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Úvod
Matej Karásek


Migrácia je témou, ktorej sa v ostatnom čase nielen na Slovensku venovala mimoriadna
pozornosť. Migrácia, migranti, migračná kríza. Tieto výrazy takpovediac predávali noviny,
rozhodovali voľby a stávali sa nielen námetom diskusií počas rodinných nedeľných obedov, ale aj
jablkom sváru rozpútavajúcim neraz mimoriadne divoké názorové prestrelky na sociálnych sieťach.
Občas sa zdá, že za posledné roky je jedným z najväčších „objavov“ politického, mediálneho a
verejného diskurzu na Slovensku práve slovo „migrant“. A ako to už s novotami nezriedka býva,
aj tento „objav“ vyvolal rozpačité, rozporuplné i vyhrotené reakcie.
Avšak mnoho výrazov, ktoré s migráciou súvisia, bolo vo svete akademikov „vynájdených“
i vysvetlených už pomerne dávno a tieto pojmy boli už dlho pred migračnou krízou v centre
pozornosti mnohých vedcov na Slovensku i vo svete. Hoci nie je našou momentálnou ambíciou
vyhodnocovať, či do hlučnej riavy domácej verejnej debaty príliš neprenikol hlas odborníkov preto,
lebo ich častokrát rozvášnený dav odmietol vypočuť alebo preto, že nehovorili príliš nahlas
(prípadne v jazyku zrozumiteľnom širokej verejnosti), v každom prípade takzvaná migračná kríza
znovu zmobilizovala mnohých vedcov, aby svoje poznanie v oblasti migrácie aktualizovali nielen
vo vzťahu k novým historickým okolnostiam, ale aj ku kontextom spoločenských reflexií týchto
okolností. Na situáciu sa zo svojho uhla pohľadu pokúsili zareagovať aj traja religionisti z Katedry
porovnávacej religionistiky (FiF UK). Tí sa rozhodli na súčasné podoby migrácie pozrieť optikou
vedeckého skúmania náboženstva. Podnetom pre takýto prístup bol najmä fakt, že práve
náboženstvo sa stáva termínom i argumentom, ktorý vo verejnej debate kráča v tesnom závese za
pojmom migrácia.
Predložená publikácia pozostáva z troch prípadových štúdií, ktoré i do samotnej snahy o
religionistické uchopenie fenoménu migrácie a jej percepcií vstupujú z pomerne nečakaných
smerov. Ak totiž jestvuje čosi, čo je spoločným menovateľom všetkých troch štúdií, tak je to väčšmi
než spoločná téma, skôr spoločná snaha prispieť do mozaiky vedeckého poznania i do
spoločenskej debaty prostredníctvom materiálov z oblastí, o ktorých sa v diskusii akademickej i
verejnej hovorí málo.
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Prvým takýmto príspevkom je text Romana Kečku, ktorý analyzuje, aké postoje k migrácii
a migračnej kríze zaujali predstavitelia rímskokatolíckej cirkvi v krajinách Vyšehradskej štvorky. Vo
svojej štúdii potom tieto postoje nielen porovnáva s prístupom rímskokatolíckej cirkvi v Rakúsku,
ale aj sleduje mieru, s akou sa odchyľujú od stanovísk pápeža, ako najvyššej cirkevnej autority.
Kým mnohí tlmočia svoje obavy z migrácie z Blízkeho východu prostredníctvom
argumentu, že sa s ňou do Európy dostávajú aj islámskí radikáli, Attila Kovács sa v druhej štúdii
tejto publikácie podujal venovať práve reprezentáciám migrácie v samotných islamistických
hnutiach. Zameral sa pritom na palestínske islamistické organizácie a na odrazy migrácie v ich
ideológiách a vizuálnej tvorbe.
K napísaniu štúdie, uzatvárajúcej túto publikáciu, motivovala jej autora Mateja Karáska aj
obľúbená populistická hypotéza, ktorá predpokladá, že v akejsi obrátenej migračnej situácii by sa
obyvatelia Západu na – rozdiel od imigrantov z menej ekonomicky rozvinutých častí sveta –
bezproblémovo prispôsobili kultúre a životnému štýlu hostiteľskej krajiny. Autor sa na základe
etnografického materiálu z indického mesta Vrindávan, kam prúdia zástupy neindických
príslušníkov hnutia Haré Krišna, snaží poukázať na skutočnosť, že takéto situácie sa skutočne dejú
a pôsobenie migrantov zo Západu sa môže viac než na idylickú adaptáciu na domáce kultúrne
prostredie ponášať skôr na niekdajšiu koloniálnu prax západných veľmocí v kolonizovaných
krajinách. Matej Karásek sa vo svojom texte zároveň snaží upozorniť aj na to, že modernita
umožňuje náboženstvám putovať svetom už aj bez sprievodu migrujúcich ľudí.
Ústredným motívom tejto publikácie je teda motív náboženstva na cestách a ako dokladajú
všetky tri štúdie, migračné trasy náboženstiev neprechádzajú len priestorom, ale – čo je snáď ešte
dôležitejšie –

vedú aj mysľami ľudí. Táto kniha sa pokúša na príklade troch špecifických

tematických i geografických areálov predložiť akúsi mapu miest, kde sa putovanie náboženstiev v
priestore i v ľudských mysliach stretá, kde náboženstvo v mysli otvára cestu putovaniu náboženstva
v priestore alebo naopak miest, kde jedno druhému cestu všemožne zahatáva. Inými slovami, táto
kniha mapuje miesta, kde sa tieto cesty pokojne prelínajú, ale aj miest, kde sa navzájom nebezpečne
krížia.
Táto publikácia vychádza v rámci grantu VEGA 1/0615/17 „Migrácia blízkovýchodných
náboženských minorít ako vedecká a spoločenská výzva”.

4

Zrážka náboženstiev. Blízkovýchodná utečenecká kríza
a rímskokatolícka cirkev v strednej Európe
Roman Kečka


Téma migrácie1 sa v stredoeurópskom priestore stala aktuálnou až naliehavou počas roka
2015, keď prudko rástol počet utečencov a migrantov, ktorí sa do Európy dostávali najmä tzv.
balkánskou trasou. Tá viedla Balkánom a mnohí utečenci a migranti pokračovali do svojich
cieľových krajín ako Nemecko alebo Švédsko cez Maďarsko a Rakúsko. To, čo ľudia dovtedy videli
len na televíznej obrazovke a čo sa týkalo najmä krajín stredomorskej oblasti, zrazu mali pred
vlastnými očami, keď trasa utečencov a migrantov viedla z Budapešti do Viedne, čiže neďaleko
našich hraníc a niektoré skupinky zachádzali aj na naše územie. Obyvatelia Slovenska síce vedeli,
že polícia zadržala niekoľko skupiniek utečencov a migrantov najmä na našej východnej hranici,
no mnohotisícový pohybujúci sa dav v lete roku 2015 doslova vyrážal dych. Masová migrácia sa
stala dennou mediálnou témou a na Slovensku aj súčasťou predvolebnej kampane pred voľbami
v marci 2016. V časti obyvateľstva nastalo zdesenie z možného ohrozenia množstvom
prichádzajúcich ľudí, ktorí im boli cudzí svojím výzorom, jazykom, kultúrou a v neposlednej miere
aj náboženstvom. Medzi nimi boli aj príslušníci menšinových blízkovýchodných kresťanských
cirkví, ktorých vzťah k väčšinovému islamu bol u nás tiež (aj keď skôr okrajovou) témou
spoločenskej diskusie. Keďže drvivá väčšina prichádzajúcich vyznávala islam, „strach z islamizácie“
sa stal zastrešujúcim pojmom vyjadrovaných obáv (Hafez 2015: 19 – 26). Obavy z islamu boli
umocňované správami o expanzii tzv. Islamského štátu, ktorého radikálnosť a brutalita
dominovala v správach zo zahraničia. Islamofóbne nálady európskeho obyvateľstva posilňovali aj
teroristické útoky v niektorých krajinách západnej Európy. Aj keď sa migračná kríza ani teroristické
útoky nedotýkali celého priestoru krajín Vyšehradskej štvorky a priamo zasiahla len Maďarsko
a s ním susediace Rakúsko, otázka masovej migrácie sa stala spoločenskou a politickou témou,
ktorá dospela k jednoznačnému politickému odmietnutiu prijímania utečencov a migrantov z tejto
migračnej vlny a k odmietaniu kvót na ich rozdelenie medzi jednotlivé štáty, ako to navrhovala
Európska únia. Verejná mienka bola rozdelená, politici väčšinovo prijímanie utečencov a migrantov
odmietali, mienkotvorné média sa väčšinovo prezentovali otvorenosťou voči témam migrácie.
K používaniu pojmov migrácia, migrant, utečenec pozri https://euractiv.sk/section/spravodlivost-avnutro/opinion/utecenci-migracia-dojmy-pojmy/ a
http://www.unis.unvienna.org/unis/sk/pressrels/2015/unisinf513.html.
1
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Téma migrácie sa preniesla aj do cirkevného prostredia, kde sa však nestala len témou
charitatívneho postoja, ale komplexného, cirkevno-politického postoja. Keďže vo všetkých
krajinách Vyšehradskej štvorky je najpočetnejšou cirkvou rímskokatolícka (aj keď s rôznym
podielom na celkovej populácii), jej postoj sa stal dôležitým príspevkom k celospoločenskej debate.
Táto štúdia si dáva za cieľ analyzovať postoje hierarchie rímskokatolíckej cirkvi v krajinách
Vyšehradskej štvorky – na Slovensku, v Česku, v Maďarsku a v Poľsku – voči utečencom a
migrantom v kontexte masovej migrácie v rokoch 2015 a 2016 a porovnať ich s postojmi
rímskokatolíckej cirkvi v Rakúsku, ktoré je považované za kultúrne a nábožensky najbližšiu krajinu
k štátom Vyšehradskej štvorky a už niekoľko desiatok rokov má skúsenosť s prijímaním utečencov
a migrantov z Európy i mimo nej. Keďže rímskokatolícka cirkev je svojou štruktúrou prísne
hierarchická organizácia s jedným svetovým centrom vo Vatikáne a s osobou pápeža na jej čele,
pre analýzu jej postojov v jednotlivých krajinách je dôležité poznať normatívy a stanoviská, ktoré
pápež a pápežská kúria vydali k téme migrácie počas rokov vrcholiacej migračnej krízy a porovnať
ich s deklarovaným názormi miestnych rímskokatolíckych cirkví. Stanoviská pápeža, aj keď nie sú
záväzné právne alebo dogmaticky, majú však váhu hlasu najvyššej morálnej autority cirkvi, a preto
je relevantné sledovať, ako na jeho postoje k otázkam migrácie reagovala hierarchia a členovia
rímskokatolíckej cirkvi v krajinách Vyšehradskej štvorky a v Rakúsku a nakoľko v týchto otázkach
bola pre nich dôležitá vernosť voči pápežovi, ktorá v iných otázkach má takmer absolútnu
platnosť.
Vzhľadom na dynamiku udalostí, týkajúcich sa migračnej krízy v rokoch 2015 a 2016, sú
skúmanými zdrojmi informácií tie, ktoré zarezonovali v spoločnosti prostredníctvom médií ako
televízia a rozhlas alebo vyšli v dennej tlači a bolo ich možné vyhľadať na webových stránkach
inštitúcií a osôb.2
Postoje pápeža Františka k otázkam migrácie a k utečeneckej kríze
Počas utečeneckej krízy bol úradujúcou hlavou rímskokatolíckej cirkvi pápež František,
ktorý bol na čelo rímskokatolíckej cirkvi zvolený 13. marca 2013. Téma migrácie, ktorou sa zaoberal
prakticky od začiatku svojho pontifikátu, mu bola blízka aj osobne, keďže ako Argentínčan
s talianskymi koreňmi (jeho rodičia pochádzali z severozápadotalianskych regiónov Piemonte a
Ligúria) sám pochádzal z rodiny migrantov.3 Keďže pápež je zároveň najvyšším predstaviteľom

Keďže sa budem odvolávať na množstvo internetových zdrojov, ktoré budem bližšie špecifikovať priamo v texte,
z praktických dôvodov už nebudem v poznámke znova uvádzať zdroj, ale uvediem priamo webový link. Pri
odkazoch na webové stránky nebudem zakaždým uvádzať dátum ich nájdenia na internete – všetky zdroje boli
vyhľadané v období september až november 2019.
3 Životopis pápeža Františka pozri na http://www.vatican.va/content/francesco/it/biography/documents/papafrancesco-biografia-bergoglio.html.
2
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rímskokatolíckej cirkvi v Taliansku, otázky migrácie mal na stole od prvého dňa v úrade. Vzhľadom
na svoju polohu bolo Taliansko dlhodobým cieľom nelegálnej migrácie, ktorá sa po páde líbyjského
režimu Muammara Al-Kaddáfího v dôsledku nedostatočne strážených brehov Líbye ešte
zintenzívnila. Cieľom utečencov a migrantov, prichádzajúcich väčšinou iba na gumených člnoch,
bol taliansky ostrov Lampedusa, ktorý je približne v polovici cesty medzi Afrikou a Sicíliou.
Lampedusa sa stala symbolom drámy dnešných utečencov a migrantov. Ako ďalej uvidíme,
zároveň sa stala symbolom jasne formulovaného postoja pápeža Františka v prospech utečencov a
migrantov. Realita mohutnej migrácie do Európy, ktorá počas roka 2015 tak prekvapila strednú
Európu a tam prítomnú rímskokatolícku cirkev, našla pápeža pripraveného zaujať voči nej jasné
a nekompromisné stanovisko.
Rímskokatolícka cirkev vnímala realitu utečencov a migrantov už dlho pred zintenzívnením
migrácie od afrických brehov a pred utečeneckou krízou v roku 2015. Problémom sa vo Vatikáne
zaoberala na to určená Pápežská rada pre pastoráciu migrantov a cestujúcich, ktorá pod migrantov
zahŕňala všetkých, ktorí migrujú zo sociálnych, ekonomických, politických a náboženských
dôvodov. Vo svojej inštrukcii Erga migrantes caritas Christi z 3. mája 2004, ktorým bol nahradený 35
rokov starý dokument pápeža Pavla VI. o pastoračnej starostlivosti o migrantov, konštatuje, že vo
svete je dvesto miliónov migrantov a obsiahlo analyzuje, ako má rímskokatolícka cirkev odpovedať
na ich náboženské potreby a všíma si potrebu medzináboženského dialógu najmä s islamom.4
Inštrukcia sa snaží reálne zhodnotiť možnosti i riziká, ktoré migrácia v najširšom zmysle slova
prináša.

Vyzýva na dodržiavanie medzinárodných dohôd, ktoré zaisťujú práva utečencov

a migrantov a upozorňuje, že v ich náročnej životnej situácie sú často zneužívaní slovne, fyzicky
i sexuálne. Inštrukcia tiež konštatuje, že situácia utečencov a migrantov u mnohých nevzbudzuje
pocity solidarity, ale „prisťahovalcov pociťujú ako záťaž a dívajú sa na nich s dešpektom, či dokonca ich
považujú za nebezpečenstvo a hrozbu. To neraz vyvoláva prejavy intolerancie, xenofóbie a rasizmu“ (bod 6).
Inštrukcia si osobitne všíma, že masový fenomén migrácie spôsobuje, že „stojíme pred kultúrnym
a náboženským pluralizmom, ktorý sme nikdy doteraz tak vedome neprežívali“, čo vedie k tomu, že „jeden
kultúrny či náboženský svet sa ocitne uprostred iného“ (bod 35). V bodoch 65 – 68 sa inštrukcia venuje
téme „moslimských migrantov“, ktorých počty výrazne v posledných rokoch stúpali. Katolíkov
upozorňuje, že treba prekonať nepochopenia minulosti, očistiť si pamäť a prejavovať postoje
lásky a solidarity. Zároveň však pripomína, že stále treba mať na pamäti vzájomné rozdiely a treba
rozlišovať, „čo možno spoločne uznávať a čo nie“ (bod 65). Katolíci sa majú učiť aj o iných
náboženstvách, „aby sa odstránili predsudky, prekonal náboženský relativizmus a aby sa zabránilo uzavretosti

Slovenský text inštrukcie na https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumentyvatikanskych-uradov/c/instrukcia-erga-migrantes-caritas-christi-kristova-laska-voci-migrantom.
4
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a neoprávnenému strachu, ktoré brzdia dialóg, vytvárajú bariéry, či dokonca vyvolávajú násilie a nepochopenie“
(bod 69).
V podobnom teoretickom duchu bolo koncipované posolstvo pápeža Benedikta XVI.
k Svetovému dňu migrantov a utečencov v januári 2013 (publikované v októbri 2012).5Apeluje
nielen na solidárnu sociálnu pomoc utečencom a migrantom prostredníctvom charitatívnych
zariadení cirkvi, ale dáva dôraz aj na náboženský aspekt a na otvorenosť medzináboženskému
dialógu i zachovaniu vlastnej náboženskej identity. Zároveň však pripomína, že „cesta integrácie
zahŕňa práva a povinnosti, pozornosť a starostlivosť venovanú migrantom, aby mohli viesť slušný život, ale aj
rešpekt migrantov voči hodnotám, ktoré ponúka spoločnosť, do ktorej sa začlenili.“
Postoje pápeža Františka voči migrantom a utečencom boli v kontinuite so stanoviskami
jeho predchodcov a v zásade na teoretickej rovine nepriniesli nič nové, čo by nezaznelo na
najvyšších miestach rímskokatolíckej cirkvi už aj predtým. Namiesto všeobecných úvah o migrácii
reagoval František na konkrétne udalosti, ktoré sa diali paralelne s jeho pontifikátom – stúpajúci
počet obetí pokusov o prekonanie Stredozemného mora v úsilí dostať sa na Lampedusu
a utečenecká kríza v súvislosti s množstvom utečencov z Blízkeho východu, utekajúcich najmä
z vojnových zón Sýrie a Iraku.

Lampedusa – referenčný bod Františkových promigrantských postojov
Lampedusa je taliansky ostrov najbližšie k Afrike, a preto sa od začiatku tohto storočia stal
cieľom utečencov a migrantov z Afriky, ktorí sa chceli dostať do Európy. Od roku 2011 v dôsledku
udalostí Arabskej jari a pádu Kaddáfiho režimu v Líbyi migračná vlna výrazne zosilnela a k ostrovu
takmer denne priplávali imigranti na gumených člnoch alebo talianska pobrežná stráž naň privážala
migrantov zachránených v mori. V rokoch 2011 až 2016 bola Lampedusa v istom zmysle hlavným
migračným miestom Európy.
Po svojom zvolení si pápeži za prvé miesto svojej návštevy mimo Ríma vyberajú
symbolické miesta. Pápež František sa rozhodol 8. júla 2013 navštíviť Lampedusu. Ako dôvod
uviedol, že ho dojali správy o migrantoch – deťoch, ženách, mladých ľuďoch –, ktorí sa utopili
v mori v úsilí dostať sa na Lampedusu.6 František si ako miesto svojej prvej návštevy nevybral
lokalitu s mimoriadnym cirkevným významom, ale miesto, kde si svojou prítomnosťou chcel uctiť
utečencov a migrantov, bez ohľadu na ich kultúrne a náboženské pozadie. V sprievode rybárov
vyplával na člne na more a na hladinu hodil symbolický veniec na počesť tých utečencov a
Slovenský text na https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumentypapezov/c/posolstvo-migranti-2013.
6 Podľa spravodajstva talianskej štátnej televízie na http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Papa-Francescointervista-visita-a-Lampedusa-immigrazione-Quel-giorno-ho-capito-che-dovevo-viaggiare-9c445bea-ecac-4c99-b4a8ef8e97feb333.html.
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migrantov, ktorí zahynuli v mori. Potom pred asi 20 000 veriacimi na štadióne odslúžil omšu, počas
ktorej vyzval na zastavenie nových nešťastí v mori: „Sme spoločnosť, ktorá zabudla plakať a súcitiť:
globalizácia ľahostajnosti nás obrala o schopnosť plakať!“ Podľa neho blahobyt urobil ľudí „necitlivými na
nárek iných“, „zvykli sme si na utrpenie druhých, netýka sa nás, nezaujíma nás, nie je to naša vec.“7
Svoju návštevu na Lampeduse pápež každoročne pripomína a opakuje svoj postoj
k utečencom a migrantom. K Lampeduse priplávali v rokoch 2011 – 2016 desiatky tisíc migrantov
a stovky z nich sa však za dramatických okolností na ostrov nikdy nedostali, keďže ich člny alebo
lode sa potopili, často s niekoľkými stovkami ľudí naraz. V spolupráci s talianskym štátom sa rôzne
cirkevné charitatívne inštitúcie snažili poskytnúť utečencom a migrantom nevyhnutú sociálnu prvú
pomoc a neskôr im bez ohľadu na ich náboženské vyznanie pomáhali v integrácii do talianskej
spoločnosti. Na všetky tragické udalosti spojené s migráciou na Lampedusu pápež pri rôznych
príležitostiach reagoval s pohnutím a osudy utečencov a migrantov považoval za temnú stránku
dnešnej spoločnosti, ako napr. počas generálnej audiencie na Námestí sv. Petra 17. júna 2015:
„Nechať zomierať našich bratov a sestry na člnoch v mori je atentátom na život.“8 Vo svojom posolstve
k Svetovému dňu migrantov a utečencov v roku 2015 (publikované v septembri 2014) pápež
vyzýva cirkev, aby bez ohľadu na hranice šírila „kultúru solidarity a prijatia“ a pomáhala „prekonávať
nedôveru a nepriateľstvo“ aj prostredníctvom „poznávania príbehov prichádzajúcich ľudí, ktorí zažili
prenasledovanie alebo biedu.“9 V roku 2019, na šieste výročie návštevy Lampedusy, počas omše
v chráme sv. Petra pápež povedal, že „pre Boha nikto nie je cudzincom“ – utečenci a migranti „sú
symbolom všetkých vylúčených globalizovanou spoločnosťou“ a „nie sú len sociálnymi otázkami alebo problémami
migrácie, ale sú predovšetkým ľuďmi.“10
Kým do roku 2014 prevažovala migrácia do Európy najmä zo subsaharskej Afriky po
centrálnej stredomorskej trase, v roku 2015 prudko vzrástol počet ľudí prichádzajúcich po
východnej stredomorskej trase, ktorá viedla z Turecka a Grécka cez ďalšie balkánske štáty do
Maďarska a odtiaľ do Rakúska, Nemecka a ďalších štátov západnej a severnej Európy.11 Tretina
utečencov pochádzala zo Sýrie a Sýrčania, Afganci a Iračania tvorili viac než polovicu z celkového
počtu prichádzajúcich ľudí. Kým v roku 2014 bol počet utečencov a migrantov 230 000, v roku

Pápežovu kázeň pozri na http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2013/documents/papafrancesco_20130708_omelia-lampedusa.html.
8 Porovnaj:
https://www.repubblica.it/esteri/2015/05/30/news/papa_francesco_attentato_a_vita_lasciar_morire_migranti_su_
barconi-115642677/.
9 Pápežovo posolstvo pozri na https://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/migration/documents/papafrancesco_20140903_world-migrants-day-2015.html.
10 Pápežovu kázeň pozri na https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-07/papa-francesco-omelia-messamigranti-anniversario-lampedusa.html.
11 Štatistiky pozri na https://www.esiweb.org/pdf/ESI%20%20The%20refugee%20crisis%20through%20statistics%20-%2030%20Jan%202017.pdf.
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2015 narástol na vyše milión. V roku 2016 klesol na 375 000. Množstvo utečencov a migrantov
a intenzívne mediálne pokrytie aktuálneho diania urobili prebiehajúcu utečeneckú krízu centrálnou
témou spoločenských, politických a náboženských debát. Plastické vykresľovanie brutality, ktorá
prebiehala v krajinách pôvodu utečencov, najmä mimoriadne kruté zábery z oblastí obsadených
tzv. Islamským štátom, emotívne veľmi silno pôsobilo na vnímanie utečeneckej krízy najmä
v krajinách strednej a východnej Európy. Pápež sa k prebiehajúcim udalostiam pravidelne
vyjadroval a neustále zdôrazňoval rozmer solidarity a prijatia utečencov. Opakovane pripomínal,
že kresťania sa nemajú obávať náboženskej odlišnosti väčšiny prichádzajúcich utečencov a
migrantov a majú k nim pristupovať s pochopením, bez ohľadu na ich náboženskú príslušnosť.
V marci 2015 pápež prekvapujúco oznámil, že od 8. decembra 2015 do 20. novembra 2016 bude
mimoriadny „svätý rok milosrdenstva.“ Riadne sväté roky bývajú každých 25 rokov, ďalší mal byť
v roku 2025, no pápež sa rozhodol ohlásiť mimoriadny rok. Oficiálnym dôvodom bolo 50. výročie
skončenia Druhého vatikánskeho koncilu (1962 – 1965). Pápež vyhlásil, že počas roka
milosrdenstva má byť cirkev „svedkom milosrdenstva“, veriaci majú byť pozornejší na milosrdenstvo
od Boha, milosrdenstvo majú nielen prijímať (napr. vo forme odpustkov od cirkvi), ale sami aj
konať. Počas prípravy pápež pripomínal, kde všade sa má kresťanské milosrdenstvo prejaviť ˗
jednou z oblastí mala byť aj pozornosť a pomoc migrantom a utečencom.12
Pri návšteve Turína v júni 2015, niekoľko týždňov pred začiatkom veľkej utečeneckej vlny,
ktorá prebehla počas leta a jesene, František apeloval na to, aby „migrantom nikto nedával za vinu ich
situáciu, lebo oni sami sú obeťami neprávosti.“13 Pápež vyzýval, aby ľudia odmietli „ekonómiu vyčleňovania“,
ktorá vytláča na okraj chudobných, ktorí často žijú v absolútnej biede a sú obeťami správania podľa
pravidla „použi a zahoď.“ Migrácia je podľa pápeža dôsledkom chudoby, ktorá je zapríčinená
uctievaním peňazí, kde malá zbohatlícka skupina žije na úkor väčšiny.
Počas leta 2015, keď mohutná utečenecká vlna začínala vzbudzovať obavy nielen
v postihnutých štátoch a verejnosť si kládla otázku, či utečencov a migrantov treba prijať alebo ich
odmietnuť, pápež v príhovore na stretnutí s Eucharistickým hnutím mladých povedal s narážkou
na situáciu moslimskej populácie Rohingov v Mjanmarsku, že ak niekto odmietne prijať tých, ktorí
sú prinútení utiecť z vlastnej krajiny, „pácha akt vojny“. Príčinou utečeneckých kríz je podľa pápeža
aj nerešpektovanie identity tých druhých. Prenasledovanie náboženských menšín – Rohingov

Pápežskú bulu oznamujúcu konanie mimoriadneho svätého roku milosrdenstva pozri na
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/it/giubileo/bolla.html.
13 Pápežovu kázeň pozri na https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2015/06/21/papa-francesco-torino-noncolpevolizzare-migranti-sono-vittime-iniquita_aIzupTJlIzEOmctn7RtI5I.html?refresh_ce.
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v Mjanmarsku alebo kresťanov na Blízkom východe – je dôsledkom nerešpektovania ich identity.
„Konflikty je možné riešiť pri rešpektovaní identít a napätia dialógom.“14
V posolstve k Svetovému dňu migrantov a utečencov v roku 2016, ktorý bol však
publikovaný už 12. septembra 2015, pápež hovorí o migrantoch, že „sú to naši bratia a sestry, ktorí
hľadajú lepší život, ďaleko od chudoby, hladu, vykorisťovania a nespravodlivého rozdeľovania zdrojov našej planéty,
ktoré majú byť spravodlivo prerozdeľované medzi všetkých.“15
Počas pravidelnej nedeľnej modlitby Anjel Pána 6. septembra 2015 pápež vyzval európske
farnosti, náboženské spolky a kláštory, aby každý z nich prijal aspoň jednu utečeneckú rodinu:
„Evanjelium nás vyzýva k solidarite, musíte dať utečencom konkrétnu nádej.“16 Vyzval európskych biskupov,
aby vo svojich diecézach vytvorili podmienky vhodné na prijímanie utečencov. Oznámil, že
príkladom pôjdu aj dve vatikánske farnosti, ktoré prijmú dve rodiny utečencov. V polovici
septembra 2015 v rozhovore pre portugalské Radio Renascenca pápež vyjadril názor, že Európa má
prijať všetkých utečencov, ktorí v nej hľadajú útočisko a vyhovejú bezpečnostným opatreniam a
má sa im stať matkou.17
Neistotu európskeho obyvateľstva počas utečeneckej krízy v rokoch 2015 – 2016 zvyšovali
aj sporadické teroristické útoky, ktoré v európskych mestách vykonali radikálni islamisti. Takými
boli napríklad útoky na viacerých miestach súčasne v Paríži 13. novembra 2015 (celkový počet
obetí bol 130), kde najviac ľudí (87) zomrelo pri masakri v bare Bataclan alebo útoky kamiónmi na
promenáde v Nice 14. júla 2016 (84 mŕtvych, 200 zranených) a na vianočnom trhu v Berlíne 19.
decembra 2016 (12 mŕtvych, 56 zranených). Nevôľu tiež vzbudilo hromadné násilné sexuálne
správanie mužov „podľa vzhľadu pochádzajúcich zo severoafrického/arabského priestoru“ voči „takmer
výlučne ženám“ na silvestrovských oslavách na prelome rokov 2015 a 2016 v nemeckom Kolíne nad
Rýnom.18 V priebehu krátkeho času sa v spoločnosti otvorili témy migrantov, utečencov, islamu
a násilia. Pápež František pri všetkých týchto príležitostiach varoval pred automatickým spájaním
islamu a násilia. Podľa neho je v každom náboženstve skupina fundamentalistov, aj medzi
kresťanmi, ktorý sú schopní páchať aj násilné a teroristické činy, a preto nie je namieste
stotožňovať islam s násilím.19
Porov.
https://www.repubblica.it/vaticano/2015/08/07/news/papa_francesco_sui_migranti_respingerli_e_un_atto_di_gu
erra_-120574065/.
15 Pápežovo posolstvo pozri na http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/migration/documents/papafrancesco_20150912_world-migrants-day-2016.html.
16 Video z modlitby pozri na https://www.youtube.com/watch?v=he7eQg3p_nw.
17 Rozhovor pozri na https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/preferisco-una-chiesa-incidentata.
18 Porov. správu Ministerstva vnútra spolkovej republiky Severné Porýnie – Vestfálsko zo 16. 1. 2016
https://web.archive.org/web/20160116104020/http://m.mik.nrw.de/fileadmin/user_upload/Redakteure/Dokume
nte/Themen_und_Aufgaben/Schutz_und_Sicherheit/160111ssia/160111berppkoeln.pdf.
19 Jedno z Františkových vyjadrení tohto typu na ceste zo Svetového stretnutia mládeže v Krakove v júli 2016
https://www.youtube.com/watch?v=gb5kk9V2pw0.
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Významným symbolickým aktom pápeža Františka (a tie majú v náboženskom kontexte
väčšiu hodnotu než slovné vyhlásenia) bolo umývanie nôh 12 utečencom počas obradov Zeleného
štvrtka 24. marca 2016.20 Zvláštnosťou Františkovej praxe je, že pri obrade umývania nôh ako
pápež porušil hneď prvý rok po svojom zvolení stáročnú liturgickú tradíciu, podľa ktorej pápeži
na Zelený štvrtok umývali nohy iba mužom-klerikom v Bazilike sv. Petra. Už v roku 2013 František
vykonal tento obrad mimo Vatikánu – v nápravnom zariadení pre mladistvých, medzi ktorými boli
aj ženy aj nekatolíci, napr. moslimovia. Aj v nasledujúcich rokoch si vyberal rôzne skupiny (v roku
2014 telesne postihnutí, v roku 2015 väzni) a v roku 2016 umýval nohy pestrej skupine utečencov:
bolo tam osem mužov a štyri ženy, z toho piati katolíci, traja koptskí kresťania, traja moslimovia a
jeden hinduista. Obrad sa uskutočnil v utečeneckom centre pri Ríme a podľa vyjadrenia arcibiskupa
Rina Fisichellu vo vatikánskych novinách L´Osservatore Romano „umývaním nôh utečencom pápež
František naliehavo prosí o úctu pre každého jedného z nich.“21 Reakcie, nielen v rímskokatolíckej cirkvi,
boli protichodné – kým jedni v tom videli napodobenie Ježišovho konania počas Poslednej večere,
iní to považovali za neprijateľné znesvätenie tradície, keďže pápež umýval nohy aj ženám alebo to
považovali za morálne neprijateľné v prípade väzňov alebo za ponižujúce a kapitulantské gesto
voči iným náboženstvám, najmä pri umývaní nôh moslimom.22 Fotografie, na ktorých pápež kľačí,
umýva a bozkáva nohy utečencom-moslimom boli interpretované predovšetkým v tradičných
a tradicionalistických kruhoch rímskokatolíckej cirkvi „ako gesto podrobenia, slabosti a hlúposti.“23
Jedným z vrcholom pápežovho záujmu o migrantov a utečencov bola jeho návšteva
v utečeneckom tábore Moria na gréckom ostrove Lesbos 16. apríla 2016. Už počas letu do Grécka
pápež novinárom povedal, že „táto cesta je iná než ostatné, (...) táto cesta je poznačená smútkom, (...) stretneme
sa s najväčšou humanitárnou katastrofou od Druhej svetovej vojny.“24 Pápež navštívil utečenecký tábor
v sprievode predstaviteľov pravoslávnej cirkvi – konštantinopolského patriarchu Bartolomeja I.
a gréckeho patriarchu Hieronyma II. V deklarácii, ktorú spoločne podpísali, vyhlásili, že cieľom ich
návštevy utečeneckého tábora je „vyjadriť svoje hlboké znepokojenie nad tragickou situáciou množstva
utečencov, migrantov a ľudí usilujúcich sa o azyl, ktorí utiekli do Európy z oblastí konfliktu a v mnohých prípadoch
aj v dôsledku ohrozenia vlastného života. Svetová verejná mienka nemôže ignorovať kolosálnu humanitárnu krízu,

Video z obradu pozri na https://www.youtube.com/watch?v=i3Oj2SaCbo4.
Vyjadrenie arcibiskupa Fisichellu pozri na http://www.osservatoreromano.va/it/news/giovedi-santo-tra-iprofughi.
22 Porov. rôzne názory na https://www.katholisch.de/artikel/12983-papst-waescht-schwerverbrechern-die-fuesse ,
https://www.ncronline.org/news/parish/when-pope-francis-washes-womens-feet-arguments-follow-whos-right ,
http://clericalwhispers.blogspot.com/2013/03/pope-francis-papal-feet-washing-sparks_29.html.
23 https://elzbietagozdziak.wordpress.com/2016/04/01/catholic-poles-react-to-popes-washing-the-feet-ofrefugees/.
24 Prepis rozhovoru pápeža s novinármi počas letu z ostrova Lesbos do Ríma pozri na
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/april/documents/papa-francesco_20160416_lesvosvolo-andata.html.
20
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ktorá vznikla v dôsledku šírenia násilia a ozbrojeného konfliktu, prenasledovania a vysídľovania náboženských
a etnických menšín a vytrhávania rodín z ich domovov, v rozpore s ich ľudskou dôstojnosťou a základnými
ľudskými právami a slobodami.“25 Ďalej apelovali na celú medzinárodnú komunitu, aby na tragédiu
miliónov migrantov odpovedala solidaritou, súcitom, štedrosťou a s ochotou okamžite a efektívne
poskytnúť potrebné prostriedky, a vyzvali ju, aby s použitím potrebných diplomatických,
politických a charitatívnych iniciatív urýchlene riešili situáciu, ktorá vznikla na Blízkom východe
a v Európe. Pápežova cesta na Lesbos vzbudila kritiku niektorých médií kvôli

jej malému

konkrétnemu dopadu na skutočné problémy utečencov a kvôli vytvoreniu nereálneho obrazu
o utečeneckých táboroch, keďže aj samotný tábor Moria vraj bol niekoľko dní pred návštevou
uprataný, stany boli nahradené klimatizovanými mobilnými ubytovňami a utečenci dostali viac
jedla, čisté oblečenie a možnosť osprchovať sa po 25 dňoch, pričom skutočné podmienky boli
veľmi neľudské.26 Na základe dohody medzi Gréckom, Talianskom a Vatikánom po návšteve
tábora pápež vzal so sebou do Ríma 12 utečencov zo Sýrie – tri moslimské rodiny so šiestimi deťmi,
ktorých domy boli zničené pri bombardovaní. Podľa tlačového vyhlásenia sa o rodiny zaviazal
postarať Vatikán v spolupráci s Komunitou svätého Egídia.27 Pápež tak preložil do praxe vlastné
slová zo septembra 2015, keď vyzval rímskokatolícke farnosti, rády a inštitúcie, aby každý z nich
prijal po jednej rodine utečencov. Len v priebehu prvého roka po tejto výzve sa rôzne zložky
rímskokatolíckej cirkvi v Taliansku postarali o približne 30 000 utečencov. Podľa bilancie
generálneho riaditeľa cirkevnej nadácie pre migrantov (Fondazione Migrantes) Giancarla Perega
cirkevné inštitúcie poskytli počas uplynulých rokov do septembra 2016 svoju pomoc okolo 150 000
utečencom a migrantom a stále hľadajú možnosti, ako prijať ďalších.28 V máji 2019 navštívil
Lesbos pápežský almužník Konrad Krajewski a charitatívnym centrám pre utečencov odovzdal
finančný dar pápeža vo výške 100 000 eur.29
Niekoľko dní po návšteve ostrova Lesbos sa pápež 19. apríla 2016 obrátil formou
videoposolstva k Centru Astalli pri príležitosti 35. výročia jeho založenia. Centro Astalli je vedené
jezuitským rádom a venuje sa starostlivosti o utečencov a žiadateľov o azyl, pričom napr. v roku

Text deklarácie pozri na http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/april/documents/papafrancesco_20160416_lesvos-dichiarazione-congiunta.html.
26 Mediálne reakcie na pápežskú návštevu na ostrove Lesbos pozri na https://www.bbc.com/news/world-europe36060360 , https://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-lesbos-detention-centrewhitewashed-amid-last-minute-preparations-for-popes-visit-a6985781.html ,
https://www.theguardian.com/world/2016/apr/16/pope-francis-flies-to-lesbos-to-highlight-humanitarian-crisis-ineurope.
27 Porov. tlačové vyhlásenie Vatikánu na
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/04/16/0273/00623.html.
28 Porov. https://www.famigliacristiana.it/articolo/a-un-anno-dall-angelus-del-papa-migranti-l-accoglienza-delmondo-cattolico.aspx.
29 Porov. https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2019-05/papezsky-almuznik-odovzdal-na-lesbose-100-tisiceur.html.
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2015 to bolo 36 000 osôb, o ktoré sa staralo 49 pracovníkov a 554 dobrovoľníkov. Pápež
utečencom adresoval slová: „Častokrát sme vás neprijali. Prepáčte uzavretosť a ľahostajnosť našej spoločnosti,
ktorá sa obáva zmeny svojho života a mentality, ako si to vyžaduje vaša prítomnosť. Nie ste záťažou, problémom,
výdavkom, ale ste, naopak, darom. (...) Každý z vás môže byť mostom, ktorý spája vzdialené národy a ktorý
umožňuje stretnutie rozličných kultúr a náboženstiev, i cestou, ktorá nám pomôže objaviť našu spoločnú
ľudskosť.“30
Slovenská rímskokatolícka cirkev a utečenecká a migračná kríza
Slovensko síce neležalo na tzv. balkánskej trase, po ktorej sa premiestňovali utečenci
a migranti z Maďarska do Rakúska a prípadne aj ďalej, no vzhľadom na jej blízkosť k našim
južným a juhozápadným hraniciam sa mnohí naši obyvatelia stali dobrovoľníkmi, pomáhajúcimi
ľuďom v núdzi, a tak boli priamymi svedkami migračnej drámy. Spontánne a s využitím vlastných
finančných, materiálnych a nezriedka aj dopravných prostriedkov asistovali utečencom
a migrantom pri ich presune z maďarských hraníc na vlakové stanice vo Viedni alebo do
utečeneckého tábora v dolnorakúskom Traiskirchene alebo na južnej maďarskej hranici, kde
prebiehala výstavba plota, ktorý mal zabrániť nelegálnym prekročeniam hranice. Sociálnymi
sieťami a e-mailami sa šírili návody, aké veci, oblečenie, jedlo, hračky či iné praktické potreby treba
utečencom priniesť, ako sa k nim správať, o čom sa s nimi rozprávať a o čom radšej nehovoriť,
akú hudbu im v aute púšťať a či vôbec nejakú a podobne. Napríklad Hnutie kresťanských spoločenstiev
detí malo vytvorený zoznam pre „balíček solidarity“, obsahujúci ryžu, hrach, šošovicu, vlhčené
utierky na tvár a ruky, rukavice a čiapky rôznych veľkostí, ponožky rôznych veľkostí, malú hračku
do ruky a horalku alebo tatranku. Kto chcel, mohol takýto balíček doručiť na určené miesto
v Bratislave a dobrovoľníci ho zaniesli priamo utečencom.31
Emotívnou rozbuškou pre postoj k utečencom sa stalo nešťastie na rakúskej diaľnici pri
Parndorfe asi 40 km od slovenských hraníc, keď v priestore odstaveného chladiarenského auta
našli 71 udusených utečencov ˗ mužov, žien a detí, ktorí boli podľa polície mŕtvi už asi dva dni. Aj
keď prevádzačmi boli traja Bulhari a jeden Afganec a auto malo maďarskú poznávaciu značku, na
prvý pohľad bolo jasné, že auto má niečo spoločné so Slovenskom. Na jeho boku boli obrázky
salám a v strede veľkými písmenami slovenský nápis „HYZA Úprimné kurča“ a na zadných dverách
bol obraz sliepky a nad ňou nápis „HYZA Chutím tak dobre, pretože som kŕmené tak dobre.“ Slovenská

Videoposolstvo pozri na http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Il-Papa-ai-migranti-perdonateci-siete-undono-non-un-peso-794afda5-fcca-4411-bc7f-1caafba70b28.html a na https://www.youtube.com/watch?v=XgbTqtvD1k.
31 Porov. https://erko.sk/baliceksolidarity/.
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firma Hyza, ktorá obchoduje s čerstvým mäsom, však oznámila, že auto má síce stále jej firemný
vizuál, no pred rokom ho odpredali a kupec ho následne predal do Maďarska.
Slovenská spoločnosť sa na téme utečencov a migrantov rozdelila a nie všetci súhlasili
s tými, ktorí im pomáhali, často s veľkým nasadením a entuziazmom. Ľudia s promigrantským
postojom boli druhou stranou považovaní za naivných a nerozumných, označovali ich
neologizmami „vítači“, „pravdoláskari“, „bratislavská kaviareň“ a najčastejšie „slniečkari“.32 Títo
zasa svojich oponentov obviňovali z necitlivosti a neľudskosti, pre nich boli protieurópski
a xenofóbni, nechápajúci dejinnú vážnosť chvíle a nálepkovali ich ako „fašistov“.33 Anonymita
internetových diskusií agresivitu a nenávistnosť komunikácie len zvyšovala. Táto „typológia“, žiaľ,
prežila aj utečeneckú krízu a v rôznych spoločenských kontextoch sa používa dodnes a polarizuje
verejnosť.
V atmosfére utečeneckej krízy na protimigrantskej a „protislniečkarskej“ vlne vznikli alebo
sa posilnili už existujúce extrémistické tendencie niektorých skupín alebo sa o vytĺkanie politického
kapitálu snažili existujúce politické zoskupenia. Aj keď sa migračná kríza Slovenska priamo
nedotkla aj preto, že naša krajina nepatrila medzi záujmové cieľové krajiny migračnej vlny,
ovplyvnila spoločenskú atmosféru a politickú kampaň pred voľbami v marci 2016. Slovensko malo
v tom čase „jednofarebnú“ vládu strany Smer - sociálna demokracia, ktorej predseda Robert Fico
bol slovenským premiérom. Ficova vláda ešte v máji 2015, pred veľkou letnou utečeneckou krízou,
odmietla systém kvót pre uchádzačov o azyl, ktorý by do jednotlivých krajín prerozdeľoval
prichádzajúcich utečencov a migrantov podľa dohodnutého kľúča. Aj keď v máji 2015 išlo
o prerozdelenie „len“ 40 000 osôb z utečeneckých táborov v Taliansku a Grécku a Slovensko by
v priebehu nasledujúcich dvoch rokov malo prijať 785 ľudí, čo bol v porovnaní ostatnými štátmi
Európskej únie relatívne malý počet,34 vláda Roberta Fica tento plán Európskej únie principiálne
odmietla, podobne ako vlády Česka a Maďarska (poľská vláda v tom čase s kvótami ešte súhlasila,
po októbrových voľbách a nástupe novej vlády postoj zmenila). Slovenská republika je pritom
známa tým, že azyl udeľuje len veľmi malému počtu žiadateľov.35

Slovo „slniečkar“ vysvetlené pre cudzincov v The Slovak Spectator: https://spectator.sme.sk/c/20245487/blogslnieckars-from-all-slovakia-unite.html.
33 Niekoľko príkladov z „oboch táborov“ tejto názorovej výmeny v roku 2016:
https://dennikn.sk/blog/608426/naozaj-z-nas-budu-iba-slnieckari-alebo-fasisti/,
https://komentare.sme.sk/c/22129136/europa-vas-potrebuje-fasisti-a-extremisti-pre-nu-plan-nemaju.html,
https://www.aktuality.sk/clanok/364451/komentar-martina-dubeciho-slnieckar-je-hlupa-nalepka/,
https://www.hlavnespravy.sk/slnieckari-vytvorili-novu-definiciu-fasizmu-konecne-im-tam-zapada-kazdy-nepriatelrezimu/848864, http://www.spolocnezaslovensko.sk/kto-vas-slnieckari-plati/.
34 Porov. https://www.etrend.sk/ekonomika/eu-upresnila-pocty-migrantov-ktore-prijme-slovensko-moze-ich-bytviac-ako-tisic.html.
35 Oficiálna štatistika Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pozri http://www.minv.sk/?statistiky-20.
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Incidenty na silvestrovských oslavách na prelome rokov 2015 a 2016 v nemeckom Kolíne
nad Rýnom rezonovali na politickej úrovni na Slovensku a chopili sa ich všetky protimigrantsky
zamerané strany a skupiny. Na tlačovej konferencii sa k nej vyjadril aj premiér Robert Fico:
„Nechceme, aby sa aj na Slovensku stalo niečo ako v Nemecku, aby niekto obťažoval naše ženy na verejných
priestranstvách.“ Podľa neho slovenská vláda neurobí žiadne rozhodnutie, „ktoré by viedlo k vzniku
ucelenej moslimskej komunity na Slovensku. (...) Toto je jediná cesta, ako eliminovať riziká.“ 36 Vládna strana
Smer - sociálna demokracia išla do volieb so sloganom Chránime Slovensko a minister vnútra Robert
Kaliňák dal za milión eur kúpiť mimoriadne odolnú a nepreniknuteľnú mobilnú „navádzaciu
bariéru“ a nechal ju ostentatívne dva týždne pred voľbami za účasti členov vlády a médií
predvádzať na hraniciach.37 Ako si však po roku všimol bulvár, „plot za milión proti utečencom“
nebol použitý ani raz.38
Protiutečenecká kampaň priniesla svoje „ovocie“ v parlamentných voľbách v marci 2016.
Do parlamentu sa dostala neonacistická39 strana Kotleba – Ľudová strana naše Slovensko vedená
Marianom Kotlebom, ktorá získala 8,04%, a strana Sme rodina – Boris Kollár so 6,62% podnikateľa
Borisa Kollára, ktorý je známy tým, že je oficiálne síce slobodný, no má deväť detí s ôsmimi ženami
a svoju predvolebnú kampaň postavil na rozhorčených protimigrantských videách a rétorike o
ochrane slovenských rodín pred utečencami a migrantmi.40 Silnú protiutečeneckú rétoriku mali aj
strany Smer - sociálna demokracia a Slovenská národná strana. Ostatné strany, ako Sloboda a solidarita,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Most-Híd, Sieť, Kresťanskodemokratické hnutie síce nemali také
emotívne preexponované stanoviská a viac apelovali na rozumné riešenie problému, ktoré by
neškodilo občanom Slovenska, no rovnako ako vládnuca strana, aj oni kategoricky odmietali
myšlienky kvót a prijatia mechanizmu prerozdeľovania utečencov a migrantov do členských krajín
Európskej únie. Strana, ktorá by bola otvorená utečencom v zmysle „vítacej kultúry“
(„Willkommenskultur“) nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, na Slovensku v tom čase
neexistovala. Všetky strany odmietali systém kvót a navrhovali pomáhať priamo krajinám, odkiaľ

