly 
a principem mírumilovné debaty sžila všechna náboženství – kro-
mě islámu. 

Ostatní náboženství se naučila soucitu a humoru. Z kdysi vese-
lého, tvořivého a optimistického islámu se stal bezhumorný, ego-
centrický a neúprosný vztekloun. Náboženství, která se volnému 
trhu přizpůsobila, se stala bohatým kulturním a civilizačním pří-
nosem jedno druhému a celé lidské civilizaci. Islám se naopak 
dostává do nové fáze totalitní mocichtivosti a krvežíznivosti, 
zbožňování destrukce a smrti, nenávisti k ideové konkurenci, ne-
ochoty a neschopnosti soutěžit na volném trhu idejí. Pod rouškou 
čistého monotheismu praktikuje nové pohanství zbožňující moc 
a násilí a vyžadující lidské oběti. 

Je tím smrtelně nebezpečný nejen západní civilizaci, nýbrž 
všem svobodně a mírumilovně hlásaným idejím a jejich nosite-
lům. A nakonec i sobě samému, jako principu jednoty, nekoneč-
nosti a věčnosti laskavého rozmanitého tvoření. „Rahman irrahim 
– Milosrdný a soucitný“ je v islámu jedno z nejčastěji používaných 
jmen Božích. Čím víc se ale islám – a kterékoli náboženství – snaží 
prosazovat násilím, tím méně na volném trhu idejí může obstát 
bez násilí a tím víc se zase musí prosazovat násilím. Dostává se tak 
do začarovaného kruhu, který akceleruje setrvačností balistické 
střely a zastaví se až nějakou kolosální explozí.

Problém je jen ten, že by tou explozí mohl s sebou vyhodit do 
povětří polovinu lidstva. A tak racionálnímu sekularismu nestačí 
jen pískat faul, nýbrž jeho vražednou balistickou střelu explodo-
vat někde na půli cesty, ještě ve vzduchu. Obrazně řečeno, pokud 
možno. A pak její střepy opět posbírat v něco světu užitečného, 
čím kdysi islám byl a opět může být. Abychom se opět mohli 
kochat jeho velkolepou kulturou, aniž by nám z ní běhal mráz po 
zádech. Ve jménu náboženství se v dějinách povraždilo víc lidí, 
než ze všech ostatních důvodů dohromady. Už by nám to mohlo 
stačit.
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Stává se z evropských muslimů tyranská menšina, snažící se 
násilím vnutit své představy o světě okolní společnosti a překrýt 
autoritářstvím principy rovnosti a svobody? Taková otázka je 
namístě, pohlížíme-li na islám v evropských zemí prismatem vraž-
dy nizozemského filmaře Theo Van Gogha, atentáty v Madridu 
a Londýně nebo nedávnými tři týdny trvajícími nepokoji na před-
městích velkých francouzských měst. Islám není fanatičtější než 
ostatní světová náboženství, ale ohrožuje ho náboženská ideolo-
gie islamismu. Radikální islamismus má předpoklady získat maso-
vou základnu, uchopit moc ve více zemích světa, těžit z ústupků, 
které mu dělají tápající vlády, a ze vstřícnosti některých levico-
vých progresistů.

Islám a islamismus

Ve všech evropských zemích není situace stejně vypjatá. 
V Německu a Velké Británii jsou muslimské komunity sice počet-
né, ale etnicky odlišné od těch, které se objevují ve Francii. Ně-
mečtí a britští muslimové mají zpravidla nearabské kořeny a etnic-
ky jsou to v prvním případě převážně Turci a ve druhém případě 
Indové a Pákistánci. Naopak ve Francii je imigrace výrazně arab-
ská a především maghribská, tedy pocházející ze tří severoafric-
kých arabských zemí. 

V Německu a Británii je sice prokázáno, že část imigrantů pod-
léhá propagandě radikálních stoupenců islamismu a může se 
zaplést do sítí mezinárodního terorismu, ale ve Francii se nachá-
zí většina přistěhovalců pod přímým nebo nepřímým nábožen-
ským, ideologickým, finančním a politickým vlivem rozmanitých 
formací radikálního islamismu. Islám se tu proto stal nejen úzce 
etnicko-náboženskou otázkou, ale přináší rovněž problémy histo-

Tyranská menšina terorizuje okolí

Zdeněk Müller

arabista, Paříž
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rické, ekonomické, společenské a ideologické povahy. V nebezpe-
čí se přitom ocitá samotná vnitřní rovnováha společností evrop-
ských států, nových domovů včerejších přistěhovalců z muslim-
ského světa. 

Islám nepředstavuje, jak je dobře známo, jen náboženství, ale 
je také velice pevně spojen s představou společenského uspořá-
dání a praktickou podobou veřejné a politické aktivity. Islámský 
boží zákon šaría se netýká jen lidského individua jako věřícího, 
ale usměrňuje člověka také v jeho životě společenském a politic-
kém. Je proto logické a téměř nevyhnutelné, že moderní předsta-
va občanství, jež je založeno na individuální autonomii, rovnosti 
před zákonem a na svobodě, a islámský náboženský rámec vychá-
zející z heteronomie, nerovnosti pohlaví před zákonem a požadu-
jící podřízenost, se musejí střetnout. 

Také proto nemá žádná muslimská země demokracii moderní-
ho liberálního pojetí. Dekolonizace arabského Maghribu nebyla 
spojena se vznikem moderních demokratických politických insti-
tucí a nezávislost doprovázel v Maroku, Alžírsku a Tunisku návrat 
k politickým formám více či méně despotickým, více či méně 
autoritářským a adaptovaným na společenské poměry, mravy 
a způsob myšlení zemí s muslimskou většinou.

Islám zůstane neslučitelným s moderním občanstvím, pokud si 
neosvojí kritičnost a zároveň toleranci vůči kritice, jdoucí až na 
pole samotného náboženství, a pokud se nevzdá principů nerov-
nosti a podřízenosti, s nimiž je spojen. Islám musí následovat pří-
klad judaismu a křesťanství, což jsou srovnatelná monoteistická 
náboženství, jež si zakázala vyvíjet nátlak na moderní demokra-
tický a nenáboženský stát a zřekla se politické dimenze. Jen tako-
vý kritický kopernikánský obrat může osvobodit náboženství od 
přežilých textů a archaických pouček. 

Krize Západu

Modernizace islámu však nenaplňuje očekávání optimistů. Má 
to dvě příčiny. Společnosti evropského Západu ochabují v pěsto-
vání úcty k hodnotám jako jsou rovnoprávné občanství, individu-
ální svoboda a demokracie a muslimský svět se neodnaučil dělat 
ze sebe oběť Západu. Evropané o sobě pochybují, zatímco mus-

limové tápou. Podíl na zlhostejnění Západu nese škola, jež ztrácí 
schopnost vychovávat k občanskosti, dávat široké vědomostní 
základy univerzálního humanismu a probouzet a pěstovat kritic-
ké a svobodné myšlení. Viníky jsou ale i politici, kteří připouš-
tějí, aby se setřely jasné hranice mezi výkonnou, zákonodárnou 
a soudní mocí a aby docházelo k nabourávání nezávislosti těchto 
tří nosných sfér právního státu.

Jedná se o selhávání demokracie, což podlamuje autoritu těch, 
kteří nepřestávají navzdory všemu hájit nejisté a křehké lidské 
zákony proti těm, jež jsou v pokušení nahradit je absolutním záko-
nem Božím. Prohlubuje se krize důvěry občanů v politiku obecně 
a v zastupitelskou demokracii zvláště. Zvyšuje se volební neúčast 
a veřejnost je stále lhostejnější k veřejným a politickým záležitos-
tem. K této vnitřní krizi dochází na Západě právě v době, kdy na 
mladé muslimy začíná působit sebevědomý, agresivní a dobyvač-
ný islamismus.

Rodiče a prarodiče těchto mladých muslimů byli jen přistě-
hovalci. Oni se však narodili již v hostitelských zemích, které by 
měly být jejich domovy. Ale řada z nich se nezapojuje do pracov-
ního trhu a do společnosti snadno a dobře, mnohým se to neda-
ří vůbec. A ti, kteří náhodou uspěli ve dvojí integraci pracovní 
a společenské, nikdy zcela neztrácejí trochu vágní, ale zato pevně 
zakořeněný pocit nejistoty ohledně své identity. Cítí se rozpolce-
ni dvojí příslušností, a to k zemi, odkud přicházejí, a k zemi, která 
je přijala. Nejsou zcela doma ani tam, ani tady. Okolní společnost 
jim nedokáže přesvědčivě prokázat smysl občanskosti, rovnosti, 
solidarity, snášenlivost a svobodomyslnosti, pokud se sama těmi-
to hodnotami a zásadami často neřídí a přestává jim věřit. 

Materiální hospodářské problémy a nezaměstnanost, která 
postihuje především sociálně nejslabší vrstvy populace, pak jen 
dotvářejí prostředí, v němž se daří všem možným neduhům jako 
je absence životní orientace, odcizení rodičů a dětí, nedokončení 
základního vzdělání. Pokud generace dědů a otců spojovaly při-
stěhovalectví s integrací, synové a vnuci jsou v pokušení zříci se 
integrace ve jménu nové segregace. A takové vnitřní rozpoložení 
mladé generace muslimů je ideální půdou pro radikální islamis-
mus. Přináší lék na životní a společenské nemoci v podobě zaru-
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čených a jedině správných návodů, jež jsou opřeny o velice kon-
zervativní a černobílou interpretaci islámu. 

Ideologie islamismu, vycházející z nejfundamentalističtějších 
proudů islámu, si klade za cíl dostat pod těžký příkrov božího 
zákona šaríi nejen všechny muslimské země, ale také všechny 
muslimské komunity v západních zemích. Hlásá džihád, svatou 
válku proti zkorumpovanému Západu, a znovu probouzí dobyvač-
nost islámu a jeho touhy ovládat. Projekt je přitom jasný. Dobýt 
nová teritoria, doslova i obrazně, vyhnat zlo a špínu odevšad, kde 
existují, a to jak ze života soukromého tak veřejného a to nejprve 
u muslimů samotných a pak i ve společnosti, kde žijí.

Indoktrinace a strach

Finanční prostředky k této expanzi nechybějí. Sponzorují ji 
miliardáři, jež zbohatli z ropy a prostřednictvím švýcarských 
bank. Vousatí misionáři, přinášející da´wu, čili islámskou výzvu, 
horují pro návrat morálního a náboženského pořádku. Imámové 
vštěpují do hlav rozkolísané a zmatené populace dogmata isla-
mismu ve jménu „zjevené pravdy“ zprostředkované prorokem 
Muhammadem. Náboženská přísnost se šíří na všechny strany. 
Ze zakazování, které se týká všeho, co přichází ze Západu, se dělá 
zákon, který míchá dohromady vše špatné „prostopášným“ živo-
tem a svobodou pro ženy počínaje a kritickým myšlením konče. 

Hlavní tíhu návratu k archaismu přitom nesou ženy. Jejich 
existence se redukuje jen na život v domácnosti, musejí se zaha-
lovat a plně podřizovat přáním muže, otce nebo bratra a pozdě-
ji manžela. Takové zotročování přechází až do extrémů, jako jsou 
násilné sňatky, polygamie, fyzické násilí, zapuzování žen, apod. 
V těchto intencích vychovává a hodlá nadále vychovávat islamis-
mus všechny muslimské generace a to jak přesvědčováním, tak 
donucováním. Militantům islamismu jde přitom o to nejprve pod-
řídit všechny muslimy náboženskému zákonu a pak přinutit okol-
ní společnost, aby se podrobila indoktrinované menšině. Nebo 
jinak řečeno, z dosavadní rozmanité muslimské pospolitosti hod-
lají vytvořit celistvou a tyranskou komunitu.

K dobývání a ovládání muslimů přitom slouží nejrůznější tak-
tiky. Indoktrinaci nedoprovází jen vyvolávání strachu, ale také 

nabídky pomoci v nesnázích jednotlivcům a rodinám, což je tře-
ba podtrhnout. Tato pomoc jde od drobných služeb, jakou před-
stavuje vyplnění nějakého formuláře, napsání žádosti apod., až 
k poskytování finančních částek. Silná a účinná ideologie potře-
buje rovněž nějaký objekt nenávisti, skrze nějž utužuje své řady. 
V tomto směru islamismu dobře slouží antisemitismus, maskova-
ný nezřídka antisionismem. 

Hra byla sice rozehrána, ale o jejím výsledku není rozhodnuto. 
Proti pokusům znovu oživit dobyvačnost islámu se zvedá odpor. 
Mezi samotnými evropskými muslimy fungují ženská sdružení 
a muslimské organizace, které se snaží nalézt smířlivé východisko 
mezi nenáboženskostí veřejného a politického života a islámem. 
Pokud se dá věřit sociologickým šetřením, existuje stále muslim-
ská většina, která si přeje žít nezávisle a svobodně a odmítá se 
podřizovat archaicky pojatému náboženskému zákonu. 

A ačkoliv se kolem zákona o zákazu ostentativních nábožen-
ských symbolů ve veřejných institucích rozhořela ve Francii 
počátkem roku 2004 velice medializovaná polemika, týkající se 
zejména islámského šátku ve veřejných školách, dnes je v této 
záležitosti klid. Rozhodné a důsledné trvání na principu se ukáza-
lo být nejlepší zbraní proti všem pokusům politizovat a ideologi-
zovat uměle vytvořený problém, který je z kvantitativního hledis-
ka zcela marginální.

Závěr

Islám v Evropě se může stát přínosem jen za předpokladu, že 
to bude islám demokratický, snášenlivý a svobodomyslný. Jiný 
islám, zejména pak ten, který zastánci islamismu mění v ideolo-
gii dobývání, musí být jasně a důrazně odmítnut. Aby se z evrop-
ských muslimů nestala tyranská menšina, je třeba, aby společnost 
a její politická reprezentace neponechávaly muslimy s jejich spe-
cifickými potížemi sobě samým a aby soustavně aktivovaly všech-
ny dostupné výchovné, vzdělávací a zákonné nástroje nejen proti 
diskriminaci, ale také a především na obranu demokracie, rovnos-
ti občanů před zákonem, na obranu individuální svobody a práva 
na kritiku.
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Téma islámu v Evropě je klíčovým tématem pro bezpečnost 
Evropy, rozšiřování Evropské unie i samotnou podobu Evrop-
ské unie. Nepovažuji za přímou hrozbou pro Evropu islám jako 
takový a jednoznačně podporuji další rozšiřování Evropské unie. 
Za hrozbu pro Západ považuji radikální islám, respektive totalit-
ní ideologii islamismu, jejímž hlavním nepřítelem je lidská svo-
boda. Pro nás v Evropě je třeba si uvědomit, že dnešním ideolo-
gům radikálního islamismu již nejde o změny blízkovýchodních 
režimů, o převzetí moci v zemích jejich původu, ale o přímý střet 
se samotným Západem.

Osudy teroristů

O víkendu byl v Praze zatčen švédský občan libanonského 
původu, kterého Spojené státy podezřívají ze spojení s Al-Kaj-
dou. Jiná zpráva hovoří o tom, jak při říjnové razii na sarajev-
ském předměstí našli policisté vesty sebevražedných atentátníků 
a 30 kilogramů výbušnin. Objevili také video nahrávku, na které 
mladí muži žádají Boha o odpuštění za jejich oběť. Osmnáctiletý 
Turek dlouhodobě žijící v Dánsku Abdulkadir Cesur a devatenác-
tiletý švédský občan Misrad Bektašević do Bosny přicestovali o tři 
týdny dříve z prostředí muslimských komunit v Dánsku a ve Švéd-
sku. Bosenská policie díky razii předala Dánsku informace o exis-
tenci paralelní skupiny v Kodani, kde zatýkání pokračovalo a kde 
byly zkonfiskovány počítače a islamistická literatura.

Příběh Misrada Bektaševiće je velmi ilustrativní. Bosnu opus-
til, když mu bylo šest let. Od ukončení školní docházky byl neza-
městnaný. Vypověděl, že začal navštěvovat gotheburskou mešitu 
a dostal se pod vliv tří mužů: Palestince ze Sýrie, Kurda a Somálce. 

Nebezpečím není islám, 
ale islamismus

Tomáš Pojar

náměstek ministra zahraničních věcí
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Jeho matka potvrdila, že v minulosti nebyl věřící, ale že se během 
posledních dvou let k víře výrazně více přimykal.

Není náhodou, že se s radikálním islámem oba dva mladíci dosta-
li do kontaktu v prostředí evropských velkoměst a nikoli v rodném 
Turecku nebo Bosně a Hercegovině. Nechci tím zlehčovat mož-
nost posilování islamistických skupin na Balkáně, jejich hrozba pro 
Západ však je, přinejmenším v danou chvíli, relativně malá. Daleko 
větší hrozbu pro Evropu představuje prostředí muslimů naroze-
ných nebo přinejmenším dlouhodobě žijících v evropských velko-
městech, jejichž rodiče nebo prarodiče pocházejí ze zemí Blízkého 
východu, Jižní Asie, subsaharské Afriky a v menší míře i z Balkánu.

Dnes tvoří muslimové většinu imigrantů ve většině západo-
evropských zemí včetně Belgie, Francie, Německa a Holandska. 
Největší přistěhovaleckou skupinu pak tvoří ve Velké Británii. Na 
území Evropské unie, čítající přes 450 miliónů obyvatel, dnes žije 
až 20 miliónů muslimů. (Pro srovnání – v téměř 300 miliónových 
Spojených státech žijí muslimů zhruba 3 milióny.) Díky imigraci 
a počtu narozených dětí se nejpozději do roku 2025 muslimská 
populace v zemích současné Evropské unie zdvojnásobí. Podstata 
problému spočívá v tom, že se přistěhovalci i jejich potomci čas-
to považují za občany zemí Evropské unie pouze formálně, nikoli 
kulturně nebo sociálně.

Útoky na New York, Washington a Madrid podnikli občané 
blízkovýchodních zemí, kteří však byli se životem na Západě vel-
mi dobře obeznámeni. Vraždu holandského režiséra Theo van 
Gogha stejně jako letošní útoky v Londýně podnikli lidé naroze-
ní na Západě. Sebevražedného útoku na americké vojáky v Iráku 
se nedávno dokonce dopustila rodilá Belgičanka, která k islámu 
konvertovala teprve před pár lety. Otázka, jestli může islamistic-
ký teror povstat z prostředí západní společnosti, respektive od 
islámských radikálů narozených na Západě a plně obeznámených 
se západní kulturou tak, byla definitivně zodpovězena.

Náborový materiál

Reislamizace přistěhovalců může nabýt podoby liberální, ote-
vřené, pluralistické, tedy více méně slučitelné s evropskými hod-
notami. Stejně tak může dojít k reislamizaci na základech diaspo-

ry, tedy k radikalizaci na národnostním základě. Nejnebezpečněj-
ší formou radikalizace je nicméně radikalizace nadnárodní, kdy 
dochází k rozchodu se zemí původu. Přední evropský odborník 
na radikální islám Olivier Roy připouští, že přeměna z diasporic-
kého islámu může vyústit v plnou asimilaci do většinové společ-
nosti nebo v určitou míru integrace, kdy je stále zdůrazňována jis-
tá míra odlišnosti. Zdůrazňuje, že stejně tak může vyústit do stavu, 
kdy je vnímána fyzická přítomnost na evropské půdě, ale identita 
dostává nadnárodní charakter. Vzniká tak jakési virtuální ghetto. 

Evropští muslimové jsou dnes rozprostřeni ve všech třech sku-
pinách. V osmdesátých a devadesátých letech se však islamistic-
ké skupiny utvářely výhradně na národnostním principu. Jejich 
cílem bylo svržení vlád v zemích jejich původu. Konfrontaci s vlá-
dami evropských, hostitelských zemí se programově a takticky 
vyhýbali. 

Dnešní západoevropský islám však prochází výraznou přemě-
nou. Importované náboženství, kdy přistěhovalci udržovali vztahy 
se zemí svého původu, stále častěji nabývá podoby právě „univer-
zálního“ islámu, ke kterému se hlásí povětšinou v Evropě naroze-
ní muslimové, kteří se svojí „domovskou“ zemí zpřetrhali veškeré 
vztahy. (Zde je snad důležité podotknout, že se rozsah tohoto pro-
cesu znatelně liší mezi jednotlivými etniky. Častěji ji lze vysledo-
vat například mezi Araby než Turky). Důležité je mít na zřeteli, že 
právě příklon k nadnárodní, universální ummě, muslimské komu-
nitě je jevem pro západní svět velmi nebezpečným. 

Přistěhovalci v Evropě často pobírají tučné sociální dávky 
a podporu v bydlení, čímž se stávají plně závislými na sociálním 
systému. Chybí jim motivace k práci. Pracovat se buďto nevyplatí 
nebo je to v segregované „multikulturní“ společnosti velmi obtíž-
né. Právě nezaměstnaní mladíci z druhé až třetí generace imig-
rantů žijící na podpoře, tvoří pro islamistické předáky ideální ná-
borový materiál. 

Uzavřená přistěhovalecká ghetta jsou v posledních letech stá-
le častěji využívána pro fundraising a verbování jedinců do řad 
bojovníků za svatou válku. Agitovat za džihád je ve svobodném 
světě samozřejmě daleko jednodušší než ve většině muslimských 
zemí. Mnozí přistěhovalci navíc do liberální Evropy utekli před 
represemi namířenými proti islamistickým skupinám. Útočiště 
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tak na Západě našli radikální imámové, kteří žijí ze saudskoarab-
ských stipendií, své mešity otevírají verbířům teroristických sku-
pin a ideově podporují islamistická hnutí.

