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Kalifát v teórii a praxi:
od „správne vedených“
kalifov po Dáciš1
ATTILA KOVÁCS
K ATEDRA POROVNÁVACEJ RELIGIONISTIKY, F ILOZOFICKÁ
KOMENSKÉHO V B RATISLAVE

FAKULTA ,

U NIVERZITA

In the summer of 2014 the establishment and brutality of the so called Islamic State in Iraq and
Levant in north-eastern Syria and in the north of Iraq shocked the world. The world media was
more focusing on the brutal acts of the movement and less informing about the re-establishing of
the main Islamic institution of the Caliphate. But is the Caliphate of ISIL the re-emerging of the
old Islamic institution cancelled by Kemal Atatürk in 1924? The main goal of this study is to show
the main theoretical principles and the historical development of the Caliphate and compare it to
the modern time initiatives of re-establishments of this institution. The paper shows that the medieval theory of the Caliphate and the person of the Caliph in the understanding of authors like
al-Mawardi, Ibn Taymiyya, Ibn Khaldun and others is very different from the practice if ISIL and
their Caliph Ibrahim known as Abu Bakr al-Baghdadi.
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V lete 2014 svetová verejnosť bola šokovaná rýchlym
nástupom a brutalitou radikálnej ozbrojenej džihádistickej skupiny na sýrsko-irackom pomedzí, ktorá
sa nechala nazývať Islámsky štát v Iraku a Levante
(ad-Dawla al-islámíja fí ’l-cIráq wa ’š-Šám) akronymom
Dáciš. Táto skupina, ktorá v prvej polovici roka obsadila významné územia na severovýchode Sýrie a na
severe Iraku ustanovila svojím hlavným mestom severoiracký Mosul, kde vo Veľkej an-Núrího mešite
7. júla 2014 (9. ramadán 1435 H.) vodca skupiny Abú
Bakr al-Baghdádí vyhlásil znovuzaloženie kalifátu.
Zatiaľ čo sa svetové médiá sústreďovali na brutálne
činy tejto skupiny, ktoré šokovali svet o dosť menšej
pozornosti, sa v západných médiách dostal fakt, že
toto radikálne džihádistické hnutie prvýkrát za 90 rokov privolalo životu najdôležitejšiu islámsku inštitúciu, ktorá bola zrušená v r. 1924 tureckým parlamentom na podnet Mustafá Kemál Atatürka. Kalifát,
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Tento príspevok vznikol v rámci grantu VEGA 1/0050/14.

ktorý existoval v rôznych podobách od smrti proroka
Muhammada, až po jeho formálne zrušenie nikdy neprestal mať symbolickú hodnotu pre mnohých muslimov po celom svete. Preto akt Dácišu a jeho vodcu
al-Baghdádího, ktorý sa začal nazývať kalifom Ibráhímom, mal nemalú symbolickú hodnotu. Islámsky
štát v Iraku a Levante, ako sa to ukázalo aj v iných prípadoch, vie veľmi profesionálne narábať s médiami
a je majstrom propagandy, preto niet divu, že využil
taký silný symbol ako kalifát vo svojej kampani. Otázkou však zostáva, nakoľko bolo založenie kalifátu aktom propagandy a do akej miery to znamená reálne
obnovenie inštitúcií, praxe a hodnôt, ktoré si predstavoval historický kalifát prvých „správne vedených“
kalifov. Aby sa to dalo posúdiť je potrebné pozrieť na
teoretické východiská a historickú prax kalifátu.
Tento príspevok kladie za cieľ v krátkosti charakterizovať historické korene a ideologické východiská ka-
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lifátu a preskúmať, nakoľko kalifát Dácišu je obnovením najvýznamnejšej islámskej štátoprávnej inštitúcie.

„Správne vedení“ (rašídún)
kalifovia a vznik islámskeho
štátoprávneho modelu

Prorok Muhammad nezanechal za sebou žiadny politický testament a ani iné jednoznačné inštrukcie týkajúce sa nábožensko-politického vedenia ummy.
Túto absenciu len čiastočne nahradili niektoré miesta
Koránu, ktoré v rôznych kontextoch a často nie príliš
jasne formulovali stanoviská o „námestníkoch“ / „nástupcoch“.2 Síce výrazy označujúce nástupníctvo
(ch-l-f v rôznych podobách)3 a námestníka (chalífa, kalif) sa objavujú v Koráne niekoľkokrát, no uvedené
verše by sa dali vyložiť v kontexte skôr ako zásadné
nástupnícke pravidlá platné pre proroctvo, resp. pre
jednotlivé generácie ľudí 4 a nie pre kalifov po ukončení proroctva.5 No základný princíp kalifátu vyjadrujú zrejme a jasne: „On [Alláh] je ten, ktorý vás učinil nástupcami predchodcov na zemi a [Alláh je ten]
ktorý povýšil jedny z vás nad druhé v hodnostiach,
aby vás skúšal tým, čím vás obdaroval” (6:165). Aj
zmienky v hadíthoch sú často všeobecné alebo predstavujú druhý extrém a týkajú sa – bez jasého výkladu
celej koncepcie – len niektorých detailov. Hlavný Muhammadov odkaz v podaní hadíthu podľa Abú Hurajru znie: „A iní vládcovia vám budú vládnúť po
mne.“ (Sahih al-Bukhari 9.89.251). Amr b. Ma’mún
al-Awdího tomu dodáva Prorokov výrok: „A kohokoľvek si zvolia ľudia po mne [Muhammadovi], ten bude
kalifom, a budú ho ľudia počúvať a slúžiť jemu.”(Sahih al-Bukhari 2.23.475). Tieto odkazy sú také stručné
možno aj preto, že v eschatologických koncepciách
skorého islámu (v období keď vznikli zrejme aj spomínané hadíthy) by aj tak išlo len o preklenutie krátkeho obdobia, ktoré v islámskych dejinách čaká ľudstvo od smrti Muhammada do príchodu mahdího na
konci vekov.6
Určitú pozornosť si zaslúži aj sémantika a vývoj samotného výrazu chalífa (kalif) už v peripetiách dejín
islámu. Celý titul v dobe jeho vzniku znie: chalífat rasúl Alláh, „námestník Posla Božieho“. „Správne ve2
3
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Najdôležitejšie verše Koránu o „námestníkoch“ / „nástupcoch“:
2:30, 6:165, 7: 69, 74, 24:55, 38:26.
V Koráne nájdeme v podobách: chalífa (2x), chalá’if (4x), chulafá’
(3x), istachlafa (1x), jastachlifu (4x); podrobnú analýzu výrazu ponúka Muhammad Fu’ád cAbd al-Báqí (uvádza Simon 1994: 19; pozri
tiež: Lewis 2002: 79-81).
Názor zastáva az-zamachšárí (citované v Paret 1971: 17).
al-Bajdáwí zastáva názor, že spomínané verše Koránu sa vzťahujú
aj na nástupníctvo kalifov.
Mahdí je hlavná pozitívna eschatologická postava islámu.

Obr. 1 Kamenná socha panovníka, pravdepodobne umajjovského kalifa Walída II. ibn Jazíd (vládol 743 – 744) z priečelia paláca Chirbat al-mafdžar v Jerichu z polovice 8. stor. ,
dnes v Rockefellerovom múzeu v Jeruzaleme.
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odvetil cUmar, „a ja som vaším veliteľom [amír,
alebo „knieža“], tak ma volaj: veliteľ [knieža]
veriacich [amír al-mu’minín]. (Margoliouth 1922:
323-324; Lewis 2002: 81)
Už aj v tejto argumentácii sa objavil titul chalífat
Alláh („námestník Boha“), ktorý nie je len mechanickým skrátením pôvodného výrazu a nesie ideologickú náplň. Objavuje sa u niekoľkých kalifov, ktorí
boli akosi vzdialení cUmarovej skromnosti. Bernard
Lewis uvádza troch islámskych vládcov, ktorí sa dokázateľne nechali titulovať „námestníkmi Boha“, menovite umájjovca cAbd al-Malika b. Marwán (685 –
705) a dvoch abbásovských panovníkov: cAbd Alláh
b. ar-Rašíd al-Ma’múna (813 – 833) a Ahmad b.
al-Mustadíc an-Násira li-dín Alláh (1180 – 1225), ktorí
tak robili v rôznych dobových kontextoch a vždy
s konkrétnym zámerom upevniť svoju moc.7 Trochu
iné stanovisko zastávajú Patricia Crone a Martin
Hinds, keď pripisujú kalifovi v počiatočnom období
islámu aktívnejšiu úlohu a väčší podiel na rozhodovaní v nábožensko-právnych veciach, ako tomu bolo
v „klasickom“ období:
Je samozrejme pravda, že náboženská autorita bola
v klasickom isláme viac doménou učencov
ako kalifa, ale myslíme si, že to neplatí o začiatkoch. Ranný kalifát sa formoval pozdĺž línií, ktoré
boli veľmi odlišné od klasických inštitúcií, celá náboženská a politická autorita sa koncentrovali
v kalifáte; bol to kalif, ktorý určoval podobu islámskeho práva, samotného jadra náboženstva (...)
(Crone & Hinds 2003: 1)

Obr. 2 Portrét mladého fátimovského princa, neskoršieho
kalifa al-Hákima bi-Amr Alláh (vládol 996 – 1021), maľba
zo starej Káhiry (Fustát), začiatok 11. stor.

dení“ kalifovia používajú práve tento titul, prípadne
po cUmarovi označenie amír al-mu’minín („knieža / veliteľ veriacich“, resp. pravoverných). Vznik takéhoto
titulovania sa viaže podľa tradície k príhode, ktorú
uvádzajú podľa podania Bádíc az-Zamán al-Hamdáního D. S. Margoliouth a Bernard Lewis:
K cUmarovi prišiel raz jeden muž, s tým, že chce
hovoriť s námestníkom Alláha [chalífat Alláh].
c
Umar ho prerušil a povedal, že „Tým bol Dáwúd“.
Potom ho ten muž tituloval námestník Posla
Božieho [chalífat rasúl Alláh], „Tým bol Abú Bakr“,
odvetil cUmar, „ale ten je teraz mŕtvy“.
Potom ho ten muž menoval námestníkom námestníka Posla Božieho [chalífatu chalífati rasúl
Alláh]. „To je už správne“, povedal cUmar, „ale tak
to bude v budúcnosti čím ďalej tým dlhšie
a dlhšie.“ Na to sa ho opýtal ten človek: „Tak ako ti
mám hovoriť?“ „Vy ste veriaci [mu’minún]“,
7
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Podľa citovaných bádateľov to znamenalo, že ranní
kalifovia, aj keď formálne vládli skromným titulom
chalífat rasúl Alláh, vystupovali ako vicarius Dei (Paret
1974: 224-232), a opierali tak svoju autoritu vedľa Muhammadovej osoby aj o inú autoritu, delegovanú na
vyššej úrovni, odvodenú priamo od Alláhovej suverenity. „Ani významní culamá’ nevystupovali proti používaniu titulu chalífat Alláh (…),“ dokonca aj taký pilier sunnitskej ortodoxie ako al-Ghazzálí uznával
svojho kalifa ako „tieňa Boha na zemi (zill Alláh calá
’l-card)“ (Crone & Hinds 2003: 22-23). Podobnej
mienky bol neskôr aj v iných otázkach – pokiaľ ide
o vzťah ummy a panovníka - tak kritický, no v prípade
lojality nekompromisný Ibn Tajmíja (Tibi 2001: 167).
V období raného islámu sa o Muhammadových
predstavách, týkajúcich sa fungovania ummy po smrti
Proroka, teda aj o možnostiach a podobách nábožensko-politického vodcovstva vôbec vedelo veľmi

