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Úvodná poznámka 
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Transkripčná poznámka 

 

 Pri transkripcii arabských (resp. perzských a tureckých) mien, výrazov a pojmov  

používam zjednodušený prepis, bežný v niektorých českých a slovenských odborných 

textoch, aj keď jednoznačný úzus pre prepis v tomto smere neexistuje, preto považujem za 

vhodné spresniť svoje postupy pri transkripcii. Arabčina nerozlišuje kapitály, ktoré však 

budem používať v prípade prepisu vlastných mien a v názvoch publikácií. Moja transkripcia 

arabčiny je nasledovná:  

 
     písmeno pomenovanie výslovnosť                          prepis 

 alif  dlhé „á“, môže byť aj nositeľom hamzy   á  ا 

 ’       hamza  ráz, hiatus ء

 bá  približne slovenské „b“     b ب

 tá  približne slovenské „t“     t ت

 thá  približne hláska na začiatku anglickej „think“  th ث

 džím  približne slovenské „dž“     dž ج

 há  hrdlové „h“       h ح

 chá  približne slovenské „ch“     ch خ

 dál  približne slovenské „d“     d د

 dhál  približne hláska na začiatku anglickej „this“   dh ذ

 rá  približne slovenské „r“     r ر

 zájn  približne slovenské „z“     z ز

 sín  približne slovenské „s“     s س

 šín  približne slovenské „š“     š ش

 sád  emfatické, silne artikulované „s“    s ص

 dád  emfatické, silne artikulované „d“    d ض

 tá  emfatické, silne artikulované „t“    t ط

 zá  emfatické, silne artikulované „z“    z ظ

 cajn  hrdlová, úžinová hlasná spoluhláska    c ع

 ghajn  silne artikulované „ráčkované“ „r“    gh غ

 fá  približne slovenské „f“     f ف

 qáf  hlboko v hrdle tvarované „k“     q ق

 káf  približne slovenské „k“     k ك

 lám  približne slovenské „l“     l ل

 mím  približne slovenské „m“     m م

 nún  približne slovenské „n“     n ن

 há  približne slovenské „h“     h ه

 ,“wáw  približne anglické „w“ alebo dlhé „ú و

môže byť aj nositeľom hamzy             w / ú 

 ,“já  približne slovenské „j“ alebo dlhé „í ي

môže byť aj nositeľom hamzy              j / í 
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V arabčine sa krátke samohlásky „a“ ( َ ), „i“( ِ ), „u“( ُ ), vyslovujú o niečo kratšie 

a dlhé „á“ (ا), „í“ (ي), „ú“ (و) o niečo dlhšie ako v slovenčine.  

V mojom prepise nie je vyznačená začiatočná hamza (napr. amír miesto ’amír), 

zároveň apostrof používaný na prepis hamzy môže označovať aj filologický jav, keď slovo 

končiace na dlhú samohlásku absorbuje samohlásku určitého člena „al“ slova, ktoré ho 

nasleduje („Abú ’l-Qásim“ miesto „Abú al-Qásim“ atď.). Ďalej sa v prepise nerozlišuje medzi 

„hrdelným“ há (ح) a há (ه), ktoré sa prepisujú rovnako ako „h“. Podobne je to aj v  prípadoch: 

„s“ označuje ako sín (س), tak aj emfatické, silne artikulované sád (ص); „d“ ako dál (د), tak aj 

emfatické, silne artikulované dád (ض); „t“ ako tá (ت), tak aj emfatické, silne artikulované tá 

 .(ظ) tak aj emfatické, silne artikulované zá ,(ز) z“ ako zájn„ ;(ط)

V prepise z fársí (novoperzských) a z tureckých výrazov a mien sa objavujú aj iné 

spolu- a samohlásky. V fársí a sú to samohlásky: „e“, „é“, „o“, „ó“, ktoré sú približne 

rovnaké, ako slovenské ekvivalenty. Perzština používa popri znakoch arabskej abecedy ešte 

štyri ďalšie spoluhlásky: že (ژ), približne slovenské „ž“; če (چ), približne slovenské „č“; pe 

 .“približne slovenské „g ,(گ) približne slovenské „p“; gáf ,(پ)

 

 

Zoznam skratiek 

 

arab. – po arabsky, len v prípadoch, keď sa to zdôrazňuje. 

b.  – bin / ibn (syn), prípadne bint (dcéra) v menách osôb. 

per.  – po perzsky, z pravidla sa jedná o  fársí (novoperzštinu). 

plur.  – pluralis 

sing. – singularis 

stor. – storočie 

tur.  – po turecky 

zomr. – zomrel 
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Džáhilíja: Arabský polostrov pred vznikom islámu 

Arabský polostrov, hoci zastáva v súčasnosti dôležitý geostrategický význam vďaka 

najväčším náleziskám ropy a zemného plynu, no bol na začiatku 7. stor. iba perifériou 

akýchkoľvek politických či ekonomických záujmov. Žili tu arabské kmene, ktorých vnútorná 

konzistencia bola založená na pokrvných príbuzenských vzťahoch. Kmeňová spoločnosť, identita 

a systém hodnôt bol založený na princípe česti / chrabrosti /  / udatnosti (murúca), úzko spojenej 

so systémom krvnej pomsty (tha’r). Neexistovali rozvinutejšie spoločenské štruktúry (kráľovstvo 

a pod.) ako napr. v oblasti Úrodného polmesiaca alebo Himjáru.  Kmene navzájom medzi sebou 

bojovali v neustálych konfliktoch, sledujúc zásadu krvnej pomsty. Práve táto zásada spôsobila 

desaťročia nepokojov a vojen, v ktorých bola väčšina Arabského polostrova zdevastovaná a 

ekonomicky zruinovaná. O akejsi politickej jednote a súdržnosti arabských kmeňov nemohla byť 

vôbec reč, pretože zjednotenie pod hlavou akéhosi kráľa na spôsob silných susedov (Byzantská a 

Perzská ríša) bolo nemysliteľné – arabské kmene sa obávali totiž straty suverenity a osobnej cti. 

Hranice Arabského polostrova tvoria: Úrodný polmesiac na severe, Červené more na 

ýápade a Arabské more na juhu a juhovýchode a (perzský / arabský) Záliv (al-Chalídž) na 

východe. Hlavné grografické oblasti Arábie sú: Hidžáz, Nadžd, Omán, al-Bahrajn, Jemen, 

Hadramawt a púšte: an-Nafúd, ar-Rubc al-chálí. Po geografickej stránke treba povedať, že 

jedinými úrodnými oblasťami, ktorým sa dostávalo z Indického oceánu a Červeného mora 

dažďových zrážok, boli juhozápadné pohoria. Významným strediskom obchodu bolo mesto 

Mekka, cez ktoré prechádzali obchodníci s drahými látkami, tkaninami a voňavkami, pričom ich 

cieľom bol uspokojiť dopyt hlavne v Byzancii a v Perzii. 

Obyvatelia sa dajú rozdeliť na (1) kočovníkov a polo-nomádov (beduíni – badu), 

obyvatelia púšte (Sýrska púšť, an-Nafúd, Rubc al-chálí); naobyvatelia „miest“: 

poľnohospodárskych oáz (Jathrib [neskoršia Medína], at-Tá’if, Chajbar a iné) (3) obchodných 

staníc (NAPR. Mekka) a (4) obyvatelia úrodných oblastí, kde sú pravidelné zrážky (Jemen a 

Omán). Púštne podmienky, v ktorých žili arabské kmene, boli veľmi nepriaznivé, preto sa v 

Arábii vytvorila tradícia zbojnícky prepadávať konvoje a karavány nomádov a obchodníkov, aby 

sa mohli uživiť. A práve prítomnosť bohatých obchodníckych konvojov bola základom silnej 

sociálnej nerovnosti medzi jednotlivými kmeňmi, ako i v kmeňoch samotných. Bohatstvo bolo 
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prerozdelené v krutých prírodných podmienkach skutočne nežičlivo, čo vyprovokovalo volanie 

po sociálnej spravodlivosti, a to najmä medzi pokrvne príbuznými členmi toho-ktorého kmeňa. 

Bohaté kmene vôbec nepomáhali ani vlastným ekonomicky alebo inak strádajúcim rodinám. 

Náboženská situácii v predislámskej Arábii je islámskou tradíciou označovaná pojmom 

džáhilíja – nevedomosť / neznalosť. Arabské kmene sa na severe Arabského polostrova kultúrne 

stretávali s byzantským kresťanstvom a perzským zoroastrizmom. Viacero členov týchto kmeňov 

prestúpili na spomenuté náboženstvo, pričom niektoré severné kmene vyznávali kresťanstvo – 

najčastejšie monofyzitské smery či jeho gnostické formy. Kresťanstvo bolo rozšírené hlavne na 

severnej periférii (vrátane kráľovstiev Lachmovcov a Ghassánovcov) a v Jemene. Niektoré 

kmene zas vyznávali judaizmus. Židovstvo bolo rozšírené najmä v poľnohospodárskych oázach 

Wádí al-Qurá, a vyznávali ho ako arabizovaní Židia tak aj judaizovaní Arabi. Pokusy o zavedenie 

judaizmu ako štátneho náboženstva prebehlo v Jemene. Z toho vyplýva, že monoteizmus bol 

viacerým arabským kmeňom už pred vystúpením proroka Muhammada známy. Napriek tomu 

najmä púštne kmene v okolí Mekky vyznávali arabský polyteizmus či polydémonizmus.  

V rámci hodnôt arabskej spoločnosti mala kultúrna kontinuita zásadný význam, preto 

uctievanie bohov bolo pre Arabov aj v predislamskej ére mimoriadne dôležité. Strediskom 

polyteistickej mytológie a polyteistického náboženstva juhoarabských a stredoarabských 

nomádskych púštnych kmeňov bolo centrum strategického mesta Mekka. V tomto centre sa 

nachádzal (a dodnes nachádza) Kacba, svätyňa vo tvaru kocky, ktorá bola pútnickým miestom aj 

pred vznikom islámu. V juhovýchodnom rohu tejto stavby je zabudovaný tzv. čierny kameň (al-

hadžar al-aswad), najpravdepodobnejšie meteorit, ktorého história siaha preukázateľne pred 7. 

stor. Púť ku Kacbe, zvaná hadždž, sa konala každoročne ešte pred vystúpením Muhammaa, no až 

prorok islámu dal mekkánskej svätini ústredný náboženský význam a založil tradíciu, ktorá by 

okolnosti vzniku a pôvodu čierneho meteoritu a celej kockovitej stavby vysvetľovala. Dokonca 

sa počas pútí muselo dať pokoj zbraniam a nesmelo sa na pútnikov na posvätnej pôde útočiť, a to 

aj keby pochádzali z nepriateľského arabského kmeňa – nepriateľského voči kmeňu vládnucemu 

v Mekke. V rámci púte pútnici sedemkrát podľa pohybu Slnka obchádzali okolo svätyne a 

bozkávali čierny kameň. To, že ide o meteorit, naznačuje súvis s nebeským, nadpozemským 

svetom, odkiaľ mal spadnúť, takže sa Kacba stala miestom spojenia pozemského sveta s 
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nadpozemským a nadobudla u Arabov špecifický kultový význam. Púte ku Kacbe mali nemalý 

náboženský ale ja ekonomický význam. 

V oblasti Hidžázu, kde sa Mekka nachádza boli doložené kulty niektorých lokálnych 

božstiev a bohýň. Hlavným prameňom o nich je najčastejšie paradoxne práve Korán. Pre Mekku 

a kmeň Qurajš to boli hlavne: al-Manát (osud, bohyne mesiaca), al-Lát (al-Iláha „bohyňa“ – 

Slnko) a al-cUzzá („mocná“ –  Venuša), tzv. „Alláhove dcery” (53:19-20, tzv. satanské verše). 

Hlavným kmeňovým bohom Qurajšovcov bol Alláh, etymologicky v arabčine [nejaký] boh je 

označovaný pojmom iláh, z toho al-Iláh (ten Bůh), teda Alláh. Bol ešte uctievaný boh Hubal – 

“pán Kacby”, ktorý bol pravdepodobne bohom dažďa alebo mesiaca.  

Daľšie božstva predislámských Arabov boli: Tághút – synonymum pre modlu (2:256-257; 

4:51,60,75; 5:60; 16:31; 39-17), Wadd (láska) (71:23), Suwá´ (71:23), Nasr, Jácúq, Jághút 

(71:23).  

Predislámskí Arabi uctievali tieto a iné božstva spravidla v podobe modiel (kmeňové, 

klanové a domáce božstva rôzneho typu), balvanov a kameňov, stromov, prameňov, hviezd apod. 

Niektorí bohovia mali aj svoje svätyne kde im boli prinášané aj obete, výnimočne aj ľudské 

(napr. al-Manát). Poznáme aj náboženských špecialistov podobe  veštcov (hákim), jasnovidcov 

(cárif) a strážcov svätýň (sádir). 

Všeobecne rozšírené bolo aj uctievanie démonických bytostí: džinn (plur.) Poznali 

niekoľko druhov a podôb (cifrít, márid, ghúl, hátif, apod.). Džinnovia obvykle ľudom škodili, 

napr. mohli niekoho posadnúť (madžnún – posadnutý, „blázon“). Džinnovia boli aj zdrojom 

básnickej a vešteckej inšpirácie. V predislámskom období mal básnik (šácir) významnou 

spoločenskú i politickú úlohu, najvýznamnejším z nich bol Imru’ al-Qajs (žil 6. stor.) 

 

Pramene 

Džbán řízně. Stará arabská poezie, (preložili Karel Petráček & Jiřina Štroblová), Praha, Mladá 

Fronta, 1966. 
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IBN AL-KALBĪ, Hisham, The Book of Idols, Being a Translation from the Arabic of the Kitāb 

al-Asnām (Translation and commentary by Nabih Amin Faris), Princeton, Princeton University 

Press, 1952. 

AL-KISÁÍ, Abú al-Hasan, Kniha o počiatku a koncu a rozprávania o prorokoch. Islámské mýty a 

legendy, Bratislava, Tatran 1980 (preložil Ján Pauliny). 

Korán, (preložil Abdulwahab Al-Sbenaty), 2 volls., Bratislava, LEVANT, 2007. (a ďalšie 

prepracované vydania) on-line ed.: http://www.isla-sk.sk/sk 

Korán, (preložil Ivan Hrbek), Praha, Odeon, 1972. (a mnohé ďalšie vydania)  

Román o Antarovi, (preložil Karel Petráček), Praha, Odeon, 1986. 

Žrebci poézie, (preložili Ladislav Drozdík & Ľubomír Feldek), Bratislava, Slovenský spisovateľ, 

1986. 
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Prorok Muhammad a vznik islámu 

Miestom zrodu islámu je Arabský polostrov v prvej polovici 7. storočia n. l. Islám je síce 

jedným z najmladších svetových náboženstiev, no, paradoxne, o jeho vzniku máme pomerne 

málo nemuslimských prameňov. Je tomu tak predovšetkým preto, že vznikal na periférii 

vtedajších veľkých kultúrnych okruhov, a aj keď písmo nebolo predislamským Arabom neznáme, 

písomné zdroje zo 7. storočia o dianí na Arabskom polostrove sú značne obmedzené. Nie je to 

lepšie ani pokiaľ ide o archeologické či iné materiálne pramene. Kvôli postoju saudských autorít 

archeologický výskum nie je možný a aj iné predmety, napríklad náboženské relikvie a podobne, 

tiež často nie sú bádateľom k dispozícii. Pokiaľ ide o nemuslimské písomné zdroje, zo 7. storočia 

poznáme Didaskaliu Jakobou z roku 634, záznamy sýrskeho kronikára z roku 637, kroniku 

Sebea, kilíkijského arménskeho biskupa, z roku 660 a kronikára z Chuzistánu z toho istého roku. 

Sú to však pomerne strohé správy a hovoria viac o islámskej expanzii než o Muhammadovej 

osobe. Našťastie prvý známy životopis od Ibn Isháqa je pomerne vecným záznamom a autor 

v prípade, že si nie je istý pravosťou informácií, ktoré pozbieral, sa dokonca priznáva, že 

možných verzií je viacero. Podľa bádateľov je pomerne spoľahlivou a historicky vernou 

výpoveďou o Prorokovom živote a vďaka vynikajúcemu prekladu Jána Paulínyho máme tento 

text k dispozícii aj v slovenskom preklade. 

V čase narodenia a mladosti Muhammada bola Mekka síce malou, ale dôležitou 

obchodnou bránou medzi Indickým oceánom a Stredomorím. Neskorší Prorok sa narodil do 

z ekonomického hľadiska dynamického a rozmáhajúceho sa sveta, ktorý však čelil sociálnej 

a etickej kríze. Mladý Muhammad mal v tomto smere pomerne bohaté skúsenosti. Narodil sa do 

úctyhodného, no málo majetného klanu Banú Hášim. Jeho rod bol síce silný, no v dobe narodenia 

Muhammada už bol jeho otec asi po smrti a jeho mama tiež pomerne skoro zomrela. Vyrastať 

ako sirota v patriarchálnej spoločnosti nebolo ľahké. Aj keď Muhammada chránil jeho starý otec 

a neskôr jeho strýko Abú Tálib, už pomerne skoro si na seba musel zarábať ako vodca karaván, 

čím získal dobré meno.  