Ficovu reakciu pozri na https://slovensko.hnonline.sk/567354-fico-reagoval-na-incident-v-koline-nechceme-abyniekto-obtazoval-nase-zeny-video . Porov. tiež https://www.vlada.gov.sk//robert-fico-po-koline/.
37 Predvádzanie „plota proti migrantom“ na slovensko-rakúskej hranici za účasti predsedu vlády a ministra vnútra vo
februári 2016 pozri na https://www.youtube.com/watch?v=K2Iibf3xets Mediálny komentár k bariére napr.
https://dennikn.sk/382645/ficov-plot-odola-aj-raketometu-kalinak-taji-aky-dlhy-ho-kupili/.
38 Porov. https://plus7dni.pluska.sk/domov/kalinak-dal-milion-barieru-proti-migrantom-nevyuzil-ju-ani-raz
39 Kotlebovci sa síce označeniu fašisti alebo neonacisti bránia, no podľa Jakuba Drábika zo Slovenskej akadémie vied
strana z politologického hľadiska jednoznačne vykazuje fašistické resp. neonacistické znaky (Drábik 2019). Keďže
ide o verejnosťou živo diskutovanú tému, Drábik svoje odborné názory prezentoval aj mediálne, pozri na
https://dennikn.sk/1634639/lsns-je-neonacisticka-strana-usvedcuju-ju-jej-spojenci-aj-vlastne-ciny/,
https://dennikn.sk/398951/marian-kotleba-skutocne-fasista/ , https://www.aktuality.sk/clanok/737020/historikfasizmu-tiso-nebol-fasista-kotleba-jednoznacne-je-rozhovor/.
40 Pozri výsledky volieb http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2016/sk/data02.html.
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utečenci prichádzajú, ako aj „nárazníkovým krajinám“, najmä Turecku, aby sa problém nepresúval
do ďalších krajín.
Po tomto trochu obsiahlejšom uvedení do spoločenského a politického kontextu na
Slovensku počas utečeneckej krízy v rokoch 2015 a 2016 sa pozrime, ako sa k tejto téme, ktorej
vypätosť a emotívnosť naberala pred voľbami takmer až hysterickú podobu, postavila slovenská
rímskokatolícka cirkev.
V marci 2015 biskupi vo svojom vyhlásení reagovali „s veľkým znepokojením“ na „rastúce
prenasledovanie kresťanov a iných náboženských skupín na Blízkom a Strednom východe i v niektorých afrických
štátoch.“ Sú „šokovaní brutalitou, ktorej sú vystavení kresťania zo strany radikálnych islamských
fundamentalistov.“41 Konferencia biskupov Slovenska sa preto obrátila na vládu Slovenskej republiky,
aby „starostlivosť o prenasledovaných zaradila medzi svoje zahraničnopolitické priority.“ Príčinu humanitárnej
katastrofy a odchodu kresťanov z Blízkeho východu, kde žili dve tisícročia, biskupi vidia
v ignorovaní problému európskymi štátmi a inštitúciami. Ako gesto konkrétnej pomoci vyhlásili na
Kvetnú nedeľu 29. marca 2015 celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom,
počas ktorej sa vyzbieralo 560 000 eur.
Prvýkrát sa k problematike utečencov slovenská rímskokatolícka cirkev oficiálne vyjadrila
v júni 2015 po plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska, ktorá združuje všetkých
slovenských rímskokatolíckych a gréckokatolíckych biskupov: „Vyjadrujeme presvedčenie, že z hľadiska
ľudských a kresťanských princípov je potrebné venovať migrantom a utečencom pozornosť. Je predovšetkým úlohou
štátov a medzinárodného spoločenstva zvoliť správne prostriedky tejto pomoci, vrátane vyriešenia problémov v
krajinách, odkiaľ pochádzajú. Aj katolícka cirkev na Slovensku chce naďalej podľa svojich možností pomáhať,
aby sa prejavila solidarita a kresťanská láska ľuďom, ktorí to potrebujú.“42 Konferencia zároveň oznámila,
že schválila štyri projekty pre prenasledovaných kresťanov a utečencov vo výške 190 000 eur.
Počas leta 2015 dramaticky narástol počet utečencov idúcich po tzv. balkánskej trase na
niekoľko desaťtisíc, Maďarsko nezvládalo ich nápor, väčšina z nich sa snažila dostať do Rakúska
a ešte ďalej a pápež hovoril o najväčšej humanitárnej katastrofe od Druhej svetovej vojny.
Začiatkom augusta spustila slovenská rímskokatolícka cirkev informačnú kampaň o utečencoch a
migrantoch, v ktorej odmietla obavy z ich príchodu k nám. Slovenská katolícka charita v spolupráci
s Konferenciou biskupov Slovenska rozposlala do farností letáky s informáciami o migrantoch
a utečencoch.43 Vo farnostiach sa letáky mali dostať k veriacim. Informovaním o problematike
chce cirkev predchádzať predsudkom, jednostranným a nevyváženým postojom. Leták v rozsahu
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-kbs/c/vyhlasenie-konferenciebiskupov-slovenska-k-prenasledovaniu-krestanov.
42 Pozri vyhlásenie KBS na https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/konferencia-biskupov-slovenska/p/plenarnezasadania/c/plenarne-zasadanie-kbs-16-17-6-2015-81.
43 Pozri na https://utecenci.kbs.sk/obsah/sekcia/h/na-stiahnutie.
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dvoch strán vysvetľuje pojmy ako migrant, utečenec či azylant, vyvracia obavy, že utečenci sú
teroristi, prenášajú choroby, stoja štát peniaze a berú domácemu obyvateľstvu prácu. Na konci
letáku je výzva, aby kresťania pomáhali utečencom. Sú tam uvedené bankové účty, na ktoré možno
zaslať finančnú pomoc, a odkaz na stránku Slovenskej katolíckej charity.
Začiatkom septembra 2015 pápež František vyzval katolícke farnosti, aby každá prijala po
jednej utečeneckej rodine. Jediný slovenský biskup, ktorý na pápežovu výzvu verejne zareagoval,
bol prešovský gréckokatolícky arcibiskup Ján Babjak, ktorý štátnej správe ponúkol pomoc pri
integrovaní utečencov do života na Slovensku. Z kontextu vyplýva, že pomoc sa má týkať sýrskych
melchitov, ktorí sú svojou liturgickou tradíciou blízki gréckokatolíckej cirkvi. Arcibiskup Babjak
vyzval „k intenzívnym modlitbám za všetkých utečencov a migrantov, teda aj za tých, ktorým nedokážeme
ponúknuť život v ich náboženskej komunite.“ Na konci pripomína, že aj gréckokatolícky biskup Gojdič
počas Druhej svetovej vojny videl v židoch svojich blížnych, „nezištne im pomáhal a zachraňoval ich
životy.“44
Na kritiku niektorých médií, že pápež slovenskú cirkev svojou výzvou zrejme zaskočil,
keďže na ňu nijako nereagovala, odpovedal hovorca biskupskej konferencie Martin Kramara, že je
tu znova aplikované klišé „o vizionárskom Františkovi a spiatočníckych Slovákoch“, na ktoré „sa už napasuje
každá cirkevná problematika.“ Kramara pripustil, že to s pápežom nie vždy stíhajú, keďže on „ponúka
víziu a vie mať náskok“. V každom prípade však podľa neho ide o náročnú výzvu, ktorú nie je v praxi
ľahké realizovať a cirkev už hľadá spôsoby, ako na ňu primerane odpovedať v spolupráci
s cirkevnými organizáciami a najmä s predstaviteľmi štátu.45
Konferencia biskupov Slovenska sa koncom septembra 2015 vo vyhlásení po svojom
zasadaní niekoľkými vetami dotkla aj utečeneckej krízy: „KBS sa zaoberala aj utečeneckou krízou.
Vypočula si svedectvo o situácii v Sýrii a rokovala o spôsoboch reagovania na výzvu Svätého Otca Františka.
Biskupi na základe skúseností svojich kňazov hovorili o zvýšenej potrebe komunikácie na túto tému. Pri zisťovaní
kapacít veriaci prejavili ochotu podať pomoc ľuďom na úteku pred vojnou a hladom, predostreli však aj množstvo
otázok, na ktoré je potrebné hľadať adekvátne odpovede.“46 Pri Konferencii bola vytvorená pracovná
skupina pre utečeneckú krízu pod vedením bratislavského pomocného biskupa Jozefa Haľka, ktorý
ako predseda Rady Konferencie biskupov Slovenska pre migrantov, utečencov a pútnikov bol
poverený rokovať so štátnymi inštitúciami a komunikovať o problematike smerom do vnútra
cirkvi. Predseda biskupskej konferencie Stanislav Zvolenský na následnej tlačovej konferencii
povedal, že ak Slovenská republika príjme utečencov, rímskokatolícka cirkev je pripravená pri tom

Text vyhlásenie arcibiskupa Babjaka pozri na https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150908028.
Vyjadrenie hovorcu KBS pozri na https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150908039.
46 Vyhlásenie KBS pozri na https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/konferencia-biskupov-slovenska/p/plenarnezasadania/c/plenarne-zasadanie-kbs-21-22-9-2015-82.
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pomáhať napríklad poskytnutím ubytovacích kapacít. Predstavitelia štátu boli o tejto pripravenosti
cirkvi informovaní.47 Na svojom webovom sídle Konferencia vytvorila v novembri stránku
utecenci.kbs.sk, zameranú na „pomoc migrantom a utečencom“.48 Jej cieľom bolo ponúkať aktuálne
informácie k problematike utečencov a migrantov, pričom z veľkej časti vychádzali z letáku
o utečeneckej kríze, ktoré boli v auguste distribuované do farností. Na stránke sú ďalej
vymenované organizácie, ktoré sa zaoberajú pomocou núdznym alebo sa touto pomocou chcú
zaoberať a zamerať sa na utečencov.
Pri dianí dôležitom pre slovenskú cirkev adresuje Konferencia biskupov Slovenska
s nepravidelnou frekvenciou veriacim pastierske listy, ktoré sa v určenú nedeľu čítajú na všetkých
bohoslužbách na Slovensku. Začiatkom septembra 2015 bol čítaný pastiersky list, ktorý sa venoval
Národnému pochodu za život, ktorý sa mal konať v Bratislave 20. septembra 2015. List hovorí
o hodnotách života, rodine, láske, nádeji, ktoré je možné vyjadriť „gestami, vzťahmi, symbolmi“.49 Aj
keď v tom čase bola utečenci kríza veľmi intenzívna a utečenci sa za permanentného mediálneho
pokrytia presúvali Maďarskom a Rakúskom, na čo reagoval aj pápež výzvou prijať jednu
utečeneckú rodinu do farnosti, pastiersky list slovenských biskupov nič z toho nereflektoval. Témy
utečeneckej krízy sa prvýkrát dotkol až pastiersky list, ktorý v kostoloch čítali v prvú adventnú
nedeľu 29. novembra 2015 a tematicky sa venoval pápežom vyhlásenému mimoriadnemu svätému
roku milosrdenstva, ktorý sa začínal 8. decembra 2015 a končil sa 20. novembra 2016. Podľa
pastierskeho listu ho mali veriaci prijať ako príležitosť na „prebudenie svedomia, často znecitliveného voči
dráme chudoby a núdze“ a mali konať „skutky telesného a duševného milosrdenstva.“ Ako príklad, kde sa
takýto postoj môže realizovať, je uvedená „súčasná utečenecká kríza“, ktorá „predstavuje zástupy ľudí v
ohrození života, naozaj hladných, smädných, prenasledovaných, hmotne a duchovne núdznych a chudobných, mnohí
sú navyše opovrhovaní. Voči tomuto žalostnému javu jestvujú mnohé protichodné postoje. Nám nech je východiskom
postoj Ježiša Krista: Kristus vyzýva byť milosrdnými a ponúka svoj príklad. Ježiš milosrdenstvo dáva i vyžaduje.“50
Toto je jediný raz, keď sa v pastierskych listoch, ktoré sa čítali v rokoch 2015 a 2016, spomína
utečenecká kríza.
Na základe dohody medzi štátom a rímskokatolíckou cirkvou bolo v decembri 2015 na
Slovensko privezených 25 rodín kresťanov z Iraku (spolu 149 ľudí) a bol im udelený politický

Obsah tlačovej konferencie pozri na https://www.markiza.sk/spravy/domace/1805696_slovenski-biskupi-vyslalijasny-odkaz-k-utecencom.
48 Porov. https://utecenci.kbs.sk/obsah/sekcia/h/pracovna-skupina-kbs.
49 Text listu na https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/pastierske-listy-konferenciebiskupov-slovenska/c/pastiersky-list-biskupov-slovenska-k-narodnemu-pochodu-za-zivot-2015.
50 Text listu pozri na https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/pastierske-listy-konferenciebiskupov-slovenska/c/pastiersky-list-konferencie-biskupov-slovenska-k-mimoriadnemu-svatemu-rokumilosrdenstva.
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azyl.51 Je to jediný prípad, keď na Slovensko bola oficiálne a za pozornosti verejnosti prijatá skupina
utečencov. Nitrianska diecéza a občianske združenie Pokoj a dobro sa zaviazali postarať sa o ich
bývanie a integráciu do slovenskej spoločnosti. Projekt predpokladal, že kresťanskí utečenci z Iraku
sa na Slovensku usídlia natrvalo. Príchod do novej krajiny však bol pre nich kultúrnym šokom,
Slovensko vnímali ako krajinu úplne odlišnú od svojej domoviny a najmä starší mali problém
adaptovať sa na nové prostredie. Niektorí z nich postupne odišli naspäť domov (v priebehu roka
2016 jedna tretina), akonáhle im to bezpečnostná situácia v Iraku umožnila.52 V októbri 2018 tu
z nich zostalo už len 62 ľudí, ktorí žili v okolí Nitry. Projekt ďalej nepokračoval a tí, čo odišli,
neboli nahradení inými záujemcami.53
Na zasadaní v marci 2016 Konferencia biskupov Slovenska ocenila iniciatívu prijatia 149
irackých kresťanov a zhodnotila projekty, ktoré boli realizované zo zbierky pre prenasledovaných
kresťanov v marci 2015. Odsúhlasila ďalšie tri projekty Slovenskej katolíckej charity a rozhodla sa
uskutočniť ďalšiu zbierku v Nedeľu Božieho milosrdenstva v apríli 2016. Migranti alebo utečenci
sa v texte nespomínajú, biskupi túto tému neotvorili.54
V komuniké po jesennom zasadaní biskupskej konferencie v októbri 2016 biskupi potvrdili
úmysel podporovať utečencov priamo v ich rodnej krajine. Cirkev prostredníctvom katolíckej
Charity pomohla utečencom v severnom Iraku, Kurdistane, Jordánsku a Libanone. Táto pomoc
bola financovaná zo zbierky pre prenasledovaných kresťanov, ktorú v marci 2016 organizovala
Konferencia biskupov Slovenska, a prispela k nej aj Charita. V pláne mali ďalšie štyri projekty
v celkovom objeme 250 000 eur. Naplánovaný projekt Rafael sa mal zamerať na integráciu
utečencov a migrantov najmä z Iraku, Afganistanu, Somálska, Sýrie a Eritrey.55
Vo februári 2017 sa na katolíckej teologickej fakulte konala pod záštitou Konferencie
biskupov Slovenska, Českej biskupskej konferencie a teologickej fakulty konferencia Náboženstvo
a migrácia. S príspevkami tam vystúpili aj predsedovia oboch konferencií – bratislavský arcibiskup
Stanislav Zvolenský a pražský kardinál Dominik Duka (o jeho príspevku pozri v časti o Česku). Aj
keď konferencia mala interný cirkevný charakter a nemala v úmysle verejne deklarovať postoj
rímskokatolíckej cirkvi k situácii utečencov a migrantov, príspevok arcibiskupa Zvolenského
možno považovať za najotvorenejšie vyjadrenie k utečeneckej kríze, aké na Slovensku zaznelo z úst
Informácia k prijatiu utečencov na https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=na-slovensko-prislo-149asyrskych-krestanov.
52 K irackým kresťanom na Slovensku pozri https://svetkrestanstva.postoj.sk/26138/vyhnal-ich-isis-po-trochrokoch-sa-krestania-z-ninivskej-planiny-vracaju-domov.
53 O odchode irackých kresťanov domov pozri https://www.ta3.com/clanok/1084029/slovensko-nebude-zaasyrskych-krestanov-hladat-nahradu-vyhlasil-kalinak.html.
54 Vyhlásenie po zasadaní KBS pozri na https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/konferencia-biskupovslovenska/p/plenarne-zasadania/c/plenarne-zasadanie-kbs-29-2-1-3-2016-83.
55 Vyhlásenie po zasadaní KBS pozri na https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/konferencia-biskupovslovenska/p/plenarne-zasadania/c/plenarne-zasadanie-kbs-11-10-12-10-2016-85.
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cirkevného predstaviteľa. Médiá prebrali časti textu a citovali ich. Migráciu považuje arcibiskup za
fenomén, ktorý existuje od nepamäti. Čo však Slováci videli len v televízii, to sa v lete 2015 stalo
skutočnosťou v našej tesnej blízkosti. Ďalšie odseky – sedem z celkových desať – arcibiskup
venoval svojim obavám, ktoré vyvoláva viera moslimov, prichádzajúcich ako migranti a utečenci
do Európy. Keďže ide o nebývalo priamočiary text dovtedy skôr zdržanlivého predstaviteľa cirkvi
na tému islam a moslimovia, uvediem niekoľko dlhších citátov. Celý príspevok sa nachádza na
webovom sídle Konferencie biskupov Slovenska.56
Vo zvyšujúcom sa množstve utečencov, medzi ktorými väčšina sú moslimovia, arcibiskup
vidí veľké riziká, vrátane násilných a teroristických činov:
„Náboženstvo a migrácia majú veľa spoločného. Ľudia môžu opustiť svoju krajinu práve preto, aby si uchovali
náboženskú slobodu a mohli verejne vyznávať svoje náboženstvo. Ale náboženstvo hrá dôležitú úlohu aj pri stretnutí
dvoch kultúr. Náboženstvo môže ovplyvniť spôsob, akým jednotlivec príjme cudzinca. Rovnako náboženstvo toho,
kto prichádza, môže ovplyvniť mieru jeho integrácie do spoločnosti.
V našich európskych podmienkach je zrejmé, že väčšina migrantov, ktorí prišli do Európy v posledných rokoch, sú
predovšetkým moslimovia. Krajiny západnej Európy majú rozdielne skúsenosti s ich integráciou do majoritnej
spoločnosti. Rovnako treba konštatovať, že v posledných rokoch sme boli v Európe svedkami viacerých brutálnych
teroristických útokov, ktorých aktéri sa hlásili ku islamu. Tieto fakty logicky môžu ústiť do záveru, že čím väčšia
moslimská komunita, tým viac sa zvyšuje pravdepodobnosť takýchto násilných činov. V takejto situácii je legitímne
pýtať sa na povahu náboženstva, ku ktorému sa títo ľudia hlásia a skúmať, v akej miere je prínosom pre našu
spoločnosť.“
Ku konfrontácii s islamom bude podľa arcibiskupa dochádzať čoraz častejšie a intenzívnejšie.
V tejto situácii je reálne, že islam bude mať navrch, keďže kresťanstvo na Západe sa dostalo do
fázy postkresťanstva: „Domnievam sa, že spolužitie kresťanov s islamom nemusí byť jednoduché už len preto,
lebo obe náboženstvá sú univerzalistické, čiže ich cieľom je rozšíriť sa po celom svete, keďže sa obe považujú za
pravé. Toto konštatovanie by nemuselo byť zdrojom obáv, ak by proti sebe stáli rovnocenné, vnútorné silné kultúry.
Lenže dnes to tak nie je. Krajiny západnej civilizácie majú síce kresťanské korene a sú ovplyvnené kresťanskou
kultúrou, lenže v súčasnosti je vplyv kresťanstva na ich formovanie stále menší. Nie náhodou sociológovia hovoria
o tzv. postkresťanskom svete. Oproti však stojí kultúra, ktorá sa v takomto štádiu nenachádza. Inými slovami,
žiaden postislamský svet nejestvuje.“
Spolužitie kresťanstva s islamom je podľa arcibiskupa poznačené neustálym konfliktom a tomu sa
nemožno vyhnúť ani v budúcnosti: „Ak chceme hľadať spôsob spolužitia s islamom, nemali by sme
zabudnúť na fakt, že kresťanstvo sa s islamom nachádza napriek všetkým snahám o dialóg aj v permanentnom
konflikte. Raz má navrch jedna strana, potom druhá, ale je tu vždy konflikt. Vojenské operácie západných krajín
56

Celý text konferenčného príspevku pozri na https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170221028.
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v Iraku, Afganistane či Líbyi môžu moslimovia vnímať práve touto optikou. Dejiny sú plné historických momentov,
ktoré rozhodli o uchovaní kresťanskej civilizácie na európskom kontinente. Aj samotné Slovensko zažilo viac ako
storočie osmanskú okupáciu.“
Arcibiskup vidí v islame demografického konkurenta kresťanstva – ak niekde moslimovia
kresťanov „prečíslia“, je to pre kresťanov na tom mieste začiatok ich postupného konca: „Stáročná
historická skúsenosť hovorí, že všade tam, kde sa kresťanské komunity dostali pod nadvládu moslimov alebo boli
časom prečíslení, väčšinou tieto komunity buď postupne zanikli alebo zanikajú. Ak k tomu prirátame vysokú
pôrodnosť v moslimských krajinách; stretnutie s islamom, hoci aj v modernej dobe, vyvoláva oprávnené obavy.“
Vážnym problémom je ľahostajnosť kresťanov a odpadávanie od viery. Konfrontácia s islamom
bude podľa arcibiskupa úspešná len vtedy, ak kresťania znovuobjavia svoju vieru: „Naše obavy sú
spojené s krízou našej identity. Masový odpad od kresťanskej viery znamená, že sme stratili oporné body našej
civilizácie. Prítomnosť migrantov môže byť veľkou výzvou ku evanjelizácii, ale len za predpokladu, že sa nájde
dostatok hodnoverných svedkov kresťanskej viery. Nič nenasvedčuje, že by moslimovia konvertovali na kresťanstvo.
Aby k tomu jedného dňa došlo, museli by sa kresťania prezentovať nie ako dediči umierajúcej minulosti, ale ako
časti životaschopného organizmu. Museli by sme znova objaviť svoju vieru, svoju nádej a morálku, náboženskú
prax. Museli by sme znova začať klásť na seba veľké požiadavky, lebo každý človek potrebuje niečo, čo ho núti
prekonávať seba samého.“
S moslimami treba podľa arcibiskupa Zvolenského aj naďalej viesť dialóg, treba im
pomáhať v núdzi, no „stretnutie s islamom“ môže pre kresťanov v konečnom dôsledku dopadnúť
zle – môže znamenať zánik kresťanskej civilizácie: „Dialóg s islamom je nevyhnutný a správny. (...) Úvaha
nad našou kultúrnou situáciou by nemala byť dôvodom, aby sme rezignovali nad našou úlohou pomáhať chudobným
a obetiam vojnových konfliktov, najmä v krajinách, kde tieto problémy vznikajú. Je to naša kresťanská povinnosť.
Keď toto všetko pripomínam, zároveň konštatujem, že príchod tisícov migrantov z moslimského sveta môže zásadne
zmeniť našu civilizáciu a my toto stretnutie v priebehu desaťročí najmä z demografických a kultúrnych dôvodov
nemusíme ustáť. (...)Migrácia je výzvou, ktorej sa nemusíme báť, ak si zachováme a prehĺbime vlastnú náboženskú
a kultúrnu identitu.“
Tento arcibiskupov prejav zaznel takmer dva roky potom, čo na jar 2015 začala do Európy
prúdiť mohutná vlna utečencov a migrantov. Rímskokatolícka cirkev na Slovensku počas tých
dvoch rokov pomáhala utečencom najmä darmi posielanými na ich vlastné územie, pričom
prioritou bola pomoc kresťanom. Biskupi videli hrozbu v tom, že ak kresťania v Sýrii alebo Iraku
opustia svoje domovy a nikdy sa tam nevrátia, bude to znamenať koniec kresťanstva na Blízkom
východe. Reálne čísla toto riziko potvrdzovali. Biskupi nezasahovali do verejnej debaty o hrozbách,
ktoré by pre Slovensko predstavoval príchod veľkého počtu utečencov a migrantov a pre
kresťanské cirkvi príchod množstva moslimov. Počas leta 2015 síce zorganizovali letákovú kampaň
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s cieľom odvrátiť neodôvodnené obavy z prichádzajúcich ľudí a v rámci plenárnych zasadaní
Konferencie biskupov Slovenska hovorili o pomoci utečencom, no pre slabú mediálnu odozvu boli
tieto hlasy spoločensky irelevantné a na vnímanie migrantov a utečencov v slovenskej spoločnosti
mali len malý vplyv. Prioritou biskupskej konferencie nebolo podporovať prítomnosť utečencov
na našom území, hoci by to boli aj kresťania, ale dosiahnuť, aby zostali vo svojej krajine. Pomáhať
im treba tam, nie tu. V takomto duchu znelo vyhlásenie o pomoci v Iraku po zasadaní konferencie
v marci 2017: „Projekty podporené KBS vychádzajú v ústrety snahe miestnych cirkví presvedčiť ľudí, aby
nezväčšovali vlnu utečencov, ale zostali v krajine.“57 Konferencia biskupov Slovenska pritom nezabúdala
zdôrazňovať, že pomôcť utečencom a migrantom na našom území môže len po dohode
a v koordinácii s predstaviteľmi Slovenskej republiky.
Česká rímskokatolícka cirkev počas utečeneckej a migračnej krízy
Česká republika neležala na žiadnej z migračných trás počas utečeneckej krízy v roku 2015,
krajina nepatrila medzi cieľové ani pre utečencov ani pre ekonomických migrantov, preto ňou
neprechádzali davy. Historicky má Česko skúsenosť s emigráciou vlastných občanov z politických
dôvodov počas totalitných režimov ako aj s aktuálnou ekonomickou emigráciou českých občanov
do západných krajín a čo do počtu, intenzívnou ekonomickou imigráciou z krajín strednej
a východnej Európy. Najväčšou menšinou v Česku sú Slováci (asi 200 000 ľudí), ktorí tam
prichádzajú pracovať alebo zostávajú po skončení vysokoškolského štúdia najmä z ekonomických
dôvodov. Druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria Ukrajinci (asi 130 000 ľudí). Napriek kozmopolitnej
Prahe a veľkodušnosťou voči prítomnosti cudzincov, Čechov utečenecká kríza zaskočila
a spôsobila rozsiahlu verejnú diskusiu najmä v otázke prijímania utečencov a migrantov do Českej
republiky v súlade s plánom západoeurópskych štátov, ktoré zamýšľali prerozdeliť utečencov do
jednotlivých členských štátov Európskej únie podľa stanovených kvót. Vláda vtedajšieho českého
premiéra Bohuslava Sobotku odmietla zavedenie utečeneckých kvót v máji 2015 ako nátlak – každá
krajina sa má podľa svojich možností rozhodnúť, koho príjme. Zaviazala sa však podporovať
pomoc Európskej únie utečencom a migrantom na miestach ich aktuálneho pobytu, teda čo
najbližšie k ich domovu a podporiť najmä krajiny ako Turecko a Jordánsko, v ktorých sa nachádza
najväčší počet utečencov a migrantov. Sobotka pripomenul, že netreba zabúdať ani na 1,5 milióna
Ukrajincov, ktorí pre boje na východnej Ukrajine opustili svoje domovy. Časť z nich našla svoje
miesto v Českej republike a úspešne sa integrujú do spoločnosti.58 V decembri 2015 česká vláda

Vyhlásenie po zasadaní KBS pozri na https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/konferencia-biskupovslovenska/p/plenarne-zasadania/c/plenarne-zasadanie-kbs-6-3-7-3-2017-86.
58 Stanovisko vlády Českej republiky pozri na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/premier-sobotkacr-chce-dale-podporovat-pomoc-eu-v-oblasti-migrace--stanoveni-povinnych-kvot-odmita-130190/
57
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schválila program presídlenia 153 irackých kresťanov do Česka, pričom záštitu nad projektom
financovaným Nadačným fondom Generácia 21 prevzala Česká biskupská konferencia spolu
s Ekumenickou radou cirkví.59 Diskusia, či prijímať utečencov a ak, či všetkých bez ohľadu na
pôvod a náboženstvo alebo len kresťanov, polarizovala českú spoločnosť.
Rímskokatolícka cirkev tvorí najväčšiu náboženskú komunitu, aj keď počet jej členov
nedosahuje také počty ako v ostatných krajinách analyzovaných v tomto texte. Aktívne sa zapojila
do aktivít počas utečeneckej krízy a najmä prostredníctvom pražského arcibiskupa kardinála
Dominika Duku, ktorý bol zároveň predsedom Českej biskupskej konferencie, aj do verejnej
debaty o utečencoch a ich prijímaní do krajiny. Cirkevné reakcie na utečeneckú krízu mali troch
hlavných aktérov: stanoviská Českej biskupskej konferencie, ktorá vydávala stanoviská v mene
všetkých českých katolíckych biskupov, vyjadrenia Dominika Duku, pražského kardinála,
a pražského teológa Tomáša Halíka.
V júli 2015 vydali biskupi českých a moravských diecéz spolu s predsedníctvom
Ekumenickej rady cirkví, ktorá združuje cirkvi a náboženské spoločnosti v Českej republike,
vyhlásenie k problematike migrantov, v ktorom vyjadrujú solidaritu s obeťami vojen a náboženskej
nenávisti, ale aj obavy z prílivu migrantov do Európy.60 Upozorňujú, že treba rozlišovať medzi
utečencami, ktorí utekajú pred násilím, hladom a nestabilitou, a ekonomickými migrantmi,
a vyzývajú vládu, aby sa k situácii „postavila s rozhodnosťou.“ Katolícka cirkev a cirkvi, združené
v Ekumenickej rade, chcú k riešeniu prispieť podporou dialógu aj aktívnou pomocou tým, ktorí
„sú v ohrození života a stávajú sa obeťami xenofóbneho postoja alebo hystérie.“ Vláde Českej republiky ponúkli
spoluprácu na štátnej aj miestnej úrovni a vyjadrili otvorenosť aktívne pomáhať pri integrácii
utečencov do spoločnosti. Charity a Diakónie budú pripravené „prijať rodiny kresťanských utečencov.“
Vyhlásenie a najmä jeho posledná časť o prijímaní kresťanských rodín vyvolali búrlivé reakcie.
Cirkvi ich vnímali ako obvinenie zo selektívneho pohľadu na vec a „(takmer) xenofóbneho konania.“
Vyhlásenie preto „dovysvetlil“ sekretár Českej biskupskej konferencie Tomáš Holub – pripomína,
že text hovorí aj o „ďalšej forme pomoci“ a zmienka o integrácii kresťanských utečencov je tam preto,
lebo je jednoduchšia „na základe spoločne zdieľanej viery.“61 Pre portál ihned.cz Holub povedal, že „počty
migrantov prijatých počas vojny na Balkáne bol omnoho väčší, takže z toho vyplýva, že minimálne materiálna
kapacita tu je. Otázkou zostáva kapacita mentálna.“62

Informácie o projekte pozri na https://www.mvcr.cz/clanek/vlada-schvalila-presidleni-153-osob-iracke-statniprislusnosti-do-ceske-republiky.aspx
60 Vyhlásenie Českej konferencie biskupov pozri na https://www.cirkev.cz/archiv/150704-biskupove-apredsednictvo-erc-k-migraci.
61 Holubovo vysvetlenie pozri na https://www.cirkev.cz/archiv/150708-jeste-k-nabidce-krestanske-pomoci-bliznim.
62 Ďalšie Holubovo vysvetlenie pozri na https://domaci.ihned.cz/c1-64584610-zastupce-cirkve-materialni-kapacitapro-uprchliky-nechybi-problem-je-ta-mentalni.
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S formuláciou o prijímaní kresťanských utečencov nesúhlasil známy a spoločensky
angažovaný český katolícky teológ a predseda Českej kresťanskej akadémie Tomáš Halík, ktorého
radia k progresívnemu prúdu v rímskokatolíckej cirkvi a za jeho názory ho kritizuje
najmä konzervatívna časť cirkvi aj spoločnosti. Pre Českú televíziu Halík povedal, že „túto výzvu
biskupov by Ježiš Kristus určite nepodpísal, pretože hovorí, že sa postaráme len o kresťanov a to je nekresťanské.
Biblia je plná výziev: Postaraj sa o cudzinca, prisťahovalca.“63 Uznal však, že taká uzavretá spoločnosť, ako
je česká, sa musí učiť otvorenosti malými krokmi a keď sa začne kresťanskými utečencami, ktorí
majú bližšie k našej európskej kultúre, ľudia sa budú báť menej.
V odlišnom duchu sa k téme vyjadril olomoucký arcibiskup Graubner ešte v júni 2015. Ten
v rozhovore pre internetový portál parlamentnilisty.cz povedal, že „bezbrehé prijímanie ľudí inej kultúry
znamená koniec doterajšej kultúry. Príliv migrantov treba zastaviť. Vážnejšou je však otázka, či sme našu kultúru
už nepochovali sami, keď vymierame a vôbec nám to nevadí. Nebránime sa ideológiám, ktoré nás pochovávajú.“ Za
riziko považuje ekonomických migrantov: „Vážne sa pýtam, či nie sú posielaní stratégmi veľkej politiky
ako vojnoví pešiaci, ako trójsky kôň.“ Súhlasil s tým, že treba prijímať iba kresťanov. Výhrady má aj
k sekulárnej a liberálnej Európe, ktorú považuje za ateistickú: „Ateistická Európa nemá budúcnosť,
pretože ateizmus žije z negácie, z popierania, z odporu. To nie je konštruktívne a neprináša nádej. Ak Európa
nebude kresťanská, bude raz moslimská.“64
V septembri 2015 sa predseda a podpredseda Českej biskupskej konferencie vyjadrili
„k aktuálnemu postupu a prioritám v oblasti pomoci v rámci migrantskej vlny.“ Potvrdili pripravenosť
podieľať sa na pomoci utečencom a ochotu zapojiť sa do procesu integrácie utečeneckých rodín
do českej spoločnosti. Vyzvali na aktívny prístup: „Nemožno totiž zostať iba pri pasívnych debatách, treba
konať.“ Česká katolícka charita bola poverená spustiť najneskôr do konca septembra 2015
registračný web, na ktorom sa budú zhromažďovať ponuky pomoci. Charita hľadá všetky cesty,
ako pomôcť ľuďom tam, kde migračná vlna vzniká a v spolupráci s Caritas Internationalis sa bude
podieľa na finančnej a materiálnej pomoci. Biskupi vo vyhlásení pripomenuli, že primárnu úlohu
v procese integrácie a prijímania utečencov má štát a že nie je možné ignorovať migračnú
legislatívu a bezpečnostné hľadiská. Cirkev bola pripravená štátu ponúknuť maximálnu pomoc
v rámci svojich kapacít. Podobne, ako pri predchádzajúcom stanovisku, apelovali na medzinárodné
a štátne autority, aby „nezostávali pri snahe riešiť len aktuálne viditeľné dôsledky, ale zamerali sa na koncept
dlhodobej a komplexnej pomoci vrátane odstránenia príčin migračnej vlny.“65

Halíkovo vyjadrenie pozri na https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1671529-halik-pecovat-jen-o-krestanskeuprchliky-je-nekrestanske.
64 Celý rozhovor pozri na https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Arcibiskup-Graubner-Bezbreheprijimani-lidi-jine-kultury-musi-znamenat-konec-te-dosavadni-Zastavme-imigraci-380384.
65 Vyjadrenie pozri na https://www.cirkev.cz/archiv/150910-prohl-predsedy-a-mistopredsedy-cbk-k-situacimigrantu.
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Česká biskupská konferencia sa na svojom 105. plenárnom zasadaní v apríli 2016 vyjadrila
„ku kríze organizovanej migrácie.“ Na rozdiel od predchádzajúcich vyhlásení, kde biskupi apelovali na
ochotu pomáhať a hovorili o praktickom rozmere prijímania utečencov, toto vyhlásenie hovorilo
o nutnosti „riešiť príčiny aj následky“ a argumentovali výrokmi vrcholných predstaviteľov
rímskokatolíckej cirkvi vo Vatikáne. Upozornili, že migrácia môže byť aj násilná a že „migranti bývajú
obeťami organizovaného zločinu.“ Pripomenuli slová pápeža, že migranti majú právo byť prijatí, ale
majú aj povinnosť rešpektovať zákony a tradície krajín, ktoré ich prijímajú. Poukázali na vyjadrenie
kardinála Taurana, že pokroky v dialógu s islamom sú minimálne, no treba v ňom pokračovať.
Blízky východ v minulom zmysle slova prestal existovať – tam, kde pred 100 rokmi bolo 20%
kresťanov, sú ich dnes sotva 4%. Podľa českých biskupov politická korektnosť znemožňuje
diskusiu, ktorá sa stáva povrchná a neplodná a dovoľuje len krúženie okolo problémov. Biskupi
tiež spochybnili myšlienku, že demografický pokles obyvateľstva, „často spoluzapríčinený kultúrou
sebectva a potratov“, je možné riešiť inkulturáciou migrantov.“66
Pomedzi tieto oficiálne vyhlásenia biskupskej konferencie prebiehala spoločenská
a cirkevná diskusia o utečencoch a migrantoch. Oscilovala medzi dvoma názorovými pólmi – na
jednej strane bol pražský kardinál Duka, opatrný voči utečencom a podozrievavý voči islamu, a na
druhej strane stál pražský rímskokatolícky teológ Halík, otvorený voči utečencom a argumentujúci,
že obava z islamu je neodôvodnená.
Duka rozsiahlo prezentoval svoje názory v českých médiách a niekoľko rozhovorov
poskytol aj pre slovenské médiá. V Interview ČT24 povedal, že spoločnosť je rozdelená na dva
extrémy: prijať všetkých s otvorenou náručou alebo neprijať nikoho. Jedno i druhé je podľa neho
nesprávne. Duka obhajoval svoj postoj, že pomôcť treba v prvom rade kresťanom, keďže sú nám
nábožensky i kultúrne bližšie a ich komunity sa vedia za nich zaručiť. S vládou sa však cirkev
dohodla, že bude prijímať aj nekresťanských utečencov.67
V decembri 2015 Duka poskytol rozsiahly rozhovor slovenskému Denníku N, v ktorom
hovoril aj o migrantoch, utečencoch a postoji k islamu. Pri téme utečeneckej krízy je podľa neho
síce na mieste súcit, no riešenia musia byť racionálne a komplexné: „Môžeme robiť vzburu proti našim
vládam, ale naše vlády konajú rozumne, pretože si uvedomujú, že tento proces sa musí riešiť komplexne,
v medzinárodnej spolupráci. Áno, pani Merkelová povie: Poďte všetci k nám. Teraz urobíme kvóty a kam dáme
tých, ktorých nebudeme chcieť? Môžete ich niekam odviezť? Nehnevajte sa na mňa, existuje súcit, ale aj racionalita.
Súcit a emócie vás bez rozumného správania zavedú do pekla. V tomto cirkev môže povedať len to, čo hovorí: Treba
konať rozumne a treba si uvedomiť všetky riziká. Nevidí v každom utečencovi vraha a teroristu, ale upozorňuje,
Celé vyhlásenie pozri na https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/160420stanovisko-cbk-k-migracni-krizi.
Dukovo vyjadrenie pozri na https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1642402-duka-v-koranu-bychom-nikdynenasli-schvalovani-sebevrazdy.
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že máme zodpovednosť za to, koho prijímame. Dobre, prijímajme ženy, deti, ale tiež je našou povinnosťou povedať,
že títo mladí muži majú povinnosť hájiť a zabezpečovať tých, čo zostávajú doma.“ Opatrný postoj voči islamu
odôvodnil vlastnou skúsenosťou s predstaviteľom pražskej moslimskej komunity: „Tam, kde teraz
sedíte, sedel jeden z predstaviteľov moslimskej komunity v Prahe. Bolo to, keď som nastúpil, môžem vám ukázať
Korán, ktorý mi daroval, ale Korán som čítal trikrát. Tento pán tu bol a ja som mu vravel: Viete, tie teroristické
útoky vrhajú zlé svetlo na všetky náboženstvá a na monoteistické náboženstvá zvlášť. Nebolo by vhodné, keby ste
trebárs aj vy, keď prichádzate na veľvyslanectvá, vyjadrovali určité znepokojenie, aby ste pôsobili, že naozaj je
potrebné zaujať k teroristickým útokom jasnejší postoj? A on vravel: Viete, my sme malí, to nemá žiadny vplyv,
ale určite ich neschvaľujeme. Týždeň sa s týždňom zišiel a skrytá kamera Českej televízie nám ukázala, že pri
jednom stretnutí v modlitebni tento muž tieto útoky schvaľoval. Myslíte si, že mu môžem veriť? Hovorím z vlastnej
skúsenosti, nehovorím na základe vysnených predstáv.“ Duka je zásadne za to, aby boli rešpektované
hranice a pre spolužitie s moslimami platili isté pravidlá: „Keď hovoríme, aké sú zásady islamu, tak o nich
nemôžeme hovoriť len my. Musia o nich hovoriť ľudia, ktorí islam vyznávajú, a musíme tiež poznať ich základné
normy. A normy sú, že spolužitie väčšieho počtu islamského obyvateľstva s ostatnými si vyžaduje isté predpoklady
a musí tu byť aj záruka bezpečnosti. Preto skutočne nie je možné povedať, že hranica neplatí. Po prvé, je to porušenie
medzinárodného práva, pretože hranica platí, každý človek má mať svoje doklady, musí preukázať svoju identitu,
tieto veci nie sú porušovaním ľudských práv a dôstojnosti.“68
Na konferencii Náboženstvo a migrácia v Bratislave 24. februára 2017 Duka varoval pred rizikami
neregulovanej migrácie:
„Migrant či utečenec odchádza zo svojho rozhodnutia, najmä z dôvodu neznesiteľnej situácie, katastrofy,
nefunkčnosti štátnej infraštruktúry z dôvodov ekonomických, bezpečnostných, kultúrnych. Odchádza, pretože hľadá
lepšie podmienky alebo výhody, o ktoré sa však v krajine, do ktorej prichádza, nezaslúžil. Pre toto rozhodnutie bol
získaný agentúrami, ktoré si z tejto ponuky urobili biznis, alebo sa stal obeťou lákavých ponúk, ktorými niektoré
inštitúcie, či dokonca vlády riešia bez dlhodobej perspektívy svoje neriešené alebo zle riešené problémy. Tieto naznačené
formy pohybu obyvateľstva sú výzvou, ale môžu sa v naznačených formách či dôvodoch stať aj hrozbou alebo dokonca
katastrofou. (...)
Neregulovaná migrácia v celých dejinách ľudstva vždy prinášala násilie, vojny, ekonomický a kultúrno-spoločenský
úpadok. Toto nám potvrdí každý historik, či archeológ. Nový svet (americký kontinent) vznikol z regulovanej, t. j.
kontrolovanej migrácie. Ak došlo k násilným stretom, to je ten už zmienený stret civilizácií a kultúr, musíme si
uvedomiť ich príčinu. Je teda nutné sa s týmto nebezpečenstvom vyrovnať. Pri nepripravenej a neperspektívnej
migrácii môže dôjsť k dezintegrácii celej spoločnosti. Skúsenosť a súčasný stav imigrácie v krajinách západnej
Európy sú istým varovaním.“69
Celý rozhovor s Dukom pozri na https://dennikn.sk/327642/kardinal-duka-boh-jeden-islam-ma-nom-inupredstavu/.
69 Celý Dukov príspevok pozri na https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170224023.
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Na otázku, či sa treba v Európe obávať väčšieho počtu moslimov, Duka pre echo24.cz povedal:
„Môžem len opakovať postreh kardinála Gantina (kardinála z Beninu). O vyznávačoch islamu povedal: kým je
ich v spoločnosti 5 percent, nie sú problémy. Keď ich je 15 percent, začnú prichádzať s požiadavkami, že by chceli
obsadzovať svojimi ľuďmi určité kľúčové miesta v spoločnosti. A akonáhle sa dostanú na 25 percent, začnú do
zákonov presadzovať právo šaría a usilovať sa o prevzatie vlády.“70
V apríli 2017 vyšiel v internetovom kresťanskom konzervatívnom denníku postoj.sk
rozsiahly rozhovor s Dukom pod názvom Zvíťazíme alebo budeme otrokmi. Na otázku, prečo je cirkev
na Západe opatrná voči islamu a vyhýba sa priamym pomenovaniam, no on hovorí otvorene,
odpovedal:
„Pretože je to naša povinnosť. Sme tá časť sveta, ktorá sa so svetom islamu stretala. Od stredoveku do 19. storočia
sme súčasťou sveta, ktorý sa priamo stretal s útvarmi, ktoré vyznávali islam. Pred bitkou o Viedeň v roku 1683
kazateľ – františkán hovoril, že ak nezvíťazíme, budeme otrokmi. On to vedel. Aj my máme túto skúsenosť. Po
druhé, máme skúsenosť s nacizmom. To je viac ako skúsenosť s fašizmom v niektorých krajinách na Západe, to je
viac ako skúsenosť v Anglicku alebo vo Francúzsku, u nás to bolo vyhrotenejšie. Po tretie, máme skúsenosť
s komunizmom, ktorú opäť nemajú na Západe alebo ju majú neporovnateľne slabšiu. Je preto naša povinnosť
Západu pomôcť. (...) Pretože oni sú zajatci. Vezmite si, ako sa vyostrila situácia v Nemecku, Holandsku a iných
krajinách. Zrazu vidíme, že po troch generáciách nedošlo k integrácii imigrantov, vidíme, čo znamená dvojaké
občianstvo, aký to môže byť politicko-bezpečnostný problém. Západní predstavitelia musia konať tak, aby sa
nezvyšovalo napätie. Preto hovorím, že sú do istej miery zajatcami. Je našou hlbokou morálnou povinnosťou hovoriť
„pozor“ aj v rámci cirkvi.“ 71
Duka v rozhovore vysvetlil aj svoj názor, že utečencom treba pomáhať v ich vlastnom prostredí:
„Biskupi z Blízkeho východu nás žiadajú: pomáhajte nám tu, aby tu kresťania zostali. Vzťahu k utečencom
musíme rozumieť inak, ako je to bežné. My máme morálnu povinnosť pomôcť tým, čo to potrebujú, ale oni majú
morálnu povinnosť vrátiť sa domov. Samozrejme, ak tu budú chcieť zostať alebo sa nebudú môcť vrátiť, môžu
zostať, pri splnení istých podmienok. Ale treba rozlišovať tých, ktorí to naozaj potrebujú, od tých, ktorí sa chcú
mať lepšie, a od kriminálnych a iných živlov. To je tiež naša povinnosť. Mať sa lepšie neznamená, že majú žiť zo
sociálnych dávok.“
Úplne opačné názory prezentuje v českej rímskokatolíckej cirkvi pražský Tomáš Halík. Ako
kňaz patrí do pražskej arcidiecézy a kardinál Duka ako jeho nadriadený sa k jeho názorom viackrát
vyjadril nesúhlasne. Keď Halík v Českej televízii varoval pred šírením strachu z utečencov, Česká
biskupská konferencia sa na Dukov pokyn od jeho slov v máji 2016 dištancovala. „Ak budeme hovoriť
len jednu časť reality, ale nie aj tú druhú, potom strach v spoločnosti porastie omnoho viac. (...) Vystúpenie profesora
Vyjadrenie na https://echo24.cz/a/iB85V/duka-halik-je-v-cirkvi-mensina-vetsina-souzni-se-mnou.
Celý rozhovor s Dukom pozri na https://svetkrestanstva.postoj.sk/22576/kardinal-duka-zvitazime-alebobudeme-otrokmi.
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Halíka bolo emotívne preexponované. Preto sme vydali toto stanovisko.“72 Za svoje postoje si Halík
v novembri 2018 vyslúžil od Duku ďalšie pokarhanie za to, že „mediálne napádal stanoviská Českej
biskupskej konferencie.“73 Halík je mediálne veľmi aktívny, požaduje prijímanie utečencov a dialóg
s islamom považuje za možný. Téme utečencov a migrantov sa venoval už predtým, ako v lete
2015 naplno prepukla utečenecká kríza. V decembri 2014 hovoril v Českej televízii o prijímaní
utečencov ako o morálnej povinnosti, aj keď pritom treba rátať s možnými ekonomickými
i bezpečnostnými rizikami. Integrácia utečencov bude podľa neho možná tam, kde už majú svoje
zázemie v podobe prítomnosti svojich krajanov.74
Keď v júni 2015 migračná a utečenecká vlna začínala naberať rozmery humanitárnej
katastrofy, Halíka znepokojoval osud utečencov utekajúcich do Európy z dôvodu vojny alebo
hladu a osudy ľudí zneužitých priekupníkmi a prevádzačmi. Halík v tomto kontexte vyslovil obavu
o vlastnú krajinu: „Strašne sa však bojím narastajúcej xenofóbnej nálady v spoločnosti. Je plná predsudkov,
sebectva a strachu, ktorý pramení z neznalosti.“ Ako povedal v Českom rozhlase, znepokojovala ho
narastajúca islamofóbia: „Česko sa stáva krajinou, kde panuje najväčší strach z moslimov, pritom ich tu máme
najmenej. Šíria ho demagogické skupiny. A to je veľmi nebezpečné. Bojíme sa síce utečencov, ale oni zasa až tak
veľký záujem o život v Česku nemajú.“75
Pri prednáške o súčasných premenách náboženstiev v marci 2015 vo Valašskom Meziříčí
vysvetľoval, že ľudia sa boja toho, čo nepoznajú a to platí aj pre strach z islamu. Podľa neho
neexistuje náboženstvo, ktoré je zlé už svojou podstatou. „Z islamu vyšlo mnohých veľmi pozitívnych vecí,
univerzity, celý rad intelektuálnych, technických objavov. Islamská civilizácia v dobe týchto veľkých sporov stredoveku
v mnohom intelektuálne prevyšuje európsku spoločnosť. Áno, boli tam výboje, ale to, že islam dobyl takú veľkú časť
kedysi kresťanského sveta, to nebolo iba mečom. Mal kultúrno-aktivizačnú prevahu.“ Dotkol sa aj vtedy
aktuálneho problému tzv. Islamského štátu: „Ľudia, ktorí stoja za tzv. Islamským štátom, nie sú žiadni
hlboko veriaci moslimovia, sú to často ľudia, ktorí vôbec nie sú veriaci v náboženskom zmysle. Často nepoznajú
Korán. Fundamentalisti často pramene vôbec nepoznajú. (...) Máme dve miliardy moslimov na svete, z ktorých 99%
nemá so šialencami Islamského štátu nič spoločné. Títo ľudia sú zločinci, ktorí verbujú naštvaných, vykorenených
ľudí.“ V pohľade na islam Halík svojim poslucháčom odporúčal zbaviť sa predsudkov: „Treba