Pre podrobnú argumentáciu a dobové kontexty pozri: Lewis 2002: 82-84.
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Obr. 3 Muslimský panovník sediaci na tróne so svojimi dvoranmi. Ilustrácia z tzv. Demotteho Šáhnáme (Kniha kráľov) z doby
Ilchánovcov, Irán cca. 1335.

málo (pozri: Lapidus 1975: 363-365; Gibb 1948: 401410). Ani názory popredných muslimov neboli jednotné a jednoznačné. Výnimku, aspoň pokiaľ išlo
o otázku nástupníctva, tvorila azda len calíovská (neskoršia šícitska) línia, ktorá po Prorokovej smrti (v r.
632) nebola však ešte natoľko vykryštalizovaná a jed-

notná ako o dve desaťročia neskôr, keď svoje, už jednoznačné, požiadavky začala tvrdo uplatňovať (Watt
1961: 102-106). Muslimská elita musela čeliť vážnej
kríze spôsobenej mocenským vákuom, ktorú Muhammadovi druhovia (sahabí) a rodina (ahl al-bajt) napokon riešili voľbou prvého „námestníka“ / „ná-
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stupcu“ – kalifa (chalífa, plur. chulafá’) v osobe Abú
Bakra. Od tohto aktu sa datuje aj začiatok novej podoby nábožensko-politického vedenia nad ummou:
kalifátu (chiláfa).
Nepočetné a neurčité miesta Koránu, ako aj ťažko
chronologizovateľné a často nespoľahlivé hadíthy
predurčovali neskoršie teoretické koncepcie kalifátu,
ako aj predstavy o postavení kalifa len v malej miere.
Neporovnateľne väčšiu váhu v týchto otázkach zohrávali práve až postupy a spôsoby uplatňované pri voľbách prvých rašídún kalifov, ako aj pomery a vládna
prax v dobe ich pôsobenia.
Prvý z rašídún kalifov, Abú Bakr bol vybraný („výber“, ichtijár) do čela ummy malou vplyvnou skupinou. Jeho voľbu nasledovala prísaha vernosti a poslušnosti (bajca) najprv mekkánskych a potom aj
medínskych muslimov. Táto prísaha slúžila ako vzor
aj pri nástupe nasledujúcich kalifov do funkcie. Aj zásada, že kalif by mal pochádzať z kmeňa Qurajš sa odvodzuje tiež od zvolenia Abú Bakra. Kalif sa stal ako
politickým vodcom, tak aj imámom náboženskej pospolitosti (millat). Niektoré úlohy imáma Abú Bakr vykonával ostatne aj za života Muhammada, keď napr.
v Prorokovej neprítomnosti z jeho poverenia viedol
modlitbu. Obdobným spôsobom ako Abú Bakr bol
zvolený kalifom aj cUmar al-Chattáb. Situácia pri výbere tretieho kalifa však bola od predošlých značne
odlišná. cUmar totiž, aby zabránil uplatneniu dynastického princípu, vymenoval šesťčlennú konzultačnú
radu (madžlis aš-šúrá) z najváženejších muslimov,
ktorá si mala vybrať nového kalifa na základe konsenzu (idžmác). Stal sa ním cUthmán b. cAffán, ktorý
po svojom zvolení zložil prísahu (cahd), že spoločenstvo muslimov povedie v duchu Muhammadovho odkazu. Jeho vládnutie sa tradične delí na šesť rokov pokoja a prosperity, na ďalších šesť rokov vnútorných
sporov a občianskej vojny medzi zástancami cAlího
a klanom Banú Umájja, z ktorého tretí kalif pochádzal.
Viedlo to napokon k zavraždeniu cUthmána a k nástupu cAlího do čela ummy, ktorý sa tým stal štvrtým,
posledným z „pravoverných“ kalifov. Tento zvrat však
nepriniesol obnovenie narušenej islámskej jednoty,
ani koniec rozkolu / „schizmy“ (fitna). Boje pokračovali ďalej medzi umájjovcami, calíovcami a skupinou
radikálnych nespokojencov, cháridžovcami, ktorí
v kritickej chvíli odišli z cAlího tábora. Rozdielnosť
názorov v otázke nábožensko-politického vodcovstva, ktorá stála pri vzniku týchto prvotných muslimských frakcií, rozdeľuje islám dodnes.
Krátke obdobie8 vlády prvých štyroch „pravoverných“ / „správne vedených“ / „ortodoxných“ kalifov
8
9
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(chulafá’ ar-rašídún) sa všeobecne chápe ako priame
pokračovanie Muhammadovej vlády: obdobie „prorockého kalifátu“ (chiláfa an-nubuwwa) (Crone &
Hinds 2003: 22). Osoba kalifa a inštitúcia kalifátu
sprevádzali muslimov ako najvyššia forma nábožensko-politickej autority a ideál vodcovstva po celých štrnásť storočí dejín islámu. Platilo to predovšetkým o väčšinovej skupine v isláme, ktorá časom
začala byť označovaná ako „sunnitská“ (podľa ahl assunna wa ’l-džamáca, „ľud tradície a pospolitosti“), aj
keď základná koncepcia kalifátu, ako aj súbor podmienok a postupov platných pre jeho fungovanie,
v podobe viacmenej kompaktnej ideologickej konštrukcie, boli sformulované až o tri storočia po vzniku
samotnej inštitúcie kalifátu (pozri: Afsaruddin 2006).
V teoretických debatách o koncepcii kalifátu
v „klasickom“ islámskom období sa dajú rozoznať
dva paralelné prístupy, ktoré ale medzi sebou vykazujú určité podobnosti, no nespojili sa v spoločné
a jednotné stanovisko. Prvá je teoreticko-filozofická
pozícia, ktorá aj v nábožensko-politických úvahách
vychádzala z racionálnych predpokladov (bi ’l-caql),
a rozpracovali ho predstavitelia muslimskej filozofie
(falsafa), zatiaľ čo druhý prístup vychádzajúci z právnicko-náboženských („teologických“9) stanovísk (bi
’š-šarc) bol doménou náboženských a nábožensko-právnych znalcov.

Kalifát v teoretických koncepciách
falsafy

Prvá vývojová línia teórie kalifátu je úzko spojená
s rozkvetom islámskej filozofie (falsafa) voľne nadväzujúcej na antickú filozofickú tradíciu a vrcholila
v pôsobení racionalistov hnutí muctazily v 9. storočí.
Predstavy muslimských filozofov o kalifovi / imámovy
boli súčasťou koncepcií a debát smerujúcich k vypracovaniu teórie ideálneho štátu a vládcu po vzore
Platóna (arab. Aflatún) a Aristotela (arab. Aristú). Politické koncepcie falsafy boli úzko spojené a podporované niektorými kalifami (napr.: cAbd Alláh b.
ar-Rašíd al-Ma’mún, vládol 813 – 833), ktorí tak často
učinili z pragmatických dôvodov, totiž v politických
koncepciách niektorých filozofov našli pevnú oporu
pri upevňovaní svojej centrálnej moci, alebo tiež nachádzali pevné argumenty proti opozičným názorom
niektorých islámskych učencov, častých kritikov kalifskej moci.
Vrchol filozoficko-teoretických konštrukcií o kalifáte v období „klasického“ islámu je spojený s menom
a činnosťou Abú Nasr Muhammad b. Tarchán al-Fárábího (zomr. 950), zvaného aj al-mu’allim ath-thání

Od 632 do 661, celkom 30 rokov.
Nie však vo význame „špekulatívnej / scholastickej teológie“ (kalám), založenej na dialógu.
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(„druhý majster“ t.j. po Aristotelovi).10 Vo svojich dielach, najmä v spisoch árá’ ahl al-madína al-fádila (Názory ľudí ideálneho štátu) (al-Farábí 1995; anglický
preklad: al-Farabi 1985),11 a as-Sijása al-madaníja
(Štátna politická prax) (al-Farábí 1994; nemecký preklad: Brönnle 1904; )12 ukazuje al-Fárábí filozofický
ideál muslimského vládnutia a vládcu. V jeho poňatí
kalif / imám je predovšetkým vládcom-filozofom
a hlavou štátu (ra’ís), ktorý síce nepostráca ani iné
(„islámske“) cnosti, no štát (madína, chápaná ako
grécky polis) vedie podľa racionálnych zásad ako popredný filozof a znalec vied (culúm sing. cilm13). Obec
zvolí svojho vodcu pomocou voľného výberu (ichtijár)
a jediným skutočným indikátorom legitímnosti tejto
voľby je žiadaný ideálny stav ummy, ktorý al-Fárábí
definuje ako „šťastie“ (sacáda) (Mahdi 1972: 186; Tibi
2001: 140-142).
Zvláštnu pozornosť si zaslúži výraz ra’ís (plur.
ruw’asá’). V al-Fárábího dobe sa týmto výrazom označovali najmä predstavení nemuslimských nábožensko-politických spoločenstiev („náboženských obcí“) (Lewis
2002: 103), no v priebehu storočí výraz prešiel značnými
premenami (pozri nižšie u Ibn Tajmíju a Ibn Chaldúna),
a označoval rôznych predstaviteľov vojenskej a civilnej
politickej administratívy (Mottahedeh 1980: 129-135),
kým získal dnešný význam „prezidenta”.
Filozoficko-teoretické konštrukcie politického
usporiadania arabskej falsafy, zastúpené po al-Fárábím najvýznamnejšie „encyklopedistami“ al-ichwán
as-safá’ („Bratstvo čistoty“, 10. stor.), Abú calím Ibn
Síná (zomr. 1037), Abú Bakr Ibn Tufajlom (zomr. 1185)
a Abú ’l-Walíd Muhammad Ibn Rušdom (zomr. 1198),
ale nemali trvalejší dopad na následný vývoj nábožensko-právnych koncepcií kalifátu v období „klasického“ islámu. Jedinú výnimku tvorí azda len bezprecedentná osobnosť a pôsobenie cAbd ar-Rachmán b.
Muhammad Walí ad-Dín Ibn Chaldúna (zomr. 1405),
ktoré ale predchádza dve storočia trvajúce intermezzo.
Myslitelia arabskej falsafy boli „znovuobjavení“ až teoretikmi v období islámskeho reformizmu, aj keď to
nebolo vždy objavenie v pozitívnom význame.