Problém Evropy, nebo chcete-li celého západního světa, spo-
čívá v tom, že islámská radikalizace má od počátku devadesátých 
let převážně onu vyhraněně ideologickou podobu. Jedná se zde 
o radikální, utopickou ideologii, která by nám neměla být zcela 
neznámá. Stejně jako v případě komunismu nebo fašismu totiž 
jde o totalitární hnutí. A stejně jako v případě komunismu a fašis-
mu nejsou hlavními protagonisty obvykle konzervativní obča-
né (např. venkované) žijící tradičním způsobem života, ale lidé 
z měst vzdělaní v „moderních“ oborech. Někdy je až zarážející, 
kolik vůdců islamistických hnutí na Blízkém východě i v prostře-
dí evropských velkoměst tvoří na západních univerzitách vzděla-
ní inženýři.

Universální islamismus – nebo také neofundamentalismus – je 
kombinací technické modernity, prostředí globalizace a odmítnu-
tí kultury. Tradiční a národní kultura, včetně té islámské, je vní-
mána neofundamentalisty velmi negativně. Není náhodou, že jsou 
stoupenci Talibánu, saudskoarabští wahhábisté nebo následovníci 
bin-Ládina k tradiční islámské kultuře otevřeně nepřátelští. Isla-
misté hlásící se k univerzálnímu islámu se záměrně neobracejí na 
společnost se vztahem ke konkrétní kultuře. Obracejí se naopak 
na jednotlivce, kteří mají pochybnosti o své víře a identitě. Obra-
cejí se na muslimy, kteří se nemohou identifikovat s žádným mís-
tem a národním povědomím. Mají úspěch u vzdělaných lidí střed-
ní třídy stejně jako u nevzdělané mládeže předměstských ghett.

Minimum stoupenců universálního islámu prošlo tradičními 
madrasami, islámskými školami. Mnozí naopak předtím, než se 
v hamburských, londýnských a marseilleských mešitách nebo 
vězeních stali znovu-zrozenými (born again) muslimy, napl-
no poznali „západní“ život včetně všech jeho neřestí. Olivier 
Roy navíc zdůrazňuje, že narozdíl od „vykořeněných“ islamis-
tů se konzervativní skupiny praktikující tradiční islám se silný-
mi kulturními a jazykovými vazbami se zeměmi původu svých 
předků mohou, zdánlivě paradoxně, vyvinout silnou loajalitu 
k „hostitelským“ evropským zemím. Z toho vychází, že neexistuje 
přímá úměra mezi radikalizací a nedostatečnou integrací. 

Chudoba není příčinou terorismu

Je stejně mylné domnívat se, že hlavním důvodem, proč se mus-
limové obracejí k militantnímu islamismu je chudoba, respektive, 
že vymýcení chudoby je lékem proti této zhoubné chorobě. Eko-
nomické zázemí představitelů radikálního islámu v Evropě stejně 
jako kdekoli na světě jednoznačně ukazuje, že společným jme-
novatelem není chudoba, ale právě problémy s identitou. Stejně 
jako fašismus nebo komunismus v dobách svého rozkvětu přita-
huje neofundamentalismus velmi schopné a ambiciózní jedince, 
o jejichž základní živobytí je postaráno.

Není proto náhodou, že vysoké procento sebevražedných 
útočníků v Izraeli nebo Iráku má vyšší vzdělání a je dostatečně 
ekonomicky zajištěno (to samé platilo i o sebevražedných aten-
tátnících z 11. září). Dává to smysl, protože sebevražední útoční-
ci svými činy nechtějí řešit svoji finanční situaci, ale jsou hnáni 
snahou změnit svět. Při studiu popularity islamistických hnutí 
jednoznačně vychází, že bohatství a fungující ekonomika nezabra-
ňují nárůstu počtu jejich stoupenců. Stejně tak platí, že chudoba 
a stagnující hospodářství nemají přímý vliv na nárůst ideologic-
kého universálního islamismu. Ke stejným závěrům lze dojít i při 
podrobnějším pohledu na ekonomickou situaci muslimů žijících 
na evropském kontinentě. 

Co z toho všeho vyplývá? Zaprvé, že prosperita sama o sobě 
nezaručí oslabení islamistických tendencí. Je proto mylné domní-
vat se, jak se tomu často v Evropě stává, že problémy s blízko-
východním radikalismem vyřeší zvýšení humanitární pomoci. 
Nestane se tomu tak. Je to stejné, jako se zvyšováním sociálních 
dávek. Ani ony nevyřeší neutěšenou situaci na evropských imi-
grantských předměstích. Dalším mýtem je, že islamismus zmi-
zí s vyřešením izraelsko-palestinského konfliktu. Opět tomu tak 
nebude, protože islamistům nejde o osud Palestinců, stejně tak 
jako jim nejde o osud Iráčanů.

Nebezpečí tkví právě v tom, že neofundamentalističtí extremis-
té nejsou napojeni na žádnou blízkovýchodní zemi, bezpečnostní 
službu ani radikální hnutí vázané na konkrétní území, jak tomu 
bylo v minulosti. Jejich pozadí nemá přímou spojitost s blízkový-
chodními konflikty. Jsou namísto toho přímými nepřáteli západ-
ního světa. Odejdou-li bojovat do Iráku, jejich cílem není podpora 
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irácké nezávislosti, ale konfrontace se Západem. V Iráku je dnes 
několik set evropských islamistů druhé až třetí generace přistě-
hovalců. Pokud nebudou zabiti, vrátí se zpět. Nepřestanou však 
býti bojovníky globálního džihádu. Nepřítelem pro ně zůstanou 
Spojené Státy a Západ jako takový. Stejně jako bojovali v Bosně, 
Afghánistánu, Kašmíru nebo Iráku, budou bojovat kdekoli jinde, 
třeba na „domácí“ evropské půdě. Jsou v tomto pravými interna-
cionalisty.

V minulosti se frustrovaní a vykořenění nepřátelé Západu (žijící 
na Západě) přimykali k radikální levici. Dnes se hlásí k antigloba-
lizačnímu hnutí nebo právě k radikálnímu islámu. Není náhodou, 
že se stoupenci obou směrů nezřídka potkávají na demonstracích 
v ulicích evropských měst. Jejich společným nepřítelem číslo jed-
na jsou Spojené státy, které v jejich očích (a nutno dodat že prá-
vem) reprezentují svobodu západního světa. 

Závěr

S radikálním islámem se západní svět bude, ať již na domácí 
půdě nebo na jakémkoli kontinentě, potýkat přinejmenším něko-
lik následujících desetiletí. Při obraně naší svobody nám může 
pochopení motivů jejích nepřátel jedině napomoci. Není důvod 
k panice. Stejně tak ale není třeba si malovat věci narůžovo. Isla-
mismus představuje mesianistickou ideologii, jejíž hlasatelé využí-
vají při získávání svých stoupenců problémů spojených se ztrátou 
identity. Hrozbou pro Evropu a celý západní svět není islám jako 
takový. Radikální, utopistická, totalitární ideologie universálního 
islamismu (či neofundamentalismu), však zcela jistě hrozbou je. 
Bude záviset pouze na nás samotných, zda li si vlastní svobodu 
uchráníme.

V poslední době se v souvislosti s rozmachem globálního tero-
rismu, útoky v Madridu a v Londýne či nepokoji ve Francii zača-
lo rozsáhle diskutovat a spekulovat na téma islámu, jeho povahy, 
o hrozbě, kterou může znamenat pro západní svět atd. V těchto 
debatách a polemikách je islám chápán většinou jako nový feno-
mén na evropském kontinentě, jako cizorodý element a nová 
hrozba, jíž Evropa či naše civilizace musejí čelit. Tento úhel pohle-
du cítím i z názvu dnešního semináře.

Tento přístup považuji za velmi zjednodušený a ve své podstatě 
mylný. Mám pocit, že vychází ze stejného pohledu na náš konti-
nent, který Evropu ztotožňuje s dnešní Evropskou unií, či spíše 
s unií v podobě původní patnáctky. Chceme-li diskutovat o islá-
mu na našem kontinentě, nesmí se nám tento kontinent zúžit na 
několik vyspělých západoevropských zemí. Pouze v této falešné 
optice potom můžeme mít pocit, že Evropa je ohrožena vpádem 
cizorodé ideologie a jejích nositelů.

Islámské ovlivnění Evropy

Chceme-li se na toto téma dívat historicky a s ambicí na hlubší 
pochopení problému, nemůžeme přehlédnout skutečnost, že od 
raného středověku, konkrétně od roku 712, kdy arabské armády 
překročily Gibraltarskou úžinu, je islám na našem kontinentě trva-
le přítomen. Islámská kultura za těchto uplynulých 13 století trva-
le působila na křesťanskou Evropu a v některých obdobích to byl 
vliv velmi podstatný ať v oblasti materiální či duchovní. Architek-
tonické poklady muslimské Andalusie ve Španělsku, istambulské 
či sarajevské mešity nebo slavný most v bosenském Mostaru patří 
k pokladům evropského kulturního dědictví stejně, jako naše Pra-
ha nebo Český Krumlov. Islámská kultura zachovala a křesťanské 

Viníkem je spíš evropský 
sociální stát

Jiří Weigl 

arabista, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky
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Evropě zprostředkovala odkaz antické filosofie, který pak stimu-
loval evropskou renesanci. Stačí pouze připomenout, jaké civili-
zační obohacení čerpala křesťanská Evropa z několikasetleté kon-
fliktní interakce s islámským světem v období křižáckých výprav. 
O arabském přínosu pro rozvoj přírodních věd, především mate-
matiky, astronomie a lékařství na našem kontinentě není třeba se 
obšírněji zmiňovat. 

To vše potvrzuje můj názor, že přestože v náboženstvím formo-
vaném společenském vědomí křesťanské Evropy byl islám vždy 
chápán jako hrozba a nepřítel, historicky objektivně jako civili-
zační fenomén je v Evropě od raného středověku trvale přítomen 
a nepochybně přispěl k obohacení evropské kultury.

Proč se nyní, dávno potom, co v Evropě náboženství přestalo 
být určujícím faktorem pohledu na svět, začíná o islámu znovu 
hovořit jako o hrozbě? Jsem přesvědčen, že debatami o islámu, 
jeho specifikách, povaze, slučitelnosti s demokracií, džihádu atd. 
se zastírá jiný skutečný problém, s nímž si dnešní Evropa neví 
rady. Tímto problémem je masová migrace lidí na náš kontinent 
z rozvojového světa a problémy s jejich integrací do většinové 
společnosti. Tento fenomén posledních desetiletí je v evropské 
historii od stěhování národů zcela nový. V důsledku spojitého, po 
staletí trvajícího historického vývoje se v Evropě vytvořila mozai-
ka národních společenství vymezených etnicky, geograficky, kul-
turně a v některých případech i nábožensky, která jsou většinou 
velmi kompaktní a homogenní. V řadě případů docházelo v histo-
rii i k jejich prolínání, ale vždy tomu bylo na bázi interakce souse-
dů, rozdílných v některých případech jazykově, ale velmi si blíz-
kých kulturně i způsobem života. Přestože po vzniku moderního 
nacionalismu dostávala jejich koexistence v mnoha případech 
konfliktní podobu, nejednalo se o problémy, které by měly pova-
hu primárně kulturní či rasovou.

Fenomén migrace

Problém dnešní imigrace má zcela jinou povahu. Od padesá-
tých let přicházejí do vyspělých evropských zemí statisíce lidí 
z méně rozvinutých zemí za pracovními příležitostmi, které jim 
nejdříve jednak nabídl ekonomický boom ve druhé polovině 
20. století, ale především evropský sociální model, který umožnil 

miliónům Západoevropanů opustit neatraktivní profese a pohodl-
ně přežívat díky štědré sociální síti. Tento imigrační trend pokra-
čuje, i když boom dávno vystřídala stagnace. Mezi milióny přistě-
hovalců, kteří zaplavili západní Evropu, drtivě převažují lidé bez 
kvalifikace, které nová příležitost vytrhla z jejich tradičních spo-
lečností v Africe či na Blízkém východě a kteří si s sebou do Evro-
py přinášejí návyky, názory a postoje, které odpovídají nízkému 
stupni rozvoje jejich původní vlasti. Jejich schopnost akceptovat 
hodnoty, kulturu, mentalitu a životní styl nové destinace jsou při-
rozeně velmi omezené.

Problémem Západu dnes je to, že sice svou politikou vyvo-
lal a stále stimuluje imigrační vlnu, ale nechápal ji jako imigraci 
nových spoluobčanů, ale jako imigraci dočasných námezdních 
sil. Homogenní západoevropské národní společnosti necítily 
potřebu vlastního rozšíření cestou imigrace. Nově příchozí, odliš-
né barvou pleti, způsobem života i charakterem většinou pod-
řadných prací, které vykonávají, mají Západoevropané tendenci 
nepovažovat za organickou součást společnosti, do níž sami patří, 
ale jakousi paralelní komunitu spíše dočasného charakteru. 

Pro první generaci imigrantů tento model koexistence více 
méně fungoval, protože pro ně absolutní materiální zlepšení 
života v kontrastu s osobní zkušeností se životem v zemi půvo-
du představuje hodnotu samu o sobě. Neprožívají negativně jis-
té oddělení od většinové společnosti, neboť i pro ně má výhody 
a umožňuje jim žít si více po svém, podle svých původních zvyků 
a hodnot. Ani většinová společnost s touto subjektivně spokoje-
nou první generací imigrantů nemá problém. Pro jejich faktickou 
separaci našla politicky korektní ospravedlnění v teorii multikul-
turalismu, který neintegraci imigrantů a jejich separaci na okraji 
společnosti prezentuje jako obohacení, výraz tolerance a na odiv 
stavěný respekt k jinakosti. 

Výsledkem tohoto vývoje je to, že vedle sebe existují dva pro-
blematicky komunikující světy – svět vyspělé většinové společ-
nosti a svět imigrantů, který se s většinovou společností integru-
je pouze okrajově a zachovává a reprodukuje původní hodnoty 
a životní styl odlišný od většinové populace. 

Problémy však začínají narůstat u druhé a dalších generací 
potomků imigrantů, kteří se již v Evropě narodili, svou životní 
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úroveň neporovnávají s poměry země původu svých předků, ne-
jsou ochotni stejně jako většinová populace vykonávat podřadné 
práce a jsou na druhé straně konfrontováni s postavením reálně 
druhořadých občanů, o něž většinová společnost nestojí. V této 
situaci, nefungují-li efektivní mechanismy pro reálnou integraci 
a začlenění do většinové společnosti, nastupuje jednak pocit vyko-
řenění a jednak snaha identifikovat se s něčím, co potvrdí jejich 
vlastní identitu a důstojnost, často cestou konfrontace s většino-
vou společností. V tom vidím kořeny příchylnosti mladých imi-
grantů do Evropy z muslimského světa k extrémním politickým 
názorům, islámskému fundamentalismu a podpoře terorismu. 

Islám s tím sám o sobě až tolik společného nemá. Imigranti si 
do Evropy přinesli svou víru a postoje k ní v podobě odpovídající 
polostředověkým poměrům severoafrického či tureckého venko-
va. Islám v jejich chápání je s duchovním světem moderní Evropy 
slučitelný asi stejně, jako evropské křesťanství z doby předosví-
censké. Člověk tehdejší Evropy přesazený do současných poměrů 
by měl asi rovněž problémy s individualismem, rovností pohlaví, 
náboženskou tolerancí a konzumním způsobem života. Situace 
imigrantů z muslimských zemí je možná složitější o to, že islám 
není pouze náboženská víra, ale zasahuje velmi široce do uspo-
řádání pozemských věci, způsobu života a má explicitní nároky 
na uspořádání státu. Znamená to, že z těchto důvodů je integrace 
muslimských imigrantů do většinové společnosti komplikovaněj-
ší a dlouhodobější proces, než v případě imigrantů z jiných oblas-
tí, ale tvrdím, že to není překážka absolutní. Podobné složitosti 
vykazuje ve střední Evropě problém začlenění romské komunity, 
který spojitost s náboženstvím nemá žádnou. 

Multikulturní soužití

Za problémy v soužití mezi většinovou populací a imigranty, 
které v posledních letech začaly získávat nebezpečné rysy kon-
frontace, nemůže islám a on není hrozbou, které bychom se měli 
bát. Problémem je fenomén masové imigrace samotný a jeho 
známé příčiny za prvé, a za druhé uzavření imigrantů z odliš-
ných kultur v politicky korektním multikulturalistickém ghettu 
a neochota či neschopnost evropských národních společenství 
přijmout a absorbovat nově příchozí. Je příznačné, že v americké 

společnosti, daleko otevřenější a založené na asimilaci imigrantů 
z celého světa, problémy s občany pocházejícími z muslimských 
zemí jsou okrajové. Na rozdíl od Evropy teroristické útoky na 
USA, které jsou motivovány problémy zemí v Asii a Africe, také 
páchají v drtivé většině příchozí z Evropy či Blízkého východu, 
nikoliv však sami Američané muslimského původu. 

Ze všech těchto důvodů považuji disputace nebezpečnosti 
islámu pro Evropu či západní svět za mylné. Nemá smyslu chtít 
po muslimech, aby pod nátlakem měnili své náboženství, názo-
ry a postoje. V Evropě je změní rádi sami, pokud nebudou uza-
vřeni v multikulturalistických ghettech, pokud budou mít šanci 
a pozitivní motivaci se asimilovat a stát se Francouzi, Němci či 
Brity dnešní doby. Potom i pro ně bude mít náboženství stejný, tj. 
relativně malý význam, jako má pro moderní Evropany a radikální 
agresivní protizápadní postoje pro ně budou asi stejně atraktiv-
ní, jako ideologické pozadí evropských náboženských válek pro 
dnešní Evropany.

Skutečností však je, že přes politicky korektní rétoriku a na 
obdiv stavěné různé oficiální antidiskriminační postoje je evident-
ně pro muslimské přistěhovalce do Evropy daleko složitější stát se 
Britem, Francouzem či Němcem než pro imigranty do USA Ame-
ričanem. Hysterická politická korektnost brání Evropě pojmeno-
vávat reálné problémy společnosti v této oblasti, což je předpo-
klad pro nalezení cest k jejich řešení. Evropa by měla pochopit, 
že nikoliv islám, ale faktická separace imigrantů ospravedlňovaná 
multikulturalismem reprodukuje u menšin pocit méněcennosti, 
udržuje jejich duchovní napojení na regiony původu a jejich pro-
blémy a může končit v agresi vůči Západu. Není-li Evropa otevře-
ní svých národních společností a asimilace přistěhovalců z nej-
různějších důvodů schopna, potom je nezbytné imigraci a její 
příčiny radikálně řešit, a to nikoliv pouze administrativními opat-
řeními, ale především opuštěním modelu sociálního státu, který 
poptávku po levných pracovních silách ze zahraničí vyvolává.
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Chceme-li se pokusit přehledně utřídit přítomnost muslimů 
v dnešní kulturně pluralitní Evropě, nejjednodušší vodítko zatím 
stále nabízejí zeměpisná a historická kritéria. Podle tohoto stan-
dardu můžeme rozlišit tři rozsáhlé okruhy. Nejstarší a početně 
nejsilnější je soubor muslimských seskupení na území Ruské 
federace, dosahující dnes podle odhadů až 20 milionů věřících, 
soustředěných zvláště na severním Kavkazu a na Volze. Následují 
komunity muslimů na Balkáně, kde se islám rozšířil v době expan-
ze Osmanské říše. Dnes se k němu hlásí asi 15 milionů domácích 
obyvatel, kteří kdysi z různých podnětů konvertovali k domi-
nantní konfesi v říši. Nejmladší, třetí okruh se ustavil až po dru-
hé světové válce, a to přistěhovalectvím do prosperujících zemí, 
z nichž většina dnes patří ke staré ,,patnáctce“ Evropské unie. Na 
rozdíl od prvních dvou okruhů ,,autochtonního“ islámu je tento 
přistěhovalecký islám často označován za ,,alochtonní“. Odhady 
počtu jeho vyznavačů se pohybují kolem 15 milionů se zřejmou 
tendencí dále růst. Ustavovali jej nejprve muži přicházející z vlast-
ní volby nebo v organizovaných náborech na pracovní kontrakty 
do Evropy. Od 70. let za nimi přijížděly a usazovaly se ženy a děti, 
dnes už leckde na někdejší imigranty navazuje až třetí generace, 
která svou identitu spojuje v různé podobě a míře s novou, evrop-
skou vlastí.

Vyznačené okruhy se navzájem neizolují. V Evropské unii jed-
noznačně převažuje třetí typ, ale nezůstává výlučný. Menší sku-
piny muslimů od východu se usadily již před několika generace-
mi v Polsku a ve Finsku. Balkánský islám má v EU své ukotvení 
v Řecku, kde někdejší řecko-turecké dohody z Lausanne (1923) 
dokonce zajišťují turecké menšině v Thrákii řídit se v některých 
otázkách islámským právem šarí‘a. Perspektivy rozšíření EU na 

Vícesměrné perspektivy 
evropských muslimů

Luboš Kropáček

orientalista a afrikanista, profesor Filozofické fakulty UK
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Balkáně znamenají zároveň vzestup početní síly a role balkánské-
ho islámu v Unii. Nejdříve otevřou tuto tendenci zřejmě bulhar-
ští muslimové. Otázka, zda bude do EU přijato Turecko se svými 
70 – do 10 let patrně 80 – miliony obyvatel, velkou většinou mus-
limů, zůstává zatím nedořešená. Kladná odpověď by nepochybně 
znamenala velmi výraznou změnu v konfesních strukturách v EU.

Jestliže se vrátíme k mapě tří okruhů, nelze si nepovšimnout, 
že české země zůstávaly až donedávna jakousi bílou zónou, kam 
islám z velkých uskupení pronikal jen velmi slabě. Balkánský typ 
tu nabyl na významu po anexi Bosny-Hercegoviny Vídní (1908), 
po němž císař podepsal zákon uznávající veřejnoprávní status 
islámu ,,hanafitského ritu“ (1912). Československo po rozpa-
du monarchie si s touto částí zděděné legislativy nevědělo rady. 
Bosenský islám se u nás znovu objevil za občanské války po roz-
padu Jugoslávie (1992–95), kdy ČR přijala na svém území na čas 
větší počet bosenských uprchlíků. Hlavní část heterogenní islám-
ské obce v ČR však ustavili Arabové a jiní muslimové z různých 
zemí, kteří k nám přijížděli na vysokoškolská studia.