Dukovo vysvetlenie stanoviska Českej biskupskej konferencie voči Halíkovi Duka pozri na
http://ceskapozice.lidovky.cz/tema/kardinal-duka-cirkve-nemohou-hrat-roli-politickychstran.A160512_173049_pozice-tema_lube.
73 Dukov postoj pozri na https://www.lidovky.cz/domov/duka-vs-halik-arcibiskup-duchovniho-kara-pratele-zdisentu-ho-nepoznavaji-kontruje-halik.A190110_101709_ln_domov_jho a tiež Halíkov postoj k Dukovmu
napomenutiu https://www.lidovky.cz/nazory/halik-od-napominani-kporozumeni.A190110_174127_ln_nazory_vlh.
74 Halíkovo vyjadrenie pozri na https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/tomas-halik-o-prijimaniuprchliku.A141214_144827_domaci_cen.
75 Halíkovo vyjadrenie pozri na https://dvojka.rozhlas.cz/tomas-halik-strasne-se-bojim-narustajici-xenofobie-vuciuprchlikum-a-nevidim-7465349.
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bojovať s predsudkami na oboch stranách, čo je veľmi ťažká úloha, pretože blázni a fundamentalisti, ľudia
s čiernobielym videním z oboch strán na vás začnú útočiť. To sú ľudia, ktorí stále chcú mať nejakého nepriateľa.“76
V októbri 2015, keď vrcholila utečenecká kríza a rástli obavy z islamu a moslimov, Halík v Lidových
novinách uverejnil Desatoro argumentov k strachu z islamu. Napísal v ňom, že sa hanbí za politikov, ktorí
sa predháňajú v populizme a vezú sa na vlne ľudovej prestrašenosti, ktorá infikuje spoločnosť.
Nechce bagatelizovať problémy, ktoré Európe prináša a ešte prinesie masový exodus. „Tieto
problémy však treba riešiť rozumne a vecne a neustupovať strachu, ktorý v niektorých krajinách – áno,
predovšetkým v našej – prerastá do paniky a hystérie.“ Ponúkol preto desať argumentov, ktoré môžu
pomôcť čeliť zovšeobecňujúcim názorom a predsudkom voči islamu.77 Text mal veľký ohlas,
uverejnili ho viaceré denníky, v slovenskom preklade vyšiel v Denníku N.78
Halík, ktorého oponenti častovali (okrem iných) aj výrazom „slniečkar“ si však zároveň
uvedomoval, že strach z príchodu neznámych ľudí je prirodzený. Pre Český rozhlas k tomu
povedal: „Všetkých tých, ktorí majú obavy, by sme hlavne nemali zaháňať do kúta a ani v nich vidieť iba
xenofóbov a rasistov.“ Obával sa rastúcej polarizácie spoločnosti a delenie na „slniečkarov“
a „kaviareň“ na jednej strane a na „xenofóbov“ a „rasistov“ na strane druhej. Je mu jasné, že sú
ľudia, ktorí sa moslimskej migrácie boja, no zároveň to nie sú to žiadni sympatizanti nacionalistov
alebo extrémistov. Ľudia by sa mali prestať takto deliť a mali by si prestať nadávať. Mali by objaviť
vlastnú národnú a kultúrnu identitu, a tak nájsť svoje vlastné korene.79
Hlasy v poľskej rímskokatolíckej cirkvi k utečeneckej a migračnej kríze
Poľsko nebolo krajinou, ktorú by bola priamo zasiahla utečenecká kríza v roku 2015. Pri 38
miliónovej populácii je jednou z najhomogénnejších krajín Európy – iba 0,4% obyvateľstva
pochádza z inej krajiny. Poliaci však majú bohaté historické skúsenosti s emigráciou vlastných
občanov do iných štátov z dôvodov politických počas nacizmu a komunizmu, s ekonomickou
emigráciou do Spojených štátov amerických na prelome 19. a 20. storočia a najmä s emigráciou od
90. rokov 20. storočia, ktorá sa zintenzívnila po vstupe Poľska do Európskej únie a smeruje
predovšetkým do Veľkej Británie, Nemecka, Francúzska a Írska (White 2011). Skúsenosti Poliakov
s migráciou boli vždy veľkou témou aj v poľskej rímskokatolíckej cirkvi (Prybecki 2017).
Ekonomická emigrácia vrcholila v roku 2007, keď mimo Poľska dlhodobo žilo takmer 2,3 milióna

Mediálnu správu o Halíkovej prednáške pozri na https://zpravy.tiscali.cz/halik-lide-nenavidi-to-co-neznajistraslive-vety-jsou-v-koranu-i-bibli-249071.
77 Originálny český text vyšiel na http://ceskapozice.lidovky.cz/forum/tomas-halik-desatero-argumentu-ke-strachuz-islamu.A151014_161009_pozice-forum_kasa.
78 Slovenský preklad pozri https://dennikn.sk/272867/tomas-halik-desatoro-argumentov-k-strachu-z-islamu/.
79 Halíkovo vyjadrenie pre Český rozhlas pozri na https://dvojka.rozhlas.cz/tomas-halik-kdo-se-boji-uprchliku-nenirasista-a-xenofob-7466855.
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Poliakov, a to najmä v západnej Európe.80 Potom do roka 2010 klesala a následne znova začala
stúpať. Aktuálne žije v zahraničí vyše 2,5 milióna Poliakov. Poľsko je zároveň cieľovou krajinou
ekonomickej migrácie z krajín bývalého Sovietskeho zväzu, najmä z Ukrajiny a z Bieloruska.
V roku 2015 žilo legálne v Poľsku 211 869 osôb, z toho 65 866 boli Ukrajinci.81 V roku 2014, rok
pred utečeneckou a migračnou krízou, žilo v Poľsku 16 695 utečencov a 8020 žiadateľov o azyl.82
Podľa údajov z European Social Survey, získaných medzi rokmi 2002 a 2012, Poľsko patrilo medzi
krajiny s najproimigrantskejšími postojmi a podobne sa považovali za otvorených voči utečencom
a uchádzačom o azyl. V roku 2014 63,4% Poliakov súhlasilo alebo skôr súhlasilo s tvrdením, že
„vláda má veľkodušne posudzovať žiadosť o udelenie statusu utečenca“ – percento bolo dokonca vyššie než
u Švédov (60,3%) alebo Nemcov (38,8%).83
Situácia sa však začala meniť s narastaním počtu utečencov a migrantov prichádzajúcich
do Európy od začiatku roka 2015. Kým začiatkom roku 2015 bolo 21% Poliakov proti prijímaniu
utečencov a 58% súhlasilo s ich dočasným umiestnením v Poľsku, v prieskume z roku 2017 bolo
52% Poliakov proti prijatiu utečencov, 40% bolo za ich dočasné prijatie a len 4% súhlasili, aby sa
v krajine usadili natrvalo. Väčšina by radšej uprednostnila utečencov z Ukrajiny než z Blízkeho
východu (Laciak – Segeš Frelak 2018: 11). Táto zmena názoru zrejme súvisela aj s faktom, že
utečenci a migranti sa stali témou kampane pred voľbami v októbri 2015. Vtedajšia premiérka Ewa
Kopacz zastávala názor populárny medzi politickou elitou, že Poľsko nie je zodpovedné za to, čo
sa deje na Blízkom východe a v severnej Afrike. Ak sa však budú musieť rozhodnúť, potom do
krajiny prijmú len kresťanských utečencov, lebo u nich je nádej na úspešnú asimiláciu.84
Počas utečeneckej krízy v lete 2015 poľská vláda prijala 150 kresťanov zo Sýrie (väčšina
z nich však časom odišla do Nemecka), odmietla návrh EÚ o kvótach utečencov a zaviazala sa
dobrovoľne prijať 7000 osôb. Tému strachu z utečencov využili ultrapravicové zoskupenia a na
nej postavila svoju predvolebnú rétoriku strana Právo a spravodlivosť, ktorá voľby v októbri 2015
vyhrala s 37,5% a stala sa najsilnejšou stranou vládnej koalície. Varovali pred moslimami, hoci
v krajine žiadni neboli; bola to typická islamofóbia bez moslimov (Goździak – Márton 2018). Nová
premiérka Beata Szydło síce potvrdila rozhodnutie predchádzajúcej vlády o prijatí 7000 utečencov,
no rozhodla sa tento počet ďalej nezvyšovať. Po sérii teroristických útokov v Bruseli v marci 2016

Pozri údaje Poľského štatistického úradu
https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_Szacunek_emigracji_z_Polski_lata_2004-2012_XI_2012.pdf.
81 Údaje nájdené na http://www.instat.gov.al/media/3875/konf_migracioni_statstics-poloni.pdf.
82 Údaje nájdené na https://www.europarl.europa.eu/infographic/welcoming-europe/index_sk.html#filter=2014-pl.
83 Údaje nájdené na https://www.migrationpolicy.org/article/diminishing-solidarity-polish-attitudes-towardeuropean-migration-and-refugee-crisis.
84 Kopaczowej postoj reprodukovaný na https://qz.com/529130/polands-refugee-problem-is-not-what-you-thinkit-is/.
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však Szydło pôvodný prísľub odvolala a vyslovila sa za riešenie utečeneckej krízy mimo hraníc
EÚ.85
Pri formovaní verejnej mienky mala vždy dôležité miesto poľská rímskokatolícka cirkev, ku
ktorej sa hlási 93% obyvateľstva. Jej názory zazneli prostredníctvom jej predstaviteľov aj počas
utečeneckej a migračnej krízy v rokoch 2015 a 2016, keď stáli pred dilemou medzi
protimigrantskými názormi poľskej vlády a promigrantskými postojmi pápeža Františka,
najvyššieho predstaviteľa cirkvi vo Vatikáne (Cekiera 2018).
K problematike migrantov a utečencov sa pri príležitosti Svetového dňa utečencov 19. júna
2015 vyjadrila Rada pre migráciu, turistiku a púte Konferencie biskupov Poľska. Poukázala na to,
že aj z Poľska odišli asi dva milióny ľudí do zahraničia za lepšími životnými podmienkami.
Skutočnosť, že sa v cudzine tiež niekedy stretávali s nepochopením, pripomína obrazy utečencov
z Afriky, ktorí na hraniciach Európy prosia o pomoc. V Poľsku pritom podľa názoru Rady narastá
počet ekonomických migrantov z Ukrajiny. Títo všetci potrebujú pocítiť pomoc, prijatie
a kresťanskú pohostinnosť. Vyhlásenie vyzýva kresťansky pomáhať utečencom, ktorí ušli zo
svojich krajín kvôli vojne alebo náboženskému prenasledovaniu. Pomoc patrí všetkým, bez ohľadu
na náboženstvo alebo presvedčenie. Text ďalej vymenúva, kde všade na Blízkom východe poľská
cirkev už pomáha. Pripomína, že každý, kto štedro a nesebecky pomáha, môže očakávať Božie
požehnanie, „lebo v tvárach tisícov trpiacich ľudí spoznali tvár Ježiša Krista.“86
Konferencia biskupov Poľska zaujala svoje oficiálne stanovisko k utečencom a migrantom
po apeli pápeža Františka začiatkom septembra 2015, aby každá farnosť prijala jednu rodinu
utečencov. Biskupi, respektíve predsedníctvo Konferencie – biskupi Gądecki, Jędraszewski
a Miziński, hovorili vo svojom vyhlásení o Ježišovej výzve pomáhať a o kresťanskej pohostinnosti.
Vyzývali na aktívne zapojenie sa kresťanov do pomoci utečencom – pomáhať odstraňovať príčiny,
kvôli ktorým utečenci opustili svoje domovy, a pomáhať bezprostredne tým, ktorí to potrebujú.
Uviedli, že poľská cirkev je už zapojená do pomoci utečencom v Afrike a na Blízkom východe, „a
to nielen kresťanom.“ Len počas roka 2014 poskytli poľskí katolíci na takúto pomoc 5 miliónov
zlotých (v prepočte asi 1,2 milióna eur). Čo sa týka pomoci utečencom priamo v Poľsku, „hlavná
iniciatíva a zodpovednosť padá na plecia svetskej moci, keďže ona je pozývajúcou stranou. Ona má zabezpečiť
kontrolu, bezpečnosť a základnú starostlivosť o utečencov. Cirkev v tom nemôže konať na vlastnú päsť, bez
spolupráce so svetskou vládou.“87 Celú pomoc utečencom mala mať na starosti cirkevná poľská Charita.

K zmene postoja Szydłovej vlády pozri https://www.euractiv.de/section/eu-aussenpolitik/news/polenverweigert-aufnahme-von-fluechtlingen/.
86 Stanovisko Rady pozri na https://episkopat.pl/komunikat-rady-konferencji-episkopatu-polski-ds-migracjiturystyki-i-pielgrzymek/.
87 Celé vyhlásenie Konferencie biskupov Poľska pozri na https://episkopat.pl/komunikat-prezydium-konferencjiepiskopatu-polski-ws-uchodzcow-2/.
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Vyhlásenie sa snažilo byť pomerne neutrálne – neapelovalo na vládu, aby prijímala utečencov,
nevyzývalo veriacich k ešte väčšej angažovanosti, ani neobsahovalo úvahy o obrane kresťanskej
identity či o prípadných hrozbách, ktoré predstavuje prijímanie utečencov-inovercov.
Témou utečencov sa Konferencia biskupov Poľska zaoberala aj na svojom 370. zasadaní
v dňoch 6. - 7. októbra 2015 a vyhlásila, že poľská katolícka Charita „vyjadrila svoju pripravenosť úzko
spolupracovať v tejto záležitosti so štátnymi inštitúciami, miestnou samosprávou a mimovládnymi organizáciami
v duchu solidarity a s rešpektom voči dôstojnosti utečencov.“88
Okrem Konferencie biskupov Poľska, ktorá je koordinujúcim a reprezentatívnym orgánom
združujúcim všetkých poľských rímskokatolíckych biskupov, sa k téme utečencov a migrantov
individuálne vyjadrovali aj mnohí biskupi, ktorých názory sa nemuseli vždy kryť s oficiálnym
stanoviskom Konferencie. Treba pritom zobrať do úvahy veľkosť rímskokatolíckej cirkvi
v Poľsku. Štruktúra poľskej cirkvi je tvorená 14 provinciami, ktoré predstavujú 14 arcidiecéz a 27
diecéz, ktoré v Konferencii biskupov Poľska zastupujú kardináli, arcibiskupi, biskupi a ich
pomocní biskupi, spolu asi 150 cirkevných hodnostárov, čo z nej robí najväčšiu biskupskú
konferenciu v strednej a východnej Európe a počtom neporovnateľnú s ostatnými biskupskými
konferenciami, ktoré analyzuje tento text. V nasledujúcej analýze si všimnem iba tých biskupov,
ktorí sa k téme vyjadrovali verejne a ktorých vyjadrenia zaznamenala Katolícka informačná
agentúra, ktorá je riadená Konferenciou, a preto ňou uverejnené vyjadrenia majú reprezentatívnu
hodnotu.
Podľa Kaczmareka (2018: 117-130) v období od januára 2015 do 30. júna 2016 poľská
Katolícka informačná agentúra zaznamenala 133 vyhlásení celkovo 36 biskupov, čo je štvrtina
z celkového počtu poľských biskupov. Analýzu sťažuje fakt, že biskupi nie vždy rozlišujú medzi
migrantom a utečencom, niekedy hovoria len všeobecne o „tých, ktorí prichádzajú do Európy.“ Pre
všetky vyhlásenia boli charakteristické výzvy pomáhať utečencom a migrantom. Pred letom 2015
sa táto pomoc týkala iba núdznych na Blízkom východe. Okrem 8 zdržanlivých stanovísk sa vo
všetkých ostatných nachádzalo vyjadrenie všeobecného pozitívneho odkazu na potenciálny
príchod utečencov. V 17 prípadoch sa hovorilo o tom, že nikoho netreba vylučovať kvôli
náboženským dôvodom, v 4 prípadoch sa požadovalo, aby neboli prijímaní moslimovia. 18
vyjadrení vyslovene odmieta prijímať islamistov alebo teroristov, no hneď je vysvetlené, že
islamizmus a terorizmus nie sú formami náboženstva, ale predstavujú ideológie. V 4 výpovediach
sa hovorilo o islame ako o príbuznom náboženstve. 21 stanovísk spomínalo odlišnosť kultúr ako
možný problém a 15 vyjadrení konštatuje, že islam je cudzí západnej kultúre. Biskupi sa zamýšľali

Celé vyhlásenie pozri na https://episkopat.pl/komunikat-z-370-zebrania-plenarnego-konferencji-episkopatupolski/.
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nad odlišnou mentalitou Poliakov v porovnaní s utečencami z Afriky alebo Blízkeho východu
a nabádali ku „kultúre prijatia“. V 24 vyhláseniach biskupi hovorili v tejto súvislosti o „otváraní srdca“
a „premene zmýšľania.“ Polovica vyjadrení sa opierala o texty evanjelia alebo o slová pápeža.
Málokedy, len v 7 prípadoch, sa odvolávali na všeobecnú ľudskú solidaritu alebo na princíp
spravodlivosti, aby prijímali iných tak, ako kedysi prijímali ich.
Podľa pomeru otvorenosti a odporu voči myšlienke prijímania utečencov Kaczmarek
(2011: 132-133) vytvoril typológiu biskupov: 1. „obrancovia múrov“ – nie sú naklonení prijímaniu
utečencov a bojovne vyjadrujú vôľu obraňovať ohrozené kresťanské pozície, 2. „stavitelia
mostov“ – sú za otvorenosť a spoluprácu pri prijímaní utečencov alebo prejavujú len miernu
neochotu, 3. zmiešaná skupina – patria tam tí, ktorí sa vyjadrovali nejednoznačne alebo
protichodne. Pri celkovom zhodnotení by do prvej skupiny patrili 4 biskupi, do druhej 26 a do
tretej 5 spomedzi tých členov poľského episkopátu, ktorý sa vyjadrovali k utečeneckej kríze.
Početnosť druhej skupiny sa ešte zvýši, keď zoberieme do úvahy, ako často jej predstavitelia
vystupovali v médiách. Súhrnne možno povedať, že vo vyjadreniach biskupov výrazne dominujú
„budovatelia mostov“ ako zástancovia „etiky spolupráce“ a otvorenosti voči utečencom. Táto
otvorenosť je však u nich kombinovaná s „etikou zodpovednosti“, v rámci ktorej zvažujú dopady
príchodu cudzincov na poľskú spoločnosť. Za najadekvátnejší termín pre tento postoj Kaczmarek
(2011: 136) považuje výraz „altruistická etika zodpovednosti“.
Napriek dominancii individuálnych postojov tohto typu vo verejnom priestore však treba
konštatovať, že oficiálne vyjadrenia Konferencie biskupov Poľska boli voči utečencom
a migrantom oveľa menej entuziastické a viac zdržanlivé. Vyzývali na pomoc utečencom, no
nezachádzali do konkrétnych povzbudení veriacim, ako majú túto pomoc realizovať. Dôvodom
neutrálnejšieho charakteru oficiálnych vyhlásení Konferencie bola zrejme aj snaha zastupovať
názory všetkých biskupov. V neposlednom rade možno predpokladať aj to, že poľskí
rímskokatolícki biskupi síce väčšinovo individuálne vystupovali výrazne pozitívne voči utečencom
a migrantom, no ako celok nechceli prísť do konfliktu s líniou poľskej vlády a s prevažujúcou
verejnou mienkou, ktorá preferovala možnosť neotvárať spoločnosť ľuďom s odlišným
kultúrnym a náboženským pozadím.
Medzi najvýraznejšie mediálne aktívnych patrili poznaňský arcibiskup a predseda
Konferencie biskupov Poľska Stanisław Gądecki, delegát Konferencie biskupov Poľska pre
migrantov Krzysztof Zadarko, poľský prímas arcibiskup Wojciech Polak, varšavský arcibiskup
Henryk Hoser a płocký biskup Piotr Libera. Podľa uvedenej typológie poľských biskupov vo
vzťahu k migrantom iba posledný uvedený patril k „obrancom múrov“, ostatní k „staviteľom
mostov“. Uvediem niekoľko pre nich charakteristických postojov.
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Gądecki je najvplyvnejším poľským biskupom a keďže sa už pred rokom 2015 venoval
pomoci utečencom na Blízkom východe, dobre poznal tamojšiu situáciu aj vďaka návštevám
biskupov z Iraku a Sýrie v Poľsku. Hneď na začiatku septembra 2015 podporil výzvu pápeža, aby
každá farnosť prijala jednu utečeneckú rodinu. Kázeň na bohoslužbe vo významnej poľskej
mariánskej svätyni vo Wąwolnici, kde témou bolo biblické stretnutie Márie a Alžbety, zakončil
výzvou:
„Nemáme aj my s podobnou naliehavosťou vyjsť v ústrety tým, ktorí sa nachádzajú v ohnisku vojny – na Blízkom
východe alebo v Afrike – a teraz smerujú do Európy, aby tu našli ochranu na pokojnom a bezpečnom mieste?
A hoci útek kresťanov z Blízkeho východu nie je šťastným riešením pre región, v ktorom je kresťanstvo najstarším
náboženstvom a môže tam čoskoro zaniknúť, no azda nemajú dostať pomoc všetci tí, ktorú ju potrebujú, ako to od
nás požaduje evanjelium? A nie je to aj požiadavka spravodlivosti, keďže aj naši rodáci ju dostali a dostávajú
v iných krajinách Európy, oboch Amerík a Austrálie, kam odišli žiť a pracovať? Áno, teraz je čas skutočnej
skúšky nášho kresťanstva. Každá farnosť, ktorá si to môže dovoliť, sa má pripraviť na prijatie utečencov a pomôcť
im začať nový život. Poprosme na záver Máriu, aby nám dala svojho ducha, ducha pohotovej pomoci.“89
Najaktívnejším aktérom debaty o utečencoch bol biskup Zadarko, konferenciou biskupov
poverený starostlivosťou o migrantov. Po zasadaní konferencie v októbri 2015 povedal, že „Poľsko
prežíva tému utečencov príliš emocionálne, úplne neprimerane rozsahu diania.“ Podľa neho je najdôležitejšie
apelovať na svetových lídrov, „ktorí sú zodpovední za to, čo sa tam stalo, sa deje a čo sa ešte stane.“ Treba
volať po mieri a spravodlivosti, lebo tie sú v oblastiach postihnutých vojnou najdôležitejšie. Podľa
Zadarka je jednoznačnou úlohou cirkvi prijať a pomáhať utečencom bez ohľadu na ich pôvod a
náboženstvo, lebo to prikazuje aj Ježiš Kristus v evanjeliu. Situáciu treba zároveň neustále
analyzovať, lebo ide o utečeneckú vlnu gigantických rozmerov. „Naša odpoveď na to musí byť jediná –
chceme pomáhať v duchu solidarity, dôvery a zodpovednosti, čo znamená, že sa chceme pripojiť k zástupu tých
v Európe, ktorí pomáhajú utečencom.“ Zároveň povedal, že „apelujeme na všetkých, aby sa v Poľsku fenomén
utečencov nepolitizoval a neideologizoval, pretože oni potrebujú predovšetkým pomoc, štedrosť, dialóg a dôveru.“
Poukázal na neoprávnenosť obáv z islamu a ideologicky formulovanej islamizácie Európy: „Nie
som taký naivný, aby som bagatelizoval obrazy, ktoré sa k nám dostávajú. No nemôžu byť východiskom pre
formulovanie našej reakcie, nášho správania voči utečencom.“90 Zadarko bol tiež presvedčený o významnej
úlohe médií – od nich závisí, koľko pravdy a rozumu bude v informovaní o situácii utečencov
a koľko mediálnych emócií.
Arcibiskup Polak, ktorý je poľským prímasom, teda najvyššie postaveným hodnostárom
rímskokatolíckej cirkvi v krajine, k problému utečencov povedal, že pomoc si vyžaduje premyslenú
Celá Gadeckeho kázeň na https://episkopat.pl/z-pospiechem-sluzyc-czlowiekowi-wawolnica/.
Zadarkove vyjadrenia pozri na https://stacja7.pl/z-kraju/bp-zadarko-nie-ideologizujmy-i-nie-upolityczniajmykwestii-uchodzcow/.
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koordinovanú akciu, ktorá nemôže závisieť „od akejsi spontánnej či emocionálnej reakcie.“91 Pomoc
núdznym je podľa neho povinnosťou kresťana, lebo ju prikázal Kristus. V októbri 2015 Polak
podľa Katolíckej informačnej agentúry v komentári k situácii reagoval na antimigrantské nálady,
ktoré v Poľsku začali narastať: „Úlohou cirkvi je ukázať, ako dokážeme byť otvorení voči tým, ktorí k nám
prichádzajú, a že nás pritom neovládajú naše obavy. Strach je najhorším radcom.“ Podľa poľského prímasa:
„diskusia sama o sebe nezmení vnútorný postoj, no ukáže, z čoho vychádza náš obrovský strach.“92
Trochu odlišne videl situáciu biskup Hoser, ktorý 21 rokov pôsobil v Rwande ako
misionár, a veľmi dobre poznal situáciu aj vo Francúzsku, v ktorom pôsobil 9 rokov. Hoser sa
prihováral za „kultúru stretnutia.“ Vychádzal pritom zo západoeurópskych skúseností, kde sa
nepodarila integrácia utečencov a migrantov do spoločnosti, a preto vznikli izolované getá,
v ktorých fundamentalisti verbujú frustrovaných a z trhu práce vylúčených mladých ľudí.
Problémom západných spoločností je podľa neho aj neschopnosť komunikovať s ľuďmi z iných
kultúr. Sekularizovaná spoločnosť navyše nedokáže pochopiť význam viery a náboženstva. Hoser
vidí riešenie v návrate ku kresťanským koreňom. Islam považuje za spojenca proti sekularizovanej
spoločnosť a ako impulz pre kresťanov prehĺbiť svoju vieru. V otázke prijímania utečencov do
Poľska je však na základe svojich skúseností z Rwandy a Francúzska zdržanlivý, keďže podľa neho
vzhľadom na kultúrnu a náboženskú homogénnosť poľskej spoločnosti a neexistenciu moslimskej
diaspóry im hrozí izolácia v getách.93
Najkritickejšie sa k problematike utečencov a migrantov vyjadroval płocký biskup Piotr
Libera. Mediálne najviac zarezonoval jeho výrok v septembri 2015, keď počas omše na 950. výročie
založenia mesta Zakroczym povedal: „Nie, my nie sme xenofóbni a nepohostinní, ale múdri a poučení.
Poznanie, ktoré sme získali z bojov s Rádom nemeckých rytierov v Poľsku, na Mazovsku, nám navždy pripomína:
Keď si raz pustíš do domu cudzinca, do domu práve stavaného, malého či slabého, spôsobíš si tým veľa trápenia. My
už vieme, koľko trápenia si spôsobili naši susedia vo Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, ktorí majú domy omnoho
väčšie a bohatšie, keď si za svoje hranice pustili milióny moslimov! Multikulti zlyhalo. A to všetko robili v mene
ďalšej chorej súčasnej ideológie – ideológie pluralizmu, pre ktorú sú dobré všetky kultúry, náboženstvá i viery. Všetky
okrem jednej – kresťanskej. Za túto jedinú, ich vlastnú, sa hanbia. Bojujú proti tej jedinej, ich vlastnej, z ktorej
pochádzajú ich korene.“94
Biskup Tadeusz Pieronek, bývalý generálny sekretár Poľskej biskupskej konferencie
a rektor Pápežskej teologickej akadémie v Krakove, ktorého radia k liberálnejšiemu krídlu v cirkvi,
Polakove vyjadrenia pozri na https://www.tvp.info/21544546/prymas-przyjecie-uchodzcow-nie-moze-zalezec-odspontanicznej-czy-emocjonalnej-reakcji.
92 Polakove vyjadrenia pozri na https://ekai.pl/prymas-polski-o-przyjeciu-uchodzcow/.
93 Hoserove vyjadrenia pozri na https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/abp-hoser-kosciol-jest-za-przyjeciemuchodzcow-do-polski,574540.html.
94 Časti Liberovej kázne pozri na https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/501075,uchodzcy-jak-krzyzacybiskup-libera-jak-raz-wpuscisz-do-domu-obcego-mozesz-zgotowac-wielka-biede.html.
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v rozhovore pre noviny Rzeczpospolita povedal, že pri téme utečencov sú Poliaci zavádzaní
polopravdami a zjednodušeniami. Podľa neho prijať utečencov je morálny záväzok a niekoľko
stoviek ľudí nemôže byť problém pre krajinu s 38 miliónmi obyvateľov. „Neprijatie utečencov
prakticky znamená, že rezignujeme na to, že sme kresťania. Hanbím sa za tých, ktorí si nechcú splniť nielen svoju
kresťanskú, ale ani ľudskú povinnosť.“95
Maďarský episkopát k utečeneckej a migračnej kríze
Maďarsko je jediná krajina v rámci Vyšehradskej štvorky, ktorej sa priamo dotkla
utečenecká a migračná vlna v rokoch 2015 a 2016, keďže cez krajinu viedla tzv. západná balkánska
trasa. Podľa správy Eurostatu Maďarsko so 14% patrilo spolu s Nemeckom (35%), Švédskom
(12%) a Rakúskom (7%) k štyrom štátom, ktoré počas roku 2015 prijali spolu dve tretiny
uchádzačov o azyl, a v počte prijatých žiadostí o azyl na milión obyvateľov mu patrila vrchná
priečka.96 Ako štát patriaci k Schengenskému priestoru patrilo Maďarsko ku krajinám, ktoré mali
na starosti ochranu jeho vonkajších hraníc. V júni 2015 oznámilo, že príjme opatrenia na
zabránenie prílevu nelegálnych migrantov prichádzajúcich zo Srbska, ktoré nepatrilo do
Schengenského priestoru, ani nebolo štátom Európskej únie. Rozhodnutie maďarskej vlády
premiéra Viktora Orbána postaviť na južných hraniciach krajiny 175km dlhý a 4m vysoký plot
zabraňujúci utečencom a migrantom nelegálne prenikať na územie Maďarskej republiky narazilo
na negatívnu reakciu krajín Európskej únie. Európska komisia vládu vyzvala, aby našla iný spôsob,
ako riešiť problém nelegálnej migrácie. Prvá fáza stavania hraničnej bariéry bola ukončená na konci
augusta 2015. Počas leta dramaticky narastal počet prichádzajúcich osôb, ktoré obsadili okolie
medzinárodnej vlakovej stanice v Budapešti v snahe dostať sa do štátov západnej Európy.
Maďarská vláda síce zriadila neďaleko Budapešti tábor pre utečencov, väčšina z nich však chcela
pokračovať ďalej. Keď im to nebolo umožnené vlakmi, vydali sa začiatkom septembra peši po
diaľnici M1 smerom na Viedeň. Niekoľkotisícový zástup utečencov a migrantov sa okamžite stal
centrom mediálneho záujmu a pritiahol množstvo dobrovoľníkov, ktorí kráčajúcim pomáhali v ich
potrebách. Po 4. septembri 2015, keď nemecká vláda oznámila rozhodnutie o prijatí Sýrčanov,
ktorí nelegálne prekročili hranice Európskej únie, väčšina utečencov a migrantov z Maďarska
odišla. Maďarská verejnosť takúto situáciu nikdy nezažila, bola zaskočená množstvom ľudí, ktorí
utiekli zo svojich krajín, takých odlišných kultúrne aj nábožensky. Krajina sa rozdelila – jedni
prejavovali súcit, pochopenie a solidaritu, medzi inými sa začali šíriť xenofóbia, rasizmus

Celý rozhovor s Pieronkem pozri na https://www.rp.pl/Kosciol/305179879-Bp-Pieronek-Przyjecie-uchodzcowto-obowiazek.html?preview=&remainingPreview=&grantedBy=preview&.
96 Pozri správu Eurostatu z 3. marca 2016 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/304032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6.
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a islamofóbia (Vidra 2017: 13 – 29). Z problému sa stala celonárodná spoločenská a politická téma,
ktorú využil protimigrantsky ladený premiér Viktor Orbán zo strany Fidesz, ako aj radikálna
politická strana Jobbik (Goździak – Márton 2018). Orbán trval na tom, že jeho vláda robí len to,
čo jej ukladajú medzinárodné zmluvy, t. j. ochraňovať vonkajšie hranice Schengenského priestoru.
Na situáciu reagovala maďarská rímskokatolícka cirkev i jednotliví biskupi (Barcsa – Maté-Tóth
2016; Barcsa – Heidl – Sándor 2019).
Jednou z prvých reakcií na problematiku utečencov a migrantov bolo rozhlasové
vystúpenie ostrihomsko-budapeštianskeho arcibiskupa a maďarského prímasa kardinála Pétra
Erdőa v máji 2015 (Barcsa – Maté-Tóth 2016). V InfoRádió Erdő hovoril o kresťanskom učení
o láske k nepriateľom a vyzval na solidaritu s migrantmi.97 Pravý kresťan má v utečencovi vidieť
prenasledovaného človeka v núdzi, nemá ho posudzovať a ak môže, má mu pomôcť. Utečenecká
kríza je podľa neho komplexný problém, ktorý je možné riešiť iba spoluprácou štátov. Migráciu
treba v prvom rade riešiť priamo v krajinách, kde vzniká, aby každý mohol žiť v pokoji vo vlastnej
krajine. Kým sa tak však nestane, má prevážiť postoj solidarity.
Hoci počet migrantov a utečencov kriticky narástol, v texte vyhlásenia na záver jesenného
zasadania Maďarskej biskupskej konferencie 3. septembra 2015 sa o utečencoch nehovorí nič.
Spomínajú sa len kresťania na Blízkom východe: „Vo vedomí naliehavosti tejto historickej situácie
vyjadrujeme obavy o osud našich blízkovýchodných kresťanských bratov. Zároveň pripomíname, že je právom
a zodpovednosťou štátov brániť svojich občanov.“98 K situácii utečencov a migrantov sa kardinál Erdő
vyjadril až na následnej tlačovej konferencii, keď hovoril o pomoci utečencom zo strany maďarskej
Charity a zároveň vysvetlil, že cirkev im síce „diskrétne pomôže“, no nebude im poskytovať
ubytovanie, pretože starostlivosť o nich je v kompetencii maďarského štátu. Zákon ani
neumožňuje cirkvi prijímať azylantov, pretože tým by sa podieľala na prevádzaní ľudí. Maďarská
cirkev však už rokuje so štátom, ktorému je ochotná poskytnúť svoje priestory pre týchto ľudí.99
Niekoľko dní nato, v reakcii na domáce i zahraničné médiá, ktoré postoj maďarskej cirkvi
k utečencom a migrantom považovali za málo empatický, sa Erdő v rozhovore pre index.hu
sťažoval, že jeho slová na tlačovej konferencii boli vytrhnuté z kontextu a biskupi už určili dve
budovy na ubytovanie utečencov, no kvôli zákonným prekážkam zatiaľ nie sú k dispozícii (Barcsa
– Maté-Tóth 2016). Dodal, že cirkev sa rôznymi spôsobmi snaží pomáhať formou potravinovej
pomoci, poskytnutím lekárskej starostlivosti alebo psychologickou asistenciou deťom. „Cirkev

Vyjadrenie Erdőa pozri na https://hvg.hu/itthon/20150522_Erdo_PeterHa_talalkozunk_az_ehezovel_es.
Vyhlásenie pozri na https://budapestbeacon.com/archbishop-claims-laws-prevent-catholic-church-from-helpingasylum-seekers/?sf_data=all&_sf_s=erd%C5%91+p%C3%A9ter&post_date=01092015+01102015.
99 Erdőove vyjadrenia na tlačovej konferencii pozri na https://www.kath.ch/newsd/ungarn-kirchen-helfen-duerfenaber-keine-fluechtlinge-unterbringen/.
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naozaj stojí na uliciach prostredníctvom maďarskej maltézskej charitatívnej služby, komunity sv. Egídia
a maďarskej Charity. Tieto organizácie to však nerobia vo svetle reflektorov.“ 100
Podobne ako Erdő sa vyslovil aj v tom čase novozvolený predseda maďarskej biskupskej
konferencie András Veres, biskup z diecézy Szombathely:
„Kresťania musia pomáhať ľuďom v ťažkej situácii bez ohľadu na pohlavie, vek, národnosť alebo náboženstvo.
O tomto vládne v cirkvi úplná zhoda. Ako sa však ukazuje, utečenci nechcú zostať v župe Vas a v Körmende
natrvalo. Našou prvou úlohou je preto pomôcť im pri ich migrácii, a preto v priebehu niekoľkých dní Charita
zabezpečí mobilné toalety a poskytne im vodu, jedlo, prikrývky a teplé oblečenie.“101
K pomoci utečencom sa s oveľa väčšou naliehavosťou kriticky vyjadril biskup z Vácu Miklós Beer,
podľa ktorého Charita síce pomáha utečencom, no cirkev robí málo a pridlho mlčala. „Mrzí ma to
a hanbím sa za to. Reagujeme príliš pomaly.“102
Búrlivú odozvu v Maďarsku aj v zahraničí vyvolal článok zo 7. septembra 2015
v amerických novinách The Washington Post, podľa ktorých László Kiss-Rigó, biskup diecézy
Szeged-Csanád, ktorá sa nachádza na maďarsko-srbsko-rumunskej hranici, povedal: „To nie sú
utečenci. Toto je invázia. Prichádzajú sem s pokrikom Allahu akbar. Chcú to tu ovládnuť. Úplne súhlasím
s premiérom. Pápež nepozná situáciu. Európa je zaplavená ľuďmi, ktorí sa tvária ako utečenci, ale v skutočnosti
predstavujú veľkú hrozbu pre kresťanské, univerzálne hodnoty kontinentu. Väčšina z nich sa správa arogantne
a cynicky. Zanechávajú za sebou odpadky a odmietajú ponúkané jedlo.“103 Tieto vyjadrenia vyvolali búrlivé
negatívne reakcie. Hneď na druhý deň, v rozhovore pre civilhetes.hu Kiss-Rigó vyhlásil, že to povedal
inak.
„Prekrútili moje slová. Neštval som proti utečencom a úplne súhlasím s pápežovou výzvou. Katolíci sú
povinní pomáhať utečencom. Humanitárnu pomoc poskytujeme každému neustále a bez podmienok. Kompetentné
inštitúcie diecézy Szeged-Csanád prijmú každého, kto požiada o azyl a po získaní príslušných dokumentov sa bude
chcieť usadiť v Maďarsku. Druhá vec je, že sa s nikým takým v súčasnej záplave migrantov nestretávame. Toto je
niečo ako vpád. To nie sú utečenci, to sú ekonomickí migranti, provokatéri a ktovie kto ešte. Odmietajú pomoc a vo
vrecku majú viac peňazí, než je plat maďarského policajta. Povedal som, že pápež nepozná situáciu z toho dôvodu,
že nemožno na diaľku posudzovať, akí ľudia prechádzajú cez hranicu. Pápež, samozrejme, nie je a nemôže byť
expertom na maďarské podmienky.“104

Erdőovu reakciu pozri na https://index.hu/belfold/2015/09/06/erdo_peter.
Veresove vyjadrenia pozri na
https://kereszteny.mandiner.hu/cikk/20150911_veres_andras_puspok_segiteni_kell_az_uton_levoket.
102 Beerove stanovisko pozri na https://www.domradio.de/themen/fluechtlingshilfe-und-integration/2015-0910/osteuropas-bischoefe-und-die-fluechtlingsfrage.
103 Článok vyjadrujúci Kiss-Rigóove názory pozri na https://www.washingtonpost.com/world/hungarian-bishopsays-pope-is-wrong-about-refugees/2015/09/07/fcba72e6-558a-11e5-9f54-1ea23f6e02f3_story.html.
104 Kiss-Rigóove vyjadrenia pozri na http://civilhetes.net/kiss-rigo-eltorzitottak-a-szavaimat.
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Arcibiskup Guyla Márfi z Veszprému a biskup Béla Balás z Kaposváru sa na adresu utečencov
a migrantov vyjadrili výrazne negatívnym spôsobom.
Arcibiskup Márfi vyjadril svoje názory v dlhom rozhovore pre portál veol.hu
koncom októbra 2015.105 Urobil tak vraj až po dlhom váhaní, keď videl, ako sú názory iných
predstaviteľov maďarskej rímskokatolíckej cirkvi prekrúcané a vytrhávané z kontextu. Základná
Márfiho téza je, že utečenci a migranti prišli Európu islamizovať ((Barcsa – Maté-Tóth 2016).
Rozhovor otvára radikálnymi tvrdeniami: „Podľa môjho názoru si Európu podrobuje islam, aj keď nie
zbraňami, ale vierou. Pre moslimov je toto svätá vojna a musíme uznať ich sebaobetu – sú ochotní riskovať svoje
životy, prekonať rozbúrené more, kráčať stovky kilometrov do Európy, svojej novej vlasti.“ Uznáva, že mnohí
opúšťajú svoju vlasť kvôli vojnám, biede a kvôli klimatickým zmenám. No dodáva, že „táto migrácia
nemá len príčiny, ale aj ciele. (...) Hlavným cieľom je (...) džihád, ktorý moslimské masy zaväzuje dobyť krajinu
pod islamskú vládu.“ A prečo práve teraz? Lebo moslimskí vodcovia usúdili, že na to dozrela doba:
„Pomáha im v tom naivita európskych lídrov (česť výnimkám). Neuvedomujú si silu viery, ani silu náboženského
presvedčenia širokých más. Myslia len na peniaze a dennú politiku.“ Podľa Márfiho sa moslimovia
v priebehu päťdesiatich rokov stanú väčšinou a Európa bude islamská. Moslimovia budú tolerovať
kresťanov a židov, no neveriacich a nemorálnych budú prenasledovať. Nebudú sa už stavať nové
kostoly, len nové mešity. A prečo sa to celé podľa Márfiho deje? „Migrácia je pravdepodobne Božím
trestom.“ Dôvodom tohto Božieho trestu je uctievanie modiel, podobne ako to bolo v starovekom
Izraeli – Boh potrestal ich modloslužbu príchodom cudzích národov alebo odvlečením národa do
zajatia. Podľa Márfiho je dôvodom pápežovho láskavého postoja voči migrantom len jeho obava,
že kresťania v moslimských krajinách budú prenasledovaní ešte viac. Nateraz to podľa Márfiho
vyzerá tak, že „moslimovia sa nemôžu a nechcú prispôsobiť. Prišli na bojové pole: nie prispôsobovať sa, ale
dobývať.“ Iskrička nádeje mu predsa len zostáva – všetko sa môže ešte pre kresťanov zmeniť
na dobré, lebo Boh dokáže všetko. Podmienkou toho je však obrátenie kresťanov: „Musíme sa veľa
modliť a brať našu kresťanskú vieru vážnejšie.“ Tie isté názory Márfi zopakoval v rozhovore pre Magyar
Hírlap v júli 2016.106
Biskup Balás uverejnil začiatkom novembra 2015 svoje apokalyptické vízie v časopise Heti
Válasz pod titulom: „Večerné správy z európskeho kalifátu v prvom storočí po kresťanstve.“107 Pred očami
mu defilujú zničené kostoly a historické stavby („Včera sme vyhodili do vzduchu kolínsku katedrálu.
Demolácia Eiffelovej veže začne budúci týždeň.“), stínanie hláv európskych premiérov, zmeny vo výrobe
(„Bývalá fabrika Fiat začala sériovú výrobu podkov a mečov.“), zakázaná bravčovina a víno, prenasledovaní

Celý rozhovor s Márfim pozri na https://www.veol.hu/hirek/isten-helyet-elfoglaltak-a-balvanyok-1734794/.
Márfiho názory pozri na https://www.magyarhirlap.hu/belfold/Jonnek_hogy_elfoglaljak_Europat.
107 Balásove vízie islamizovanej Európy pozri na http://valasz.hu/itthon/esti-hirado-az-europai-kalifatusbol-akeresztenyseg-utani-i-szazad-idejen-115918.
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veriaci a kňazi, cenzúra a utečenci, tentoraz sú však na úteku samotní Európania, ktorí budú
transportovaní „do bezpečia mongolskej púšte.“ V závere textu je „večerná modlitba jedného z posledných
kresťanov na kontinente.“
Nie všetci v maďarskej rímskokatolíckej cirkvi však nasledovali rozhodnutia biskupskej
konferencie. Prvými, kto otvoril brány utečencom, boli začiatkom septembra 2015 benediktíni
v starobylom opátstve v Pannonhalme, ktorí sa rozhodli nerešpektovať zákaz prijímať utečencov.
Kláštor sa nachádza v severozápadnom Maďarsku, v blízkosti diaľnice M1, po ktorej sa utečenci
snažili peši dostať z Budapešti do Viedne. Opát Asztrik Varszegi povedal, že prijmú každého, kto
k nim príde a obmedzením budú len ubytovacie kapacity. „Nesmieme nechať stáť niekoho predo dvermi.
To by protirečilo evanjeliu.“108

V polovici septembra 2015 sa s hlasom podpory utečencom a

migrantom ozvala Konferencia predstavených rehoľných rádov počas svojho jesenného zasadania,
na ktorom sa zástupcovia rehoľných rádov v Maďarsku rozhodli podporiť aktivity Charity
peňažnými príspevkami. Kritizovali aj rozhodnutie maďarskej vlády postaviť plot na maďarskosrbskej hranici.109 Tieto postoje boli v kontraste so stanoviskom maďarskej biskupskej konferencie,
ktorá sa, na rozdiel od konferencie rehoľných predstavených, prikláňala k línii maďarskej vlády
premiéra Viktora Orbána.
Komplexnejší pohľad na utečeneckú a migračnú krízu predstavil vo februári 2016 pre
feinschwarz.net najvyšší predstaviteľ maďarských jezuitov provinciál Tamás Gergely Forrai. 110
Uznáva, že 250 000 utečencov, ktorí od januára do septembra 2015 boli na maďarských hraniciach
registrovaní ako uchádzači o azyl, krajinu zaskočilo. S utečencami mali Maďari skúsenosť z 90.
rokov 20. storočia, keď počas konfliktu na území rozpadávajúcej sa Juhoslávie bez problémov
privítali a prijali viac než 100 000 vojnových utečencov. V roku 2015 to však bolo iné – Maďarsko
bolo pre utečencov len tranzitnou krajinou, cieľom boli západné štáty, najmä Nemecko a Švédsko.
Podľa Forraia sa Maďarsko od začiatku usilovalo o dodržiavanie Dublinského a Schengenského
dohovoru o udeľovaní azylu a o ochrane hraníc. Množstvo utečencov však tieto pravidlá
porušovalo, opúšťalo priestory, do ktorých boli umiestnení a kempovali na uliciach Budapešti.
Miestne obyvateľstvo sa správalo solidárne, pomáhali jednotlivci aj organizácie. Podľa Forraia
vychádzali zo spomienok Maďarov na ich skúsenosti z 20. storočia, keď oni sami boli ako utečenci
vo veľkom počte prijímaní v iných krajinách. Dokazovať to má podľa neho aj skutočnosť, že na
utečencov počas krízy nikto v Maďarsku neútočil. Hlavnou otázkou, ktorá časom zaznievala aj

Varszegiho vyjadrenie pozri na https://www.ordensgemeinschaften.at/artikel/2160-ungarische-benediktinerabteipannonhalma-nimmt-trotz-verbot-fluechtlinge-auf.
109 Postoj konferencie rehoľných predstavených pozri na https://www.g2w.eu/news/1164-ungarn-kirchlicheunterstuetzung-fuer-fluechtlinge.
110 Forraiovo stanovisko pozri na https://www.feinschwarz.net/erfahrungen-mit-europa-ungarn-und-diefluechtlinge/.
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v maďarskej cirkvi, bolo, kto je utečenec a kto je ekonomický migrant. Ďalšou otázkou bola hlboká
kríza identity bohatej, no oslabenej Európy. Ľudia sa pýtali, ako prílev ľudí s odlišným kultúrnym
a náboženským

pozadím

ovplyvní

židovsko-kresťanské

hodnoty

a spoločné

európske

a demokratické ideály. Súčasťou tejto krízy bol aj problém prílišnej politickej korektnosti, ktorá
znemožnila otvorene hovoriť o určitých spoločenských problémoch. Podľa Forraia sa v Európe
stratila konštruktívna

kultúra diskusie, a preto sa rozšírili obavy, strach a frustrácia –

z demografického vývoja, výhľadov ekonomického rastu, konfliktov v dôsledku kultúrnych
a náboženských rozdielov. Európa stále trpí v dôsledku nezahojených rán z 20. storočia, ktoré sa
vyplavujú na povrch a zväčšujú obavy z vlastných traumatizujúcich skúseností z minulosti. Maďari
majú podľa Forraia v historickej pamäti, že opakovane „bránili Európu“ – pred Tatármi, Turkami
alebo Sovietmi. „Pre nás v Maďarsku to pôsobilo ako prilievanie oleja do ohňa, keď sa západné médiá alebo
politici počas udalostí v jeseni 2015 pokúšali udalosti v Maďarsku príliš zovšeobecňovať a maďarský národ hrubým
zjednodušujúcim spôsob označiť za „fašistický.“ Toto bolo potom účinne využité miestnymi médiami. So smútkom
sme si uvedomili, že náš pohľad na vec sa líšil od toho, čo o nás a našej situácii napísali tí, ktorí boli odtiaľto veľmi
ďaleko.“111 Ako najvyšší predstaviteľ jezuitov v Maďarsku je Forrai presvedčený, že problému
utečencov a migrantov sa oni ako rehoľa musia ďalej dlhodobo venovať, hoci aj s vedomím, že
preň momentálne nemajú poruke žiadne riešenie. Treba to robiť zodpovedne a objektívne, vidieť
pozitíva aj negatíva, lebo aj od riešenia utečeneckej a migračnej krízy závisí budúcnosť Európy.
Rakúska rímskokatolícka cirkev počas utečeneckej a migračnej krízy
Rakúsko je krajina, ktorá – na rozdiel od krajín Vyšehradskej štvorky – má dlhú tradíciu
v prijímaní utečencov a migrantov z iných krajín. Viedeň, ešte ako hlavné mesto rozsiahlej
dunajskej monarchie, bola prirodzený „melting pot“, v ktorom sa ocitali domáci aj cudzinci,
národy a národností, migranti aj utečenci. Do Rakúska počas uplynulých desaťročí prijímali
migrantov, ktorí tam prichádzali za lepšími ekonomickými možnosťami,112 alebo prijímali
utečencov zo socialistických krajín, ktorým sa podarilo prekročiť tzv. železnú oponu, t. j. prísne
stráženú hranicu medzi socialistickými štátmi a Rakúskom. Počas 20. storočia krajina prijala
niekoľko utečeneckých vĺn – napr. z Maďarska po povstaní v roku 1956, z Československa po
invázii

vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 alebo z občianskou vojnou poznačenej

rozpadajúcej sa Juhoslávie v 90. rokoch 20. storočia (Weigl 2009: 23-34). Vzhľadom na prítomnosť
národnostných a náboženských skupín, vysokú životnú úroveň a úroveň demokracie je Rakúsko
Pozri https://www.feinschwarz.net/erfahrungen-mit-europa-ungarn-und-die-fluechtlinge/.
Napríklad aj na základe zmlúv medzi Rakúskom a inými krajinami v 60. rokoch 20. storočia – s Tureckom v roku
1964 a s Juhosláviou v roku 1966 – títo ľudia boli označovaní ako Gastarbeiter, t. j. hosťujúci robotníci, pričom
väčšina z nich v Rakúsku zostala, aj keď pôvodne sa mali vrátiť naspäť do krajiny svojho pôvodu. Takto sú Turci
a Srbi najpočetnejšími národnostnými skupinami v Rakúsku.
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obľúbeným a vyhľadávaným migračným cieľom, čo sa prejavilo aj počas utečeneckej krízy
v rokoch 2015 a 2016.113
Rakúska spoločnosť, ako aj cirkvi a náboženské spoločnosti sú významne ovplyvnené
prítomnosťou migrantov a utečencov. V roku 2008 malo „migračné pozadie“114 v Rakúsku 17,4%
obyvateľstva, v roku 2013 19,4% a v roku 2018 23,3%.115 Percento je vyššie v prípade Viedne –
tam v roku 2018 malo „migračné pozadie“ 35% obyvateľov.116 V školskom roku 2016/17 malo
25,3% rakúskych žiakov ako svoj bežný komunikačný jazyk („Umgangssprache“) iný než nemčinu,
pričom vo Viedni bol tento počet výrazne vyšší – až 51,2%.117
Mali uvedené skutočnosti a kontexty vplyv na postoj rakúskej rímskokatolíckej cirkvi voči
migrantom a utečencom počas masovej migračnej vlny v rokoch 2015 a 2016? Pozrime sa na jej
reakcie a stanoviská.
Keďže problematika migrácie je v Rakúsku živá už desaťročia, Rakúska konferencia
biskupov sa k nej pravidelne vyjadrovala aj pred rokom 2015. Cirkevné charitatívne organizácie sa
starali o tisícky uchádzačov o azyl už aj pred utečeneckou a migračnou krízou. Rímskokatolícka
cirkev tak bola na ďalšiu migračnú vlnu pripravená mentálne aj materiálne. V júni 2015 sa téme
znova venovalo letné zasadanie Rakúskej biskupskej konferencie a vo svojom vyhlásení varovalo
v zmysle slov pápeža Františka „pred globalizáciou ľahostajnosti“ a vyjadrilo presvedčenie, že „je dôležité,
aby sa najbohatší kontinent prejavil ešte väčšou ľudskosťou.“ Konferencia konštatuje, že počet žiadateľov
o azyl v Rakúsku prudko narástol, a tým aj starosti a obavy obyvateľstva. „Súčasná azylová debata
však, žiaľ, prekrýva tie pozitívne príklady, ktoré ukazujú, ako štátne orgány v spolupráci s občianskou
spoločnosťou, cirkvami a mnohými angažovanými ľuďmi dokážu konkrétne pomáhať. Rakúsko sa vyznačuje tým,
že v porovnaní s ostatnou Európou sa vždy usilovalo o vysoké štandardy v prístupe k ľuďom na úteku a o rýchle
azylové konanie.“ Biskupi považujú Rakúsko „za požehnanú krajinu, ktorá vždy znova dokázala, že je
solidárna a pripravená pomôcť.“ Prioritne majú podľa nich konať, samozrejme, štátne inštitúcie, ktoré
však potrebujú širokú spoločenskú podporu a sily, „ktoré sa zasadia o kultúru vítania zúfalých a pomoc