Kalifát ako doktrína sunnitskej
„ortodoxie“

Druhý smer vývoja, pokiaľ ide o koncepcie kalifátu,
sa formoval na pôde „islámskej ortodoxie“, ktorá stála

v opozícii k falsafe vychádzajúc z právnicko-náboženských („teologických“) stanovísk (bi ’š-šarc). Boli to poprední nábožensko-právni experti / autority: fuqahá’
(sing. faqíh) a znalci „náboženskej vedy“ (cilm, plur.
c
ulúm), culamá’ (sing. cálim) (pozri: Makdisi 1981: 1-9).
Tí sa postavili proti racionalizmu falsafy (ale aj proti
mystike) a formulovali základnú sunnitskú doktrínu,
ktorá potom určovala podobu islámskeho myslenia,
aj predstavy o nábožensko-politickom vodcovstve, po
celé stáročia. Tento prúd, ktorý je nie príliš presne,
ale o to častejšie označovaný ako „islámska ortodoxia“, určil ako priestor nábožensko-politických úvah
„islámskú právnu vedu“ (fiqh). Fiqh je, keby som ho
chcel krátko definovať, súborom ľudských úvah o Božom zákone (šaríca) a jeho výklad. Na rozdiel od al-Fárábího fuqahá’ sa nesnažili o abstrakciu ideálneho
muslimského spoločenstva pomocou racionálnych
úvah. Zdôrazňovali pritom „kolektívny princíp“ spojený s autoritou ummy a úlohou konzultačnej rady
(madžlis aš-šúrá). Svoju činnosť pri popise „ideálnej
ummy“ sústredili na „existujúcu prax“ za Proroka
a chulafá’ ar-rašídún. No ich neúplné vedomosti o prvotnej umme z perspektívy troch storočí im umožnili vychádzať viac len zo stavu kalifátu v ich vlastnej dobe.
V týchto konštrukciách popis stávajúcich pomerov
v období 9. – 11. stor., v dobe pôsobenia hlavných teoretikov-„zakladateľov“ sunnitskej koncepcie kalifátu,
boli tak doplnené idealizáciou a glorifikáciou „zlatého veku“, najmä prvých tridsať rokov rašídún kalifov.14

al-Máwardí

Najvýznamnejší z týchto zakladateľov sunnitskej
koncepcie kalifátu boli šáficíovskí faqíf Abú ’l-Hasan
c
Alí b. Muhammad al-Máwardí (zomr. 1058) a jeho kolega a rovesník Abú Jaclá ibn al-Farrá’ (zomr. 1066).
al-Máwardího zásadné dielo k problematike, ktoré
je zároveň prvým uceleným výkladom o kalifáte,
je Kitáb al-ahkám as-sultáníja („Kniha o zásadách
vlády“), (anglický preklad: al-Māwardi 2003) ktoré
vzniklo na dvore cabbásovských kalifov Ahmad b. Isháq b. al-Muqtadir al-Qádir bi-’lláh (991 – 1031) a cAbd
Alláh b. al-Qádir al-Qá’im bi-amr Alláh (1031 – 1075).
Došlo k tomu v situácii, keď bolo treba posilniť a legitimizovať postavenie oslabených sunnitských kalifov a kalifátu voči ich silným poručníkom / vezírom

10 Podrobný rozbor al-Farábího nábožensko-politických koncepcií a širšieho dobového kontextu pozri: Mahdi 1972, 182-202; Tibi 2001:133-150.
11 Výraz fádila by sa dalo preložiť aj ako „vynikajúci“, „cnostný“ atď.
12 Arabský výraz sijása označuje „politickú prax”, teda procedúru vládnutia (pozri nižšie). Pôvodný význam výrazu sa spája s chovom koní (porovnaj: Lewis 2002: 27-28). Výraz madaníja, od madína (arabská obdoba gréckej polis), by sa dal preložiť aj ako „občiansky“, teda celý titul al-Farábího spisu ako „Občianska politická prax“.
13 Výraz culúm, „vedy“ v tejto interpretácii neoznačuje len užší okruh islámskych náboženských vied, ide o „univerzálne vedy“, zahŕňajúce ako
prírodné tak aj spoločenské vedy.
14 Pre podrobný prehľad stredovekých koncepcií kalifátu pozri: Crone 2004.
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al-Ahkám as-sultáníja je z týchto dôvodov nevyhnutne aj dobovou výpoveďou a treba ho interpretovať
v týchto súvislostiach. al-Máwardího koncepcia síce
nepriniesla nijaký zásadný prevrat v prístupe sunnitských culamá’ k problematike, no tým, že zhrnula už
existujúce teórie a predstavy o nábožensko-politickom vodcovstve v podmienkach kalifátu, jej zásady,
obsiahnuté v spise Ahkám as-sultaníja, sa však stali jadrom štátoprávnej syntézy sunnitskej „ortodoxie“.
Autorovi a jeho dielu sa dostalo značnej váhy a vplyvu, silne poznačil ďalšie generácie sunnitských učencov v otázkach koncepcie kalifátu / imámmátu. Preto
z al-Máwardího koncepcie kalifátu bude vychádzať aj
môj nasledujúci výklad pojednávajúci o kalifáte
v predstavách „islámskej ortodoxie“.15
al-Farrá’ (jeho dielo nesie podobný názov ako
al-Máwardího spis) v mnohých aspektoch opakuje argumentáciu svojho vplyvnejšieho kolegu, preto jeho
názory,16 ako aj názory iných culamá’ budem nižšie
uvádzať, len v prípade, že sa zásadne líšia od al-Máwardího koncepcie.
V pojatí sunnitských fuqahá’ je kalifát (chiláfa),
presnejšie jeho udržovanie (v prípade absencie nastolenie), náboženskou povinnosťou (fard kifája) každého
muslima (Souaiaia1999: 9). Základom kalifátu / imámátu je Bohom zjavená šaríca. Slovami al-Máwardího,
nábožensko-politického vodcu
Obr. 4 Osmansky sultán a kalif Abdülhamida II. (vládol 1876
– 1909), fotografia zhotovená pri jeho návšteve Londýna
v r. 1867.

(wazír, plur. wuzará’) pyšniacim sa titulom „knieža
kniežat“ (amír al-umará’), pochádzajúcich zo šícitskej
dynastie Bújovcov, ktorí boli v tej dobe skutočnými
vládcami Bagdadu aj značnej časti kalifátu. Tak alMáwardího dielo sa drží dvoch zásad: (1) podložiť
a posilniť autoritu cabbásovských kalifov / imámov
a (2) potvrdiť mocenské status quo a integrovať vezírsky úrad do koncepcie kalifátu (Tibi 2001: 154). alMáwardí prvý podnet rieši hneď v prvej kapitole
svojho diela, zatiaľ čo v druhej časti svojho traktátu
rieši otázku prenesenia určitých právomocí (politicko-vojenského charakteru) na vezíra / sultána /
amíra. Tretia, záverečná kapitola sa venuje už konkrétnej podobe sultánskej vlády, t.j. otázke ako má
„knieža kniežat“ (amír al-umará’) zaobchádzať s vojensko-politickou mocou, ktorú mu zveril do rúk kalif
/ imám.

(...) ustanovil Boh, a prepožičal mu moc nad spoločenstvom [umma], ako vodcovi [zacím], ktorý
slúži ako Prorokov nástupca [chalífa], cez jeho
osobu chráni [Boh] náboženskú obec [millat]
a uskutočňuje politickú administratívu [as-sijása]
(…) a vládne na báze pravého náboženstva
(…) Imámát je tým princípom, ktorý tvorí základ
spoločenstva veriacich, určuje jeho blahobyt
a udržuje jeho spoločné záujmy. (al-Māwardi 2003: 2)
Prvou zásadnou otázkou je určiť kritériá toho, kto
a za akých podmienok sa môže stať kalifom muslimskej ummy. Kritérií je celkom sedem. Kandidát musí
byť: (1) muslim, (2) muž, (3) musí mať dôkladné znalosti islámu, podľa niektorých teoretikov17 musí byť
mudžtahidom, teda schopný vyniesť samostatný ortieľ
s použitím idžtihádu (vlastného úsudku) v sporných
otázkach islámu. (4) Musí byť spravodlivý, udatný,
dobrých mravov a pravdovravný. Musí byť tiež slobodný (nemôže byť otrokom). (5) Musí byť fyzicky
a psychicky zdravý, nemôže byť nijakým spôsobom

15 Nasledujúci výklad vychádza predovšetkým z Máwardího diela (al-Māwardi 2003), ako aj z jeho interpretácií (Williams 1971: 84-88; Tibi 2001:
153-163; Lambton 1981: 81-95).
16 al-Ahkám as-sultáníja (O zásadách vlády), pre krátky rozbor pozri: Souaiaia 1999: 7-10.
17 Al-Farrá’ a al-Džuwajní, uvádza Souaiaia 1999: 7 a9.
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hendikepovaný. (6) Mal by mať politické, vojenské
a administratívne skúsenosti. (7) Musí pochádzať
z kmeňa Qurajš (Behzadi 1971: 284; Williams 1971: 85).
V poslednom bode ale nevládne zhoda. al-Máwardího stanovisko sa opiera o niekoľko hadíthov ako aj
na argument, že aj prvý kalif Abú Bakr bol qurajší. Iný
muslimský učenec Abú Bakr al-Baqillání (zomr. 1013)
ale tvrdí, že kalif by mal byť z muslimskej väčšiny, odvoláva sa pritom aj na autoritu Abú Hanífu (zomr.
767), ktorý zastáva majoritný princíp so zdôvodnením, že to uľahčuje pre „radových“ muslimov akceptovať a nasledovať imáma.
Druhá otázka znie: akým spôsobom by mal byť kalif zvolený? Tu sa ponúkajú tri možnosti:
(1) Výber (ichtijár), pričom nástrojom takéhoto aktu
by mala byť madžlis aš-šúrá („konzultačná rada”),
zostavená z popredných členov ummy: ahl al-hall wa
’l-caqd („tí čo spájajú a rozväzujú“). al-Máwardí ešte
uvádza, že v prípade absencie madžlis aš-šúrá a kalifa
by sa zároveň mala rozdeliť umma na dve časti, pričom
by prvá skupina tvorila radu, zatiaľ čo v druhej by boli
kandidáti na post kalifa.
(2) Úradujúci kalif môže tiež vymenovať svojho nástupcu s výhradou, že jeho výber je následne schválený ummou, a v prípade odmietnutia, t.j. keď nie je
potvrdený kalif úradne prísahou vernosti a poslušnosti (bajca) zo strany muslimov, treba presne uviesť
všetky dôvody odmietnutia (al-Māwardi 2003: 5).
(3) Tretia možnosť sa opiera hlavne o neskoršiu interpretáciu diela al-Máwardího a figuruje len ako „núdzové riešenie“. Ide o prípad, keď za absenciu kalifa
/ imáma by sa niekto svojvoľne ujal tohto úradu. Takýto „samozvaný“ kalif môže byť tiež legitímny v prípade, že splňuje vyššie uvedených sedem predpokladov a naplňuje poslanie kalifa v čele ummy, t.j. sleduje
blaho muslimskej pospolitosti (pozri nižšie) a nakoniec je všeobecne akceptovaný ľuďmi.
U al-Máwardího je ešte evidentné, že naraz môže
viesť ummu len jeden legitímny kalif / imám (al-Māwardi 2003: 6). Tento „pravý imám“ a legitímny kalif
musí viesť spoločenstvo muslimov tak, aby: (1) Uchoval „pôvodnú podobu“ islámu v duchu prvých muslimov (as-salaf al-umma), zároveň zabránil zavedeniu
„neprípustných novôt“ (bidca). (2) Ďalej musí uviesť
právo do platnosti a uplatňovať ho. (3) Musí sa starať
o blahobyt a verejný záujem (maslaha), práva a bezpečnosť každého muslima a nemuslimské komunity
„ľudí knihy“ (ahl al-kitáb) žijúce na území kalifátu. (4)
Musí brániť islámske územie (dár al-islám), najmä jeho
hranice, dbať o jeho integritu. (5) Musí dbať o dodržanie šaríce a starať sa o to, aby bola uplatňovaná spravodlivá vládna prax (sijása). (6) Musí viesť obrannú