Keď mal 25 rokov, výrazne staršia vdova Chadídža mu ponúkla sobáš. Muhammad to 

prijal a nebola to len výrazná zmena v jeho ekonomickom postavení, ale podľa všetkých zdrojov 

to bolo aj šťastné manželstvo. Okrem iného to Muhammadovi umožňovalo, aby si každý rok 
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v mesiaci ramadán urobil voľno, prechádzal sa v okolí svojho rodného mesta o premýšľal o svete 

a osude ľudí v ňom. Podľa islámskeho učenia v noci dvadsiateho siedmeho mesiaca ramadán 

roku 610 n. l. sa Muhammad zobudil v prítomnosti hrozivej bytosti (archanjel Gabriel), ktorá ho 

dusila a nútila nahlas predniesť prvé slová arabského, Bohom zjaveného písma – Koránu. Stalo 

sa tak v jaskyni na hore Hírá, kde sa mu zjavil archanjel Gabriel a začal mu prednášať prvých päť 

veršov 96. súry: „Prednášaj v mene Pána svojho, ktorý stvoril, stvoril človeka z kvapky krvi, 

prednášaj a ver, že Pán tvoj je najštedrejší, ktorý naučil perom, naučil človeka to, čo ten 

nevedel.“ Bol to okamih vzniku islámu. Muhammad sa síce vzpieral, že nevie prednášať ani čítať, 

ale na naliehanie Gabriela sa podvolil a po zahnaní začiatočných pochybností sa začal naplno 

venovať svojmu posolstvu. Muhammad pri zjaveniach anjelov a Boha skutočne veľmi trpel – 

najmä rôznymi úzkosťami, v ktorých s potom na tvári prednášal a zapisoval Korán. Prvé dva 

roky Muhammad rozprával o svojich mystických skúsenostiach s anjelmi a Bohom len svojej 

obľúbenej žene Chadídži a jej bratancovi. Meditoval a premýšľal o zjavených myšlienkach a 

rozpoznával v nich svoje nové poslanie.Približne dva roky ešte nevystupoval verejne, no potom 

svoje učenie začal verejne hlásať v Mekke a v okolí. Jeho vystupovanie však vyvolalo viac obáv 

a pochybností než nadšenia. 

Muhammad sa už v skorších obdobiach svojho života (od približne roku 600) stretol na 

severe Arábie aj s príslušníkmi kresťanských arabských kmeňov, ako i arabských kmeňov 

vyznávajúcich judaizmus. Tiež sa stretol s kresťanskými mníchmi, ktorí ho priviedli k modlitbe a 

k záujmu o náboženstvo. Preto, keď Muhammad dostával svoje vízie a rozpoznával v nich svoje 

poslanie, nebolo v jeho záujme založiť úplne nové náboženstvo, ale jeho cieľom bolo v prvom 

rade obrodiť arabskú spoločnosť, obrátiť ju z historicky zastaraných a pokryteckých pohanských 

kultov a zjednotiť arabské kmene pod vierou v jediného Boha – Alláha (Alláh znamená po 

arabsky Boh), čím by nielen nadviazal na staré zvyky Arabov, ale by aj kontinuálne nadviazal na 

judaizmus a kresťanstvo. 

O dva roky neskôr, čiže v roku 612, sa Muhammad pod tlakom množstva vízií a zjavení 

rozhodol s nadobudnutým myšlienkovým bohatstvom podeliť – začal kázať a verejne vystupovať 

pred ľuďmi. Spočiatku ho počúvali najmä chudobní Arabi, ktorým sa sociálno-politicko-

náboženské obrodenie páčilo. Muhammad rozvážne nadväzoval v učení na arabskú semitskú 

tradíciu a na žido-kresťanstvo. Hovoril, že jestvuje len jeden jediný Boh, ktorý stvoril všetko a na 
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konci vekov bude súdiť ľudstvo. Tvrdil, že chce obnoviť medzi Arabmi v podstate ich vlastné 

staré zvyky a hodnoty. Jeho výroky spolu so zjavenými textami sa stali základom kázní a tzv. 

prednášaní, ktoré sa v arabčine nazývajú al-kur´án – teda Korán. Ten sa stal novým a jedinečným 

literárnym žánrom a perlou arabskej poézie a prózy. 

Strategickým učením Muhammada však bol nielen prísny monoteizmus, ale tiež výzva k 

úplnému odovzdaniu sa do Božej vôle. Náboženská konfesia, ktorú hlásal Muhammad, sa 

čoskoro začala prezývať ako islám, čo znamená odovzdanie sa do vôle Božej. Ten, kto sa tejto 

vôli podriaďuje, dostal meno muslim alebo muslima, čo v slovenskom prepise znamená muslim, 

muslimka. Čo je však touto Božou vôľou? Božou vôľou je byť k blížnemu spravodlivý, láskavý a 

nesmie sa jeden vyzdvihovať nad druhého. To je vzťah človeka k človeku. Čo sa týka vzťahu 

človeka k Bohu, človek muslim má padať na tvár pred neviditeľným a (prísne) nezobraziteľným 

Bohom pri rituálnej modlitbe (salát). Arabské komunity mali vo zvyku byť rovnostárske, takže 

Muhammadovo učenie o vzťahu človeka k blížnemu im bolo blízke. Ale otrocká poníženosť 

človeka pred Bohom bola novým prvkom arabskej kultúry a bola priamo zameraná proti 

arogancii a pýche bohatých obyvateľov Mekky, kde Muhammad začal ako na prvom mieste 

kázať.  

Iným prvkom Muhammadovho učenia bol príkaz dávať almužnu chudobným alebo 

odvádzať náboženskú daň muslimskej komunite (zakát). Mesiac ramadán, v ktorom sa 

uskutočnili prvé zjavenia Muhammadovi, sa stal posvätným, počas ktorého sa muslim mal postiť 

a pripomínať si svoju nepatrnosť oproti Bohovi.  

Tieto a ostatné učenia islámu boli zhrnuté v Koráne. V arabčine al-Qur’án, často 

označovaný ako Vznešený Korán (po arabsky al-Qur’án al-karím) je pre muslimov autentické 

slovo Božie, zjavené prostredníctvom archanjela Gabriela prorokovi Muhammadovi. V chápaní 

islámu je podstata Koránu večná a nezmenená a je obsiahnutá v tej nebeskej knihe, matke 

všetkých kníh, ktorá je atribútom samotného Boha. Oproti tomu vonkajšia podoba Koránu ako 

konkrétny jazyk a podobne sú už dodatočne vytvorené a prispôsobené okolnostiam. Podľa 

muslimov Korán nebolo prvé slovo Božie, zoslané ľudstvu. Prvý muslim a zároveň prorok Adam 

dostal prvé zjavenie, a to 28 písmen arabskej abecedy, potom Abrahám (po arabsky Ibráhím), 

veľký vzor proroka Muhammada, dostal od Boha tiež isté spisy, za ním Mojžiš (Músá) ako 
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muslimský prorok dostal Tóru, David (Dáwúd) Žalmy a Ježiš (Ísá) Evanjeliá. Až po nich 

Muhammad dostal Korán, keďže predošlé zjavenia v dôsledku ľudských zásahov do nich stratili 

svoju autenticitu, teda bolo treba uviesť vzťahy medzi Bohom a človekom na pravú mieru. Korán 

platí od príchodu Muhammada do konca sveta. 

Muhammad dostával texty Koránu postupne a počas jeho života sa text zachovával 

predovšetkým ústne. Po Prorokovej smrti a expanzii islámu sa postupne ukázala potreba texty 

Koránu zapísať. K tejto kodifikácii došlo počas vlády kalifa Uthmána, komisia znalcov pod 

vedením bývalého Muhammadovho sekretára pozbierala rôzne už zapísané či vo verbálnej 

tradícii stále živé časti textu. Práca trvala päť rokov a v roku 656 bola výsledkom už zapísaná 

forma celého textu Koránu, stále však bolo treba, aby text prešiel ďalšími spresneniami. Vzniklo 

tak sedem základných čítaní Koránu, z ktorých je dnes všeobecne používaná podoba, uznaná v 

roku 1924.  

Korán sa klasicky delí na kapitoly (po arabsky súra), ktorých je celkovo 114 a okrem 

prvej sú radené podľa dĺžky. Prvá súra, tzv. Otvárateľka (po arabsky al-Fátiha), je akousi 

krátkou Muhammadovou modlitbou, ktorú prednášajú muslimovia všade vo svete počas každej 

modlitby. Kapitoly sa delia na verše. Kapitoly a verše sú číslované, aby sa na nich dalo lepšie 

odvolať, no súry majú aj svoje tradičné názvy, napríklad druhá sa volá Súra kravy a podobne. 

Kapitoly sa delia tiež podľa toho, či boli zjavené Muhammadovi v Mekke alebo Medíne.  

Korán je súčasťou tradičnej muslimskej domácnosti, je uložený na čestnom mieste 

a zaobchádza sa s ním s úctou. Kópie Koránu nájdeme tiež v mešitách. Počas mesiaca ramadán 

by si mal každý muslim Korán prečítať, k čomu slúži praktické delenie Koránu na 7, 30 a 240 

rovnomerne dlhých úsekov, čo je vyznačené na margu knihy. Významnou podobou Koránu je 

jeho recitovaná verzia, ktorú je možné počuť všade v muslimskom svete, z nahrávok či v živom 

predvedení. Konajú sa súťaže v recitácii Koránu a významní recitátori sa tešia veľkej popularite. 

V Koráne sú obsiahnuté základné tézy islámskej vierouky, no vzhľadom na náročnosť textu je 

jeho interpretácia značne obťažná. 

Najmä qurajšovská aristokracia, politicko-ekonomická elita Mekky, Muhammadove 

vystúpenie nevítala s nadšením. Bolo to tak hlavne preto, že vyššie spomínaný mekkský 

obchodný úspech bol úzko spojený predislámskym arabským náboženstvom. Pred príchodom 
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islámu v Mekke a v iných častiach severu Arabského polostrova môžeme hovoriť o rôznych 

podobách polydémonizmu a polyteizmu. Ľudia uctievali mnohých bohov a bohyne, no v tomto 

smere Mekka mala pomerne unikátne povstanie, lebo raz v roku sa konala veľká púť ku Kacbe, 

už vtedy existujúcej svätyni v podobe kocky. Nie až tak samotná púť, ale najmä s tým spojené 

všeobecné medzikmeňové prímerie urobilo z tejto udalosti dôležitú obchodnú príležitosť. 

Spoločenské pomery na Arabskom polostrove pred vznikom islámu totiž do veľkej miery 

určovali krvné pomsty, ktoré mohli pretrvať niekoľko generácií a znemožniť tak riadne 

fungovanie spoločenských a obchodných vzťahov. Počas mekkskej púte však boli krvná pomsta 

aj iné konflikty postavené mimo platnosť, a preto najlepšie obchody v celom regióne sa 

uzatvárali práve v Mekke. Keď že Muhammad práve napadal staré náboženské predstavy, 

aktuálni držitelia moci v ňom videli hrozbu. Muhammad však neprišiel len s novým 

náboženstvom, ale aj s výraznými spoločenskými a politickými reformami. Tvrdil, že síce 

existuje spoločenská nerovnosť, ale pred Bohom sú si ľudia – muži, ženy aj otroci, rovní. Prišiel 

aj s cieľom preklenúť medzikmeňové rozdielnosti a islámsku komunitu (po arabsky umma) staval 

nad kmeňové či iné štruktúry. Možno mnohých prekvapí, keď označím Muhammada za zástancu 

práv žien, no faktom je, že to bol on, kto zakázal pochovávanie prvorodených dievčat v púšti, čo 

bolo zaužívané v predislámskej dobe, a tiež ženám, ktoré v predislámskej dobe neboli právnymi 

subjektmi, dal právo svedčiť či dediť, pravda, len polovičným dielom ako muži.  

Napokon opozícia prerástla v otvorený bojkot muslimov – zakázali sa svadobné zväzky 

medzi Qurajšovcami a muslimami, a tiež bolo zakázané vzájomne obchodovať. Takýto 

hospodársky bojkot Muhammad a jeho prví prívrženci znášali 2 roky, pričom mnohí mu zaplatili 

svojím životom, pretože si v púštnych podmienkach nevedeli sami zabezpečiť potraviny. 

Nakoniec zomrel aj Muhammadov strýko i žena Chadídža, a keďže bol Muhammad odmala 

sirota, tak bol zrazu vystavený veľkému nebezpečenstvu vraždy, pretože jeho nepriatelia sa 

nemuseli obávať od nikoho krvnej pomsty. Navyše jeho učenie o prísnom monoteizme 

ohrozovalo pohanský kult čierneho meteoritu vo svätyni Ka´ba, ktorý bol pre prosperitu Mekky 

veľmi významný. Preto Muhammad musel z Mekky emigrovať – z Mekky, v ktorej sa narodil, a 

z kmeňa Qurajšovcov, z ktorého sám pochádzal. 

Muslimská komunita sa dostala do pomerne veľkej krízy. Muslimovia už aj predtým 

hľadali možné útočisko pred prenasledovaním, o čom svedčí prvá emigrácia skupiny muslimov 
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do Abesínie (Etiópie) v roku 615. V roku 619 došlo k podobnému neúspešnému pokusu do oázy 

at-Tá’if blízko Mekky, ale až v roku 622 po vyjednávaní s bohatou poľnohospodárskou, no 

vnútorne rozhádanou oázou Jathrib došlo ku kľúčovej udalosti raných muslimských dejín.  

V čase akútneho ohrozenia vlastného života sa Muhammad stretol s arabskými vodcami z 

Jatribu. Jatrib bola malá agrárna dedinka postavená okolo oázy na širokej pustatine a púšti asi 

320 kilometrov severne od bohatého a veľkého mesta Mekka. Jatrib vďaka oáze dokázal viesť 

prosperujúce hospodárstvo. Vyslanci z Jatribu sa stretli s Muhammadom počas mekkskej púte 

hadždž v roku 620 alebo 621. Keďže sa pri oáze v Jatribe usadilo viacero arabských (ale aj 

židovských) kmeňov, potrebovali pokoj zbraniam. A tak prestúpili všetci na islám, ktorý mal byť 

zjednocujúcim faktorom a dohodli sa s Muhammadom na jeho imigrácii do Jatribu spolu s 

prívržencami. V roku 622 sa následne uskutočnila vo viacerých fázach emigrácia mekkských 

muslimov do Jatribu, hneď ako Muhammad pochopil Boží pokyn, že tak majú učiniť. 

Muhammad odchádzal ako posledný a tesne sa tak vyhol istému zavraždeniu. Týmto útekom v r. 

622 muslimský svet započína svoj kalendárny letopočet. 

Odchod či emigrácia, tzv. hidžra, Muhammada a jeho zástancov do Jathribu, ktorý bol 

premenovaný na počesť Muhammada na „Mesto prorokovo“ (po arabsky Madínat an-nabí, 

odtiaľ názov Medína), výrazne zmenil ďalšie osudy muslimskej komunity. V Jatribe, resp. v 

Medíne našiel Muhammad slobodu a mohol voľne šíriť svoje učenie. Taktiež sa z etnického a 

náboženského hľadiska pestré obyvateľstvo Jatribu zjednotilo do jednej a skutočnej muslimskej 

komunity a vytvorila sa tak prvá pravá umma. Bola to akási „nadkmeňová“ komunita, kde už 

nešlo o to, kto k akému etniku či kmeňu patrí. Muslimov prestala spájať pokrvná príbuznosť, ale 

spoločná viera a hodnoty. Chýry o takejto „nadkmeňovej“ komunite sa rozšírili po celej Arábii a 

mnohým takáto umma prišla veľmi sympatická. 

Práve v Medíne, boli položené základy muslimskej spoločnosti, ktorá už mohla realizovať 

aj svoj politický program. Muhammad dal v oáze postaviť prvú, provizórnu mešitu, po arabsky 

masdžid, čiže „miesto, kde sa ľudia klaňajú“. Bola to veľmi jednoduchá stavba z paliem, kde išlo 

hlavne o to, aby na klaňajúcich nepálilo slnko. Qiblu, teda smer modlitby, ukazoval smerom na 

Jeruzalem. Vedľa neho kmeň stromu slúžil Muhammadovi ako kazateľnica. Mešita mala aj svoj 

dvor, kde sa muslimovia schádzali nielen pre riešenie náboženských otázok, ale aj pre riešenie 
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všetkých spoločenských a politických otázok, ktoré sa týkali celej ummy. V isláme sa od 

počiatku politika ummy a umma – teda politika muslimskej komunity a muslimská komunita – 

nikdy neoddeľovali. Všetky ďalšie mešity sa stavali približne podľa takejto schémy, akú začal 

Muhammad. Vo dvore prvej mešity mal Muhammad aj príbytok pre seba a svoju rodinu. Korán 

dovoľoval polygamiu, čo priamo nadväzuje na arabské zvyky, preto i Muhammad mal viacero 

žien. Muhammad učil, že muž sa má o svoje manželky starať, musí ich živiť a smie ich mať len 

toľko, koľké vie uživiť. Islámska tradícia vidí v prorokovi Muhammadovi vzor všetkého 

ľudského konania, pamätá na neho ako na trpezlivého a zhovievavého manžela, ktorý bez 

reptania robil svoje domáce práce, zašíval si odev a nevyhýbal sa spoločnosti svojich manželiek. 