Pozri k tomu štatistické údaje Rakúskej akadémie vied na
https://www.integrationsfonds.at/fileadmin/user_upload/Statistisches_Jahrbuch_migration_integration_2017__2_.
pdf.
114 Nemecký výraz Migrationshintergrund („migračné pozadie“) je dvadsať rokov starý nemecký neologizmus, ktorý
od roku 2007 oficiálne používa Nemecký federálny štatistický úrad na označenie osôb, ktoré samé alebo ich
predkovia prišli do Nemecka z inej krajiny. Výraz sa v rámci štatistík používa aj v Rakúsku. Pozri Will 2019: 535557.
115 Pozri rakúske štatistické údaje na
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/bevoelkerungsstruktur/bev
oelkerung_nach_migrationshintergrund/index.html.
116 Štatistické údaje týkajúce sa Viedne pozri na https://www.wien.gv.at/menschen/integration/pdf/datenfakten.pdf.
117 Podľa správy rakúskeho Spolkového ministerstva pre Európu, integráciu a zahraničné veci z roku 2018
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/Integrationsberic
ht_2018.pdf.
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potrebujúcich ľudí a ktoré dokážu konkrétne pomôcť.“118 Vo svojom vyhlásení Rakúska konferencia
biskupov oznámila, že pre potrebu utečencov rakúska Caritas v spolupráci s farnosťami a kláštormi
vytvorila ďalších vyše 1000 nových miest, ďalšie miesta poskytujú ochotní dobrovoľníci, ktorí
pomáhajú s ubytovaním a výučbou nemčiny. V každej diecéze budú poverené osoby, ktorých
vzájomná spolupráca má zefektívniť činnosť cirkevných zariadení, poskytujúcich pomoc
utečencom. Text nerozlišuje utečencov podľa krajiny pôvodu, kultúry alebo náboženstva – vždy
hovorí len o ľuďoch, ktorí potrebujú pomoc v situácii, keď nedobrovoľne museli opustiť svoje
domovy.
Verejnosť, nielen rakúsku, zaujala veľmi emotívna reakcia viedenského arcibiskupa
kardinála Christopha Schönborna, keď v kamióne na rakúskej diaľnici A4 bolo nájdených 71
mŕtvych utečencov. Počas spomienkovej bohoslužby na týchto mŕtvych 31. augusta 2015 kardinál
povedal: „A dosť! Dosť zomierania, dosť utrpenia, dosť prenasledovania! Nemôžeme od toho odvracať zrak.“
Podľa neho konečne nadišiel čas „prebrať sa z meravosti a rozhodne sa postaviť asi najväčšej humanitárnej
výzve Európy za posledné desaťročia“, čo i vyžaduje spoluprácu štátov, obcí a náboženských
spoločností. „Môžeme pripustiť, že je to ťažké. Môžeme pomenovať naše obavy a starosti. Ale už nemôžeme
odvracať zrak.“119 Na situáciu utečencov Schönborn vždy reagoval veľmi vnímavo a citlivo, čo
zrejme vyplýva aj z jeho osobného príbehu. Často a rád pripomína, že aj on má „migračné
pozadie“, keďže jeho rodina (mal vtedy deväť mesiacov) prišla na jeseň 1945 z Čiech do Rakúska
v rámci odsunu Nemcov.120
Jesenné zasadanie Rakúskej biskupskej konferencie v novembri 2015 v Michaelbeuerne sa
rozsiahlo venovalo situácii, ktorá vznikla v rakúskej rímskokatolíckej cirkvi po mohutnej
utečeneckej vlne v lete toho roku. Do Rakúska prišlo v krátkom čase asi 400 000 ľudí, z ktorých
60 000 požiadalo o azyl. O vyše tretinu z nich, celkovo 21 000 ľudí, sa v spolupráci so štátom
postarala rakúska Caritas a poskytla im ubytovanie vo vlastných priestoroch alebo priestoroch
ďalších cirkevných inštitúcií. Biskupi sa poďakovali za to, že „tisícky dobrovoľníkov už niekoľko týždňov
prijímajú utečencov na štátnych hraniciach a na vlakových staniciach, starajú sa o ľudí a pomáhajú s ubytovaním.
Neprepadli bezmocnosti, strachu alebo pohodlnosti, ale ukázali ľudskú tvár Rakúska.“ Ocenili spoluprácu
štátnych a cirkevných inštitúcií a prisľúbili ďalšiu pomoc, ktorá sa pri neustále rastúcom počte

Pozri tlačové vyhlásenie z letného zasadania Rakúskej konferencie biskupov v Mariazelli v júni 2015
https://www.bischofskonferenz.at/2015/presseerklaerungen-zur-sommervollversammlung-2015. Výraz „vítacia
kultúra“ (Willkommenskultur) je nemecký neologizmus, ktorý vznikol v súvislosti s utečeneckou krízou. V Rakúsku
sa stal „slovom roka“ 2015.
119 Pozri kontext kardinálovej reakcie na https://asylhilfe.katholisch.at/bischoefezuasyl/schoenborn-zufluechtlingstragoedie-es-ist-genug a celú kázeň na https://www.erzdioezesewien.at/pages/inst/14428675/text/predigten/article/44594.html.
120 Napr. v rozhovore pre Český rozhlas https://www.radio.cz/de/rubrik/mikrophon/kardinal-schoenborntschechien-ist-fuer-uns-europaweit-ein-blickpunkt.
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prichádzajúcich ukazuje veľmi potrebná. Jednotlivcov aj cirkevné inštitúcie požiadali o pokračujúce
nasadenie v pomoci utečencom, no zároveň pripomenuli, že treba brať vážne aj obavy, ktoré
u Rakúšanov vznikajú v tejto špecifickej situácii, ich strach z nezamestnanosti alebo starosť
o vzdelávanie.121
Pri stretnutí kardinála s hornorakúskym hauptmannom v marci 2016 pri príležitosti
zasadania Rakúskej biskupskej konferencie v Linzi obaja konštatovali, že pri pomoci utečencom
štát a cirkev úzko koordinujú svoju spoluprácu a že aj keď zostávajú napätia, medzi tým, čo si želá
cirkev vo vzťahu k utečencom a tým, ako o nich musí rozhodovať politika, najdôležitejšie je
neupadnúť do vzájomného obviňovania, ale nájsť spoločný základ pre pomoc tým, ktorí to
potrebujú. Kardinálovo „dokážeme to“ bolo narážkou na vetu, ktorú použila nemecká kancelárka
Angela Merkelová. Hauptmann poukázal na ochotu rakúskej spolkovej vlády zvládnuť utečeneckú
krízu, no zdôraznil, že možné to bude len v kooperácii s ostatnými krajinami.122 Zatiaľ čo si kardinál
a hauptmann pochvaľovali spoluprácu cirkvi a samosprávy počas migračnej krízy, päťdesiat
popredných rakúskych teológov, dekanov teologických fakúlt, predstavených rehoľných rádov
a predstaviteľov katolíckych inštitúcií a spolkov vydalo spoločné vyhlásenie, v ktorom kritizovali
„úzkoprsé národné záujmy v utečeneckej politike Rakúska“, vyzvali „k ľudskej utečeneckej politike“ a odsúdili
„vypočítavú politiku strachu a neľudskosti.“ Vyzvali na „ochranu ľudí v núdzi, ktorí sú na úteku pred biedou,
vojnou, násilím a prenasledovaním.“ Podľa vyhlásenia má byť všetko úsilie zamerané na spoločné
európske zvládnutie humanitárnej výzvy, ktorú predstavujú utečenci.123
Jedným z fenoménov, ktorým sa kresťanské cirkvi museli zaoberať počas utečeneckej
krízy, bol záujem utečencov a migrantov z islamských krajín o konvertovanie na kresťanstvo a krst.
V apríli 2016 sa touto problematikou zaoberalo zhromaždenie Ekumenickej rady cirkví v Rakúsku,
do ktorej patrí aj rímskokatolícka cirkev. Predstavitelia katolíckej Rakúskej konferencie biskupov,
ako aj evanjelickej Generálnej synody uviedli, že majú presné pravidlá a postupy, ako v takýchto
prípadoch postupovať. V rímskokatolíckej cirkvi sa tejto záležitosti venuje úrad s názvom
Koordinačný úrad Rakúskej konferencie biskupov pre katechumenát a azyl. V oboch najväčších
cirkvách je podmienkou prijatia krstu aspoň ročná dôkladná príprava uchádzačov o krst, počas
ktorej sa zisťuje aj ich motivácia obrátenia sa na kresťanskú vieru. Správy, ktoré prenikali najmä
z Nemecka a hovorili o „masových krstoch“, boli označené za úplne vymyslené. Problematiku
konvertitov z islamu označili za veľmi citlivú otázku, ktorá si vyžaduje nielen pozorný ľudský
prístup, ale aj obsahové spracovanie náboženských tém tak, aby ich bolo možné vysvetliť aj
Pozri tlačové vyhlásenie https://www.bischofskonferenz.at/asyl/flucht-migration-integration.
Obsah stretnutia pozri na https://www.kath.ch/newsd/fluechtlinge-kirche-und-politik-in-oesterreichbekraeftigen-zusammenarbeit/.
123 Vyhlásenie pozri https://www.erzdioezese-wien.at/site/home/nachrichten/article/49257.html a tiež na
https://religion.orf.at/stories/2761936/.
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záujemcom o krst, ktorí do Rakúska prišli z odlišného kultúrneho a náboženského prostredia.
Dôležitou súčasťou tejto prípravy musí byť začlenenie záujemcov do konkrétnych kresťanských
spoločenstiev, v ktorých budú katechumenov a konvertitov sprevádzať ľudsky aj spirituálne.124
V polovici apríla 2016 rakúski biskupi kritizovali stavbu plotov proti utečencom a konkrétne plota
na rakúsko-talianskej hranici v brennerskom priesmyku. Kardinál Schönborn v tejto súvislosti
povedal, že „neschopnosť preukázať súcit je stratou ľudskosti a novou formou pohanstva. (...) Je to zatvrdenie
srdca. V Európe žijeme v situácii, keď tento postoj prevláda. Namiesto prijímania myslíme na nové bariéry.“
Viedenský arcibiskup pripustil, že pravidlá pre migráciu sú dôležité, no „takzvaná kresťanská Európa
akoby zabudla, že tu sú ľudia z mäsa a krvi, ktorí potrebujú pomoc.“125
Koncom apríla 2016 rakúska vláda oznámila úmysel sprísniť podmienky udelenia azylu.
Toto rozhodnutie kritizovala Rakúska konferencia biskupov a označila ho za „neprijateľný zásah do
základných práv na azyl ľudí, ktorých sa to týka.“ Podľa nej musia mať ľudia v núdzi „efektívny prístup
k azylovému systému“ a na to je potrebné férové a individuálne azylové konanie. Biskupi varovali pred
medzinárodnými dôsledkami sprísnenia podmienok udelenia azylu, ktoré vyvolá podobnú
reštriktívnu dynamiku. „V konečnom dôsledku by to fakticky narušilo právo na azyl, s čím katolícka cirkev
rozhodne nesúhlasí.“126 V tomto postoji podporila rímskokatolícku cirkev aj rakúska evanjelická
cirkev.
Kardinál Schönborn, ktorý je viedenským arcibiskupom a predsedom Rakúskej biskupskej
konferencie, je známy svojou uvážlivosťou, otvorenosťou pre medzináboženský dialóg a ochotou
zapojiť cirkevné štruktúry do praktickej pomoci utečencom počas krízy v roku 2015. O to viac
preto prekvapila jeho kázeň 12. septembra 2015, keď pripomenul víťazstvo nad Turkami pri Viedni
12. septembra 1683, ktorým bola podľa neho nielen zachránená Viedeň, ale aj rozsiahle časti
Európy pred islamizáciou. Evanjelium o márnotratnom synovi, ktoré sa pri bohoslužbe čítalo,
interpretoval v kontexte súčasnej Európy, z ktorej sa vytráca kresťanstvo. „Dnes pred 333 rokmi bola
zachránená Viedeň. Pôjde teraz o tretí pokus islamského dobývania Európy? Mnohí moslimovia si to myslia
a želajú a hovoria: Táto Európa je v koncoch. A ja si myslím, že to, čo Mojžiš robí v dnešnom čítaní a čo milosrdný
otec robí so svojím mladším synom, to máme dnes prosiť pre Európu: Pane, daj nám ešte šancu! Nezabudni, že sme
tvojím ľudom.“127 Vyjadrenia vzbudili rozruch v Rakúsku i v zahraničí. Kardinál, ktorý ešte pred
Vianocami 2015 v rozhlasovom príhovore povedal, že moslimovia, ktorých je v krajine 600 000,
K postoju rakúskej Ekumenickej rady cirkví v Rakúsku ku konvertitom z islamu na kresťanstvo
http://www.oekumene.at/oerkoenews/1589/kirchen-achten-sorgfaeltig-auf-vorbereitung-von-konvertiten-aus-demislam.
125 Postoj Rakúskej biskupskej konferencie pozri na https://asylhilfe.katholisch.at/home/schoenborn-zaunbau-ambrenner-zeigt-verhaertung-der-herzen.
126 Vyhlásenie pozri na https://asylhilfe.katholisch.at/home/bischofskonferenz-lehnt-geplante-asylverschaerfungenab.
127 Pozri celý text kázne pozri na https://www.erzdioezese-wien.at/marianamen2016.
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„patria k Rakúsku“, sa v septembri 2016 už obáva islamizácie? Jedni jeho reč privítali ako „konečne
jasné slová“ o situácii, iní v nich videli „hecovanie“ proti moslimom a nadbiehanie populistom.
Schönborn následne v reakcii napísal, že svoje voľne koncipované slová nemyslel ako vyzývanie
na obranu proti utečencom, ale ako pozvanie na uplatňovanie Ježišovej lásky voči cudzincom.
Napriek tomuto vysvetleniu však zostali otázniky, čo presne svojím príhovorom myslel alebo chcel
naznačiť.128
Pomoc azylantom je zo strany rakúskej rímskokatolíckej cirkvi veľmi dobre zorganizovaná.
K dispozícii je webová stránka „prvého kontaktu“, kde sú prehľadným spôsobom uverejnené
nielen postoje a stanoviská rakúskej rímskokatolíckej cirkvi k problematikám migrantov, utečencov
a uchádzačov o azyl, ale záujemca tam nájde aj konkrétne spôsoby, kde a akú pomoc je možné
vyhľadať.129 Sú tam aj informácie pre tých, ktorí chcú spolupracovať ako dobrovoľníci alebo chcú
ponúknuť svoju pomoc prípadne finančne na ňu prispieť. Bilancia k 4. máju 2016 uvádzala, že
v starostlivosti cirkevnej charity bolo 44 461 osôb, čo bola asi polovica z celkového počtu
uchádzačov o azyl v Rakúsku.130 Charita disponovala celkovo asi 12 000 miestami, kde boli
ubytovaní utečenci, z toho 4 017 poskytli farnosti, biskupstvá a rehoľné spoločenstvá. Počas
masovej migračnej vlny na jeseň 2015 poskytla len charita viedenskej arcidiecézy ďalších 16 200
dočasných ubytovacích miest.131
Závery
Cieľom tejto štúdie bolo analyzovať postoje hierarchie rímskokatolíckej cirkvi v krajinách
Vyšehradskej štvorky a Rakúska k utečencom a migrantom počas utečeneckej krízy v rokoch 2015
a 2016, nájsť podobnosti a rozdiely v prístupe hierarchií v jednotlivých štátoch k tomuto problému
a zhodnotiť, nakoľko sledovali líniu pápeža Františka ako najvyššieho predstaviteľa cirkvi vo
Vatikáne. Pri sledovaní dynamiky utečeneckej a migračnej krízy v štátoch strednej Európy
a porovnaní vyjadrení a stanovísk rímskokatolíckej cirkvi v piatich skúmaných krajinách na úrovni
inštitúcií alebo individuálnych stanovísk je možné konštatovať niekoľko záverov.
1. Postoje cirkví k migrácii pred utečeneckou krízou v lete 2015
Postoj pápeža Františka možno od začiatku jeho pontifikátu hodnotiť ako promigrantský.
Pápež pravidelne hovoril o drámach utečencov a migrantov v rôznych častiach sveta, vyzýval
reagovať na dôsledky krízy v podobe solidarity s ľuďmi, ktorí pre akúkoľvek príčinu museli opustiť
Komentár ku kázni pozri na https://www.kath.ch/newsd/wiens-kardinal-schoenborn-warnt-vor-islamischereroberung/.
129 https://asylhilfe.katholisch.at/.
130 https://asylhilfe.katholisch.at/home/jeder-zweite-asylwerber-wird-von-der-caritas-betreut.
131 Údaje pozri na https://asylhilfe.katholisch.at/asylhilfe/wie-kirche-hilft.
128

47

svoje domovy a apeloval na medzinárodné spoločenstvo, aby riešilo príčiny utečeneckých
a migračných kríz všetkými dostupnými prostriedkami, v prvom rade však dialógom
a diplomaciou. V prospech utečencov a migrantov hovorili nielen pápežove slová, ale aj jeho činy,
ktoré mali nábožensko-symbolickú hodnotu: František navštívil taliansky ostrov Lampedusa, ktorý
je cieľom migrácie z Afriky, a počas liturgie Zeleného štvrtka v roku 2016 vykonal obrad umytia
nôh 12 ľuďom v utečeneckom tábore neďaleko Ríma.
So slovami a gestami pápeža sa v období pred masovým nárastom migrácie v strednej
Európe stotožňovali všetky rímskokatolícke hierarchie v piatich skúmaných štátoch strednej
Európy. Rakúsky štát a cirkev sa v tom čase už starali o tisícky uchádzačov o azyl a spoločenské
i cirkevné

prostredie

malo

bohaté

skúsenosti

s ľuďmi

s migračným

pozadím.

Štáty

a rímskokatolícke cirkvi vo Vyšehradskej štvorke mali v tom čase rôzne skúsenosti s problematikou
migrácie. Cez južnú hranicu Maďarska začínalo prichádzať zvýšené množstvo utečencov
a migrantov po tzv. balkánskej trase. Poľsko a Česko boli cieľovou krajinou ekonomickej migrácie
zo susedných štátov. Slovensko bolo v kontakte s utečencami a migrantmi, ktorí sa snažili ilegálne
dostať do schengenského priestoru cez ukrajinsko-slovenskú hranicu. V mesiacoch pred letom
2015 to však vždy boli počty, ktoré štáty dokázali zvládnuť a cirkvi v štátoch Vyšehradskej štvorky
sa k pápežovým vyjadreniam o solidarite k utečencom a migrantom pripájali len v deklaratívnej
podobe. Cirkvi vo všetkých piatich skúmaných krajinách v tom čase mali niekoľko ročnú
skúsenosť s pomocou prenasledovaným kresťanom najmä na Blízkom východe, udržiavali s nimi
kontakty a organizovali pre nich finančné zbierky.
2. Postoje cirkví k utečencom a migrantom od leta 2015 do leta 2016
Počty utečencov a migrantov začali rýchlo narastať počas leta 2015. Krajinou, ktorou
vstupovali do schengenského priestoru bolo najmä Maďarsko, v ktorom sa situácia na prelome
augusta a septembra stávala kritickou, keďže pre prichádzajúcich nebolo cieľovou, ale len
tranzitnou krajinou, no odmietalo prichádzajúcich nechať pokračovať v ceste. Plán Európskej únie
prijať kvóty na prerozdeľovanie utečencov a migrantov, rozhodnutie nemeckej vlády bez
prieťahov vpustiť sýrskych utečencov do Nemecka a apel pápeža Františka na rímskokatolícku
cirkev o prijímaní utečencov a migrantov – to všetko počas prvých septembrových dní –
urýchľovalo dynamiku prebiehajúcej migrácie v strednej Európe. Cirkvi reagovali na pápežskú
výzvu v zásade súhlasne. Vo svojom postoji sa zhodovali v tom, že sú ochotné pomáhať
pri prijímaní utečencov a migrantov, no primárna aktivita a praktická vykonateľnosť patrí do rúk
štátu, a preto cirkvi nechceli konať proaktívne a na vlastnú päsť, ale len na základe dohôd s vládou.
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Pre Slovensko, Česko a Poľsko to v tom čase bolo na úrovni teoretického problému – neboli na
tzv. balkánskej trase a na ich území sa nenachádzali utečenci a migranti z Blízkeho východu. Počas
septembra a októbra 2015 biskupské konferencie v štátoch Vyšehradskej štvorky vyhlásili, že cirkvi
pomôžu pri ubytovaní a integrácii týchto ľudí, ak sa vlády v ich štátoch rozhodnú ich prijať, a začali
sa na to personálne a organizačne pripravovať. Apelovali pritom na kresťanskú lásku
a pohostinnosť, vyzývali nerobiť medzi utečencami a migrantmi rozdiely podľa ich pôvodu,
kultúry alebo náboženstva. Problematiku migrácie zároveň videli v širších súvislostiach a volali po
riešení príčin i dôsledkov v európskom a medzinárodnom kontexte a zdôrazňovali, že pomoc
týmto ľuďom má začať v ich domovských krajinách. Pripomínali, že popri tom netreba zabúdať
na pomoc prenasledovaným kresťanom na Blízkom východe. Stanoviská biskupských konferencií
v tom čase nerozlišovali prichádzajúcich podľa náboženstva, nevenujú sa špeciálne tomu, že
väčšina týchto ľudí sú moslimovia. Vo všetkých videli len ľudí, ktorí potrebujú pomoc.
Rímskokatolícka cirkev na Slovensku rozbehla letákovú kampaň, ktorej cieľom bolo predchádzať
nedorozumeniam a vytváraniu predsudkov v pohľade na utečencov a migrantov.
3. Postoj cirkví k prijímaniu utečencov a migrantov v kontexte štátnej politiky
Vlády Maďarska, Česka a Slovenska od začiatku plánu v apríli 2015 odmietali ideu
povinných kvót na prerozdeľovanie utečencov a migrantov. Poľsko najprv s kvótami súhlasilo, po
zmene vlády v októbri 2015 sa rozhodlo počet viac nezvyšovať a v marci 2016 ideu kvót odmietlo
úplne. Rímskokatolícke cirkvi v štátoch Vyšehradskej štvorky sa tak nakoniec v dôsledku
rešpektovania rozhodnutí vlád nepodieľali na prijatí žiadnych utečencov okrem dvoch výnimiek,
keď do Česka prišlo 153 a na Slovensko 149 kresťanov z Blízkeho východu.
Rakúska vláda mala promigrantský postoj, zintenzívnila prijímanie utečencov a migrantov
a v spolupráci s katolíckou charitou a spolu s ďalšími charitatívnymi organizáciami sa s nasadením
všetkých

možností

snažila

uľahčiť

prichádzajúcim

ich

situáciu.

„Vítaciu

kultúru“

(„Willkommenskultur“) Rakúšanov a Nemcov charakterizovali plagáty s nápisom „Refugees
Welcome“, ktoré držali na hraniciach a staniciach pri príchode vlakov s utečencami a migrantmi
a ktoré sa stali jednou z mediálnych ikon utečeneckej krízy v roku 2015.
V Maďarsku, ktorým od leta 2015 prešli desaťtisíce utečencov a migrantov, sa vláda
s rímskokatolíckou cirkvou dohodla, že utečenci a migranti budú len v starostlivosti štátu a cirkev
im neposkytne svoje ubytovacie kapacity (existovali výnimky, ktoré sa tomu nepodrobili, napr.
benediktínsky kláštor v Pannonhalme), môže im však pomáhať materiálne, finančne
a zabezpečovať dobrovoľníkov. V dôsledku neochoty utečencov a migrantov sústrediť sa do
utečeneckých táborov v Maďarsku, keďže chceli pokračovať v ceste, a nesprístupnenia budov
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vrátane cirkevných sa na budapeštianskych staniciach a v parkoch zhromaždilo množstvo ľudí,
ktorí tam v náročných podmienkach zostávali niekoľko dní. Za tento postoj a ochotu
spolupracovať s protimigrantsky naladenou vládou Viktora Orbána si maďarská rímskokatolícka
cirkev vyslúžila kritiku doma i v zahraničí, ktorú však odmietala s tvrdením, že len dodržiava
zákony vlastnej krajiny a ich porušovaním sa nechce podieľať na prevádzačstve ľudí. Cirkev
zároveň poukazovala na množstvo personálnych a materiálnych kapacít, ktoré „diskrétne“
venovala na pomoc utečencom a migrantom na území Maďarska i na pomoc priamo v krajinách,
z ktorých prichádzali, už roky pred krízou.
Vzhľadom na to, že postoje jednotlivých vlád variovali vo vzťahu k problematike migrácie
a rímskokatolícke hierarchie tieto rozhodnutia rešpektovali, medzi biskupskými konferenciami
neexistovala v týchto otázkach zhoda, čo možno považovať skôr za výnimočný jav v inak veľmi
dobre koordinovanej vzájomnej spolupráci pod záštitou Rady európskych biskupských konferencií.
V tom čase bol jej predsedom maďarský kardinál Erdő a okrem európskych episkopátov do nej
patrili aj rímskokatolícki biskupi z Ruska a Turecka. Erdő k tomu povedal pre Radio Vaticana, že
európske biskupské konferencie sa síce nedokázali zhodnúť na jednotnej línii pri utečeneckej kríze
a každá konferencia konala na základe vlastných rozhodnutí, ktoré boli v súlade s politikou vlády
a sociálnymi možnosťami krajiny, no vždy boli vedené kresťanskou solidaritou v podobe ochoty
poskytnúť svoje budovy.132
Pozoruhodné je, že pápež František vo svojich verejných prejavoch nikdy nekomentoval
postoje cirkvi voči migrantom a utečencom v jednotlivých krajinách. Hovoril síce často o rôznych
aspektoch migračnej krízy a o prijímaní utečencov a migrantov, robil voči nim už spomínané
symbolické gestá a staral sa o to, aby cirkevné inštitúcie vo Vatikáne a Taliansku im venovali
patričnú pozornosť, no k vyjadreniam a konaniam biskupských konferencií verejne nepovedal
nikdy nič a úplne to nechal v ich autonómii. Vysvetlením tohto jeho správania môžu byť teologické
dôvody –biskupov a biskupské konferencie nechal konať v súlade s princípom subsidiarity
a nezasahoval do rozhodovacích kompetencií v špecifických okolnostiach ich vlastných krajín
(Gaetan 2018).
4. Oficiálne vyjadrenia biskupských konferencií verzus individuálne vyjadrenia biskupov
K problematike utečencov a migrantov sa oficiálne vyjadrovali biskupské konferencie
a svoje názory prezentovali aj jednotliví biskupi. Situácia sa však v jednotlivých štátoch líšila podľa
toho, do akej miery sa názory biskupov rozchádzali s oficiálnym stanoviskom a v neposlednom
Erdőove vyjadrenie pre Vatikánsky rozhlas pozri na
http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2016/05/03/europas_bisch%C3%B6fe_verschiedene_perspektiven_i
n_sachen/de-1227180.
132
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rade závisela aj od počtu biskupov v konferencii. Keďže biskupstvá majú úplnú samostatnosť
a žiadny diecézny biskup nie je nadriadeným iného diecézneho biskupa, ale každý z nich má nad
sebou iba pápeža, je zaužívanou praxou, že vyhlásenia biskupských konferencií nie sú výsledkom
hlasovania, ale sú výsledkom spoločného konsenzu. Z tohto dôvodu stanoviská biskupských
konferencií vyjadrujú spoločné názorové jadro, s ktorým sa všetci dokážu stotožniť. Oficiálne
vyhlásenia biskupských konferencií k utečeneckej kríze preto boli pomerne neutrálne, nemali
konfrontačný charakter, nezachádzali do podrobností a odvolávali sa na pápeža Františka, prípadne
na iné cirkevné autority. Ich princípom bolo vyjadrovanie solidarity voči utečencom a migrantom,
snaha vidieť celú situáciu komplexne a nezabúdať v celej dráme na kresťanov prenasledovaných
na Blízkom východe. Východiskom postoja k migračnej kríze bol vždy ideál kresťanskej lásky,
ktorý však ústil do úsilia zhodnotiť situáciu racionálne a realisticky a podľa možností konkrétne
pomôcť.
Od oficiálnych vyjadrení vydávaných v mene všetkých biskupov sa často líšili individuálne
názory mediálne aktívnych členov konferencií a to buď smerom k dôrazu na ešte väčšiu solidaritu
s utečencami a migrantmi alebo, naopak, vo vyjadrovaní obozretnosti voči migračnej vlne, niekedy
až na konšpiračnej úrovni („Je to zámerná invázia.“). Z podstaty veci a svojej funkcie najčastejšie
svoje názory vyjadrovali predsedovia biskupských konferencií v Česku, Poľsku a Maďarsku. Z nich
najskeptickejší pohľad na migráciu mal pražský kardinál Duka, ktorého názory boli verejnosťou
vnímané ako protiváha názorov pápeža Františka. Najmenej aktívny bol slovenský predseda
biskupskej konferencie Zvolenský. Slovenskí biskupi boli v porovnaní s ostatnými biskupskými
konferenciami najviac pasívni, zrejme za dostačujúce považovali oficiálne spoločné vyhlásenia
konferencie alebo zmienky o utečencoch v pastierskych listoch a nevideli dôvod vyjadrovať sa ešte
aj osobne. V prospech utečencov a migrantov sa v rámci Vyšehradskej štvorky najviac vyjadroval
nie biskup, ale teológ a kňaz pražskej arcidiecézy Tomáš Halík. Práve polarita názorov Duka –
Halík urobila z cirkevného pohľadu na problematiku utečencov a migrantov tému, ktorú sledovala
nielen rímskokatolícka cirkev, ale aj česká výrazne sekularizovaná spoločnosť.
5. Postoj k islamu ako náboženstvu väčšiny utečencov a migrantov
Oficiálne stanoviská biskupských konferencií v skúmaných krajinách strednej Európy
k problematike migrácie nediferencujú utečencov a migrantov podľa náboženstva. Nespomínajú
islam ani moslimov. Vždy hovoria len o ľuďoch, ktorým treba solidárne pomáhať. Inak je to však
v individuálnych vyjadreniach biskupov. Vo všetkých piatich skúmaných krajinách, vo
Vyšehradskej štvorke aj v Rakúsku, sa objavili úvahy o vplyve veľkého počtu moslimov, ktorí
v krátkom čase prišli do Európy, na súčasnú i budúcu podobu kresťanstva. Objavuje sa v nich aj
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historický rozmer, ktorý je reminiscenciou na ranonovovekú prítomnosť Osmanov v strednej
Európe. Radikálnejšie pohľady na prítomnosť islamu v Európe mali niektorí biskupi iba
v Maďarsku a Poľsku, keď hovorili o „invázii“, „džiháde“, „snahe o ovládnutie“, „prevzatí“,
„kalifáte“ alebo o apokalyptických víziách tragického konca kresťanstva. Tieto obavy však ani
v Maďarsku ani v Poľsku nezazneli z úst najvyšších predstaviteľov cirkvi.
Naopak, na Slovensku, v Česku a v Rakúsku vyjadrili svoje obavy o kresťanstvo v kontexte
súčasnej imigrácie, v ktorej sú väčšinovo zastúpení moslimovia, práve najvyšší predstavitelia cirkvi.
V prípade viedenského kardinála Schönborna to bolo v kázni v Dóme sv. Štefana vo Viedni v deň
333. výročia víťazstva nad Turkami (1683 – 2016), keď si dal otázku, či sa teraz islam znova pokúsi
dobyť Európu. Povedal, že napriek všetkému dúfa, že Boh dá kresťanom ešte šancu. Obavu o osud
Európy vyjadril aj bratislavský arcibiskup Zvolenský v príspevku na konferencii na teologickej
fakulte v Bratislave, kde povedal, že napriek všetkým snahám o dialóg sa kresťanstvo s islamom
nachádza v permanentnom konflikte. Pri pohľade na demografiu podľa neho hrozí, že moslimovia
„prečíslia“ kresťanov, čo bude znamenať radikálny úpadok alebo postupný zánik kresťanských
komunít, ako to vidno na Blízkom východe. Najintenzívnejšie sa myšlienkou ohrozenia kresťanstva
zo strany islamu zaoberal pražský kardinál Duka. Vychádzal pritom nielen z histórie, ale aj zo
súčasného stavu kresťanstva v západných krajinách, kde rastie podiel moslimskej populácie a
ubúda kresťanov z dôvodu demografie alebo straty záujmu o vieru. Zvolenský hovoril o „stretnutí
s islamom“, Duka o „střetu“, čo má okrem významu stretnutia aj význam zrážky či kolízie.
S rastúcim podielom moslimov na obyvateľstve nejakého štátu budú podľa neho zároveň narastať
ich požiadavky na riadenie spoločnosti.
Zo zmeny náboženských a spoločenských pomerov však nikto z biskupov neobviňuje
priamo moslimov. Podľa nich je na vine upadajúca viera kresťanov, ich ľahostajnosť voči
kresťanským hodnotám, medzi ktoré patrí aj založenie rodiny a rodičovstvo. Islam tak len vypĺňa
medzeru, ktorá vytvorila postkresťanská sekularizovaná spoločnosť. Riešením tohto neutešeného
stavu je podľa biskupov vo všetkých analyzovaných krajinách návrat ku kresťanským koreňom
a obrátenie sa kresťanov k svojej viere.
Obavy zo „stretnutia“ (arcibiskup Zvolenský) či „střetu“ (kardinál Duka) kresťanstva
s islamom a z demografickej sily moslimov, čo by podľa biskupov v dlhodobej perspektíve viedlo
k islamizácii spoločnosti, je zrejme dôvod, prečo biskupské konferencie v krajinách Vyšehradskej
štvorky akceptovali bez výhrad rozhodnutia svojich vlád o neprijatí utečencov a migrantov, ktorí
boli z náboženského hľadiska najmä moslimovia. Žiadna z týchto štyroch biskupských konferencií
neapelovala verejne na vládu, aby svoj názor prehodnotila, ani sa nesnažila korigovať islamofóbne
nálady, ktoré sa šírili v časti spoločnosti. Z verejne dostupných zdrojov nie je možné určiť, či
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otázku prijímania utečencov a migrantov vlády a cirkvi najprv spoločne konzultovali, alebo či sa
rozhodovali nezávisle na sebe. Cirkvi v jednotlivých štátoch síce deklarovali pripravenosť prijímať
utečencov a migrantov, ale v sledovanom období rokov 2015 a 2016 na rozhodnutie vlád svojich
štátov neprijímať utečencov a migrantov verejne nereagovali, ani ho nekomentovali. Vo svojich
aktivitách najmä počas roka 2016 postupne presunuli

pozornosť od pomoci utečencom

a migrantom k zintenzívneniu pomoci prenasledovaným kresťanom na Blízkom východe.
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Doma a inde. Koncepcie (e)migrácie, exilu, vlasti a cudziny
v ideológii a vizuálnej reprezentácii palestínskych
islamistických hnutí
Attila Kovács


Oblasť Blízkeho východu prešla v posledných dekádach nemalými spoločenskými aj
politickými zmenami, čo viedlo k povstaniam a revolúciám, vojenským inváziám a občianskym
vojnám a k núteným migráciám a exilu častí obyvateľov tohto regiónu. V premenlivom kontexte aj
palestínske islamistické hnutia museli čeliť novým výzvam a hľadať nové stratégie. Poznačilo to
ich ideológiu, ale aj prax. Oboje našlo svoje vyjadrenie nielen v textoch, ale aj vo vizuálnej
reprezentácii týchto hnutí. Táto štúdia si kladie za cieľ tematizovať vyššie spomínané ˗ v kontexte
palestínskych islamistov „staro-nové“˗ výzvy, ako (e)migrácia a exil či vlasť a cudzina vo vizuálnej
produkcii hnutí palestínsky Hamás či Hnutie islámsky džihád v Palestíne.
Klasický orientalistický prístup k bádaniu o isláme1 vrátane islamistických hnutí tradične
preferuje rozbor ich textov, no od konca 90. rokov 20. stor. v prípade islamistických hnutí čoraz
výraznejšiu úlohu začali zohrávať vizuálne prostriedky. Vpropagande a formulácii ideologických
cieľov obrazy postupne získali dominanciu, čo prinieslo nevyhnutnosť venovať sa pri ich skúmaní
rozboru ich vizuálnych materiálov. Tieto obrazy vypovedajú o podobe ideologických premien
a koncepcií palestínskych islamistických hnutí nemenej adekvátne než ich texty a pre orientalistov
a islamológov predstavujú cenný prameň, ktorý je však je nutné naučiť sa adekvátne interpretovať.
V tejto štúdii budem tieto vizuálne prejavy popisovať a analyzovať ako vizuálnu
reprezentáciu predstáv palestínskych islamistických hnutí. Pre komplexnejšie pochopenie kontextu
však bude nutné, aby som začal priblížením kontroverznej pozície – najmä figuratívnych – obrazov
v islámskej tradícii, ako aj ich miesta „vo výzbroji“ islamistických hnutí a v textoch ich teoretikov.
Z podobného dôvodu sa budem venovať aj dejinám, štruktúre, ideológii a špecifikám
palestínskych islamistických hnutí a skupín. Zadefinujem tiež pojmy, ktoré v štúdii tematizujem:
(e)migrácia a exil, vlasť a cudzina, Katastrofa (an-Nakba) a návrat (al-cawda) v islámskom,
islamistickom aj v palestínskom kontexte. Až po vyjasnení týchto problémov budem môcť

V tejto štúdii - v nesúlade s aktuálne platnými pravidlami slovenského pravopisu - budem používať výraz
„islám”namiesto „islam” a „muslim” namiesto „moslim”.
1
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pristúpiť k ich popisu a rozboru v ideológii a vo vizuálnej produkcii palestínskych islamistických
hnutí.
Vizuálna reprezentácia v islámskej tradícii
Ako som zdôraznil vyššie, aby sme mohli pochopiť používanie obrazov a iných vizuálnych
reprezentácií v kontexte palestínskych islamistických hnutí, musíme sa pozrieť na postavenie
obrazov v kontexte islámskej tradície. Vzťah islámu, resp. „islámov“ k vizualite bol a je dosť
kontroverzný a vzhľadom na historický a geografický kontext a náboženskú interpretáciu veľmi
rôznorodý (k téme pozri: Almir 2004, Elias 2012, Kovács 2009, Naef 2007). V hlavnom zdroji
islámskeho myslenia - v Koráne, ktorý je podľa islámskej tradície autentickým slovom Božím
zjaveným prorokovi Muhammadovi - teda absolútnym textom - nenájdeme jediné miesto, ktoré by
v zásade zaujalo negatívne či pozitívne stanovisko voči vizualite, zobrazovaniu vecí alebo živých
bytostí (Almir 2004: 32-50, Grabar 2006a: 39, Naef 2007: 12-22 a iní). Tie časti Koránu,2 ktoré sú
citované v týchto súvislostiach, sa týkajú predovšetkým zákazu modiel a ich uctievania v podobe
obrazovej, najmä trojdimenzionálnej vizuálnej reprezentácii.
Pokiaľ ide o výskyt najbežnejšieho arabského výrazu pre obraz: súra, ten nájdeme v Koráne
len raz a to v súvislosti so stvorením človeka, keď sa hovorí: „Do akéhokoľvek obrazu [súra] chcel, zložil
ťa“ (82:8), teda Boh mohol dať človeku ako stvoriteľ aj inú podobu, no dal mu tú, ktorú mu dal.
Výraz súra (plur. suwar)3 znamená „obraz“, „forma“, „stvárnenie“, „výtvor“ a je odvodené od
slovesa sawwara, čo tiež vyjadruje vo význame „vytvoriť, stvoriť niečo“, „dať niečomu formu,
podobu“. Toto sloveso nájdeme v Koráne tiež niekoľkokrát (3:6, 7:11, 40:64, 64:3) a to vždy v
súvislosti so stvoriteľským počínaním Boha, pričom práve v tejto skutočnosti korení ďalší
problém, súvisiaci s obrazmi v isláme. Vytváranie obrazov ľudským počínaním sa totiž chápe ako
narušenie exkluzívneho stvoriteľského postavenia Boha, ktorý je „(...) stvoriteľ [al-cháliq], tvorca [albáqí’] a utvárajúci [al-musawwir] (...)“ (59:24). al-Musawwir „Utvárajúci“ či „Formujúci“, „Ten, ktorý
dáva formu, tvar“, patrí k tzv. 99 krásnym menám (al-asmá’ al-husná) Boha a pochádza od toho
istého slovesného kmeňa (s-w-r) ako slovo pre obraz (súra). V podstate ide o narušenie doktríny
absolútnej Božej jednoty (tawhíd) a preto sú podobný akt a jeho výsledky: rôzne podoby vizuálnej
reprezentácie (taswír)4 v isláme viac ako problematické. Korán teda zaujíma pevné stanovisko vo
veci vizuálnej reprezentácie len v prípade modiel, ostatné ponecháva na interpretáciu a ďalšie
zdroje islámskej vierouky – tradícii (sunna).

Najmä 7:148 a 21:51-54, pozri ešte: 7:191-198, 16:20-22, 25:3-4, 35:40, 53:23.
Podrobnú etymológiu a teologický výklad pozri Wensinck - Fahd 1997.
4 Podrobnú etymológiu a teologický výklad pozri Souček 2000.
2
3

56

Hadíthy ako súhrn Muhammadových výrokov a činov sú po Koráne hlavným zdrojom
„koreňom“ (asl) tradície, zároveň sú najdôležitejším prameňom islámskej vierouky a pre
problematiku používania obrazov už poskytujú konkrétnejšie pokyny a odporúčania. V klasických
sunnitských5 aj šíctskych6 zbierkach nájdeme pomerne veľký počet hadíthov venovaných tejto
otázke, tie sú však často opakovaním niekoľkých základných prototypov príbehov a príkladov,
týkajúcich sa tejto otázky. Typologicky by sa dali rozlíšiť štyri veľké okruhy, či témy venované
obrazom:
(1) Prvý typ hadíthov vypovedá o tom, že obrazy sú „nečisté“, preto bránia v modlitbe.
Najlepšie to vyjadruje výrok: „Veru, anjeli nevkročia do domu, kde je pes alebo sú obrazy“7, ktorý sa opakuje
azda najčastejšie, a to aj v podaní tradentov, ktorí sú aj podľa modernej kritiky hadíthov (Adams
1976, Brown 1996, Juynboll 2007) považovaní za pomerne vierohodných, napr. podľa svedectva
Ibn cAbbása alebo cÁ’išy b. Abí Bakr. Príbehy, do ktorých je tento výrok zasadený, sú rôzne, čo
možno nie je dobrý argument pre vierohodnosť, no o to viac pre dôležitosť tohto
Muhammadovho výroku. Dobre ilustruje, aká výrazná je táto nečistota, keď sa obrazy spomínajú
spolu so psom, ktorý je v isláme, ale aj v širšej blízkovýchodnej kultúre všeobecne považovaný za
výrazne nečisté zviera (Foltz 2006: 129-144). Často sa zdôrazňuje aj to, že Muhammad sám tiež
nikdy nevkročil do domu, kde boli obrázky, či už išlo o obrazy zvierat na záclone, koberci či odeve
alebo o samotnú Kacbu. V mekkánskej svätyni, predtým ako Muhammad a muslimovia dobyli na
Qurajšovcoch Mekku a očistili Kacbu od modiel a obrazov, bolo možné nájsť vizuálne
reprezentácie mnohých predislámskych bohov (Ibn Ishák 2003: 238-239). Príbehy popisujúce
Muhammada, ako vyhadzuje z Kacby obrazy8 a modly a ničí ich, sú v hadíthoch tiež veľmi rozšírený
motív. V islámskej tradícii panuje všeobecná zhoda, že podľa Muhammadovej praxe sú zakázané
najmä „obrazy, ktoré vrhajú tieň“ (Wensinck - Fahd 1997: 890), teda sú dostatočne veľké
a trojrozmerné, čo s odvolaním sa na už citované miesta Koránu evokuje znovu len zákaz modiel
a modlárstva.
(2) Druhý typ hadíthov, ktorý sa tiež často opakuje, je Muhammadov výrok týkajúci sa
výrobcov obrazov a odmieta obrazy najmä z dôvodu, že ľudský akt vyhotovenia týchto objektov
sa prieči doktríne Boha ako „Utvárajúceho“ (al-Musawwir): „Autori (a majitelia) obrazov budú potrestaní

Sahíh Buchárí 1: 8: 419, 426, 2: 23: 425, 3: 34: 318, 428, 440, 659, 4: 54: 447, 449, 4: 55: 570, 571, 5: 58: 213, 5:59:
585, 7: 62: 110, 7: 63: 259, 7: 72: 833-844, 8: 73: 130, 151, 9: 93: 646-647, Sahíh Muslim 24: 5252, 5246, 5249, 5253,
5258, 5262, 5264-576, Sunnan Adú Dáwúd 27: 4143-4146, Muwatta Málik 54: 6-8.
6 al-Istibsár 233: 1502: 1-2, 237: 1512: 3, al-Káfí “Taswíq al-bujút”: 1-10.
7 Sahíh Buchárí 7: 72: 834 a inde.
8 „Aj keby to bol obraz Abraháma a Márie“ Sahíh Buchárí 4: 55: 571. V prípade Márie (Marjam) ide zrejme o sochu
panny a dieťaťa (Grabar 2003: 47, no podľa iných zdrojov (Ibn Sa cd) Muhammad tento obraz v Kacabe ponechal), či
Abraháma a Ismaela (Ismácíl) Sahíh Buchárí 5: 59: 584.
5
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v deň posledného súdu. Povie sa im: „Dajte život tomu, čo ste vytvorili!“ Oni to však nebudú môcť urobiť.“9
Uvedené miesta sa teda týkajú zákazu zobrazovania živých („oduševnených“) bytostí, tretia skupina
hadíthov obsahuje tie podania, ktoré spadajú mimo tento okruh.
(3) Sú to hadíthy, ktoré povoľujú, resp. regulujú zobrazovanie takých obrazov, ktoré
nezobrazujú ľudí či zvieratá a iné bytosti ktoré majú dušu (nafs). To sa všeobecne povoľuje ˗ síce
hranica medzi živou a neživou bytosťou môže byť krehká, najmä pokiaľ ide o rastliny (Naef 2007:
20).
(4) V hadíthoch nájdeme tiež pôvod asi najdôležitejšej výnimky, týkajúcej sa figuratívnych
obrazov: vizuálnej reprezentácie antropomorfných a zoomorfných bytostí. Túto kategóriu tvoria
rôzne varianty jedného príbehu o cÁ’iše. Tá sa stala Muhammadovou ženou ešte v útlom veku,
a preto jej Prorok dovolil modliť sa spolu so svojimi bábikami.10 Tento hadíth sa stal zdrojom
pravidla, podľa ktorého bábiky a iné vizuálne podoby zvierat a ľudí sú povolené deťom ako hračky.
Takéto „praktické pravidlo“ podľa uvedeného precedensu sa uplatňuje aj v iných prípadoch, napr.
povoľujú sa rôzne vizuálne i trojdimenzionálne zobrazenia ako pomôcky pri vyučovaní povedzme
anatómie či v iných oblastiach života (Naef 2007: 22).
Na základe týchto príkladov z hadíthov a chabarov sa nedá jednoznačne tvrdiť, že Prorok a
jeho druhovia by boli radikálnymi odporcami vizuálneho zobrazovania. Vypovedajú o tom aj
niektoré zdroje, napr. Muhammadov životopis z pera Ibn Sacba (z. 845), podľa ktorého vieme, že
Muhammad pri svojom akte zbaviť Kacbu modiel a obrazov údajne zanechal nedotknuté v budove
portréty Márie a Ježiša, ktoré sa zničili až pri požiari mekkánskej svätyne v r. 683 (Simon 2009:
218). Teda nie tak samotná Muhammadova prax, ale až jeho neskorší výklad, ktoré sa prejavili
najprv v podobe hadíthov či chabarov a potom vo výklade náboženských a nábožensko-právnych
znalcov a iných vykladačov tradície, určili muslimský postoj k obrazom a vizuálnej reprezentácii.
Tento postoj však mohol byť – aj bol – často značne rozdielny a to aj vtedy, ak sa pozrieme na
rozdiel medzi teoretickým postojom a praxou, tiež veľmi rôznorodý pokiaľ išlo o regionálne či
historické rozdiely.
Vizuálna reprezentácia v ideológii islamistických hnutí
Pretože ani Korán, ani sunna kategoricky nezakazujú, a keď, tak len obmedzujú a regulujú
používanie vizuálnych podôb zobrazenia v priebehu dejín, sa táto otázka riešila rôzne a miestna
regionálna prax či názor konkrétnych náboženských a nábožensko-právnych znalcov – culamá’

9

Sahíh al-Buchárí 7: 72: 835, opakuje sa to ešte ako v tejto zbierke, tak aj u Muslima a Abú Dawúda.
Sahíh Buchárí 8: 73: 151 a inde.
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a fuqahá’ – alebo aktivistov-ideológov sa mohli dosť líšiť. Na širokej palete týchto názorov sa
v sunnitskom kontexte islámskeho reformizmu a radikalizmu formovali dve ucelenejšie platformy:
(1) Prvá zastáva stanovisko, ktoré sa opiera o názory predstaviteľov egyptskej nahdy
predovšetkým Muhammada cAbduha (1849-1905) a Muhammada Rašída Ridá (1865-1935). Tí pri
používaní obrazov síce varujú pred hrozbou modloslužobníctva, ale celkovo zastávajú stanovisko,
ktoré zobrazovanie pripúšťa. Na ich názory potom nadviazali teoretici Asociácie muslimského
bratstva (Džamácat al-ichwán al-muslimín), ako aj hnutia a skupiny vychádzajúce z Bratstva ako napr.
palestínsky Hamás.
(2) Druhá platforma bola definovaná Muhammadom b. cAbd al-Wahhábom (1703-1792)
a jeho hnutím vychádzajúcim z pomerne striktnej neo-hanbalovskej nábožensko-právnej tradície.
Wahhábovci sa jednoznačne vyslovili proti obrazom, podobne ako zakazovali aj napr. uctievanie
svätcov, pitie kávy či užívanie tabaku a zaradil ich do kategórie „neprípustných novôt“ (bidca)
(Abdul-Wahhaab: kapitoly 17, 18, 58). Z tejto pozície vychádzajú súčasní saudskoarabskí culamá či
mnohí aktivisti-teoretici novo-wahhábí, novo-salafí, a tzv. džihádistické skupiny a hnutia.
Predstavitelia islámskeho reformného hnutia an-Nahda sa často snažili vytvoriť či zaujať
autentické islámske stanovisko k aktuálnym otázkam modernej doby, čo bolo nutné už aj preto, že
silný vplyv západu sa prejavoval v muslimských krajinách v 19. a v prvej polovici 20. stor. silnejšie,
ako kedykoľvek predtým. Tento vplyv znamenal medzi inými aj masívnu distribúciu
a komercionalizáciu západných produktov a myšlienok v týchto krajinách, vrátane hromadného
rozšírenie obrazov. Za tým nájdeme rôzne dôvody: jednak vďaka tlači a hromadnej priemyselnej
výrobe prestávajú byť obrazy prejavom prepychu a nie sú už luxusným produktom11 (Naef 2007:
73-74), čím boli predtým a to zďaleka nielen v musliských krajinách, ale aj na západe. Popri
komercionalizácii obrazu k otázke obrazov prispeli aj mnohí západní maliari a grafici (pozri
Lemaire 2005). Na západe sa vtedy značne posilnila záľuba orientálnych výtvarných a literárnych
tém, viacerí autori – poprední predstavitelia orientalizmu – nielen maľovali „Orient“, ale podnikli
tam aj mnohé cesty, a neraz tam vyhoveli aj objednávkam miestnych elít maľovať či fotografovať.
Nebola to však len jednosmerná mobilita. Aj muslimovia sa dostávajú do západných krajín, kde sú
často konfrontovaní s vizualitou. Dobrým príkladom je egyptský cálim Rifáca Ráfic at-Tahtáwí (18011873), ktorý v rokoch 1826-1831 navštívil Paríž a zavítal mnohokrát aj do palácov kráľovnej, kde
ho ohromili mnohé obrazy, ako píše „skutočných ľudí“ (Al Tahtawi 1988: 107). Snáď aj v dôsledku
západného vplyvu a technologickému potenciálu sa značne rozvinula v muslimských krajinách
v 19. stor. ľudová a populárna maľba a koncom storočia sa postupne rozšírila aj fotografia

Mnohí stredovekí islámski autori zastávali odmietavé stanovisko voči obrazom práve z dôvodu, že tie považovali
za prejav prepychu, proti ktorému určité smery v rámci islámu už od raného obdobia výrazne vystupovali.
11
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(porovnaj Neaf 2007: 77-83). Stalo sa tak najmä v niektorých oblastiach (v Egypte, Levante), či v
mestách (v Istanbule, Káhire či Bejrúte) (napr. Nassar 2006).
Bolo to teda niečo, k čomu aj islámki učenci mali zaujať nové stanovisko, ktoré by začlenilo
a definovalo miesto obrazu v modernej muslimskej spoločnosti. Z hlavných protagonistov
an-Nahdy otázkam vizuálneho prejavu venovali pozornosť najmä Muhammad

c

Abduh

a Muhammad Rašíd Ridá (Salem 2004, Haddad 2008).
c

Abduh o téme obrazov publikoval samostatnú štúdiu „Obrazy a sochy, ich použitie

a pravé postavenie“ (as-Suwar wa ’t-tamáthíl wa fawá’iduhá wa hukmuhá) (cAbduh 1972). Autor
pochopiteľne dobre poznal a chápal, že zákaz figurálneho vizuálneho prejavu sa spája s obavami
o modloslužobníctvo, no napriek tomu sa jasne vyslovil za ich používanie muslimami. Obrazy
označil za takú poéziu, ktorú človek nepočúva, ale vidí (cAbduh 1972: 206).
Rašíd Ridá k otázke zaujal už presnejšie stanovisko. Svoj názor formuloval v r. 1917 vo
vtedy najdôležitejšom časopise islámskeho reformizmu – ktorý sám editoval – v al-Manár (Maják).
Podľa neho sa teda obrázky povoľujú: (1) pre knižné ilustrácie tých rastlín a zvierat, ktoré sa nedajú
jasne popísať slovami, (2) v prírodných vedách, v medicíne najmä v anatómii (ľudí aj zvierat),
(3) vo vojenskej oblasti: pre zbrane a topografiu, (4) či v oblasti špionáže a bezpečnosti. No v iných
oblastiach života je podľa neho používanie obrazov neprípustné (podľa Naef 2007: 114). Zvlášť
kritizuje to, ako noví osmanskí a tureckí štátnici, najmä Mustafá Kemal (neskorší Atatürk), nechajú
verejne vystaviť obrazy seba (Haddad 1997: 270).
Z pozície cAbduha vychádza zakladateľ Muslimského bratstva Hasan al-Banná (19061949). Vo svojom spise „Naša misia” (Dacwatuná) označuje vizuálnu propagandu – predovšetkým
kvôli jeho efektívnosti – priam za chvályhodnú (al-Bannā’ 2006: 60-62). Na základe tohto názoru
potom egyptské Muslimské bratstvo, ako aj jeho odbočky (napr. v Sýrii, Palestíne, Jordánsku) či
hnutia a skupiny, vychádzajúce z ideológie Bratstva, pristupujú k obrázkom značne pragmaticky a
celkovo pozitívne.
Kontroverzný šejk Júsuf al-Qaradáwí (1926- ), Egypťan žijúci v katarskom exile, ktorý je
považovaný za hlavného ideológa Muslimského bratstva, je asi jedným z najčastejšie citovaných
súčasných islámskych náboženských znalcov.