Obr. 5 Vodca Dáciša, Abú Bakr al-Baghdádí známy tiež ako
„kalif Ibráhím”. Záber z videozáznamu piatkového kázania
vo Veľkej an-Núrího mešite v irackom Mosule, 7. júl 2014.

vojnu (džihád bi ’s-sajf) proti nemuslimským agresorom a vládam, ktorí bránia šíreniu islámskej misii
(dacwa) na svojom území. (7) Musí sa starať o výber
a redistribúciu náboženskej dane (zakát) a iných štátnych príjmov. (8) Menuje vládnych úradníkov a dbá
o to, aby títo vykonávali svoju úlohu svedomite
a čestne. (9) Musí sa starať o finančné zabezpečenie
vládnych úradníkov a úradov. (10) Musí sa aktívne podieľať na vláde, starať sa o politickú administratívu,
ako najvyššia politická inštancia a vodca (zacím), a riadiť muslimskú náboženskú komunitu (millat) ako
imám (Williams 1971: 86-87).
Treba sa nachvíľu zastaviť pri termíne zacím (plur.
c
zu má’), „vodca”. Termín v modernej arabčine označuje charizmatického politického vodcu, ale slovami
Bernarda Lewisa: „v klasickej arabčine to nebolo mienené vždy ako kompliment” (2002: 104).18 Týmto termínom boli označované v oficiálnych kronikách a spisoch sunnitského kalifátu napr. vodcovia asasínov /
nizáríja alebo almohádski vládcovia (zacím al-muwahhidín). Neskôr sa výraz stal súčasťou vojenskej titulatúry. Svoj nový význam získal až v 19. a 20. stor. a označoval jednak charizmatických politických vodcov

18 V modernej arabčine výraz mazcún (tvar participium passivum) znamená „takzvaný“, „údajný“.
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arabského nacionalizmu,19 na druhej strane niektorých vodcov islámskych fundamentalistov.
Vráťme sa ale k inštitúcii, ktorá má kľúčovú úlohu
pri voľbe kalifa, teda ku „konzultačnej rade“ (madžlis
aš-šúrá). Je jednou zo základných inštancií sunnitskej
politickej teórie. Princíp vzájomnej konzultácie (šúrá)
má predislámske korene a jej používanie v muslimskom kontexte sa zakladá na Koráne (3:159, 42:38)
a Muhammadovej praxi (sunna) (Krämer 1999: 122123). Ako to bolo spomínané už vyššie, al-Máwardí
definoval základnú charakteristiku členov konzultačnej rady: ahl al-hall wa ’l-caqd („tí čo spájajú a rozväzujú“), ktorí by mali mať dôkladné znalosti islámu
a práva, rozoznávať medzi vhodným a nevhodným
kandidátom na post kalifa. Iní nábožensko-právni
znalci uvádzajú alternatívne definície, prípadne ešte
ďalej upresňujú požiadavky členstva v rade: cAbd alQáhir al-Baghdádí (zomr. 1037) udáva len bez bližšej
špecifikácie, že členovia konzultačnej rady by mali
byť tí z muslimov, ktorí majú dostatočnú múdrosť
správne sa rozhodnúť. Abú ’l-Hasan b. Muhammad
c
Abd al-Džabbár al-Hamadání (zomr. 1025) zdôrazňuje tiež hlbokú znalosť islámu a práva obecne
a schopnosť rozoznať vhodného a nevhodného kandidáta (Enayat 1982: 36-37). cAbd al-Malik al-Džuwajní (zomr. 1085) charakterizuje členov madžlisu ako
nábožensky vzdelaných muslimských mužov. Základnou metódou pri práci rady je šúrá, teda „vzájomná konzultácia“, ktorá je v súčasných interpretáciách často chápaná ako hlavný argument pre
pluralitu, a vôbec často diskutovaným pojmom
v islamskom politickom myslení. Ako píše Gudrun
Krämer „šúrá je bojovým pojmom, a stala sa ňou už
veľmi skoro, od konca éry správne vedených kalifov.
Teda politizácia a ideologizácia pojmu nie je produktom novoveku.“ (1999: 121). Rozchádza sa názor muslimských učencov pokiaľ ide o presný postup voľby
v rámci madžlisu, najmä čo sa týka počtu hlasov postačujúcich k právoplatnej voľbe. Uvádza sa rôzny počet
od dvoch do štyridsiatich hlasov. Obecne sa preferuje
názor, že by to mala byť väčšina a záverečný verdikt
by sa mal zakladať na konsenze (idžmá’). Prekvapujúco radikálny názor prezentuje jeden zo „zakladateľov islamskej ortodoxie“ Abú ’l-Hasan al-Ašcarí
(zomr. 935), inak známy ako zástanca strednej cesty.
Uvádza, že právoplatným kalifom môže byť i kandidát, ktorý dostal jediný hlas v madžlisu, pokiaľ inak
spĺňa predpoklady viesť ummu. Tento názor preberá
aj jeho žiak Abú Bakr al-Báqillání (zomr. 1013) (pozri:
Ibish 1966: 21).
Je tiež diskutovaná otázka legitimity kalifa, ktorý
nebol zvolený konzultačnou radou, ani menovaný

predchádzajúcim kalifom a ujal sa svojho úradu svojvoľne (prípadne silou) (Behzadi 1971: 288). al-Máwardí opakuje názor aš-šáficího, t.j. že aj takýto kalif
môže byť legitímny pokiaľ sa mu dostane všeobecného uznania zo strany ľudí a sleduje blaho komunity.
Ahmad Ibn Hambal (zomr. 855) tvrdí, že je nedovolené (harám) zvrhnúť ani takéhoto kandidáta pokiaľ
sa riadi islámom a jeho názor opakujú aj al-Džuwajní
a Ibn Chaldún. Ibn Tajmíjja v podobnom duchu tvrdí,
že kalif nestráca legitimitu kým sleduje Korán a sunnu. Abú Zakaríja Jahjá an-Nawawí (zomr. 1277) ešte
pripája ďalší predpoklad legitímnosti, t.j. že tento
„svojvoľný spôsob“ by nemal narušiť jednotu ummy
ani nemôže byť spojený s krvipreliatím (Goldziher
1980: 249).
Vyššie spomínané problémy už prostredkovane
ponúkajú otázku, či a ak áno, tak akým spôsobom sa
dá nelegitímneho kalifa a „nepravého“ imáma prinútiť
k abdikácii. al-Máwardího formulácia je dosť všeobecná: pokiaľ kalif neprestane spĺňať vyššie (v siedmich bodoch) uvedené predpoklady a vládne v duchu
islámu, nemôže byť zosadený. Ako najpádnejší dôvod
muslimskí učenci, ako al-Džuwajní, Abú Muhammad
c
Alí Ibn Hazm (zomr. 1064), Abú Hámid Muhammad
al-Ghazzálí (zomr. 1111), Adud ad-Dín al-Ídží (zomr.
1280) a ďalší, uvádzajú prípad, že by sa stal kalif neveriacim (káfir). V takomto prípade ho treba bezpodmienečne zosadiť. al-Baghdádí, al-Ghazzálí i Ibn Tajmíja zdôrazňujú, že nelegitímneho vládcu treba
najprv i niekoľkokrát varovať a nabádať k islámskym
postupom a až v prípade, že to opakovane neakceptuje, môže byť zosadený. Zosadiť by ho mala madžlis
aš-šúrá, a zosadený kalif by mal byť potrestaný za
svoje previnenia podľa platného zákona.

Ibn Tajmíja

Zásadný posun v sunnitskej teórii kalifátu, predovšetkým pokiaľ ide o vplyv na súčasné radikálne
islámske myslenie, znamenal damaský rodák, hambalovský qádí Taqí ad-Dín Ahmad Ibn Tajmíja (zomr.
1328). Jeho spis as-Sijása aš-šarcíja („Šarícovská“ politika)20 (Ibn Tajmíja 1983) je významným míľnikom vo
vývoji sunnitskej teórie kalifátu. Ibn Tajmíja a jeho
koncepcia boli azda ešte viac poznamenaní dobou,
ako tomu bolo v prípade al-Máwardího. Dielo vznikalo totiž v období poznačenom križiackym a Mongolským vpádom, ktoré zanechali silnú stopu v autorovej tvorbe. Chaotická doba len posilnila už tak silnú
nostalgiu Ibn Tajmíju po „usporiadanej“, „zlatej“
dobe rašídún kalifov. No z hľadiska mojej analýzy
hlavným príznakom zmeny ani nie sú tak autorove
militantné výpady proti križiakom a Mongolom alebo