Dával si od nich poradiť, bral ich ako rovnocenné partnerky aj pre poradu počas vojnovej 

výpravy. Muhammad je vskutku chápaný ako ideálny politik, vojnový hrdina, ideálny občan, 

otec, manžel, aj sused. 

Muhammadovi záležalo na čiastočnom zrovnoprávnení žien. Muslimské ženy mohli dediť 

a mohli sa tiež rozvádzať. Takéto práva získali muslimské ženy o niekoľko storočí skôr, ako ženy 

v kresťanskej Európe. Korán hovoril, že ženy sa musia zahaľovať, aby nezvádzali mužov do 

pokušenia, ale môžu žiť v jednej miestnosti so svojím manželom. Oddeľovanie mužov a ich 

manželiek prišlo až z kresťanskej Byzancie oveľa neskôr. Podľa Koránu sú inak muži a ženy pred 

Bohom rovnocenní, s rovnakými povinnosťami aj zodpovednosťou. Ženy z najstaršej ummy v 

Medíne smeli dokonca bojovať vo vojne a zúčastňovali sa aj politického a spoločenského života. 

Neskôr sa však v muslimskej spoločnosti presadili patriarchálne vzťahy. 

Ako už bolo spomenuté, obyvateľstvo Jatribu bolo v čase imigrácie mekkskej ummy 

etnicky a nábožensky pestré. Žili tu aj Arabi, pohania, Židia, kresťania, muslimovia a podobne. 

Nebolo preto jednoduché všetkých presvedčiť, aby prijali nové, zjednocujúce náboženstvo. 

Muhammad prispôsobil niektoré rituály Židom, aby sa im islám viac zdal sympatický – napríklad 

zaviedol náboženské rítusy v piatočný deň večer, kedy sa Židia pripravovali na sabat, takisto učil 

o pôste na židovský sviatok Deň zmierenia, ďalej sa muslimovia modlili smerom na Jeruzalem, 

ako ukazovala v mešite qibla. Židia však naďalej odmietali konvertovať na islám a hovorili, že 

éra ich prorokov sa už dávno skončila – žiadneho nového proroka neočakávajú, a už tobôž nie 

Araba. A tak niektorí Židia boli proti umme, niektorí ummu ignorovali a niektorí aspoň oceňovali 

Muhammadov záujem o židovské a kresťanské posvätné texty, na ktoré jeho islám nadväzoval. 
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A práve vtedy v zmysle jeho záujmu o biblické texty vytvoril Muhammad islámskú 

tradíciu, ktorá vysvetlila pôvod Arabov, a neskôr aj pôvod čierneho meteoritu vo svätyni Kacba v 

Mekke. Podľa prorokovho učenia Abrahám (arab. Ibráhím) mal dvoch synov, Izáka a Izmaela, čo 

potvrdzuje aj kresťanský Starý zákon. Izmael (arab. Ismácíl) bol vyhnaný na púšť a stal sa otcom 

veľkého národa Arabov. Podľa muslimskej tradície sa Hagar, matka Izmaela, so synom sa usadili 

v Mekke, kde postavili svätyňu Kacba. Takto sa odnepamäti vyjadrovala úcta k jedinému Bohu u 

arabského národa, pretože Kacba je miestom stretu pozemského a nadpozemského sveta. 

Svoje výhrady voči islámu mali aj medínski kresťania. Napríklad rozhodne nesúhlasili s 

Koránom v tom, že „proroka Ježiša“ (arab. cÍsá) Boh zachránil pred smrťou na kríži. Pre 

pretrvávajúce výhrady väčšiny Židov a kresťanov sa rozhodol Muhammad pre duchovnú 

nezávislosť svojho náboženstva. Učinil tak prvýkrát v januári roku 624, kedy vyzval muslimov, 

aby sa nemodlili smerom na Jeruzalem ako dovtedy, ale smerom k Mekke, kde je svätyňa Kacba. 

Aj qiblu sa otočil smerom na juh. Od tých čias sa už Boh muslimov stal nie iba Bohom kresťanov 

alebo Židov, ale predovšetkým Bohom Abraháma a jeho syna Izmaela. Odvtedy už muslimovia 

nenapodobňovali kresťanov alebo Židov a vydali sa na duchovné obrodenie, kráčajúc po ceste 

samostatnosti a náboženskej nezávislosti. 

Umma v Medíne nemohla byť dobre vyživovaná muslimskými roľníkmi, ktorí obrábali 

pôdu miestnej oázy. Oáza jednoducho nebola na toľko ľudí dostatočne veľká, preto čoskoro celá 

muslimská komunita trpela nedostatkom potravín. Preto Muhammad a jeho prívrženci dospeli k 

závažnému rozhodnutiu. Aby umma mohla rásť a zabezpečovať sociálnu spravodlivosť a šíriť 

islám, musí nevyhnutne zbíjať – ale nie zabíjať, lebo to by opäť len podporilo bratovraždné vojny 

založené na zásade krvnej pomsty. Zbíjanie sa zameralo na prvých muslimských vojenských 

nepriateľov – pohanských Qurajšovcov vládnucich v Mekke. Tí boli najväčšími odporcami 

islámu a Muhammada. A tak sa prívrženci Muhammada vydali na zbíjanie a ich cieľom mali byť 

qurajšovské karavány a konvoje. A vskutku, podarilo sa im prepadnúť takéto karavány a získať 

pre ummu potraviny a ďalšie tovary. 

V marci roku 624 sa uskutočnila bitka pri Badre pri pobreží Červeného mora, kde 

muslimovia prepadli veľkú a ozbrojenú qurajšovskú karavánu, ktorá smerovala z Mekky na 

sever. Zatiaľ čo Mekkčania bojovali v skupinkách pod velením jednotlivcov, Muhammad tu 



18 

 

zaútočil plnou silou naraz a pospolu. Zrejme i preto sa mu podarilo túto bitku vyhrať a získať tak 

veľký lup pre medínsku ummu. Tento vojenský úspech mal veľký význam, pretože si 

Muhammada začali väčšmi vážiť aj dovtedy nedôverčiví arabskí beduíni. Muhammad sa teda 

postupne stával skutočným politickým a vojenským vodcom. 

Nepriatelia voči muslimskej umme neprichádzali len z Mekky, ale aj zvnútra – z Medíny. 

Medínski pohania mali čoraz menšiu trpezlivosť s rastúcim vplyvom muslimských prišelcov. 

Vodca Mekky Abú Sufján sa zase pripravoval na vojenskú výpravu proti umme, ktorej cieľom 

bola fyzická likvidácia muslimov. A tak sa aj takmer stalo – v roku 625 Mekkčania spôsobili pri 

vŕšku Uhud muslimom ťažkú porážku. Muhammad bol tiež ťažko zranený. V roku 627 však 

muslimovia odrazili mekkský útok v tzv. Priekopovej vojne. Muhammad dal na radu perzského 

otroka Salmána al-Fárisího vykopať okolo Medíny priekopu, z ktorej sa im podarilo mestečko 

obrániť, hoci Mekkčanov bolo vyše trikrát viac než muslimov. 

Iné boje prebiehali so židovskými medínskymi kmeňmi, a to najmä s kmeňom Banú 

Qurajza, ktorý sa spolčil s Qurajšovcami. V Priekopovej vojne prehrali a keďže odmietli 

prestúpiť na islám, boli muži v súlade s arabskými zvykmi 7. stor. vyvraždení a ich deti a ženy 

predaní do otroctva. Takýto postup bol v Muhammadovej dobe veľmi rozšírený. Vyhladenie 

kmeňa Qurajza neviedlo k islámskému nepriateľstvu voči Židom ako etniku, práve naopak – tí 

Židia, ktorí nepovstali proti umme, mali slobodu náboženského vyznania a pokojný život. 

Muhammad aj Korán vyzývali, aby muslimovia mali voči ľuďom, ktorým boli zjavené posvätné 

texty, úctu – teda voči Židom a kresťanom.  

V čase vojenského úspechu v Priekopovej vojne mnohí beduíni a mnohé arabské rody 

alebo aj celé kmene uverili, že Muhammad je dobrým partnerom, ktorého Boh je dôveryhodnejší, 

než pohanskí bohovia oslabených Qurajšovcov. Hoci nie všetci sa stali muslimami, vytvorili 

akúsi konfederáciu spojencov. Po Priekopovej vojne, v ktorej Muhammad ponížil Mekku a 

porazil opozíciu v Medíne, nastal čas rokovaní a vyjednávaní. 

V roku 628 sa rozhodol Muhammad vykonať nábožnú púť do Mekky ku svätyni Kacba 

(arab. hadždž). Vyzval muslimov, aby ho nasledovali. V čase veľkej púte sa však musel 

dodržiavať pokoj zbraniam a pútnik nesmel byť ozbrojený. Muhammad vedel, že ak ho 

Qurajšovci napadnú, porušia posvätné zvyky a svätú povinnosť zachovať mier voči pútnikom, z 
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ktorého koniec koncov sama Mekka profitovala. Qurajšovci sa preto rozhodli zaútočiť na 

Muhammada a na asi tisíc jeho prívržencov pútnikov ešte pred Mekkou. Muhammad sa však s 

pomocou spriatelených beduínov dostal cez horské pásmo do posvätného priestoru. Vtedy začalo 

medzi Qurajšovcami a Muhammadom vyjednávanie, ktoré skončilo uzavretím mieru na 10 

rokov. To dodalo Muhammadovi dostatok času, aby mohol obracať na islám toho, koho chce, 

takže počet muslimov rapídne stúpal. Tým stúpal aj počet bojovníkov, ktorí sa mohli postaviť po 

dobe mieru Mekke. V roku 630 Qurajšovci dohodu o mieri porušili. V tom čase mal už 

Muhammad desaťtisícové vojsko, takže sa rozhodol využiť situáciu a napochodoval do Mekky. 

Qurajšovci vo výraznej menšine ustúpili a vzdali sa bez boja. Muhammad obsadil mesto a aj 

svätyňu Kacba, odkiaľ povyhadzoval všetky pohanské božstvá a zasvätil Kacba jedinému Bohu. 

Prorok Muhammad zomrel v r. 632 v Medíne, kde bol  pochovaný v priestoroch svojho 

domu – prvej mešity, ktorá sa stala základom pre dnešnú medínsku Prorokovu mešitu (arab. al-

masdžid an-nabawí). 
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Umma: vznik a podoby muslimskej nábožensko-politickej obce 

 

Nastolenie sociálnej spravodlivosti bolo výslovným politickým programom islámu. Od 

muslimov sa čakalo, že vytvoria komunitu, prezývanú aj umma, ktorej členovia budú vzájomne 

spolucítiť a kde sa budú spravodlivo rozdeľovať zisky z obchodu a nadobudnuté bohatstvo. 

Sociálna náuka islámu zaujala oveľa strategickejší význam než budovanie dogmatických 

formulácií a teologických špekulácií o Bohu. Muhammad, a ani Korán sa nezaoberajú bližšie 

teologickými náukami a dogmami. Islámska vieroučná doktrína bola spočiatku vlastne veľmi 

jednoduchá. Oveľa dôležitejšie bolo obrodenie arabského národa, a teda nastoliť sociálnu 

spravodlivosť, obnoviť monoteizmus a politicky ukončiť vojny medzi arabskými kmeňmi. 

Politická a sociálna prosperita ummy (muslimskej komunity) mala posvätný význam a 

bola znakom nielen Božej priazne, ale hlavne toho, že jej členovia plnia Božiu vôľu a správne sa 

jej podriaďujú. Takýto život má smerovať k opravdivej posvätnej transcendencii. Prvá muslimská 

komunita vyrástla práve v rodisku Muhammada – v Mekke. V tomto prosperujúcom meste vládol 

arabský kmeň Qurajšovcov, ktorí vytvorili v meste podmienky pre trhovú ekonomiku. Ale čo sa 

týka ich konfesie, pridržovali sa uznávania pohanských božstiev, čo im umožňovalo nepomáhať 

slabým a chudobným, takže ich vláda bola nadvládou bohatých. Preto neprekvapuje, že 

Qurajšovci narazili na odpor „staro-nového“ sociálneho učenia prvej muslimskej komunity 

ummy. Otvoril sa medzi nimi spor a v istom zmysle mocenský boj, ktorý však nebol bojom 

„meča“ alebo bojom ideológií. Ummu totiž tvorilo okrem Muhammada a jeho rodiny len ďalších 

asi 70 rodín. Ani to nebola v pravom zmysle umma, pretože jej členovia nemali politickú moc a 

nemali politickú perspektívu rozšíriť sociálnu spravodlivosť v zmysle všeobecne platného 

pravidla. 

Korán sám napomína Qurajšovcov, že sú sociálne nespravodliví a že im ich bohatstvá a 

majetky pri Poslednom súde nijak nepomôžu. Takéto hlásania, podkopávajúce ich autoritu, im 

boli isteže nemilé, preto sa rozhodli muslimskú komunitu zlikvidovať. Vytvorili celú opozíciu 

voči Muhammadovi a jeho učeniu. Neverili v žiadne inštrukcie od Boha, ktoré mal Muhammad 

dostávať. 
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Z vieroučne-historického aspektu podľa islámskeho učenia na konci islamských dejín 

proroctva stojí prorok Muhammad (doslova „chválený“). Pochopiteľne nie je tu priestor venovať 

sa podrobne jeho diferencovanej postave. Keď ho skúmame ako nábožensko-politického vodcu 

jeho postavenie na čele ummy je nadovšetko jasné a legitimita nespochybniteľná. Preto by som tu 

chcel len v krátkosti načrtnúť jeho „miesto medzi prorokmi“, ukázať styčné body ktoré ho spájajú 

s jeho predchodcami a nasledovníkmi.  

Muhammadov vzťah a postavenie voči svojim predchodcom dobre charakterizuje jeho 

vlastný výrok tradovaný Džábirom b. cAbdullah a Abú Hurajra hojne uvádzaný v zbierkach 

(Sahíh) Abú cAbdalláha Muhammad b. Imácíl al-Buchárího (zomr. 256 H. / 870 n.l.) a Abú ’l-

Husajna Muslima b. al-Hadždžádž (zomr. 261 H. / 875 n.l.): „Môj vzťah k prorokom [ktorí ma 

predchádzali] pripomína muža, ktorý postavil dom, len v jednom rohu zostalo ešte miesto pre 

jednu tehlu. Ľudia potom dom odchádzali a obdivovali a opýtali sa: „Prečo si tam neumiestnil tú 

tehlu?“ A posol Boží povedal: „Ja som tá tehla a ja som pečať prorokov.“ 

Jeho miesto je teda touto metaforou presne vymedzené. Je poslom Božím, ktorý 

nadväzuje na dlhú prorockú tradíciu, obnovuje a dovršuje ju. V Koráne sa niekoľkokrát 

zdôrazňuje jeho exkluzívny a osobný vzťah k svojim prorockým predchodcom. Tie 

najdôležitejšie z nich Muhammad aj osobne stretáva pri svojej bájnej ceste do nebies (mircádž). 

Podľa podania Ibn Isháqa (zomr. 149 H. / 767 n.l.) ich stretol v rôznych úrovniach nebies: cÍsu 

a Jahjá v druhom, Júsufa v treťom, Idrísa vo štvrtom, Hárúna v piatom, Músu v šiestom 

a Ibráhíma v siedmom nebi.  Podľa vyjadrenia Koránu Muhammadov príchod niektorí z prorokov 

aj predpovedali (Músá 7:157, cÍsá 61:6). Vedľa poverenia od Boha, ktoré predovšetkým postavil 

Muhammada do čela muslimskej pospolitosti (umma) práve táto tradícia ho legitimuje ako 

náboženského a politického vodcu. Muhammad spojuje i dve základné koncepcie proroctva 

načrtnuté vyššie: je etnickým, „arabským“ varovateľom-prorokom (42:5, 53:57 a inde) 

a súčasťou Ibráhímovskej monoteistickej prorockej línie (4:163, 6:183-189 a inde) zároveň.  

Spojením týchto koncepcií sa dostávame k tretej, podľa ktorej Muhammad tým, že 

obnovuje, dovršuje (5:3) a „nadpíše“ predošlé zjavenia a udáva im dokonalú podobu, stáva sa 

„poslom Božím k vám všetkým“ (7:157), teda Prorokom k celému ľudstvu. Spojuje v sebe všetky 

funkcie a kvality svojich predchodcov: je upozorňovateľom (mudhakkir 88:21), varovateľom 

(nadhír 19:97, 33:45, 74:2, 78:40, 92:14), zvestovateľom (bašír 19:97, 33:45, 48:8, 84:24), 

svedkom (šahíd 35:45, 48:8), poslom Božím (rasúl Alláh 7:158, 46:9), prorokom (nabí 7:158, 
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8:64, 9:61, 9:73, 9: 113, 9:117, 66:1, 66:3, 66:9) a napokon „pečaťou prorokov“ (chátam an-

nabíjín 33:40, alebo chátam al-anbijá’). Spomína sa tiež ako Ahmad („veľmi chválený“; 61:6) 

alebo al-Mustafá’ („vyvolený“), „pán poslaných“ (sajjid al-mursalín), „pán ľuďstva“ (sajjid al-

anám), alebo „najlepší z ľuďstva“ (chajr al-anám). 