1
 Mnozí se 

dnes u nás dobře uplatňují jako lékaři nebo technická inteligen-
ce. Základ početně slabé muslimské obce v ČR tvoří tedy na roz-
díl od západní Evropy historicky hlavně vysokoškoláci. Teprve 
v 90. letech se začali prosazovat i mladí podnikavci z některých 
arabských zemí, kteří se pouštějí i do nelegálních obchodů s dro-
gami apod. V očích veřejnosti vytvářejí falešný dojem, že kšefty 
s drogami jaksi patří k islámu, zatímco ve skutečnosti je islám 
přísně zakazuje a trafikanti tohoto oboru se drží mimo obec věří-
cích soustředěných kolem mešity.

Hledání identity

Přistěhovalci za prací do západní Evropy počítali stejně jako 
jejich zaměstnavatelé, že se po ukončení pracovních kontraktů 
vrátí do vlasti, kde zůstávaly jejich rodiny. Patrně nejzávažněj-
ší část své identity viděli ve své národnosti (zvláště Alžířané ve 
Francii v době války za nezávislost 1954–62) nebo sociálním či 
třídním zařazení (např. alžírští dělníci v automobilce Renault). 

Podobně na ně dlouho pohlížel i nahodile orientovaný evropský 
výzkum. Sociologové zahrnovali téma do obecné problematiky 
migrace a náboženskou stránku přehlíželi. Orientalisté a politolo-
gové postrádali u vznikajících – a podle obecného přesvědčení 
dočasných – komunit výrazné intelektuálské či vůdčí osobnosti. 
Právníci se uspokojov ali obecnou funkčností zaměstnávání při-
stěhovalců bez ohledu na dílčí problémy a rozdíly mezi jednotli-
vými západoevropskými zeměmi.

2

Výrazný zlom přinesla hospodářská krize vyvolaná prudkým 
zvýšením cen ropy po arabsko-izraelské válce v říjnu 1973. Evrop-
ské země tehdy zastavily dovoz pracovních sil, umožnily však spo-
jování rodin. Za muži přijely manželky a děti a rodiny začaly žít 
podle možností způsobem života, na jaký byly zvyklé v původní 
vlasti. Vznikly muslimské restaurace, kavárny a řeznictví s islám-
sky čistou nabídkou (halál), ženy se strojily podle zásad mus-
limské kultury a také muži začali ctít a dodržovat tradiční zvyky. 
V místech soustředění muslimů byly zřízeny mešity a ujímal se 
rytmus života, jaký požaduje islám. Zlom podpořila i ta skuteč-
nost, že 70. léta oproti evropskému rozvolňování tradičních 
hodnot postmodernou přinášela v muslimských společnostech 
naopak utužování přísné kázně příkazů a zákazů. K respektování 
islámských kulturních norem vybízela souvěrce zanícená misijní 
činnost organizace Tablígh (ve Francii Foi et pratique), založené 
indickými muslimy již mezi světovými válkami. Platí za čistě misij-
ní, nepolitickou.

3
 Její aktivisté si počínají naléhavě, avšak pokojně. 

Od 90. let se ukázalo, že jejich styl nestačí intelektuálním nárokům 
mladé generace. Organizaci ustavili lidé z madras tradicionalistic-
kého deobandského systému, z nichž vyšli později také afghánští 
tálibové. Rozdíly v chování Tablíghu a Tálibánu ukazují na nestej-
né možnosti vývoje i třebas na bázi téhož islámského východiska.

Nový, islámsky profilovaný styl života pozměnil u mnohých 
evropských muslimů vrstvení identit. Stejně jako v arabských 
zemích důraz na islám zatlačil více či méně nacionalismus. Také 

1) O vývoji muslimské komunity v Československu a ČR nabízí nejpodrobnější 
výklad Bečka, J. a Mendel, M., Islám a české země, Praha, Votobia, 1998

2) Dassetto, F., ,,L‘islam transplanté: bilan des recherches européennes“, Revue 
Européenne des Migrations Internationales, Vol. 10, No. 2, 1994, pp. 201–211

3) Určitou politickou aktivitu přičítají Tablíghu jen někteří autoři, zvl. Sfeir, A., 
Les réseaux d‘Allah . Les filieres islamistes en France et en Europe, Paris, Plon, 
1997
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mezi Turky v Německu se vedle oficiálních mešit (sítě Diyanet) 
rozšířily mešity tendence Milli Görüš, blízké Erbakanovu méně 
sekularizovanému směru. V Evropě se ujaly i formy radikální-
ho islamismu, jehož političtí protagonisté nalezli v Evropě azyl 
a možnosti působení. Mnozí se usadili v Londýně, označova-
ném proto sarkasticky za Londonistán. Hloubka a vřelost vztahu 
k náboženskému jádru islámu se přirozeně podle jednotlivých 
skupin, rodin i jednotlivců značně liší. Některé odhady vyzníva-
jí značně skepticky; například z pěti milionů muslimů ve Francii 
se pravidelně účastní páteční modlitby prý asi jen čtvrt milionu. 
Podle průzkumů z počátku 90. let nejméně praktikujících bylo 
mezi Alžířany (29%), zatímco u muslimů z černé Afriky číslo dosa-
hovalo až 65%. Buď jak buď, přítomnost a určitý růst islámské 
zbožnosti ovlivnil v evropských zemích obecné duchovní klima. 
Sociologie náboženství – v 60. letech téměř skomírající – nabyla 
zřetelně na významu. Emeritní profesor Sorbonny, respektova-
ný účastník islámsko-křesťanského dialogu Mohammed Arkoun 
(původem Alžířan) to vyjádřil soudem: ,,Západ se domníval, že 
s náboženstvím filosoficky, právně i kulturně skoncoval. Příchod 
muslimů do západní Evropy mu ukázal, že to tak není.“

4

Svízelnou otázkou výběru a rozvrstvení identit zkomplikovaly 
u evropských muslimů silné vlivy sociálního, školského a mediál-
ního prostředí působící na druhou a třetí generaci a zároveň i vli-
vy přibývajícího štěpení a svárů různých tendencí v soudobém 
islámu. Nedobrá, leckdy až frustrující sociální situace početných 
skupin muslimské mládeže, zvláště nezaměstnaných, vyvolává 
dodnes napětí, jež se koncentruje zvláště v chudinských čtvrtích, 
obcích a panelákových sídlištích, kde žijí muslimské rodiny. Cizí 
náboženství jako faktor stěžující integraci hraje až druhotnou 
roli po materiálních nesnázích. Oba faktory se ovšem v různých 
podobách mísí. Potřebná integrace má samozřejmě i svou strán-
ku ideovou: potřebu akceptovat evropské hodnoty svobody a lid-
ských práv. Známý syrský intelektuál působící v Německu Bassam 
Tibi rozvinul od 70. let jako představu nejzávažnější dichotomie 
v evropském islámu nutnost výběru: buď integrovaný euroislám, 
nebo nežádoucí alternativu islám ghetta.

Ruka podaná křesťany

Křesťanské církve předstihly evropské sociology zájmem o ná-
boženský a obecněji kulturní význam muslimských imigran-
tů. Jejich dnešní velké počty vnímají – při odhlédnutí od seku-
larizace – jako největší nábožensko-demografickou změnu na 
evropském kontinentě od doby reformace.

5
 Postoj církví určila 

evangelijní etika pomoci tomu, kdo ji potřebuje. V tomto směru 
postupovaly velmi podobně Vatikán i Světová rada církví. Kromě 
spolupráce křesťanů s novými muslimskými sousedy v měřítkách 
místní obce (,,dialog života“, ,,dialog činnosti“) rozvinuly se i růz-
né podoby teologických i prakticky věcných rozhovorů a součin-
nosti. Lze je sledovat od 70. let. V dalším desetiletí pak vznikly 
evropské křesťanské ekumenické iniciativy vedené snahou lépe 
muslimům porozumět, uvědomit si, kde a jak se otevírají mož-
nosti smysluplné spolupráce, a šířit porozumění mezi křesťany 
i v širší společnosti. Iniciativy jsou jednak církevně oficiální (od 
roku 1987 ekumenický výbor Islám v Evropě), jednak neformál-
ní (Journées d‘Arras, rovněž od roku 1987). Mezi studovanými 
tématy figurují otázky výchovy mládeže pro život v pluralitní spo-
lečnosti, smíšené sňatky, otázky reciprocity, otázky možností spo-
lečné modlitby, instruktážní Vademecum, otázky bioetiky aj.

6

Zájem o dialog se projevuje v množství podob. O Velikonocích 
2001 předsedové Konference evropských církví (KEK) a katolic-
ké Rady evropských biskupských konferencí (CCEE) podepsali 
Chartu Oecumenicu, kde se mj. doporučují rozhovory s muslimy 
o víře v jediného Boha a objasnění chápání lidských práv. Strany 
se zavazují přistupovat k muslimům s úctou a podílet se na spo-
lečných záležitostech. V českém měřítku se dobrým příkladem 
dorozumění stalo koncem roku 2005 setkání kardinála M. Vlka se 
zemským rabínem K. Sidonem a představitelem českým muslimů 
V. Sáňkou. Dohodli se na společném postoji vůči euthanazii, o níž 
v té době diskutovali poslanci.

4) cit. z Couvreur, G., Musulmans de France, Paris, Les Editions de l‘Atelier, 1998, 
s. 83

5) Johnstone, P. and Slomp, J., ,,Islam and the Churches in Europe: A Christian 
Perspective“, Journal of Muslim Minority Affairs, vol. 18, No. 2, 1998, pp.355–
363

6) Islam in Europa, Bologna, Religioni e Sette del Mondo, Anno 5, No. 3, 1999–
2000
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V době krize vyvolané publikací karikatur proroka Muhamma-
da v dánském a některých dalších periodikách církve a obecně 
křesťané vyjádřili jednoznačně přesvědčení, že dotýkat se urážli-
vě náboženského cítění není správné. Politováníhodné byly 
ovšem i násilné reakce davu v některých muslimských zemích. 
V tomto smyslu se proti nim vyslovil i velký počet muslimských 
duchovních. Smutným paradoxem vyrostlým z rozbouřených váš-
ní se stala v tureckém Trabzonu vražda katolického kněze Andrea 
Santora, tedy jednoho z těch, kdo se rozhodně staví za úctu k víře 
a hodnotám druhých.

Trvalé a občas vystupňovávané napětí mezi Západem a světem 
islámu podnítilo v březnu 2006 Komisi biskupských konferencí 
zemí EU (COMECE) k rozhodnutí věnovat více pozornosti otáz-
kám náboženského míru a náboženské svobody v v jejich rámci 
islámu v Evropě. Význam tohoto tématu přerůstá měřítka Evropy.

Rozvětvený evropský islám dneška

Lépe, přesněji poznávat evropský islám je dnes nepochybně 
důležitým úkolem všech, kdo usilují o lepší globální vztahy na 
našem kontinentě a ve světě vůbec. Svůj úkol tu mají i orienta-
listé, pro něž ještě v 60. letech byl tématem hodným zájmu jen 
islám klasický, asijský a africký, nikoli transplantovaný. Dnes při 
orientalistických ústavech vznikají také specializované katedry 
pro studium islámu v Evropě. Jedna z prvních byla ustavena na 
Varšavské univerzitě (od roku 1991). Vyprodukovala mj. velkou 
monografii Muzulmanie w Europie .

7
 Na základě své evidence 

vypočítává v našem světadílu asi tři stovky muslimských organi-
zací. Rozsáhlou monografii z pera předních západoevropských 
odborníků iniciovala nedávno také Evropská komise; zmapo-
vává ,,patnáctku“ a navíc Polsko, Rumunsko a Bulharsko.

8 Hovo-
říme-li o dnešním stavu, je již na místě mluvit o evropském islá-
mu . K takovému pojetí vede množství činitelů. Většina muslimů 
v EU (druhá až čtvrtá generace) se narodila již v Evropě, vychodi-
la evropské školy a osvojila si evropský jazyk a vedle rodičovské 

i evropskou kulturu. Některé rodiny mají své příslušníky rozptý-
leny ve vícerých evropských zemích. Ve Francii se důraz na ,,fran-
couzský islám“ (islam de France) oproti starší formuli ,,islám ve 
Francii“ (en France) prosadil již od konce 80. let. Tomuto pojetí 
dal při otevření mešity v Lyonu v září 1994 oficiální výraz tehdej-
ší ministr vnitra Ch. Pasqua. V islámském tradičním – byť dnes 
silně problematickém – členění světa na část islámskou (dár al-
islám) a neislámskou teoretikové, včetně Muslimských bratří, 
pro Evropu již nepoužívají nevlídné ,,oblast bezvěrectví“ (dár al-
kufr) nebo ,,oblast války“ (dár al-harb), ale spíše varianty označe-
ní ,,oblast dohody“ (dár al-‘ahd, dár as-sulh). Byly také vysloveny 
názory, že Francie s 5 miliony muslimy by mohla být označována 
za dár al-islám spíše než některé málo lidnaté státečky Orientu.

Zájmy a problémy evropských muslimů jsou převážně spjaty 
s novým prostředím, kde žijí. Přitom si nicméně v různé míře ucho-
vávají i vazbu na problémy muslimského světa. Tuto pupeční šňů-
ru se snaží některé země, odkud přišli, co možná nejvíce udržovat. 
Činí tak právními normami (např. Turecko) nebo podporou kra-
janských spolků (Maroko aj.). Hustá a pestrá síť muslimských orga-
nizací je poznamenána těmito vazbami se zeměmi původu, i když 
všeobecná tendence směřuje k jejich oslabování. Islám v Británii 
ve své organizační struktuře kopíruje stav muslimské společnosti 
v Pákistánu a Indii, včetně sporu o mešity mezi strohým deoband-
ským konzervativismem a silnou, až mystickou úctou k Muhamma-
dovi prodchnutým společenstvím Barélwí. Někdy došlo k pozitiv-
nímu posunu: indo-pákistánská islamistická strana Islámské spo-
lečenství (Džamá‘at-e Islámí) fundamentalisty A. A. Mawdúdího 
dala vznik významnému nakladatelskému a konferenčnímu centru 
Islamic Foundation v Leicesteru (od 1973). Otisk konkurenčního 
soupeření nalezneme u Turků v Německu, jejichž mešity se hlásí 
buď k verzi opečovávané imámy ze státního úřadu Diyanet Išleri 
Baškanligi, k vyhraněnějšímu islámskému směru Erbakanova Mil-
li Görüš, nebo k lehce mystickým Islámským kulturním centrům. 
Ve Francii se udržuje jednak dělítko podle výchozí země, přičemž 
nejpočetněji zastoupení Alžířané ovládají Velkou mešitu v Paříži, 
jednak ideové sepětí významných federací s hlavními proudy sou-
dobého islámu. Tak Unie islámských organizací Francie (UOIF, 
založená 1983) drží v podstatě linii Muslimských bratří, na rozdíl 

7) Parzymies, A., Muzulmanie w Europie, Warszawa, Wydawnictvwo Akademickie, 
2005

8) Maréchal, B., Allievi, S., Dassetto, F. and Nielsen, J., Muslims in the Enlarged 
Europe, Leiden, Brill, 2003
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od Národní federace francouzských muslimů (FNMF, založené 
1985). Vlády několika zemí se pokusily zastřešit muslimské orga-
nizace reprezentativním orgánem. Některé tyto snahy nedosáhly 
plného úspěchu, například v Belgii. Podobně nepohlížejí přízni-
vě na snahy o organizační sjednocení vedoucí různých muftiátů 
v Rusku. Soudobý evropský islám a jeho vazby nelze však poměřo-
vat jen podle orientací jeho komunitních struktur. Silně jej pozna-
menaly a dále formují globalizační tendence, zvláště západní indi-
vidualismus. Evropští muslimové – a o pár krůčků za nimi jejich 
souvěrci z Orientu – hledají stále více různá poučení na internetu, 
kde podobně jako v řadě médií naleznou i nábožensko-právní dob-
rozdání (fatwy), leckdy navzájem nesouhlasné. Mnozí uspokojují 
přání osvojit si správnou linii ortopraxe, ověřit si, co islámské prá-
vo dovoluje a co zakazuje, i telefonickými dotazy do prestižní tele-
vizní talk-show šejcha Qaradáwího na al-Džazíře. Šířící se individu-
alismus rozsévá mezi evropskými muslimy i tendence kontroverz-
ní, zřetelně ovlivněné postmodernou, jako je eklektické slepování 
doktrín nebo sektářství.

9

Z pohledu evropské majoritní společnosti si přítomnost mus-
limů rozhodně zaslouží pečlivou pozornost, která dokáže rozli-
šovat v učení i v konkrétních projevech konkrétních osob. Zákla-
dy islámské zbožnosti (pět sloupů: vyznání víry, modlitba, půst, 
charitativní daň a pouť do Mekky) nenarušují přijímaný způsob 
života. Lze uvažovat o tom, do jaké míry modlitba (zvláště kongre-
gační, páteční) a půst v ramadánu podporují vědomí potřebné 
soudržnosti a rovnosti lidí. Zakát zase vyjadřuje sociální solidari-
tu. Problémy vyvstávají jinde: u některých norem šarí‘atského prá-
va, které se příčí univerzálnímu (podle mnoha muslimů: západní-
mu, individualistickému) pojetí lidských práv. Jde zvláště o otáz-
ky náboženské svobody, nepřípustnosti jednání a trestů, které 
porušují lidskou důstojnost, a o několik prvků právního postave-
ní ženy v rodině a ve společnosti. Otázka žen patří v polemikách 
mezi obhájci západní a islámské kultury k nejdiskutovanějším.

Obě strany uvádějí ve prospěch svých stanovisek silné argu-
menty: apologeti islámu argumentují mj. stabilitou muslimských 

rodin oproti postupujícímu slábnutí rodiny na Západě. Naprosto 
nepřijatelné jsou ovšem ,,vraždy ze cti“, jakých se dopouštějí fana-
tičtí příbuzní žen, jež se rozhodly žít liberálním životem (v Britá-
nii je prý každoročně asi 12 vražd, v Německu za 10 let 45 pří-
padů

10
). Proti takovému násilí je samozřejmě nutné zakročovat. 

Otázka chování k ženám se v několika evropských zemích již ocit-
la v dotaznících, na jejichž základě úřady rozhodují o žádostech 
cizinců o občanství. Tématem se zabývá i nový německý Přistěho-
valecký zákon (Zuwanderungsgesetz), platný od roku 2005, zavá-
dějící mj. integrační kursy pro cizince. Sluší se připomenout, že 
vraždy ze cti nemají žádnou oporu v Koránu.

Bolestnou stránkou soužití z pohledu muslimů je neuspokoji-
vé sociální postavení jejich nemalé části. Tibi kdysi varoval před 
,,islámem ghetta“. Jde o problém širší, kam se vedle muslimů 
řadí i jiné skupiny obyvatel. W. Heitmeyer mluví o ,,slabých sku-
pinách“, k nimž řadí obecně cizince, bezdomovce, homosexuály, 
muslimy a další postihované v různé míře diskriminací.

11 Fran-
couzští muslimové se dokázali vyrovnat se zákonem, který jejich 
studentkám zakázal chodit do školy s hlavou zakrytou hidžábem. 
Bouře na předměstí Paříže a dalších měst v listopadu 2005 však 
ukázaly, že frustrovaná mládež si přeje skutečnou integraci v plné 
šíři životních podmínek, včetně lepších možností sociálního vze-
stupu. Nešlo tu o otázky náboženské: představitelé islámu nási-
lí jednoznačně odsoudili. Demonstranti mávali francouzskými 
občanskými průkazy jako výrazem aspirací, kam chtějí patřit. 

Perspektivy 

Analytici se většinou shodují v názoru, že evropský islám se 
posouvá od někdejších etnicky založených komunit k nadnárod-
ním sítím, jejichž zaměření určují sdílené soubory hodnot.

12 Mus-
limská seskupení, dnes v nových podobách označované za neoko-
munity, se tak vyvíjí ve shodném směru se sjednocující se Evro-
pou. Po desetiletích prázdna vstoupily na scénu evropského islá-

9) K tomuto tématu viz Roy, O., L‘islam mondialisé, Paris, Editions du Seuil, 
2002

10) Lidové noviny, 14. 4. 2006, s. 8
11) Autor je profesor socializace na univerzitě v Bielefeldu.
12) Allievi, S., and Nielsen, J. (eds.), Muslim Networks and Transnational 

Communities in and across Europe, Leiden, Brill, 2003. K podobnému 
názoru se hlásí také O. Roy, op .cit .
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mu v jeho různých krajích i výrazné osobnosti ideových učitelů 
nebo vůdců, například z Bosny vlídně proevropský, německy píší-
cí Smail Balič (zemřel 2002) nebo kriticky přísný reis ul-ulema 
Mustafa Cerič. Ve frankofonní i anglofonní Evropě nabyl věhlasu 
jako teoretik – možná přesněji ideolog – islámu na sekulárním 
Západě vnuk zakladatele Muslimských bratří Tariq Ramadan.

13 

Evropští muslimové se scházejí na různých konferencích, včetně 
iniciativ v rámci dialogu s křesťany a pilně využívají moderních 
informačních médií k vzájemným diskusím i polemikám.

Proti tendenci k dorozumění nebo paralelně s ní se totiž obje-
vují také projevy opačné, snahy rozvrátit obrysy hodnotových 
shod. Autor těchto řádků upozorňuje již řadu let na živé diskuse, 
které vzrušují muslimské společnosti v otázkách, jako jsou demo-
kracie, lidská práva, vztah k Západu. Gilles Kepel ve své nejnověj-
ší monografii učinil tuto různě vyostřovanou rozervanost hledání 
a diskursu ústředním tématem. V názvu knihy uplatnil myšlenku 
hrozivého rozkolu – fitna – jaký islámské dějiny poznaly již ve 
vícerých variantách.