20 Pôvodný názov znie: as-Sijása aš-šarcíja fí islah ar-ráci wa ’r-racija (Šarícovská politika pre vedenie pastiera a jeho stádu).
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jeho pochvala strateného času vznešených predkov
(salaf as-sálih) a tradície (Abrahamov 1992), ako rozdielnosť jeho jazyka a pojmoslovia. Aj keď Ibn Tajmíja nie je o nič menej „ortodoxným“ autorom ako
bol al-Máwardí, ich jazyk sa diametrálne rozchádza.
Ústrednými pojmami Ibn Tajmíju sú wilája (politická autorita), ktorá vyznačuje formu ideálnej vlády,
a wálí al-amr, osoba, ktorej prináleží táto politická autorita, teda vládca-imám. Autor prekvapivo nehovorí
o kalifáte ani o kalifovi! Imáma-vládcu označuje za
„pastiera“ (ar-ráci), a pospolitý ľud, ktorej vládne za
„stádo“ (racija, doslova „ovčie stádo“). Ďalšou zásadnou zmenou je i to, že Ibn Tajmíja pripúšťa súčasnú
existenciu viacerých imámov. Vládcovia, wulát al-amr
(plur. od wálí al-amr), by sa mali opierať jednak o amírov / sultánov, ktorým by delegovali časť svojej politickej autority; a hlavne o culamá’, ktorí by sa podielali
na náboženskej autorite. Správne vedení imámovi by
sa mali neustále riadiť radami týchto dvoch zložiek
spoločnosti, aby uchovali svoju legitimitu. Títo imámovia sa tak stanú skutočnými miestodržiteľmi (nuwwáb,
sing. ná’ib), (a už nie „námestníkmi“, chulafá’) Proroka
a tieňom Boha na zemi (zill Alláh calá ’l-card). Pokiaľ ide
o otázku odstránenia nelegitímneho vládcu Ibn Tajmíja razí radikálny názor, že „lepších je šesťdesiat
rokov vlády nelegitímneho imáma, ako jediná noc bezvládia“ (Cituje: Tamadonfar 1989: 80; pozri: Tibi 2002:
167). Sú ešte dva body, v ktorých sa tento autor výrazne odklonil od ortodoxnej sunnitskej doktríny kalifátu: vzdal sa princípu voľby (ichtijár) a tiež upustil
od predpokladu, že by mal imám pochádzať z kmeňa
Qurajš, aj keď by mal zostať podľa jeho názoru Arabom.
Ibn Tajmíja a jeho politická koncepcia získali značného ohlasu u teoretikov súčasného radikálneho
islámu od neo-hambalistov a protikolonialistov cez
Muslimské bratstvo (al-ichwán al-muslimín) až po
dnešné skupiny „priamej akcie“. No teoretici islámskeho fundamentalizmu sa inšpirovali viac jeho razantným vystúpením proti cudzincom a neislámskym
novotám (bidca) ako jeho vlastnou politickou koncepciou (pozri: Sivan 1983).

Ibn Chaldún

Spomedzi mysliteľov „klasického“ islámu, ktorí sa venovali aj otázkam nábožensko-politického vodcovstva,
nemožno opomenúť velikána, ktorého by sme mohli
len ťažko zaradiť do vyššie načrtnutých myšlienkových prúdov. Je ním cAbd ar-Rachmán b. Muhammad
Walí ad-Dín Ibn Chaldún (zomr. 1405). Ibn Chaldún
bol znovuobjavený pre muslimský svet relatívne neskoro, len teoretikmi islámskeho reformizmu (nahda),
aj s určitou európskou asistenciou.21 Jeho osobnosť je
bezprecedentným javom v dobovom kontexte a dodnes vyvoláva živé diskusie. Ibn Chaldún síce získal
„klasické“ islámske právne vzdelanie, nadviazal však
súčasne ako na racionálne myslenie islámskej falsafy,
tak aj na tradíciu ortodoxie (Mahdi 1957: 2).
Hlavný rámec jeho myslenia tvorí „nová veda“ (cilm
al-umran), racionalistická syntéza, ktorá je jeho vlastnou konštrukciou. Jeho názory k problematike nábožensko-politického vodcovstva nájdeme v kapitolách
3.23 až 3.30 jeho „Úvodu k svetovým dejinám“, al-Muqaddima.22 Táto otázka však netvorí ťažisko diela, len
doplňuje a dokresľuje ústrednú Ibn Chaldúnovu tézu
„skupinovej či spoločenskej solidarity“ (casabíja) spojenú s cyklickou osciláciou politickej moci, v ktorých
autor nachádza hýbateľa spoločenských zmien a svetových dejín.
Ibn Chaldún je azda prvým muslimským autorom,
ktorý skúma problém vodcovstva a moci racionálne
a „realisticky“, vedomý daných politicko-spoločenských súvislostí a v historickej perspektíve. V týchto
súvislostiach autor konštatuje, že inštitúcia kalifátu,
ako základná forma vlády a vodcovstva nad ummou,
by mala mať aj náboženský charakter, no s odkazom
na historické príklady ukazuje ako sa kalifát zmenil
v kráľovstvo (mulk). Tento názor sa objavuje aj u skorších teoretikov,23 no Ibn Chaldún vidí túto otázku
v iných súvislostiach. Historickú skúsenosť postupnej straty moci a nábožensko-politickej autority
u islámskych dynastií vidí v oslabení casabíje.24 Pravý
imám a legitímny kalif je podľa jeho racionálneho
úsudku len taká „hlava štátu“ (ra’ís), ktorá dokáže
udržovať „skupinovú solidaritu” a úspešne viesť štát.
Táto požiadavka je pre Ibn Chaldúna prednejšia ako
všetky iné, vrátane klasických predpokladov potrebných pre legitímnosť kalifa.25

21 Európske bádanie 19. stor. a neskôr arabský nacionalizmus (hlavne Sátíc al-Husrí) boli Ibn Chaldúnom priam fascinovaní.
22 Pozri: kapitoly 3.23 až 3.30. Tieto časti chýbajú ako v slovenskom (Ibn Chaldún 1984) tak aj v českom preklade (Ibn Chaldún 1972). Môj výklad
sa preto opiera o maďarský preklad Róberta Simona (Ibn Khaldún 1995: 197-213).
23 Najvýraznejšie Ibn Tajmíja, Abú Dáwúd, Ahmad ibn Hambal, at-Tirmídhí a ďalší.
24 Podľa Ibn Chaldúha islámske dynastie trvajú tri generácie: prvá má ešte silne kočovný (badawí) charakter s výraznou casabíjou, druhá už sa
napoly začlenila do ovládnutej mestskej spoločnosti (hadára) a casbíja slabne, tretia už celkom zabudla na život a mravy prvej generácie a musí
sa deliť o moc so silnou aristokraciou. Táto premena trvá približne 120 rokov a má päť fáz. al-Muqaddima kap. 2. a3. (pozri: Ibn Chaldún 1972:
123-291).
25 al-Muqaddima kap. 3.25 (pozri Ibn Khaldún 1995: 201-202).
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Kríza kalifátu
a islámsky reformizmus

Teoretické koncepcie islámskeho štátu zostali počas
tzv. temných stáročí islámu takmer nezmenené, a aj
niektoré reálne snahy o nejakú zmenu týchto modelov mali zanedbateľné praktické účinky. Stalo sa tak
predovšetkým preto, že islámske politické teórie
a koncepcie zostávali záležitosťou úzkeho okruhu
c
ulamá’ a fuqahá’, ktorí po „uzavretí brán idžtihádu”
(v sunnitskom prostredí v 10. – 12. stor.) sa bránili
akýmkoľvek inovačným tendenciám. Tak sunnitskí
náboženskí a nábožensko-právni znalci v duchu všeobecného „tradicionizmu” sa obmedzili na písanie
komentárov ku komentárom, teda sa uspokojili s tým,
že citovali to, čo vytvorili ich predchodcovia. Toto napodobňovanie (taqlíd, znamená v tomto kontexte opozíciu idžtihádu) na dlhé stáročia odsunul sunnitských
c
ulamá’ do pozície muqallidún (sing. muqallid, „napodobňovateľ“), zatiaľ čo ich šíciskí kolegovia zachovali,
ako mudžtahídún (sing. mudžtahíd, „tí, ktorí uplatňujú
idžtihád“), svoje právo na kreatívne rozhodovanie
a inováciu. Síce boli určité snahy na oživenie idžtihádu
aj v sunnitskom prostredí (napr. al-Ghazzálí, Ibn Tajmíja, a ďalší), no zásadný posun nastal až nástupom
islámskeho reformizmu v 19. a prvej pol. 20. storočia.
Tohto obdobie obnovy aj problematiku islámskej politickej koncepcie posunulo do popredia záujmov, až
sa z nej stala jedna zo zásadných tém predstaviteľov
islámskeho reformizmu a zostala ním aj v súčasnom
islámskom myslení. Dochádzalo k tomu však postupne, prostredníctvom niekoľkých (schematicky
troch) generácií novodobých islámskych teoretikov.
Nahda („obnova“): intelektuálny kvas, chápaná či
už ako vnútorná sebareflexia islámu alebo ako reakcia na výzvy kolonializmu a Západu, alebo, čo je najviac pravdepodobné, oboje naraz, priniesla kvalitatívnu zmenu islámskeho myslenia. V muslimskom
svete boli dve oblasti, ktorých sa tieto zmeny najviac
dotkli: Egypt a muslimské časti Indie (predovšetkým
územie dnešného Pakistanu). Keďže v strede pozornosti tejto práce stojí vývoj islámu na arabskom Blízkom východe, môj výklad sa sústredí na vývoj
v Egypte, ktorý s „islámskou univerzitou“ al-Azhar,
tradičným centrom islámskej vzdelanosti, vtedy
i dnes sa stal kolískou týchto reformných snáh.
Začiatok „nového intelektualizmu“ (Rostoványi
1998: 53-61) a islámskeho reformizmu znamená predovšetkým „znovuotvorenie brán idžtihádu“. Táto
zmena sa spája predovšetkým s pôsobením „inak
zmýšľajúcich“ šajchov v Egypte, najmä nástupom veľkej trojice teoretikov: Džamál ad-Dín al-Afgháního