Vedľa týchto prorockých kvalít tradícia zdôrazňuje aj jeho osobnú podobnosť s prorokmi, 

najmä s Abrahámom. Ako píše Ibn Isháq: „Potom ma voviedli do siedmeho neba. [hovorí 

Muhammad] Sedel tam na tróne starší muž pred dverami do rajských obydlí. (…) Nikdy som 

nevidel sebe tak podobného, ako bol ten človek, čo tam sedel na stolici. „Kto je to, Gabriel?“ 

spýtal som sa. „To je otec tvoj, Abrahám,“ odvetil.“ 

Napriek svojej dokonalosti ako proroka a vodcu, nestráca Muhammad nikdy svoju 

ľudskosť. Aj keď mal podľa tradície zovňajšok „dokonalého muža“ nevyhli sa mu choroby a iné 

útrapy pozemského života, mal aj svoje „záľuby“ (napr. voňavku) a nečinil ani žiadne zázraky. 

V porovnaní s inými (neislamskými) prorockými tradíciami je to dosť zarážajúce.  

Muhammad, prorok bez pátosu, predstavuje podľa muslimskej tradície „vrchol 

islamských dejín“, jeho život je „poslednou veľkou udalosťou“ v monoteistických dejinách pred 

koncom sveta. On, ktorý viedol ummu nábožensky, politicky a vojensky ako spojenú silu 

„v mene Boha“ predstavuje non plus ultra vodcovstva v islámskych dejinách ako aj v dejinách 

islámu. Bol asi jediným v tejto úlohe, ktorý nikdy nebol (a bez narušenia samotných základov 

islámu ani nemohol byť) spochybnený.  

Platí to aj napriek tomu, že jeho osobnosť prešla viacerými premenami, hlavne silnou 

glorifikáciou, už aj v podaní jeho prvých životopiscov. Muhammadovu osobu a pôsobenie pred 

zrakom bádateľov ukrývajú i početné neskoršie vrstvy druhotných nánosov. Tie sú posledné, ako 

– na jednej strane – dnešným nazeraním na Prorokovu osobu a život v podaní súčasných 

muslimov reprezentujúce všetky smery a prúdy islamu (od sunnitov cez šícitov po ibádíju; od 

islamských liberálov po islamských fundamentalistov), tak aj – na strane druhej – 

Muhammadovými západnými (klasickými aj modernými) biografiami. 
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„Správne vedení“ kalifovia (al-chulafá’ ar-rašídún) 

 

Ideálne obdobie priamej prítomnosti a harmonickej jednoty náboženskej a politickej 

autority v Muhammadovej osobe netrvalo dlho. Závažné problémy spojené s nástupníctvom sa 

objavili bezprostredne po jeho smrti (11 H. / 632 n.l.). Stalo sa tak hlavne preto, že nezanechal 

žiadne inštrukcie pre výber svojho nástupcu. V čele muslimského spoločenstva Proroka 

nasledovali „námestníci“ (chalífa, plur. chulafá‘). Celý titul v tejto dobe znie: chalífat rasúl Alláh 

– „námestník Posla Božieho“, v ojedinelých prípadoch chalífat Alláh – „námestník Boha“. 

Krátke obdobie (od r. 11 H. / 632 n.l. do r. 41. H. / 661 n.l., teda celkom 30 rokov) vlády prvých 

štyroch „pravoverných“ / „správne vedených“ / „ortodoxných“ kalifov (chulafá’ ar-rašídún), 

ktorá nasledovala, sa všeobecne chápe ako priame pokračovanie Muhammadovej vlády: obdobie 

„prorockého kalifátu“ (chiláfal an-nubuwwa).  

Prvý z nich Abú Bakr b. Abí Quháfa as-Siddíq (v úrade 11-13 H. / 632-634 n.l.) bol 

vybraný („výber“, ichtijár) do čela ummy malou vplyvnou skupinou. Prechod vlády 

z Muhammada na nasledníkov spomedzi jeho druhov (sahaba) nebol ale bezproblémový. 

Objavili sa vážne spory medzi medínskými ansár („pomocníci“) a mekkánskými muhádžirún 

(„emigranti“). Druhá skupina v čele  s neskorším kalifom cUmarom al-Chattáb a ambicióznou 

a sebavedomou Muhammadovou „najmilšou ženou“ cÁ’išou b. Abí Bakr presadila napokon 

voľbu Abú Bakra. Protikandidát ansár Sacd b. cUbáda z medínského kmeňa Chazradž neuspel 

hlavne preto, že muslimovia z ďalšieho medínskeho kmeňa cAws radšej videli v úrade kalifa 

a imáma Qurajšovca, ako niekoho z radov svojich rivalov z Chazradž. Legitimitu nového vodcu 

ummy zabezpečila jeho osobné kvality i skúsenosti po boku Muhammada, čo v spoločensko-

náboženskej praxi znamenalo snahu priblížiť sa čo najviac k Prorokovej „monoteistickej 

politike“.  Voľbu Abú Bakra nasledovala prísaha vernosti a poslušnosti (bajca) najprv 

mekkánskych a potom aj medínských 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 od aktu zvolenia Abú Bakra.  

Nástup kalifa do čela ummy skomplikovali vedľa absencie Muhammadovho testamentu 

i ďalšie skutočnosti. Formálna islamská jednota Arabského polostrova (až na niektoré oblasti 

Zálivu a Ománu), ktorá sa vytvorila za života Proroka, po jeho smrti rýchlo zanikla (podľa 

modelu iných arabských „kmeňových  väzov“, ktoré na tomto území existovali pred vznikom 
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islamu).  Niektoré (spravidla vzdialenejšie) kmene odmietli odvádzať zakát kalifovi do Medíny 

a vypukol ozbrojený odpor. Väčšinou však nešlo o skutočné „odpadlícke hnutie“, ako to evokuje 

výraz ridda („odpadlíctvo od islamu“, z toho murtadd „odpadlík“), korým sa označuje táto 

kapitola v dejinách islamu. Ridda mala mnoho dôvodov, no predovšetkým sa jednalo o to, že 

spoločensko-politicko-náboženské zmeny pôsobené islamom sa hlbšie nedotkli periférnych 

oblastí Arábie.  V týchto oblastiach sa dokonca aj za Muhammadovho života objavili „falošní 

proroci“, ktorí uzurpovali jeho  postavenie „pravého“ proroka a absolútneho vodcu. Podobné 

tendencie sa len znásobili po jeho náhlej smrti, a Abú Bakr musel čeliť preto silným 

„protimuslimským“ hnutiam. V čele povstania kmeňov Asad a Ghatafán v Nadžde stál „prorok“ 

Tulajha, veľký kmeň Tamím v severovýchodnej Arábii viedla „prorokyňa“ Sadžá, v Jemene 

a v Hadramawte vystúpil zas „prorok“ al-Aswad Dhú ’l-Chimár. Najtvrdší odpor kládol však 

kmeň Hanífa v Jamáme pod vedením „proroka“ Musajlima, ktorého porazil Chálid b. al-Walíd, 

nazývaný Muhammadom aj „mečom Božím“ (sajf Alláh). Ten potom pacifikoval a znovu získal 

pre islam celú východnú Arábiu až po Eufrat. Legitimita týchto samozvaných prorokov potom, 

čo Muhammad ako pečať prorokov práve dovŕšil (islamské) dejiny (ako neprekonateľný príklad 

muslima všetkých čias), bola celkom nemysliteľná. A predsa, vyššie menovaní totiž zďaleka 

neboli poslední v rade „prorokov“ ktorí vystúpili v dejinách islámu po Muhammadovi, t.j. 

„oneskorene“. 

Po smrti Abú Bakra, obdobným spôsobom ako prvý Muhammadov nástupca, sa stal 

kalifom aj cUmar b. al-Chattáb (13-23 H. / 634-644 n.l.). cUmar bol najaktívnejšou a najsilnejšou 

osobnosťou spomedzi rašídún kalifov. Predovšetkým vybudoval a posilnil armádu a podpísal sa 

pod nevídanú vojenskú a politickú expanziu islamu. Podľa tradície k nemu sa viaže tiež  

zavedenie titulu „veliteľ veriacich“ (amír al-mucimím), ktoré sa stalo skoro ekvivalentom 

kalifského titulu (chalífat rusúl Alláh, „námestník posla Božieho). cUmar zomrel násilnou smrťou 

zavraždený vlastným otrokom. 

Situácia pri výbere tretieho kalifa už bola od predošlých značne odlišná. cUmar totiž, aby 

zabránil uplatneniu dynastického princípu predvídavo vymenoval šesťčlennú konzultačnú radu 

(madžlis aš-šúrá) z najváženejších muslimov, ktorá si mala vybrať na základe konsenzu (idžmác) 

nového vodcu ummy. Stal sa ním cUthmán b. cAffán (23-35 H. / 644-656 n.l.), ktorý po svojom 

zvolení zložil prísahu (cahd), že spoločenstvo muslimov povedie v duchu Muhammadovho 

odkazu.  
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Problémy pôsobené vnútorným napätím ummy sa začali prejavovať hneď  po jeho zvolení. 

Voľba cUthmána bola kompromisom rozličných mocenských skupín a záujmov. Tretí kalif bol 

jedným z prvých Muhammadových stúpencov a mal povesť mimoriadne zbožného človeka, čo 

boli nesporné kvality potrebné pre prípadného kandidáta, no hlavným dôvodom jeho zvolenia 

bola skutočnosť, že proti sebe stojace záujmové skupiny ho považovali za človeka slabej vôle 

a dúfali, že ho bude ľahké manipulovať. To sa však ukázalo ako omyl. cUthmán pochádzajúci 

z qurajšovského klanu Banú Umájja začal energicky presadzovať svoju užšiu rodinu vo 

vznikajúcej sa štátnej infraštruktúre. Jeho príbuzný obsadili kľúčové pozície a najvyššie úrady. 

Paradoxne sa tak dostala k moci stará qurajšovská aristokracia, predstavitelia tej mekkánskej 

oligarchie, ktorá najdlhšie vzdorovala Muhammadovi a islámu. cUthmán uskutočnil i niektoré 

sociálne zmeny ktoré len prispeli k vyostreniu vzťahov medzi záujmovými skupinami. Napriek 

tomu prvých šesť rokov cUthmánovej vlády sú charakterizované ako pokojné, no druhá polovina 

je obdobie nepokojov a povstaní, ktoré  vypukli v Egypte a v Kúfe. Tie sa vyústili v otvorený 

stret, keď v r. 35 H. / 656 n.l. pritiahli nespokojenci do Medíny a začalo sa štyridsaťdňové 

obliehanie kalifovho domu, kam sa stiahol spolu s niektorými príslušníkmi svojho klanu. 

Nespokojenci žiadali, aby sa cUthmán vzdal úradu kalifa, čo on odmietol zo zdôvodnením, že byť 

imámom a kalifom nie je žiadnym úradom, ale božským poverením viesť ummu, preto sa ho 

človek nemôže jednoducho vzdať. Obliehanie skončilo, keď skupina vzbúrencov vtrhla do domu 

a zavraždila tam starého kalifa, ktorý i vo chvíli svojej smrti údajne recitoval Korán. Tým sa 

začalo obdobie „veľkého rozkolu“ (arab. al-fitna al-kubrá’) v islame, ktorá trvala do r. 41 H. / 

661 n.l. Zavraždenie kalifa / imáma a navyše, že tohto činu sa dopustil muslim (muslim zabil 

muslima, navyše „pravého“ imáma a úradujúceho kalifa!) vyvolal v islame zatiaľ najhlbšiu krízu.  

Kameňom úrazu a príčinou zavraždenia tretieho kalifa, čo pôsobilo dodnes trvajúcu 

schizmu bola otázka: kto je právoplatným nábožensko-politickým vodcom spoločenstva 

muslimov? Dve protichodné strany zastávali rapídne odlišný názor, no každá dôvody toho 

druhého označovala za nelegitímne. Z takejto pozície vychádzala aj argumentácia, ktorá  stála za 

ospravedlnením cUmarových vrahov. Tí podľa calíovcov zabili „len“ nelegitímneho vládcu, 

„nepravého imáma“, čím dali vlastne len spravodlivosti zadosť. 

V čele víťazných nespokojencov stáli zástancovia dynastického princípu Prorokovej 

rodiny („ľudia domu“, ahl al-bajt). Podľa zastáncov tejto koncepcie Muhammad hneď po svojom 

prvom verejnom vystúpení vyzval svoju rodinu „tých ktorí patrili k jeho domu“, aby prijali islám 
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a dodal, že ten, kto ho hasleduje ako prvý sa stane jeho následovníkom a dedičom. Štvrtým 

kalifom sa stal ich kandidát, Muhammadov bratranec a manžel jeho dcéry Fátimy cAlí b. Abí 

Tálib (35-41 H. / 656-661 n.l.). Jeho zástancovia, skupina, ktorá sa začala nazývať „stranou 

cAlího“ (šícat cAlí), a neskôr skrátene len ako šíca, sa vytvorila už bezprostredne po 

Muhammadovej smrti, no svoje záujmy začala uplatňovať len za vlády tretieho kalifa. Okolnosti 

vzniku a ranného vývoja šícy nie sú celkom jasné. Podľa šícitskej argumentácie Prorok údajne 

určil (nass) cAlího svojim dedičom (wasí) a nástupcom a predal mu ezoterické vedenie, ktoré 

jemu i jeho potomkom dáva jedinú legitímnu, dedičnú vládu nad ummou. No cAlí bol zvolený 

a uznaný kalifom len určitou skupinou muslimov. Odmietli ho uznať nielen predstavitelia Banú 

Umájja v čele s miestodržiteľom Sýrie  Mucáwíju b. Abí Sufján, ale aj niektoré hlavné muslimské 

autority medzi inými Muhammadovi druhovia Talha b. cUbajdalláh a az-Zubajr b. al-cAuwán, 

nadaný vojvodca cAmr b. al-cÁs a ani cÁ’iša b. Abí Bakr. Tak spory o nástupníctve a legitimite 

pokračovali i za vlády štvrtého kalifa. Proticalíovská opozícia, ktorá sa časom začala nazývať 

„ľudom tradície a pospolitosti“ (ahl as-sunna wa ’l-džamáca, z toho „sunniti“), činila cAlího 

(zrejme neprávom) zodpovedným za vraždu tretieho kalifa, prostredníctvom čoho sa dostal, 

podľa jeho neprajníkov, ku kalifskému úradu. Došlo tým k rozkolu nielen vo vnútri muslimskej 

ummy ale aj v samotnej Muhammadovej rodine. cAlího odporcovia odišli z Mekky bo juhoirackej 

Basry, kde získali podporu. Krátko nato cAlí sa posunul so svojimi zástancami do Kúfy, kde 

preniesol aj sídlo kalifátu. K ozbrojenému stretu medzi nepriateľskými silami došlo medzi 

Basrou a Kúfou v tzv. bitke o ťavu, kde zvíťazila „strana cAlího“. Mnohí druhovia (sahaba) 

Muhammada boli zabití a cÁ’iša bola internovaná do Mekky.  

Bol to prvý vojenský konflikt medzi muslimami, čo (ozbrojený stret vo vnútri ummy) 

islam považuje za jedno najhoršie zlo. Skoro na to nasledoval stret calíovcov s  Mucáwíjom 

v bitke u Siffínu. Tam sa vojenské šťastie ukázalo byť znovu na cAlího strane, no v kritickej 

chvíli Mucáwíjovy vojaci, vraj na radu cAmr b. al-cÁs, pripevnili na svoje kópie listy Koránu 

a žiadali „Božie rozhodnutie“ (tahkím). cAlí musel pristúpiť na jednanie, ale tým že akceptoval 

tahkím spochybnil, v očiach niektorých muslimov, svoju vlastnú legitímnosť v úrade kalifa 

/ imáma. Tvrdila to prinajmenšom skupina radikálov, ktorá sa vydelila a v zapätí odišla (z toho 

chawáridž  - cháridžovci) z jeho vojska. Cháridžovci tvrdili v duchu hadíthu zachovaný Anasom 

b. Malik, že „kalifom môže byť i habešský [čierny] otrok aj keby mal odrezaný nos.“ 

Cháridžovcov síce cAlí porazil v bitke pri Naháwande, ale ani táto porážka a početné 



30 

 

vyjednávania neviedli k odstránení veľkej fitny, keďže on odmietol abdikovať a cháridžovci zas 

odmietli akceptovať ho ako kalifa a imáma. Vyhlásili cAlího dokonca za „bezverca“ (káfir) 

a jeden z cháridžovcov ho v r. 41 H. / 661 n.l. zavraždil.  

Skončilo tým obdobie rašídún kalifov, ktoré je väčšinou muslimov považované za dobu 

ideálneho stavu ummy, keď kalifovia-imámovia viedli spoločenstvo muslimov v duchu 

Muhammadovho odkazu.  