14
 Zároveň poukazuje na význam evropské-

ho ideového kolbiště, kde ideové zápasy angažujících se muslimů 
označuje přímo za ,,bitvu o Evropu“.

Události z 11. září 2001 upozornily na dílčí zázemí teroris-
mu v Hamburku i na některých dalších místech v Evropě. Pocit 
ohrožení vystupňovaly v dalších letech krvavé atentáty v Madridu, 
Istanbulu a Londýně. Nelze však opomíjet skutečnost, že extre-
misté tvoří jen velmi malý zlomek muslimské populace a bylo by 
silně nespravedlivé ostrakizovat pro jejich viny jejich souvěrce 
vedoucí poctivý, zákonný a společensky prospěšný život. Mnozí 
z této výrazné většiny se dobře uplatňují v podnikání a různých 
profesích, někteří také v komunální nebo i vysoké politice (v Bri-
tánii i ve sněmovně lordů!) a přispívají k obohacování evropských 
společností materiálně i morálně. Negativní prvky vývoje soužití 
v Británii, Nizozemsku, zčásti i v Německu a jinde zkompromito-
valy sice ideje multikulturalismu, donedávna vychvalované, nejde 

tu však o ideál, ale o reálnou skutečnost dnešní pluralitní Evropy. 
Nedůvěra k multikulturalismu (u nás V. Bělohradský zdůrazňuje 
jeho nedefinovatelnost) podporuje tendenci ke zvyšování důra-
zu na domácí kulturu (v Německu ,,vedoucí“ Leitkultur). Nelze 
však nevidět, že v různé míře bilingvní a bikulturní druhá a třetí 
generace evropských muslimů může hrát a hraje významnou roli 
pojítka s rozsáhlým muslimským světem v nedalekém sousedství 
Evropy. Půjde o to, v jakém směru bude působit její vliv.

Krize vyvolaná zveřejněním karikatur proroka Muhamma-
da ukázala znovu na nejednotu muslimských postojů k Evropě. 
Někteří dánští muslimové prý krizi rozdmýchali kampaní, kterou 
rozpoutali na Blízkém východě. Větší část muslimů – v Dánsku 
a dalších evropských zemích – se naopak přičiňovala o tlumení 
projevů násilí a o smír v duchu vzájemné tolerance. Je ještě příliš 
brzy na celkové zhodnocení. Kepelova Fitna nabízí velmi podrob-
ný rozklad tendencí, jaké se v evropském islámu střetávají. Jde 
do značné míry o sváry přenesené z Blízkého východu, jejich 
význam je však v evropském prostředí vzhledem k jeho modelo-
vému postavení umocněný.

Zápas o budoucí tvář evropského islámu – do jaké míry se 
prosadí standardy blízké evropskému směřování – tvoří důležitý 
prvek v současném globalizujícím se světě. Otázka má velký 
význam pro budoucnost Evropy, vzhledem k populační dynami-
ce muslimů a k citlivému sousedství starého kontinentu. Má vel-
ký význam pro vztahy mezi Evropou a muslimskými zeměmi: jsou 
evropští muslimové mostem pozitivní spolupráce, nebo pátou 
kolonou? Takováto otázka se dnes klade i v souvislosti s uvažova-
ným členstvím Turecka v EU. Odpověď musí uvážlivě volit prio-
rity: dnes se tu do popředí žádoucích hodnot staví na obou stra-
nách úcta k životu. Násilí, které tak bolestně poznamenává počá-
tek tohoto století, je třeba na obou stranách odstraňovat: v mno-
hostranné praxi i v rétorice. 

13) Ramadan, T., Les musulmans dans la laicité, Lyon, Tawhid, 1994; tentýž, To be 
a European Muslim, Leicester, Islamic Foundation, 1999

14) Kepel, G., Fitna, Guerre au coeur de l‘islam, Paris, Gallimard, 2004. Kniha 
vyjde v roce 2006 v českém překladu.
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Dnes je již všeobecně známo a přijímáno, že dějiny křesťansko 
– muslimského „stýkání se a potýkání“ nebyly jen výčtem dlouhé 
řady střetů na válečném poli, ale znamenaly též nezpochybnitel-
ný vklad do formování a obohacování se obou velkých světových 
civilizací. Bohužel dnešní vnímání islámu na Západě není jen 
prostým důsledkem těchto staletých duchovních interakcí, ale 
mnohem více výslednicí důkladného působení soudobých médií. 
Islám se v posledních letech stává předmětem rozmanitých pole-
mik, v nichž nezřídka toto náboženství slouží jen jako zástupný 
prvek a při nichž jde mnohem více o prezentaci obecně světoná-
zorových i jiných postojů jejich protagonistů.

Pozornost západní veřejnosti, která se v poslední době stá-
le zřetelněji zaměřuje k islámu, se totiž bohužel – avšak celkem 
logicky – soustřeďuje především na neradostné projevy toho, co 
mnozí nazývají islamismem či islámským fundamentalismem, 
a jiní přímo islámským extrémismem nebo rovnou terorismem. 
Sdělovací prostředky nás ostatně takřka denně zaplavují skličující-
mi projevy a důsledky činností stoupenců těchto směrů. Předsta-
vy drtivé většiny lidí na Západě o islámu se tak plynule odvíjejí od 
toho, v jakých souvislostech jsou o tomto náboženství informová-
ní – a že to nejsou souvislosti právě lichotivé, o tom lze jen těžko 
pochybovat. Takový trend však není ničím novým, neboť dějiny 
vztahů mezi „křesťanským Západem a islámským Východem“ jsou 
– tedy mimo jiné – též historií nepochopení či úmyslného a úče-
lového zkreslování i střídajících se stereotypů v „obrazech nepří-
tele“ – a to na obou stranách.

Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století 
došlo k procesu, který mnozí kulturní antropologové, sociologo-
vé a religionisté nazvali „paradigmatickou změnou“ a jejž známý 
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francouzský islamolog a sociolog G. Kepel obrazně pojmenoval 
„boží pomstou“. Po letech, kdy se zdálo, že i v islámských zemích 
pozvolna, avšak nezadržitelně, dojde k tomu, co zažila Evropa 
v devatenáctém a dvacátém století, kdy se křesťanství přesunulo 
do roviny osobní religiozity věřících, přišla zdánlivě dramatická 
změna. Západní političtí komentátoři a analytici zůstali jakoby 
zaskočeni tím, že se „islám vrátil do politiky“. Jak se ale mohlo vrá-
tit něco, co z politiky v podstatě nikdy neodešlo? Nepochopení 
a zkreslování, jimž je poznamenáno současné vnímání islámu na 
Západě, však není ničím jiným než jen dalším z článků řetězce 
předsudků a antagonismů, které provázely křesťansko – muslim-
ské styky již od časů, kdy se krátce po smrti proroka Muhammada 
začalo jeho poselství s ohromující rychlosti šířit do celého světa.

Dějiny poznávání či dějiny nezájmu

O muslimsko – křesťanských vztazích v minulosti toho bylo již 
mnoho napsáno a nepochybně ještě více napsáno bude. Jednalo 
se o historii vzájemného poznávání vedeného úsilím pochopit 
tu druhou stranu a jen tu a tam zkreslené účelovými zájmy doby 
nebo naopak o dějiny plné nezájmu a apriorního odsuzování? Na 
to je velmi těžké odpovědět a, existuje-li vůbec nějaká správná 
odpověď, pak – použiji-li obrazného příměru, který je muslimům 
obzvlášť drahý – leží patrně na „střední cestě“, tedy cestě vyhý-
bající se krajnostem a spojující jen zdánlivě nespojitelné antago-
nismy. 

Přemýšlet nebo psát o problematice vztahů Evropy a islám-
ského světa bez znalosti jejich historických kořenů může být 
velmi ošidné a v lepším případě to pak může vést k nepoučené 
a povrchní publicistické produkci, kterou nás denně zahlcují 
sdělovací prostředky. Všeobecně známou skutečnost představu-
je nesporný civilizační náskok islámského světa před feudálním 
Západem. Tento náskok se však postupně zmenšoval a ve 14. sto-
letí, v předvečer objevných cest, si Evropa vytvořila předpoklady 
pro to, aby islám dohnala a dala se vlastní cestou. Co způsobilo, 
že se pomyslná historická „miska vah“ nakonec vychýlila ve pro-
spěch Západu? Muslimové a křesťané, kteří žili tak dlouho vedle 
sebe (a to platí i pro východní křesťany žijící na „území islámu“), 
o sobě věděli až překvapivě málo. Fletcher to shrnuje následovně: 

 . . .navzdory delším obdobím soužití trvalo náboženské nepocho-
pení obou „lidí knihy“ již od nejčasnějších styků . Třebaže mezi 
islámem a křesťanstvím existovaly obchodní i kulturní vzta-
hy v době, kdy Arabové ovládali většinu středomoří, obě strany 
nechápaly náboženství těch druhých . Křesťané a muslimové žili 
vedle sebe ve stavu vzájemné náboženské averze . Za těchto okol-
ností neudivuje, že pokud se vzedmuly náboženské vášně, kon-
frontace přerůstala v násilí.

Mezi nepochopením a záměrným zkreslováním se vine často 
jen velmi nezřetelná hranice. Ostatně propaganda odjakživa před-
stavovala součást boje. Pletivo vzájemných vztahů mezi Evropou 
a islámem bylo vždy mnohovrstevnaté a tyto vztahy se neodehrá-
valy pouze na poli bitevním, ale též v oblasti politické, hospodář-
ské (jejíž studium bylo dlouho zanedbáváno) a kulturní. Ostatně 
islám, který bývá mnohdy vnímán jako něco Evropě zcela cizího, 
byl naopak po dlouhou dobu její integrální součástí a měl na utvá-
ření evropské identity nemalý vliv – a dodnes má, ať již si to při-
pouštíme či nikoliv. 

Záměrem tohoto příspěvku ovšem není podávat přehled tři-
nácti století mýtů, válek a mystifikací, které napomáhaly vytvá-
řet nepravdivý obraz muslimů, což je téma, jemuž se věnuje řada 
obsáhlých monografií. Kromě „vybraných epizod“, jež se spoleh-
livě opakují (což ovšem nikterak nesnižuje jejich význam) prak-
ticky v jakémkoliv standardním podání křesťansko – islámských 
vztahů, jako jsou křížové výpravy, reconquista či osmanská expan-
ze na Balkáně, však existovaly i vlivy duchovní, jejichž hodnocení 
je stejně nesnadné jako hodnocení „roviny politické“.

Franco Cardini, docent středověkých dějin působící v součas-
nosti na Florentské univerzitě, ve svém historickém exkurzu mlu-
ví trochu nadneseně v dnešní době o „třetí islámské vlně“ (při-
pomeňme si jen, že ta první znamenala expanzi islámského stá-
tu v 7. století a druhou představují osmanské výboje). Nepodává 
nám žádnou konkrétní prognózu do budoucnosti – naopak epi-
log jeho práce tvoří obecný apel a zároveň velký otazník: „Třetí 
islámská vlna“ tedy hranice dár al-islámu nerozšířila . Stojí proti 
Evropě, jež opatrně hledá definici sebe samé: Evropě, jejíž sociál-
ní a hospodářský systém je sice pevný, ale nejednotný, nad její-
miž politickými volbami panuje nejistota a jejíž kulturní identi-
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tu nelze jednoznačně uchopit . „Islám bude tím, co z něho udělají 
muslimové“, prohlásil Egypťan Fu´ád Zakaríjá . Ale také Evropa 
se stane tím, co z ní udělají Evropané . Evropou, v níž bude den 
co den narůstat počet těch, kteří žijí podle zákona Prorokova.

Obviňování a hledání viny

Dějiny vztahů mezi Evropou a islámem však nejsou jen akade-
mickou – byť navýsost závažnou – otázkou. Jedná se totiž o téma, 
které má v současnosti též dimenzi politickou a především ideo-
logickou. V tomto ohledu se vyrovnání se s vlastní minulostí sta-
lo neuralgickým bodem především pro mnohé soudobé muslim-
ské intelektuály. Přední současný britský znalec islámu, Bernard 
Lewis, velmi neortodoxně přistoupil k muslimsko – křesťanské 
problematice, když napsal knihu Kde se stala chyba? Vliv Zápa-
du na Střední východ a jeho následná odpověď. 

Lewis se domnívá, že muslimské země nejsou tak docela nevin-
nou obětí Západu. Jejich stagnace a zaostávání za Západem má 
totiž vnitřní příčiny, které nelze svést ani na kolonialismus, impe-
rialismus nebo bezbožný a materialistický Západ a tak podobně. 
Pro muslimy představuje vztah k Západu a vyrovnání se s ním 
otázku prvořadé důležitosti. Moderní křesťanský intelektuál může 
sáhodlouze přemýšlet o svém náboženství, aniž by se přitom jen 
okrajově dotknul islámu. Na druhé straně, pro moderního mus-
limského intelektuála totéž však zdaleka neplatí. Najít ten správ-
ný pohled na vlastní minulost (v níž se impakt Západu jeví jako 
odmítaná, nicméně její nedílná součást) znamená najít vlastní 
duchovní ukotvení v současnosti.

Otázkami vztahu k minulosti a její interpretaci se věnuje i sou-
časný přední islámský filozof, profesor Káhirské univerzity, Hasan 
al-Hanafí. Otázka odkazu minulosti či kulturního dědictví (arab-
sky turáth) – zdůrazňuje al-Hanafí – tedy není obranou minu-
losti či kompenzací tragédie současnosti, útěkem od jejich krizí 
a reakcí na její výzvy, nýbrž představuje vstup do bitev přítom-
nosti . Neboť dědictví minulosti je stále živé v srdcích lidí a ovliv-
ňuje v nich to zlé i to dobré . K němu se utíkají v hodině zkou-
šek . Tento odkaz pro al-Hanafího ...je současnější než současnost 
sama, neboť je přítomností abstraktní i skutečnou, myšlenou 
i hmotnou, intelektuální i senzuální . 

První díl svého rozsáhlého pojednání – nebo přesněji řečeno 
poměrně volného souboru zamyšlení – nazvaného Závažné otáz-
ky myšlení a vlasti (Humúm al-fikr wa´l-watan) věnuje al-Hanafí 
studiu odkazu filozofického, nábožensko-právního a společensko-
vědního. Ovšem striktní rozlišování mezi náboženským a svět-
ským není islámu rozhodně vlastní a totéž platí i přemýšlíme-li, 
jak se vypořádat s odkazem jeho velké minulosti. Tento odkaz 
není pouze náboženským – zdůrazňuje Hasan al-Hanafí – nýbrž 
představuje prolnutí náboženského a lidového, sakrálního a pro-
fáního . V lidovém úzu není rozdílu mezi citací koránského verše 
či výroku Prorokova a citací lidového přísloví nebo hrdinských 
biografií . Obojí je zdrojem moci a pramenem způsobů chování . 

Al-Hanafího životní dílo velmi výmluvně dokládá, jak závažné 
je pro moderního muslimského myslitele vyrovnání se s vlastní 
minulostí, kterou si ovšem většina muslimů vykládá velmi zkres-
leně, idealizovaně a v zajetí několika málo „mýtů“, které se stále 
úporněji vracejí, aby sehrávaly roli ideologického prizmatu. Osl-
nivá minulost a jen málo povzbudivá současnost. Sny o zlatém 
věku, který už nenávratně skončil, ale který je stále hoden, aby byl 
připomínán a oslavován. Na přelomu 19. a 20. století se podob-
né myšlenky patrně vkrádaly do myslí nejednoho z představitelů 
rozličných proudů islámského obrození, nahdy. Jak spojit velko-
lepý odkaz islámské středověké kultury a myšlení s vymoženost-
mi západní civilizace, její vědou, technikou i životní úrovní, jež se 
stávaly střídavě zdrojem fascinace i frustrace? 

Dynamika moderního světa a hledání vlastního místa v něm 
plnily stránky spisů představitelů všemožných myšlenkových plat-
forem, panislamistickými a tradicionalistickými směry počínaje 
a modernisty, sekularisty a nacionalisty zdaleka nekonče. Kdo 
se nedokáže vyrovnat s vlastní minulostí, nedokáže se vyrovnat 
s přítomností a nemá smysl, aby přemýšlel o budoucnosti. Věrni 
této zásadě, museli se muslimští myslitelé vypořádat především 
se základním otazníkem, jenž představoval odkaz vlastní slavné 
minulosti, jejímž „hrobníkem“ – jak dosud spousta muslimů věří 
– je „dekadentní Západ.“

Spletité dějiny muslimsko – křesťanských kontaktů jsou také 
historií vzájemného obviňování se a osočování. Tento moment 
sehrál na Západě svou nezpochybnitelnou historickou roli ve 
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středověku a v raném novověku, kdy Evropa čelila útokům islám-
ských mocností, zprvu na Iberském poloostrově, potom ve Stře-
domoří a nakonec na Balkáně. Strach a nejistotu z „krvežíznivého 
Turka“ však na přelomu osmnáctého a devatenáctého století 
vystřídal zcela jiný trend; muslimové byli najednou vnímáni ve 
světle orientalismu, vyznačujícího se nárustem obliby orien-
tálních motivů v umění, ať již mluvíme o malířství, architektuře 
nebo o krásné literatuře. 

Současný západní intelektuál přemýšlející o minulosti nemá 
vlastně ani důvody cítit vůči muslimské historické roli v Evropě 
nějakou zahořklost. Spíše naopak. Nedávno jsme byli svědky ini-
ciativy křesťanských aktivistů, kteří se u příležitosti devítisetle-
tého výročí od dobytí Jeruzaléma křižáky (po němž následoval 
masakr veškerého obyvatelstva, východní křesťany nevyjímaje) 
omluvili za tuto temnou kapitolu z dějin křesťanství. Toto emotiv-
ní gesto však vyvolalo velmi rozporuplné reakce nejen na Západě, 
kde se to ostatně dalo čekat, nýbrž i mezi muslimy. Mnozí z nich 
jej nepřijali jako výraz pokání a snahy o smíření, nýbrž jako důkaz 
slabosti. Vztah západoevropských zemí k vlastní kolonialistické 
minulosti dodnes vyvolává traumatizující otázky. Rozhodně však 
vyvolává spíše pocit viny než euforie a hrdosti na vlastní „dějinné 
poslání“, jak to vnímali například viktoriánci.

Minulost jako inspirace i varování

Jak jsme si naznačili, minulost křesťansko – islámského soused-
ství může oživovat a taky oživuje četné animozity vůči Západu, 
jimiž se vyznačují mnozí radikální muslimští ideologové. Anti-
amerikanistická rétorika dnes bohužel již patří ke zcela obvyk-
lé výbavě myslitelů Muslimských bratrů i představitelů salafíje 
a v širokých vrstvách obyvatelstva muslimských zemí se setkává 
s celkem pozitivní odezvou. Velmi názorně se to projevilo po úto-
cích z 11. září 2001, které i mnozí, jinak „umírnění“, muslimští 
intelektuálové přijali s neskrývaným zadostiučiněním. Občas se 
na této antiamerické vlně svezou i exponenti režimů, které jinak 
s USA čile a otevřeně spolupracují. 

Animozita západní veřejnosti vůči islámu, o které nás neu-
stále přesvědčují rozmanitá sociologická šetření, však pramení 
z docela jiných zdrojů než je tomu na druhé straně. Nelze při-

tom popírat, že dlouhé sousedství a dnes i soužití obou odliš-
ných „civilizací“ zanechalo v kolektivním vědomí na Západě 
nepřehlédnutelnou stopu. Bylo by možno velmi snadno a velmi 
dlouze rozebírat historické kořeny mnoha stereotypů, které tak 
vydatně „západní“ vnímání islámu poznamenalo. Stopy těch-
to vlivů nalezneme v mnoha sférách kultury, folklórem a lite-
raturou počínaje a lidovou religiozitou zdaleka nekonče. Na 
toto téma byly napsány četné monografie, z nichž některé jsou 
dostupné i v češtině. 

Hlavní kořeny negativní reflexe islámu, která vyvolává zaujatost 
a nepřátelství ze strany západní veřejnosti, však tkví v mnohem 
mělčí půdě, než jsou staletí dávno minulá. Mediální obraz islámu 
je na Západě natolik pošramocený, že jej nahlížení do minulosti 
oboustranných vztahů obou civilizací rozhodně nemůže poško-
dit. Naopak může být cenným korektivem, které má tu sílu zabrá-
nit zevšeobecňování extrémistických a teroristických projevů 
jakožto bytostné podstaty islámu, což je stejně nesmyslné jako 
– bohužel – rozšířené v představách nepoučené veřejnosti. 

Obracení se do historie tedy může být, jak jsme si již naznačili, 
zdrojem traumat a frustrací, ale stejně dobře může být i lékem na 
tyto negativní emoce. Záleží jen na úhlu pohledu. Zaměřit se jen 
na jeden ze „segmentů“ tak všezahrnujícího duchovního fenomé-
nu, jakým islám nesporně je, může přinést jeho analýzu a správ-
né pochopení, ovšem zároveň s tím může svádět k nepodložené 
generalizaci v tom smyslu, kdy „člověk pro samé stromy nevidí 
les.“ Jistě je zapotřebí – a o tom není sporu – věnovat náležitou 
pozornost současným nebezpečným a zneklidňujícím tendencím, 
jimiž se to ve „světě islámu“ jen hemží. 