(al-Asadábádí) (1839 – 1897), Muhammada cAbduha
(1849 – 1905) a Muhammada Rašídu Ridá (1865 – 1935).
Sú to oni, ktorí majú najväčšie zásluhy vo všeobecnej
intelektuálnej obnove islámu. Pokiaľ ide o otázku nábožensko-politického vodcovstva, teoretici nahdy nachádzali v zaprášených modeloch islámskeho kalifátu vhodné východisko a politický rámec pre svoje
predstavy reformu muslimskej spoločnosti, aj keď
k tejto problematike pristupovali značne rozdielne.
Postupnú zmenu poznačenú reformnými snahami
však môžeme pozorovať aj pred vystúpením tejto veľkej generácie.
Najväčšiu pozornosť spomedzi skorých teoretikov
obnovy si zaslúži azda šajch al-Azhar Rifáca Ráfic
at-Tahtáwí (1801-1873).26 Jeho názory o podobách novej muslimskej spoločnosti a vodcovstva v nej silne
ovplyvnil jeho pobyt v Paríži. Tahtáwí, ktorý je považovaný za jedného z priekopníkov islámskeho liberálneho myslenia, fascinovaný francúzskou skúsenosťou politickej slobody (hurríja), preferoval víziu
novej muslimskej spoločnosti, založenej na islámskej
koncepcii sociálnej spravodlivosti a rovnosti (al-cadl
wa ’l-insáf) v čele s akýmsi reformným-imámom. Tento
imám by sa mal postarať o to, aby sa muslimovia
znovu naučili z európskej kultúry to, čo je ich vlastné
kultúrne dedičstvo, a ktoré sa integrovalo do európskej tradície v dobe rozkvetu islámskej civilizácie. Pre
Tahtáwího je muslimská umma najlepšou možnou
spoločnosťou, ktorá tým, že sa učí od Európy vlastne
len znovu dobíja svoje stratené kultúrne dedičstvo
a vracia sa tak k vlastným zabudnutým koreňom.
Tahtáwí preferuje predstavu „duchovnej“ nie politicko-teritoriálnej ummy, a imáma vidí ako jej „duchovného vodcu“. Rozlišuje tak, v duchu platnej sunnitskej „ortodoxnej“ doktríny, medzi „duchovným“
(imáma) a politickým (imára, resp. mulk) vodcovstvom.
Džalál ad-Dín al-Afghání má inú predstavu o podobe potrebných zmien v muslimskej spoločnosti.27
On vidí v islámskych teóriách politicko-náboženského vodcovstva predovšetkým mobilizačný prostriedok proti kolonializmu a imperializmu. Jeho európske skúsenosti ho presvedčili o potrebe integrácie
moderných technických a vedeckých postupov Západu islámom, ktoré by mali pomôcť islámskej civilizácii k určitej emancipácii. V žiadnom prípade však
to neznamená preberanie európskych spoločenských
noriem. Muslimský svet by sa mal zmobilizovať
z vlastných „duchovných“ zdrojov a posilnený technologickými a vedeckými znalosťami by mal aktívne
odolávať západným kolonizačným snahám. Nábožensko-politický rámec tejto novej islámskej spoloč-

26 Môj výklad o at-Tahtáwím sa opiera o príslušné kapitoly práce Mahmúda Nablího (Nabli 1987).
27 Afgháního hlavné dielo (vydané až cAbduhom) je Vyvrátenie materialistov (al-Afghání 1925); anglický výber jeho spisov: Keddie 1983.
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nosti Afghání videl v určitej dobe v panislámských
snahách osmanského sultána Abdülhamída II. Afghání dúfal, že osmanský vládca ako imám povedie
novú ummu v protikoloniálnom, panislámskom džiháde k novej jednote a prosperite. Nestalo sa tak. Jednako predstava vytúženej islámskej jednoty (al-wahda
al-islámíja), ako záruky znovuzrodenia islámu, zostala
hlavný motívom Afgháního politického myslenia (pozri Kedourie 1960).
Zatiaľ čo Afghání preferoval „politickú revolúciu“,
jeho žiak a vydavateľ Muhammad cAbduh sa zaslúžil
o „duchovnú revolúciu“ islámu. Pokiaľ ide o znovu
koncipovanie islámskeho štátu, rozhodujúcu úlohu
zohrala kríza osmanského kalifátu, ktorá hlboko poznačila aj reformne zmýšľajúcich arabských teoretikov, či to už boli zástancovia arabského nacionalizmu
alebo islámskej obrody, prvoradú úlohu. Boli to
najmä dvadsiate roky 20. stor., hlavne po zrušení
osmanského kalifátu v r. 1924, keď otázky týkajúce
sa potreby naliehavej obnovy nábožensko-politického
vodcovstva spojené víziou arabskej-islámskej jednoty
podnietili niekoľkých významných muslimských mysliteľov k tomu, aby sa vyjadrili i k tejto problematike.
Základnú tézu zástancov arabsko-islámskej obnovy vyslovil už cAbduhov žiak, Sýrčan cAbd ar-Rachmán al-Kawákibí (1849 – 1902). Kawákibí jednak
definitívne odsúdil Osmanov, ako predstaviteľov tyranie (al-Kawákibí 1900), čo ich automaticky zbavuje
kalifského mandátu a posúva osmanský kalifát do pozície nelegitímneho uzurpátorstva. Na druhej strane
videl v Araboch nositeľov islámskeho odkazu a zástavu islámskej obnovy v podobe arabského kalifátu
so sídlom v Mekke (al-Kawákibí 1975). Tento kalifát
však by mal mať čisto „duchovný“ charakter, v duchu
odluky štátu (dawla) a náboženstva (dín) (pozri:
Enayat 1982: 56-57).
K iným záverom dospel druhý cAbduhov žiak, Libanonec, Muhammad Rašíd Ridá (môj výklad sa
opiera o Haddad 1997; Kerr 1966: 153-185; Enayat
1982: 69-83; Mendel 1997: 165-169) vo svojom spise
Kalifát alebo najvyšší imámát (al-Chiláfa aw al-imáma alc
uzmá),28 ktorý publikoval ešte v posledných rokoch
existencie osmanského kalifátu. Podľa Rašída Ridá
dôvodom krízy v muslimskom svete je skutočnosť, že
dnešní muslimovia sa odklonili od životného vzoru
svojich „vznešených predkov“ (as-salaf as-sálih, z toho
salafíja – smer preferujúci návrat k ideálom prvotného
islámu). Autor prijal „ortodoxnú“ sunnitskú doktrínu
kalifátu / imámmátu, zároveň však preferoval menšie
jej úpravy, aby tak vyhovela podmienkam modernej
doby. Kritizoval osmanskú tyraniu i aktuálny kalifát
a vyslovil názor, že nový, arabský kalif, ktorý by mal

byť mudžtahídom a zvoleným „konzultačnou radou“,
by mal zjednocovať „duchovnú aj svetskú autoritu“
(Haddad 1997: 275). Najvýznamnejším Ridáho počinom však bola reinterpretácia klasickej islamskej terminológie, ktorú zasadil do aktuálneho dobového
kontextu a do islámskeho myslenia zaviedol aj používanie výrazov modernej politickej teórie (pozri: Kerr
1966: x-xii; Enayat 1982: 80-83; Kropáček 1999: 143144). Dobre to ilustruje napr. jeho chápanie metódy
šúry, v ktorej nachádza dôkaz originálnej islámskej
demokracie, alebo „konzultačnej rady“, v ktorej zas
vidí predobraz moderného parlamentu, atď..
Ridáho spis bol asi najdôležitejším dielom týkajúcim sa nábožensko-politického vodcovstva z obdobia
nahdy a stal sa východiskom pre ďalšie generácie
islámskych teoretikov. Vznikli však v tej dobe aj iné,
niekedy diametrálne odlišné stanoviská v chápaní
otázky politicko-náboženského vodcovstva v muslimskom svete.
Podstatne iný názor zastával aj profesor al-Azharu
c
Alí cAbd ar-Ráziq (1888 – 1966). Vo svojom spise
Islám a základy vlády (al-Islám wa ’l-cusúl al-hukm) (cAbd
ar-Ráziq 1925; preklady najdôležitejších častí: Abdulraziq 1998), vydanom v r. 1925, vyslovil názor, že
islám „je posolstvom a nie vládou: náboženstvom
a nie štátom“ (Abdulraziq 1998: 80). Poukázal tak na
potrebu oddelenia „duchovnej“ a „svetskej“ moci
a spochybnil, poukázaním na Korán a tradíciu, opodstatnenosť kalifátu ako náboženskej doktríny (pozri:
Büttner 1979: 119-150; Enayat 1982: 62-63). Jeho
kniha vyvolala búrlivé reakcie zo strany jeho kolegov
na al-Azhare a viedlo to dokonca k jeho odstráneniu
z funkcie.
Jednako s najoriginálnejšou koncepciou tej doby
prišiel sekulárne orientovaný egyptský právnik cAbd
al-Razzáq as-Sanhúrí (1895 – 1971) vo svojej, v r. 1926
v Paríži vydanej knihe: Le Califat: Son évolution vers une
société des nations orientales (pozri: Landau 1992: 221222). V duchu panislámskej ideológie Sanhúrí volal
po znovunastolenie kalifátu, ktorú by riadilo „Valné
zhromaždenie“, kde by boli zastúpené všetky muslimské štáty a komunity. Toto „Valné zhromaždenie“
kalifátu by zasadalo každoročne z príležitosti veľkej
púte (hádždž) v Mekke. Popri nej by existovala aj užšia
„Najvyššia rada“. Tieto rady by mali reprezentovať
predovšetkým politické a nie náboženské záujmy
muslimov. V čele týchto inštitúcií by stál kalif, ktorý
by zjednocoval „duchovnú“ a „svetskú“ agendu. Sanhúrího prácu si vysoko cenil aj najdôležitejší z dnešných predstaviteľov liberálne-sekulárnej línie, Muhammad Sacíd al-cAšmáwí (1935-2013), ktorý mu
pripisoval aj vplyvný výrok: „islám je náboženstvo

28 Najprv bolo publikované vo forme sérií článkov v rokoch 1922-1923 v časopise al-Manár (Maják).
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a štát“ (al-islám dín wa dawla) (uvádza: Kropáček 1999:
90).
Kalifský titul figuroval ako jeden z mnohých v bohatej titulatúre osmanských vládcov, ktorí síce boli
formálnymi hlavami ummy, ale až na niektoré výnimky, nevenovali sa aktívne kalifským povinnostiam. Z novodobých Osmanov svoju úlohu nábožensko-politického vodcu kalifa chcel naplno
uplatniť predovšetkým Abdülhamid II.. Ten chcel využitím koncepcie panislámizmu (podrobnejšie: Landau 1992: 9-73) vzkriesiť upadajúce osmanské impérium, no jeho snahy zostali neúspešné. Koniec
osmanského kalifátu znamenala drastická modernizácia a reformy mladoturkov na čele s Mustafa Kemal
Atatürkom. Kemal paşa najprv v novembri 1922 presadil oddelenie kalifátu od sultanátu, potom princíp
voľby kalifa národným zhromaždením, a napokon
5. marca 1924 bola inštitúcia kalifátu zrušená. Tak sa
prvý raz prerušila na dlhšiu dobu kontinuita existencie kalifa: (aj keď často len formálnej) hlavy (nábožensko-politického vodcu) ummy.
Zrušenie kalifátu vyvolalo v muslimskom svete
značný ohlas a vlnu kritiky najmä medzi culamá’ a reformistickými intelektuálmi. Problematika absencie
kalifa sa hojne prerokovávala aj na panislámskych
zhromaždeniach (Landau 1992: 234-240). Bezprostredne po zrušení osmanského kalifátu v júni 1924
panislámske zhromaždenie prehlásilo kalifom mekkánského šarífa Husajna b. cAlí z rodu Hášimovsov
(Kramer 1986: 84-85), no ten po dobytí Mekky saudským kráľom cAbd al-cAzíz b. Sacúdom musel abdikovať. Po dvojročných prípravách v máji 1926 bolo zvolané ďalšie panislámske zhromaždenie, tzv. Kongres
o kalifáte (Mu’atamar al-chiláfa) tento raz v Káhire.
V pozadí kongresu stáli kalifské ambície egyptského
kráľa Fu’áda, no účastníci sa nemohli dohodnúť na
osobe nového kalifa (Kedourie 1970), preto kongres
pokračoval na pozvanie Ibn Sacúda v júli a v júni
v Mekke. Ale predstavitelia muslimov z celého sveta
ani tam nevedeli dospieť k rozhodnutiu. Bolo to historicky posledným reálnym pokusom o obnovenie inštitúcie kalifátu na arabskom Blízkom východe.29
Islámsky kongres v Jeruzaleme v r. 1931 napokon
znamenal definitívny koniec koordinovaných muslimských snáh o znovunastolenie kalifátu (Nafi
1996; Weldon 2003).
Síce i od tej doby sa našlo niekoľko jedincov, ktorí
sa deklarovali byť kalifom, alebo organizácií, ktoré