Je ale príznačná nemalá kontroverzia, t.j. značná časť „druhého zlatého obdobia“ rašídún 

kalifov (druhá polovina tretieho a celé obdobie štvrtého kalifa) bolo obdobím neustálych bojov, 

nepokojov a násilností ktoré si pôsobili muslimovia navzájom. Navyše ani samotná umma nebola 

zďaleka jednotná v otázke legitímnosti kalifa / imáma. Traja zo štyroch „správne vedených“ 

kalifov boli zavraždení, z toho dvoch zabil muslimský vrah, ktorý tým sledoval záujem jednej 

(v tej dobe) z troch nábožensko-politických frakcií. Preto idealizácia a glorifikácia tohto obdobia 

v rétorike najmä teoretikov islamského fundamentalizmu stojí na veľmi chabých základoch. 

Napriek týmto skutočnostiam nostalgické spomienky na toto obdobie v muslimskom povedomí 

sú aj dnes veľmi živé. Paralely a narážky v súčasnej islamskej  politickej rétorike na udalosti 

z tejto doby sú skoro tak bežné ako narážky na zlatý vek Muhammadovej ummy. 
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Od Mucáwiju po Atatürka: stručné dejiny islámskej štátnosti 

 

Zavraždenie cAlího však neznamenalo definitívny koniec fitny. Skončilo sa síce obdobie 

„veľkého rozkolu“, ale súperenie v otázke kto môže viesť ummu medzi Banú Umájja a ahl al-bajt 

pretrvávalo.   

Po otcovom zavraždení bol vyhlásený za imáma a neskôr aj za kalifa v Kúfe cAlího starší 

syn al-Hasan (zomr. 49 H. / 669 n.l.). Ten ale v dôsledku konšpirácie predal svoje práva 

Mucáwijovy a uchýlil sa do ústrania v Mekky. Jeho potomkovia sú dnes príslušníci „vznešených“ 

(šaríf) rodín, ktoré vládli do r. 1924 v Hidžáze, krátko v Sýrii a do r. 1958 v Iráku. Dodnes 

vládnu v Jordánsku a v Maroku, hlásia sa však k  sunnitskému islamu a nepoužívajú titul imám 

ani kalif, aj keď súčasný marocký panovník Muhammad VI. používa titul amír al-mucimín 

(veliteľ veriacich), ktorý prijal ešte jeho otec Hasan II.  

Mucáwija b. Abí Sufján (41-60 H. / 661-680 n.l.) bol postupne uznaný kalifom na časti 

územia ovládanom muslimami a stal sa zakladateľom prvej dynastie v islame, Umájjovcov (al-

umawíjún alebo Banú Umájja, vládli: 41-132 H / 661-750 n.l.). Sídlo kalifátu bolo prenesené do 

Damasku. Umájjovský kalifát v dobe svojho najväčšieho rozmachu (tesne pred zánikom) sa 

rozprestieral na obrovskom území od juhu dnešného Francúzka (oblasť Arlès a Narbonne) cez 

Iberský poloostrov (al-Andalus) Maghrib (výnimkou hornatých oblastí Atlasu a Rifu), Ifríqíju 

(približne dnešné Tunisko a Líbya), Egypt, Sýriu (Bilád aš-šám), Arabský poloostrov (priamo len 

Hidžáz a pobrežné oblasti Bahrajnu, Ománu, Hadramawtu a Jemenu), Irak, Irán (až na hornaté 

oblasti Dajlámu, inak to boli: Chúzistán, Lúristán, Fárs, Tabaristán, Kermán, Makrán, Sindžistán, 

Churásán), Azerbajdžán, Arménsko a Širwán, Transoxániu (Má wará’ an-nahr, doslova, „čo je 

za riekou” ), Chorezm, Ferghánu po Balúdžistán a Sind (dnešný Pakistan). 

Podľa niektorých muslimských teoretikov nástupom Mucáwiju skončilo obdobie 

„skutočného“, prorockého kalifátu a ktorý sa premenil na „neprorocký“ kalifát, čo je vlastne len 

určitým eufemizmom pre „svetský“ spôsob vládnutia, t.j. kráľovstvo (mulk). Napriek tomu, že 

umájjovský vládca užíval titulu chalífat rasúl Alláh, nemalá časť muslimských mysliteľov (a 

nielen šícitov!) ich právo na túto funkciu i „kalifský“ spôsob ich vlády dodnes spochybňuje. 

Výnimku tvorí azda len osobnosť kalifa cUmara (II.) b. cAbd al-cAzíz (99-101 H. / 717-720 n.l.), 

ktorý sa obecne považuje za pravého dediča chulafá’ ar-rašídún. 
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Tretím imámom šícy sa stal mladší cAlího syn al-Husajn (zomr. 61 H. / 680 n.l.). Situácia 

sa vyhrotila po nástupe druhého umájjovského kalifa Jazíd (I.) b. Mucáwija (60-64 H. / 680-683 

n.l.), ktorý nevedel sa vyrovnať s opozíciou tak ako sa to darilo jeho otcovi. Rozbuškou 

neskorších búrlivých udalostí bolo al-Husajnovo zavraždenie v Karbalá’ dňa 10. muharramu 61 

H. / 10. októbra 680 n.l. sýrskym vojenským oddielom.  Stalo sa tak síce bez Jazídovho vedomia, 

ale vyvolalo to posilnenie protiumájjovského šícitskeho odporu najmä v Iraku a v Hidžáze. Vedľa 

calíovskej opozície damaskí kalifovia museli čeliť aj inému rivalovi. Jazídovu autoritu 

spochybnili Muhammadovi ešte žijúci druhovia (sahaba), ktorí ovládli Hidžáz a v r. 63 H. / 683 

n.l. za kalifa (a mahdího) vyhlásili cAbd Alláha b. az-Zubajr (syna vyššie spomínaného az-

Zubajra). Týmto aktom sa začala tzv. druhá fitna (63-74 H. / 683-693 n.l.). Ummajovské vojská 

obsadili Medínu a začali obliehať Mekku, no operácie skomplikovali problémy v iných častiach 

kalifátu, preto bolo niekoľkokrát prerušované. Mekka napokon bola dobitá až v r. 74 H. / 693 n.l., 

čím sa skončila aj druhá fitna. „Protikalif“ Ibn az-Zubajr padol v bojoch. Šíciti sa najprv držali 

s mekkánskym kalifom, ale po niektorých nezrovnalostiach zahájili vlastný odpor. Centrom 

šícitskeho odporu sa stala – už tradične – Kúfa. Moci sa ujal Muchtár b. Abí cUbajd, ktorý za 

imáma (a zároveň mahdího) vyhlásil v r. 66 H. / 685 n.l. Muhammada b.  

al-Hanafíja (približne zomr. 81 H. / 700 n.l.), nevlastného brata al-Hasana a al-Husajna. Kúfsky 

odpor likvidovali o dva roky neskôr sily mekkánskeho kalifa Ibn az-Zubajra. 

To, že sa stal v r. 74 H. / 693 n.l. kalifát znovu jednotným bolo dielom kalifa cAbd al-

Malika b. Marwán (65-86 H. / 685-705 n.l.). Napokon ale ani jemu, a tým menej už jeho 

nástupcom, sa nepodarilo celkom spacifikovať politicko-náboženskú opozíciu, čo napokon viedlo 

k rozpútaniu tzv. cabbásovskej revolúcie, ktorá urobila razantný koniec umájjovskému kalifátu v 

r. 132 H. / 750 n.l. v Damasku.  

Legitímnosť práve úradujúcich kalifov, v tomto prípade Umájjovcov,  bola ale pravidelne 

spochybňovaná dávno pred ich stratou moci a tragickým koncom. Predovšetkým to boli šíciti 

ktorí si robili nárok na nábožensko-politické vodcovstvo nad ummou. Z bohato rozvetvenej 

calíovskej genealógie imámov sa ukázalo byť hneď niekoľko kandidátov na tento post. Jedno 

storočie po vzniku islamu imámovia šícy mohli pochádzať ešte aj mimo užší okruh troch 

hlavných calíovských rodov (hanafíja, „hanafovci“ – od Muhammada b. al-Hanafíja; husajníja, 

„husajnovci“ – od al-Husajna b. cAlí, hasaníja, „hasanovci“ – od al-Hasana b. cAlí) v podstate 

z celého Banú Hášim. Užšia definícia Prorokovej rodiny (ahl al-bajt) sa datuje len od fiaska 



34 

 

šícitov s cAbbásovcami, ktorí pochádzali síce z Banú Hášim (od Muhammadovho strýka al-

cAbbása), no potom, čo sa dostali k moci na veľké rozčarovanie šícitov nepresadili „práva cAlího 

rodiny“.  

V období bezprostredne po ukončení druhej fitny sa formovali dve hlavné skupiny šícy. 

Prvá, nazývaná kajsáníja, nadväzujúca na muchtáríju (pomenovaný po Muchtárovi b. Abí 

cUbajd, pozri vyššie), sa skladala z rôznych skupín ktoré uznávali rozličných imámov 

hanafovskej alebo inej hášimovskej proveniencie. Kajsáníja, ktorá mala svoju masovú základňu 

medzi nearabskými mawálí, sa stala jedným z hlavných hýbateľov „cabbásovskej revolúcie“. 

Druhá skupina, ktorú neskôr začali volať imámíjou, a ktorá sa v tej dobe dištancovala od 

akejkoľvek politickej činnosti, pôsobila predovšetkým v Kúfe. Ich imámom sa stal cAlí b. al-

Husajn Zajn al-cÁbidín (zomr. 95 H. / 714 n.l.), štvrtý imám dnešných šícitských frakcií. Boli to 

jeho syn Muhammad b. cAlí al-Báqir (zomr. 115 H. / 733 n.l.) a vnuk Džacfar b. Muhammad as-

Sádiq (zomr. 148 H. / 765), ktorí ako poprední vzdelanci, znalci tradície a práva v rozhodujúcej 

miere ovplyvnil charakter imámíje. V čase pôsobenia Džacfara as-Sádiqa došlo k ďalšiemu 

rozštiepeniu, keď sa v r. 122 H. / 740 n.l. jeho strýko Zajd b. cAlí (zomr. 122 H. / 740 n.l.) 

postavil po čela protiumájjovského povstania v Kúfe, ktoré ale bolo potlačené a jeho vodca 

zabitý. Vznikol však nový smer, zajdíja, ktorá pôsobila v Hidžáze, v Tabaristáne, v Balúdžistáne 

a inde. Zajdskí imámovia sa napokon usadili v Jemene kde ich dynastia vládla od r. 285 H. / 898 

n.l. do r. 1382 H. / 1962 n.l., nepretržite 66 generácií, čo je príkladom najdlhšieho nepretržitého 

panovania Muhammadových potomkov. 

Ďalší rozkol imámíje bol spôsobený smrťou Džacfara as-Sádiqa. Ten určil za svojho 

dediča staršieho syna Ismácíla b. Džacfar al-Mubárak, ktorý ale zomrel ešte za života svojho otca 

(približne v r 136 H. / 754 n.l.), no ten už pred smrťou neučinil ďalšie vymenovanie (nass). Preto 

po Džacfarovej smrti si robili nárok na imámský titul aj dvaja kandidáti: jeho najstarší vnuk 

Muhammad b. Ismácíl al-Maktúm (nazývaný tiež ako al-Majmún; zomr. / „zmizol“ medzi 179-

193 H. / 796-809 n.l.) a mladší syn Músá b. Džacfar al-Kázim (zomr. 183 H. / 799 n.l.).  

Prvá veľká skupina uznávala ismácílovskú líniu (ismácílíja, tiež sabcíja, „siedmíci“ podľa 

počtu imámov). Väčšina ismacílíje (mubárakíjja – po čestnom označení al-mubárak – 

„požehnaný“) videla svojho imáma v Muhammadovi b. Ismácíl al-Maktúm, ktorý však údajne 

odišiel do ústrania („skryl sa“) a vráti sa až na konci časov ako mahdí. Niektorí zas pripustili síce 

jeho smrť ale uznávali jeho potomkov ako imámov. Z tejto genealogickej línie pochádza údajne 
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aj zakladateľ fátimovskej dynastie (pozri nižšie). Menšinový smer, „pravá ismácílíja“ (al-

ismácílíja al-chálisa) videli pravého imáma v Ismácílovi b. Džacfar al-Mubárak a popierajúc jeho 

smrť dúfali v jeho návrat ako mahdího. 

Druhý veľký prúd uznal za pravého imáma Músu b. Džacfar al-Kázim, ktorý sa tak stal 

siedmym v rade pre šícu dvanástich imámov (ithnácašaríja). Po ňom nasledovali cAlí b. Músá ar-

Ridá (zomr. 183 H. / 799 n.l.), Muhammad b. cAlí al-Džawád (zomr. 220 H. / 835 n.l.), cAlí b. 

Muhammad al-Hádí (zomr. 254 H. / 868 n.l.), al-Hasan b. cAlí al-cAskarí (zomr. 260 H. / 872 

n.l.) a Muhammad b. al-Hasan al-Mahdí, ktorý sa vráti na konci sveta ako očakávaný mahdí (al-

mahdí al-muntazar). Je ale sporná už aj jeho samotná historická existencia. Údajne ho videla len 

úzka elita vyvolených kým zmizol na trhu v Samarrá asi v r. 260 H. / 872 n.l.. Údajne mal odísť 

do ústrania (ghajba). Jeho „malá neprítomnosť” (al-ghajba ’s- saghíra, perz. ghajbat-e sughrá) 

trvala 260-329 H. / 872-939 n.l., po čom sa začala „veľká neprítomnosť” (al-ghajba ‘l-kabíra, 

perz. ghajbat-e kubrá), ktorá trvá podľa ithnácašaríjovskej doktríny až do konca vekov. 

Vráťme sa ale k „cabbásovkej revolúcii“. Nový kalifovský rod cAbbásovcov (cabbásíjún, 

alebo Banú cAbbás) popredný klan Banú Hášim, ktorý odvodzoval svoj pôvod od 

Muhammadovho strýca al-cAbbása, teda patril k širšej prorokovej rodine. Túto skutočnosť aj 

obratne využili pri svojej ceste ku kalifskému titulu (pozri vyššie). V odboji proti „arabskému 

kalifátu“ Umájjovcov sa opierali vedľa veľkej nearabskej populácie nových muslimov (mawálí) 

hlavne o nespokojných calíovcov, ktorí boli vždy ochotní bojovať proti „bezbožným vrahom“ 

imáma Husajna. Pravda, správy ktoré sa nám dochovali ukazujú damaských kalifov (až na 

cUmara [II.] b. cAbd al-cAzíz) v dosť negatívnom svetle ako „bezbožníkov, pijanov a násilníkov“, 

no nezabúdajme, že tento obraz, ako aj pramene o umájjovcoch prešili cabbásovským a/alebo 

šícitským filtrom. 

Protiumájjovská revolta vypukla v Churásáne a v jej čele stáli dvaja bratia, neskorší 

kalifovia Abú ‘l-cAbbás b. Muhammad as-Saffáh (132-136 H. / 750-754 n.l.) a Abú ‘l-Džacfar b. 

Muhammad al-Mansúr (136-158 H. / 754-775 n.l.). cAbbásovci však sklamali šícitské nádeje. 

cAlíovci totiž čakali, že odstránením umájjovcov sa stane kalifom niekto z príslušníkov užšej 

Muhammadovej rodiny. cAbbásovský kalifát (132-656H. / 750-1258 n.l.) naopak znamenal pre 

rozvetvenú „stranu cAlího“ (každá odnož s vlastným imámom v čele) ďalšie represie. Šíciti zostali 

naďalej „skrytí“, v opozícii a na periférii.  
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cAbbásovský kalifát, so sídlom v Bagdade („Mesto mieru“ Madínat as-salám), musel 

čeliť rozpadávajúcej sa politickej celistvosti islamu. Kalifovia síce zostali formálnymi hlavami 

ummy ako politicky tak aj nábožensky, no ich reálna moc sa rapídne znížila. Čoraz viac boli len 

„duchovnými vodcami“ (imám) bez skutočného politického vplyvu, perzský historik Ráwandí o 

tom poznamenáva: „Keď kalif je imámom tak jeho hlavnou činnosťou musí byť modlitba, pretože 

modlitba je základom viery a najhodnotnejšia zo všetkých skutkov. Z toho istého hľadiska má 

[kalif] postavenie, ktoré by mu malo postačiť, t.j. mal by slúžiť ľuďom príkladom [imám]. Taká 

je skutočnosť. Preto by sa nemal miešať do vecí vládnutia, ktoré by mali byť prenechané 

sultánom. 

Bagdadskí kalifovia, ktorí v odbobí svojho najväčšieho rozkvetu (na prelome 2. / 8. a 3. / 

9. stor. H. / n.l.) rozsiahlé územie (od Ifríqíje po Ferghánu), od druhej poloviny 4. / 10. stor. H. / 

n.l. už boli len zajatcami a hračkami v rukách najprv šícitskej dynastie Bújovcov (332-447 H. / 

945-1055 n.l.) s titulom amír al-umará’ („knieža kniežat“, pozri kap. III.1.1.), potom 

seldžudských sultánov. Napokon mongolský vpád (Hülegü, zakladateľ ilchání dynastie) urobil 

definitívny koniec cabbásovskému kalifátu v Bagdade. Posledného kalifa cAbd Alláh b. al-

Mustansir al-Mustacsima bi-’lláh popravili v r. 656 H. / 1258 n.l. 