Přítomnost islámu na evropském kontinentu se již dávno sta-
la nezpochybnitelnou skutečností, s níž je třeba se smířit. Otázky, 
které si v této souvislosti kladou mnozí politikové i vědci, se točí 
zejména kolem problémů i perspektiv společného soužití, které 
je v jednotlivých evropských zemích ovlivňováno různými trendy. 
Tyto otázky jsou nesporně mimořádně závažné a je třeba pokusit 
se na ně hledat odpověď. Pohledy do historie nám v tom mohou 
napomoci. Tedy pohledy do historie, které nepředstavují pouhé 
akademické zaujetí, ale přístup, jenž ji vnímá jako něco „potřeb-
ného pro život“, jak to krásně v jedné ze svých Nečasových úvah, 
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eseji nazvaném příznačně O užitku a škodlivosti historie pro 
život vyjádřil Friedrich Nietzsche:

Historii zajisté potřebujeme, ale potřebujeme ji jinak, než 
ji potřebuje zhýčkaný zahaleč v zahradě vědění, byť i na naše 
hrubé a neutěšené potřeby a nutnosti shlížel z vysoka . My ji totiž 
potřebujeme k životu a k činu, ne k pohodlnému odvrácení se 
od života a činu, nebo dokonce k okrášlení sobeckého života 
a zbabělého a špatného činu . Jen pokud historie slouží životu, 
chceme sloužit my jí: ale existuje takový stupeň zájmu o histo-
rii a taková úcta k ní, že život zakrsá a zvrhává se: jev, který je 
právě nyní nutno zakusit na pozoruhodných symptomech naší 
doby, ať je to jakkoli bolestné .

Islám a muslimové

Islám je u nás posuzován tu podle režimů v zemích s převahou 
muslimského obyvatelstva, tu podle místních tradic a zvyklostí, 
často se velmi lišících v různých oblastech muslimského světa, 
nebo podle chování jednotlivých muslimů. Mezi samotnými mus-
limy však najdeme (podobně jako u každého jiného vyznání) ty, 
kteří svou víru nepraktikují (někdy ani neznají), i ty, kteří v ně-
čem přehánějí. Média přidávají ke každému projevu násilí pří-
vlastky muslimský či islámský, aniž by se zabývala příčinami nási-
lí a tím, kdo za ním stojí, jedná-li se o reakci na nějaké bezpráví, 
obranu proti agresorovi, odboj proti okupaci či jiné formě útlaku 
anebo o skutečný a neomluvitelný extremismus.

Islám je v prvé řadě mírovým poselstvím, určeným pro celé 
lidstvo. Jakožto poselství posledního z proroků, Muhamma-
da, je islám završením toho, co bylo od jediného Boha posláno 
národům už dříve. Je to islám v úplné, kompletní podobě, jehož 
základní zdroje, Korán a Prorokovy výroky a činy, byly zazname-
nány a dochovaly se nám beze změny.

Islám je systém velmi pružný, aplikovatelný v kterékoliv době 
a místě. Neexistuje žádná neměnná islámská hospodářská, spole-
čenská nebo politická soustava, avšak existují neměnné islámské 
principy, které určují vztahy mezi lidmi.

Muslimové věří, že Bůh nenechal lidi tápat ohledně toho, co 
je správné a co ne. Poslal nám proroky, kteří nás to učí, a nejen 
to, dal člověku vnitřní přirozenost, ve které je schopnost rozlišo-
vat dobro od zla, a dal nám také rozum, abychom jej zodpovědně 
používali a vážili své činy a svá slova. Dal nám svobodu v rozho-
dování. Ale není to jen tak, že člověk dostal všechny tyto dary. Na 
druhé straně je na něm velká zodpovědnost a bude tázán v Den 

Evropa a islám na cestě ke sblížení

Vladimír Sáňka

ředitel Islámského centra v Praze
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posledního soudu na všechno, co v tomto životě udělal. Přede-
vším na tu věc, jestli uznal existenci Stvořitele, ve všech Jeho vlast-
nostech, a uznal všechna poselství, která nám od Něj byla poslána 
prostřednictvím proroků. Když člověk dostane darem něco velmi 
cenného, je přirozené, že by za to měl vyjádřit vděčnost. Vyjád-
řit vděčnost tomu dárci, a nikomu jinému. Podle islámu vyjádří 
člověk vděk svému Stvořiteli tak, že Ho uctívá. A islám nám jen 
ukazuje způsob, jak uctívat Boha. Nic víc a nic míň. Co si pod tím 
představit? Znamená to být dobrý věřící muslim – tedy podřídit 
se vůli Stvořitele a snažit se dodržovat všechny zásady, které nám 
prostřednictvím svého posledního proroka seslal. Uctívat Boha 
tedy v islámu neznamená jen konat nějaké rituální způsoby uctí-
vání (modlitbu, půst, pouť do Mekky apod.), ale chovat se podle 
zásad seslaných Bohem, které jasně rozlišují, co je špatné, tedy co 
má muslim zakázané (vražda, krádež, podvod, lichva, cizoložství, 
nespravedlnost, drogy a alkohol, pomluva a lež atd.) a rozlišují, co 
je dobrý skutek, za který je odměna (např. úcta k rodičům, pomoc 
chudým a potřebným, úsměv a pozdrav, návštěva nemocného, 
snaha co nejlépe studovat a pracovat, milosrdenství a zbožnost, 
odstranění překážky z cesty atd.). Islám dává hlavní zásady, jaký 
má člověk mít vztah k Bohu, k sobě samému, k ostatním lidem 
i k okolnímu prostředí.

Pokud budeme hodnotit muslimy, už bude velmi záležet na 
tom, jestli tito muslimové islám znají a praktikují nebo nikoliv. 
Mezi muslimy můžeme rozlišit celou řadu skupin a názorových 
proudů. Nelze samozřejmě říci, že ten muslim, který islám nezná 
a nepraktikuje, a tedy žije v podstatě jako ateista, se automaticky 
chová špatně. Nicméně nelze vyloučit, že se bude běžně a vědo-
mě dopouštět různých věcí, které nejsou v souladu s islámem.

Pokud muslim rozumí islámu a praktikuje ho správným způso-
bem, víme, co od něj můžeme očekávat. Islámské zásady jsou cel-
kem jednoduché a mnohokrát zpracované, i když na Západě jsou 
stále málo známé. 

Pohled Západu na islám

Teze první je tedy ta, že musíme důsledně rozlišovat, hovoříme-
li o islámu anebo mluvíme o konkrétních činech muslimů, kteří 
se možná podle islámu nechovají. Problém je ten, že se v Evropě 

nesprávně označuje vše, co pochází od muslimů nebo obecně 
z muslimského prostředí za islámské. V Evropě můžeme najít dva 
extrémy (případy), kdy buď mnozí muslimové svou víru neprak-
tikují a ani ji dobře neznají, nebo naopak svou víru vedou až do 
extrému.

Teze druhá je ta, že názor na islám je u lidí v Evropě zásadním 
způsobem ovlivněn tím, co jim o něm říkají média. A ta velmi čas-
to zjednodušují, zevšeobecňují a dopouštějí se klíčových omylů, 
popsaných v předchozím odstavci. Dnešní média jsou taková, že 
referují o extrémních projevech, protože ty jsou pro čtenáře zají-
mavější. O islámu až příliš často píší lidé, kteří jej vůbec nepozna-
li nebo jej znají jen zprostředkovaně.

Islám však není žádnou utopií nebo neuskutečnitelným ideá-
lem. V historii bychom našli mnoho příkladů, kdy šlo o islámské 
společnosti s islámskými vládami a právě to byla období, kdy 
islámské země byly na vrcholu světového pokroku. I nyní však 
mnoho muslimů praktikuje islám a žije islámským způsobem 
života. 

Integrace či asimilace

Je nutné odlišovat termíny asimilace a integrace. Evropané 
někdy mluví o nutnosti asimilace muslimů. Pod tím si lze před-
stavit jen to, že muslimové se vzdají své identity. Je sice pravda, 
že někteří z nich se jí vzdávají dobrovolně, ale nelze to ze strany 
evropských majoritních společností vynucovat. Vždyť mezi samot-
nými Evropany najdeme mnoho různých komunit, které se přiro-
zeně liší jak svými názory, tak způsobem života. Teorie tzv. „tavící-
ho kotlíku“ je v dnešní Evropě, kde vedle sebe žijí příslušníci nej-
různějších národností a vyznání z celého světa, nemyslitelná. Mys-
lím, že je na místě hovořit o integraci. Z vlastního názoru i z toho, 
jak znám muslimy žijící v České republice mohu říct, že drtivá 
většina muslimů se chce integrovat do naší společnosti. Chtějí být 
její součástí a nechtějí být izolováni. Sledují dění ve společnosti 
a chtějí se k němu vyjadřovat. Jistě je u nás jiné složení muslimské 
komunity než ve většině ostatních evropských států. Žijí tu pře-
vážně studenti z muslimských zemí, nebo ti, kteří již dostudovali 
a na čas nebo trvale se zde usadili, a také ti, kteří sem přišli pod-
nikat. Muslimů je u nás několik tisíc a pocházejí z nejrůznějších 
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zemí. Nelze zapomínat také na několik stovek Čechů, kteří přijali 
islám a více či méně se snaží žít podle jeho zásad.

V české společnosti to není patrné, ale v některých zemích 
západní Evropy vznikají problémy při integraci přistěhovaleckých 
menšin do společnosti. Chtěl bych zdůraznit, že zde vesměs nejde 
o problém náboženský, ale sociální. Neřešené problémy, které se 
ve vztahu k imigrantům nakupily ve Francii, vybuchly na podzim 
loňského roku pouličním násilím. Je na vládě, aby svou imigrační 
i jinou politikou těmto situacím předcházela. Na muslimech, kte-
ří žijí v evropských zemích, zase leží povinnost dodržovat zákony 
země, ve které žijí. Toto neustále zdůrazňujeme, slyšíme to i z úst 
islámských autorit a vyplývá to přímo z islámu.

Je pochopitelné, že soužití různých kultur přináší a bude při-
nášet kromě věcí pozitivních i různé problémy. V tomto případě 
se může jednat také o určitý střet řekněme sekulárního myšlení 
s myšlením věřících lidí. Je to viditelné v odlišném chápání někte-
rých práv a svobod, a také v zodpovědnosti a respektu k druhým. 
V sekulární společnosti je nejvyšší autoritou člověk, u věřících je 
to Bůh. V Evropě padají různá tabu a co bylo před několika desít-
kami let nemyslitelné, je normální. Do jisté míry se tyto odliš-
né pohledy projevily i v nedávné aféře kolem karikatur Proroka 
uveřejněných v Dánsku a o několik měsíců později i v denících 
v jiných evropských zemích.

Svoboda slova

Podle mého názoru svoboda slova není absolutní, ale má své 
hranice. Někteří lidé na Západě bojují za svobodu slova tím, že 
chtějí, aby se dalo publikovat cokoliv. Jinak podle nich svoboda 
slova není. Ale vždyť i tady jsou přece zákony, které zakazují např. 
hanobení rasy, národa, přesvědčení a dalších věcí, nebo šíření 
nenávisti proti skupině obyvatel. Je zakázáno popírat holocaust. 
V Británii by si těžko někdo dovolil veřejně urážet a hanobit krá-
lovskou rodinu. Svoboda slova, stejně jako i jiné svobody, musí mít 
hranice přinejmenším tam, kde už překračují svobodu, soukromí 
nebo víru někoho jiného. A je nebezpečné, pokud se svobodou 
slova zaštiťují projevy nesnášenlivosti. Myslím si, že muslimové by 
asi neprotestovali, kdyby někdo zesměšňoval vládce nebo prezi-
denta. Ale postava Proroka je něco úplně jiného. 

Kladu si otázku, co chtějí novináři, kteří podobné karikatury 
zveřejňují, dokázat? Protesty přece museli očekávat. Buď touží 
po laciné publicitě nebo je to cílená provokace. Kdyby kritizovali 
muslimy, kteří se nechovají dobře, tak bychom se v mnoha věcech 
shodli. A pokud má někdo výhrady proti islámu, může argumen-
tovat věcně, pak se dá diskutovat, ale takto se dá jen protestovat.

Nicméně ani na samotném Západě nebyly názory na zveřejnění 
karikatur jednotné. Celá řada významných osobností se postavila 
za to, aby byl zachován respekt k víře a přesvědčení druhých. Ti, 
kdo se stavěli za zveřejňování karikatur, si však v mnohém odpo-
rovali. Článků na toto téma bylo v našem tisku hodně, ale uvedu 
jen jeden typický příklad za všechny: jeden novinář ve svém člán-
ku v MF Dnes na jedné straně obhajuje svobodu slova, pro kte-
rou byl, cituji: „těžkým úderem vyhazov jednoho šéfredaktora za 
pár karikatur“ (což se stalo ve Francii). O kousek dál však píše, že 
majitel listu má plné právo vyhodit šéfa novin, pokud nesouhlasí 
s jeho názory nebo škodí jeho zájmům. Dále – na jedné straně na-
psal, že muslimové si zaslouží náš respekt, na druhé straně obha-
juje názor, že v Evropě máme svaté právo bavit se tak, jak uznáme 
za vhodné (rozuměj i za cenu hanobení islámu).

Novinář dále ve svém článku píše, že „nikdo po sekulárních 
Evropanech nemůže chtít, aby ctili pravidla povinná pro musli-
my“. To po nich samozřejmě nikdo nechce a muslimové tomu tak 
i rozumějí. I v Koránu je verš: „Nebudiž žádného donucování ve 
víře!“ Nelze žádným způsobem naléhat na to, aby nemuslim při-
jal víru, ani aby se modlil, nepil alkohol nebo nejedl bůček. Vždyť 
spoustu důležitých zásad nedodržují ani někteří muslimové. My 
tady apelujeme na určité etické principy a na udržování dobrých 
mezilidských vztahů. Je velký omyl myslet si, že muslimové tu 
chtějí vnucovat islámské zásady. Proto mě velmi překvapilo, když 
např. náš náměstek ministra zahraničí před pár dny informoval 
zahraniční výbor sněmovny tímto způsobem: „Dnes jim vadí kari-
katury, za čas ale mohou demonstrovat proti tomu, že jíme vepřo-
vé a pijeme alkohol, protože i to je proti jejich přesvědčení.“ To je 
úplné nepochopení toho, proti čemu muslimové protestovali.

Hodně se zde v této souvislosti mluvilo i o nebezpečí autocen-
zury. Autocenzura však byla většinou prezentována jako strach, 
strach před tím, že pokud něco zveřejněním, může přijít negativ-
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ní reakce. Někteří novináři se tedy chtěli prezentovat způsobem, 
že oni se nebojí a že karikatury zveřejní, když máme svobodu slo-
va. Já si však myslím, že pod slovem autocenzura bychom měli 
mnohem více vidět zodpovědnost a respekt ke svému okolí. Novi-
nář by měl znát téma, o kterém píše a také by měl více promýšlet 
dopady toho, když něco zveřejní. Zveřejnění něčeho podobného 
jako byly karikatury znevažující Proroka totiž nepřineslo žádnou 
informaci ani nic pozitivního. 

Představte si, že se rozhodnu, že začnu veřejně hanobit a urážet 
rodiče mého souseda, kteří už nežijí, takže se nemohou bránit. 
Založím k tomu třeba i časopis. On se mě zeptá: „Sousede, proč to 
děláte?“ A já mu řeknu: „Máme přece svobodu slova!“ Čeho dosáh-
nu? Přinejmenším toho, že soused mě bude nenávidět a že z něj 
budu mít nepřítele. Myslím si, že pokud by se člověk neurazil 
vůbec pro nic, tak asi nemá žádnou hrdost.

V souvislosti se svobodou slova uvedu ještě jeden příklad: Asi 
před dvěma roky začala být v televizi a na billboardech zveřejňo-
vána reklama firmy Mountfield na velké slevy zahradní techniky, 
na které byl ortodoxní Žid (velmi realisticky, žádná zesměšňují-
cí karikatura), jak počítá peníze, kolik ušetří. Proti tomu protes-
tovala Židovská obec a reklama byla velmi rychle stažena. Což je 
v pořádku, ale kde byli tenkrát obhájci svobody slova? Proč se 
tenkrát nerozpoutala podobná diskuse? Nebo je to tak, jak řekl 
jeden dánský novinář: „Muslimové si budou muset na hanobení 
islámu zvyknout.“ Takhle to vypadá, že v Evropě je možné hanobit 
jen islám, ostatní přesvědčení už ne.

V islámu existuje svoboda slova také. Všem občanům islámské-
ho státu je dáno právo na svobodu myšlení a projevu, má však být 
používáno k šíření ctností a pravdy, a ne špatnosti a nepravosti. 
Zároveň nikomu nedává právo používat ve jménu kritiky vulgaris-
my a urážky. V Koránu je verš, který zakazuje muslimům urážet to, 
co ostatní lidé uctívají.

Bylo by smutné, kdyby rozdíly mezi sekulárním myšlením 
a myšlením věřících lidí vedly k tomu, že se vytratí slušnost 
a respekt k druhému. Chybí tu větší poznání a vzájemné pocho-
pení. Se stejným důrazem bychom se měli snažit eliminovat extré-
mistické názory, které se objevují na obou stranách, a které jsou 

hlavním zdrojem nedorozumění a problémů. Měli bychom na-
opak podporovat umírněné názory a snažit se o dialog.

Střet civilizací?

Myslím si, že v posledních letech se stále více ukazuje, že 
v Evropě existují lidé, kteří se snaží o zasévání nenávisti mezi 
muslimy a nemuslimy, nejen v evropských zemích, ale i obecně, 
a snaží se o vytváření fóbie z islámu, a to různými útoky a šířením 
stereotypů a dezinformací.

Na Západě se často mluví o tzv. „islámském terorismu“. Jsem 
přesvědčený, že označení „islámský terorismus“ je od základu 
chybné, i když se zde běžně používá. Většinou je však užívají ti, 
co nepřemýšlejí o příčinách terorismu, ale dívají se jen na to, kdo 
konkrétní čin spáchal. V tom případě bychom měli označit tero-
rismus IRA, ETA, korsických separatistů či bosenských Srbů (např. 
genocidu ve Srebrenici), za „křesťanský terorismus“ a podobné 
by to bylo u terorismů páchaných jinými lidmi. To si myslím, že 
je špatně. Dá se jednoduše dokázat, že terorismus nevychází ani 
z křesťanství, ani z islámu. V obou náboženstvích nenajdeme nic, 
čím bychom terorismus mohli ospravedlnit. I Evropská komise 
dospěla ke stejnému názoru a vydala prohlášení o nevhodnosti 
používání slova terorismus s podobnými přívlastky. Zatím jsme se 
také nedohodli na definici terorismu. Stále se o něm mluví a kaž-
dý za ním vidí něco trochu jiného. Dnes je definice terorismu 
v rukou silných a současně těch, kdo ovládají sdělovací prostřed-
ky. Teroristé jsou dnes ti, koho za ně označí světová velmoc. Neza-
pomínejme, že není jen terorismus individuální či skupinový, ale 
také státní, a právě ten je nejhorší. Individuální terorismus pak 
často přichází až jako reakce.

Jsem přesvědčen, že muslimové nevystupují proti Západu, 
jeho civilizaci, a už vůbec ne proti jeho obyvatelstvu, ale v zásadě 
proti politice některých zemí, která je vůči muslimským zemím 
velmi necitlivá. Některé silné státy využívají své převahy k tomu, 
aby muslimská území buď přímo okupovaly, nebo je ovládaly 
prostřednictvím tamních zkorumpovaných autoritativních vlád 
a svých vojenských základen na jejich územích. Jedná se o pokra-
čující kolonizaci, i když třeba jinými prostředky.
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Islámský svět v žádném případě není jednotný ani jednolitý. Je 
tu spousta názorových proudů. Západní média si všímají hlavně 
těch extrémních projevů, které jsou pro ně přitažlivé, mediálně 
atraktivní a dobře se „prodávají“. U mnoha lidí pak vzniká názor, 
že islám je nebezpečím. Někteří z těchto lidí tento postoj dová-
dějí do krajnosti a až fanaticky jej obhajují a šíří. Jeden z důvodů, 
proč mnozí Evropané vidí v islámu nebezpečí, je tedy terorismus, 
ale je naprosto chybné myslet si, že původcem terorismu je islám. 
Jsou to právě islámští učenci, kteří teroristické činy připisované 
muslimům (Madrid, Londýn, New York) jednoznačně odsuzují 
a označují je jako neslučitelné s islámem. Je těžké hodnotit, zda 
je odmítají s dostatečnou razancí, každopádně zprávy o tom se 
k naší veřejnosti většinou vůbec nedostanou.

Muslimové často pohlížejí na západní velmoci jako na ty, kte-
ré se snaží ovládat jejich strategicky důležitá území a suroviny, 
s čímž bývá spojen i vývoz tzv. západních hodnot a způsobu živo-
ta do muslimských zemí. Je pravda, že mnoho muslimů považuje 
západní civilizaci za v určitém smyslu úpadkovou. Nelze srovná-
vat technickou vyspělost a vojenskou sílu, zde má Západ jedno-
značně navrch. Jde spíš o to, že ruku v ruce se sekularizací dochá-
zí na Západě k degradaci tradičních hodnot. Mohli bychom uvést 
pohled na eutanázii, homosexualitu, drogy, pornografii, promis-
kuitu, nahotu všude na veřejnosti i další věci. Něco, co je v jedné 
době naprosto tabu, se zde může během několika let úplně otočit. 
Jev se začne pomalu šířit, společnost jej začne akceptovat a nako-
nec mu třeba dá i zákonnou normu. Je tu i něco pro společnost 
a pro jednotlivce neméně důležitého, a to je rodina. Rodina na 
Západě ztrácí svou funkci. Lidé se odcizují jeden druhému. I štěd-
rost a pomoc potřebným se postupně institucionalizuje. 

I když ani v muslimském světě není zdaleka vše v pořádku, 
islámský pohled je jasný: morální hodnoty a lidská práva jsou nám 
dána Bohem a člověk nemá právo je měnit. 