presadzovali znovunastolenie kalifátu, historicko-politický vývoj (dekolonizácia a vytvorenie politickej status quo) muslimských krajín definitívne zamedzili obnovenie kalifátu ako geo-politického útvaru. Síce tu
boli niektoré panislámistické snahy, napr. tzv. chalifátske hnutie v Indii (1919 – 1924), a iné, ako aj celoislámske organizácie ako Muslimský svetový kongres
(Mu’tamar al-cálamí al-islámí), Muslimská svetová liga
(Rábitat al-cálam al-islámí), alebo Organizácia islámskej
konferencie (Munazzamat al-mu’tamar al-islámí), ktoré
sa snažili o dosiahnutie islámskej jednoty, no táto
snaha zostala zatiaľ mačná (Landau 1992: 276-295).
V súčasnej dobe existujú až štyri muslimské krajiny,
ktoré nesú vo svojom názve označenie „islámske“, t.j.
Pakistan, Afganistan, Irán a Mauritánia,30 ale bez výnimky sa jedná o republiky, teda nemôže byť ani
v jednom prípade o uplatnenie princípu kalifátu. Od
druhej polovice 20. stor. pôsobia aj niektoré islamistické hnutia, ktoré síce nedisponujú geografickým
priestorom pre realizáciu svojich plánov, no napriek
tomu ich vnútorná organizácia kopíruje politicko-náboženské štruktúry kalifátu. Pre všetkých by som
spomenul len Stranu islámskeho oslobodenia (Hizb
at-tahrír al-islamí) (pozri: Taji-Farouki 1996), ktorá podobne ako niekoľko ďalších radikálnych skupín využívajú napr. aj možnosti Internetu na vytvorenie
aspoň „virtuálnej jednoty“ muslimov a obnovenie kalifátu aspoň v kyberpriestore (Bunt 2003: 167-183; Kovács 2001).

Džihádisti a obnova kalifátu

Ako som ukázal vyššie, na začiatku 20. stor. prebehla
vážna kríza kalifátu ako inštitúcie, ktorá viedla k jeho
formálnemu zrušeniu v r. 1924 a napokon niekoľkým
– neúspešným – snahám o jeho obnovu. No zdalo sa,
že od 30. rokov obnova kalifátu prestala byť prioritou
pre islámske hnutia. Stalo sa tomu jednak preto, že
politický diskurz v muslimských krajinách na Blízkom východe a inde začal dominovať nacionalizmus
a rôzne ľavicové politické ideológie. Druhým nemenej
závažným dôvodom toho, že možná obnova kalifátu
prestala byť v druhej polovici 20. stor. v stredobode
pozornosti islamistických teoretikov a hnutí bolo, že
títo myslitelia a hnutia sa začali zaujímať o nové
možné podoby islámskeho štátu (ad-dawla al-islámíja)
či islámskeho poriadku (an-nizám al-islámí) (vyčerpávajúci a podrobný prehľad ponúkajú: Belkeziz 2009;
Krämer 1999). Najvýznamnejšími teoretikmi islám-

29 Dodnes prežili niektoré titulatúry pripomínajúce kalifský úrad. Ide o používanie označenia amír al-mu’minín („knieža / veliteľ veriacich“) marockým panovníkom a chádim al-harámajn aš-šarífajn (obranca dvoch svetých okrskov, t.j. Mekky a Medíny) sacúdskym vládcom. Tieto dynastie
použili takéto tituly, ktoré prináležali kalifom v snahe o islamskú legitimizáciu svojej moci (pozri: Tibi 1985).
30 Celé názvy týchto krajín sú: Pakistanská islámska republika, Afganská islámska republika, Iránska islámska republika, Mauritánska islámska
republika.
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skeho fundamentalizmu 20. stor. Pakistanec Abú
’l-Aclá Mawdúdí (1903-1979) a Egypťan Sajjid Qutb
(1906-1966) zanechali pokusy o obnovu kalifátu a hľadali iné alternatívy nábožensko-politického zriadenia
založeného na zásadách „spoločenskej spravodlivosti“ (al-cadála al-idžtimácíja) a na princípe „božej
vlády“ (hákimíja). Inšpirovali tak celú novú generáciu
islamistov a džihádistov a ich teórie ďalej rozvíjali takí
„klasici“ moderného islamizmu ako cAbdulláh cAzzám (1941-1989) palestínsky islamista a prvý Bin Ládinov mentor, egyptský islamista, hlavný ideológ
a súčasný líder al-Qácidy Ajman az-Zawáhirí (1951 – ),
Abú Muscab az-Zarqáwí (1966 – 2006), jordánsko-palestinský islamista a vodca al-Qácidy v Iráku – predchodcu Dácišu – a jeho mentor Abú Muhammad
al-Maqdisí (1959 – ). Z ich diela a novo-wahhábovskej
a novo-salafistickej ideológie potom vychádza súčasná generácia džihádistov. Kalifát sa teda dostal pre
islamistov na čas ad acta a jediným – neúspešným
– pokusom o jeho nastolenie v druhej polovici 20.
stor. bolo povstanie iniciované malou saudskou
islamistickou skupinou s názvom Salfistické spoločenstvo presadzujúce dobro a zabraňujúce zlu (al-Džamácat as-salafíja al-muhtasiba). Toto hnutie na čele
s Džuhajnánom al-Utajbím, na začiatku 15. stor.
podľa hidžry t.j. 20. novembra 1979 obsadilo Veľkú
mešitu v Mekke a vyhlásilo založenie kalifátu. Kalifom a Mahdím hnutia sa stal Muhammada b. cAbdalláh al-Qahtání (1935-1980). Povstalci so zbraňami
v ruke dlhé týždne odolávali saudským bezpečnostným službám, kým ich zlikvidovali francúzski výsadkári (pozri: Trofimov 2007).
Od druhej polovice 70. rokov začína masívna reislamizácia politiky v muslimskom svete. Napomohli
tomu udalosti ako izraelsko-arabské vojny v r. 1967
a 1973 a neúspech muslimov v nich, ako aj celý
izraelsko-palestínsky konflikt, ktorý sa stal určujúcim
pre celú blízkovýchodnú politiku. Definitívne potom
k islamizácii prispela sovietska invázia Afganistanu
a iránska islámska revolúcia v r. 1979. Vznik odboja
proti sovietom v Afganistane veľmi rýchle dostal
islámsky charakter a do krajiny začali smerovať mladí
nespokojní muslimovia z celého sveta, aby bojovali
v tamojšom „džiháde“. Džihádizmus má totiž svoj zrod
v Afganistane a to je aj to miesto, kde došlo k prvej
reálnej obnove „islámskeho štátu“ v kontexte wahhábovsko-salafisticky motivovaného islamizmu. Síce
afganský emirát pod vedením mullu Umara nečinil nároky na univerzálnosť kalifátu, no bol to prvý štátny
útvar, ktorý začal v praxi uplatňovať radikálne džihádistické a salafistické zásady. Mnohí z neskorších vý-

znamných aktérov a teoretikov, ktorí výrazne ovplyvňujú aj súčasný kontext, začínali svoje pôsobenie
práve tu. Usáma bin Ládin (1957 – 2011) vodca al-Qác
idy, a už aj vyššie spomínaní cAbdulláh cAzzám, Ajman az-Zawáhirí, Abú Muscab az-Zarqáwí a iní, sa aktívne podieľali na dianí v Afganistane.
Islámsky štát v Iraku a Levante – Dáciš (pre všeobecný prehľad: Napoleoni 2014) vychádza teda
z tejto ideologickej línie vývoja. Zatiaľ čo iné džihádistické hnutia, pôsobiace v Afganistane, Pakistane,
Somálsku, Bosne, Severnej Afrike alebo na Kaukaze
či Filipínach, sa snažili o vytvorenie rôznych „islámskych štátov“, ani jeden z nich sa neusiloval o obnovenie kalifátu. Prečo potom Dáciš sa angažoval v tejto
symbolicky tak významnej, no práve preto tak nesmierne citlivej záležitosti, no tak aktívne? Dôvodov
je hneď niekoľko a tým najpádnejším je asi ten najbanálnejší, t.j. že sa tomu z dôvodu rozpadu Iraku
a Sýrie vytvorila zatiaľ nevídaná príležitosť. Tento príspevok však nemá za cieľ rozoberať tieto často pomerne rozvetvené dôvody, ale pozrieť sa na podobu
„kalifátu“ Dácišu v kontexte hlavných ideologických
zásad kalifátu ako islámskej štátoprávnej inštitúcie.
Začneme azda s osobou kalifa Ibráhíma. Abú Bakr
al-Baghdádí, známy tiež ako Abú Bakr al-Baghdádí
al-Husajní al-Qurajší, sa narodil ako Ibráhím cAwad
Ibráhím al-Badrí v r. 1971 blízko Samarrá v Iraku.
O jeho živote vieme pomerne málo faktov a čo máme
k dispozícii, je do veľkej miery zo samotnej propagandy irackých džihádistov. Isté je, že prvé informácie o ňom referujú ako o úspešnom futbalistovi, ktorý
sa potom v dôsledku vnútroirackých udalostí zmenil
na islamistického aktivistu a džihádistického bojovníka. K jeho radikalizácii v nemalej miere prispel jeho
pobyt v americkom väzení Búká (v r. 2004), ktoré bolo
významným miestom aj pre niektorých ďalších irackých džihádistov. Po prepustení z väzenia sa zapojil
do činnosti al-Qácidy v Iraku, kde po zavraždení Abú
Muscab az-Zarqáwího sa postupne vyšplhal až do čela
hnutia.
Keď sa pozrieme na al-Baghdádího kvality ako potenciálneho kalifa v komparácii s teoretickými sunnitskými požiadavkami, tak – aspoň podľa informácií
propagandy svojho hnutia – spĺňa niektoré základné
požiadavky na tento úrad. al-Baghdádí je nesporne
muž, muslim, slobodný (nie je otrokom) a Arab, ba
dokonca ako to označujú jeho tituly za menom al-Husajní a al-Qurajší by sa malo jednať o qurajšovca
a o priameho potomka proroka Muhammada, na čo
však chýbajú nezávislé dôkazy.31 Pokiaľ ide o jeho
niektoré ďalšie kvality, napr. o jeho fyzickom a psy-