Kvôli svojej náklonnosti a fatwám vydaným k

„palestínskej veci“ je aj veľmi obľúbeným referenčným bodom pre mnohé palestínske islamistické
hnutia. V knihe „Povolené a zakázané v isláme“ (Halál wa harám fi l-islám) zaujal k vizuálnemu
prejavu umiernené stanovisko (al-Qaradawi: 48-56) a odvolaním sa na hadíthov tvrdí, že: „Čo je
zakázané, sú figuratívne zobrazenia, ktoré vrhajú tieň (čo znamená, že sú dostatočne veľké), a nie tie, ktoré tieň
nevrhajú (sú teda ploché)“ (al-Qaradawi: 53). Tak podľa Qaradáwího sú dvojdimenzionálne obrazy
(napr. fotografie) v prípade, že nie sú predmetom uctievania, nepoužívajú sa v neprípustnom
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kontexte (napr. v Koráne či v mešite), nie sú zakazované kvôli obsahu (napr. nahota, zosmiešňujúce
náboženské postavy či objekty a pod.) alebo nepatria do tej skupiny obrazov, ktoré sú špecifikované
v hadíthoch (figurálne zobrazenia živých bytostí na oblečení a pod.), muslimom povolené. Pokiaľ ide
však napr. o výzdobu domu obrazmi, Qaradáwí spolu s autoritami al-Azharu (napr. Muhammad
Sajjid Ahmad al-Musajjar či Džád al-Haqq cAlí Džád al-Haqq, ako aj ďalší predstavitelia tejto
smerodajnej tradicionalistickej islámskej univerzity) odporúčajú „postupovať triezvo“ a varujú
pred extrémami. Qaradáwí však odmieta trojdimenzionálne zobrazenia. Čo je však pre al-Azhar
prijateľné, no pre Qaradáwího neprípustné, je verejné umiestnenie napr. obrazov historických osôb
a „hrdinov“, čo by mohlo viesť k ich uctievaniu a hrozí tiež narušenie islámskej doktríny božej
jedinečnosti (tawhíd) a zaváňajú polyteizmom (širk) (Qaradawi: 102).
Obzvlášť umiernené až kladné stanovisko k obrazom zaujal sudánsky učenec a teoretik
islamizmu Hasan at-Turábí (1932-2016). V článku „Dialóg medzi náboženstvom a umením“
(Hiwár ad-dín wa ’l-fann) (at-Turábí 1991) zastával stanovisko, že obrazy a sochy štátnikov
a historických postáv, ako aj rodinné fotografie, obrázkové časopisy sú prípustné, pravda, len keď
sú postavy na obrázkoch zobrazené dôstojne a vhodne oblečené (zakazuje napr. nahé zobrazenie
ľudského tela). Teda nenamieta proti dvoj- a ani proti trojrozmernému zobrazeniu ľudí. Dokonca
v obrazoch vidí vhodnú „zbraň“, ktorú je možné použiť v prospech islámu ako prostriedok misie
(dacwa). Ďalej píše o obraze (spolu s poéziou a divadlom), ako o prostriedku proti „kultúrnej invázii
západu“ (at-Turábí 1991: 243). Turábí celkom opustil tradičnú islámsku interpretáciu obrazu a videl
vo figurálnych vizuálnych prostriedkoch – aj keby zobrazovali živé bytosti a to i v trojrozmerným
spôsobom! – ideálne médium islámskej propagandy, ba dokonca tento svoj názor – na rozdiel od
mnohých radikálnych teoretikov súčasného islámu – aj jasne vyslovil.
Diametrálne iné stanovisko zastávajú náboženskí znalci a aktivisti, ktorí vychádzajú
z wahhábovskej tradície. Do prostredia novo-hanbalí, novo-salafí, novo-wahhábí, teda medzi smery
a teoretikov preferujúcich progresívne prístupy v interpretácii islámskej tradície, patria v súčasnosti
najmä smerodajné náboženské autority, reprezentované napr. saudskoarabskou Stálou radou pre
islámsku vedu a vydávanie fatiev (al-Ladžna ad-dá'ima li l-buhúth al-cilmíja wa l-iftá'). Túto radu dlho
viedol šejk cAbd al-cAzíz b. cAbdulláh Ibn Báz (1909-1999) a ďalej ju reprezentujú náboženskí
znalci ako šejk Sálih al-Fawzán (1933- ), či súčasný vodcovia rady, šejk Muhammad b. Hádí alMadchalí (1931- ) a šejk Muhammad b. Sálih al-Uthajmín (1925-2001). Tí vo svojich fatwách12 –
vydaných k otázke zobrazovania (taswír), zdôrazňujú stanovisko hadíthov, dokonca ich platnosť
rozširujú na všetky obrazy a v tom duchu striktne odmietajú používanie takmer všetkých druhov
vizuálnej reprezentácie, od výzdoby domu obrazmi cez vyobrazenie Muhammadovho hrobu
12

Pozri na: http://www.fatwa-online.com/creed/pictures/index.htm (1. 8. 2019).
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v Medíne až po „nevhodné obrazy“ v tlačených či elektronických médiách. Tieto fatwy síce
neodmietajú „nutné“ (darúrí) používanie obrazov pre informáciu, misiu a komunikáciu, no nemali
by sa využívať samoúčelne. Napr. Ibn Báz takúto nutnosť špecifikuje v prípade identifikačných
dokladov (pas, vodičský preukaz a pod.) a bankoviek, hoci v tomto poslednom prípade by sa s tým
dalo určite polemizovať. Prípustné sú ešte obrazy ako vhodné ilustrácie najmä v prípade správ,
pochopiteľne postavy žien a mužov na takýchto obrázkoch musia byť vhodne ustrojené.13
Podobné stanovisko zastávajú aj ostatné autority novo-salafizmu, z nich sa do diskusie
o zobrazovaní (taswír) zapojil šejk Sálih al-Fawzán. V knihe „Nariadenia islámu v zobrazovaní“
(Hukm al-islám fi ’l-taswír), ostro vystúpil proti pripúšťajúcej pozícii Qaradáwího, ktorý neodmieta
ani bežné používanie niektorých druhov obrazov, mimo úzko stanovený okruh stanovený vyššie
menovanými teoretikmi. S odvolaním sa na Qaradáwího potom vznikla živá polemika, v ktorej
vystúpili aj mnohí súčasní islámski náboženskí znalci, ktorí sa stavajú k používaniu obrazov ešte
benevolentnejšie. Jedným z nich je šejk Ahmad Kuttí (1946- ) z Islámskeho inštitútu v Toronte,
ktorý sa vo svojich fatwách venuje obrazom pravidelne. Kuttí a jemu podobní „umiernení“ a
„liberálni“ islámski náboženskí znalci súhlasia napr. s používaním „fotografie ako komunikačného média
alebo ako jednoduchého a nevinného prostriedku na posilnenie spomienok bez hrozby pridružovania [t.j. polyteizmu,
širk], tie nespadajú do kategórie zakázaných zobrazovaní [taswír].“ 14
Samostatnú kapitolu v debatách o obrazoch tvoria audiovizuálne prejavy (televízia, video,
hraný a kreslený film), digitálne obrazy a počítače. V tejto otázke je pomerne veľká zhoda
„umiernených“ aj novo-salafí autorít, že filmy a televízia sú len „tieňmi reálnych vecí a nie ich podstatou“15,
teda nemusia byť zakazované, hlavne ak ide o animované audiovizuálne produkty. To isté platí aj
pre počítačové a iné digitálne obrazy ˗ najmä, keď sa používajú s cieľom výučby alebo misie
(dacwa).16 V používaní a nepoužívaní obrazov najmä figuratívneho zobrazenia z wahhábovskej
pozície vychádzajú mnohé islamistické hnutia „priamej akcie“ označované v médiách za
„džihádistov,“ ako napr. Talibán či al-Qácida. V ich produkcii ˗ či už ide o časopisy a plagáty ˗ skoro
vôbec nenájdeme figuratívne obrazy ľudí a v nechvalne známych videonahrávkach Usámu b.
Ládina jeho obraz má len funkciu potvrdiť autenticitu posolstva, a inak nenesie žiadne vizuálne
posolstvo.
Shaykh Abdul-Aziz bin Baaz: „The Islamic Ruling Concerning Tasweer” na:
http://forums.islamicawakening.com/f16/what-correct-ruling-tasweer-2535/ (1. 8. 2019).
14 Sheikh Ahmad Kutty, „Fatwa on Photography”,
on-line: http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-EnglishAsk_Scholar/FatwaE/FatwaE-cid=1119503545144 (1. 8. 2019).
15 Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid, „Fatwa on TV and Movie Pictures and Video Pictures”,
on-line: http://www.islam-qa.com/index.php?ref=10326-ln=eng (1. 8. 2019).
16 Yusuf Al-Qaradawi, „Using Cartoon Films for Da`wah and Educational Purposes”,
on-line: http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-EnglishAsk_Scholar/FatwaE/FatwaE-cid=1119503543956 (1. 8. 2019).
13
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„Vizuálny obrat“ vo vzťahu tzv. džihádistických hnutí a figuratívnych obrazov priniesol
nástup skupiny známej pod označením Islámsky štát v Iraku a Levante (ad-Dawla al-islámíja fí ’l-cIráq
wa ’š-Šám) – IS / Dáciš. V lete 2014 bola svetová verejnosť šokovaná rýchlym nástupom a brutalitou
tejto radikálnej ozbrojenej džihádistickej skupiny na sýrsko-irackom pomedzí a ich brutálnou
vizuálnou propagandou (Kovács 2014, 2016).
Palestínske islamistické hnutia, ich ideológia a vizuálna kultúra
Palestínska

politická

scéna

bola

vždy

veľmi

rozmanitá.

Popri

palestínskych

nacionalistických a ľavicových skupinách ústrednú úlohu zohrávajú aj islamistické hnutia. Hamás
(Hnutie islámskeho odporu, arab. Harakat al muqáwwama al-islámíja),17 Hnutie islámsky džihád
v Palestíne (Harakat al-džihád al-islámí fí Filastín) a Rady ľudového odboja (Lidžán al-muqáwwama
aš-šacabíja) patria tým najznámejším predstaviteľom palestínskeho radikálneho islámu. Všetky tieto
hnutia operujú predovšetkým v pásme Gaza a na „Západnom brehu“, teda na palestínskych
okupovaných územiach. Zatiaľ čo Hamás sa opiera o pomerne rozsiahlu ˗ niekoľko desaťtisícovú
˗ sieť členov a sympatizantov, Palestínsky islámský džihád predstavuje menej početnú, zato však
nekompromisnú členskú základňu a Rady ľudového odboja sú zas úzkou militantnou skupinou
zástancov „priamej akcie“. Všetky tieto hnutia používajú militantnú islámsku ideológiu a preferujú
ozbrojené formy boja proti izraelským civilným aj vojenským cieľom. Ozbrojené akcie hnutí
koordinujú ich vojenské krídla. V prípade Hamásu sú to Brigády mučeníka cIzz ad-Dín al-Qassáma
(Katá’ib aš-šahíd cIzz ad-Dín al-Qassám), zatiaľ čo u Palestínskeho islámského džihádu tzv. Falangy
Jeruzalema (Sirájá al-Quds) a v prípade Rád ľudového odboja Brigády víťazného Saláh ad-Dína
(Alwíja an-násir Saláh ad-Dín).
Hamás (Abu-Amr 1994, Chehab 2007, Hroub 2000, 2006, Milton-Edwards 1999, Mishal Sela 2000, Nüsse 1998, Levitt 2007, Tamimi 2007), nie je a nikdy nebol monolitickou organizáciou.
Toto hnutie je súhrnom mnohých paralelných a navzájom sa líšiacich, no vzájomne úzko
prepojených prúdov, ktoré spolu tvoria hnutie so širokým záberom a pôsobnosťou v palestínskej
spoločnosti so základným geografickým ťažiskom predovšetkým v pásme Gaza a na Západnom
brehu. Jeho činnosť siaha od prevádzkovania mešít, škôl, nemocníc a iných sociálnych zariadení
a islámskeho tretieho sektoru, odborových a profesionálnych združení, ako aj výskumných ústavov
alebo rozvetveného internetového impéria cez politické vyhlásenia a vydávania pravidelných
politických komuniké, až po dobre známe, pravidelné „samovražedné“ bombové a iné útoky proti
izraelským cieľom. Hamás je komplexné radikálne islamistické politicko-náboženské hnutie
spájajúce často nesúrodé, protikladné aspekty, predovšetkým z ideologického arzenálu
17

Slovo Hamás, znamená „Nadšenie“ a je akronymom vytvoreným z celého názvu hnutia.
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palestínskeho nacionalizmu a islámskeho fundamentalizmu, radikalizmu a reformizmu, ktoré tým,
že ich integroval do originálnej syntézy, zmenil často na nepoznanie.
Hnutie formálne vzniklo síce až 14. decembra 1987 v utečeneckých táboroch Gazy ako
politické a militantné krídlo Asociácie muslimského bratstva (Džamácat al-ichwán al-muslimín), bolo
však len organizačným zavŕšením už dve desaťročia operujúcej siete ľudí a štruktúr. Zakladateľom
a „duchovným vodcom“ hnutia Hamás až do svojho zavraždenia bol šejk Ahmad Jásín
(1936/193818-2004), učiteľ arabčiny a Koránu z utečeneckého tábora Džabálijá, pôvodom z dediny
Džurá, neďaleko Aškelonu. Jásín bol v dôsledku nehody od svojich dvanástich rokov pripútaný na
invalidný vozík, čo mu však nezabránilo, aby sa aktívne podieľal na aktivitách Muslimského
bratstva a najmä, aby v prvých rokoch izraelskej okupácie aj so súhlasom a dokonca s určitou
podporou týchto orgánov19 začal organizovať okolo seba sieť aktivistov, ktorá sa stala základom
neskoršieho Hamásu.
Organizačnú štruktúru formujúceho sa hnutia tvorilo päť základných kategórií: šejkovia
(šajch – šejk, „staršina“, človek, ktorý sa teší všeobecnému uznaniu ako náboženská, spoločenská
alebo politická autorita), „noví náboženskí intelektuáli-aktivisti“, islámsky orientovaní zástupcovia
profesionálnych organizácií a islámskeho tretieho sektoru, mladí kandidáti a aktivisti tajných
regionálnych centier a organizačných buniek. Šejk Jásín sa stal formálne „generálnym riaditeľom“
(al-mas’úl al-cámm) hnutia. Vytvorila sa aj tzv. konzultačná rada (madžlis aš-šúra), kde boli
reprezentanti všetkých segmentov širokého záberu pôsobnosti organizácie. Dôležitým oddelením,
hlavne po vypuknutí intifády,20 sa stalo vojenské krídlo organizácie, ktoré dnes po početných
transformáciách funguje v podobe Brigád mučeníka cIzz ad-Dín al-Qassáma (Katá’ib aš-šahíd cIzz
ad-Dín Qassám).
Boli to práve prvá (1987-1994) a najmä druhá tzv. al-Aqsá intifáda (2000-2005), ktoré najviac
pretvorili organizačnú štruktúru hnutia. Počas prvej intifády hnutie operovalo samostatne, ale
koordinovalo aj aktivitu ďalších hnutí, keďže napr. vodcovia Fatahu na čele s Jásirom cArafátom
(1929-2004) sídlili v Tunise. Vlastná politická línia a nevyjasnené vzťahy Hamásu s Organizáciou
pre oslobodenie Palestíny (OOP, arab. Munazzama at-tahrír al-filastíníja) a hnutia Fatah, ako aj
nadštandardné vzťahy Ahmad Jásína a cArafáta, pretrvávali aj po skončení prvej intifády (Klein
1996). Medzi peripetiami práve aktuálnej palestínskej politiky, útokov a protiútokov,
v podmienkach prvej intifády v pendlovaní Jásína medzi izraelským väzením (1989-1997)
a domácou väzbou si Hamás zachoval vlastnú islámsku politiku a naďalej významný vplyv, hlavne

Rôzne zdroje uvádzajú rozličné dátumy jeho narodenia, občas 1935 či 1936, niekedy 1937, najčastejšie však 1938.
V prvej polovici 70. rokov sa islámske hnutia na palestínskych územiach tešili priamej podpore izraelských autorít
najmä preto, že tie v nich videli určitú alternatívu a potenciálny protipól cArafátovej OOP.
20 Intifáda bolo všeobecné ľudové povstanie Palestínčanov.
18
19
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v pásme Gaza. Počas prvej intifády sa dostali do popredia Qassámové brigády a iné ozbrojené
frakcie hnutia s ich veliteľmi, ktorí sa v časoch neustálej vojenskej konfrontácie ako počas prvej,
tak aj al-Aqsá intifády, pochopiteľne tešili čoraz väčšej popularite a dôležitosti. V období prvej intifády
to boli najmä Imád cAqil (1971-1993) a Jahjá cAjjáš (1966-1996), počas druhej intifády zas
predovšetkým Sálih Šiháda (1953-2002), Ibráhím al-Maqádma (1952-2003).
Situácia Hamásu sa stala neuralgickým bodom najmä po mierových rozhovoroch v Oslo
a po následnom podpísaní palestínsko-izraelskej mierovej dohody v r. 1994. Hamás mierový proces
v tom čase jednoznačne odmietal (Inbar 1996) a obdobie šiestich rokov medzi dvoma intifádami
uplynulo v tomto duchu, čo ešte prispelo k posilneniu postavenia „jastrabov“ vo vedení hnutia.
K vyhroteniu situácie došlo najmä po tzv. hebronskom masakre v r. 1994 a definitívne po
kontroverznej návšteve Ariela Šarona v mešitách na Chrámovej hore / Harám aš-šaríf v septembri
v r. 2000, čo znamenalo začiatok druhej al-Aqsá intifády.
Zatiaľ čo v arzenáli palestínskeho odboja v prvej intifáde dominovali kamene, v druhej to
boli jednoznačne samopaly a rakety. Do popredia sa dostali nové stratégie, najmä metóda tzv.
samovražedných atentátov jednotlivcov, ktoré v palestínskom kontexte boli označované ako
„mučenícke operácie“ (camalíját istišhádíja) (Bloom 2004, Cook 2002, Esposito 2005, Hatina 2005,
2006, Israeli 1997, Kovács 2005).
Ideologické východiská Hamásu určuje jeho základná Charta (Mítháq) alebo „ústava“
zverejnená 18. augusta 1988.21 Podľa tejto Charty je Hamás „islámske hnutie odboja, ktoré sa
nepodobá na žiadnu inú palestínsku organizáciu, podlieha totiž jedine Bohu a chápe islám ako
životný spôsob. Jeho cieľom je vztýčiť Božiu vlajku po celej Palestíne.“ (Mítháq kap. 1. článok 2).
Charta vidí budúcnosť Palestíny ako islámskeho waqfu (náboženskej nadácie) a to na celom území
bývalého britského mandátneho územia Palestíny s Jeruzalemom ako hlavným mestom. Ďalej je
náboženskou povinnosťou (fard) každého muslima, aby prostredníctvom ozbrojeného džihádu
(džihád bi ’s-sajf) oslobodil túto, z pozície islámu výnimočnú, pôdu z područia akejkoľvek
nelegitímnej moci. Tiež sa zdôrazňuje, že „žiadna arabská krajina, či už všetky arabské krajiny,
žiadny prezident alebo kráľ, či už všetci prezidenti a králi, žiadne organizácie palestínske či arabské“
nemajú právo na panstvo nad Palestínou – islámskym waqfom (Mítháq kap. 3. článok 12). Hamás
má podľa dokumentu výlučný mandát nielen pre Palestínu, ale v širšom islámskom kontexte a
„bude vysoko zdvíhať vlajku jednoty islámskych hnutí a snažiť sa dosiahnuť ich jednotné ciele
prostredníctvom uplatnenia Koránu a sunny (Mítháq kap. 1. článok 3).“ Ambivalentný je v Charte
postoj Hamásu k OOP. Hamás sa snaží jasne deklarovať svoju nezávislosť na tejto spoločnej
platforme palestínskych frakcií a zdôrazňuje, že OOP so svojím sekulárnym postojom, ktorý je
21

Text je k dispozícii na: https://avalon.law.yale.edu/20th_century/hamas.asp (6. 10. 2019).
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„nezrovnateľný s náboženským myslením s Božím zjavením, ktoré [Božie zjavenie] nám bolo dané,
aby sme ho naplňovali konkrétnymi činmi, po ktorých sa dočkáme oslobodenia islámskeho waqfu
Palestíny a dosiahneme tak spásu“ (Mítháq kap. 3, článok 11) zradil islámske kultúrne dedičstvo
palestínskeho ľudu. Dá sa obecne konštatovať, že Charta v podstate neobsahuje žiadne hlbšie
náboženské myšlienky. Jej formulácie sú často dvojznačné, ľahko sa dajú interpretovať aj opačne,
čo však nie je nič výnimočné v prípade textov radikálnych islámskych hnutí. Vytvára to široký
priestor pre lavírovanie a spätnú interpretáciu (Ahmed 1994: 194-195, Mendel 2000: 194-195,
Sandhu 2003).
Hamás prešiel však od vydania svojej základnej Charty mnohými premenami. Po tom, čo
hnutie vyhralo palestínske parlamentné voľby v r. 2006 a po výrazných zmenách v regióne
v prvých dvoch dekádach 21. stor. musel výrazne prehodnotiť svoje politické pozície. Preto 1. mája
2017 v katarskej Dohe bola zverejnená nová Charta hnutia pod názvom „Dokument všeobecných
zásad a politiky“ (Wathíqa ‘l-mabádí‘ wa ‘s-sijásatí al-cámma).22 Oproti pôvodnej Charte sa už nehovorí
o Palestíne v hraniciach z roku 1948 (tzn. vrátane území štátu Izrael), ale len o hraniciach
palestínskych území po roku 1967 (Wathíqa článok 20). Má teda na mysli Západný breh a pásmo
Gazy, teda územia, na ktorých má podľa princípov mierového procesu z 90. rokov vzniknúť
palestínsky štát. Izrael a „sionizmus“ síce naďalej zostávajú úhlavným nepriateľom hnutia, ale
formuluje sa to už menej explicitne, ako v starej Charte ako „boj proti sionistickej okupácii“ a
„judaizácii“ (Wathíqa články 10-11), pričom sa jednoznačne rozlišuje medzi „sionizmom“
a židovstvom: „Hamás potvrdzuje, že jeho konflikt je so sionistickým projektom, a nie so Židmi
kvôli ich náboženstvu“ (Wathíqa článok 18).
Popri Hamáse je na palestínskej politickej scéne ešte niekoľko hnutí, ktoré deklarovane
stoja na „islámskych princípoch“. Zatiaľ čo sa Hamás vyznačoval masívnejšou spoločenskou
podporou aj početným členstvom, tieto hnutia sú často zoskupením s pomerne úzkou členskou
základňou a sú zamerané najmä na ozbrojené formy „priamej akcie“.
Najdôležitejším z nich je Hnutie islámsky džihád v Palestíne (Harakat al-džihád al-islámí fí
Fialsatín), ktoré bolo založené okolo r. 1980 zo zástancov „priamej akcie“, t. j. ozbrojených
prepadov, pod vedením Fathí aš-Šiqáqího (1951-1995) (Abu Amr 1994, Hatina 2001). Dnešný
Islámsky džihád pri svojom založení ešte zďaleka nebolo jednotné hnutie. Vzniklo z rôznych
menších skupín, ktoré zo začiatku nepôsobili pod centrálnym vedením. Pod označením Islámsky
džihád vystúpili v palestínskom kontexte tri skupiny:

Celý text je k dispozícii na: https://hamas.ps/en/post/678/a-document-of-general-principles-and-policies (6. 10.
2019).
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(1) Prvú založili najmä palestínski študenti, ktorí študovali v 60. a 70. rokoch na rôznych
egyptských univerzitách cAbd al-cAzíz cAwda (1950- ), Ramadán cAbdalláh Šalláh (1958- ) a už
spomínaný Fathí aš-Šiqáqí. Tí sa počas svojich študentských rokov usilovne venovali aj štúdiu
„klasikov“ moderných islámskych mysliteľov, hlavne dielam Hasana al-Banná, Sajjida Qutba, cIzz
ad-Dín al-Qassáma, ako aj – v sunnitskom kontexte pomerne ojedinelo – spisom radikálnych
šícitskych teoretikov. Bol to práve vplyv týchto šícitskych islámskych mysliteľov a výrazný vplyv
islámskej revolúcie v r. 1979, ktoré aktivistov neskoršieho Islámskeho džihádu v Palestíne značne
poznamenali a priviedli k založeniu od Hamásu odlišnej politickej platformy (Hatina 2001: 24-25,
53-57). Šiqáqí a cAwda po svojom návrate z Egypta do rodnej Gazy v r. 1981 založili
v utečeneckom tábore Džabálijá hnutie, ktoré bolo silne centralizované okolo Šiqáqího osoby ako
politického a okolo cAwdu ako „duchovného“ vodcu, pričom obaja mali na to organizačné
schopnosti aj potrebnú charizmu. Činnosť hnutia sa sústredila okolo mešity al-Qassám, kde cAwda
pôsobil ako imám a kazateľ.
(2) Druhá skupina vznikla na Západnom brehu a v Jordánsku. Tento Islámsky džihád
založili v r. 1978 šejk Asad Bujjúd at-Tamímí (1923-1998), pôvodom z Hebronu, ktorý aby
zdôraznil oslobodenie Jeruzalema ako svoj hlavný cieľ, premenoval v r. 1989 svoje hnutie na
Islámsky džihád – Posvätný dom23 (Džihád al-islámí – Bajt al-Maqdis). Táto frakcia hnutia, najmä jeho
vodca, mala veľmi úzke kontakty s Jásirom cArafátom, vo veľkej miere kooperovala s Fatahom a
slúžila ako alternatívna platforma pre islamisticky založených aktivistov cArafátovho hnutia.
Tamímího výrazne inšpirovali myšlienky ájatolláha Chomejního, iránska revolúcia, čo považoval za
model riešenia palestínskeho problému. Operoval najmä z Libanonu, Iraku a Jordánska a neraz sa
dostal do konfliktu s príslušnými režimami, bol vyhostený Saddámom Husajnom a napokon sa
usadil v Ammáne, ale ani jeho tamojšie osudy neboli celkom priaznivé – jordánske úrady ho
niekoľkokrát zatkli a vypočúvali. Po jeho smrti sa skupina rozpadla.
(3) Tretia frakcia, ktorá sa formovala pod názvom Falangy islámskeho džihádu (Sarájá
al-džihád al-islámí) a svojich členov si získala najmä z radov bývalých bojovníkov Fatahu v južnom
Libanone, ktorí predtým pôsobili v Marxistických študentských brigádach, no neskôr našli v isláme
vhodnú bojovú ideológiu. Na ideologické smerovanie hnutia mal veľký vplyv palestínsky mysliteľ
Munír Šafíq, kresťanský konvertita na islám a bývalý maoista (Hatina 2001: 34, Saleh 2005: 267).
Skupina fungovala pomerne krátko od r. 1984-1985 do r. 1988, keď boli izraelským Mosadom vo
februári na Cypre zavraždení jeho hlavní aktivisti.
Islámsky džihád reprezentuje popri Hamáse „inú islámsku alternatívu“ na palestínskej scéne.
Hlavným ideologickým cieľom hnutia je založenie islámskeho štátu (ad-dawla al-islámíja): Palestíny,
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Alternatívny, historický názov Jeruzalema, označovaný v súčasnej arabskej praxi najčastejšie ako al-Quds (Svätý).
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ktorá je podľa ideológie hnutia hlavným centrom arabského a islámskeho sveta, a najmä
ozbrojeného džihádu od doby križiakov až dodnes. V isláme pritom vidia „osloboditeľské
náboženstvo“ (díjánát taharrur) a svoje ciele hnutie hodlalo dosiahnuť metódou ozbrojeného
džihádu. To by ešte nebolo veľmi odlišné od ideológie Hamásu, no na rozdiel od hlavného
palestínskeho islamistického hnutia, Islámsky džihád uznáva plnú legitimitu „národných“
palestínskych hnutí (harakát qawmíja), spoluprácu s nimi a to pragmaticky s cieľom oslobodiť
Palestínu spolu s nimi, skrátka: „najprv slobodnú a potom islámsku Palestínu“. Pri svojom založení
tvorili sociálnu základňu hnutia mladí, dobre vzdelaní – spravidla v prírodných a technických
odboroch – muži zo stredných vrstiev, ktorí sa videli ako nová generácia, schopná priniesť islámsku
zmenu.
K rozšíreniu svojej ideológie aj organizačnej siete v prvej polovici 80. rokov vydalo hnutie
mnohé letáky a periodiká (Alexander 2002: 29-44) a aktivisti Islámskeho džihádu podnikli mnohé
propagačné výjazdy do veľkých miest na Západnom brehu (Ramalláh, Hebron, Náblus). Hnutie sa
tiež snažilo o založenie ozbrojených frakcií, ktoré sa v r. 1984 formovali pod názvom Brigády
islámskeho džihádu (Sarájá al-džihád al-islámí) (Hatina 2001: 33). V období 1984-1987 hnutie
operovalo v rámci OOP v spolupráci s ostatnými palestínskymi frakciami, no po vypuknutí prvej
intifády sa jeho operačné centrum postupne posúva smerom do Libanonu a do Sýrie. Čiastočne to
súviselo s uväznením a následným vyhostením (do Libanonu) kľúčových aktivistov hnutia
izraelskými úradmi, ako aj postupne vznikajúcim napätím medzi palestínskymi frakciami. Zásadnou
ranou pre hnutie bolo zavraždenie Fathí aš-Šiqáqího na Malte agentmi Mosadu v októbri 1995.
Hnutie bolo silno centralizované okolo jeho osoby a nový vodca Ramadán cAbdulláh Šalláh už
zďaleka nedosahoval jeho kvality. Znamenalo to značné oslabenie hnutia, opustili ho dokonca aj
niektorí jeho starí aktivisti. Šalláh a vedenie hnutia pôsobenie už plne presmerovali do Damasku
a na palestínskych územiach zostali najmä len operatívne bunky hnutia. Hnutie a jeho ozbrojená
frakcia Falangy Jeruzalema (Sirájá al-Quds) nesú zodpovednosť za množstvo útokov z obdobia
al-Aqsá intifády a po nej. Hnutie odmietlo mierový proces a nepodieľalo sa ani na voľbách či na
iných politických demokratizačných procesoch. Dodnes preferuje metódu ozbrojeného boja ako
jedinej legitímnej cesty odboja. Islámsky džihád operuje pomerne úzkou členskou základňou,
rádovo niekoľko sto členov a niekoľko tisíc sympatizantov. Popri Gaze má hnutie podporu hlavne
v Hebrone a v Džaníne.
Posledným hnutím, ktorého vizuálna reprezentácia bude predmetom mojej analýzy, je Rady
ľudového odboja (Lidžán al-Muqáwwama aš-šacabíja). Nejde vlastne o jednotné hnutie, ale o akúsi
voľnú sieť mnohých militantných skupín, operujúcich najmä v Gaze. Hnutie založil na začiatku
al-Aqsá intifády (október 2000), jeden z bývalých vojenských veliteľov hnutia Fatah–Tanzím
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Džamál Abú Samhadána (1963-2006) a aj členovia jednotlivých skupín hnutia sa verbovali
z bývalých členov Fatahu. Hnutie má svoje vojenské krídlo v podobe Brigád víťazného Saláh adDína (Alwíja an-násir Saláh ad-Dín), ktoré založil Abú Júsuf al-Qawqá (1959-2006). Stojí na
islamistických ideologických základoch, uznáva autoritu vodcov Hamásu (Jásín, Rantísí) a
Islámskeho džihádu (Šiqáqí), často operuje v spolupráci s aktivistami týchto hnutí. Po zavraždení
Abú Samhadána v r. 2006 sa novým generálnym tajomníkom hnutia stal Kamál an-Najrab a pod
jeho vedením hnutie naďalej pokračovalo vo svojich útokoch proti Izraelu.
Pokiaľ ide o vizuálnu reprezentáciu tu uvedených palestínskych islamistických hnutí,
vykazujú mnohé podobnosti a často dochádza medzi nimi k vizuálnej citácii, parafrázam či k
prekrývaniu. Autormi ich obrazov sú často tí istí aktivisti (napr. Khaleel / Chalíl, Wisám / Wesam),
ktorí nemusia byť členmi danej organizácie či hnutia majú len všeobecne blízko k islamistickému
nazeraniu na riešenie „palestínskeho problému“. Vizuálna produkcia týchto hnutí prerástla za
posledných niekoľko rokov na pomerne objemný súbor, ktorý – najmä keď to porovnáme
s postavením a podielom palestínskych islámskych hnutí v globálnych rozmeroch – predstavuje
obdivuhodný korpus plagátov, obrazov, fotiek, grafitov, elektronickej vizuálnej produkcie a videí.
Tento materiál však napriek svojej kvantite a významu nebol nikdy podrobený obsiahlejšiemu
výkladu či analýze a tie štúdie, ktoré sú k dispozícii (Abu Hashhash 2006, Allen 2000, Kovács 2005,
Peteet 1996, Robson 2004, Steinberg - Oliver 1994), sú zamerané len na niektoré segmenty tejto
produkcie, no neposkytujú komplexný obraz o vizuálnej reprezentácii islámskych hnutí v Palestíne.
Kým sa však pozrieme na vizuálnu produkciu palestínskych islamistických hnutí, súvisiacu s témou
(e)migrácie a exilu, príp. vlasti a cudziny, musíme sa bližšie venovať definícii a objasneniu týchto
pojmov v kontexte islámskej tradície a palestínskej kultúry.
Koncepcie (e)migrácie a exilu v isláme a u palestínskych islamistických hnutí
Islám má vo svojej ideologickej základni aj koncepciu náboženskej emigrácie (hidžra)
(Mendel 2006, Netton 1993). Hidžra je primárne odchod / emigrácia / nútená migrácia proroka
Muhammada a jeho stúpencov (muhádžirún) z Mekky do oázy Jathrib, neskoršej Medíny (Rubin
2003, Netton 1993: 2-24, Mendel 2006: 23-46). Bol to dlhší proces a posledná skupina muslimov
opustila Mekku v polovici septembra roku 622. K tomuto rozhodnutiu Proroka prinútila zmena
pomerov v Mekke, keď zomrel jeho strýc a ochranca Abú Talib a jeho nástupca Abú Lahab zrušil
Muhammadovu ochranu zo strany jeho rodu, keď podľa islámskej tradície Qurajšovci zamýšľali
Muhammada a jeho stúpencov zavraždiť. Vtedy Prorok dostal od anjela Gabriela varovanie, zveril
sa priateľovi Abú Bakrovi (prvý zo štyroch „správne vedených“ kalifov) a ten ho v myšlienke hidžry
podporil. Prorok poveril cAlího b. Abí Tálib, aby zmiatol jeho odporcov, kým on v preleku opúšťal
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Mekku. K tomuto kanonizovanému príbehu sa neskôr pridružili ďalšie s legendárnymi prvkami a
folklórnymi motívmi opisujúcimi zázraky, ktoré sprevádzali záchranu. Historický výskum
preukázal, že Muhammad bol od svojho vystúpenia pod čoraz silnejším tlakom Qurajšovcov a o
odchode z Mekky uvažoval niekoľko rokov. Už v roku 615 poslal skupinu muslimov do
kresťanskej Etiópie (Habaš), ale tá sa vrátila bez úspechu, odradená neochotou tamojšieho vládcu
prijať islám. Prorok potom postupne navštívil niekoľko miest v Hidžáze, ktoré by mohli byť
potenciálnym útočiskom pre jeho komunitu. Napokon asi v r. 620 uzavrel zmluvu s vodcami dvoch
najväčších jathribských kmeňov Aus a Chazradž a začal tam postupne sťahovať svojich verných.
V r. 637 kalif cUmar b. al-Chattáb zaviedol na údajne Prorokovo želanie, aby sa všetky udalosti a
deje späté s komunitou veriacich datovali odo dňa hidžry (19. apríl 622).
Koncepcia hidžry predstavuje v isláme jednu z kľúčových vieroučných tém a stala sa
symbolom čistoty viery a neochoty muslimov zdieľať spoločné územie s tými, ktorí žijú v blude
a stave „nevedomosti“ (džahilíja). Motívu hidžry sa mnohokrát v dejinách chopili kazatelia a
charizmatickí vodcovia reformačných hnutia, ktorí v presvedčení o rýdzosti svojej interpretácie
islámu, alebo v reakcii na zábor svojej krajiny európskym kolonializmom uskutočnili masovú hidžru
na územia, ktoré bolo možné považovať z právneho hľadiska za “územie islámu“ (dár al-islám).
Hidžra sa stala znakom zbožnosti a symbolom vzorového kolektívneho správania v prípadoch, keď
sa spoločenstvo (džamáca) „pravoverných“ (mu‘minún) alebo „ponížených“ (mustadcafún) ocitne v
situácii, ktorá mu nedovoľuje úspešne vzdorovať „neviere“ (kufr) alebo „pokryteckej moci“,
a preto je treba z takejto spoločnosti odísť alebo sa od nej prinajmenšom dištancovať a izolovať.
S konceptom vnútornej hidžry či izolácie (mufásala) pracoval napríklad vrcholný ideológ
Muslimského bratstva Sajjid Qutb, či za hidžru považoval Usáma b. Ládin odchod aktivistov
al-Qácidy do Afganistanu, kde bol priateľsky prijatý hnutím Tálibán a hidžra zohrávala kľúčovú
úlohu aj v misii a ideológii IS / Dáciš.
Za najvýraznejší historický príklad využitia koncepcie hidžry islamistickým hnutím môžeme
považovať počínanie egyptskej skupiny známej pod označením Obvinenie z neviery a odchod
(at-Takfír wa ‘l-hidžra) (Mendel 2006: 301-307). Ich vodca, laický kazateľ a radikálny ideológ, Ahmad
Šukrí Mustafa (1942-1978) za os svoje ideologickej koncepcie zvolil práve motív náboženskej
emigrácie. Hnutie pôsobilo v 70. rokoch 20. stor. v Egypte. Ich strategickým zámerom bolo
formálne obviniť väčšinovú spoločnosť z pokrytectva (nifaq) a odpadlíctva od islámu (ridda)
a napokon ju označili (v súlade s dielom radikálneho ideológa Muslimského bratstva Sajjida Qutba)
za „novodobú džáhilíju“. Vzápätí sa rozhodli odísť z územia, ktoré už podľa nich nebolo možné
považovať za dár al-islám, na odľahlé miesto, kde budú príslušníci hnutia budovať „novú ummu“,
podobnú vzorovej medínskej obci veriacich za Muhammada. Po reakciách egyptskej verejnosti
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a médií na ich počínanie sa skupina rozhodla pre novú stratégiu: pre návrat do miest a ďalších
oblastí ovládaných podľa nich „pokryteckou spoločnosľou“, kde hodlali formou bližšie
nešpecifikovaného džihádu nastoliť „islámsky poriadok“. Miesto toho však v r. 1977 uniesli
a zavraždili egyptského ministra cirkevných záležitostí adh-Dhahabího, čo viedlo k zadržaniu a ˗
vrátane ich vodcu – k poprave členov hnutia.
V palestínskom kontexte však koncepcia náboženskej emigrácie / hidžry nebola nikdy
využitá. Je možno prekvapením, že takáto silná a pre politickú mobilizáciu ako keby priamo
stvorená náboženská koncepcia zostala zo strany palestínskych islamistov nepovšimnutá. Úzko to
však súvisí so základnou paradigmou všetkých palestínskych skupín a hnutí ˗ s koncepciou
Katastrofy (an-Nakba),. Vznik štátu Izrael (15. máj 1948) je totiž vnímaný v palestínskej
historiografii ako „Katastrofa” / an-Nakba (Frisch 2003a, Moors 2001, Masalha 2012, Sa’di 2002,
Sa'di - Abu-Lughod 2007, Mendel 1992, 2000). Nakba je nulovým bodom v palestínskom vnímaní
dejín: všetko, čo bolo „predtým“ je vnímané ako „dobré“ a všetko, čo sa stalo „potom“, ako „zlé“.
Ide o „národnú traumu“ podobnú tým, ktoré by sme mohli nájsť aj v mnohých iných národných
dejinách, teda o udalosť, ktorú znova a znova „prežíva“ každá generácia a neprestáva vplývať na
jej nazeranie na svet. Tieto koncepcie sú nekompatibilné s koncepciou hidžry a preto náboženskú
emigráciu, napriek jej mobilizačnému potenciálu, palestínske hnutia skoro vôbec nevyužívajú.
Oproti tomu nútená migrácia / „vymiestenie“ (displacement) Palestínčanov a vznik ich celosvetovej
diaspóry zohráva v koncepciách palestínskych, medzi nimi aj islamistických, hnutí ústrednú úlohu.
Pozrime sa teda na tieto koncepcie. Po prvej arabsko-izraelskej vojne v roku 1948 sa
arabské obyvateľstvo britského mandátneho územia Palestína, teda Palestínčanov (Khalidi 1997)
ocitlo pod nadvládou Izraela, Jordánska a Egypta. Počas zložitých procesov, ktoré viedli k tejto
situácii, sa značná časť Palestínčanov, ktorí boli nútení (a/alebo cítili potrebu) opustiť svoje
domovy, musela zároveň nevyhnutne vzdať (čiastočne alebo úplne) svojej identity, kultúry,
spôsobu života, atď. Stalo sa tak na výzvu organizácií palestínskeho národného hnutia, ako aj pod
tlakom izraelskej armády a paramilitantných skupín (Stern, Lechi). Tieto udalosti, ktoré palestínska
aj širšie arabská historiografia pozná pod názvom Katastrofa (an-Nakba), viedli k exilu (Seteney
1994, Pappe 2006) zhruba štyroch miliónov Palestínčanov, čo bolo 77% až 83% z celkového
arabského obyvateľstva mandátnej Palestíny (Sa'di 2002: 175). Tí hľadali svoju novú existenciu v
utečeneckých táboroch UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the
Near East) alebo v individuálnom exile predovšetkým v okolitých arabských štátoch, ale aj inde vo
svete. Pokiaľ ide o zriaďovanie a prevádzkovanie utečeneckých táborov medzinárodnej organizácie
- predovšetkým UNRWA - v tom zohrali rozhodujúcu úlohu a svoju dôležitosť nestratila ani po
celkovej alebo čiastočnej integrácii časti obyvateľov týchto táborov a osád do väčšinovej
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spoločnosti. V dôsledku toho sa tieto tábory, slúžiace pôvodne ako provizórne zariadenia,
prakticky premenili na samostatné dediny či predmestské štvrte, ako napr. tábor al-Wahda (Jednota)
v jordánskom Ammáne.
Rozsah tejto štúdie nedovoľuje komplexný rozbor tejto zložitej problematiky v kontexte
celého palestínsko-izraelského konfliktu. Chcel by som tieto procesy ilustrovať na príklade
Palestínčanov žijúcich v Jordánsku. Hodlám pritom venovať osobitnú pozornosť rozboru
niektorých názorov a myšlienok predstaviteľov a organizácií palestínskeho radikálneho islamizmu
a to najmä v podobe, ako ich prezentujú hnutie Hamás a Strana islámskeho oslobodenia (Hizb
at-tahrír al-islámí) (SIO) (Taji-Farouki1996, Pankhurst 2016). Hamás som charakterizoval vyššie,
teraz je však nevyhnutné stručne charakterizovať aj SIO. Ide o radikálne politické hnutie
predovšetkým palestínskych, progresívne islamisticky orientovaných intelektuálov - aktivistov. Sám
seba definuje ako „politickú stranu s islámskou ideológiou“ s cieľom „obnoviť kalifát a oslobodiť Palestínu“
(an-Nabhani 1999: 5-6). Bol založený v roku 1953 v Jeruzaleme šejkom Taqí ad-Dín an-Nabháním
(1909-1977). Po jeho smrti sa na čelo strany dostal šejk Qází Zallúm. Hnutie razí radikálne
islamistickú ideológiu vychádzajúcu „výlučne z textov Koránu a z autentickej prorocké tradície“
(an-Nabhani 1999: 4). Pôsobí predovšetkým v Jordánsku a na Západnom brehu, kde sa aktívne
podieľalo na politickom živote (nie však na násilných akciách) až do 60. rokov, keď sa po
opakovaných represiíách zo strany jordánskych úradov (v rokoch 1968 a 1969 bolo - podľa
všetkého neprávom - obvinených z prípravy údajných ozbrojených prevratov v kráľovstve) sa
muselo uchýliť do ilegality. SIO nikdy nespolupracovala so žiadným z ďalších islamistických hnutí
palestínskeho odporu, dokonca podobnú spoluprácu vždy proklamatívne odmietla. Na rozdiel od
Hamásu si zachovala svoju úzku intelektuálnu platformu s dôrazom na „vnútornú snahu o islámsku
obnovu“. Tieto okolnosti, aj relatívna teoretická náročnosť ideológie, ktorá bola formulovaná v
celom rade vyhlásení, letákov i rozsiahlych štúdií a kníh viedli k tomu, že hnutiu sa nikdy nedostalo
širšej odozvy a zostalo pomerne uzavretým spolkom radikálne zmýšľajúcich vzdelancov. Hlavným
cieľom hnutia je „obnova“ islámskeho kalifátu (al-chiláfa) a SIO má detailne prepracované predstavy
o inštitúciách a fungovaní tohto „jedine legitímneho štátneho útvaru“. Šajch Nabhání delil svet na „dom
islámu“ (dár al-islám) a na „dom neviery“ (dár al-kufr)24, no - ako tvrdil - aj ten prvý je v rukách
„neveriacich“ (kuffár) a „odpadlíkov“ (murtaddún), čím myslel predovšetkým aktuálne politické
štruktúry a politikov muslimského sveta. K nastoleniu ideálneho stavu môže dôjsť len nástupom
pravého muslimského vládcu, ktorý zavedie „autentické Božie právo“ a prostredníctvom
„islamizácie zhora“ obnoví „islámsky poriadok“ (an-nizám al-islámí). Snahu o obnovu kalifátu