Bohužel i někteří vlivní lidé u nás žijí v absurdní představě (ale-
spoň to z jejich slov tak vypadá), že jediným cílem muslimů je zni-
čit Západ, protože prý nenávidí tuto civilizaci pro její zkaženost 
a protože jí závidí technický pokrok. Jako argument si někdy 
berou jednání některých muslimů, jejichž chování však s islámem 
nemá nic společného, a navíc je vzhledem k celkovému počtu 

muslimů velmi okrajové. Jindy citují verše českého překladu Korá-
nu (který sám obsahuje mnoho vážných nepřesností), jež jsou 
buď vytržené z kontextu nebo jejichž smysl je překroucen. Mno-
hé verše Koránu je nutné chápat v kontextu a také s komentářem 
(výkladem). Často se používá jiné dezinformace, a to té, že mus-
limové dělí svět na tzv. „území islámu“ (neboli území míru – Dár 
al-Islám) a „území války“ (Dár al-Harb), ve snaze vyvolat dojem, že 
muslimové musejí bojovat proti každému státu, který není islám-
ský. Nechám stranou fakt, že nyní není islámský v podstatě žádný 
stát, ale hlavně toto dělení nenajdeme nikde v Koránu ani v tradi-
cích proroka Muhammada. Definovali je až někteří učenci v době 
po smrti Proroka, kdy byli muslimové obklíčeni jen nepřátelský-
mi zeměmi. Navíc je definována i třetí oblast, kterou bychom v té-
to době mohli považovat za nejrozsáhlejší, a to je „oblast dobrých 
vztahů“ nebo také „mírových smluv“ (Dár al-Mawadda či Dár as-
Sulh). A územím války je jen ten stát, který přímo území islámu 
nespravedlivě okupuje, válčí proti němu nebo je ohrožuje.

Říká se, že islám byl šířen mečem, což není pravda. Islám nebyl 
rozšířen mečem, ale moudrostí, dobrotou a příkladným chová-
ním. Islám nikomu nevnucuje svou víru, respektuje judaismus 
i křesťanství, každý je svobodný ve své víře. Nemá se však pod-
dat tomu, kdo ho utiskuje. Islám požaduje důstojnost člověka 
a nepoužívá obranné války (jež je také formou džihádu), pokud 
se proti němu nebojuje. V islámu musí vládnout morálka, v ná-
boženství, politice, hospodářství, vědě, v chování a dokonce i ve 
válce. Muslimové nesmějí překračovat pravidla daná nábožen-
stvím, a pokud tak činí, budou za to souzeni.

Představa netolerantního a agresivního islámu je sice moderní, 
ale nepravdivý pohled na svět, zastávaný bohužel často i vlivný-
mi politiky. Je prvním krokem ke „střetu civilizací“, vycházejícím 
ovšem ze strany Západu, který po pádu komunismu potřeboval 
nového nepřítele. Našel si ho právě v islámu, který je v médiích 
neúnavně spojován s mezinárodním terorismem.

Světu by velmi pomohlo, kdyby západní tzv. civilizovaný svět 
přestal sledovat hlavně své mocenské a ekonomické zájmy, přestal 
přistupovat k zemím třetího světa z pozice koloniální síly a místo 
toho začal usilovat o ustanovení principů opravdové neselektiv-
ní spravedlnosti ve světě. Nemusel by se bát reakce skupin, kte-
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ré k extremismu dohnala bezmoc bránit se proti bezpráví. Pokud 
nebude spravedlnost a úcta ke každému lidskému životu základní 
normou, je těžké si představit budoucí svět v míru. Mělo by být 
úkolem nás všech, abychom se toho snažili dosáhnout.

Islám je v Evropě již téměř 1300 let. Mnohokrát a v mnoha 
ohledech byl obohacením Evropy; ještě častěji a v jednom ohledu 
zásadním byl a dodnes je jejím ohrožením. 

Nyní je islám v Evropě obohacením po stránce kulinářské, 
folklorní, kulturní, etnografické či historické. Je však ohrožením 
po stránce politické, neboť i když elitní, pro-západní menšina 
muslimů je liberální, umírněná většina muslimů je k liberálním 
hodnotám (přinejlepším) vlažná, a radikální, virulentní, islamis-
tická menšina muslimů liberální svobody zuřivě a násilně odmí-
tá. Islámská populace jako celek má tak k západním tradičním 
svobodám, jako jsou úcta k jednotlivci a jeho důstojnosti, svobo-
da slova, projevu a tisku, jakož i náboženská svoboda pro všech-
ny, tedy i jinověrce, bezvěrce a konvertity od islámu, postoj spíše 
negativní, až nepřátelský. A to znamená, že tady v Evropě máme 
z hlediska svobody problém. Problém, který bude narůstat; i kdy-
by ne z důvodů jiných, pak určitě z demografických.

Nezřídka bývám tázán, zda dne 11. září 2001 začala válka civili-
zací. Odpovídám, že nikoli; válka civilizací začala dávno předtím 
a 11. září 2001 v ní bylo jen jednou epizodou, byť mezníkem. Situ-
ace je však o to složitější, že ve skutečnosti se nejedná o jednu vál-
ku civilizací, nýbrž probíhají civilizační války přinejmenším tři. 

První je válkou radikálního islamismu, totalitní ideologie na-
roubované na islám, proti západnímu světu. Druhá probíhá uvnitř 
islámu – mezi islamisty a umírněnými muslimy. Ta třetí se odehrá-
vá uvnitř západní civilizace mezi jejími stoupenci a jejími odpůr-
ci. Je to válka mezi Západem a post-Západem.

Radikální islamismus 
ohrožuje západní společnost

Roman Joch

 ředitel Občanského institutu
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Radikální islamismus

Radikální islamismus vede válku proti západní společnosti již 
čtvrtstoletí, minimálně od islamistické revoluce ajatolláha Cho-
mejního v Iránu v roce 1979. V 90. letech se však Západ tvářil, 
že žádná válka neexistuje. Jedna strana tak útočila a druhá se ani 
nebránila. 

Arabské a islamistické teroristické organizace vždy spolupra-
covaly s tajnými službami různých režimů na Blízkém východě 
– Libye, Sýrie, Iráku, tzv. Palestinské autority, či Íránu. Je otázkou, 
zda akci typu 11. září lze připravit bez jejich podpory. Proto se 
úspěšný boj proti terorismu nemůže omezit jen na zpravodajské 
ničení teroristů. Musí se zaměřit i na vojensko-politické zničení či 
odstrašení režimů, jež teroristy podporovaly. Režim, to není jen 
člověk na vrcholu – Arafat, Saddám, Asad, Kaddáfí, Ahmadinežád; 
režim, to jsou celé zpravodajské aparáty těchto diktátorů. Ukon-
čení jejich podpory terorismu lze dosáhnout jen prostřednictvím 
svržení některých z nich a zastrašením ostatních. Každý ze zmí-
něných režimů mohl sloužit jako odstrašující příklad pro ostatní 
tím, že by byl svržen; ale nějaký z nich svržen být musel. Stal se 
jím Irák. 

Stabilizace nového, prozápadního iráckého režimu je pro výsle-
dek války mezi západní společnosti a radikálním islamismem klí-
čovou: povede-li se, Západ zvítězí. Uspěje-li v Iráku Zarkáví, isla-
misté ovládnou arabský svět a zradikalizují muslimské komunity 
v Evropě. 

Civilizační válka

To nás přivádí k druhé civilizační válce, té mezi islamisty 
a umírněnými muslimy. Umírnění si nepřejí, aby mluvčími islá-
mu byli Zarkáví a bin Ládin. Sami však mají problém jednoznač-
ně odsoudit své radikální souvěrce. Situaci v islámské diaspoře 
navíc zhoršuje fakt, že bohatí dárci ze Saudské Arábie financují 
v mešitách netolerantní, vahhábistický proud islámu. Jak jsem 
uvedl, pro-západní menšina muslimů je liberální, umírněná vět-
šina muslimů je k liberálním hodnotám vlažná, a radikální, viru-
lentní, islamistická menšina muslimů liberální svobody zuřivě 
odmítá. V důsledku toho nastává pro Evropu problém, především 

demografický, neboť i když muslimové jsou nyní v Evropě men-
šinou – a islamisté jsou menšinou mezi muslimy – v důsledku 
demografických trendů zastoupení muslimů v Evropě poroste, tj. 
poroste i zastoupení islamistů. V této situaci by volná imigrační 
politika vůči obyvatelům severní Afriky a Blízkého východu byla 
z hlediska zachování liberálních svobod v Evropě sebevražed-
nou. Problém přijetí Turecka do EU by nepředstavovaly vzdělané 
turecké prozápadní elity, nýbrž volná imigrace jeho nezápadního 
islámského obyvatelstva, z něhož většina má velmi vlažný vztah 
k osobním svobodám a menšina ostře nepřátelský. Masivní příliv 
lidí s těmito neliberálními názory do Evropy by vedl k mohutným 
nepokojům, pouličním bouřím a krveprolití, jakož i k následné 
restrikci našich svobod.

Takovéto bouře a i krveprolití jsme viděli loni na podzim ve 
Francii. Společenský problém nepředstavovala první generace 
islámských imigrantů do západní Evropy, kteří přijeli za prací 
a lepším životem pro sebe a své rodiny. Problém představovala 
a představuje druhá či třetí generace především mladých mužů, 
narozených již v Evropě, která nepřijala za své liberální hodnoty 
Evropy a žije v politickém, kulturním a společenském odcizení od 
své společnosti. Jejich politická loajalita k jejich vlastní společnos-
ti je malá, ne-li neexistující.

Je důležité zdůraznit, že to není primárně sociální problém 
a ani problém imigrantů obecně. Je to problém imigrantů jen 
z islámského a arabského světa. Stejně chudí nebo chudší imig-
ranti z bývalých francouzských koloniích v černé, nemuslimské 
sub-saharské Africe neprováděli násilné pouliční bouře. Neprová-
děli je ani imigranti z bývalých francouzských kolonií ve východ-
ní Africe – z Vietnamu, Laosu či Kambodže. Pokud východoasijští 
imigranti všude na světě něco kolektivně představují, pak je to 
nesmírný a pozoruhodný úspěch: silné rodinné vazby a soudruž-
nost, pracovitost, důraz na vzdělání a vědění, a následná ekono-
mická a společenská prosperita a mobilita. Problém nepředstavo-
vali ani imigranti z kolonií v Latinské Americe a Karibiku. V radi-
kálním odcizení od své společnosti žijí jen potomkové imigrantů 
z islámského světa. Říci, že to nemá nic společné s islámem, by 
bylo neoprávněné a předsudečné. 
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Příčiny nepokojů ve Francii

Proč to tak je? Co bylo příčinou revolty politicky a společensky 
neasimilovaných francouzských muslimských mladíků? Zřejmě 
několik faktorů. 

Především příliš velkorysý sociální stát, založen socialistickou 
ideologií, který díky štědré sociální podpoře umožnil pohodlný 
život nezaměstnaných frustrovaných mladíků v ghettech, v nichž 
se setkávali pouze se stejně frustrovanými islámskými mladíky. 
Nebyli z existenčních důvodů nuceni opustit ghetto a hledat prá-
ci v širší společnosti, tj. integrovat se do ní, sžít se s ní a najít si 
přátele i mezi jinověrci, či příslušníky jiných etnik. V předsocia-
listické době působil americký kapitalismus jako onen tavící kotel 
– bylo pro imigranty existenciální nutností najít si práci, naučit 
se anglicky, najít si přátele i mimo okruh vlastního etnika a tedy 
se společensky a politicky integrovat, přijmout svou novou vlast 
za svou i ve svém srdci. Sociální stát a život nezaměstnaných na 
sociální podpoře těmto integračním trendům brání. 

Za druhé, oficiální ideologie multikulturalismu, do níž se zami-
lovala západní levice. Tato ideologie formálně hlásá rovnost všech 
civilizací (neschopnost či neochotu stanovit, které zásadní poli-
tické a existenciální hodnoty té které civilizace jsou lepší a spra-
vedlivější než politické a existenciální zásady civilizací jiných), 
avšak v praxi je vždy hlásána a prosazována s „přídavkem“, že 
ona civilizace západní je v dějinách unikátně a exemplárně zlá, 
nespravedlivá a vykořisťující. Tato ideologie v praxi volá po vyso-
ké míře imigrace z jiných kultur, jen aby ta domácí vlastní západ-
ní společnost a její konvence byly co nejvíce oslabeny a rozředě-
ny. V praxi to kromě vysoké míry imigrace vedlo k utvrzování 
imigrantů z jiných civilizací v tom, aby nepřijímali za své politické 
a kulturní hodnoty své nové společnosti, ale aby si ponechali hod-
noty své společnosti staré. Tak se i stalo: mnozí islámští imigranti 
v západní Evropě nepřijali za své její hodnoty liberální, ale pone-
chali si autoritářské a tradicionalistické hodnoty svých společnos-
tí starých. Lze se pak divit, že podle nich i jednali – totiž násilně 
a násilím? 

Za třetí, dosavadní chyby francouzského státu, pokud jde 
o vynucování práva, spravedlnosti a veřejného pořádku. Již 
několik let ve Francii docházelo k útokům vůči židovským objek-

tům, majetku, ale i osobám, lidským bytostem. Asi 1 % francouz-
ské populace tvoří židovská komunita, která přežila holocaust. 
Muslimská menšina však ve Francii nyní dosahuje 10 % obyvatel. 
V mnohých městech ve Francii i v Beneluxu je toto číslo ještě 
vyšší – dosahuje až jedné třetiny. (Ještě více výmluvný než stav 
je demografický trend: ve městech jako Rotterdam či Antverpy 
bylo donedávna nejčastějším jménem novorozenců mužského 
pohlaví Jan. Teď je to Mohamed.) Tyto útoky vůči francouzské 
židovské komunitě v naprosté většině případů podnikali oni 
mladí muslimští mužové. Francouzský stát se častokrát tvářil, 
že se nic neděje, snad z obavy, že tvrdý leč spravedlivý postup 
vůči pachateli by vedl k pouličním bouřím a násilnostem. Nedo-
statečné vynucování práva, spravedlnosti a pořádku však nako-
nec vedlo k tomu, že se muslimští mladíci cítili být v útocích 
povzbuzeni a ulice předměstí Paříže nakonec vzplály. Malé nar-
ušení řádu, pokud zůstane nepotrestáno, vede k větším naruše-
ním řádu. A aby nedocházelo k větším narušením společenské-
ho řádu, musejí byt postihována i malá narušení řádu. To je zku-
šenost minimálně města New York v době, když byl jeho staros-
tou Rudy Giuliani. 

A konečně začtvrté, oni mladí, nezaměstnaní, na sociální pod-
poře žijící, frustrovaní a od vlastní společnosti odcizení mladící 
po celou dobu svého celodenního volného času – dělali vlastně 
co? Mimo jiné sledovali satelitní arabské televizní stanice – vysíla-
jící v arabštině, tedy jazykově nepřístupné ostatnímu francouzské-
mu obyvatelstvu. Stanice z Egypta, Saudské Arábie a jiných zemí 
Blízkého východu. Vysílající co? Častokrát virulentní, zuřivou 
a fanatickou nenávist vůči Židům, Izraeli, „křižákům“ – tj. křesťa-
nům, Americe a západní civilizaci obecně. Odkojeni na těch-
to dávkách nenávisti, lze se pak divit, že se s vlastní společností 
nesžili? Že se považovali za oprávněné proti ní násilně vystoupit? 
Tyto satelitní televizní stanice se dopouštějí psychologické a ide-
ologické agrese proti Západu a západní země by diplomatickými 
prostředky měly u jejich vlád trvat na ukončení jejich nenávisti 
šířícího obsahu. 

Shrnuto a podtrženo, problém pouličních bouří a násilností 
ve Francii nebyl problémem chudoby či neintegrace imigrantů 
obecně, byl však problémem neintegrace jedné konkrétní, mus-
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limské komunity imigrantů, a jejího nepřijetí západních liberál-
ních hodnot. 

Válka mezi Západem a post-Západem

Pro osud západní společnosti však není rozhodující problém 
islámské komunity v Evropě, nýbrž civilizační válka mezi Zápa-
dem a post-Západem. Co rozumím pod západní civilizací? Tu 
v dějinách ustavenou civilizaci, jež má tři konstitutivní prvky: 
tradici řecké filosofie, jež je správným použitím rozumu schopna 
poznat pravdu o realitě, včetně pravdy o dobru a zlu. Dále tradi-
ci židovského a křesťanského náboženství, jež postulují zjevení 
Boha člověku o jedinečnosti a posvátnosti každé lidské osoby, její 
nesmírné důstojnosti, jakož i povinnosti usilovat vzdor své nedo-
konalosti o to, co je správné, dobré a morální. A konečně zatřetí, 
tradici osvícenské koncepce univerzálních lidských práv, podle 
níž každá lidská bytost má nezcizitelné přirozené právo žít ve svo-
bodě.

Tyto tři pilíře byly sdíleny konsensem západní společnosti ješ-
tě i v 50. letech 20. století. Ti, kdo je odmítali – nacisté a komu-
nisté – byli považováni za vyvrhele a nepřátele. Jenže v 60. letech 
radikální část levice západní civilizační konsensus odvrhla. Věří, 
že rozumem nelze poznat pravdu, všechny nároky na pravdu 
jsou prý jen konvenční mýty a osobní mínění. Věří, že židovsko-
křesťanské mravní ideály jsou zlé a represivní. A konečně věří, že 
koncept lidských práv je jen kulturním imperialismem arogant-
ního Západu. Tato pozice se označuje jako postmodernistická; je 
relativistická pokud jde o poznání pravdy, nihilistická pokud jde 
o mravní hodnoty a zdánlivě rovnostářská pokud jde o jednot-
livé civilizace, ve skutečnosti však nenávidí tu západní. V době 
studené války tito lidé otevřeně sympatizovali s každým komu-
nistickým a protizápadním hnutí ve třetím světě. Nyní se jejich 
nenávist soustřeďuje především vůči současné americké vládě 
a Izraeli. 

Mnozí lidé této post-západní civilizace považují Zarkávího za 
představitele té správné strany v Iráku. Jsou to lidé, kteří ponižo-
vání vězňů (nesprávné a odsouzeníhodné) americkými vojáky ve 
věznici Abu Ghraib považují za ten největší zločin proti lidskosti; 
přitom skutečné, drastické, brutální mučení vězňů v téže vězni-

ci za Saddáma, či v jakékoli věznici v Sýrii, Číně, na Kubě nebo 
v Severní Koreji, je vždy nechávalo chladnými.

Post-západní amorální relativismus představuje pro Západ 
problém dvojí. Mravní relativismus post-západních lidí na Zápa-
dě vyvolává u umírněných muslimů nenávist vůči Západu. Oni 
nerozlišují mezi Západem a post-Západem; mezi židovsko-křesťan-
skými hodnotami a post-západním výsměchem z nich. Vše ztotož-
ňují s jednou, naší civilizací. Post-západní relativismus tak mezi 
muslimy vyvolávají k životu Zarkávího a bin Ládina – to na jedné 
straně. Na straně druhé však svým relativismem a křečovitým pro-
ti-západním afektem ničí samotnou schopnost západní civilizace 
se intelektuálně, společensky a především se zbraní v ruce brá-
nit před islamisty, či jinými nepřáteli Západu. Post-západní rela-
tivismus u jiných tradicionalistických společností světa vyvolává 
nenávist vůči Západu a zároveň podlamuje schopnost Západu 
bránit se proti vrahům a fanatikům. Je to tudíž veskrze destruk-
tivní princip. Je schopen ničit doma, vytvářet nepřátele v zahrani-
čí, ale již nikoli bránit a zachovávat; natož rozvíjet. Osud západní 
civilizace proto bude záviset od toho, zda ve vlastní společnosti 
převládne nad destruktivními silami postmodernismu.

Konflikt Západu s post-Západem může skončit buď jen vítěz-
stvím Západu, nebo zánikem obou. Vítězství post-Západu nad 
Západem na území západní civilizace by totiž okamžitě vedlo 
k jejímu vnitřnímu kolapsu a následnému podlehnutí prvnímu 
vnějšímu nepříteli, byť sebevíce primitivnějšímu. Podvrátí-li vel-
kou a slavnou civilizaci její vlastní dekadence, pak ji může pokořit 
už kdejaký barbarský Gót, Vandal, Hun – či Saracén. 
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Z anglického originálu The Islamization of Europe? publiko-
vaného v časopisu Commentary, Vol . 118, No . 5, December 2004, 
přeložil Eduard Geissler . Text vyšel jako Buletinl OI č . 166 v červ-
nu 2005 . 

David Pryce-Jones je britským politickým analytikem, jed-
ním z editorů časopisu National Review a autorem několika 
knih, mezi jinými „The Closed Circle“ a „The Strange Death of the 
Soviet Empire“ . 

Útoky podobné jedenáctému září, vedené ve jménu islámu 
proti Západu a rovnající se masové vraždě, by před několika málo 
lety vypadaly jako výplod fantazie autora thrillerů. Před pár lety 
by si také nikdo nedokázal představit, že o všeobecných volbách 
v evropské zemi by mohly rozhodovat bomby islamistů, že nizo-
zemský režisér by mohl být zastřelen na ulici kvůli filmu o týrání 
žen v islámu nebo že člověk v televizi uvidí, jak muži stínají hla-
vy rukojmím ze Západu a nad svým bestiálním činem volají Alla-
hu Akhbar! Dnes má Pákistán atomovou bombu a tato zbraň je 
všeobecně označována jako islámská bomba. Soudě podle jejich 
prohlášení, islámští vůdci Íránu se nemohou dočkat, až dokončí 
a použijí svou vlastní. 

V současné době není jasné, jestli nábožensko-ideologická 
vášeň, hnací síla tohoto vývoje, má nějaké meze, jestli dokáže 
zmobilizovat skutečně obrovské masy muslimů, nebo jestli ji lze 
odklonit či potřít. Jasné je jen to, že fenomén, jenž zpočátku vypa-
dal jako mráček ne větší než lidská dlaň, se rychle rozrostl v krizi 
s globálním dopadem. 