Prvou dynastiou, ktorá trvalejšie narušila základnú tézu, že umme by mal vládnuť jeden 

kalif boli cháridžovskí Rustemovci smeru ibádíje (podľa údajného zakladateľa cAbd Alláha b. 

Ibád, žil v 1. / 7. stor. H. / n.l.), ktorí vládli ako kalifovia-imámovia sídlom v Taharte (dnešné 

Alžírsko). Zakladateľ dynastie cAbd ar-Rachmán b. Rustem bol vyhlásený kalifom (titulom amír 

al-mu’minín) a imámom v r. 160 H. / 777 n.l.. Rustemovský kalifát (160-296 H. / 777-909 n.l.) 

teritoriálne zahŕňal, aj keď len dočasne, územie od Sús al-Aqsá (dnešná Západná Sahara) cez 

Sidžilmásu celú Ifríqíju vrátane Džerby, neskvôr sa však obmedzil už len na Maghrib al-awsat 

(„Stredný Maghrib“) a užšie okolie mesta Tahart. Rustemovskí kalifovia boli perzského pôvodu 

(teda neboli ani Arabi, nieto Qurajšovci alebo Hášimovci!), v čom ale cháridžovská doktrína 

o politicko-náboženskom vedení ummy nevidela žiadnu prekážku. Rustemovskí kalifovia, aj keď 

pochádzali z jednej rodiny-dynastie, boli zvolení ummou a stáli pod aktívnou kontrolou 

popredných členov (cazzába) komunity. Cháridžovci nikdy neuznali ani právo ahl al-bajt a 

damaských či bagdadských kalifov alebo fátimovských kalifov-imámov na vedenie na čisto 

dynastickom princípe, no ich nepočetnosť a izolacionizmus im nikdy neumožnili širšie presadiť 

slobodnú  voľbu kalifa-imáma-amíra. V tieni mocnejších sunnitských a šícitských súperov boli 
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vždy odsunutí na islamskú perifériu. Bol to osud aj rustumovského kalifátu, keď príchodom 

Fátimovcov cháridžovský kalifát zanikol. Zbytky ibádovcov z rustumovského kalifátu sa 

presunuli do siedmych oáz M’zab na juhu Alžírska, kde pôsobia dodnes. V Ománe pôsobili tiež 

rozlišní imámovia ibádíje, ktorí sa tam usadili priebežne v 2. / 8. stor. H. / n.l. a vládnu dodnes. 

Zatiaľ posledný ománský sultán-imám Qábús b. Sa’íd je v úrade od r. 1390 H. / 1970 n.l.. 

 Šícitskí Fátimovci (al-fátimíjjún, podľa Muhammadovej dcéry Fátimy) sa vydelili z  toho 

smeru ismácílíje (pozri vyššie), ktorá považovala za skrytého imáma Muhammada b. Ismácíl al-

Maktúma (zomr. / „zmizol“ medzi 179-193 H. / 796-809 n.l.). Jeho údajný potomok, prvý 

fátimovec, Abú Muhammad cUbajdalláh [cAbd Alláh] b. al-Husajn v r. 286 H. / 899 n.l. sa 

prehlásil  za mahdího čím pôsobil rozštiepenie ismácílíje a napokon musel utiecť pred 

konkurenčnou stranou do severnej Afriky. Tam dosiahol značných politických úspechov a v r. 

297 H. / 910 n.l. v Raqqáde (dnešné Tunisko) panovníckym menom al-Mahdí bi-’lláh bol 

vyhlásený kalifom-imámom.  Bolo to nesporným triumfom calíovcov, ktorí si od zavraždenia 

štvrtého rašídí kalifa nepretržite nárokovali politické vodcovstvo nad ummou.  

Tie skupiny ismácílíje, pôsobiace v Churásáne, v Tarnsoxánii a predovšetkým v Iraku 

a v Bahrajne,  ktoré neuznali cUbajdalláha za mahdího, sa začali združovať okolo vedúceho 

ismácílovskej misie (dacwa, z toho dácí „osoba sprevádzajúca misiu“) v Iráku Hamdána Qarmata, 

a podľa neho sa im začalo hovoriť qarmatí (plur. qarámita). Nechválne sa preslávili 

predovšetkým svojou militantnosťou, zastávali jednoznačne protisunnitskú ale aj protifátimovskú 

pozíciu a vytvorili samostatný politický subjekt s centrom v bahrajmskom al-Ahsá’. Kalifov-

imámov sídliacich v Káhire (ale ani v Bagdade) neuznávali a očakávali návrat Muhammada b. 

Ismácíl al-Maktúma ako svojho mahdího. Niekoľkokrát vyrabovali Irak aj mekkánských 

pútnikov, raz skoro dobili dokonca aj Bagdad. Najstraštnejším činom qarmatov pod vedením Abú 

Táhira al-Džannábího bolo dobitie a vyrabovanie Mekky počas púte v r. 311 H. / 930 n.l., keď 

ukradli a odviezli z Kacaby aj čierny kameň, ktorý vrátili až v r. 334 H. / 951 n.l. za výkupné. 

Očakávaný mahdí bol spoznávaný tehdajším vodcom qarámita Abú Táhir al-Džánnábím v r. 319 

H. / 931 n.l. v jednom mladom Peržanovi. Tento však, hneď ako sa ujal úradu, prejavil svoje 

protiarabské cítenie, dal do kliatby Muhammada a ostatných prorokov, zaviedol podivné rituály. 

Až po necelých troch meciacoch, keď začal systematicky popravovať popredných členov 

komunity bol prehlásený za falošného mahdího a následne popravený. Toto fiasko spoločenstvo 

veľmi oslabilo a viedlo k jeho zániku. 
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Fátimovský kalifát (297-567 H. / 910-1171 n.l.) skoro po svojom vzniku presunul svoje 

ťažisko z Maghribu a Ifríqíje do fátimovcami založenej Káhiry (Misr al-Qáhira). Fátimovský 

kalifát v období najväčšieho rozkvetu kontroloval rozsiahle územie od Ifriqíje cez Kyrenaiku 

(Barqa) cez Egypt až po Sýriu. Rozvinul tiež aktívnu a úspešnú misiu (dacwa) po celom 

arabskom východe. Dôležitou epizódou v dejinách fátimovcov je panovanie extravagantného 

a krutého kalifa Abú cAlí al-Mansúr al-Hákima bi-amr Alláh (386-411 H. / 996-1021 „zmizol“), 

ktorý po zavedení radikálnych reforiem a nariadení, v r. 408 H. / 1017 sa prehlásil za hypostázu 

Boha a po krátkom pôsobení „zmizol“ v púšti. Jeho následovníci sú predkovia dnešných Drúzov. 

K ďalšiemu rozštiepeniu došlo po smrti kalifa Abú Tamím Macadd al-Mustanira bi-lláh (427-487 

H. / 1036-1094 n.l.), keď sa ismácílíje rozdelila na dva tábory podľa toho, ktorého jeho syna 

považovali za pravého následníka. Prvá, skupina zástancov následníctva Abú ’l-Qásim Ahmad b. 

al-Mustansir al-Mustaclího bi-lláh (487-495 H. / 1094-1101 n.l.), mustaclíja, sa stala neskôr 

oficiálnou fátimovskou doktrínou. Druhá, odštiepenecká línia, zástancovia nástupníctva Nizára b.  

al-Mustansira (zomr. / „zmizol“ 488 H. / 1095 n.l.) dali vzniknúť nechvalne preslávenému hnutiu 

„asasínov“ (hašíšíja, „uživatelia hašišu“, čo je tendenčné označenie, správnejšie nizáríja). Nizár 

b. al-Mustansir je údajným predkom nizárovských imámov sídliacich v Alamúte. 

Poslední fátimovskí kalifovia, podobne ako ich pendanti v Bagdade, sa zmenili 

v bezmocných „duchovných vodcov“ bez politickej moci, žijúcich izolovane vo svojich palácoch 

pod dohľadom svojich mocných vezírov. Posledný fátimovský vezír, Saláh ad-Dín Júsuf b. Ajjúb 

(al-Ajjúbí; Saladin) v r. 567 H. / 1171 n.l. ukončil vládu fátimovského kalifa Abú Muhammad 

cAbd Alláh al-cÁdida bi-lláh a prijal formálnu nadvládu cAbbásovcov. 

Krátko po vzniku fátimovského kalifátu sa objavil na muslimskom západe ďalší vládca, 

ktorý si nárokoval na zvrchované vodcovstvo nad muslimami. Bol to potomok damaských 

umájjovcov cAbd ar-Rachmán (III.) b. Muhammad an-Násir (317-350 H. / 929-961 n.l.), ktorý sa 

vyhlásil kalifom v neposlednom rade preto, aby nezaostával za svojím fátimovským rivalom 

v Maghribe. Jeho predkovia vládnuci z Cordoby nad muslimskou časťou Ibérskeho polostrova 

(al-Andalus) aj po víťazstve cabbásovcov na východe, sa uspokojili aj so skromným titulom 

amíra. Aj córdobských umájjovský kalifát (317-422 H. / 929-1031 n.l.) zastihol podobný osud 

ako sme to videli v prípade cabbásovcov a fátimovcov. Politické právomoci rýchlo prešli do rúk 

vezírov, ktorí kalifov striedali podľa svojho uváženia. Tak umájjovský kalifát na západe, ktorý 

v dobe svojho najväčšieho rozmachu zahŕňal územie od Saragosy cez Cordobu, Fás a Sidžilmásu 
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až po Sús al-Aqsá, nemal však dlhého trvania, no dal vzniknúť určitej tradícii kalifátu na 

muslimskom západe.  

Vládcovia ďalšej veľkej dynastie, Almorávitov (al-murábitún 465-541 H. / 1073-1147 

n.l.), ktorá znovu zjednotila oblasť al-Andalusu (Cordoba, Sevilla) a severnej Afriky (Fás, 

Marrákeš, Sidžilmása) po období politickej fragmentácie (mulúk at-tawá’if), sa uspokojili s 

titulom amír al-muslimín („veliteľ / knieža muslimov“), ako alternatívou pre cháridžovcami a 

damaskými i bagdadskými kalifmi znehodnoteného titulu amír al-mu’minín.  

V r. 524 H. / 1130 n.l. imám Almohádov (al-muwahhidún), ďalšej významnej dynastie v 

oblasti, cAbd al-Mu’min b. cAlí (524-558 H. / 1130-1163 n.l.) ale už znovu prijali titul kalifa. 

Almohádsky kalifát-imámát (524-674 H. / 1130-1272 n.l.) bol posledným pokusom o zjednotenie 

muslimského západu, aj keď nie poslednou dynastiou v oblasti, ktorá sa pyšnela kalifským 

titulom.  

V r. 962 H. / 1554 n.l. sacdovskí vládcovia južného a centrálneho Maroka (al-Maghrib al-

aqsá), šarífským pôvodom, prijali titul kalifa. No bolo to viac súčasťou ich obrannej taktiky proti 

osmanskej expanzii, ako reálnou ambíciou stať sa politickým a náboženským vodcom všetkých 

muslimov. Sacdovský kalifát existoval v r. 962-1070 H. / 1554-1659 n.l.. 

Zánikom cabbásovského kalifátu v Bagdade v. 656 H. / 1258 n.l. vznikla vážna kríza 

poznačená mongolským vpádom a absenciou kalifa. Kalifát na východe ale skoro obnovil 

energický vládca Egypta mamlúcky sultán Bajbars al-Bundukdárí, ktorý v r. 959 H. / 1961 n.l. v 

Káhire znovu uviedol do úradu cabbásovského kalifa al-Mansúr b. az-Záhir al-Mustansir bi-’lláh 

(659-660 H. / 1261 n.l.). Bolo to priame pokračovanie bagdadského cabbásovského kalifátu 

v Egypte, no kalifovia aj keď ich mená figurovali v piatkových chutbách (piatkové kázanie v 

mešite, kde sa spomína meno kalifu na prvom mieste, ako uznanie jeho moci ako politického a 

náboženského vodcu ummy) v rozsiahlej časti muslimského územia boli celkom bez politickej 

moci a vplyvu, vydaní na milosť a nemilosť sultánov z radov silnej skupiny vojakov-otrokov 

(mamlúk). Boli to dve mamlúcke „dynastie“: bahrí (648-784 H. / 1250-1382 n.l.) turkického, a 

burdží (784-923 H. / 1382-1517 n.l.) čerkeského pôvodu. 

cAbbásovský kalifát v Egypte ukončil v r. 923 H. / 1517 n.l. osmánský sultán Selim (I.) 

Javuz (Krutý), ktorý porazil mamlúkov, dobil Egypt a posledného cabbásovského kalifa 

Mutawakkila calá Alláh (III.) b. al-Mutawakkil b. al-Mustacín (923 H. / 1517 n.l.) odviedol do 

Istanbulu. Po smrti Mutawakkila kalifát prakticky zanikol. Názory sa rôznia o tom či si právom 
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osvojili osmánski (tureckí) vládcovia, titul kalifa. Prvý dokument, ktorý  osmánskeho sultána 

tituluje kalifom je pomerne neskoršieho dáta (1188 H. / 1774 n.l., jedná sa o zmluvu z Küçük 

Kainarja medzi carským Ruskom a Osmánskou ríšou, kde osmánci garantujú nezávislosť 

krymských Tatárov), no väčšina historikov už po „prenesení“ kalifátu do Istanbulu Selímom 

hovorí o osmánskom kalifáte (923-1342 H. / 1517-1924 n.l.) ako o samozrejmej realite. Kalifský 

titul väčšinou sa stal jedným z mnohých titulov osmánskych vládcov, ktorí síce boli formálnymi 

hlavami ummy, ale až na niektoré výnimky, nevenovali sa aktívne kalifským povinnostiam.  

Z novodobých Osmáncov svoju úlohu nábožensko-politického vodcu kalifa chcel naplno uplatniť 

predovšetkým Abdülhamid (II.) (1293-1327 H. / 1876-1909 n.l.). Ten chcel využitím koncepcie 

panislamizmu 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 na 

panislamských zhromaždeniach. Bezprostredne po zrušení osmanského kalifátu v júni 1924 

panislamské zhromaždenie prehlásilo kalifom mekkánského šarífa Husajna b. cAlí z rodu 

Hášimovsov, no ten po dobytí Mekky sacúdským kráľom cAbd al-cAzíz b. Sacúd musel 

abdikovať. Po dvojročných prípravách v máji 1926 bol zvolaný ďalší tzv. Kongres o kalifáte 

(Mu’atamar al-chiláfa) v Káhire. V pozadí kongresu stáli ambície egyptského kráľa Fu’áda, no 

účastníci sa nemohli dohodnúť na osobe nového kalifa, 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. Islamský kongres v Jeruzaleme v r. 1931 napokom 

znamenal definitívny koniec koordinovaných muslimských snáh o znovunastolenie kalifátu. 

Dodnes prežili len niektoré titulatúry pripomínajúce kalifský úrad. Ide o používanie 

označenia amír al-mu’minín (veliteľ / knieža veriacich) marockým panovníkom a chádim al-

harámajn aš-šarífajn (obránca dvoch svetých okrskov, t.j. Mekky a Medíny) saudským vládcom. 

Tieto dynastie použili takéto tituly, ktoré prináležali kalifom vo snahe o islamskú legitimizáciu 
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svojej moci. 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 politického útvaru. Preto ďalšie panislamistické snahy napr. tzv. 

chalifátske hnutie v Indii, a iné, ako aj celoislamské organizácie ako Muslimský svetový kongres 

(Mu’tamar al-cálamí ‘l-islámí), Muslimská svetová liga (Rábitat al-cálam al-islámí), alebo 

Organizácia islamskej konferencie (Munazzama ’l-mu’tamar al-islámí) sa, zatiaľ, márne snažili 

o dosiahnutie islamskej jednoty. 

 

Pramene 

IBN CHALDÚN, Čas království a říší. Mukaddima. Úvod do historie, (přeložil Ivan Hrbek), 

Praha, Odeon, 1972. 

EUBEN, Roxanne L. & ZAMAN, Muhammad Qasim (eds.), Princeton Readings in Islamist 

Thought: Texts and Contexts from al-Banna to Bin Laden, Princeton, Princeton University Press, 

2009. 

MAKAREM, Sami (ed.) The Shi'i Imamate: A Fatimid Interpretation. An Arabic Edition and 

English translation of the Tathbit al-imama, attributed to the Fatimid Caliph-Imam al-Mansur, 

London, Institute of Ismaili Studies – I.B. Tauris, 2013. 

AL-MAWARDI, Abu al-Hasan, The Ordinances of Government. Al-Ahkām as-Sultāniyya wa ’l-

Wilāyāt ad-Dīniyya, Reading, Garnet Publishing, 2000. 

AT-TABARI, Abu Ja’far Muhammad ibn Jabir, The History of al-Tabari, 38 volls., Albany, State 

University of New York Press, 1985-1997.  

 

Literatúra 

ABDUL RAUF, Imam Feisal, Defining Islamic Statehood: Measuring and Indexing 

Contemporary Muslim States, London - New York, Palgrave Macmillan, 2015. 



42 

 

ABDUR RAHMAN, Syed Sabahuddin, “Islamic State in Theory and Practice”, Islamic Studies 

(Islamabad), vol. 23 no. 4 (1984), pp. 389-417. 