Jeho klasifikácia značne reinterpretuje klasické islámske delenie geopolitického priestoru na "dom islámu" (dár
al-islám), "dom vojny" (dár al-harb) a na "dom zmieru" (dár as-subh).
24
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pritom považuje za „kolektívnu náboženskú povinnosť“ (fard al-kifája) všetkých muslimov
(an-Nabhani 2002). Od konca 80. rokov 20. stor. strana vybudovala rozsiahlu, celosvetovú sieť
aktivistov a vykonávala aktívnu propagačnú činnosť a misiu a stalo sa z nej skutočné globálne
hnutie. Napriek tomu však nikdy nestratila záujem o Palestínčanov. Ich návrat domov SIO vidí
ako súčasť širšieho kontextu v nastolení nového kalifátu. Obe tieto organizácie ponúkajú určité
„islamistické“ alternatívy riešenia problémov, ktoré nastolili fatálny zážitok „Katastrofy“ a následná
nútená migrácia a exil, aj keď ich závery sa značne líšia.
Bezprostredne po an-Nakbe, a aj v neskoršom období (najmä po vojne na Jom Kippur v r.
1967, „Zlyhanie“, an-Naksa) sa jedným z hlavných cieľov palestínskych utečencov stalo Jordánsko
(Bailey 1984, Mishal 1978, Plaskov 1981). Po prvej vlne palestínskych
(1) „utečencov“ (ládži'ún) z r. 1948, prišla do Jordánska druhá vlna
(2) „vymiestnených“ (názihún) po vojne a obsadenie Západného brehu a pásma Gazy
Izraelom v r. 1967, a potom tretia vlna v podobe
(3) „navrátilcov“ (cái'dún), ktorí museli opustiť Kuvajt po prvej vojne v Zálive v r. 1991 za
svoje sympatie k politike irackého prezidenta Saddáma Husajna.
Tieto tri vlny utečencov sú navzájom prepojené zložitou sociálnou štruktúrou, navyše po
dlhých rokoch spolužitia s Jordáncami sa vytvorili aj určité spoločenské väzby medzi palestínskymi
exulantmi a „pôvodnými“ obyvateľmi hášimovského kráľovstva. Medzi príslušníkmi troch
základných vĺn Palestínčanov nájdeme aj príbuzenské (rodinné, klanové, kmeňové) vzťahy: napr.
drvivá väčšina „navrátilcov“ disponuje rodinnými väzbami s prvou a druhou vlnou utečencov,
alebo aj sami sa dostali do Jordánska ako príslušníci dvoch prvých vĺn a použili Jordánsko ako
„prestupnú stanicu“. Nie ani sú výnimkou tiež vzťahy medzi prvou a druhou vlnou. Pokiaľ ide o
vzťah prvej a druhej vlny, možno všeobecne konštatovať, že príslušníci druhej vlny, ktorí neraz
prišli z utečeneckých táborov zo Západného brehu, začali svoju existenciu v staronovej „vlasti“ v
horších sociálnych podmienkach a to z niekoľkých dôvodov. Jednak ako administratíva UNRWA,
tak aj Jordánskeho kráľovstva bola značne preťažená už pred príchodom druhej vlny a potom
„noví“ utečenci sa dostali ešte viac na perifériu (geograficky aj spoločensky), ako ich
predchodcovia. Nepriamo to viedlo k eskalácii „palestínskej otázky“, ktorá sa v Jordánsku vyhrotila
v r. 1969-1971 v podobe tzv. Čierneho septembra, teda krvavého pokusu niektorých palestínskych
organizácií vytvoriť nezávislú palestínsku politickú entitu na jordánskom území. Medzi exulantmi
vládlo aj určité vnútorné napätie spôsobené predovšetkým rozdielnymi názormi na riešenie situácie.
Paleta možností bola (a je) široká: od asimilácie k izolácii, od radikálneho islamizmu k marxistickým
ideológiám alebo od kolaborácie k odboju.
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Postavenie Palestínčanov v Jordánsku bolo - nehľadiac na ich vnútornú diverzifikáciu vždy veľmi zložité. Na jednej strane stáli integračné až asimilačnú snahy Ammánu („jordanizácia“)
a na strane druhej zase revizionistické palestínske tendencie, ktoré ponúkali širokú škálu rozlične
motivovaných organizácií odboja. Každá arabská (v tomto prípade jordánska) štátna moc sa
pokúšala o určitú integráciu Palestínčanov do spoločnosti. Dialo sa tak pomocou usídlenia
utečencov v táboroch (čo sa dialo aj individuálne alebo neorganizovane), aj keď to väčšinou to
viedlo k tomu, že sa Palestínčania dostali na geografickú aj spoločenskú perifériu.25 V Jordánsku to,
na rozdiel od iných arabských štátov, znamenalo aj pridelenie štátneho občianstva, aj keď išlo len
o „občianstvo druhej kategórie“. Takéto postupy a prípadné represie zo strany štátnej moci viedli
po geografickom „odsune“ po vzniku štátu Izrael aj k určitej sociálnej, hospodárskej a politickej
marginalizácii palestínskych utečencov v arabských spoločnostiach, ktoré ich „prijali“.
V prípade Jordánska sa značná časť politickej moci sústreďuje v rukách spoločenských a
etnických, poprípade náboženských minorít, ktoré sa vyznačovali najmä svojou pevnou lojalitou
voči vládnucej dynastii Hášimovcov. Takto jordánsku politicko-vojenskú elitu tvorili najmä
príslušníci beduínskych kmeňov z východnej a južnej púštnej časti krajiny (približne 5%
obyvateľov), ďalej Čerkesovia a Čečenci (približne 1% obyvateľov), ale aj niekoľko tradične prohášimovských palestínskych rodov (napr.: an-Našášibí, at-Tall a ďalšie), ktoré dôsledne bránili svoje
spoločensko-hospodársko-politické pozície voči palestínskym utečencom, ako aj voči obyvateľom
Jordánskom anektovaných palestínskych území, čo bolo jedným z dôvodov už spomínanej
marginalizácie exulantov.
„Palestínska otázka“ sa stala síce v politickej rétorike jordánskeho vládneho establišmentu
jednou z najviac frekventovaných fráz, no paradoxne to bol len ďalší dôvod, ktorý bránil integrácii
Palestínčanov do arabských spoločností, pretože jordánska vládna elita, ako aj ďalšie arabské
režimy - neustále zápasiace s problémom vlastnej legitimizácie, alebo skôr jej absencie - našli v ňom
jeden z mála argumentov, ktorý im dával - ako „popredným ochrancom Palestínčanov“ - v očiach
širokej arabskej verejnosti určité vlastné opodstatnenie. V arabskom kontexte však Jordánsko malo
trochu špeciálne postavenie. Nebolo to spôsobené len značným počtom Palestínčanov (okolo 60%
obyvateľov) v Jordánsku, alebo „špeciálnymi“ jordánsko-palestínskymi vzťahmi, ale aj zahraničnopolitickou (britsko-americkou) orientáciou krajiny a tiež „kontroverznými“26 jordánsko-izraelskými
vzťahmi (Shlaim 1988). Tak jordánsky kráľ a režim, ktorí sa deklarovali ako „najväčší ochrancovia

Aj keď utečenecké tábory a osady utečencov niesli zvučné oficiálne mená (Jednota / al-Wahda, Návrat / al-cAwda,
atď.), nachádzali sa spravidla na periférii miest a vládli v nich tie najhoršie životné podmienky. Pre ilustráciu napr.
osada vo východnom Ammáne s úradným označením "Údolie víťazstva" (Wádí 'n-nasr) sa volala pôvodne "Údolie
zdochlín" (Wádí 'r- rimám).
26 Podľa mnohých Palestínčanov ide priamo o "hášimovsko-sionistické spojenectvo".
25
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a predstavitelia Palestínčanov“ boli časťou arabskej verejnosti obviňovaní priamo z kolaborácie s
„úhlavným nepriateľom“ Palestínčanov.
Spoločná životná skúsenosť z an-Nakby značne posilnila - pomerne novú - palestínsku
národnú identitu, čo viedlo spolu s vystupňovaním politických emócií na celom Blízkom východe
k posilneniu palestínskeho nacionalizmu (Khalidi 1997: 9-18). Táto situácia sa vyznačovala pocitom
krivdy, beznádeje, antisemitizmom i antiimperializmom, a najmä radikalizáciou. Znamenalo to aj
odmietavý postoj voči arabským režimom, ktoré podľa formulácie Palestínčanov „kolaborovali so
sionistami a imperialistami“. V týchto súvislostiach (akoby v opozícii k „jordanizácii“) došlo k
„palestinizácii“ Jordánska, ktorá nadobudla už niekoľkokrát aj konkrétne podoby formou rôznych
sociálnych a politických hnutí. Ako najvýraznejší prejav môžeme pripomenúť udalosti z rokov
1969-1971, čo bol v podstate pokus o „nastolenie Palestíny v Jordánsku“ a následné represie zo
strany jordánskych úradov, ktoré poznáme pod názvom „Čierny september“ (Cooley 1973).
„Trpká skúsenosť“, pocity krivdy a beznádeje Palestínčanov žijúcich v Jordánsku,
vnímajúcich svoje momentálne postavenie mnohokrát aj dnes ako prechodné („hostia v cudzej
krajine“), smerujúce k návratu (al-cawda) do „vlasti“ (al-watan) sa neprejavuje len formou politickovojenských iniciatív. "Palestinizácia pomerov" v Jordánsku (aj inde) vždy prebiehala predovšetkým
na inej, než na politicko-vojenskej úrovni. Prioritne sa to deje na úrovni predstáv, mentality, jazyka,
času, mikro- i makrokozmu a pod. Ide o možný spôsob, ako čeliť sociálnej realite a frustrácii a
vysporiadať sa s fragmentáciou vlastnej identity.
Predovšetkým ide o snahy o zachovanie alebo skôr o „konzerváciu“ národnej identity, sebaidentifikácie a (najmä v prípade mladších generácií) o „palestinizáciu“ seba samého. Veľká časť
Palestínčanov v Jordánsku sa nepovažuje plne za Jordáncov alebo sa považuje za „Jordáncov
rozumom“ a zostáva „Palestínčanom srdcom“.27 Ale aj označenie „utečenci“ (muhádžirún) je pre
mnohých Palestínčanov neprijateľné. Hovoria o sebe najčastejšie ako o „Palestíncoch žijúcich
v exile“, aj keď tento exil môže trvať už niekoľko desiatok rokov a bez reálnej šance na návrat.
Ako to dokazuje výskum cAsla Sawalhu vo východnom Ammáne, značná časť týchto Palestínčanov
v utečeneckých táboroch a osadách na predmestí „prebýva len fyzicky“, zatiaľ čo okolo seba
vytvára pomocou rekonštrukcie „prekatastrofických“ (rozumej: pred an-Nakba) podmienok určitú
kontinuitu, akúsi imaginárnu Palestínu (Sawalha 1995: 353). V táboroch aj v osadách sa
Palestínčania usadili tak, aby exulanti z konkrétnych opustených lokalít tvorili viac-menej uzavretú
komunitu aj v exile, ktorá sa od „nepalestínskeho“ okolia silno dištancuje. Napríklad, obyvatelia
osady vo Wádí 'r- rimám vo východnom Ammáne sa označujú aj po dlhoročnom pobyte na
predmestí jordánskej metropoly ako „roľníci / dedinčania“ (falláh) na rozdiel od Jordáncov, ktorým
27

Músá, 27 rokov, utečenecký tábor al-Wahda - v rozhovore s autorom (Ammán, marec 1998).
75

hovoria „meštiaci“ (madaníjún). Osadníci hovoria naďalej nárečím svojich pôvodných dedín,
obliekajú sa podľa tamojšieho vzoru (najmä ženy staršej generácie) a žijú „medzi sebou“.
Hlavným prostriedkom na udržiavanie odlišnej identity a rast mýtu o krivde a exkluzívnej
úlohe Palestínčanov medzi Arabmi je ústna tradícia a narácia. Ide o techniky odovzdávania tradície,
ktoré majú v arabských spoločnostiach mimoriadne silnú pozíciu. Základným aspektom tejto
narácie je „palestinizácia“ priestoru a času. Ide o výrazne idealizované predstavy „vlasti“ a čiastočné
prenesenie Palestíny do exilu spojené s odmietaním akeľkoľvek zmeny, o idealizáciu až
mytologizáciu času resp. obdobia pred Katastrofou (Frisch 2003).
Základným časovým / historickým medzníkom je an-Nakba, existuje teda len „pred tým“ a
„po tom“. Palestína pred Katastrofou bola v ich predstavách „rajskou záhradou“ (džannat al-cadn)
(Sayigh 1979: 10) a Palestínčania v exile (aj tí z druhej a tretej generácie) majú viac ako nostalgické
predstavy o svojich (často už neexistujúcich a v prípade mladších generácií nikdy nevidených)
dedinách, ktoré v ich podaní ukazujú konzervovaný stav označovaný ako „dni blaženosti“ (ajjám
al-cizz), „dni v krajine“ (tj. v Palestíne, ajjám fí 'l-Bilád) (Sayigh 1977: 5). Odmietanie zmeny sa často
prejavuje aj snahou o rekonštrukciu pôvodného prostredia, ani nie tak architektonickými tvarmi,
ako prenášaním mien ulíc a námestí, ale aj mien geografických objektov (miest, pohorí, atď.)
(Sawalha 1995: 352).
Nemalú úlohu v naratíve exilu zohráva „triumfálny / víťazný návrat“ (al-cawd al-madžíd) do
vlasti. Vízia návratu do stratenej Palestíny nadobúda niekedy až mytologické rozmery, palestínski
autori sa často vidia v úlohe nového Saladina (arabsky: Saláh ad-Dín al-Ajjúbí), ktorý znovu dobýja
Jeruzalem od „novodobých križiakov“ (salíbíjún al-džadíd) a „sionistov“ (sahjúníjún).
Existuje niekoľko politických stratégií na riešenie an-Nakby, ktoré ponúka široká paleta
palestínskych organizácií. Jedna, aj keď nie jediná z nich, je cesta k vytvoreniu „islámskej Palestíny“,
ktorú si kladú za cieľ niektoré radikálne islamistické skupiny a hnutia. V Jordánsku „islámske
riešenie“ (nielen) pre Palestínčanov prezentujú predovšetkým dve skupiny, ktoré majú dve značne
odlišné stratégie: jordánske krídlo Hamásu a SIO.
(1) Hamás preferuje ozbrojený boj ako jediný účinný prostriedok na ceste k návratu, v
eliminácii an-Nakby a následné znovuzískanie Palestíny, čo podľa hnutia je jediná cesta riešenia.
Pritom neodmieta ani násilné a samovražedné útoky na civilistov (pozri vyššie).
(2) SIO sa vyznačuje elitárskymi tendenciami a nechýba mu ani krajne radikálna ideológia,
no napriek tomu, že má veľmi detailne vypracovanú podobu „islámskej Palestíny“ po návrate ktorá bude súčasťou širšieho obnoveného islámskeho kalifátu - a „reislamizácii“ a
„repalestinizácii“, neponúka - až na vnútorné snahu a intelektuálne debaty - žiadny „praktický
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nástroj“ na nastolenie nimi preferovaného ideálu „islámskeho poriadku“ (nizám al-islámí) v
Palestíne.
Obe skupiny používajú pritom značne ostrú, radikálne islamistickú politickú terminológiu
a symboliku, ktorej nie sú cudzie ani niektoré prejavy antisemitizmu, rasizmu, totalitárných riešení
alebo dokonca ani najkrajnejšie riešenia. Väčšiemu ohlasu medzi obyvateľmi utečeneckých táborov
sa rozhodne teší Hámas, pričom Palestínčania v exile dávajú všeobecne prednosť „násilnej“ forme
návratu do vlasti. SIO zostáva exkluzívne záležitosťou niekoľkých nábožensky orientovaných
intelektuálov - aktivistov. Táto skupina ponúka zatiaľ návrat do imaginárnej Palestíny bez toho,
aby riešila zásadný problém: ako dať tomuto ideálu reálnu podobu. Ako v prípade Hamásu, tak aj
v ideológii SIO opakom reality emigrácie, exilu, diaspóry a geografickej, kultúrnej, náboženskej a
politickej frustrácie, a zároveň jedinou adekvátnou odpoveďou je „návrat“. Návrat do krajiny a
návrat v čase, návrat do Palestíny, ktorá však existuje len v predstavách - neraz zúfalých - ľudí.
Doma: palestínska „islámska vlasť“ a palestínske „islámske dejiny“
Palestínske islamistické hnutia, tak ako mnohé iné ideologicky definované skupiny, majú
svoje vlastné azeranie na svet. Tento pohľad v ich prípade vychádza z niektorých zásad ukotvených
v tradícii islámskeho politického myslenia, pričom však má aj niektoré palestínske špecifiká. Ide
predovšetkým o rekonštrukciu času a priestoru, teda o proces, keď sa pomocou vyzdvihovania
niektorých momentov a faktov a naopak zamlčaním mnohých iných ˗ na rozhraní nacionalizmu
a islamizmu ˗ vytvorila koncepcia palestínskych „islámskych dejín“ a palestínskej „islámskej vlasti“.
Vlastne ide o islamizáciu týchto dejín a tohto priestoru v oblasti ideologickej imaginácie. Nie je to
však výhradnou palestínskou a ani islámskou doménou. Ide o jav, ktorý charakterizuje mnohé
„národné dejiny“, teda ideologicky podmienenú historiografiu, písanú z pozície určitého národa či
etnika, štátu či strany, náboženstva či cirkvi a pod. Tieto koncepcie spravidla obsahujú aj mnohé
znaky „národnej mytológie“. Takýto postup vytvára, často na úkor faktov, alternatívne videnie času
a priestoru, ktoré sa zvyčajne nezaobíde ani bez imaginárnych prvkov a vidí to, čo sa udialo cez
prizmu súčasných politických či iných ideologických potrieb.
Moderná historiografia by nemala podľahnúť takýmto tendenciám, no v mnohých
prípadoch to neplatí. Jedným z tých najtypickejších príkladov je aj Blízky východ. Veľmi dobre to
ilustruje prípad izraelskej školy tzv. novej histórie. Sú to historici ako Avi Shlaim, Benny Morris,
Ilan Pappé (napr. Pappé 2004, 2005, 2006) a ďalší, ktorí tým, že narušujú takýto typ písania „dejín“
v podobe národnej mytológie, vychádzajúci z ideologických stereotypov, narážajú na búrlivý odpor
a nepriazeň mnohých svojich kolegov. Ide o jav rovnako starý, ako samotná historiografia a ako sa
hovorí: „dejiny píšu víťazi“, oni teda dodatočne určujú hranice času a priestoru vo svojich
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príbehoch, ktorými vytvárajú „dejiny“. Patria sem aj islamistické hnutia v Palestíne ˗ totiž aj
„porazení“ píšu svoje vlastné dejiny. Takéto „dejiny obetí“ založené na sérii nespravodlivostí, krívd
a národných tragédií vskutku epických rozmerov, či na niekdajšej sláve, v mnohých prípadoch
predstavujú ešte výživnejšiu pôdu pre národné mytológie. V tomto kontexte sa však Hamás
a ostatné palestínske hnutia nevnímajú ako porazení, ba naopak, ako „víťazi“, prípadne ako víťazi
a obete zároveň a jedným z hlavných prostriedkov toho je práve vytváranie a kultivovane svojich
alternatívnych dejín v alternatívnom priestore dejín: v „islámskej Palestíne“.
Koncepcia dejín „islámskej Palestíny“ sa opiera o všeobecné vnímanie „islámskych“ ˗
presnejšie „islamizovaných“ ˗ dejín. Ide o náboženskú koncepciu histórie, ktorá je prítomná aj vo
väčšine iných náboženských systémov. V prípade islámu to znamená, že historický proces je
vnímaný z optiky dejín proroctva s počiatkom v stvorení a na konci so súdnym dňom. Vrcholným
bodom týchto dejín je pôsobenie proroka Muhammada a jeho misia. Toto obdobie stále vnímajú
mnohí muslimovia, a najmä všetky islamistické radikálne hnutia, ako ideálny stav a všeobecný
príklad hodný nasledovania. Platí to aj pre palestínske islámske hnutia, no takýto základný islámsky
pohľad je v ich prípade doplnený o ďalší významný faktor, a to je palestínsky nacionalizmus. Ide
najmä o hnutie Hamás, ktorý do svojej „islámskej ideológie“ úspešne a naplno integroval niektoré
prvky nacionalizmu.28 V praxi to znamená napr. užšie prepojenie prvotných islámskych dejín
s oblasťou dnešnej Palestíny.
Prvoradú úlohu v tejto snahe zohráva osoba Proroka, jeho zázračná nočná cesta do
Jeruzalema a vystúpenia na nebesá (al-isrá’ wa ’l-micrádž, pozri Korán 17:1), datovaná k r. 620/621,
teda Muhammadova „návšteva“ Palestíny (pozri napr. obr. 8). Palestínski muslimovia, a najmä
nasledovníci radikálnych palestínskych islámskych hnutí, vidia v tejto udalosti priam začiatok
palestínskych islámskych dejín. Po tomto začiatku je muslimské dobytie Jeruzalema (v r. 638)
a Palestíny a návšteva mesta kalifom cUmarom b. al-Chattába len vyvrcholením, nie začiatkom.
Potom nasledujú štyri storočia prosperity a rozkvetu, kým príde ďalšie a v nazeraní islámskych
hnutí zvlášť rozhodujúce a kľúčové obdobie: križiacke ťaženia. Túto sériu udalostí nielen
v palestínskej islámskej, ale aj v širšej arabskej či muslimskej interpretácii dejín, dávajú do súvislosti
so súčasným či nedávnym stavom: s kolonizáciou „islámskej zeme“ nemuslimami, či už ide
o európske štáty, USA alebo Izrael. Križiaci (salíbíjún, sing. salíbí) sa často objavujú aj v
ideologickom slovníku islámskych hnutí. Udalosti spojené so vznikom štátu Izrael znamenajú
druhý najvýznamnejší moment na časovej osi Palestínčanov. Podobne, ako je interpretovaný
súčasný palestínsko-izraelský konflikt, tak aj križiacke ťaženia a následná muslimská reakcia sú

Na druhom konci ideologickej palety palestínske národné a ľavicové hnutia často dospeli k „islamizácii“ svojich
ideologických cieľov a rétoriky (porovnaj napr. Kodmani-Darwish 1996, Litvak 1997, Frisch 2005).
28
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chápané ako boj medzi dobrom a zlom, teda archetypovo a esenciálne. Keď sa bližšie pozrieme na
niektoré vizuálne objekty z produkcie islámskych hnutí, napr. na animovaný film „Víťazný Saladin“
(an-Násir Saláh ad-Dín, rež. Ahmad Sacíd, 2006, 75 min.), je viac ako zrejmý tento zámer: križiacka
doba je prezentovaná v aktuálnej politickej rovine, križiaci sú ako výzorom, tak aj charakterom
značne démonizovaní, zobrazujú sa ako bezbožní, zameraní len na získanie hmotných statkov,
vierolomní, krutí a krvilační, zatiaľ čo Saladin a jeho druhovia sú taktiež výzorom a charakterom
stelesnením muslimského ideálu. Tak sa v tomto ponímaní dejín udalosti opakujú. Udalosti po r.
1948 a súčasná situácia sú len novým pokusom „neveriacich“ o ovládnutie islámskej zeme.
Palestínska „islámska vlasť“ je tým priestorom, kde sa tieto „islámske dejiny“ odohrávajú.
Vzájomné prepojenie islámu a tejto oblasti sa predovšetkým dialo prostredníctvom symbolov
a sekundárnym vyzdvihovaním „islámskej podstaty“ Palestíny a jej úlohy popredného aktéra
a dejiska islámskych dejín. Pokiaľ ide o symboly, predovšetkým to bol Jeruzalem: prvý smer
modlitby (qibla) islámu a podľa muslimskej tradície aj cieľ a dejisko Muhammadovej „zázračnej
nočnej cesty“. Popri prvoradej úlohe Jeruzalema v islámizácii národných dejín sa často
zdôrazňovala aj úloha Palestíny v islámskych dejinách ako „zasľúbenej zeme“ (al-ard al-muqaddasa,
el-Khatib 2001: 34, pozri Korán 5:21, 21:71, 34:18).29 Aj keď výnimočné postavenie Jeruzalema
v dejinách islámu je nesporné, úloha a obraz tohto tretieho najposvätnejšieho miesta islámu
v historickej koncepcii palestínskych a iných radikálnych islámskych hnutí sa neraz výrazne
rozchádza s islámskym historickým naratívom. Keďže však Jeruzalemu sa budem podrobnejšie
venovať nižšie, teraz by som sa sústredil na druhý aspekt, t.j. na neustále vyzdvihovanie úlohy
Palestíny v islámskych dejinách a jej prepájanie s islámom. Viaceré oblasti súčasnej Palestíny boli
nesporne dejiskom mnohých významných udalostí v dejinách islámu a taktiež sa jej nedá odoprieť
muslimský charakter, hoci islám nikdy nebol výlučným kultúrnym či politickým faktorom. Ba práve
naopak, táto oblasť patrila a stále patrí nábožensky a etnicky v celom muslimskom svete k tým
najpestrejším. Samozrejme určitú, aj keď zďaleka nie všestrannú a úplnú, pluralitu Palestíny
uznávajú samotné islámske hnutia, základným problémom v tejto súvislosti je niečo iné. Ani v dobe
pôsobenia Muhammada a následnej islámskej expanzie, ani v neskoršom období, až do obdobia
po ukončení Prvej svetovej vojny, nikdy neexistovala „Palestína“ (Filastín) ako samostatná
muslimská30 politická či kultúrna entita. Táto oblasť vždy bola súčasťou väčších historických
a kultúrnych jednotiek. V tradičnej muslimskej geografickej vede je súčasťou historickej Sýrie (Bilád
aš-šám). Tak ako mnohé novodobé blízkovýchodné politické subjekty, aj Palestína vzniká
Podrobnejšie v Koráne: 17:1 16, 21:51 82, 34:10 18, v prorockej tradícii a v náboženskej literatúre je Svätá /
Posvätná zem identifikovaná s tzv. veľkou Sýriou (Bilád aš-šám), pojem islámskej geografie, ktorý zahrnuje súčasnú
Sýria, Libanon, Izrael / Palestínu a Jordánsko.
30 Jedinou výnimkou bolo snáď križiacke Jeruzalemské kráľovstvo (1099-1291), ktoré však po dobytí muslimami
prestáva existovať ako nezávislý politický subjekt.
29
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v dôsledku zásahu koloniálnych mocností, v tomto prípade intervencie Veľkej Británie, ktorá dala
v r. 1917/1920 základ vzniku britského mandátneho územia Palestíny. Aj v mnohých iných
prípadoch sa palestínska národná identita formovala v rámci hraníc tohto, z mnohých hľadísk
nesúrodého, politického celku. Táto Palestína však zaniká už plánom OSN na rozdelenie v r. 1947
a definitívne potom vyhlásením štátu Izrael a prvou arabsko-izraelskou vojnou v r. 1948.
V ideológii palestínskych hnutí však neustále pretrvávajú idealizované hranice Palestíny z obdobia
mandátu.
Pokiaľ ide o symbolické stvárnenie Palestíny ako „zeme islámu“, vo vizuálnej kultúre hnutí
sa to deje najmä prostredníctvom máp. Keďže mapy slúžia na základnú orientáciu vo svete, ani
netreba zdôrazňovať, aká dôležitá môže byť ich prípadná úloha v podobe prostriedkov vizuálnej
propagandy. Stačí, keď sa pozrieme na niektoré mapy Blízkeho východu, napr. vydané v Iráne, na
ktorých sú síce vyznačené hranice Izraela, no na patričnom mieste jednoducho chýba nápis „Izrael“
a pod. V prípade palestínskych islámskych skupín ide o použitie mapy, ktorej verzie nájdeme aj
v emblémoch Hamásu či Islámskeho džihádu (napr. obr. 4, v dolnej časti). Napriek tomu, že tieto
mapy ukazujú hranice mandátu, až na výnimky, nejde o mapy historické (obr. 1), ale o vymedzenie
geografického priestoru budúcej či „ideálnej“ Palestíny.
„Islámska podstata“ Palestíny je na mapách vyzdvihovaná taktiež pomocou niektorých
sekundárnych symbolov: zelenej farby, vyznaním viery (šaháda) budovami Skalného dómu a Mešity
al-Aqsá (napr. obr. 1-7) a pod., popri islámskych sa objavujú na mapách alebo pri nich aj národné
symboly: palestínska vlajka alebo ako symbol hnutia vlajka Hamásu. Ako symbol vlasti
a palestínskej zeme nechýbajú ani obrazy stromu, najčastejšie olivovníka alebo zobrazenia
samostatnej „palestínskej zeme“. Takéto posledné menované zobrazenia sa objavujú najčastejšie
ako hlavné vizuálne témy na plagátoch, vytvorených ku Dňu zeme (Jawm al-ard, 30. marec). Téma
palestínskej vlasti sa objavuje temer vo všetkých kontextoch, no hlavným symbolom tejto ústrednej
témy je mesto Jeruzalem.
Jeruzalem (al-Quds) je po Mekke a Medine tretím najposvätnejším mestom islámu. Je to,
pravda, dobre známy fakt, a preto sa možno zdá, že je zbytočné to zdôrazňovať v kontexte
palestínskych - alebo iných - islamistických hnutí, no situácia je zložitejšia, než sa na prvý pohľad
zdá. Samozrejme, pre muslimov je Jeruzalem dôležitým posvätným a symbolickým miestom, najmä
pokiaľ ide a Palestínčanov, ktorí al-Quds právom považujú za svoje... no v skutočnosti v ideológii
mnohých, nielen palestínskych islámskych hnutí, je nie iba tretím najsvätejším, no pred Mekkou
a Medinou „tým najsvätejším“ mestom. Je to pre nich to mesto, ktoré má kľúčovú a nezameniteľný
význam pre ďalší vývoj samotného islámu a na ktorom stojí alebo padne budúci osud celej
muslimskej ummy.
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Jeruzalem je integrálnou súčasťou islámskeho kultúrneho a náboženského dedičstva a táto
jeho pozícia vychádza priamo z Muhammadovej tradície. Posvätnosť mesta sa koncentruje v tzv.
vznešenom okrsku (Haram aš-šaríf), kde sa nachádzajú mešita al-Aqsá a Skalný dóm. Prvá sa
spomína pod názvom „najvzdialenejšia mešita“ (al-masdžid al-aqsá) (Korán 17:1) v súvislosti
s Muhammadovou už spomínanou „nočnou cestou“, čo legitimizuje jej výnimočný status
v islámskej tradícii. Ako sa uvádza v hadíthe: „nevydávajte sa na cestu, až na tri mešity a tými sú: posvätná
mešita (al-masdžid al-harám) [Mekka], mešita posla božieho (al-masdžid rasúl Alláh) [Medina] a veľmi
vzdialená mešita (al-masdžid al-aqsá).“31
Jeruzalem sa tešil zvlášť veľkej obľube Umájjovcov, ktorí vládli islámskemu impériu
z blízkeho Damasku. Aj spomedzi nich mimoriadnu úlohu v dejinách mesta zohral kalif cAbd
al-Malik b. Marwán, ktorý je staviteľom Skalného dómu (Qubbat as-sachrá). Táto, v islámskom
kontexte ako architektonicky, tak aj ideologicky jedinečná budova, bola vždy a je aj dnes
najvýznamnejšou muslimskou dominantou a symbolom Jeruzalema. Dlhé roky sa viedli odborné
debaty o zámeroch staviteľa, ako aj o pôvodnej funkcii či poslaní Skalného dómu, no napokon
prevládol názor, najlepšie prezentovaný Olegom Grabarom (2005, 2006b), ktorý stavbu
charakterizoval ako vizuálnu deklaráciu náboženskej a kultúrnej legitimity islámu v meste, v ktorom
kresťanstvo a židovstvo dlhodobo prevažovali. Skalný dóm svojou polohou, pompou
a charakterom vznikol, aby v meste zaistil v tom období (na konci 7. stor.) novej a pomerne slabej
miestnej muslimskej komunite dôstojnú a adekvátnu pozíciu (porovnaj: Mourad 2008). Na prelome
7. a 8. stor. sa začína vytvárať okolo (údajne) kalifom cUmarom založenej mešity al-Aqsá a Skalného
dómu muslimský „Posvätný okrsok“ (Haram aš-šaríf), ktorý je dodnes srdcom islámskeho
Jeruzalema. V muslimskej tradícii však ešte chvíľu trvalo, kým sa „veľmi vzdialená mešita“,
spomínaná v Koráne, stala jednoznačne identickou jeruzalemskou mešitou al-Aqsá. Ranná šícitská
tradícia pri výklade 1. verša 17. súry napr. pomerne dlho zastávala názor, že tam spomínanú mešitu,
opierajúc sa o názor šiesteho imáma Džacfara as-Sádiqa, je potrebné lokalizovať do nebies, ba
dokonca boli aj také názory, že by to miesto mohlo byť v Kúfe (Livne-Kafri 2001). Vo svetle toho,
ako sa stavia súčasný šícitský islám k Jeruzalemu, a to najmä jeho progresívne a radikálne podoby
(iránska štátna doktrína či Hizballáh), môžeme hovoriť o veľmi výraznej reinterpretácii Jeruzalema
pôvodnej šícitskej pozície.
Jeruzalem získal v priebehu svojich, neraz zložitých dejín, pre muslimov a Arabov výrazne
symbolický politický význam (porovnaj: Breger 1996, Lustick 2000, Reiter 2008: 63-91, Talhami
2000). De- a rekonštruované dejiny a tento politický symbolický význam dostali kľúčovú úlohu
v ideologických konštrukciách, ako arabského (neskôr aj palestínskeho) nacionalizmu, tak aj v
31

Sahíh Buchárí 2:21:281, 288, 3:29:87, 3:31:215, mnohé varianty tohto hadíth nájdeme aj v iných klasických zbierkach.
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rôznych reformistických či fundamentalistických a islamistických hnutiach. Táto pozícia sa zvlášť
posilnila potom, ako v dôsledku snahy historického sionistického hnutia po mnohých historických
kataklizmách (svetové vojny, šoá, dekolonizácia a pod.) vznikol štát Izrael a súčasne aj onen zložitý
systém problémov a stretov, ktorý nazývame izraelsko-palestínskym konfliktom. Už v dobe
britského mandátu sa vytvorili moderné klišé a modely, ktoré dodnes v zásade dotvárajú vnímanie
Jeruzalema palestínskymi hnutiami a frakciami. Moderné vnímanie a interpretácia sa síce
v detailoch líšia, napr. v podaní veľkého muftího Amína al-Husajního (Mattar 1988) či arabských
nacionalistov. Práve v období najväčšieho rozkvetu arabského nacionalizmu, v 50. až 80. rokoch
20. stor., s rozšírením moderných médií (najmä rozhlasu a neskôr audiokaziet) zažil Jeruzalem svoj
debut aj v populárnej vizuálnej či hudobnej produkcii. Pokiaľ ide o vizualitu, začala vznikať
a rozvíjať sa masová produkcia politických plagátov a grafiti, zatiaľ prevažne s nacionalistickým či
ľavicovým kontextom. V hudobnej produkcii získali mestu nezameniteľné miesto libanonská
speváčka Fairúz (Massad 2003, Stone 2008), preslávila sa predovšetkým fráza „Jeruzalem je náš“
(al-Quds laná).32 Nacionalistické hudobné a vizuálne podoby Jeruzalema vo veľkej miere prispeli
k tomu, že téma „zľudovela“.
„Islámsky obrat“ koncom 70. rokov dal politickej interpretácii Jeruzalema nový impulz.
Síce Jeruzalem ostal aj pre nacionalistov posvätným miestom islámu, islámske a islamistické hnutia
operovali s výrazne odlišným obrazom Jeruzalema, ako sme to videli v prípade arabského
nacionalizmu. Hoci islámske hnutia využívali pri vytváraní svojho obrazu mesta neraz tie isté
symboly (napr. Skalný dóm) či osoby (napr. Saláh ad-Dín), v ich interpretácii kládli dôraz inam ˗
napr. na ich islámsku, nie arabskú či inú identitu a tak aj celkový obraz o Jeruzaleme sa výrazne
islamizoval. To, že nacionalisti a islamisti „sa delia“ o Jeruzalem, nie je nič nové či prekvapujúce.
Čo však priniesla radikálna islámska reinterpretácia mesta, bola originálna a nová eschatologická
a apokalyptická úloha prisudzovaná Jeruzalemu. V tomto novom kontexte na konci vekov sa
Jeruzalemu dostáva rovnako dôležité miesto v isláme, aké majú Mekka či Medina, ba v mnohých
Jeruzalem v tomto časovom období „na konci vekov“ dokonca prevyšuje tieto najsvätejšie miesta
(Zeidan 2006). V tomto kontexte sa podstata Jeruzalema veľmi výrazne „islamizuje“ a na jeho
osudoch záleží aj osud celej muslimskej komunity. Jeruzalem sa takto stáva muslimským mestom
par exelance a jeho prostredníctvom táto „svätosť“ prechádza na celú Palestínu, ktorá sa tak stáva
„islámskou svätou zemou“. Tento proces charakterizujú zďaleka nielen palestínske islámske hnutia
ale jeho dopad je veľmi výrazný aj v globálnom islamistickom kontexte. Keď sa vydáme po tejto

Pochádza z piesne „Dávnoveký Jeruzalem“ (al-Quds al-catíqa) z albumu „Jeruzalem v mojom srdci“ (al-Quds fí qalbí)
z roku 1972.
32
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myšlienkovej osi opačným smerom, je zrejmé, že ako celá Palestína je symbolicky zameniteľná
Jeruzalemom, tak je Jeruzalem zameniteľný mešitou al-Aqsá a ešte výraznejšie Skalným dómom.
Nemenej novátorský je významový posun, v ktorom sa ocitli najvýznamnejšie jeruzalemské
islámske monumenty. Ide o postavenie mešity al-Aqsá a Skalného dómu vo vizuálnej produkcii –
nielen – palestínskych islámskych hnutí. Keď sa pozrieme napr. na najdôležitejšie vizuálne symboly
palestínskych islámskych hnutí, na ich emblémy (obr. 2-4), bez výnimky na nich vidíme (v
súčasnosti) zlatú kupolu Skalného dómu, a nie zeleno-sivú kupolu mešity al-Aqsá. Pričom, keď sa
pozrieme do hlavného zdroja islámskej tradície, teda do Koránu, tam je spomínaná al-Aqsá, nie
však Skalný dóm. Keď sa však pozrieme na tieto dva architektonické objekty z pohľadu vizuálneho
potenciálu, tak už na prvý pohľad je zrejmé, ktorý z nich má jasnú superioritu. Je ním Skalný dóm
a keďže ten integrálne tvorí spolu s mešitou al-Aqsá jeruzalemský muslimský „posvätný okrsok“,
na vizuálnej úrovni sa stali tieto budovy celkovo zameniteľné bez toho, aby to zanechalo vážnejšie
ideologické trhliny či nezrovnalosti. Keď sa na tento jav pozrieme z trochu iného uhla pohľadu
a zoberieme do úvahy, že kalif cAbd al-Malik dal vystavať Skalný dóm vlastne na „reprezentačné
ciele“, tak obraz tejto budovy na rôznych vizuálnych produktoch radikálnych islámskych hnutí
maximálne spĺňa tento pôvodný zámer. Vôbec to však neznamená, že by samotná mešita al-Aqsá
nemala svoje pevné miesto vo vizuálnej propagande a produkcii palestínskych či iných islámskych
hnutí (napr. obr. 5-6), no ústredným vizuálnym symbolom Jeruzalema a celej islámskej Palestíny je
Skalný dóm.
Na obraz Skalného dómu, prípadne mešity al-Aqsá, či na ich spoločné zobrazenie môžeme
naraziť doslova v každom kontexte. Základná vizuálne vyjadrená ideologická súvislosť alebo
myšlienkový pochod je takýto: Jeruzalem (Skalný dóm či mešita al-Aqsá) je v ohrození, či už
v plameňoch33 alebo „uväznený“ buď v reťazi alebo za mrežami a múrmi, prípadne mu hrozí iné
nebezpečenstvo, napr. v podobe izraelských archeologických vykopávok alebo postavenia tretieho
židovského Chrámu, už mu dokonca tak ublížili, že „krváca“. Tí, čo „ubližujú“ Jeruzalemu,
„väznia“ ho, sa dajú vo vizuálnej produkcii palestínskych islámskych hnutí často jasne identifikovať
ako „Židia“, sionisti, či Izraelci. Proti tejto „hrozbe“ je potrebné Jeruzalem „ochrániť“ a to
symbolicky ochrannou rukou alebo bojovníkmi so zbraňami a koránom (obr. 3, 5, 8), pričom
bojovníkov môžu na plagátoch symbolicky zastupovať napr. levy, jastraby či kone (obr. 2, 7).
Plagáty pritom zdôrazňujú oddanosť hnutia i stúpencov Jeruzalemu, ktorí nosia mesto „vo svojich
srdciach, očiach“, za ktorý sú ochotní položiť svoje životy a snívajú o tom, že Jeruzalem raz bude
celý islámsky. K takejto budúcnosti podľa plagátov vedie cesta opísateľná vzorcom: Korán + zbraň
Je to čiastočne aj narážka na to, keď 21. augusta 1969 vyhorela mešita al-Aqsá’. Oheň založil Austrálčan Denis
Michael Rohan, protestantský kresťan, ktorý sa vyhlásil za vykonávateľa božej moci a zdôvodnil svoj čin tak, že chcel
tým vytvoriť miesto pre vybudovanie tretieho židovského chrámu.
33
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= Jeruzalem, pričom kľúčom k riešeniu je jednoznačne islám a Jeruzalem je vlastne vlajkovou
loďou islámu. Jeruzalem je však v predstavách islámskych hnutí mestom mieru, čo je vo vizuálnej
kultúre symbolizované bielymi holubmi.
Jeruzalem a teda ani symbolické budovy tamojšieho „posvätného okrsku“ nie sú fyzicky
dostupné väčšine Palestínčanov, preto sa našli mnohé spôsoby, ako sa dá napriek nepriaznivým
pomerom „priblížiť“ Jeruzalem tým, ktorí sa tam reálne nemajú možnosť dostať. V palestínskej
populárnej vizuálnej kultúre preto narážame na množstvo obrazov a zmenšených modelov
Skalného dómu, ktoré symbolicky približujú a sprostredkúvajú posvätnosť mesta. Tiež sú časté
rôzne personifikácie Jeruzalema, Skalného dómu a mešity al-Aqsá, či už na plagátoch (obr. 6) alebo
v rámci dramatizácií a demonštrácií.
Jeruzalem však nie je jediným symbolickým miestom či mestom v kontexte symbolov
„palestínskej islámskej vlasti“. Existuje niekoľko lokálnych symbolov a narratívov,34 ktoré často
majú aj vizuálnu dimenziu, no žiadna z nich sa nemôže rovnať vizuálnemu étosu Jeruzalema.
Možno jedinou výnimkou je Hebron (al-Chalíl), kde je podľa všetkých monoteistických tradícií
pochovaný Abrahám / Ibráhím a jeho rodina. Hebronský „vznešený posvätný okrsok Abraháma“
(al-Haram al-Ibráhímí aš-šaríf), alebo „Hrobka patriarchov“, je druhým najsvätejším miestom
islámskej Palestíny. Jeho dôležitosť a výnimočné postavenie len ďalej posilňuje pomerne silná
hebronská lokálna identita a v kontexte, napr. Hamásu, silná zakotvenosť tohto islámskeho hnutia
v meste.35 Okrem náboženských dôvodov, mimoriadnu politickú dôležitosť Hebronu pridal
masaker vykonaný radikálnym izraelským osadníkom Baruchom Goldšteinom 25. februára 1994,
keď v mešite al-Ibráhímí zabil 29 a zranil 125 modliacich sa palestínskych muslimov. Táto udalosť
sa často pripomína aj vo vizuálnej forme a tejto udalosti bol venovaný aj „dokument“ palestínskej
proveniencie Blood in the Ibrahimi Mosque (rež. Moh’d Ibrahim - Osama Abdul-Razzaq, 52 min.).
Nezameniteľná budova „hebronského haramu“ sa občas objavuje aj na pozadí niektorých
„mučeníckych plagátov“ lokálnych bojovníkov hnutí.
Pokiaľ ide o celkovú symbolickú úlohu Jeruzalema, dá sa vo všeobecnosti povedať, že
mesto ako symbol najprv prešlo arabizáciou, potom islamizáciou a napokon silnou vizualizáciou.
Ako to ukazujú aj vyššie uvedené príklady, Jeruzalem a jeho „islámske objekty“ sa stali jednoznačne
najdôležitejšími a ikonickými symbolmi vo vizuálnej kultúre palestínskych islamistických hnutí. Stali
sa univerzálnou vizuálnou podobou ich posolstva a ideológie.