Rovná se tato krize střetu civilizací? Mnoho lidí takovou před-
stavu odmítá jako příliš povrchní nebo přímo falešnou. Ale ať už 
se dá či nedá aplikovat na situaci – řekněme – v Iráku nebo na 
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válku proti terorismu, lze ji jen doporučit jako popis toho, co se 
odehrává v dnešní Evropě. Francouzský filosof a analytik Charles 
Zarka napsal: „Ve Francii probíhá ústřední fáze obecnějšího, anta-
gonistického střetnutí mezi Západem a islámem, které nedokáže 
rozeznat jen člověk úplně slepý nebo možná naivní, nebo ten, 
kdo ho prostě vidět nechce.“ Podle názoru Bassama Tibiho, aka-
demika syrského původu žijícího v Německu, stojí před Evropany 
tvrdá alternativa: „Buď se islám poevropští, nebo Evropa poislám-
ští.“ Přední historik Bernard Lewis jde ještě dál: uvažuje, že střet 
by mohl být vyřešen do konce tohoto století; nedojde-li totiž ke 
změně současného demografického trendu, Evropa tou dobou 
bude muslimská. 

Dnešní situace se vyvíjela velmi dlouho – celá staletí. Po větši-
nu té doby měl samozřejmě navrch Západ, jak vojensky, tak kul-
turně. To neznamená, že v dřívějších dobách byli Evropané slepí 
k nebezpečí, které pro západní civilizaci představoval obroze-
ný islám. Bdělý pozorovatel Winston Churchill o islámu – nebo 
mohamedánství, jak se mu tehdy říkalo – v knize The River War 
(1899) napsal: „Neexistuje na světě mocnější zpátečnická síla. 
Mohamedánství má k zániku daleko, je to militantní víra, která si 
získává stále nové stoupence. Rozšířila se po celé střední Africe, 
na každém kroku získává neohrožené bojovníky a nebýt toho, že 
křesťanství poskytují ochranu silné paže vědy … civilizace dnešní 
Evropy by mohla padnout, stejně jako padl starý Řím.“ Podobné 
zlé předtuchy měl o třicet let později Hilaire Belloc v knize The 
Great Heresies (1938): „Snad se nevrátí přechodná moc islámu 
a s ní hrozba ozbrojeného mohamedánského světa, jež by otřás-
la panstvím Evropanů – formálně stále křesťanským – a znovu se 
objevila jako hlavní nepřítel naší civilizace... Protože zde máme 
opravdu významné náboženství, fyzicky ochromené, ale morálně 
velmi živé, nacházíme se ve stavu vratké rovnováhy.“

Těmto pozorovatelům se nicméně zdálo, že alespoň v dohled-
né budoucnosti se lze na kulturní a vojenskou převahu Západu 
spolehnout (více se vzpomíná na Bellocovo vychloubání, že „my 
máme kulomety Gatling; oni ne“). A Západ si převahu udržoval 
po značnou část dvacátého století. V posledních desetiletích nic-
méně došlo k historickému procesu, který drasticky změnil roz-
ložení sil. 

Dnešní islamismus by se dal stručně charakterizovat jako sna-
ha odčinit a zvrátit dávnou porážku, kterou muslimské mocnos-
ti uštědřila evropská (tj. křesťanská) civilizace. A islamismus se 
k tomuto cíli vydal dvěma cestami: přebírá ty formy nacionalis-
mu, v nichž se podle názoru mnoha muslimů skrývá tajemství 
nadřazenosti Západu, nebo prosazuje samotný islám jako jedinou 
sílu, která je schopná sjednotit muslimy celého světa a zajistit jim 
tak obnovení moci a nadvlády. Ukazuje se, že v rukou dnešních 
islamistů a za vydatného přispění samotné Evropy se tyto dva pří-
stupy navzájem posilují. 

Dvě světové války minulého století v Evropě s konečnou plat-
ností zdiskreditovaly a zcela zničily ideu svrchovaného národního 
státu, motoru předstihu a sebevědomí kontinentu. Toto vyzkouše-
né a osvědčené politické uspořádání dnes všichni náhle považují 
za zastaralé a nefunkční; nabídku pevnějšího základu nového svě-
tového řádu, který by se opíral o všeobecně platné právní normy 
a v němž by se svrchovanost stala přebytečnou, vidí v institucích 
jako Evropská unie a OSN. A výsledný rozklad národního státu 
v Evropě poskytl jedinečnou příležitost islamismu, který se sám 
opírá o celosvětovou, nadnárodní komunitu, od samého začátku 
sjednocenou vírou a zvyky, která tradičně nerozlišuje mezi sférou 
víry a sférou světské moci. 

Dnešní podobu nadnárodního islámu šířila a posilovala řada 
ideologických hnutí. Asi nejúspěšnější z nich bylo Muslimské 
bratrstvo, založené roku 1928 v Egyptě Hasanem al-Bannou, jež 
má dnes své pobočky ve čtyřiceti či padesáti zemích. Mezi muže, 
které zformovalo toto hnutí, patří Jásir Arafat a pravá ruka Usámy 
bin Ládina Ajmán al-Zawahírí. V nedávné době mu dodal inspira-
ci v Egytě narozený Sajíd Kutb, jehož tříletý pobyt ve Spojených 
státech koncem čtyřicátých a začátkem padesátých let přesvědčil, 
že je nutné odmítnout Západ a všechno, čemu věří, zatímco islám 
vždy poskytoval každému muslimovi stát, národ, náboženství 
a identitu zároveň. Saúdská Arábie financovala miliardami petro-
dolarů skupiny, které razí tuto myšlenku. 

Prvním testem nového poměru sil mezi vzkříšeným nadná-
rodním islámem a upadajícím národním státem Západu se roku 
1979 stala revoluce, vedená ajatolláhem Chomejním. Vypadalo to, 
že evropské země z velké části ztratily v poválečném období vůli 
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reagovat na agresivní výzvy zvenčí; proti Chomejního totalitnímu 
režimu se nijak nepostavily a neznamenaly žádnou překážku jeho 
vzrůstu. Tento úkol zůstal na Spojených státech, stále ještě národ-
ním státu zaměřeném na obranu své suverenity. Pro ajatolláhy 
představovaly Spojené státy samozřejmě definitivní ztělesnění 
Velkého satana, vhodné k tomu, aby se s ním utkali ve svaté válce. 

Dodnes se na tom nic nezměnilo. I když v Evropě, kde se usa-
dilo nějakých 20 milionů muslimů, se mezitím odehrává sice jiná, 
ale neméně důležitá bitva. Vzhledem k vysoké porodnosti musli-
mů a nízké porodnosti, která se stala normou u ostatních Evro-
panů a která nestačí ani na prostou reprodukci, samotná demo-
grafická fakta napovídají, že pro kontinent nazrála situace k tomu, 
aby se začal intenzivně věnovat islamistické agendě. 

Svým globálním dosahem a agresivními záměry nese islamis-
tická ideologie jistou podobu s jiným nadnárodním systémem 
přesvědčení, s komunismem. Stejně jako dnešní islamisté, i dřívěj-
ší komunisté se považovali za účastníky apokalyptického zápasu, 
v němž se od každého člena komunistické strany, ať už byl kde-
koli, očekávalo, že se bude chovat jako frontový voják, a teror byl 
považován za naprosto přípustný prostředek k vítěznému ukon-
čení války. Srovnejme Stalinova slova „jestliže se nepřítel nevzdá, 
musí být vyhlazen“ s odmítáním vůdce Hizballáhu v Libanonu 
vyjednávat se Západem nebo od něj žádat ústupky, protože „my 
se vás snažíme vyhladit“. Pro šejka Omara Bakrího Muhammada, 
Syřana s britským občanstvím, který až donedávna vedl skupinu 
zvanou al-Muhadžirún, byli teroristé z 11. září „skvělá devatenáct-
ka“ nebo – jak vykládal – předsunutá hlídka armády „našich mus-
limských bratří z ciziny, [kteří] jednoho dne přijdou a zvítězí tady“. 

V době studené války a hrozby sovětského expansionismu 
byly samy evropské demokracie domovem komunistických stran 
i celé řady organizací, naoko zasvěcených míru, přátelství a kul-
tuře, jimiž ve skutečnosti manipulovali Sověti pro své cíle. Navíc, 
s komunismem se na různém stupni emocionální náruživosti zto-
tožnilo mnoho lidí všech stavů; motivace byla různá, včetně přání 
být – jak to mnozí vnímali – na vítězící straně a strachu neskončit 
na straně poražené. 

S každým z těchto prvků se v odpovídajícím způsobem pozmě-
něné podobě setkáváme i dnes. Rezervy místních rekrutů, jichž 

islamisté využívají, jsou samy o sobě obrovské. Z 20 milionů 
evropských muslimů jich podle odhadu 5 až 6 milionů žije ve 
Francii, přinejmenším 3 miliony v Německu a 2 miliony ve Velké 
Británii, po jednom milionu v Nizozemsku a Itálii a po půl milio-
nu ve Španělsku a Rakousku. 

Pravdou je, že většina muslimských imigrantů přichází do Evro-
py s nadějí na lepší život a že tyto naděje jsou pro ně důležitější 
než jakékoli obavy, jež by mohli mít kvůli tomu, že budou žít ve 
společnosti ovládané ne-muslimy – což islám tradičně zapoví-
dá. Většinou se skutečně s větší či menší námahou asimilovali 
a po způsobu ostatních menšin „naturalizovali“ jako britští, fran-
couzští, italští a další muslimové. Jejich náboženský život vzkvétá: 
jestliže před nějakými padesáti lety byla v celé Evropě mešit jen 
hrstka, dnes jich má každá přední země přes tisícovku a ve Fran-
cii i v Německu jich je něco mezi pěti a šesti tisíci. Všude úspěšně 
operují muslimské nátlakové a zájmové skupiny i charity; jen v Bri-
tánii existuje na 350 muslimských orgánů toho či onoho druhu. 

Řada z těchto organizací nicméně funguje jako zástěrky islamis-
mu. Inspirovány Saúdskou Arábií, chomejnistickým Íránem, Mus-
limským bratrstvem nebo al-Kajdou pracují na tom, aby jakýmkoli 
možným způsobem podminovaly demokracii – stejně jako se o to 
kdysi snažily sovětské krycí organizace. Tlačí imigranty k tomu, 
aby odmítali proces i samotnou myšlenku integrace, jako věc ná-
boženské víry a identity před ně stavějí potřebu zaujmout nepřá-
telský postoj vůči společnosti, v níž žijí. Při pokusech podnítit 
nepřátelství na všech stranách a zabránit tak nebo předejít integ-
raci muslimů do hlavního proudu evropského života byly některé 
záležitosti islámu zručně zveličeny tak, že se změnily ve skandál. 

Dobře známá fatwa z roku 1989, odsuzující spisovatele Sal-
mana Rushdiho k smrti za to, že jako britský občan uplatnil své 
právo na svobodu slova, byla jedním z prvních příkladů této tak-
tiky rozvracení a agitace. Dalším byl pokus ustavit v Británii mus-
limský „parlament“, který by za závazný uznával pouze islámský 
zákon (šaría), nikoli zákony země. Ve Francii to pak byl striktní 
požadavek, aby dívky ve veřejných školách nosily hidžáb, což je 
v přímém rozporu s ideály francouzského republikanismu a islám 
nic takového nevyžaduje. Taktické záměry, které stojí za takovým 
vydražďováním, zřetelně vyjádřil jistý vůdce al-Kajdy, který vyzval 
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britské muslimy, aby „dostali Západ na kolena“, a dodal, že právě 
oni, „místní, nikoli cizinci“, jsou ve výhodě, protože znají „jazyk, 
kulturu, prostředí a běžné zvyky nepřátel, mezi nimiž žijí“. 

Na Západě se později znovu objevil ještě jeden jev dobře zná-
mý ze sovětské éry: dobrovolná přizpůsobivost a sympatizan-
ti mezi ne-muslimy. Sympatizanti levice kdysi pomohli vytvořit 
ovzduší nakloněné komunismu. Mnozí věděli naprosto přesně, 
co dělají, jiní to jen mysleli dobře; to byli ti, kterým Lenin říkal 
„užiteční idioti“. Podobným způsobem dnes sympatizanti s islá-
mem a užiteční idioti vytvářejí ovzduší, které napomáhá radikál-
nímu islámu a hrubě ničí šance na smír. 

Stejně jako ve třicátých letech a pak během studené války sto-
jí v čele intelektuálové a žurnalisté. Tiskárny chrlí knihy, které 
ospravedlňují všechno, co muslimové udělali v minulosti, i to, co 
dělají dnes. O každé sovětské agresi se kdysi mluvilo jako o aktu 
sebeobrany před chřestěním zbraní Západu; stejně tak dnes sdě-
lovací prostředky píší o teroristech z al-Kajdy nebo o teroristech 
z Čečenska, kteří zabili děti v Beslanu, jako o bojovnících, aktivis-
tech, separatistech, ozbrojených skupinách, gerilách – zkrátka 
jako o všem možném, jen ne jako o teroristech. Desítky apologe-
tů předstírají, že neexistuje žádná souvislost mezi islámským ná-
boženstvím a těmi, kdo v jeho jménu provádějí teror, nebo se nás 
snaží přesvědčit, že vůdci Západu nejsou o nic lepší než islámští 
zabijáci, případně že jsou dokonce horší. A tak známá historička 
náboženství Karen Armstrongová říká: „Někdy je velmi těžké najít 
nějaký rozdíl mezi panem Bushem a panem bin Ládinem.“ 

Jedna forma sympatizování s islámem se skrývá za výzvy 
k „toleranci“ a dovolávání se „diverzity“; pronikla už do celého 
evropského smýšlení i do evropských institucí. Britský komu-
nistický historik Christopher Hill kdysi uzavřel knihu o Leninovi 
uctivým výčtem epitet, jež strana vymyslela k jeho poctě. Zbožní 
muslimové provázejí každou zmínku o proroku Mohammedo-
vi zaříkací formulkou „Pokoj s ním“. Tato praktika se teď vloudi-
la i do prorokova životopisu od britského autora, který údajně 
není muslim. Na podporu podobných aktů úcty se objevují sna-
hy potlačit opačné nebo ne zcela uctivé názory. Když francouz-
ský romanopisec Michel Houellebecq otevřeně prohlásil, že islám 
je hrozný, hloupý a nebezpečný, muslimské organizace a Liga 

pro práva člověka ho pohnaly před soud; také italská spisovatel-
ka Oriana Fallaciová byla žalována za knihu, která útoky z 11. září 
spojovala s učením islámu. Oba sice u soudu vyhráli, ale mrazivý 
pocit zůstal. 

Institucí ovlivněných islamofilní korektností je celá řada. V Bri-
tánii vyslovil jistý soudce souhlas s tím, že při soudním procesu 
proti muslimovi nesmí v porotě sedět hinduisté a židé. Britská 
Komise pro rasovou rovnost nařídila, že podniky musí poskyt-
nout muslimům modlitební místnost a proplatit jim volno během 
náboženských svátků. V jistém městečku v Midlands byl zamítnut 
návrh na renovaci sto let staré sochy prasete – z obavy, že by to 
urazilo muslimy. Britská rada, mezinárodní organizace pro kul-
turní vztahy, vyhodila jednoho ze svých členů, protože v Daily 
Telegraph publikoval články s tvrzením, že kořeny teroru a džihá-
du čerpají živiny v půdě islámu; a BBC zrušila smlouvu s jedním 
populárním televizním zpravodajem, který se prý vyjadřoval 
negativně o přínosu muslimských Arabů lidstvu. 

Také svět obchodu spěchá, aby se přizpůsobil skutečné nebo 
domnělé citlivosti muslimů: Britská banka se chlubí, že bude 
dodržovat zákazy šaríi ohledně použití peněz, a německý stát 
Sasko-Anhaltsko se stal prvním evropským orgánem, který vydal 
sukuk, islámskou obligaci. Pozadu nezůstávají ani náboženská 
společenství: bin Ládin mluví o tom, že Španělsko („al-Andalus-
ii“) je třeba vyrvat násilím z rukou pohanů a katedrála v Santiagu 
uvažuje o odstranění sochy sv. Jakuba Matamorosa („vraha Mau-
rů“), aby neurážela muslimy. Ze stejného důvodu přestala měst-
ská rada v Seville oslavovat krále Ferdinanda III., až dosud světce 
a patrona města – protože sedmadvacet let bojoval proti Maurům. 
V Itálii islamisté vyhrožují, že zničí katedrálu v Bologni, protože 
na jedné fresce je vyobrazen prorok Mohammed v pekle (kam 
ho posadil Dante), a tak přišla na řadu myšlenka odstranit umě-
lecké dílo ze stěny pryč. Dokonce i papež se omluvil za křižácké 
výpravy. V sekulárním Dánsku se požaduje, aby středoškoláci četli 
Korán (Bibli nikoli). A tak dále... 

Hezkým příkladem toho, kam až jsou apologeti islamismu 
ochotni zajít, je případ profesora islámských studií na universitě 
ve švýcarském Fribourgu Taríka Ramadana, populárního spisova-
tele a řečníka. Je známo, že profesuru mu nedávno nabídla ame-
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rická universita Notre Dame, ale americké úřady až dosud jeho 
žádost o vízum odmítají. A objevily se klasické případy sympati-
začního mlžení ze strany Američanů i Evropanů uražených jeho 
jménem. Dopis do Washington Post, protestující proti tomu, jak 
se s Ramadanem zachází, se pustil do vysvětlování jeho domně-
lého poselství západním muslimům: „Musí hledat společné hod-
noty a se svými spoluobčany budovat společnost založenou na 
diverzitě a rovnosti“. 

Ne tak úplně. Tarík Ramadan ve svých spisech a při přednáš-
kách ve skutečnosti říká, že muslimové na Západě by se měli cho-
vat ne jako naturalizovaní občané, kteří se snaží žít podle „společ-
ných hodnot“, ale tak, jako by už žili v muslimské většinové spo-
lečnosti a byli tak zbaveni povinnosti dělat ústupky víře ostatních. 
Ramadan je hlasatelem jakéhosi imperialismu naruby. V jeho poje-
tí by se muslimové v nemuslimských zemích měli cítit oprávněni 
žít podle svého – zatímco společnost jako celek by se na základě 
západní liberální tolerance měla cítit zavázána tuto volbu respek-
tovat. 

Ramadan je čirou náhodou vnukem Hasana al-Banny, zakladate-
le Muslimského bratrstva, je to ale zároveň obezřetný spisovatel. 
O islámském imperialismu naruby se skutečně vyjadřuje poměr-
ně „umírněně“. To Dyab Abú Jahjah, Libanonec usazený v Antver-
pách, mluví otevřeněji, s tichou hrozbou násilí; západní představu 
asimilace označil za „kulturní znásilňování“ a jeho cílem je spojit 
všechny muslimy v Evropě v jednu nezávislou komunitu. Netřeba 
říkat, že i on má mezi evropskými liberály své apologety. 

Nebo zvažme, jak Evropa přijímá Jusufa al-Kadarawího, nástup-
ce Sajída Kutba jako náboženské autority v Muslimském bratr-
stvu. Al-Karadawí, v rodném Egyptě stíhaný kvůli terorismu, dnes 
žije v Kataru. Stejně jako Tarík Ramadan ve Švýcarsku i on klade 
důraz na to, že muslimové se musí držet stranou liberální demo-
kracie, praktikované Západem, zároveň ale mají využívat jejích 
výhod a veškerého prospěchu, který přináší. Ale jde mnohem dál. 
Na rozdíl od Ramadana schvaluje bití manželky formou povole-
nou Koránem; pokud jde o homosexuály, nelpí na tom, jestli mají 
být shozeni z vysokého útesu nebo zbičováni k smrti. Přesto ho 
letos londýnský starosta Ken Livingstone oficiálně přijal v City 
Hall jako „islámského učence, k němuž chováme velkou úctu“. 

„Jste skutečně, skutečně vítán,“ rozplýval se Livingstone, jinak 
nadšený propagátor hrdosti homosexuálů. 

Letos se v Londýně objevil také šejk Abdul Rahman al-Sudajís, 
nejvyšší imám Velké mešity v Mekce. Ten se kromě mnoha jiné-
ho vyznamenal svým spíláním Židům do „odpadu lidské rasy, 
krys světa, těch, kdo porušují smlouvy a dohody, vrahů proroků 
a potomků opic a prasat“. Po bok tohoto apoštola „pestrosti a rov-
nosti“ se postavil jeden méně významný ministr Blairovy vlády. 

Islámská nadace, jedna z přečetných britských muslimských 
institucí, má pobočku zvanou Markfield Institute. Londýnské 
Times spojily v červenci nadaci i institut s terorismem. Uražený 
čtenář s anglickým jménem protestoval: „Doufám, že Markfield … 
bude moci v multikulturní Británii pomáhat jednotlivým musli-
mům praktikovat jejich víru v klidu a s respektem.“ Jiný čtenář, 
anglikánský kanovník leicesterské diecéze (města, kde je dnes 
muslimská většina), tvrdil, že institut jen učí imámy a muslimskou 
mládež pohybovat se v anglických institucích. 

Ve stejném duchu a dokonce s použitím téhož slovníku kdysi 
Beatrice Webbová vyzdvihovala mimořádné ctnosti sovětského 
společenského modelu. Naivní, falešná a nebezpečná prohlášení 
tohoto druhu jsou dnes stejně běžná jako déšť. 