ABU-RABI‘, Ibrahim M., Contemporary Arab Thought: Studies in Post-1967 Arab Intellectual 

History, London, Pluto Press, 2004. 

ABU-RABI‘, Ibrahim M. (ed.), The Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought, 

Oxford, Blackwell Publishing, 2006. 

AFSARUDDIN, Asma, „The ‘Islamic State’: Genealogy, Facts, and Myths”, Journal of Church 

and State, vol. 48 no. 1 (Winter 2006), pp. 153-173. 

AFSARUDDIN, Asma, “Caliphate and Imamate”, In: MERI, Josef W. (ed.), Medieval Islamic 

Civilization: An Encyclopedia, London – New York, Routlrdge, 2006, vol. 1, pp. 130-132. 

AGHA, Salih Sacid, The Revolution Which Toppled the Umayyads: Neither Arab nor cAbbasid, 

Leiden - Boston, E.J. Brill, 2003. 

AKBARZADEH, Shahram (ed.), Routledge Handbook of Political Islam, London - New York, 

Routledge, 2012. 

AKBARZADEH, Shahram & SAEED, Abdullah (eds.), Islam and Political Legitimacy, London 

- New York, RoutledgeCurzon, 2003. 

ARJOMAND, Saïd Amir, “Legitimacy and Political Organization: Caliphs, Kings and Regimes”, 

In: IRWIN, Robert (ed.), The New Cambridge History of Islam vol. 4: Islamic Cultures and 

Societies to the End of the Eighteenth Century, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, 

225-305. 

ARNOLD, Sir Thomas W., The Caliphate, London, Oxford University Press, 1924. 

AYOOB, Muhammed, The Many Faces of Political Islam: Religion and Politics in the Muslim 

World, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2008. 

BEHZADI, Hamid, „The Principles of Legitimacy and Its Infulence Upon the Muslim Political 

Theory“, Islamic Studies (Islamabad), vol. 10 (December 1971), pp. 277-290. 



43 

 

BLACK, Antony, The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present, 

Edinburgh, Edinburgh University Press, 22011. 

BROWN, L. Carl, Religion and State: The Muslim Approach to Politics, New York, Columbia 

University Press, 2000. 

BULLIET, Richard W., Religion and the State in Islam: From Medieval Caliphate to the Muslim 

Brotherhood, University of Denver - Center for Middle East Studies, Occasional Paper Series 

No. 2, 2013. 

BUREŠ, Jaroslav, „Státoprávní koncepce v programech islamistických hnutí na Blízkém 

východe“, Mezinárodní vztahy, vol. 37 no. 3 (2002), pp. 5-26. 

DAFTARY, Farhad, The Ismācīlīs: Their History and Doctrines, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2007.  

ENAYAT, Hamid, Modern Islamic Political Thought: The Response of the Shī'ī and Sunnī 

Muslims to the Twentieth Century, London – New York, I.B. Tauris, 2005. 

ENGINEER, Asghar Ali, The State in Islam: Nature and Scope, Gurgaon, Hope India 

Publications, 2006. 

ESPOSITO, John L. & SHAHIN, Emad El-Din (eds.), The Oxford Handbook of Islam and 

Politics, New York – Oxford, Oxford University Press 2013. 

FARSAKH, Andrea M., A Comparison of the Sunnī Caliphate and the Shīcī Imamate”, The 

Muslim World, vol. 59 issue 2 (April 1969), pp. 50-63, 127-141. 

GAISER, Adam R., Muslims, Scholars, Soldiers: The Origin and Elaboration of the Ibādī 

Imāmate Traditions, New York, Oxford University Press, 2010. 

GOMBÁR, Eduard, Moderní dějiny islámských zemí, Praha, Karolinum, 1999. 

HALLAQ, Wael B., The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament, 

New York, Columbia University Press, 2013. 



44 

 

HASSAN, Mona, Longing for the Lost Caliphate: A Transregional History, Princeton - Oxford, 

Princeton University Press, 2016. 

HOFMANN, Murad Wilfiied, “Governing under Islam and the Islamic Political System”, The 

American Journal of Islamic Social Sciences, vol. 18 no. 3 (Summer 2001), pp. 1-16.  

CHEEMA, Sujata Ashwarya, „The Centrality of State in Islam and its Religious Roles: Discourse 

on the Caliphate/State from Early to Modern Islamic History”, Islam and the Modern Age, vol. 

37 no. 2 (May 2006), pp. 112-139. 

KAMALI, Mohammad Hashim, “Characteristics of the Islamic State”, Islamic Studies 

(Islamabad), vol. 32 no. 1 (1993), pp. 17-40. 

KAMALI, Mohammad Hashim, “Caliphate and Political Jurisprudence in Islam: Historical and 

Contemporary Perspectives”, The Muslim World, vol. 106 (April 2016), pp. 384-403. 

KASI, Mirza Djevad Khan, „Das Kalifat nach islamischem Staatsrecht. Eine Historisch-

Dogmatische Studie”, Die Welt des Islams, Bd. 5, H. 4 (March 1918), pp. 189-263. 

KENNEDY, Hugh, The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the 

Sixth to the Eleventh Century, Harlow, Pearson Longman, 2004. 

KENNEDY, Hugh, Caliphate: The History of an Idea, New York, Basic Books, 2016. 

KERSTEN, Carool (ed.), The Caliphate and Islamic Statehood: Formation, Fragmentation and 

Modern Interpretations, 3 volls., Berlin, Gerlach Press, 2015. 

KRÄMER, Gudrun & SCHMIDTKE, Sabine (eds.), Speaking for Islam: Religious Authorities in 

Muslim Societies, Leiden – Boston, E.J. Brill, 2006. 

LAHOUD, Nelly, Political Thought in Islam: A Study in Intellectual Boundaries, New York – 

London, RoutledgeCurzon, 2005. 

LAMBTON, Ann K.S., State and Goverment in Medieval Islam: An Introduction to the Study of 

Islamic Political Theory: The Jurists, New York, RoutledgeCurzon, 2006. 



45 

 

LAPIDUS, Ira M., “The Golden Age: The Political Concepts of Islam”, The Annals of the 

American Academy of Political and Social Science, vol. 524 (November 1992), pp. 13-25. 

LEWIS, Bernard, The Political Language of Islam, Chicago - London, University of Chicago 

Press, 1988. 

MARCH, Andrew F., “Geneaiogies of Sovereignty in Islamic Political Theology”, Social 

Research, vol. 80 no. 1 (Spring 2013), pp. 293-320. 

MENDEL, Miloš, S puškou a Koránem: Pojmy a argumenty soudobého islámského 

fundamentalismu, Praha, Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2008. 

MOTEN, Abdul Rashid, Political Science: An Islamic Perspective, London – New York, 

Palgrave Macmillan, 1996. 

MUIR, Sir William, The Caliphate. Its Rise, Decline and Fall, London, The Religious Tract 

Society, 1892. 

MUTALIB, Hussin & HASHMI, Taj ul-Islam (eds.), Islam, Muslims and the Modern State: 

Case-Studies of Muslims in Thirteen Countries, New York, Palgrave Macmillan, 1996. 

MUZIKÁŘ, Josef a kol., Zápas o novodobý stát v islámském světě. Od mešity k parlamentu, 

Praha, Academia, 1989. 

NEUSNER, Jacob (ed.), God's Rule: The Politics of World Religions, Washington, Georgetown 

University Press, 2003. 

PIRICKÝ, Gabriel, „Alláh, kalif imám a sultán. Spoločenské myslenie a politická moc v 

kalsickom isláme”, In: ŽELIVKA, Jozef a kol., Středomoří v dějinách. Pocta prof. Euradu 

Gombárovi k 60. narozeninám, Praha, Karolinum, 2012, pp. 181-202.  

AL-RASHEED, Madawi & KERSTEN, Carool & SHTERIN, Marat (eds.), Demystifying the 

Caliphate: Historical Memory and Contemporary Contexts, Oxford - New York, Oxford 

University Press, 2015. 



46 

 

REFUDEEN, Mohammed Awais, “Phenomenology versus Historicism: The Case of Imamate”, 

The American Journal of Islamic Social Sciences, vol. 15 no. 2 (Summer 1998), pp. 63-73. 

ROY, Olivier, The Failure of Political Islam, Cambridge, Harvard University Press, 1994. 

SAEED, Abdullah (ed.), Islamic Political Thought and Governance, New York, Routledge, 

2010. 

SAFI, Louay M. „The Islamic State: A Conceptual Framework”, The American Journal of 

Islamic Social Sciences, vol. 8 no. 2 (September 1991), pp. 221-234.  

SIEGMAN, Henry, “The State and The Individual n Sunni Islam”, The Muslim World, vol. 54 

issue 1 (January 1964), pp. 14-26. 

TAMADONFAR, Mehran, The Islamic Polity and Political Leadership: Fundamentalism, 

Sectarianism, and Pragmatism, Boulder, Westview Press, 1989. 

TIBI, Bassam, Der wahre Imam. Der Islam von Mohammed bis zur Gegenwart, München, Piper, 

2001. 

 



47 

 

Všeobecná bibliografia 

 

Pramene 

HAERI, Šajch Fadhlalla, Základy islámu, Praha, Votiba, 1996 = Islám, Bratislava, Ikar, 2000. 

IBN ISHÁK, Život Muhammada Posla Božieho, (preložil Ján Pauliny), Bratislava, Ústav pre 

vzťahy štátu a cirkví, 2003. 

AL-KISÁ´Í, Abú ´l-Hasan, Kniha o počiatku a konci. Islamské mýty a legendy, Bratislava, 

Tatran, 1980. 

Korán, (preložil Abdulwahab Al-Sbenaty), preklad do slov. jaz. s vysvetlivkami, 2 volls., 

Bratislava, LEVANT, 2013. on-line ed.: http://www.isla-sk.sk/sk  

Korán, (preložil Ivan Hrbek), Praha, Odeon, 1972 a mnohé ďalšie vydania. 

LANDOLT, Hermann & SHEIKH, Samira & KASSAM, Kutub (eds.), An Anthology of Ismaili 

Literature: A Shici Vision of Islam, London – New York, I.B. Tauris - The Institute of 

Ismaili Studies, 2008. 

AN-NAWAWÍ, Imán Jahjá, Záhrady Spravedlivých. Sbírka výroků proroka Muhammada, Praha, 

AMB, 2008. 

SOBHANI, Ayatollah Jacfar, Doctrines of Shici Islam: A Compendium of Imami Beliefs and 

Practices, New York – London, I.B. Tauris - The Institute of Ismaili Studies, 2001. 

TABATABAI, Allamah Sayyed Muhammad Husayn, Shi’ite Islam, Albany, State University of 

New York Press, 1975. 

 

Literatúra 

BAHBOUH, Charif, FLEISSIG, Jiří, Malá encyklopedie islámu, Praha, 1993. 

BRETT, Michael, FORMAN, Werner, Mauri: Islám na Západe, Bratislava, Tatran, 1989. 

CORNE, Patricia, COOK, Michael, Hagarism: The Making of the Islamic World, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1977. 

COOK, Michael, Muhammad, Praha, Odeon - Argo, 1994. 

DAFTARY, Farhad, The Ismācīlīs: Their History and Doctrines, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2007. 

http://www.isla-sk.sk/sk


48 

 

DAKAKE, Maria Massi, The Charismatic Community: Shicite Identity in Early Islam, Albany, 

State University of New York Press, 2007. 

DELCAMBROVÁ, Anne-Marie, Muhammad slovo Alláhovo, Bratislava, Slovart, 1996. 

DENNY, Frederick M., Islám a muslimská obec, Praha, Prostor, 1998. 

ELIADE, Mircea, O islame, Bratislava, Ikar, 2002. 

The Encyclopedia of Islam, New Edition, 12 volls. + index, Leiden, E.J. Brill, 1986-2004. 

Encyclopaedia of the Qur’ān, 6 volls., Leiden - Boston, E.J. Brill, 2001-2006. 

ESACK, Farid, The Qur’an: User’s Guide, Oxford, Oneworld, 2007. 

ESPOSITO, John (ed.), Islam, Oxford, Oxford University Press, 2002. 

GEBELT, Jiří a kol., Ve stínu islámu: menšinová náboženství na Blízkém východě, Praha, 

Vyšehrad, 2017. 

GEERTZ, Clifford, Islam Observed. Religious Developement in Morocco and Indonesia, New 

Haven – London, Yale University Press, 1968. 

GOMBÁR, Eduard, Úvod do dějin islámských zemí, Praha, Najáda, 1994. 

EL GUINDI, Fadwa, By Noon Prayer: The Rhythm of Islam, Oxford - New York, Berg, 2008. 

HILLENBRANDOVÁ, Carole, Islám: historie, současnost a perspektivy, Praha, Paseka 2017. 

Judaismus, křesťanství, islám, H. Pavlincová & B. Horyna (eds.), Olomouc, Nakladatelství 

Olomouc, 2003. 

KAUFMANN, Hans, Maurové a Evropa, Praha, Panorama, 1982. 

KROPÁČEK, Luboš, Duchovní cesty islámu, Praha, Vyšehrad, 1993. 

KŘIKAVOVÁ, Adéla, MENDEL, Miloš, MÜLLER, Zdenĕk, Islám: ideál a skutečnost, Praha, 

Panorama, 1990, 2003. 

LUNDE, Paul, Islám, Bratislava, Knižný klub, 2004. 

MALIK, Zafar Abbas & SARDAR, Ziauddin, Islám, Praha, Portál, 2004. 

MENDEL, Miloš, Muslimové a jejich svět: o víře, zvyklostech a smýšlení vyznavačů islámu,  

Praha, Dingir, 2018. 

MÜLLER, Zdeněk, Islam, historie a současnost, Praha, Svoboda, 1997. 



49 

 

NASR, Seyyed Hossein & DABASHI, Hamid & NASR, Seyyed Vali Reza (eds.), Shi'ism: 

Doctrines, Thought, and Spirituality, Albany, State University of New York Press, 1988. 

OSTŘANSKÝ, Bronislav, Malá encyklopedie islámu a muslimské společnosti, Praha, Libri, 

2009. 

PETRÁČEK, Karel, Islám a obraty času, Praha, Orbis, 1969. 

PETRÁČEK, Karel, HRBEK, Ivan, Muhammad, Praha, Orbis, 1967. 

REYNOLDS, Gabriel Said (ed.), The Qur'an in Its Historical Context, London - New York, 

Routledge, 2008. 

ROBINSON, Francis, Svĕt islámu, Praha, Knižní klub, 1996. 

TAUER, Felix, Svĕt islamu. Jeho dĕjiny a kultura, Praha, Odeon, 1984, 2007. 

VESELÝ, Rudolf, Přehled politických a kulturních dějin islámských zemí od vzniku islámu do 

konce 18. století, 2 volls., Praha, Karolinum, 1991. 

WATT, Montgomery W., Muhammad. Prophet and Statesman, New York, Oxford University 

Press, 1969. 

 

 



50 

 

Príloha I: Kalifovia a imámovia na arabskom Blízkom východe a v severnej Afrike 

(prehľad dynastií a jedincov) 

 

v úrade       podľa hidžry:            a občianskeho /  

                                                                                              kresťanského  

                                                                                              letopočtu: 

„správne vedení“ (ar-rašídún) kalifovia  

 

Abú Bakr b. Abí Quháfa as-Siddíq    11-13   632-634 

cUmar b. al-Chattáb      13-23   634-644 

cUthmán b. cAffán      23-35   644-656 

cAlí b. Abí Tálib      35-41   656-661 

 

 

 šícitskí imámovia 

 

(1.) cAlí b. Abí Tálib      zomr.   41  661 

(2.) al-Hasan b. cAlí (→ šarífovia1)    zomr.   49  669 

(3.) al-Husajn b. cAlí      zomr.   61  680 

(4.) cAlí b. Husajn Zajn al-cÁbidín    zomr.   95  714 

(5.) Muhammad b. cAlí al-Báqir    zomr. 115  733 

(5.) Zajd b. cAlí (imám zajdíje2)    zomr. 122  740 

(6.) Džacfar b. Muhammad as-Sádiq    zomr. 148  765 

                                                           
1 Šaríf (arab. vznešený), rody odvozujúce svoj pôvod od imáma al-Hasana. Vládli do r. 1924 v Mekke, do r. 1958 v 

Iráku a dodnes vládnu v Jordánsku  a v Maroku, sú ale sunniti a nepoužívajú titul imáma, aj keď dnešný marocký 

panovník Muhammad VI. používa titul amír al-mucimín (veliteľ veriacich), ktorý začal používať ešte jeho otec 

Hasan II. 
2 Zajidskí imámovia pôsobili najprv v Hidžázi, v Tabaristáne a v Balúdžistáne, napokom sa usadili v Jemene kde 

dynastia zajidskích imámov vládla od r. 285 H. / 898 n.l. do r. 1382 H. / 1962 n.l., nepretržite 66 generácií. 
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(7.) Ismácíl b. Džacfar al-Mubárak  

(imám ismácílíje)      zomr. 136  754 

(7.) Muhammad b. Ismácíl al-Maktúm [al-Majmún] 

(imám ismácílíje3)    zomr. / „zmizol“ medzi 179-193  796-809 

(7.) Músá b. Džacfar al-Kázim    zomr. 183  799 

(8.) cAlí b. Músá ar-Ridá     zomr. 183  799 

(9.) Muhammad b. cAlí al-Džawád    zomr. 220  835 

(10.) cAlí b. Muhammad al-Hádí    zomr. 254  868 

(11.) Hasan b. cAlí al-cAskarí     zomr. 260  872 

(12.) Muhammad b. Hasan al-Mahdí4           zomr. / „zmizol“ 260 ?  872 ? 