Napr. v prípade Islámského džihádu v Palestíne Džanín.
Hnutie sa v meste opiera o klan al-Qawásma, hebronská odbočka Hamásu je jedna z najsilnejších na Západnom
brehu.
34
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V susedstve: obrazy islámskeho a arabského sveta
Identita, príslušnosť, spolupatričnosť a solidarita patria tiež k často tematizovaným
a zobrazovaným podnetom vizuálnej kultúry palestínskych islámskych hnutí. A keďže ide
o islámske či islamistické palestínske hnutia, tým prvým a základným pilierom ich identity je islám.
Presnejšie, ide o špecifické ponímanie islámu v interpretácii týchto hnutí, čo môže znamenať určité
posuny v dôrazoch a rozdiely vo výklade niektorých segmentov muslimského učenia. Ale keďže
v akademickej vede o isláme, teda v islamológii pod označením „islám“ chápeme multilaterálny
celok, súhrnom „islámov“, teda paralelných a navzájom bohato prepojených a vzájomne sa
dopĺňajúcich tradícií, ktoré však vykazujú celkové zhody vo svojich hlavných zásadách, tak aj
„palestínska islamistická podoba“ je plne adekvátnou podobou islámu.
Palestínska islámska solidarita môže mať rôzne vizuálne podoby podľa toho, či ide
o všeobecný pocit palestínskych muslimov v príslušnosti ku svetovej umme alebo o sympatie
k spolubojovníkom v ozbrojenom džiháde v Čečensku, Iraku (obr. 9), Libanone (obr. 10) či v
„globálnom džiháde.“ Mimochodom, vo vizuálnej kultúre palestínskych radikálnych islámských
hnutí je veľmi málo plagátov a obrazov, ktoré by prejavovali sympatie s al-Qácidou a s inými
predstaviteľmi „globálneho džihádu“. Znamená to, že medzi početnými – rádovo tisíckami –
vizuálnymi materiálmi týchto hnutí, ktoré som mal možnosť preštudovať, obrazov Usámu b.
Ládina či Abú Muscaba az-Zarqáwího sa nenašlo viac ako desať. Islámska solidarita sa výrazne
prejavila aj v následku tzv. aféry Muhammadových karikatúr, a to malo aj vo vizuálnej tvorbe
palestínskych islámskych hnutí značný stimulačný efekt. Vzniklo niekoľko plagátov s protidánskym
podtextom, propagujúcich moratórium na dánske výrobky alebo oslavujúcich a obraňujúcich
proroka Muhammada. Za pozornosť stojí plagát, ktorý s použitím scény z populárnej filmovej
trilógie amerického režiséra Petera Jacksona The Lord of the Rings zobrazuje karikaturistov v podobe
čiernych jazdcov a proroka Muhammada zas ako obrovskú vlnu, ktorá ich zmetie (obr. 11). Je to
jeden z najvýrečnejších príkladov islamizácie „západných“ komerčných vizuálnych podkladov. Ide
o veľmi podobný významový posun, akým radikálne islámske hnutia reinterpretovali a dali nový
význam mnohým klasickým islámskym či moderným západným politickým alebo náboženským
pojmom, len sa to teraz deje nie vo verbálnej, ale vo vizuálnej oblasti. Popri týchto prejavoch
islámskej či islamistickej solidarity a spolupatričnosti, sú plagáty a obrazy, ktoré vypovedajú
o celoarabskej solidarite či o „bratstve“ a solidarite Palestíncov a Iračanov (obr. 9) či Libanoncov
(obr. 10), keď tieto národy s Palestínou spája spoločný osud - v podobe okupácie a odboja - alebo
spoločného nepriateľa.
Výrazne sa však zmenil vzťah palestínskych islamistov k iným islamistickým hnutiam
a muslimským krajinám po udalostiach tzv. Arabskej jari (Mendel 2015). Táto vnútorne veľmi
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rôznorodá a nesúrodá politicko-spoločenská séria udalostí otriasla celým muslimským svetom
a viedla v každej krajine k iným výsledkom a záverom. Pre palestínske islamistické hnutia to
znamenalo, že často museli kompletne prehodnotiť svoje zahraničnopolitické vzťahy k iným
muslimským a arabským režimom, príp. hnutiam a organizáciám (pozri obr. 13). Najväčší zlom
v tomto smere nastal vo vzťahu s hnutiami, ktoré – podobne ako Palestínčania – videli ako svojho
úhlavného nepriateľa Izrael, no v politických dianiach tzv. Arabskej jari a v občianskych vojnách,
ktoré v sýrskom či líbyjskom kontexte nasledovali revolúcie, sa ocitli „na druhej strane barikády“.
Na prvom mieste v tomto ideologickom rozbroji a premene strán sa ocitlo libanonské
šícitské hnutie Hizballáh. Šejk Hasan an-Nasralláh (1960- ) generálny tajomník Hizballáhu, ktorý
bol skôr - napr. počas ozbrojeného konfliktu Izraela a Hizballáhu v r. 2006 - ospevovaný v
palestínskej islamistickej ideológii aj v ich vizuálnej tvorbe ako „hrdina“, po tom však, ako sa
libanonské šícitské hnutie angažovalo v sýrskej občianskej vojne na strane režimu, sa stal pre
palestínskych islamistov nenávideným zlosynom. Na jednom z ich plagátov (obr. 14) z tohto
obdobia je Nasralláh zobrazený ako „vodca gangu“ (v lámanej angličtine: Leader of Gang sic!)
inšpirovaný postavou pirátskeho kapitána Jacka Sperrowa (Johnny Depp) z hollywoodskej filmovej
série Pirates of the Caribbean. Je to obrovská zmena, keďže v r. 2006 a predtým bolo možné vidieť
portréty vodcu Hizballáhu v palestínskych domácnostiach a obchodoch vedľa obrazov Jásira
c

Arafáta či Ahmada Jásína.
Pred vypuknutím občianskej vojny v krajine sýrsky režim bol azda najvýznamnejšou

oporou rôznych palestínskych hnutí od marxistov až po Hamás či Islámsky džihád v Palestíne. Ich
vodcovia a inštitúcie často sídlili v Damasku pod ochranou prezidentov Háfiza al-Asada (19302000) a jeho syna Bašára (1965- ). Po rozpútaní konfliktu v Sýrii medzi režimom a rôznymi aktérmi
od IS / Dáciša cez Muslimské bratstvo až po liberálov však toto spojenectvo zaniklo. Palestínske
organizácie, ako aj exulanti žijúci v hojnom počte v utečeneckých táboroch v krajine, sa ocitli
väčšinou na strane opozície (Hamás) alebo zaujali „neutrálnu pozíciu“ (Islámsky džihád v Palestíne).
Výrazne sa to prejavilo aj v ich vizuálnej tvorbe. Objavili sa démonizované portréty Bašára al-Asada
a jeho – aj palestínskych – spojencov, ako aj scény z masakrov a aktuálnych politických udalostí
sýrskej občianskej vojny. Dobrým príkladom je plagát (obr. 15) s démonizovaným portrétom
sýrskeho prezidenta ako „prízraku“ (šabíh) kriminálnika s potetovanými rukami a so zakrvaveným
nožom v ruke. Je to odkaz na nechvalne známu paramilitantnú jednotku, pozostávajúcu najmä z
alavitov a iných, režimu lojálnych. elementov vrátane levantskej mafie, známej pod názvom
„Prízraky“ (Šabbíha), ktorá sa v lete 2012 transformovala na Národné obranné sily (Quwwát ad-difá‘
al-wataní) (pozri Cooper 2015). Vôbec, vo vizuálnej produkcii aj iných opozičných aktérov a ich
sympatizantov je démonizovaná podoba sýrskeho prezidenta azda tým najčastejším obrazom.
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Vidíme ho ako tyrana a masového vraha, ba dokonca v podobe ad-Dadždžála, hlavnej negatívnej
eschatologickej postavy islámskej tradície v podobe okrídleného, jednookého, démonického
monštra-upíra, ako stojí na ruinách svojej krajiny a zabíja deti.
Na zobrazeniach palestínskych islamistov nedopadol lepšie ani niekdajší patrón všetkých –
vrátane aj tých palestínskych – opozičných hnutí na Blízkom východe a Afrike líbyjský vodca
Mucammar al-Qadhdháfí (1942-2011). „Bratský vodca a sprievodca revolúcie“ (aš-šaqíq al-qá‘id wa
‘l-muršid ath-thawra), ako sa líbyjský líder nechal titulovať, pomerne často a náhle menil svoje
ideologické pozície a sympatie a tak sa stal síce štedrým, ale pomerne nespoľahlivým sponzorom
rozličných skupín a hnutí. Na palestínskej politickej scéne podporoval v 70. a 80. rokoch 20. stor.
najmä ľavicové a nacionalistické hnutia – teda ideologických konkurentov islamistov – ale jeho
často vyjadrované sympatie „palestínskej veci“ mu získali určitú sympatiu aj medzi priaznivcami
Hamásu či Islámskeho džihádu v Palestíne. Po vypuknutí revolúcie sa však stal aj v palestínskom
ponímaní stereotypom tyrana a diktátora, ako o tom vypovedá aj plagát palestínskych islamistov
(obr. 16): „Qadhdháfího smrť je koniec tyranie“.
Najväčší vplyv na vizuálnu reprezentáciu Hamásu a iných islamsitických hnutí v Palestíne
však mali egyptské udalosti tzv. Arabskej jari. V Egypte totiž vzniklo (v r. 1928) a pôsobilo
„materské“ hnutie Hamásu: Asociácia muslimských bratov (Džamácat al-ichwán al-muslimín) (Bureš Čejka - Daniel 2017). V egyptských nepokojoch a v následnej revolúcii Bratstvo zohrávalo kľúčovú
úlohu. Prvá etapa zmien v krajine, ktoré viedli k zvrhnutiu prezidenta Husního Mubáraka a jeho
režimu a k následným voľbám naplňovali palestínskych islamistov priam eufóriou. Svedčí o tom aj
veľké množstvo plagátov a počítačových grafík z dielne Hamásu, ktoré sledujú každý moment
egyptských udalostí a ich sympatie sú od začiatku jednoznačne na strane svojich „súdruhov“. Vo
vizuálnej produkcii Hamásu vodcovia a teoretici Bratstva ako Hassan al-Banná’ a Sajjid Qutb - ako
zdroje ich vlastnej ideológie - zohrávali dôležitú úlohu už aj pred tzv. Arabskou jarou, no keď
Bratstvo v r. 2012 vyhralo voľby a prezidentom sa stal ich kandidát, dlhoročný aktivista
Muhammad Mursí (1951-2019), jeho portréty a oslava víťazstva Hamásu tak podobnej politickonáboženskej platformy priam dominovali v palestínskej islamistickej vizuálnej (a verbálnej)
propagande (napr. obr. 17). V novom Egypte pod vedením svojej „sesterskej“ organizácie videli
možného silného spojenca a patróna palestínskych práv, prípadne novú nádej v ich zúfalej situácii,
no ako sa ukázalo, Mursího prezidentské počínanie tomu veľmi neprisvedčovalo. Vláda
Muslimského bratstva však v Egypte netrvala dlho a politická kríza v krajine vyústila do krvavého
vojenského prevratu – podľa iných do „druhej revolúcie“ – pod vedením neskoršieho egyptského
prezidenta (od r. 2024), vtedy generála cAbd al-Fattáha as-Sísího (1954- ). Túto udalosť vnímali
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palestínski islamisti jednoznačne ako tragédiu a Sísího označili za krvilačného tyrana (pozri obr. 18)
a neprestali naďalej prejavovať sympatie svojim uväzneným egyptským „kolegom“.
Prudké a nepredvídané zmeny, ktoré nastali v regióne Blízkeho východu na konci prvého
desaťročia 21. stor. však palestínskym islamistom priniesli aj potenciálnych nových spojencov. Bolo
to Turecko, ktoré pod vládou Strany spravodlivosti a rozvoja (Adalet ve Kalkınma Partisi - AKP) od
r. 2003 a jej vodcu Recep Tayyip Erdoğana (1954- ), od r. 2014 prezidenta krajiny prejavovalo silný
záujem o to, aby sa stalo regionálnou veľmocou. V rámci tejto politiky, ktorá sa označuje
diskutabilným pojmom „novo-otomanizmus“, Erdoğan zahrnul aj politickú koncepciu zo 70.
rokov tzv. turecko-islámsku syntézu (Türk-İslam sentezi) s ambíciou stať sa hlavným hovorcom
(sunnitského) muslimského sveta. Kľúčovým bodom tejto novej tureckej nábožensko-politickej
ideológie sa stala „palestínska otázka“. S podporou AKP vznikli mnohé nadácie a iné organizácie
na podporu Palestínčanov a organizujúce prejavy solidarity s nimi. Ukázalo sa to výrazne prvýkrát
v r. 2010, keď Turci vypravili medzinárodnú „Flotilu slobody pre Gázu“, čo viedlo k incidentu lode
Mavi Marmara, keď izraelské bezpečnostné sily zmarili deklarovaný zámer flotily „priniesť do Gázy
pomoc“. Jednak to znamenalo koniec predtým tradičného turecko-izraelského vojenského
spojenectva v regióne, a tiež to vzbudilo v mnohých Araboch nové sympatie k Turecku. To druhé
bolo tiež niečo nové, keďže až do 70. rokov 20. stor. – v období rozmachu arabského nacionalizmu
– vnímali v arabskom svete – aj v Palestíne – Turecko ako dediča osmanských kolonizačných
záujmov, teda úhlavného nepriateľa Arabov. Teraz však Turecko začalo vystupovať, aspoň na
úrovni politickej populistickej rétoriky, ako hlavný patrón Palestínčanov, objavili sa po celej krajine
plagáty s vyobrazeniami Skalného dómu a natočili sa aj hrané filmy, v ktorom tureckí akční
hrdinovia „zachraňujú palestínskych civilistov pred izraelským útlakom“ ako napr. kontroverzná
snímka z r. 2011 Údolie vlkov: Palestína (Kurtlar Vadisi: Filistin). Je to však obojstranná ideologická
sympatia, teda aj vo vizuálnej reprezentácii palestínskych islamistov nájdeme príklady sympatie
a solidarity s Tureckom a Erdoğanovou osobou. Taký plagát je aj ten (obr. 19), ktorý vyjadruje
podporu tureckému prezidentovi počas nevydareného pokusu o prevrat 15. júla 2016, zosnovaný
údajne bývalým spojencom súčasného tureckého režimu Fetullahom Gülenom.
Inde: obrazy cudziny a (západného) sveta
Pokiaľ ide o obraz nepriateľa, vo vizuálnej produkcii všetkých palestínskych hnutí
dominuje Izrael a „sionisti“ či Židia a popri nich aj palestínski „kolaboranti“, najmä z radov iných
- z pohľadu danej skupiny - konkurenčných palestínskych skupín (napr. pre Hamás predstavitelia
Fatahu atď.). To sú však „domáci“ aktéri a ich vizuálne stvárnenie nie je predmetom tohto
príspevku (pozri Kovács 2009: 213-221). Keď sa však pozrieme za hranice „susedstva“ „do
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cudziny“, aj tam vidíme na zobrazeniach palestínskych islamistov mnohých nepriateľov. Je takto
vnímaný Západ, predovšetkým USA (ako potenciálny či priam reálny „nepriateľ“). Dôvody na to
sú vlastne dva: jednak masívna americká podpora štátu Izrael a potom blízkovýchodná politika
Spojených štátov amerických, najmä okupácia Iraku a Afganistanu, ropná politika a v neposlednom
rade aj to, že USA nie je ochotné rokovať s palestínskymi islámskymi hnutiami, ako s možným
partnerom v blízkovýchodných mierových rozhovoroch. Pokiaľ ide o obraz Západu, výrazne
dominuje anti-amerikanizmus (Abdallah 2003, Darwish 2003, Frisch 2003b, Parfrey 2001, Paz
2003, Satloff - Youmans - Nakhla 2006) a obraz USA ako „nepriateľa“. Vo vizuálnej kultúre hnutia
sa to objavuje tiež pomerne výrazne, aj keď táto téma je neporovnateľne menej zastúpená, než
obraz Izraela ako hlavného „nepriateľa“. USA symbolizuje predovšetkým jeho vlajka, ktorá patrí
asi medzi najznámejšie symboly. Medzi americkými symbolmi tiež môžeme vidieť napr.
démonizovanú podobu „strýka Sama“, ako kostry sediacej na zemeguli, čo je zrejme symbol
americkej globálnej ambície alebo podobne démonizovaného bývalého amerického prezidenta
Georga W. Busha v podobe upíra. Nechýba ani portrét súčasného prezidenta Donalda Trumpa
v podobe „sionistického agenta“ so židovskou kippou na zakrvavenej hlave, ako hovorí: „Hamás je
teroristická organizácia“, pričom meno palestínskeho islamistického hnutia vyslovuje ako
„Chamás“, ako sa to používa v ivrite (obr. 20). Trump sa stal nepopulárny v očiach Palestínčanov,
najmä keď 6. decembra 2017 formálne uznal Jeruzalem za výlučné hlavné mesto Izraela (nie však
Palestíny), za čím nasledovalo prenesenie veľvyslanectva USA a jeho slávnostné otvorenie 14. mája
2018, teda z pohľadu Palestínčanov na výročie ich národnej Katastrofy (an-Nakba). Na plagátoch
tematizujúcich Spojené štáty americké vidíme, ako americké veto či izraelsko-americká „krvavá
ruka“ ničia arabský a islámsky svet, no tiež je vizuálne zachytená možná protireakcia: krvavá facka
na tvári ďalšieho amerického symbolu Soche slobody alebo ako „meč islámu“ a bojovník Hamásu
spolu rozbíjajú mapu Spojených štátov amerických.
Ako je teda vidieť, USA stojí v stredobode palestínskej islamistickej kritiky Západu.
Ostatné ideologické a vizuálne prejavy sa viažu potom už ku konkrétnym udalostiam a kauzám,
akými boli napr. kauza Muhammadových karikatúr, publikovaných v r. 2005 v dánskych novinách
Jyllands-Posten. Ideologické aj vizuálne reakcie sa objavili tiež v palestínskom kontexte, buď vo
forme Muhammadovej obrany a velebenia alebo v podobe zosmiešňovania, vyhrážok a výziev
k bojkotu. Ďalšiu reakciu vyvolal prejav pápeža Benedikta XVI. v septembri 2006, v ktorom
odzneli aj kontroverzné vyhlásenia a citácie na adresu islámu. Vizuálnou reakciou (obr. 12) bolo
vytvorenie démonizovaného zobrazenia pápeža v ruke s krížom, ukončeným lebkami a s vlajkou
„krížovej výpravy“. Termín „križiaci“ (salíbíjún) nie je cudzí radikálnej islámskej terminológii, veď
aj Usáma b. Ládin vydal svoj preslávený pamflet – nesprávne označovaný za fatwu – v r. 1998 „Proti
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Židom a križiakom“. O „novodobých križiakoch“ sa hovorí v islamistickom diskurze
predovšetkým v súvislosti s USA (Parfrey 2001), no palestínske islámske hnutia tento pojem viac
spájajú s Izraelom (Ohana 2006), v ktorom vidia hlavnú „imperialistickú“ mocnosť vo svojom
užšom geografickom priestore (Masalha 2000). Spojené štáty americké vnímajú tieto hnutia
prioritne cez ich vzťah k Izraelu, ktorý zostáva tým hlavným „nepriateľom“ ako v ideológii, tak aj
vo vizuálnom zobrazovaní.
Ideologické a vizuálne reakcie týchto hnutí na prípadné „globálne výzvy“, akou bola napr.
kauza Muhammadových karikatúr, zostávajú však na periférii a dokresľujú viac obraz
potenciálneho ako reálneho „nepriateľa“. Pokiaľ sa pozrieme na proporcialitu obrazov
tematizujúcich Západ či USA, príp. Európu a globálne témy, tie tvoria nepatrný podiel na celej
vizuálnej reprezentácie palestínskych islamistov. Na základe svojho niekoľkoročnej bádateľskej
skúsenosti môžem konštatovať, že v danej problematike hlavný dôraz (zhruba dve tretiny z celej
produkcie) je na domácich témach, potom nasleduje Izrael, následne arabský a islámsky kontext
a zhruba len 1-2% zobrazení reflektuje svet za týmito hranicami.
Závery
Ako som ukázal vyššie, vizuálne prostriedky zohrávajú v produkcii palestínskych
islamistických hnutí kľúčovú úlohu, ktorú by sme nemali podceňovať. Bolo to umožnené jednak
(1) sústavnou indoktrináciou výkladu obrazov v rámci reinterpretovanej podoby výkladu islámu,
týkajúceho sa používania obrazov daných hnutí, ďalej (2) vďaka uplatneniu pragmatických
prístupov v používaní obrazov ako vysoko účinných prostriedkov v šírení propagandy a ideológie
a myšlienok daných hnutí, a napokon (3) v dôsledku komercionalizácie obrazu najmä pomocou
digitalizácie a elektronických pomôcok pri výrobe a distribúcii obrazových materiálov.
Vďaka týmto faktorom na začiatku 21. stor. môžeme byť svedkami skutočne nevídaného
„vizuálneho boomu“ v prípade palestínskych islamistických hnutí. Tieto hnutia nielenže vytvorili
vlastné odrazy a iné vizuálne reprezentácie s cieľom šíriť svoje ideologické posolstvo
a propagandu, ale spojili tieto obrazy do ucelenej vizuálnej kultúry. To platí najmä pre vizuálnu
kultúru jednotlivých hnutí, napr. Hamásu, no zároveň sa vytvoril aj určitý väčší vizuálny priestor,
napr. regionálny či národný (napr. palestínsky) alebo ideologický na základe ideologickej
prepojenosti (napr. medzi Iránom a hnutím Islámsky džihád v Palestíne), kde platia určité pravidlá
a zákonitosti, v ktorých prebieha výmena a citovanie symbolov, ba aj celých vizuálnych konštrukcií.
Dochádza k určitej „emancipácii“ obrazu voči textu. Zatiaľ čo klasická islámska tradícia bola a je
založená predovšetkým na textoch a na ich interpretácii, niektoré radikálne islámske hnutia popri
textoch postupne začali výrazne uplatňovať aj vizuálne reprezentácie. Touto svoju praxou
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používať (aj) obrazy do veľkej miery prispeli k tomu, čo by sa dalo s použitím pojmu T. J. W.
Mitchella nazvať „obrazový obrat“ (1994: 11). V prípade islamistických hnutí sa však v dôsledku
týchto posunov v dôraze od textu k obrazu nedá tvrdiť, že by obrazy mohli niekedy úplne nahradiť
text. Ide viac o posilnenie vzájomnej prepojenosti obrazu a textu, v ktorom však oba komponenty
majú celkovo vyrovnané pozície. Ako to bolo vidieť na ukážkach analyzovaných v tejto práci, text
tvorí často integrálnu súčasť obrazu a naopak. Táto „vyrovnaná pozícia“ však znamená výrazný
posun a proces „vizuálneho obratu“, v prípade týchto radikálnych islámskych hnutí je bezo sporu
jednou z najdynamickejších a najfascinujúcejších zmien, ktorých sme svedkami v súčasnom
islámskom svete a ktorý by nemal uniknúť pozornosti bádateľov, zaoberajúcich sa súčasnými
podobami islámu na Blízkom východe.
Pokiaľ ide o miesto vyššie skúmaných koncepcií a pojmov (migrácia, exil, vlasť, cudzina
a pod.) v ideológii a vo vizuálnej produkcii palestínskych islamistických hnutí je možné
konštatovať, že hrajú centrálne miesto. Okolo nich sa potom formujú iné sekundárne koncepcie
a popri – v tejto štúdii nerozoberaných – pojmoch odboja, hrdinov a nepriateľov tvoria gro
ideologickej základne, aj vizuálnej reprezentácie daných hnutí. Ukazujú sa síce menšie diskrepancie
medzi palestínskymi islamistami a niektorými inými islamistickými hnutiami, napr. pokiaľ ide
o nábožensko-politickú interpretáciu a o aplikáciu pojmu emigrácia (al-hidžra), no sú tu aj témy –
ako napr. postavenie a úloha Jeruzalema – ktoré vykazujú výrazný konsenzus vo všetkých verziách
islamistických ideológií. V konečnom dôsledku však (e)migrácia, exil, Katastrofa a návrat a pod.
patria k hlavným pilierom základnej doktríny palestínskych islamistov, o ktorých jasne svedčia ich
texty a ktoré – vďaka ich fascinácii vizualitou – teraz môžeme vidieť aj v podobe mnohých
obrazov disponujúcich nemalým potenciálom šírenia ich ideológie a propagandy.
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Obrazová príloha

Obr. 1. „Palestína je celá Palestína a Jeruzalem je jej hlavným mestom“. Mapa „islámskej
Palestíny“ ukazujúca územie bývalého britského mandátu ako budúcej Palestíny bez Izraela.
Mapu doplňujú obrazy Skalného dómu a mešita al-Aqsá v Jeruzalem s mladou aktivistkou
Hamásu v pozadí. (autor: abou_al3z, zdroj: http://www.paldf.net) 2000.
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Obr. 2. „Ó, Jeruzalem, prichádzame“ – kone ako symbol bojovníkov prichádzajúcich do „rajskej
Palestíny“ symbolizovanej vodou a bujnou vegetáciou, ako aj „nebeským Jeruzalemom“
v podobe Skalného dómu. Plagát Qassámových brigád (ich znak vidíme v ľavom hornom rohu),
ozbrojeného krídla hnutia Hamás. (autor: šabka al-wacad, zdroj: http://www.alw3dnet.com)
2000.

Obr. 3. „Prichádzame“ (qádimún) plagáty Brigád víťazného Saláh ad-Dína zobrazujúci v pozadí
jeruzalemské mešity al-Aqsá a Skalný dóm, teda „Vznešený okrsok“ (al-Haram aš-šaríf) v popredí s
bojovníkmi a nad ich hlavami znakom malej ozbrojenej islamistickej skupiny pôsobiacej v pásme
Gazy. (autor: anonym, zdroj: https://qaweim.com) 2009.
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Obr. 4. „Veru džihád je... víťazstvo alebo mučeníctvo“ plagát s portrétom „šejka mučeníka“ cIzz
ad-Dín al-Qassáma (1881/1882-1935) islámskeho učenca a bojovníka proti Britom a Židom
v Palestíne. V pozadí vidíme idealizovaný romantický až „nadčasový“ obraz Jeruzalema
a Palestíny. Na plagáte Hnutia islámsky džihád v Palestíne môžeme vidieť v dolnej časti obrazu aj
emblém tejto skupiny. (autor: anonym, zdroj: http://www.alaqsagate.net) 1999.
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Obr. 5 „K Tvojim službám ó al-Aqsá, veru prichádzame“ bojovníci Qassámových brigád na
symbolickej ceste do Jeruzalema. (autor: an-Núrs, zdroj: http://www.paldf.net) 2005.

Obr. 6 „Jeruzalem / al-Quds“ perzonifikácia mesta v podobe ženskej postavy („matky“)
s mešitou al-Aqsá miesto tváre. (autor: Khaleel, zdroj: http://www.khaleelstyle.com) 2007.
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Obr. 7. Plagát k 59. výročiu an-Nakby. Kôň predstavuje palestínskeho bojovníka, kľúč – mnohí
Palestínčania odniesli so sebou do exilu aj kľúče svojich opustených a dnes často už
neexistujúcich domovov - je symbolom návratu (al-cawda) do „stratenej vlasti“ a Skalný dóm
v pozadí je symbolom „islámskej Palestíny“.
(autor: Khaleel, zdroj: https://ar-ar.facebook.com/khaleelstyle) 2013.

Obr. 8. „Pripomíname [Muhammadovu] nočnú cestu a vystúpenie na nebesá“ (al-isrá’ wa
’l-micrádž) odkaz na – z pohľadu Jeruzalema najvýznamnejšiu – udalosť zo života proroka islámu.
Je to tiež deklarácia legitímnosti nároku muslimov na mesto, ktoré je na plagáte prepojené so
súčasným bojom islamistických skupín v podobe bojovníka Qassámových Brigád na koni na
ceste do Jeruzalema a s nápisom „Prichádzame“.
(autor: Khaleel, zdroj: http://www.khaleelstyle.com) 2008.
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Obr. 9. Izraelská okupácia Palestíny je zobrazená ako americká okupácia Iraku. Plagát vyjadrujúci
solidaritu medzi Palestínou a Irakom. (autor: Chalíl, zdroj: http://www.khaleelstyle.com) 2006.
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Obr. 10. „Z Izraela do Libanonu” (po anglicky) / „Odkazy detí sionistov libanonským deťom“
(po arabsky) s použitím fotografií detských obetí izraelskej ofenzívy a izraelských detí, píšucich
svoje odkazy na delostreleckú muníciu, ktorou potom izraelská armáda (označená na plagáte ako
„sionistická entita“) ostreľovala libanonské civilné aj vojenské ciele počas „vojny“ medzi
libanonským Hizballáhom a Izraelom v lete 2006. Dvojjazyčný plagát vyjadrujúcu solidaritu
medzi Palestínou a Libanonom. (autor: Chalíl, zdroj: http://www.khaleelstyle.com) 2006.

Obr. 11. Plagát, ktorý s použitím obrazu scény z populárnej filmovej trilógie amerického režiséra
Petera Jacksona The Lord of the Rings zobrazuje karikaturistov z dánskych novín Jyllands-Posten v
podobe čiernych jazdcov a Muhammada ako obrovskú vlnu (symbolizovaná jeho kaligraficky
napísaným menom), ktorá ich zmetie. (autor: anonym, zdroj: http://www.almotlaqa.ps) 2005.
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Obr. 12. „tretia križiacka vojna“:
démonizovaná podoba pápeža
Benedikta XVI. v súvislosti s jeho
kontroverzným výrokom o isláme
a muslimoch. (autor: Khaleel, zdroj:
http://www.khaleelstyle.com) 2006.

Obr. 13. Palestínsky plagát tematizujúci tzv. Arabskú jar. Ruky s národnými vlajkami (zľava
doprava) s palestínskou, sýrskou, saudskou a egyptskou vlajkou ukazujú letopočet „2014“.
Pričom egyptské 4 je odkazom na masaker povstalcov režimom cAbd al-Fattáha as-Sísího pri
káhirskej mešite pomenovanej po irackej mystičke z 8. stor. Rábica al-cAdawíja. Jej meno - Rábica
– totiž znamená v arabčine
„štvrtá“ a toto gesto sa stalo
symbolom odboja proti Sísího
vláde v druhej polovici egyptskej
revolúcie. Takisto ďalšie gestá sú
zároveň symbolmi: palestínska
ruka ukazuje 2 a je to zároveň –
pôvodne Churchillovo - „V“
víťazstvo, sýrska ruka ukazuje 0
a zároveň je to – pôvodne
ľavicová a občiansko-právna zdvihnutá päsť boja a odboja a
saudská ruka ukazujúca 1 a je to
tiež muslimské gesto vyjadrujúce
jedinečnosť Boha (tawhíd).
(autor: Wesam, zdroj: https://arar.facebook.com/wesamstyle2)
2014.
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Obr. 14. Šejk Hasan an-Nasralláh, generálny tajomník libanonského Hizballáhu, ako „vodca
gangu“, plagát v lámanej angličtine (sic! Leader of Gang) inšpirovaný postavou pirátskeho kapitána
Jacka Sperrowa (Johnny Depp) z hollywoodskej filmovej série Pirates of the Caribbean. Nasralláh,
ktorý bol skôr - napr. počas ozbrojeného konfliktu Izraela a Hizballáhu v r. 2006 - ospevovaný v
palestínskej islamistickej ideológii aj vo vizuálnej tvorbe ako „hrdina“. Po tom, ako sa libanonské
šícitské hnutie angažovalo v sýrskej občianskej vojne na strane režimu, Nasralláh sa stal pre
palestínskych islamistov nenávideným zlosynom.
(autor: Wesam, zdroj: https://ar-ar.facebook.com/wesamstyle2) 2014.

Obr. 15. „Prízrak“ (šabíh), démonizovaný obraz sýrskeho prezidenta Bašara al-Asada ako
kriminálnika s tetovanými rukami a so zakrvaveným nožom v ruke. Je to odkaz na nechvalne
známu paramilitantnú jednotku pozostávajúcu najmä z alavitov a iných s režimom lojálnych
elementov vrátane levantijskej mafie, známa pod označením „Prízraky“ (Šabbíha), ktorá sa v lete
2012 transformovala na Národné obranné sily (Quwwát ad-difá‘ al-wataní). V sýrskej občianskej
vojne palestínski islamisti vystupujú na strane opozície a tento plagát je príkladom ich solidarity s
nimi. (autor: Wesam, zdroj: https://ar-ar.facebook.com/wesamstyle2) 2013.
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Obr. 16. „Qadhdháfího smrť je
koniec tyranie“ – „Líbya bez
Qadhdháfího“. Palestínsky
plagát v arabskom a anglickom
jazyku. Niekdajší líbyjský
prezident patril k najväčším
sponzorom palestínskeho
odboja vrátane islamistov, no
v tzv. Arabskej jari sa
Palestínčania postavili na stranu
opozície.
(autor: Chalíl, zdroj: https://arar.facebook.com/khaleelstyle)
2011.

Obr. 17. „Ďakujeme Mursí [mersí Mursí] Muhammad Mursí prezident Egyptskej arabskej
republiky“. Plagát oslavujúci zvolenie Mursího za egyptského prezidenta v r. 2012. Mursí bol
predstaviteľom Muslimského bratstva, „sesterskej“ organizácie palestínskeho Hamásu. Palestínski
islamisi od nástupu nového režimu v Egypte očakávli zlepšenie svojej vlastnej pozície.
(autor: Chalíl, zdroj: https://ar-ar.facebook.com/khaleelstyle) 2012.
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Obr. 18. „C C“, teda podľa anglickej
výslovnosti „Sísí“. Odkaz na krvavý
prevrat vedenom súčasným
egyptským prezidentom, bývalým
generálom (generálska čiapka) cAbd
al-Fattáh as-Sísím v r. 2013. Túto
udalosť vnímali palestínski islamisti
jednoznačne ako tragédiu, čo sa
odráža aj ich vizuálnej tvorbe.
(autor: Chalíl, zdroj: https://arar.facebook.com/khaleelstyle) 2014.

Obr. 19. „Ďakujeme ľudu Turecka“ –
„Ďakujeme Erdoğanovi [Ardúghán]“.
Plagát v arabčine a čiastočne v
turečtine (teşekkürler, „vďaka”)
vyjadrujúci podporu tureckému
prezidentovi počas nevydareného
pokusu o prevrat 15. júla 2016.
Turecký režim a najmä Recep Tayyip
Erdoğan - hlavne od incidentu
s loďou Mavi Marmara a „Flotilou
slobody pre Gazu“ v r. 2010 - sú
videní palestínskymi islamistami ako
„najväčší podporovatelia palestínskej
veci“. (autor: anonym, zdroj:
http://www.paldf.net) 2016.

Obr. 20. Komický portrét súčasného
prezidenta USA Donalda Trumpa
v podobe „sionistického agenta“ so
židovskou kippou na zakrvavenej
hlave ako hovorí: „Hamás je
teroristická organizácia“, pričom
meno palestínskeho islamistického
hnutia vyslovuje ako „Chamás“, ako
sa to používa v ivrite.
(autor: Chalíl, zdroj: https://arar.facebook.com/khaleelstyle) 2017.
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Putovanie gaudíjskeho višnuizmu a jeho premeny
na cestách
Matej Karásek


Úvod
Zámerom tohto textu je predstaviť migráciu určitej náboženskej menšiny vo svetle a smere,
ktorý možno bežného Európana, z mediálnych či politických debát navyknutého na pomerne
jednostrannú a jednosmernú predstavu o migrácii, prekvapí. Hoci sa v tomto prípade migračná
trasa ľudí a náboženských obsahov, ktoré so sebou „viezli“, začala v Ázii, jej cesty sa v priebehu
desaťročí kľukatili až natoľko, že doviedla množstvo ľudí najmä z bohatého západného sveta na
miesta, kde sa klbko tohto zamotaného migračného príbehu začalo odvíjať. Reč je o migrácii ľudí
i náboženských ideí z Indie, ktorej účelom bola v prvom rade snaha niektorých predstaviteľov
hinduizmu o náboženskú misiu na Západ. Hoci si na nasledujúcich stranách tejto kapitoly stručne
predstavíme aj niektoré najvýznamnejšie osobnosti a historické míľniky takejto misionárskej
migrácie z Indie, sústredíme sa predovšetkým na misiu konkrétnej hinduistickej tradície
gaudíjskeho višnuizmu,1 ktorej vetva sa v nových podmienkach jej „vysťahovalectva“ a usadenia
mimo Indie pretransformovala do podoby globálne známej ako hnutie Haré Krišna.2 Ako uvidíme,
príbeh sa transformáciou určitej náboženskej tradície v dôsledku prenosu jej obsahov do iného
kultúrneho prostredia zďaleka nekončí. Druhú polovicu cesty totiž podnikajú nasledovníci tejto
tradície do krajiny jej pôvodu, niektorí ako dočasní a krátkodobí migranti (či azda nábožensky
prijateľnejšie povedané – pútnici), iní ako ľudia odhodlaní stráviť v Indii zvyšok svojich dní.
Tento text bude prípadovou štúdiou, ktorá sa na príklade neveľkého indického mesta
Vrindávan pokúsi priblížiť procesy každodenných konfrontácií neindických vyznávačov hnutia
Haré Krišna s domácim obyvateľstvom, ako aj zásadné zmeny, ktoré takýto stret mestu priniesol.
Nádejam sa, že tento príspevok poslúži nielen ako náhľad do jedinečného mikrosveta sociálnych
interakcií medzi domácimi a cudzincami, ale sekundárne možno nastaví aj akýsi zrkadlový a
obrátený obraz predstavám o migrácii, aké sú pomerne obvyklé a zaužívané v ekonomicky
Gaudíjsky alebo bengálsky višnuizmus je širšou kategóriou, do ktorej sa všeobecne zvonku i zvnútra radia aj
príslušníci hnutia Haré Krišna. Názov gaudíjsky višnuizmus vychádza z pomenovania stredovekého regiónu Gauda
v Bengálsku. Ústrednou postavou tejto vetvy hinduizmu je stredoveký svätec Čaitanja, ktorý je gaudíjskymi višnuistami
považovaný za avatár boha Krišnu.
2 Oficiálny názov tohto hnutia je International Society for Krishna Counsciousness (ISKCON). Slovenská podoba
oficiálneho názvu hnutia je Medzinárodná spoločnosť pre vedomie Krišnu.
1
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rozvinutých častiach sveta. Hlasy, ktoré sa najmä v súvislosti s takzvanou migračnou krízou často
ozývajú na rôznych fórach Západu i u nás, nemusia stavať svoju argumentáciu na domýšľaní si a
fantazírovaní o tom, ako by to vyzeralo, ak by bola situácia opačná a do „rozvojových“ krajín by
zrazu začali prúdiť migranti z ekonomicky rozvinutých štátov. Ak odpoveď na túto len zdanlivo
hypotetickú otázku nechceme hľadať v dejinnom čase, ale radšej v súčasnom priestore, môžeme
pri troche snahy nájsť miesta, ktoré nám prinajmenšom jednu z možných odpovedí ponúknu. Ba
možno, tak ako v prípade Vrindávanu nás prekvapí, že sa pri migrácii ľudí z bohatších do
chudobnejších krajín súčasná sociálna prax smerom k domácemu obyvateľstvu v princípe veľmi
nelíši od praxe historickej...
Počiatky (neo)hinduistických misií na Západ3
Za prvého skutočne úspešného misionára (neo)hinduizmu na Západe je považovaný Svámí
Vivékánanda narodený ako Narendranáth Datta (1863-1902). Nová definícia hinduizmu, ktorú sem
tento bengálsky reformátor prišiel tlmočiť, zodpovedala dvom zdrojom, ktoré zásadne formovali
jeho obraz sveta. Vivékánanda študoval na britskej vzdelávacej inštitúcii General Asembly´s Institution
v Kalkate (dnes známej ako Scotish Church College), kde študoval európske dejiny a európsku
filozofiu. Vivékánanda bol však zároveň okrem svojej školy i žiakom tradičného hinduistického
gurua Rámakrišnu Paramhamsu. Neskôr Vivékananda založil vplyvnú náboženskú organizáciu
Rámakrišna Math, ktorej názov sa prostredníctvom angličtiny prekladá ako Rámakrišnova misia.
Rámakrišnovo učenie, či možno skôr Vivékánandova interpretácia učenia svojho guru nijako
výrazne nevyčnievala z vtedajšej intelektuálnej klímy nových bengálskych elít (tzv. bhadralók)
vzdelaných podľa britského vzdelávacieho modelu a často zamestnaných v britskej koloniálnej
administratíve. Súčasťou moderného poňatia hinduizmu indickými elitami bola snaha o rozšírenie
myšlienok a praxe hinduizmu mimo Indie. Táto snaha bola výrazne novou črtou, ktorú bhadralók
priniesol do svojho nového chápania hinduizmu, ktorý bol až do čias neohinduistických
reformátorov ako Vivékánanda bez akejkoľvek misionárskej či prozelytickej ambície. Nový
hinduizmus bhadralóku bol univerzálnym a tolerantným náboženstvom, ktorého hlavnou úlohou je
služba ľudstvu. Takýto pohľad na hinduizmus bol dozaista i výsledkom potreby koncepcie
hinduistickej apologetiky, vďaka ktorej by toto náboženstvo obstálo v konfrontácii s kresťanstvom
britských kolonialistov.
Svámí Vivékánanda cez prizmu západného orientalistického diskurzu skĺbil dovedna
indické náboženské, filozofické a kultúrne paradigmy s filozofickými, vedeckými, kultúrnymi a do
V tejto kapitole čerpám zo svojej štúdie Vznik a formovanie hnutia Haré Krišna v kontexte modernity, kolonializmu
a orientalistiky (Karásek 2015).
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istej miery i náboženskými paradigmami Západu. Vďaka tejto skutočnosti tak Vivékánanda
dosiahol isté kultúrne predpochopenie jeho učenia v radoch svojich západných recipientov
a otvoril tak dvere misii takto upraveného hinduizmu smerom na Západ.
Vivékánanda tlmočil hinduizmus ako univerzálne a ukážkovo tolerantné náboženstvo,
pričom ho nenadraďoval nad iné náboženstvá, ktoré chápal ako rôzne cesty k rovnakému cieľu.
Jeho prednáška na pôde Parlamentu náboženstiev, ktorý sa konal pri príležitosti Svetovej výstavy
v Chicagu v roku 1893 zožala obrovský úspech a Vivékananda ňou na seba upriamil medzinárodnú pozornosť
(Raychaudhuri 1988: 256). Napriek tomu, že z Indie s podobným misionárskym cieľom vycestovali
aj iní náboženskí reformátori pred Vivékánandom (napr. Rám Móhan Ráj) ohlas, ktorého sa im
dostalo, sa nemohol rovnať ohlasu po Vivékánandovej prednáške, ktorá ho okamžite vyniesla na
pozíciu najvýraznejších osobností Parlamentu náboženstiev a zabezpečila mu ďalšie misijné cesty
naprieč USA, Veľkou Britániou a Francúzskom. Vivékánandova interpretácia hinduizmu, ale aj
učenia svojho guru Svámího Rámakrišnu v týchto krajinách čoskoro našla nadšených
nasledovníkov. Práve nová interpretácia hinduizmu, selektívnosť indických náboženských prvkov
a na druhej strane aj ,,agresívny inkluzivizmus“ (Hatcher 1999: 36), znalosť západných paradigiem
i kresťanstva a interiorizácia orientalistických diskurzov o Indii boli nevyhnutnými ,,prísadami“ do
taviaceho kotla, kde sa pripravoval Vivékánandov triumf. Ako výstižne píše Milan Fujda:
,,Moja základná téza znie, že Vivékánanda bol schopný na konci 19. storočia osloviť Ameriku (a do istej miery
i Európu) vďaka tomu, že sa dokázal efektívne diskurzívne vyrovnať s koloniálnou nadvládou, čo implicitne
znamenalo tiež modernizáciu. /…/ Svámí Vivékánanda otvoril cestu skutočne indickým misiám na Západe. S
ním prestali byť angažované diskusie o hinduizme a najmä zužitkovanie ,,východnej múdrosti” konštrukciami o
Indii bez Indie. S Vivékánandom sa India fyzicky objavila na Západe a hovorila sama za seba a čo viac, bola
bedlivo počúvaná. Podmienkou toho, že sa niečo také mohlo stať, bol ale fakt, že v období medzi počiatkami britskej
kolonizácie a Vivékánandovým vystúpením prešla India a jej náboženstvo zmenami, ktoré do značnej miery ubrali
z kultúrnej dištancie medzi ňou a Západom a dali vzniknúť náboženstvu, hinduizmu, ktorému chýbalo mnoho z
toho, čo Európania na Indii nemohli zniesť a naopak, adaptoval mnoho z ideálneho obrazu, ktorý si Západ
vytvoril“ (Fujda 2010: 95-96).
Nové definovanie hinduizmu s ambíciou hinduizmus povýšiť na stupeň ,,univerzálneho
náboženstva,“ ako aj snaha o jeho zrovnoprávnenie s ostatnými náboženstvami (predovšetkým s
kresťanstvom) si vyžadovali mnohé zmeny. Tie plynuli z potreby vysporiadať sa s napätím, ktoré
pretrvávalo medzi mnohými tradíciami a smermi v rámci samotného hinduizmu, ako aj z historickej
nevyhnutnosti odstrániť z posolstva hinduizmu také aspekty, o ktorých Vivékánanda vedel, že
nebudú konvenovať

kultúrnym požiadavkám a vkusu západného publika. Vivékánanda

„vytesňoval“ také prvky, akými je napríklad ikonografia hrozivej bohyne Káli (ktorú uctieval jeho
111

„tradičný“ guru Rámakrišna), excentrické a hranice prekračujúce správanie Rámakrišnu, ktorý sa
obliekal a jedol ako muslim, či Rámakrišnove občasné zázračné menštruácie z kožných pórov.
Takéto aspekty už neboli súčasťou agendy Vivékánandovej ,,neo-védanty“4 (Copeman-Ikegame
2012: 310). A táto neo-védanta bola výsledkom predošlých interakcií medzi Indiou a Západom,
keď sa romantická orientalistická imagológia mystickej alebo spirituálnej Indie stala súčasťou
sebavedomia moderných Indov (Copeman-Ikegame 2012: 310-311).
Vivékánandov ,,pozápadnený“ a od mnohých indických kontextov oslobodený5 variant
hinduizmu si takto získal uznanie a nasledovníkov i v samotnej Indii a to i za cenu toho, že
Vivékánanda v mnohých aspektoch radikálne transformoval tradičné interpretačné rámce6
hinduizmu. V konečnom dôsledku sa teda Vivékándov diskurz o hinduizme, navrhnutý primárne
pre západného recipienta, stal základom súčasnej percepcie hinduizmu aj v samotnej Indii.
Rakúsky indológ Leopold Fischer (známejší pod menom Agehananda Bharati) tento proces
nazýva ,,pizza efekt“, pretože v ňom nachádza paralelu s pizzou, ktorá sprvoti pozostávala iba
z pečeného cesta bez akýchkoľvek prísad. Prísadami bola pizza ochutená až talianskymi emigrantmi
v USA a v takejto podobe sa po prvej svetovej vojne dostala naspäť do Talianska, kde sa stala
národným jedlom (Bharati 1970: 273).
Obdobný pizza efekt možno pozorovať i v špecifickej situácii transformovania tradície
a interpretačných modelov gaudíjskeho višnuizmu. Takáto transformácia, podobne ako vo
Vivékánandovom prípade, predchádzala jeho vývozu za hranice Indie i jeho následnému spätnému
návratu do Indie a v konečnom dôsledku i dnešnej popularite takto „pozápadneného“ višnuizmu
v prostredí čoraz silnejšej indickej strednej triedy.
Misia gaudíjskeho višnuizmu na Západ
V porovnaní s inkluzívnejšími a eklektickejšími nábožensko-filozofickými prúdmi (ako
bola napríklad Vivékánandova v zásade monistická advaitínska7 interpretácia védanty) mal gaudíjsky
višnuizmus, orientovaný na konkrétne božstvo a viazaný najmä na priestorovo ohraničenú tradíciu
Bengálska a Urísy, vzhľadom na misionárske aktivity o čosi komplikovanejšie postavenie.
Védanta, doslova koniec véd, je jeden z tradičných šiestich hlavných filozofických smerov Indie (daršanov)
vychádzajúcich z véd. Pod pojmom védanta sa rozumie aj súbor upanišádskych textov, ktoré sú považované za
komentáre k védam. Upanišády sú zásadným textovým zdrojom, s ktorým filozofi védanty pracujú.
5 Spomeňme ešte na dôvažok Ramanujana, ktorý nachádza modernitu v Indii aj vďaka prechádzaniu z typicky
indického ,,kontextuálne senzitívneho“ vnímania sveta na context free model (Ramanujan 1990).
6 Túto taktiku možno zvolil i zakladateľ hnutia Haré Krišna Svámí Prabhupáda, ktorý sa podľa jeho oficiálneho
životopisu spoľahol na indickú tendenciu vo všetkom kopírovať obdivovaný Západ a tak sa tam sám vydal, aby do
Indie priviedol neindických višnuistov a u samotných Indov obnovil záujem o višnuizmus (Satsvarúpa dása 2007).
7 Advaita (védanta) predstavuje monistický pohľad na univerzum, ktoré je len jednej podstaty a preto niet žiadneho
kvalitatívneho rozdielu medzi bohom a individuálnou dušou. Filozofia hlavných višnuistických smerov je naopak
nazývaná ako ,,dvaita“ teda dvojná.
4
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Dualistické (dvaitínske) filozofické východisko gaudíjskych višnuistov logicky nútilo držať si odstup
od inkluzivizmu, stierajúceho hranice medzi jednotlivými indickými i svetovými náboženskými
tradíciami. Aj napriek tomu, že boli bengálske višnuistické elity ovplyvnené modernitou
a západným paradigmami, zameranosť na konkrétnu Najvyššiu božskú osobnosť, ktorá má konkrétne
meno, podobu a viažu sa k nej konkrétne tradície uctievania, do určitej miery gaudíjskym
višnuistom sťažovala aj dokazovanie univerzálneho potenciálu višnuizmu a teda i pokusy o jeho
misijné rozšírenie na Západ.
K prvým pokusom o export gaudíjskeho višnuizmu západným smerom prichádzalo
približne v rovnakom období ako prebiehala Vivékánandova misia. Avšak ani zďaleka sa prvým
gaudíjskym misionárom nepodarilo zapísať do povedomia širšej verejnosti Západu tak, ako sa to
podarilo Vivékánandovi. Za prvého višnuistu s ambíciou rozšíriť Čaitanjovo učenie do sveta sa
považuje Bhaktivinód Thákur (1838-1914), ktorý je zároveň aj zakladateľom formálnej organizácie
gaudíjskych višnuistov, známej pod názvom Gaudyja Math and Mission. Do tejto organizácie
v mladosti patril aj zakladateľ ISKCONu Svámí Prabhupáda.
Thákur bol typickým reprezentantom neohinduistického revivalizmu z radov bhadralóku.
Vzdelanie získal na prestížnej Hindu College of Calcutta a pracoval ako zástupca sudcu na kalkatskom
súde. Jeho prístup k hinduizmu sa nijako významne neodlišoval od (neo)hinduistických apologétov
a revivalistov jeho doby. Na pomoc pri premýšľaní o náboženských témach si neraz povolával aj
vedeckú metodiku. Výskumom máp, záznamov a vládnych dokumentov sa napríklad snažil
dokázať lokalizáciu Čaitanjovho rodiska, kde dal postaviť chrám (Brooks 1989: 85). Taktiež
presadzoval historickú metódu skúmania Bhágavatapurány, o ktorej (dokonca v kontradikcii
s tradíciou) vyhlasoval, že nie je z dôb mýtického Vjásu spred piatich tisícročí, ale až z 10. storočia.
Thákur takisto tvrdil, že védy nie sú úplne bezchybné a akcentoval dôležitú úlohu vlastnej
skúsenosti čitateľa pri ich interpretácii (Fárek 2008: 136-138). V určitých ohľadoch ovplyvnil
neohinduistický diskurz aj jeho pohľad na iné náboženské systémy. Thákur rozlišoval tri štádiá
duchovného vývoja, pričom posledné sa prejavovalo schopnosťou odhliadnuť od rozdielov
v náboženskej praxi a vnímať dobré vlastnosti iných náboženských tradícií (Ibid.). Na opačnej
strane však sám nedokázal prehliadnuť rozdielnosti v rámci vlastného náboženského smeru.
V zhode s orientalistickou módou sa pokúšal nájsť a revitalizovať autentický višnuizmus nešetriac
pritom kritikou voči širším masám, ktoré podľa Thákura praktizovali degenerované formy
višnuizmu. Sám Thákur kreoval prostredníctvom tlače novú, virtuálnu komunitu višnuistov, ktorí
neboli v spojení prostredníctvom lokálnych a ,,tradičných“ sociálnych väzieb, ale spájal ich
predovšetkým tlačený text (Lužný a Fujda 2010: 30-31). Zásadnú úlohu, ktorú gaudíjskemu
višnuizmu do dnešných dní plní tlačené slovo, dobre ilustruje Bhaktivinódov syn Bhaktisiddhánta
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Sarasvatí (narodený ako Bímal Prasád), ktorý pokračujúc v šľapajach svojho otca aj pri produkcii
a šírení višnuistickej literatúry, interpretoval predaj kníh a časopisov ako tradičné žiadanie sádhuov8
o almužny, keďže jeho žiaci boli zväčša putujúci askéti, ktorí za predaný text žiadali príspevok.
Bhaktisiddhánta Sarasvatí si v tejto súvislosti našiel pre takýto prístup oporu aj v tradičnom
konceptuálnom aparáte višnuizmu, keď vysvetlil pojem juktavairágja9 ako možnosť zapojiť
čokoľvek do služieb Krišnovi. A tak Bhaktisiddhántoví (nezriedka i motorizovaní) askéti
v dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia napriek tradícii (no s podporou tradičného
konceptu) vyrážali do indických veľkomiest a predávali tam časopisy a publikácie Gaudíja Mathu10
(Fárek 2008: 47). Podobne sa dnes v medzinárodnom hnutí Haré Krišna interpretuje pouličná
distribúcia kníh vydaných touto organizáciou, ktoré je súčasťou sadhány (duchovnej cesty) a je
nazývané ako samkírtan. Tento predaj kníh je v hnutí chápaný ako pokračovanie samkírtanových
sprievodov z čias Čaitanju, ktorých náplňou bolo spievanie mahámantry.11
Hoci mal Bhaktivinód Thákur ambíciu exportovať višnuizmus do ostatného sveta, prvým
misionárom gaudíjskeho višnuizmu do Európy a USA nebol on, ale Prémánanda Bháratí (18571914). Síce Bháratího misiu nemožno považovať za úspešnú, ale podarilo sa mu na višnuizmus
,,obrátiť“ istého amerického profesora Osmana. Osman je pravdepodobne prvým gaudíjskym
višnuistom Západu. Štyri roky po slávnom Vivékánandovom vystúpení v Chicagu založil Osman
v roku 1887 organizáciu Čaitanjasamádž, združenie prvých amerických nadšencov Čaitanjovho
učenia pretlmočeného a sprostredkovaného spomínanou gaudíjskou višnuistickou organizáciou
Gaudíja Math (Adhikary 1995: 190).
Úspešnejšiu misiu sa však podarilo iniciovať spomenutému Thákurovmu synovi
Bhaktisíddhantovi Sarasvatímu12 (1874-1936). Sarasvatího prianím bolo naplniť Čaitanjovo
proroctvo o tom, že sa bude mahámantra spievať v každom meste a dedine celého sveta. Sarasvatí
poslal v roku 1933 do Británie skupinu členov Gaudíja Mathu. Skupinu viedol prominentný člen
Gaudíja Mathu Tridandi Svámí Pradip Tirtha Mahárádž a Bon Mahárádž. Pre zaujímavosť treba
Sádhu je askéta, ktorý sa vzdal majetku a sociálnych a rodinných väzieb a žije na potulkách alebo v komunite ďalších
sádhuov.
9 Jukta je služba Bohu a vairágja znamená odriekanie.
10 Takýmto askétom bol i samotný Prabhupáda, ktorý predával časopisy Back to Godhead. Neskôr v duchu tejto
metodiky zabrali väčšiu časť jeho kufra zbaleného do USA práve anglické preklady a komentáre Bhagavadgíty, i prvých
spevov Bhágavatapurány a viacero čísiel tohto časopisu (Satsvarúpa dás 2007).
11 Za zmienku stojí i skutočnosť, že v kresťanských krajinách sa pred vianočnými sviatkami organizujú takzvané
Prabhupádove samkírtanové maratóny, počas ktorých sa hnutie obzvlášť sústreďuje na intenzívnu pouličnú distribúciu kníh.
Aj na takomto príklade šikovného ,,marketingu“ možno pozorovať, ako členovia hnutia pracujú s tradíciou svojich
domovských krajín.
12 V súvislosti s Bhaktisiddhántom Sarasvatím je zaujímavá debata okolo jeho zasvätenia. Díkšu totiž prijal od sannjásina
menom Gaurikišór dása. Podľa niektorých však k tomuto zasväteniu prišlo v Bhaktisiddhántovom sne, či podľa iných
sa inicioval sám pred Gaurikišórovou fotografiou. Niektorí bývalí stúpenci ISKCONu, ktorí týmto verziam
Bhaktisiddhántovej iniciácie uverili, opustili ISKCON a vydali sa hľadať iných guruov. Ak by totiž tieto verzie boli
pravdivé, znamenalo by to, že prišlo k prerušeniu parampary, priamej postupnosti guruov, v ktorej sa odovzdáva pravé
a autorizované učenie, a teda do nej nepatrí Gaudíja Math ani jeho neskorší potomok ISKCON (Brooks 1989: 87).
8
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uviesť, že Bon Mahárádž mal v roku 1934 prednášku aj v hlavnom meste vtedajšej Československej
republiky (Fárek 2004: 32). Vďaka verejným prednáškam a diskusiám, ktoré v Británii táto skupina
zorganizovala, si gaudíjsky višnuizmus zanedlho našiel prvých sympatizantov. Jednou z nich bola
i Daisy Cecilia Bowtell, ktorá sa zakrátko stala Svámího žiačkou a bola zasvätená ako Šrímatí
Vinódévaní dásí a po profesorovi Osmanovi i druhou zasvätenou višnuistkou Západu (Adhikary
1995: 190). Poradie prvých konvertovaných višnuistov zo Západu však nie je také jednoznačné,
keďže podľa Brooksovej verzie už v roku 1930 priamo vo Vrindávane podstúpil iniciáciu istý
Krišna Préma (Brooks 1989: 98-100).
Vinódévaní dásí v Londýne založila višnuistické centrum a zakúpila tu dom, ktorý venovala
kalkatskému Gaudíja Mathu (Adhikary 1995: 191). Gaudíjsky višnuizmus si však na svoj markantný
úspech na Západe musel ešte niekoľko desaťročí počkať. Ten na Západ a neskôr i do celého sveta
dorazil až v šesťdesiatych rokoch minulého storočia so starnúcim bengálskym višnuistom, ktorý
vstúpil do dejín ako Svámí Prabhupáda.
Gaudíjska višnuistická misia a ISKCON
Podľa príslušníkov hnutia ISKCON inicioval misiu gaudíjskeho višnuizmu na Západ
Bhaktisiddhánta Sarasvatí, ktorý na svojich žiakov naliehal, aby šírili mahámantru13 a učenie Šrí
Čaitanju do sveta.
Medzi jeho žiakov patril i Abhaj Čaran Dé narodený v roku 1896 v Kalkate do zbožnej
višnuistickej rodiny. Mladému Abhajovi počas štúdia na univerzite učarilo Gándhího hnutie za
nezávislosť a tak sa v roku 1920 na konci svojho štúdia v rámci rozšíreného bojkotu britských
univerzitných diplomov rozhodol, že diplom z General Assembly´s Institution (dnes známej ako
Scottish Churche College) neprijme ani on. Abhaj sa po ukončení štúdií oženil, zamestnal sa vo
farmaceutickej firme a neskôr si otvoril vlastnú lekáreň. Jeho stretnutie s vtedajšou vedúcou
osobnosťou Gaudíja Mathu, Bhaktisiddhántom Sarasvatím sa o niekoľko desaťročí neskôr ukázalo
ako kľúčové nielen pre Abhajov životný príbeh, ale najmä pre dejiny šírenia gaudíjskeho višnuizmu
mimo Indiu. Podľa Abhajovho životopisca Sastvarúpu dása naliehal Bhaktisddhánta Sarasvatí na
Abhaja už pri ich prvom stretnutí: ,,Kto bude počúvať Čaitanjovo posolsto? Sme závislou zemou. India sa
najprv musí stať nezávislou. Ako môžeme šíriť indickú kultúru, keď sme pod britskou nadvládou?“ (Satsvarúpa
dás 2007: 13).