Židé a křesťané kdysi žili v říši tradičního islámu jako dhimmis 
– jako menšiny s druhořadými právy, tolerované, ale diskrimino-
vané zákony i zvyky. Vypadá to, že pro mnoho dnešních muslimů 
je tato dlouhotrvající nadvláda nad ostatními ideálem a usilu-
jí proto o její obnovu. Jedna cesta k tomuto cíli vede přes násilí 
a teror. Jiná, cesta Taríka Ramadana a Jusufa al-Karadawího, je ces-
ta slov. Ať už tou či onou, plán se daří. Historička Bat Ye‘or, která 
se zabývá dhimmis, shrnuje dosavadní společné úspěchy a píše: 
„Evropa se vyvíjí od židovsko-křesťanské civilizace s významnými 
sekulárními prvky postosvícenství k … sekulární muslimské pře-
chodové společnosti, v níž tradiční židovsko-křesťanské mravy 
rychle mizí.“ Tuto vyvíjející se entitu nazývá „Eurábie”. 

Pokud je to tak nebo se to blíží, můžeme se divit, že někte-
ří Evropané mění stranu, aby se ocitli na té vítězné? Čirý elán 
a kulturní sebedůvěra, které předvádějí propagátoři islámu, mají 
možná něco společného se skutečností, že každý rok konver-
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tují k islámu tisíce lidí z celé Evropy. Někteří z těchto konverti-
tů – z Británie, Francie a Německa – přecházejí od slov přímo 
k činům; v terorismu a islámské bojovnosti hrají důležitější roli, 
než by odpovídalo jejich počtu. Při manifestaci, pořádané minu-
lý rok v Londýně radikální odnoží Muslimského bratrstva, velká 
část demonstrantů zcela jasně nepocházela ze Středního výcho-
du. Nedávno proběhl v Káhiře soudní proces, který poslal do 
vězení tři britské občany za podvratnou činnost a přípravu tero-
ristické akce; dva z nich se narodili v Anglii a měli anglická jmé-
na. Když byli odváděni ze soudní síně, vzdorovitě se vysmívali 
Západu. V Evropě jsou zcela určitě muslimové, kteří se zděšením 
hledí na to, co se provádí v jejich jménu a kteří nechtějí mít nic 
společného s představou, že mají právo žít na Západě v podstatě 
jako dobyvatelé. Z naprosto pochopitelných důvodů má jen málo 
z nich odvahu promluvit. Jeden z těchto několika výjimečných 
nedávno napsal do londýnských Times s uvedením jména a adre-
sy; řekl, že svoje společenství definuje jako lidi, které si vybral pro 
vzájemné interakce. A dál: „Ne všichni souhlasíme s tím, že máme 
být muslimy podle jedné jediné představy, a také neprotlačujeme 
svou víru do občanské a politické sféry.“ „Ale,“ pokračoval, „smut-
né je, že ne vždy zná veřejnost náš názor, protože jediní muslimo-
vé, s nimiž se diskutuje, jsou ti, kteří se rozhodli zavlékat islám do 
politiky.“ 

Těžko žádat jasnější odmítnutí nejen proselytů ve stylu Mus-
limského bratrstva, ale – dokonce ještě ostřeji – ochranitelského 
a shovívavého postoje, jenž vůči nim zaujal evropský establis-
hment. Evropané, kteří se ze všech sil snaží tím či oním způso-
bem zmnožit zvláštní privilegia muslimů a plíživě znehodnocují 
vlastní národní identitu a kulturu, ve skutečnosti pomohli uvol-
nit cestu islámskému separatismu a islamistické agitaci. Uspí-
šili tím střet civilizací, o němž (alespoň někteří z nich) tvrdí, že 
se mu snaží vyhnout. Ve hře jsou mocné síly a pokud má Bassam 
Tibi pravdu, když říká, že „buď se islám poevropští, nebo Evropa 
poislámští“, odpověď je dána předem.

EURO: Po výbuších v londýnském metru se s novou 
intenzitou objevily v západním světě názory, že je třeba 
jasně říct, že bojujeme s radikálním islámem a že to je ten 
nepřítel. Existuje podle vás přímá vazba mezi současným 
globálním terorismem a islámem jako náboženstvím? 

WEIGL: V současné etapě vývoje má globální terorismus své 
kořeny v islámském světě, pokud máme na mysli islámskou spo-
lečnost. Pokud hovoříme o islámu pouze jako o náboženství, pak 
jsou souvislosti s terorismem naprosto nezřetelné. Islám existuje 
jako náboženství déle než čtrnáct set let a za celou dobu se tako-
véto projevy nepřátelství vůči jiným kulturám či prosazování poli-
tických cílů s náboženským zdůvodněním prakticky nevyskytova-
ly. Kromě šíitské sekty haššišínů (assassínů) v jedenáctém a dva-
náctém století na Blízkém východě, což ale byla marginální a výji-
mečná sektářská záležitost, i když z ní přešlo do západních jazyků 
včetně češtiny označení asasín jako úkladný vrah. Jinak má islám 
s terorismem stejnou spojitost jako křesťanství – čili žádnou.

EURO: Čím potom bylo způsobeno, že nyní mají teroris-
té v mešitách duchovní zázemí?

WEIGL: Odlišme terorismus palestinský, který má své velmi 
konkrétní příčiny, spojené se vznikem státu Izrael a s bojem těch 
dvou národů o palestinské území. Stejně tak nechme stranou 
poslední fenomén iráckého terorismu, který je vysvětlitelný jako 
reakce na americkou okupaci. Jestliže se bavíme o tom „globálním 
terorismu“, který se manifestoval útoky v New Yorku, Madridu či 
Londýnu, pak jde o výrazně komplikovanější fenomén. Vykládám 
si ho jako výraz frustrace určitých kruhů v muslimském světě, a to 
kruhů, které mají intenzivní kontakt se Západem. Uvědomují si tu 
rozšiřující se propast mezi muslimským světem a vyspělým svě-
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tem Západu, který je ve své drtivé většině neislámský. Podle mě je 
ten globální terorismus zkratkovitou agresivní reakcí na frustraci 
z rozpadu tradičních struktur, které v islámském světě existovaly. 
Je to doprovodný jev vyrovnávání s modernizací. EURO: Podob-
nou frustraci spojenou s rozpadem tradičních struktur 
a vyrovnáváním s modernizací jistě zažívají i velké skupi-
ny v jiných částech světa, třeba v Latinské Americe, a přes-
to se k terorismu neuchylují.

WEIGL: Ty skupiny se opírají o inovativní radikální výklady 
koránu, které ospravedlňují teroristickou aktivitu. Kořen vidím 
v tom, jak islám sám sebe definoval. Vnímá se jako pečeť mono-
teistických náboženství, nárokuje si dokonalost, popisuje se jako 
poslední božské poselství z rodu židovství a křesťanství. Z toho 
pramenil nárok na nadvládu, ale realita světa přesvědčuje mus-
limy o tom, že je tomu jinak. V moderní náboženské islámské 
literatuře, která se rozvíjela v reakci na kolonialismus, byl ten-
to logický rozpor zachycen. Rozpor a z něho pramenící frustra-
ce, jak je možné, že muslimové mají nejdokonalejší náboženství, 
a přitom mocensky – ekonomicky i politicky – totálně za křesťa-
ny zaostávají, jsou tématem islámské literatury již od devatenác-
tého století. 

EURO: Jak islámští autoři tento rozpor vysvětlovali, 
jakou nabízeli odpověď?

WEIGL: V podstatě fundamentalistickou. Řekli, že praxe islá-
mu byla zanesena různými inovacemi a pověrčivostí, prostě vzdá-
lením od pravých kořenů náboženství proroka Mohameda, a že 
je tedy třeba vrátit se na začátek, a očistit tak islám. To pak vedlo 
k některým velmi kuriózním pokusům, jak korán aktualizovat, jak 
třeba do něj nejen zasadit poznatky moderní vědy, ale najít v něm 
předobrazy těchto poznatků. 

EURO: Někteří autoři vedou vzhledem k různým stářím 
islámu a křesťanství paralelu mezi současným globálním 
terorismem a křižáckými výpravami.

WEIGL: Tuto paralelu vůbec nevidím. Skutečně to vnímám 
jako zoufalý pokus frustrovaných skupin se nějak vyrovnávat se 
světem. Vidím to jako dočasný jev a nedomnívám se, že by součas-
ná etapa terorismu představovala nějakou globální hrozbu, srov-

natelnou třeba s komunismem. Je to specifický úsek vývoje arab-
ských zemí. 

EURO: Myslíte si, že globální terorismus bude mít krátké 
trvání? 

WEIGL: Vývoj světa, i toho muslimského se zrychluje. Přísun 
informací, výměna lidí a hodnot nezadržitelně postupuje a tradič-
ní společnosti se logicky rozkládají, a to rychleji než kdy dříve. 
Myslím, že hrozba globálního terorismu bude mít opravdu jen 
velmi časově omezenou platnost. 

EURO: Podporuje velká část Arabů globální teroristy? 
Nechme nadále stranou palestinské a irácké atentátníky. 

WEIGL: Mezi muslimy samozřejmě existuje obecná solidarita, 
nějaký obecný postoj k ostatnímu světu, ale do jaké míry prostu-
puje muslimským světem solidarita s těmito teroristy, to si netrou-
fám odhadnout. Obecně myslím, že to není problém masy lidí 
v arabském světě, ale spíše určitých skupin, které mají nadpro-
porčně intenzivní kontakty s vyspělým světem, s Evropou. Když 
se podíváte na útoky na USA a Evropu, tak se jich většinou nedo-
pouštěli lidé žijící na Blízkém východě, ale ti, kteří dlouhodobě 
žili ve vyspělém světě. To ukazuje, že kořeny terorismu mohou 
spíše ležet v našem světě než v jejich mateřských zemích.

EURO: Významná část západního světa nyní definuje 
terorismus jako jedno z největších nebezpečí současnosti. 
Souhlasíte s takovýmto hodnocením teroristického rizika?

WEIGL: Je to hrozba, je to spektakulární rušivý element nor-
málního života vyspělých zemí, ale pokud se na to podíváme reál-
ně, tak samozřejmě teroristé žádným způsobem západním světem 
otřást nemohou. Když si s ním neotřeseme sami hysterickou reak-
cí, tím, že v důsledku okamžiků výbuchů opustíme normální způ-
sob života. Nesouhlasím ani s tím, že cílem teroristů je zlikvidovat 
demokracii na Západě, že to jsou jakési křižácké výpravy naruby. 
To jim připisujeme příliš vysoké ambice. Vždyť oni sami interpre-
tují teroristické útoky jako sebeobranu.

EURO: Prvek šíření náboženství ohněm a mečem v glo-
bálním terorismu vůbec nevidíte? 

WEIGL: Nejsem schopen odhadnout, co všechno ideologo-
vé malých skupinek hlásají, ale uvědomme si, že to jsou opravdu 
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jen malé skupinky. Jen v Evropě žijí miliony muslimů a v těchto 
teroristických skupinkách jsou zapojeny nejspíš desítky jedinců 
a sympatizanti se počítají na stovky. I když přesná čísla asi neznají 
ani tajné služby, každopádně jde o zanedbatelné procento. Baví-
me se tedy o ideologicky motivované kriminální skupině uvnitř 
muslimského světa. Neměli bychom přehnaně generalizovat 
a vztahovat to na všechny muslimy či na jejich náboženství. 

EURO: Co naopak muslimský svět tematizuje jako svá 
největší ohrožení? 

WEIGL: Muslimský svět hledá svoji identitu, své zakotvení. 
Rozmach islámu, který můžeme pozorovat od sedmdesátých let, 
je vlastně obráceným zrcadlem toho, jak se v arabských zemích 
diskreditovaly importované socialistické ideologie. Tamní elity 
se přesvědčily, že etatismus a napodobování systému východní 
Evropy není cestou, jak odstranit zaostalost. K tomu přičtěme 
rozčarování z fatálních porážek v arabsko-izraelských válkách. 
Modernizace je nesmírně komplikovaná a dlouhodobá věc a lidé 
pochopitelně hledají oporu a jistoty. Cítí se vykořeněni a vracejí 
se k náboženské ideologii, která byla jistotou dříve. Ideová krize 
v muslimském světě postupuje, tradiční muslimská společnost se 
rozpadá a část populace pak hledá cestu k záchraně ve směřování 
k náboženským kořenům. 

EURO: Jaký je vztah mezi duchovní a světskou mocí 
v islámském světě?

WEIGL: Výrazně jiný než na Západě a právě to je jeden 
z významných faktorů k pochopení muslimského světa. Islám 
vznikl jako náboženství, které se velice rychle, ještě za života 
jeho zakladatele proroka Mohameda, stalo náboženstvím malé-
ho středověkého státu a tomu odpovídá i jeho obsah. Islám není 
náboženstvím, které se týká jen věcí duchovních a čistě nábožen-
ských, ale přímo se dotýká věcí veskrze pozemských a prak-
tických. Ať už je to způsob života lidí a pravidel, kterými se má 
jejich soužití řídit, nebo politické uspořádání státu. Svůj předob-
raz má v doložené praxi toho raně islámského státu. Zde pak na 
sebe narážejí importované vzory z Evropy a Ameriky a ten tradič-
ní model, který se opírá o korán, islámské právo a islámské pojetí 
státu. Nepodařilo se zatím úspěšně skloubit islámské náboženství 
s moderními vzory demokracie a svobodné společnosti. Z poku-

sů, které byly učiněny, trošku fungují jen dva a jsou stále sporné. 
Prvním je Turecko, které se po první světové válce radikálně evro-
peizovalo a modernizovalo tím, že mocensky byl islám vytlačen 
zcela mimo veřejnou sféru a armáda dodnes v Turecku garantuje 
laickost státu. Tento pokus má sice naději na úspěch, ale musíme 
vidět, jak je komplikovaný a jaké jsou jeho stinné stránky. Dru-
hým autochtonním pokusem, jak se vyrovnat s moderním světem 
v rámci politického systému, je Írán, což je taková svérázná polo-
demokracie. Zkusili z vlastních zdrojů a s náboženským ospra-
vedlněním vytvořit systém, který by umožňoval participaci širší 
veřejnosti na moci. Na druhé straně zůstaly různé rady dohlížite-
lů, což odpovídá specifické šíitské náboženské představě, jak má 
fungovat stát.

EURO: Vezmu-li tyto dva příklady, pak musím říct, že 
v Turecku byla moc islámu přebita vyšší silou vojenskou 
a v Íránu si muslimští duchovní stále udržují hlavní slovo 
a minulý týden inaugurovaný prezident rozhodně nepa-
tří mezi věrozvěsty modernizace. Jsou-li pouze tyto dva 
příklady, pak v islámském světě duchovní a světská moc 
jedno jest a jedinou šancí na změnu je vojenský převrat, 
což neodpovídá naší představě o demokratickém politic-
kém uspořádání. Věříte, že v muslimských společnostech 
je širší poptávka po sekularizaci státu a že problém je jen 
v tom, že mocenská elita se drží u moci násilím a proti vůli 
většiny obyvatel? Tedy že se mohou ty politické systémy 
při pomoci zvenku zhroutit a změnit podobně jako politic-
ké systémy ve východní Evropě na přelomu osmdesátých 
a devadesátých let?

WEIGL: Režimy v mnoha islámských zemích jsou nedemokra-
tické a odpudivé, jsou to různé formy diktatur osobních, skupino-
vých či klanových a věřil bych, že veřejnost se těší na jejich pád. 
Obtížnější je to však s tím, co tamní veřejnost očekává, že součas-
né nedemokratické režimy nahradí. Zatím podle všech odhadů 
v případě, že by se uskutečnily svobodné volby, je nejpravděpo-
dobnější vítězství extrémních, fundamentalistických nábožen-
ských struktur. Tento pokus učinilo Alžírsko a ta země se od toho 
volebního pokusu nachází ve větší či menší míře – ale stále – ve 
stavu občanské války a boje s teroristickými metodami těchto sku-
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pin. Překonání tohoto stadia je dlouhodobý proces. Sekularizace 
bude asi postupovat v islámském světě podobně pomalu, jako 
postupovala v Evropě sekularizace od křesťanství, tedy v horizon-
tu dlouhých staletí. Tímto procesem si navíc ty země a společ-
nosti musejí projít samy. Není žádný zázračný klíč, jak ho urych-
lit a jak změnit společenské vědomí tak, aby v historicky krátké 
době několika let se tam vytvořilo pojetí občanství, zakořeněné 
v myslích obyvatelů tak, jako je tomu v Evropě. 

EURO: Nemá smysl vyvážet náš politický systém do 
islámského světa?

WEIGL: Nemá, ty země se k tomu musejí propracovat samy.

EURO: Musejí? Věříte, že naše uspořádání společnos-
ti a náš politický systém jsou jakýmsi vyšším vývojovým 
stadiem, ke kterému zákonitě ten méně vyspělý svět musí 
dospět, a že je jen otázkou kdy?

WEIGL: Nepochybně. Zpět ale k vaší předchozí otázce, nevě-
řím, že někdo zvenku nějakým sociálně-inženýrským způsobem 
může orchestrovat takovou zásadní změnu v myšlení, jednání 
a chování lidí. To je proces na generace, který se bude postupně 
rozvíjet a nepochybně již v islámském světě začal. Různé vrstvy 
muslimských společností jsou jím zasaženy v různé míře, ale do 
spodních pater té rychle rostoucí populace se určitě ještě nedo-
stal.

EURO: Hodnotíte z tohoto úhlu pohledu i válku v Iráku? 

WEIGL: Saddámův režim byl bezesporu perverzní a byla to jed-
na z nejbrutálnějších diktatur na Blízkém východě. Že byl odstra-
něn, je určitě dobře. Horší je, že neexistovala žádná síla, která by 
byla připravena převzít moc. Teprve nyní prostřednictvím voleb 
se tam Západ snaží vytvořit jakýsi systém a ten výsledek je dalek 
původních představ, že z Iráku vznikne stát s podobnými politic-
kými mechanismy a osobními svobodami, jaké známe u nás na 
Západě.

EURO: Chce většina lidí v islámském světě žít podob-
ným způsobem života, jako žijí Evropané? Touží po stej-
ných svobodách?

WEIGL: Nikoli. Společenské vědomí v muslimské světě je vět-
šinově náboženské, a tím pádem kolektivistické. Evropský indi-

vidualismus neodpovídá charakteru islámu. Svoboda jednotlivce, 
svoboda volby, osvobození žen, všechno to předpokládá, že spo-
lečnost určitým způsobem překoná náboženství, že náboženství 
už nebude tou určující silou společenského vědomí. Jinak to 
možné není. Je to snad obdoba evropského období reformace, 
období počátků rozpadu feudalismu a vzniku moderní společ-
nosti. Moderní světonázor založený na individuálních svobodách 
se prosazuje v historicky dlouhých etapách a často velmi násilně 
revolucemi.

EURO: Je to proces na déle než na desítky let?

WEIGL: Určitě.

EURO: Jaké je pojetí byznysu a jeho místa ve společnosti 
v islámském světě?

WEIGL: Dvojznačné. Na jedné straně islám vznikl v obchodnic-
kém prostředí, Mohamed byl původem obchodník a obchod byl 
již v tom raném středověku velmi podstatnou součástí života těch-
to zemí. Až do objevení Ameriky byl mezinárodní obchod ovládán 
především Araby. Na druhé straně nemůže v islámském světě fun-
govat bankovní systém pro Západ normálním způsobem, protože 
muslimové mají zakázáno úročit peníze, takže banky místo toho 
půjčují peníze za podíl na zisku. Stejně tak je problém s pojiště-
ním, protože to je vlastně sázka na Alláhovo rozhodnutí. Nicméně 
islámské právo ve většině zemí není aplikováno na veškerý život 
společnosti, obvykle řídí hlavně soužití lidí, oblasti u nás vymeze-
né Občanským zákoníkem. Naproti tomu v obchodním právu je 
korán přítomen výrazně méně intenzivně. 

EURO: Banky v islámském světě fungují úplně na jiném 
principu, než jak jsme zvyklí z naší civilizace, anebo to je 
jen formální obezlička?

WEIGL: Je to způsob obcházení náboženského zákazu. 

EURO: Mnoho arabských společností je postaveno na 
ropě. S velkou pravděpodobností za pár desítek let bude 
toto jejich bohatství vyčerpáno. Horizont modernizace 
tamních firem je ale mnohem vzdálenější. Co máme čekat, 
že nastane v muslimském světě, až dojde ropa?

WEIGL: Je velmi nešťastné, že mnoho zemí bohatství plynou-
cí z ropy vyplýtvalo, nechalo je protéct mimo rozvoj společnos-
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ti. Nastavěli sice mnoho průmyslových i zemědělských kapacit, 
ale většinou tam pracuje dovážená pracovní síla. Pro manuální 
činnosti většinou Pákistánci či Indové a složitější a řídicí práci 
zajišťují většinou Evropané, Američané a Asijci. Domácí bývají 
jen rentiéry a rozvoji své ekonomiky nijak nepřispívají. To je tra-
gická chyba, které se ty společnosti dopustily. Až ropné bohatství 
vyschne, tak se ty země opravdu snadno mohou propadnout do 
chudoby. 

EURO: Barel ropy je nyní už za více než šedesát dolarů 
a její cena zřejmě dále poroste. Arabské ekonomiky, kte-
ré na ní plavou, tak čeká ještě pár let hodování, aby pak 
přišel dramatický zlom. Nebude právě v tomto pravděpo-
dobném radikálním zchudnutí těchto ropných zemí zdroj 
budoucího konfliktu, jehož jednou z forem může být mno-
hem intenzivnější globální terorismus?

WEIGL: Nezastávám názor, že terorismus má kořeny v chudo-
bě a v rozevírání nůžek mezi bohatstvím Západu a islámského 
světa. To rozevírání nůžek trvá již staletí a nikdy to nevyhřezlo do 
žádných dramatických konfliktů. Toho bych se nebál. 

C
Přílohy
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Graf č. 1: Počet muslimů ve vybraných evropských zemích

Zdroj: Frank J. Buijs, Jan Rath, Muslims in Europe: The State of Research, NY, 
USA 2002
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Graf č. 2:  Procentuální počet muslimů ve vybraných evropských 
zemích

Zdroj: Frank J. Buijs, Jan Rath, Muslims in Europe: The State of Research, NY, 
USA 2002
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