(imám ithnácašaríje)      

 

 

 umajjovskí kalifovia 

 

Mucáwija (I.) b. Abí Sufján       41-  60  661-680 

Jazíd (I.) b. Mucáwija        60-  64  680-683 

Mucáwija (II.) b. Jazíd        64   683-684 

Marwán (I.) b. al-Hakam       64-  65  684-685 

cAbd al-Malik b. Marwán       65-  86  685-705 

al-Walíd (I.) b. cAbd al-Malik       86-  96  705-715 

Sulajmán b. cAbd al-Malik       96-  99  715-717 

cUmar (II.) b. cAbd al-cAzíz       99-101  717-720 

                                                           
3 Muhammada b. Ismácíl al-Maktúma uznala vätšina ismacílíje za skrytého imám-mahdího, menšinový smer 

(mubárakíja) pripisje túto hodnosť Ismácílovi b. Džacfar al-Mubárakovi. Z tejto geneologickej línie údajne pochádza 

aj zakladateľ fátimovskej dynastie cUbajdalláha (Abú Muhammad cUbajdalláh b. al-Husajn b. Ahmad b. cAbd Alláh 

b. Muhammad b. Ismácíl al-Mahdí bi-’lláh). 
4 Je sporná už aj samotná historická existencia. Údajne ho videla len úzka elita a zmizol na trhu v Samarrá v r. 260 

H. / 872 n.l., keď mal odísť do ústrania (ghajba). „Malá neprítomnosť” (perz. ghajbat-i sughrá) imáma trvala 260 H. 

/ 872 n.l. až 329 H. / 939 n.l., potom sa začala jeho „veľká neprítomnosť” (perz. ghajbat-i kubra), ktorá trvá podľa 

ithnácašaríjovskej doktríny do konca vekov. 
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Jazíd (II.) b. cAbd al-Malik     101-105  720-724 

Hišám b. cAbd al-Malik     105-125  724-743 

al-Walíd (II.) b. Jazíd      125-126  743-744 

Jazíd (III.) b. al-Walíd      126   744 

Ibráhím b. al-Walíd      126   744 

Marwán (II.) b. Muhammad     127-132  744-750 

 

 

 cabbásovskí kalifovia 

 

Abú ’l-cAbbás b. Muhammad as-Saffáh   132-136    750-  754 

Abú ’l-Džacfar b. Muhammad al-Mansúr    136-158    754-  775 

Muhammad b. al-Mansúr al-Mahdí    158-169    775-  785 

Músá b. al-Mahdí al-Hádí     169-170    785-  786 

Hárún b. al-Mahdí ar-Rašíd     170-193    786-  809 

Muhammad b. ar-Rašíd al-Amín    193-198    809-  813 

cAbd Alláh b. ar-Rašíd al-Ma’mún    198-218    813-  833 

Muhammad b. ar-Rašíd al-Muctasim bi-’lláh   218-227    833-  842 

Hárún b. al-Muctasim al-Wáthiq bi-’lláh   227-232    842-  847 

Džacfar b. al-Muctasim al-Mutawakkil calá Alláh  232-247    847-  861 

Muhammad b. al-Mutawakkil al-Muntasir bi-’lláh (I.) 247-248    861-  862 

Ahmad b. Muhammad b. al-Muctasim al-Mustacín bi-’lláh 248-252    862-  866 

Muhammad b. al-Mutawakkil al-Muctazz bi-’lláh  252-255    866-  869 

Muhammad b. al-Wáthiq al-Muhtadí bi-’lláh   255-256    869-  870 

Ahmad b. al-Mutawakkil al-Muctamid calá Alláh  256-279    870-  892 

Ahmad b. al-Muwaffaq al-Muctadid bi-’lláh   279-289    892-  902 

cAlí b. al-Muctadid al-Muktafí bi-’lláh   289-295    902-  908 
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Džacfar b. al-Muctadid al-Muqtadir bi-’lláh   295-320    908-  932 

Muhammad b. al-Muctadid al-Qáhir bi-’lláh   320-322    932-  934 

Ahmad b. al-Muktadir ar-Rádí bi-’lláh   322-329    934-  940 

Ibráhím b. al-Muqtadir al-Muttaqí bi-’lláh   329-333    940-  944 

cAbd Alláh b. al-Muktafí al-Mustakfí bi-’lláh  333-334    944-  946 

al-Fadl b. al-Muqtadir al-Mutíc bi-’lláh   334-363    946-  974 

cAbd al-Karím b. al-Mutíc at-Tá’ic bi-’lláh   363-381    974-  991 

Ahmad b. Isháq b. al-Muqtadir al-Qádir bi-’lláh  381-422    991-1031 

cAbd Alláh b. al-Qádir al-Qá’im bi-amr Alláh   422-467  1031-1075 

cAbd Alláh b. Muhammad al-Muqtadí bi-amr Alláh  467-487  1075-1094 

Ahmad b. al-Muqtadí al-Mustazhir bi-’lláh   487-512  1094-1118 

al-Fadl b. al-Mustazhir al-Mustaršid bi-’lláh   512-529  1118-1135 

Mansúr b. al-Mustazhir ar-Rašíd bi-’lláh   529-530  1135-1136 

Muhammad b. al-Mustazhir al-Muqtafí bi-amr Alláh 530-555  1136-1160 

Júsuf b. al-Muqtafí al-Mustandžid bi-’lláh   555-566  1160-1170 

al-Hasan b. al-Mustandžid al-Mustadíc bi-amr Alláh  566-575  1170-1180 

Ahmad b. al-Mustadíc an-Násir li-dín Alláh   575-622  1180-1225 

Muhammad b. an-Násir az-Záhir bi-’lláh   622-623  1225-1226 

al-Mansúr b. az-Záhir al-Mustansir bi-’lláh (II.)  623-640  1226-1242 

cAbd Alláh b. al-Mustansir al-Mustacsim bi-’lláh  640-656  1242-1258 

 

 

 cabbásovskí kalifovia (v Egypte) 

 

al-Mansúr b. az-Záhir al-Mustansir bi-’lláh   659-660  1261 

al-Hákim bi-amr Alláh (I.) b. al-Hasan   660-701  1261-1302 

al-Mustaqfí bi-amr Alláh (I.) b. al-Hákim   701-740  1302-1340 
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al-Wáthiq bi-’lláh (I.) b. al-Hákim    740-741  1340-1341 

al-Hákim bi-amr Alláh (II.) b. al-Mustaqfí   741-753  1341-1352 

al-Muctadid bi-’lláh (I.) b. al-Mustaqfí   753-763  1352-1362 

al-Mutawakkil calá Alláh (I.) b. al-Muctadid   763-779  1362-1377 

al-Muctasim bi-’lláh b. al-Wáthiq    779   1377 

al-Mutawakkil calá Alláh (I.) b. al-Muctadid   779-785  1377-1383 

al-Wáthiq bi-’lláh (II.) b. al-Wáthiq    785-788  1383-1386 

al-Muctasim bi-’lláh b. al-Wáthiq    788-791  1386-1389 

al-Mutawakkil calá Alláh (I.) b. al-Muctadid   791-808  1389-1406 

al-Mustacín bi-’lláh b. al-Mutawakkil    808-816  1406-1414 

al-Muctadid bi-’lláh (II.) b. al-Mutawakkil   816-845  1414-1441 

al- Mustaqfí bi-amr Alláh (II.) b. al-Mutawakkil  845-855  1441-1451 

al-Qá’im bi-amr Alláh b. al-Mutawakkil   855-859  1451-1455 

al-Mustandžid bi-’lláh  b. al-Mutawakkil   859-884  1455-1479 

al-Mutawakkil calá Alláh (II.) b. al-Mustacín   884-903  1479-1497 

al-Mustamsik bi-’lláh b. al-Mutawakkil b. al-Mustacín 903-914  1497-1508 

al-Mutawakkil calá Alláh (III.) b. al-Mutawakkil  914-922  1508-1516 

al-Mustamsik bi-’lláh b. al-Mutawakkil b. al-Mustacín 922-923  1516-1517 

al-Mutawakkil calá Alláh (III.) b. al-Mutawakkil  923   1517 

 

 

 osmanskí kalifovia 

 

Selim (I.) Javuz        923-  926  1517-1520 

Süleyman (I.) Kanuni        926-  974  1520-1566 

Selim (II.)         974-  982  1566-1574 

Murad (III.)         982-1003  1574-1594 
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Mehmed (III.)       1003-1012  1594-1603 

Ahmed (I.)       1012-1026  1603-1617 

Mustafa (I.)       1026-1027  1617-1618 

Osman (II.)       1027-1031  1618-1622 

Mustafa (I.)       1031-1032  1622-1623 

Murad (IV.)       1032-1049  1623-1640 

Ibrahim       1049-1058  1640-1648 

Mehmed (IV.)       1058-1099  1648-1687 

Süleyman (II.)       1099-1102  1687-1691 

Ahmed (II.)       1102-1106  1691-1695 

Mustafa (II.)       1106-1115  1695-1703 

Ahmed (III.)       1115-1143  1703-1731 

Mahmud (I.)       1143-1168  1731-1754 

Osman (III.)       1168-1171  1754-1757 

Mustafa (III.)       1171-1187  1757-1773 

Abdülhamid (I.)      1187-1203  1773-1789 

Selim (III.)       1203-1222  1789-1807 

Mustafa (IV.)       1222-1223  1807-1808 

Mahmud (II.)       1223-1255  1808-1839 

Abdülmecid (I.)      1255-1277  1839-1861 

Abdülaziz       1277-1293  1861-1876 

Murad (V.)       1293   1876 

Abdülhamid (II.)      1293-1327  1876-1909 

Mehmed (V.) Reşad      1327-1336  1909-1918 

Mehmed (VI.) Vahidüddin     1336-1341  1918-1922 

Abdülmecid (II.)      1341-1342  1922-1924 
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fátimovskí kalifovia-imámovia (ismácílíja) 

 

Abú Muhammad cUbajdalláh [cAbd Alláh] al-Mahdí bi-’lláh 297-322    910-  934 

Abú ’l-Qásim Muhammad al-Qá’im bi-’lláh   322-334    934-  946 

Abú Táhir Ismácíl al-Mansúr     334-341    946-  953 

Abú Tamím Macadd al-Mucizz li-dín Alláh   341-365    953-  975 

Abú Mansúr Nizár al-cAzíz bi-’lláh    365-386    975-  996 

Abú cAlí al-Mansúr al-Hákim  bi-amr Alláh          „zmizol“ 386-411    996-1021 

Abú ’l-Hasan cAlí az-Záhir li-iczáz dín Alláh   411-427  1021-1036 

Abú Tamím Macadd al-Mustanir bi-’lláh5   427-487  1036-1094 

Abú ’l-Qásim Ahmad al-Mustaclí bi-’lláh   487-495  1094-1101 

Abú cAlí al-Mansúr al-Ámir bi-ahkám Alláh6  495-525  1101-1131 

Abú ’l-Majmún cAbd al-Madžíd al-Háfiz li-dín Alláh 525-544  1131-1149 

Abú ’l-Mansúr Ismácíl az-Záfir bi-amr Alláh   544-549  1149-1154 

Abú ’l-Qásim cÍsá al-Fá’iz bi-nasr Alláh   549-555  1154-1160 

Abú Muhammad cAbd Alláh al-cÁdid li-dín Alláh  555-567  1160-1171 

 

   

umajjovskí kalifovia (v al-Andalus) 

 

cAbd ar-Rachmán (III.) b. Muhammad an-Násir  317-350    929-  961 

al-Hakam (II.) b. cAbd ar-Rachmán al-Mustansir  350-366    961-  976 

Hišám (II.) b. al-Hakam al-Mucajjad    366-399    976-1009 

                                                           
5 Po jeho smrti sa rozdelila ismácílíja na dva tábory podľa toho ktorého jeho syna považovali za pravého následníka. 

Prvá, skupina zastáncov následníctva Ahmad b. al-Mustansir al-Mustaclího bi-’lláh (mustaclíja), sa stal neskvôr 

oficiálnou fátimovskou doktrínou, zatiaľ čo druná línia zastánci nástupníctva Nizára b. al-Mustansira („zmizol“ 488 

H. / 1095 n.l.) (nizáríja – „asasíni“), ktorý je údajným predkom alamútských imámov. 
6 Mustaclíja sa rozdelila na háfizí (zastánci imáma / kalifa cAbd al-Madžíd b. al-Ámir al-Háfiza li-dín Alláh) a tajjibí 

(zastánci imáma at-Tajjiba b. al-Ámir, „zmizol“ v r. 525 H. / 1131 n.l.) smer, z ktorých ten posledný, ako jediný 

z frakcií mustaclíje, sa dochoval až po dnes. 
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Muhammad (II.) b. Hišám al-Mahdí    399-400  1009 

Sulajmán b. al-Hakam al-Mustacín    399-407  1009-1016 

Hišám (II.) b. al-Hakam al-Mucajjad    400-403  1010-1013 

cAlí b. Hammúd an-Násir     407-409  1016-1018 

cAbd ar-Rachmán (IV.) b. Muhammad al-Murtadá  408-409  1018-1019 

al-Qásim       409-414  1019-1023 

cAbd ar-Rachmán (V.) b. Hišám    414   1023 

Muhammad (III.) b. cAbd ar-Rachmán al-Mustakfí  414-416  1023-1025 

Jahjá        416-417  1025-1026 

Hišám (III.) b. cAbd ar-Rachmán b. M. al-Mutcadd  417-422  1026-1031 

 

 

 almohádskí (al-muwahhidún) kalifovia-imámovia 

 

cAbd al-Mu’min b. cAlí     524-558  1130-1163 

Abú Jacqúb Júsuf (I.)      558-580  1163-1184 

Abú Júsuf Jacqúb al-Mansúr     580-595  1184-1199 

Muhammad an-Násir      595-610  1199-1213 

Júsuf (II.) al-Mustasir      610-620  1213-1223 

cAbd al-Wáhid (I.)      620   1223-1224 

cAbd Alláh b. al-Mansúr al-Ádil    620-624  1224-1227 

Jahjá b. an-Násir al-Muctasim     624   1227 

Idrís (I.) b. al-Mansúr al-Mu’min    624-630  1227-1232 

cAbd al-Wáhid (II.) ar-Rašíd     630-640  1232-1242 

cAlí as-Sacíd       640-646  1242-1248 

cUmar al-Murtadá      646-665  1248-1266 

Idrís (II.) b. Muhammad al-Wáthiq    665-668  1266-1269 
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 sacdovskí kalifovia (Maroko) 

 

Muhammad (I.) aš-Šajch al-Mahdí      962-  965  1554-1557 

cAbd Alláh al-Ghálib        965-  982  1557-1574 

Muhammad (II.) al-Mutawakkil al-Maslúch     982-  984  1574-1576 

Abú Marwán cAbd al-Malik       984-  986  1576-1578 

Ahmad (I.) al-Mansúr        986-1012  1578-1603 

Muhammad (III.) aš-Šajch al-Ma’umún   1012-1016  1603-1607 

Zajdán an-Násir      1016-1037  1607-1628 

cAbd Alláh al-Wásik (Marrákeš)    1037-1040  1628-1631 

al-Walíd       1040-1046  1631-1636 

Muhammad (IV.) al-Asghar     1046-1065  1636-1654 

Ahmad (II.) al-cAbbás (Marrákeš)    1065-1070  1654-1659 

   

 

rustemovskí (Tahart) kalifovia-imámovia  (chawáridž - ibádíja7) 

 

cAbd ar-Rachmán b. Rustem     160-168  777-785 

cAbd al-Wahháb b. cAbd ar-Rachmán   168-208  785-824 

Abú Sa’íd al-Aflak b. cAbd al-Wahháb   208-258  824-872 

Abú Bakr b. al-Aflak      258-281  872-894 

Abú Hátim Júsuf      281-294  894-907 

Jacqúb b. al-Aflak      294-296  907-909 

                                                           
7 V Ománe pôsobili tiež rozlišní imámovia ibádíje, ktorí sa tam usadili priebežne v 2. / 8. stor. H. / n.l. a vládnu 

dodnes. Zatiaľ posledný ománský sultan-imám Qábús b. Sa’íd je v úrade od r. 1390 H. / 1970 n.l.. 
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 „príležitostní“ / „dočasní“  

kalifovia / imámovia 

 

cAbd Alláha b. az-Zubajr (kalif a mahdí, Mekka)      63-    74    683-  693 

 

Muhammad b. al-Hanafíja (imám a mahdí, Kúfa)      66-    68    685-  687 

 

Muhammad Ahmad al-Mahdí (mahdí, Sudán)  1298-1302  1881-1885 

cAbdulláh b. Muhammad at-Ta’ájiší (kalif, Sudán)  1302-1315  1885-1898 

 

Husajn b. cAlí (kalif, Mekka)     1342   1924 
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