31 Veď nezabúdajme, že aj bývalý iracký prezident Saddám Husaj a mnohí iní arabskí vodcovia odvodzovali svoj pôvod od Muhammada, keď to
politické okolnosti vyžadovali.
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chickom zdraví, ani o jeho spravodlivosti, udatnosti,
dobrých mravov a pravdovravnosti nemáme žiadne
informácie. Ohľadne politických, vojenských a administratívnych skúseností tie nadobudol počas pôsobenia v al-Qácide, no ťažko by sa dalo posúdiť kvalitu
týchto skúseností. Posledný okruh kvalít nevyhnutných podľa al-Máwardího pre kalifa, t.j. že musí mať
dôkladné znalosti islámu, podľa niektorých teoretikov musí byť mudžtahidom, teda schopný vyniesť
samostatný ortieľ s použitím idžtihádu (vlastného
úsudku). V sporných otázkach islámu je v prípade
al-Baghdádího aspoň propagandou vyriešený tým, že
sa odvoláva na jeho vzdelanie získané v odbore
„islámskych štúdií“ na bagdadskej univerzite al-Mustansiríji, ktoré bolo údajne ukončené titulom PhD.32
Na takéto vzdelanie však neexistuje žiadny nezávislý
dôkaz a inde sa uvádza, že al-Baghdádí vyštudoval
pedagogiku.33
Pokiaľ ide o to, akým spôsobom by mal byť kalif
zvolený v prípade al-Baghdádího môžeme vylúčiť
možnosť, že by bol menovaný svojím predchodcomkalifom. Pokiaľ sa jedná o voľbu (ichtijár) konzultačnou radou (madžlis aš-šúrá), tak boli náznaky, že takýto orgán zriadený Dácišom voľbu kalifa Ibráhíma
udobril, no ťažko by sa to dalo považovať za regulárnu
voľbu. Takto zostáva tretia možnosť: „núdzové riešenie“, keď za absenciu kalifa by sa niekto svojvoľne
ujal tohto úradu. Takýto „samozvaný“ kalif môže byť
tiež legitímny v prípade, že splňuje vyššie uvedených
sedem predpokladov a naplňuje poslanie kalifa v čele
ummy, t.j. sleduje blaho muslimskej pospolitosti a nakoniec je všeobecne akceptovaný muslimami. V prípade al-Bagdádího takéto všeobecné uznanie však
evidentne absentuje, a to napriek masívnej celosvetovej kampane, ktorú Dáciš vedie.34
Teda aj keď sú formálne požiadavky čiastočne
splnené, najzávažnejší problém zostáva pokiaľ sa pozrieme o splnenie kalifskej praxe, totiž legitímny kalif
musí viesť spoločenstvo muslimov tak: aby uchoval
„pôvodnú podobu“ islámu v duchu prvých muslimov
(as-salaf al-umma), zároveň zabránil zavedeniu „neprípustných novôt“ (bidca). Ďalej musí uviesť právo do
platnosti a uplatňovať ho. Musí sa starať o blahobyt
a verejný záujem (maslaha), práva a bezpečnosť každého muslima a o nemuslimské komunity „ľudí
knihy“ (ahl al-kitáb) žijúce na území kalifátu. Musí brániť islámske územie (dár al-islám), najmä jeho hranice,
dbať o jeho integritu. Musí dbať o dodržanie šaríce

a starať sa o to, aby bola uplatňovaná spravodlivá
vládna prax (sijása). Musí viesť obrannú vojnu (džihád
bi ’s-sajf) proti nemuslimským agresorom a vládam,
ktorí bránia šíreniu islámskej misii (dacwa) na svojom
území. Musí sa starať o výber a redistribúciu náboženskej dane (zakát) a iných štátnych príjmov. Menuje
vládnych úradníkov a dbá o to, aby títo vykonávali
svoju úlohu svedomite a čestne. Musí sa starať o finančné zabezpečenie vládnych úradníkov a úradov.
Musí sa aktívne podieľať na vláde, starať sa o politickú administratívu ako najvyššia politická inštancia
a vodca (zacím), a riadiť muslimskú náboženskú komunitu (millat) ako imám (Williams 1971: 86-67).
V prípade tzv. Islámskeho štátu v Iraku a v Sýrii
a úradovaní kalifa Ibráhíma je tu hneď niekoľko problémov. Pokiaľ sa jedná o naposledy menované administratívne povinnosti (administratívny hod „štátu“,
distribúcia zakátu, finančné zabezpečenie kalifátu,
menovanie úradníkov a pod.) Dáciš kladie veľký dôraz, aby aspoň na úrovni propagandy ale často aj
reálne zabezpečil. Robí to o to usilovnejšie, že to
neodkladne patrí k fungovaniu akéhokoľvek štátu
a v mediálnej kritike hnutia práve ich štátnosť je najčastejšie spochybňovaná. Preto napr. v jednom z čísiel anglického periodika Dabiq sa uvádza obraz návrhu pre vlastnú peňažnú menu kalifátu.35 Vojenská
obrana „islámskeho územia kalifátu“ proti agresorom
a s tým súvisiaca činnosť Dácišu je – samozrejme
v ich svojráznej interpretácii – pomerne evidentná,
veď vojenské akcie sú hlavnou náplňou skupiny. Vo
veci islámskej misie (dacwa) je to podobné, keďže hnutie vyvíja veľmi masívnu mediálnu kampaň, v ktorej
síce šíri svoj vlastný, nesmierne radikálny salafisticko-džihádistický výklad islámu, ktorý sa výrazne
líši od väčšinovej interpretácie. A tu začínajú hlavné
problémy s legitimitou „kalifátu“ Dáciša. Keď sa totiž
pozrieme – na prvé a hlavné – požiadavky pre právoplatné fungovanie kalifátu a pôsobenia kalifa, t.j.
uchovať „pôvodnú podobu“ islámu a zabrániť zavedeniu „neprípustných novôt“ (bidca), radikálna ideológia hnutia by sa len ťažko dala pokladať za „strednú
cestu“ proroka Muhammada. Nemenej problematická je kalifova povinnosť uviesť právo do platnosti,
uplatňovať ho a jeho zodpovednosť o blahobyt a verejný záujem (maslaha), práva a bezpečnosť každého
muslima a nemuslimské komunity, „ľudia knihy“ (ahl
al-kitáb), teda „chránenci“ (dhimmí) žijúci na území
kalifátu. Zo správ svetových médií, ale dokonca aj

32 The Revived Caliphate, Caliph Abu Bakr al Qurayshi al Baghdadi, b.m., The Islamic State, 2014, 66.-80.
33 The Guardian (12. June 2014).
34 Dáciš publikuje v angličtine periodikum: Dabiq, Islamic State News, Islamic News Report, v arabčine časopisy an-Nabá‘ a al-Gharbá‘ a je masívne
prítomná na rôznych internetových stránkach a sociálnych fórach.
35 Dabiq no. 5 (Muharram 1435 / November 2014).
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z vlastnej propagandy Dácišu je zrejmé, že tieto požiadavky kladené na kalifa a kalifát nie sú na území
tzv. Islámskeho štátu v Iraku a Levante uplatňované.
Teda ako to bolo vyššie ukázané, hlavná narratíva
Dácišu o kalifáte má svoje vážne medze, a to aj keď
zostaneme vo vnútri islámskeho diskurzu o podobách
a fungovaní kalifátu. Situácia by sa len ďalej zhoršila,
keby sa zobralo do úvahy ako fungovali jednotlivé kalifáty a kalifovia v historickom kontexte. Zvláštne
však je, že tento „problém“ tzv. Islámsky štát nerieši.
V ich interpretácii totiž žiadny takýto problém neexistuje. Dáciš je radikálnou podobou „nového džihádizmu“, teda považuje sa za výlučne správnu podobu
islámu a „nenechá sa obmedzovať“ ani historickými
faktami praxe, ani ideologickými zásadami teoretikov
o kalifáte. Viac im záleží na „akcii“ a povrchnej formálnej podobnosti než na nejakých ideologických zásadách. Dobre to ilustruje prípad „kalifa Ibráhíma“,
ktorému hnutím bola vytvorená patričná „kalifská
genealógia“, no čo je možno dôležitejšie, v audiovizuálnej propagande Dácišu „vyzerá ako“ kalif napodobňujúc ako portréty kalifov z knižných miniatúr
irackého maliara Jahjá ibn Mahmúd al-Wásitího z 13.
stor., ale ešte výraznejšie podobu legendárneho muslimského panovníka Saláh ad-Dína Júsuf bin Ajjúba
(zomr. 1193), ako bol stvárnený sýrskym hercom
Ghassánom Mascúdom vo filme Ridleyho Scotta Kráľovstvo nebeské z r. 2005.
Je to ako s tzv. fatwou Uámu bin Ládina z r. 1998.

Tá nesplňuje ani len formálne požiadavky fatwy,36 nie
to jeho nábožensko-právne kvality, no bola deklarovaná al-Qácidou za fatwu využívajúc symbolický mobilizačno-propagandistický potenciál, ktorý fatwy
v islámskej tradícii mali. Podobne kalifát Dácišu nie
je kalifátom ani z pohľadu muslimských nábožensko-právnych znalcov ani historickej praxe, no reinterpretácia pojmu aj samotnej inštitúcie kalifátu v ideológii džihádistov Dácišu im umožnila osvojiť si, využiť
a zneužiť tento významný symbol islámu v svoj prospech. Takáto reinterpretácia je niečím veľmi charakteristickým a kľúčovým pre všetky – nielen muslimské – fundamentalistické ideológie, no použitie
rovnakého výrazu zo značne rozdielnym významom
môže byť značne zavádzajúce. Iste ani to nie je náhodné a zavádzanie patrí tiež ku klasickej stratégii
fundamentalistov. No tí, ktorí by sa tým nemali nechať pomýliť, sú islamológovia či iní bádatelia (napr.
tzv. bezpečnostno-politickí analytici či politológovia)
zaoberajúci sa problematikou, ale v konečnom dôsledku ani média?. Teda „štátny útvar“ či územie pod
kontrolou Dácišu na sýrsko-irackom pomedzí by sa
mal označovať keď tak za „džihádistický“ či „fundamentalistický kalifát“, nie však za „islámsky štát“ či
„kalifát“ bez prívlastku, a tým poukázať na výrazný
rozdiel medzi Islámskym štátom v Iraku a Levante
a historicko-teoretickou koncepciou kalifátu, nesporne existuje a ten som v tomto príspevku azda dostatočne ilustroval.
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