Mahámantra je ústrednou mantrou hnutia s nasledovným znením: Haré Krišna Haré Krišna Krišna Krišna Haré Haré Haré
Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré. Táto mantra je vďaka pouličným sprievodom a prienikom hnutia do populárnej
kultúry známa aj širšej verejnosti. Podľa učenia hnutia Haré Krišna je prax recitovania mahámantry v súčasnej temnej
dobe (kali júge) najefektívnejším prostriedkom, ako dosiahnuť oslobodenie z kolobehu znovuzrodení. Podľa tradície
gaudíjskych višnuistov sám Čaitanja prorokoval, že jedného dňa sa bude mahámantra spievať v každej dedine a každom
meste po celom svete.
13
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O nádejách, ktoré do Abhaja Bhaktissiddhánta vkladal, však ešte väčšmi svedčí úryvok
z listu, ktorý mu adresoval: ,,Som si celkom istý, že dokážeš naše myšlienky a argumenty vyložiť v angličtine
ľuďom, ktorí nevedia po bengálsky, ani po hindsky. Prospeje to nielen tebe, ale aj tvojim poslucháčom. Som
presvedčený, že sa z teba môže stať veľmi dobrý anglický kazateľ“ (Satsvarúpa dása 2007: 17).
No Abhaj mal v tom čase ako živiteľ rodiny množstvo prozaickejších povinností a otázkam
týkajúcich sa Gaudíja Mathu sa venoval iba v rámci svojich voľnočasových možností. Abhaj sa
začal v súvislosti s obrodzovaním višnuizmu významnejšie aktivizovať až po smrti svojho guru
Bhaktisíddhantu Sarasvatího (1937) a následnom rozpade Gaudíja Mathu, kde sa po Sarasvatího
úmrtí rozpútal boj o moc, ústiaci do rozkladu organizácie na mnohé frakcie (tento stav pretrváva
až dodnes).
V roku 1944 začal Abhaj vydávať vlastný časopis Back to Godhead a pripravoval vlastný
anglický preklad Bhagavadgíty obohatený o vlastné komentáre. Zásadný zlom v jeho smerovaní
nadišiel s rokom 1956, keď sa rozhodol prijať stav sannjás.14 Jeho rozhodnutiu prijať sannjás mala
údajne predchádzať v hnutí Haré Krišna legendárna historka viažuca sa k Abhajovej manželke,
ktorá mala veľkú obľubu v popíjaní čaju. Pre túto slabosť mal však jej manžel, ako ortodoxný
višnuista, vyhýbajúci sa akejkoľvek intoxikácii vrátane konzumácie čaju, cibule alebo cesnaku, len
pramálo pochopenia a počas dlhých rokov ich spoločného manželstva bola táto okolnosť tŕňom
v Abhajovom oku. Jeho pohár trpezlivosti údajne pretiekol vo chvíli, keď sa stratil rukopis jeho
anglického prekladu Bhagavadgíty. Keď začal pátrať po príčinách tejto straty, zistil, že jeho žena
rukopis predala a za utŕžené peniaze si na posedenia s kamarátkami nakúpila čajové koláče.
Nevedno, do akej miery sa pod toto rozhodnutie podpísalo práve údajné ľahkovážne konanie
Abhajovej manželky a nakoľko je táto v hnutí kolujúca legenda vôbec pravdivá, ale historickým
faktom ostáva, že Abhaj v roku 1956 opustil svoju rodinu a presťahoval sa do Vrindávanu.
Vo Vrindávane sa Abhaj uchýlil do malej kutice v priestoroch významného chrámu RádháDámodara, ktorého súčasťou sú aj hrobky dvoch zo šiestich vrindávanských gósvámíov15 či
Čaitanjovho životopisca Krišnadása Kavirádža. Tu mal Abhaj dosť času na to, aby sa mohol začal
naplno venovať prekladaniu do angličtiny a komentovaniu prvých spevov Bhágavatapurány. Abhaj
vo Vrindávane taktiež formálne prijal sannjás, ktorý mu priniesol nové meno. Po prijatí sannjásu sa

Sannjás je v indickej tradícii zakotvenej už v starovekých textoch (dharma šástrach) posledné štádium v živote muža,
ktorý opustí rodinu a všetky sociálne väzby, zriekne sa majetku a stane sa sannjásínom - potulným mendikantom. Do
stavu sannjásu sa však nechávajú iniciovať aj mladí muži a mladé ženy. Výraz sannjásí sa často používa synonymicky
k už vysvetlenému termínu sádhu.
15 Šiesti vrindávanskí gósvámíovia sú svätci gaudíjskeho višnuizmu a podľa tradície i žiaci Čaitanju, ktorí v 16. storočí
v lesnatej oblasti Vrindávanu odhaľovali miesta, na ktorých sa mali odohrávať v puránskych textoch popisované
udalosti z Krišnovho detstva a mládenectva.
14

116

stal Abhajom Čaranáravindom Bhaktivédantom Svámím, ktorý sa stal známy aj ako Svámí alebo
Šríla Prabhupáda.16
Po niekoľkých rokoch strávených vo Vrindávane sa bezmála sedemdesiatročný starec
rozhodol zrealizovať prianie svojho guru. Svámí Prabhupáda sa vybral za Sumatí Mórárdží,
riaditeľkou lodnej dopravnej spoločnosti Scindia, aby mu darovala plavebný lístok na akúkoľvek
loď smerujúcu do USA.
Dňa 13. augusta roku 1965 z kalkatského prístavu vyrazila do USA nákladná loď Džáladúta.
Na jej palube sa nachádzal aj šesťdesiatdeväťročný muž, ktorý mal podľa svojho životopisu vo
vrecku len štyridsať rupií a dvadsať dolárov s oficiálnym pozvaním od istého pennsylvánskeho
podnikateľa indického pôvodu a v kufri mal rukopisy svojich anglických prekladov višnuistických
textov s vrecúškom na višnuistický ruženec.
Po takmer mesiac trvajúcej plavbe zakotvila 19. septembra Džáladútí v newyorskom
prístave a z lode vystúpil starec v šafranovom odeve sannjásínov, ktorý sa mal už o krátky čas stať
otcom globálneho Hnutia pre vedomie Krišnu (Satsvarúpa dása 2007: 40).
V tomto momente je potrebné upozorniť aj na skutočnosť, že podľa tradície sannjasí
nesmie prekročiť oceán, v opačnom prípade o svoj sannjás prichádza (Gross 2011). Už samotná
fyzická cesta Prabhupádu do USA teda túto tradíciu transformovala.
Prabhupáda si svoju cestu do Ameriky azda ani nemohol naplánovať v prajnejšom
historickom čase. Kvetinová revolúcia a kontrakultúra hippies, očarená duchovnými alternatívami
Indie, osobnosti ako Prabhupáda vítala s otvorenou náručou, preto nečudo že jeho zjav i pôsobenie
začali zanedlho priťahovať prvých amerických mladých. O odpore voči hodnotám americkej
strednej triedy a nadšení pre akúkoľvek alternatívu voči materializmu a pokryteckému „nedeľnému
kresťanstvu“ svedčia aj výroky mojich informátorov, z ktorých niektorí sú pamätníkmi
Prabhupádu i obdobia počiatkov hnutia v USA:
,,Bola som klasické dievča americkej strednej triedy a nenachádzala som žiaden zmysel v materialistických
hodnotách svojich rodičov ani v pokryteckom kresťanstve. Tak ako mnohí moji rovesníci som aj ja hľadala nové
cesty prostredníctvom drog. A potom som spoznala hnutie Haré Krišna a Prabhupádu. Bol tak charizmatický, išla
z neho taká milosť a takmer okamžite som pochopila, že toto je presne to, čo som hľadala.“ (Ž., 63r.)
Paradoxne sa k Prabhupádovi odmietajúcemu užívanie akýchkoľvek drog utiekali často práve ich
nadšení užívatelia. Zrejme aj experimenty s drogami a fantazírovanie o duchovných miestach, ktoré
ešte neprepadli materializmu, u mnohých vytvorili dôležitý predpoklad pre prijatie Prabhupádovho
učenia. Túto domnienku potvrdzuje aj americká respondentka:
Je nutné podotknúť, že toto oslovenie v podstate nepozostáva zo žiadneho mena, ale len z titulov. Titulom, či
druhom oslovenia je aj slovo Prabhupáda, s ktorým sa občas môžeme stretnúť aj pri čítaní o iných významných
osobnostiach bengálskej višnuistickej tradície.
16
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,,Pred tým, než som sa zoznámila s Krišna vedomím, nežila som čistým životom. Ešte stále bola éra hippies, užívali
sme veľa drog, pili alkohol, fajčili a tak ďalej. Ale dnes viem, že aj to bolo Krišnova milosť, pretože som cez drogy
spoznala iné stupne reality a keď som spoznala Krišnu, zvrchovanú skutočnosť, nemala som už potrebu takýchto
falošných realít, ktoré mi ponúkali drogy. Moja mama, aj keď bola kresťanka, taká typická americká kresťanka,
nebola nešťastná, keď som sa pridala k hnutiu. Niekedy bývali rodičia oddaných17 z ich rozhodnutia veľmi
nešťastní. Moja mama sa tešila, že som sa zachránila od drog.“ (Ž.1., 63r.).
Psychedelické skúsenosti a orientalistickú imagológiu ako faktory, ktoré sa podieľali na
Prabhupádovej príťažlivosti, zhodnocuje aj jeho životopisec Satsvarúpa dás: ,,Dúfali v ďalšie
psychedelické zážitky a v to, že uvidia tvár Boha a zažijú všetky tie fantastické predstavy a vízie, ktoré si vytvorili
o hinduistickom učení“ 18(Satsvarúpa dás 2007: 75).
Prominentným sympatizantom hnutia sa stal napríklad aj známy beatnický básnik Alen
Ginsberg, ktorý navštevoval ranné spevy mahámantry, nakoľko tvrdil, že pri počúvaní tejto mantry
sa mu darí lepšie znášať doznievajúce účinky LSD (Ibid., 133).
Experimentovanie s drogami a príslušnosť ku kontrakultúre síce neboli nevyhnutné
podmienky pre vstup do rodiaceho sa hnutia, je fakt, že Prabhupádovo hnutie sa spočiatku (aj
z ekonomických dôvodov) rodilo najmä vo štvrtiach amerických metropol s pochybnou povesťou.
Po necelom roku od Prabhupádovho príchodu do USA bola Prabhupádom a jeho prvými žiakmi
11. júla roku 1965 v New Yorku založená organizácia ISKCON alebo Medzinárodná spoločnosť
pre vedomie Krišnu (International Society for Krishna Consciousness). Na jeseň toho istého roku
Prabhupáda udelil zasvätenie (díkšu) a nové višnuistické mená svojim prvým žiakom. Popri
verejných prednáškach začal aj s rozdávaním prasádamu, vegeteriánskeho jedla obetovaného
Krišnovi (Fárek 2009: 25). S rastúcou popularitou hnutia rástli aj jeho príjmy a chrámy ISKCONu
sa pomaly presúvali z „mokrých štvrtí“ do lukratívnejších lokalít. V roku 1968 sa tri manželské
páry oddaných z USA vybrali do Veľkej Británie, aby tu získali ďalších stúpencov hnutia. Obdobie
ich prvotných neúspechov bolo vystriedané budiacim sa záujmom Britov po tom, čo sa
misionárom podarilo naviazať osobný kontakt s členmi legendárnej skupiny Beatles Georgom
Harrisonom19

a Johnom Lennonom. Obaja hudobníci, dobre známi záujmom o indickú

Termín oddaný (v angličtine devotee) sa v hnutí Haré Krišna používa na označenie jeho členov.
V súvislosti s kontrakultúrami či subkultúrami, drogami a záujmom o hnutie Haré Krišna nám nedá nespomenúť
krátku úsmevnú príhodu z nášho výskumu na ekofarme hnutia v Abranovciach pri Prešove, ktorá ilustruje, že čosi
podobné nemusí nutne platiť len pre USA a éru hippies, ale takýto vzťah medzi kontrakultúrou, drogami
a príťažlivosťou hnutia sa môže prejaviť aj v inej ére a v inej časti sveta. Jedného večera na ekofarme si istý tamojší
oddaný sám pre seba spieval úryvok piesne punkovej skupiny Zóna A , v ktorej sa pôvodne spieva: ,,Ráno, na obed aj
večer pivo, pivo, pivo...“ , pričom tento oddaný slovo ,,pivo“ zamenil za slovo ,,Krišna“. Na naše žartovné konštatovanie,
že to je zrejme pravda, že sú všetci ,,krišňáci“ bývalí punkeri, nám tento oddaný promptne a so smiechom odpovedal:
,,To teda nie je pravda, kopec krišnákov sú aj bývalí feťáci.“
19 V hnutí koluje legendárny príbeh o tom, ako chcel George Harrison podstúpiť svätenie od Šrílu Prabhupádu, pri
ktorom zasvätená osoba získava aj nové duchovné meno. Šríla Prabhupáda však Harrisonovu žiadosť odmietol so
17
18
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spiritualitu a ňou motivovanými cestami do Indie, sa významne pričinili o propagáciu i o podporu
hnutia na britských ostrovoch. Onedlho sa hnutie začalo šíriť aj do ostatných krajín západnej
Európy a Austrálie.
S rozmachom hnutia v bohatých západných krajinách rástlo aj jeho imanie, vďaka ktorému
sa mohol Prabhupáda pustiť do veľkých projektov v indickom Vrindávane, Májápure či Mumbai.
Ako vidno, úspech gaudíjskej višnuistickej misie na Západe zároveň dodával takto
transformovanému višnuizmu materiálnu, ale aj ideologickú výbavu pre jeho návrat do Indie.
Obdobie neľahkých skúšok hnutia nadišlo 14. novembrom 1977, keď v chrámovom komplexe
hnutia Krišna-Balarám v indickom Vrindávane Svámí Prabhupáda naposledy vydýchol. Nasledujúce
roky po guruovej smrti sa niesli v duchu mocenských bojov o vedenie vtedy už globálneho hnutia,
ale poznamenali ich aj aféry a kauzy týkajúce sa celého radu obvinení zo zneužívania detí a žien,
nezákonných finančných machinácií, užívania drog či dotieravej a niekedy i podvodnej pouličnej
distribúcie materiálov hnutia, ktoré už niekedy ani nemali nič spoločné s višnuizmom, keďže sa
predávali napríklad aj odznaky s americkou vlajkou na ,,charitatívne účely“ (Fárek 2008).
Aféry hnutia počas tohto turbulentného obdobia výrazne uškodili jeho imidžu v očiach
verejnosti. Organizácia ISKCON zaznamenala v západných krajinách nielen úbytok záujemcov
o toto učenie, ale dovtedy bezprecedentný odlev nezanedbateľného počtu deprimovaných
oddaných.20 Avšak rozmach ISKCONu do sveta sa nezastavil. A vďaka historickým okolnostiam,
akými bol krach socializmu v strednej a východnej Európe sa zrazu hnutiu otvoril nový priestor
pre regrutáciu nových členov a s ním i možnosti „vyrovnať straty“ utŕžené na Západe. Ďalší
zásadný faktor, ktorému hnutie vďačí za obrovské množstvá nových členov, súvisí s globálnym
ekonomickým vývojom a rýchlym rastom indickej ekonomiky. Na pozadí tohto vývoja totiž rastie
a mocnie aj indická stredná trieda, situovaná predovšetkým do prostredia veľkých miest. Na
veľkomestskú a pomerne mobilnú strednú triedu prestávajú pôsobiť väzby na lokálne náboženské
tradície, čím sa jej ľudské kapacity uvoľňujú aj v prospech takých neohinduistických organizácií,
akou je ISKCON. Hinduizmus, ktorý redefinovali a na Západ exportovali moderní a od väzieb
k lokálnej tradícii oslobodení reformátori minulého a predminulého storočia sa takto zo Západu
do Indie napokon navracia a čoraz viac sa tu usádza prostredníctvom moderných a od väzieb
k lokálnej tradícii oslobodených príslušníkov strednej triedy.

zdôvodnením, že on žiadne nové meno nepotrebuje, nakoľko on už veľké duchovné meno má, je predsa ,,synom
Hariho“ (Višnua).
20 Fárek s odvolaním sa na Rochforda píše, že kým bolo v roku 1978 najmenej päťtisíc zasvätených oddaných, v roku
1983 ich bolo už len okolo tisícky (Fárek 2008: 70). Pre detailné spoznanie dejín a okolností etablovania a
inštitucionalizácie ISKCONu čiateľa odkazujeme na českú publikáciu Martina Fárka Hnutí Haré Krišna: institucionalizace
alternativního náboženství (2008).
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Vrindávan ako pútnická destinácia
Vrindávan je jedným z najdôležitejších miest kultu vzťahujúcemu sa k hinduistickému
božstvu

Krišnovi

v celej

Indii.

Na

indické

pomery

neveľký

Vrindávan

patrí

do

severoindického štátu Uttárpradéš a je vzdialený asi 140 km od indického hlavného mesta Dillí. Na
základe údajov z posledného cenzu z roku 2011 má Vrindávan 63 000 obyvateľov. Podľa odhadov
miestnych úradov toto pre viacero hinduistických tradícií sväté mesto každodenne navštívi
približne desaťtisíc pútnikov. Na sviatok Krišnovho narodenia sem však príde až okolo jedného
milióna ľudí 21 (Vyas 2009: 3).
Počiatky tradície putovania do Vrindávanu možno datovať do šestnásteho storočia, teda
do čias Šrí Čaitanju a jeho žiakov. Tí sa podujali vo vrindávanskych lesoch lokalizovať mýtické
miesta

Krišnovho detstva a dospievania popisované v puránach. Na miestach určených

Čaitanjovými žiakmi začali onedlho vyrastať chrámy a svätyne. Výstavbu chrámov a svätýň
nasledoval aj rozmach obývania tohto pôvodne lesnatého a pomerne riedko obývaného rurálneho
územia. Pred nástupom Čaitanjových žiakov (najznámejšia šestica z nich vošla do dejín ako šiesti
vrindávanski gósvámíovia) bol Vrindávan22 skôr názvom pre lesnú oblasť v tejto časti povodia rieky
Jamuny. Od doby vrindávanskych gósvámíov začal Vrindávan pomaly vystupovať z lesných tôní ako
kompaktné mestské sídlo, v ktorom neustále pribúdali nové chrámy, svätyne a miesta kultu.
Niektorí miestni informátori dokonca hovoria o viac než päťtisícke svätých miest vo Vrindávane
a jeho okolí. Množstvo miest kultu však veľmi neprekvapí vzhľadom na fakt, že višnuistická
tradícia Vrindávan považuje za najsvätejšie miesto na Zemi. Vrindávan totiž nie je len tírthou, akýmsi
mostom do duchovného sveta, ale je sám o sebe duchovným svetom a jeho obyvatelia sa
nepovažujú za činných v obyčajných aktivitách, lež za aktérov drámy Krišnových zábav, ktoré tu
ustavične prebiehajú (Brooks 1989: 28).
Podľa kozmologických predstáv mnohých višnuistov, ktoré koncipovali vrindávanskí
gósvámiovia, je najvyššou planétou hmotných i duchovných vesmírov a sídlom Krišnu ako
zvrchovanej božskej osobnosti práve planéta s názvom Golóka Vrindávana (Brooks 1989: 33).
Golóka Vrindávan sa teda manifestuje do pozemského Vrindávanu. Podľa mnohých
višnuistov možno pri istej duchovnej vnímavosti uvidieť neprestajné zábavy Krišnu opisované
v Bhágavatapuráne, alebo ,,spáliť“ svoju karmu niekoľkonásobne rýchlejšie než v ostatných častiach
sveta. Navyše každý, kto sa do Vrindávanu dostane, sa stáva súčasťou Krišnových transcendentálnych

Vzhľadom na indické pomery je však veľmi zložitý presný kvantitatívny odhad pútnickej atraktivity Vrindávanu,
nakoľko celé zástupy indických pútnikov z chudobnejších vrstiev nevyužívajú miestne ubytovacie kapacity či
gastronomické služby, ale spávajú i varia si na uliciach, pri rieke Jamune či pred vstupmi do chrámov.
22 Koncovka vana v slove Vrindávan znamená v sanskrte i hindčine les.
21
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zábav. Počas môjho výskumu vo Vrindávane mi svoj pohľad na Vrindávan vykreslil jeden český
príslušník hnutia ISKCON nasledovne:
,,Do Vrindávanu si nekúpiš lístok, dostaneš sa sem len z Krišnovej milosti a pán Šiva rozhoduje, koho sem vpustí
a koho nie. Musel si vykonať veľa zbožných činov, aby si sa sem dostal. Kto na Vrindávan nie je pripravený, ten
sa sem nedostane alebo odtiaľto utečie. Matka jedného oddaného sem minule prišla navštíviť svojho syna. Už prvý
deň ako tu bola, išla na toaletu a vyliezol odtiaľ potkan. Okamžite sa zbalila a z Vrindávanu odišla. Nemôžeš
sa na to pozerať cez smrad, špinu a prasatá, ktoré na uliciach žerú odpadky. Aj tie prasatá sú súčasťou Krišnových
večných zábav.“ (M., 30r.)
Mystická kvalita pripisovaná Vrindávanu, ale aj Indii, istým spôsobom ,,posväcuje“ kultúrny šok
mnohých európskych či amerických oddaných, o čom svedčí aj celý rad principiálne obdobných
výrokov od informátorov z rôznych krajín na margo odpadkov a špiny: ,,Vo Vrindávane aj v celej Indii
každý vidí, čo má vo svojom srdci. Môžeš tam vidieť neporiadok, keď ho máš v srdci. Ale keď sa zaoberáš troška
duchovnou vedou, tak vidíš tam aj ten neporiadok, ale vidíš tam niečo navyše, čo je pod tým neporiadkom skryté, čo
tam je.“ (M., 26r.)
Ďalším špecifickým rozmerom Vrindávanu je i forma vzťahu ku Krišnovi, ktorý môžu višnuisti na
tomto mieste rozvíjať. Ako zhodnocuje šesťdesiatročná francúzska informátorka už niekoľko
rokov žijúca v chráme Gopináth Bhávan susediacom s vychýrenou svätyňou Imli-tála (kde je podľa
tradície zachovaný strom, pod ktorým sedával Šrí Čaitanja): ,,Tu vo Vrindávane môžem ku Krišnovi
pristupovať tak, ako by som si to inde nemohla dovoliť. Samozrejme, že ho aj tu uctievam, ale tu sa k nemu
nemusím klaňať na spôsob: Ó, veľký Bhágaván. On tu nevystupuje ako veľký Bhágaván, ani kráľ ako napríklad
v Dvárake,23 ale ako Bálkrišna, malý chlapec, malý zlodej masla alebo nezbedný mladík, ktorý žartuje s gópiami.
Takže vo Vrindávane sa k nemu môžem stavať ako k svojmu priateľovi, či dokonca ako k svojmu dieťaťu.“ (Ž.,
60r.)
Nie je však možné opomenúť ani fakt, že samotní obyvatelia Vrindávanu, Vradžavasovia, sú
považovaní za ľudí, ktorí sa tu narodili za svoje karmické zásluhy a už ich zrodenie na tomto mieste
ich predurčuje k najvyšším z úrovní vzťahu ku Krišnovi, na ktoré sa bežný smrteľník ani pri väčšej
snahe nemusí dostať. Ako dokladá aj nasledujúci výrok mladého vrindávanského respondenta,
blízky a priateľský vzťah ku Krišnovi je dôležitou súčasťou identity Vradžavasov:
,,My sme automaticky Krišnovi priatelia, už keď sa narodíme. Máme ku Krišnovi veľmi blízko, Krišna bol tiež
Vradžavasi, ako sme my. Rádha bola z Vrindávanu, ako naše dievčatá. Pre vás je to Boh, pre nás je tiež Boh,
ale aj priateľ. Kto môže povedať, že Boh je jeho priateľom?“ (M, 20r.)

Dváraka je mesto na pobreží štátu Gudžarát, ktoré bolo podľa puránských textov kráľovským sídlom dospelého
Krišnu.
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Hoci kultúrne nedorozumenia, ba aj konflikty medzi neindickými oddanými a domácim
obyvateľstvom nie sú vo Vrindávane zriedkavý jav, prinajmenšom zo strany pútnikov môžu byť
interpretované s ohľadom na výnimočnú kvalitu, ktorá je vrindávanskému priestoru pripisovaná,
ako súčasť večných Krišnových zábav. Týmito zábavami sú dokonca vysvetľované aj ,,prešľapy“,
ktorých sa údajne mali v tomto meste dopustiť oddaní z ISKCONu. Príkladom takejto
interpretácie je výpoveď holandskej respondentky žijúcej vo Vrindávane, ktorá opustila ISKCON
a prešla do jednej z tamojších organizácií Gaudíja Mathu. Informátorka sa netají výhradami voči
ISKCONu a hovorí aj o takých vážnych obvineniach, ako je vražda nepohodlného oddaného,
údajne iniciovaná autoritami vrindávanskeho ISKCONSkého chrámu a zrealizovaná jedným
z miestnych gangov: ,,Nie všetci ľudia, ktorí chodia do Vrindávanu alebo ktorí tu žijú. sú dobrí alebo spirituálne
vyvinutí. ISKCON tu urobil veľa naozaj škaredých vecí, sú tu gangy, zlodeji, podvodníci. Ale aj to je súčasť
Krišnovej líli (zábavy). Takže sa na to pozerám tak, že Krišna to tak zariadil, aby sa tu diali aj takéto veci, ale
zároveň ma to hnevá a chcela by som túto situáciu zmeniť. A aj to je súčasť Krišnovej hry vo Vrindávane, však?“
(Ž, 62r.).
Avšak iní informátori tvrdia, že fyzická prítomnosť vo Vrindávane ešte nemusí znamenať, že sa
v ňom človek skutočne nachádza. A naopak, človek, ktorý sa ocitne na úplne inom mieste, môže
byť vo Vrindávane napriek tomu prítomný, aj keby ho nikdy pred tým nenavštívil. Ako píše Brooks:
,,Za týmito dvomi Vrindávanmi (pozemským a nebeským, pozn. M.K.) je ,,Vrindávan mysle“ ako
psychologické rozšírenie Krišnovej nebeskej a pozemskej rezidencie. Višnuistické texty indikujú, že jeden
z primárnych zdrojov pre dosiahnutie dokonalosti ľudskej existencie je žitie vo Vrindávane. Ak psychická
prítomnosť v pozemskom Vrindávane nie je možná, potom je kultivácia psychologického stavu, kde je Krišna
ťažiskom vedomia, rovnako účinná. Výsledkom fyzickej prítomnosti v pozemskom Vrindávane a dosiahnutia
zmeneného stavu vedomia zvaného Vrindávan je, že duša sa v okamihu smrti automaticky posúva do nebeského
Vrindávanu. /..../ Pre ,,čistého oddaného“ tento mentálny Vrindávan existuje takým spôsobom, že každé miesto
sa môže stať takým, akým je Vrindávan. Je to stav mysle, ktorý môže bhakta dosiahnuť buď spontánne, alebo
neustálou snahou prostredníctvom duchovných praktík, ako je spievanie Krišnových mien, rituálne uctievanie,
meditácia a štúdium svätej literatúry“ (Brooks 1989: 29-30).
Hoci by sa teda dal Vrindávan na duchovnej ceste uctievačov Krišnu aj obísť, kvôli všetkým
jeho pripisovaným kvalitám pútnikov toto miesto priťahuje priam magnetickou silou. No táto sila
vrindávanskej atraktivity nepôsobila vždy rovnako intenzívne a obrovský prúd pútnikov sa sem
začal valiť najmä od roku 1975, kedy tu Medzinárodná spoločnosť pre vedomie Krišnu postavila
chrám Krišna-Balarám Mandir. Síce nemožno tvrdiť, že by Vrindávan nebol destináciou pútnikov už
od čias šiestich gósvámínov, ale do času, kým sa tu etabloval ISKCON, stál jeho pútnický význam
v tieni oveľa vyhlásenejších pútnických miest Indie a mal väčšmi regionálny než celoindický
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charakter (snáď s výnimkou višnuistov z ďalekého Bengálska či Urísy). Závažné zmeny na všetkých
úrovniach života vtedajšej vrindávanskej dediny, ktoré tu naštartovali európski a americkí višnuisti
pod vedením ich bengálskeho guru potvrdzuje aj prekvapenie štyridsaťšesťročnej indickej
informátorky žijúcej v USA, ktorú sme zastihli počas jej návštevy rodného Vrindávanu po
tridsiatich rokoch. Podľa jej odhadu je tu dnes dvadsaťnásobne viac ľudí, než v časoch jej mladosti.
Nárast záujmu o Vrindávan pripisuje práve ISKCONu, ktorý podľa nej pozdvihol tamojší
náboženský život a ,,dodal nové palivo miestnej náboženskej tradícii“. Informátorka si takisto
nespomína na ,,tlačenicu“ v samotnom chráme Krišna-Balarám, ktorý kedysi navštevovali takmer
výlučne neindickí višnuisti a dnes väčšiu časť tvoria práve Indovia. Dosiaľ bezprecedentný rast
záujmu o Vrindávan zo strany Indov nepotvrdzuje len letmý pohľad na návštevníkov chrámu, ale
aj znalci čísiel vypovedajúcich o obyvateľoch ISKCONského chrámového komplexu, ktorí sa
venujú jeho každodennému chodu. Snaha o získanie takýchto informácií nás priviedla
k mexickému oddanému (M., 42r.), podľa ktorého žilo v Krišna-Balarám mandire v roku 1986 až
dvestotridsať oddaných a z toho pätnásť až dvadsať Indov, naproti tomu dnes tu žije okolo dvesto
oddaných a z toho neindických je približne len dvadsaťpäť.
Skutočnosť, že obrovské množstvo návštevníkov, ale už aj obyvateľov chrámu pochádza
z Indie, však v žiadnom prípade neznamená, že by zo strany domáceho obyvateľstva prišlo
k všeobecnej akceptácii ISKOCNského projektu.
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Obr. 1. Časť ISKCONského chrámového komplexu Krišna-Balarám Mandir vo Vrindávane.
(fotografia: Matej Karásek)
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Podoby percepcie ISKCONu medzi obyvateľmi Vrindávanu
Ak americký antropológ Charles Brooks, ktorý sa vo Vrindávane pohyboval v
osemdesiatych rokoch minulého storočia píše o pomaly miznúcom dešpekte či rodiacich sa
stratégiách miestnych obyvateľov, prostredníctvom ktorých sa začínali prispôsobovať radikálne
novej sociokultúrnej i ekonomickej situácii, ja musím po troch dekádach od jeho výskumu
konštatovať, že mnohé z problémov opisovaných v jeho podnetnej publikácii24 ostávajú
v mnohých smeroch i naďalej aktuálne.
Aj keď dozaista treba s Brooksom i našimi informátormi súhlasiť v tom, že o súčasnú
popularitu Vrindávanu (a taktiež o širokú znalosť o jeho existencii vo svete, ale aj v Indii) sa zaslúžil
predovšetkým ISKCON a vďaka nemu sem začali prúdiť niekoľkonásobne väčšie davy indických
pútnikov, zdá sa, že obľúbenosť samotného vrindávanského chrámu vybudovaného a
spravovaného ISKCONom ešte stále veľa domácich Vradžavasov obchádza. Hoci sa čoraz viac
Indov pridáva k organizácii ISKCON, v jej radoch by sme márne hľadali viac než len hŕstku
Vradžavasov. Atraktivita ISKCONu, ktorou táto organizácia priťahuje mnohých Indov – aspoň
z ohľadu na sociálnu situáciu, z ktorej indickí regrúti do ISKCONu prichádzajú – pripomína
nadšenie pre západnými diskurzmi podmienené reformácie hinduizmu zo strany hinduistickej
inteligencie a hinduistických elít predminulého storočia. Hnutie totiž nachádza medzi indickou
verejnosťou nových členov v drvivej väčšine prípadov v radoch ľudí, ktorí ˗ podobne ako ich
predchodcovia z koloniálnych čias ˗ pochádzajú z veľkých miest, sú ekonomicky dobre založení
a často dôverne oboznámení so západnými kultúrnymi modelmi. Záujem o ISKCON zo strany
takýchto ,,westernizovaných“ Indov zaznamenal i Brooks v čase jeho výskumu a túto
situáciu komentuje nasledovne:
,,Pre niektorých pútnikov, špeciálne ľudí z urbanizovaných vyšších tried, provokuje ISKCONská skúsenosť
dramatický návrat k tradičnému náboženskému systému, ktorý bol odmietnutý v prospech vedeckého obrazu sveta.
Tento fakt pre nich zabezpečuje druh nového vyriešenia konfliktu, ktorý v ich vnímaní jestvuje medzi hinduizmom
a modernou realitou - variabilnú integráciu Východu a Západu“ (Brooks 1989: 108).
Podľa našich indických informátorov, ktorí sa aspoň v styku s cudzincom nebránia zaradiť
do modernej a zo Západu importovanej ,,kastovej“ kategórie zvanej middle class či upper middle class,
je pre nich (nielen virndávansky) ISKCON veľmi príťažlivý najmä kvôli čistote chrámov, bohatosti
a honosnosti uctievania Krišnu i časovej presnosti obradov a programov. Zrejme je na mieste
vysloviť predpoklad, že by kvantitatívny sociologický výskum mohol odhaliť významné korelácie
medzi prudkým rastom indickej strednej triedy (ktorá získava svoj pomerne vysoký sociálny status
aj prostredníctvom preberania niektorých kultúrnych modelov Západu a rozvíja svoj ekonomický
24

Charles Brooks: Hare Krishnas in India, 1989.
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potenciál úzkym obchodným či pracovným kontaktom s partnermi a investormi zo západných
krajín) a zvyšujúcimi sa počtami indických členov ISKCONu.
V čitateľovi by som však len veľmi nerád vytvorili mylnú predstavu o Vrindávane s jedinou
,,atrakciou“ v podobe ISKCONského Krišna-Balarám Mandiru, ktorý je navyše navštevovaný
výlučne neindickým oddanými alebo indickou strednou triedou. Hoci je zásluha ISKCONu na
popularizácii Vrindávanu i v samotnej Indii neodškriepiteľná, davy Indov – ktoré sem podľa
viacerých indických i vrindávanskych informátorov nasledovali zástupy višnuistov zo Západu – sa
v chráme ISKCONu nemuseli vôbec zastaviť, ale vybrali si iné zo stoviek náboženských
pozoruhodností Vrindávanu a jeho okolia. A naopak, povedzme prítomnosť nemajetného pútnika
nízkeho kastového pôvodu zo susedného štátu Rádžastán, potulného šivaistického sádhua, či hoci
aj obyvateľa Vrindávanu v chráme Krišna-Balarám vonkoncom nemusí predznamenávať ich
afiliáciu s ISKCONom, ba dokonca ani so žiadnou špecificky vyhranenou formou višnuizmu.
Odpoveď na motivačné faktory účasti na obradoch a programoch tohto chrámu u Indov,
nepatriacich k hnutiu možno nájsť v malej koncentrácii širokých más indickej spoločnosti na
teologické a dogmatické rozdiely medzi jednotlivými smermi a v ich schopnosti integrovať
rôznorodé náboženské prvky do celistvého systému. Inými slovami, miestni i pútnici, ktorí
navštívia Krišna-Balarám Mandir, aby vzdali úctu Krišnovi či Rádhe, tak robia jednoducho preto,
lebo Krišnu považujú za boha, ktorého si treba uctiť. V týchto prípadoch zjavne nie sú príliš veľkou
témou teologické detaily a podstatné ostáva len to, že návštevníci sú schopní ,,prečítať“ im dobre
známe náboženské symboly a vedia sa zapájať do náboženských obradov. Indickí informátori do
ISKCONského chrámu však prichádzajú aj zo zvedavosti, aby uvideli kuriózny úkaz uctievania
indických božstiev ,,bielymi“ ľuďmi.
Mnohí indickí, ale i vrindávanski respondenti a návštevníci chrámu aspoň v čase sviatkov
reflektujú vo Vrindávane zrejme bezkonkurenčne najhonosnejšiu výzdobu, ktorú si mnohé iné
vrindávanske chrámy bez podporovateľov v bohatých západných krajinách a menším záujmom zo
strany ekonomicky produktívnejších indických sociálnych vrstiev, nemôžu vždy dovoliť. Pre bližšiu
predstavu o tejto okázalosti možno uviesť výpoveď jedného zo zasvätenejších informátorov,
pôsobiaceho v chrámovom komplexe, podľa ktorého vyšli náklady na kvetinovú výzdobu, šaty pre
sochy božstiev a iné dekorácie k sviatku Džanmaštamí zhruba na pol milióna rupií (vyše šesťtisíc
euro). Hoci pre niektorých informátorov sú tieto investície nepredstaviteľnými sumami, považujú
ich za prejav ,,veľmi peknej služby Krišnovi.“
Avšak, ako náš výskum ukázal, bohatstvo ISKONSKého chrámu nemusí byť vždy
dôvodom na obdiv tejto organizácie: ,,V ISKCONe je priveľa ľudí viac zainteresovaných do materiálneho,
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než duchovného. Ale Krišna nepotrebuje luxus. Mnohí ISKCONskí púdžáríovia 25 zdobia múrti,26 pritom ale
nemyslia na Krišnu, ale na to, že oni sú najlepší púdžáríovia, lebo najkrajšie ozdobili.“ (M., 40r.)
Bohatstvo sa neraz stáva terčom kritiky ISKCONu zo strany návštevníkov i domácich. Istý
višnuistický sannjásin z rádu Rámanandí nám podáva stručný, ale o pohľade mnohých Indov
veľavravný, komentár:
,,Oni rešpektujú iba peniaze. Majú veľa ryže, masaly, všetkého.“ (M., 38r.)
A starší Vradžavasi sediaci povedľa neho len dodáva: ,,Biznis.“
Lenže zdá sa, že biznis je často tým najhlavnejším hýbateľom vzťahu i sprostredkovateľom
kontaktu medzi Vradžavasmi a zahraničnými oddanými, ktorý sa na prvý pohľad môže zdanlivo
prejavovať ako výsledok všeobecného prijatia ISKCONu a jeho oddaných u domácich
obyvateľov. Tento rozmer vzťahu miestnych obyvateľov k hnutiu – okrem hlavnej pointy snáď
odrážajúci aj svetonázorový stret Indov so vzdelaním ovplyvneným západnými diskurzmi s Indmi
operujúcimi skôr v systéme tradičných paradigiem – komentuje indický oddaný ISKCONu
z Váránasí:
,,Nevzdelaní ľudia nemajú radi ISKCON ani jeho oddaných a vzdelaní ho majú radi. Nevzdelaní sa smejú na
bielych dievčatách v sárí. /.../ Lokálni ľudia nemali radi Indov navštevujúcich Krišna-Balarám a pýtali sa: Je tu
veľa hinduistických chrámov, tak prečo ideš do západniarskeho chrámu? Mali radi Západniarov kvôli biznisu, ale
nie pre vedomie Krišnu.“ (M, 38r.)
Pri letmom a s miestnymi faktami málo oboznámenom pohľade na Vrindávan sa zdá,
akoby domáci a cudzí višnuisti zdieľali navlas rovnakú tradíciu višnuistickej teórie i praxe.
Prechádzku vrindávanským Loi Bazárom rušia výkriky: ,,Haré Krišna“, ktorými tamojší obchodníci
zdravia a lákajú potenciálnych kupcov zo zahraničia, a ktorým nahrádzajú medzi miestnymi
obvyklejší pozdrav ,,Rádhe-Rádhe“ alebo ,,Rádhá-Šjam“. Nejeden obchodík má na stene prilepené
fotografie Svámího Prabhupádu alebo iných guruov hnutia, certifikáty celoživotného členstva
v ISKCONe, či zvláštnu ,,škatuľku“, v ktorej akýsi robotický hlas, zrejme v duchu automatizácie,
od skorého rána až do neskorého večera dookola recituje mahámantru. Až bližšie oboznámenie sa
s vrindávanskou situáciou nám osvetlí, že takáto atmosféra nemusí byť výsledkom rozmáhajúcej
sa popularity ISKCONu, lež väčšmi následkom vyberavosti zahraničných oddaných, ktorí sa
nezriedka zdráhajú obchodovať s domácimi s neurčitou či dokonca pochybnou – ako vravia
oddaní označujúc ,,neautorizované“ alebo ,,deviantné“

výklady višnuizmu – sektárskou

náboženskou orientáciou. Podobne nemožno s určitosťou rozlíšiť, či je umiestňovanie sôch
Svámího Prabhupádu (niekedy aj v životnej veľkosti) v niektorých chrámoch dôsledkom lokálnej

25
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Obradníci.
Murtí označuje sochu alebo iné plastické stvárnenie božstva.
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identity, hrdej na osobnosti višnuistických smerov, ktoré svet oboznámili s Vrindávanom
i višnuizmom a inšpirovali dokonca aj morálne zatracovaných a ekonomicky obdivovaných
Západniarov nasledovať ho, alebo sú tieto murtí skôr prostriedkom na získanie financií do
chrámových truhlíc na peňažné príspevky od zahraničných višnuistov, ktorí sa počas svojich
parikram27 zastavujú v jednotlivých chrámoch Vrindávanu. Nech je to akokoľvek, čitateľ
dôvernejšie oboznámený s kultúrnym prostredím Indie, nám dá zrejme za pravdu, že odpoveď
snáď len ťažko hľadať v izolácii ekonomického od náboženského, ale situáciu možno
interpretovať skôr ako totálny sociálny fakt a výsledok ,,holistického“ prístupu miestnych
obchodníkov a správcov chrámov, ktorým Prabhupádova podobizeň prináša zákazníkov alebo
donátorov, a súčasne je predmetom ich úprimného kultu. Dokonca by mohla byť na mieste aj
cynická poznámka zainteresovanejšieho čitateľa, ktorý by povedal, že Prabhupáda sa stal u
dotyčných predmetom kultu aj preto, lebo sa im postaral o priazeň bohyne Lakšmí28 prinášajúcej
bohatstvo a blahobyt.
Samozrejme, nemožno jednoznačne tvrdiť, že motivácie obchodníkov musia byť spravidla
zištného charakteru, no je nesporné, že ťažisko osobnej konfrontácie medzi neindickými oddanými
a domácim obyvateľstvom v najväčšej miere väzí práve v oblasti obchodu a služieb. Navzdory
tomu, že mnohí Vradžavasovia z prítomnosti oddaných z najbohatších krajín sveta i nebývalo
profitujú, v meste sa nájde i veľa takých, ktorí zakúšajú najmä tienistú stránku ,,náboženského
turizmu“ v podobe lokálnej cenovej inflácie a zdražovania služieb i niektorých tovarov.
Vrindávan síce zažíva dosiaľ nevídaný rozmach zrejme súvisiaci aj so štátnou podporou
a propagáciou zo strany štátu Uttarpradéš, ktorý prišiel o Haridvár29 a obrovskými projektmi
developerov z indických metropol, no niektorí obchodníci, ktorí z návštevnosti Vrindávanu ešte
donedávna profitovali, pomaly začínajú o svoje zisky prichádzať. A ak môžeme veriť nášmu
respondentovi, majiteľovi stánku s devocionáliami v časti Ráman Réti, len niekoľko metrov od
múru ohraničujúceho areál komplexu Krišna-Balarám, krivka ziskovosti padá pomerne prudkým
tempom. Zdá sa, že táto krivka klesá v súlade s poklesom popularity ISKCONu v krajinách, kde
Parikramá je rituálne obchádzanie okolo oltáru, svätého miesta či v tomto prípade cesta so zastávkami na svätých
miestach a v chrámoch Vrindávanu.
28 Pre zaujímavosť dodajme, že v žargóne oddaných z ISKCONu po celom svete sa meno tejto bohyne používa ako
synonymum pre slovo peniaze, ktorému sa oddaní vo vzájomnej komunikácii vyhýbajú. Na margo tohto výrazu
i ekonomických vzťahov medzi ISKCONom a obyvateľmi Vrindávanu ešte uveďme, že Brooks v osemdesiatych
rokoch minulého storočia zaznamenal vo vrindávanskom areáli ISKCONu (kde sa nachádza aj reštaurácia a obchody)
nápisy so znením ,,Keep Lakshmi in ISKCON“ (Drž Lakšmí v ISKCONe), ktorými chcela organizácia obmedziť
nakupovanie inde než v obchodoch, ktoré sú jej súčasťou (Brooks 1989). Ceny v indických obchodoch však boli v čase
nášho vrindávanského pobytu (a s najväčšou pravdepodobnosťou aj v čase, keď tam bol Brooks) výrazne nižšie než
v tých, ktoré patrili ISKCONu.
29 Haridvár je jedným zo štyroch miest, kde sa raz za niekoľko rokov odohráva Khumb Mélá, najväčší náboženský
festival sveta s účasťou odhadovanou až do závratných sedemdesiatich miliónov návštevníkov. Pred niekoľkými rokmi
sa toto mesto stalo súčasťou susedného Uttarákhandu a Uttarpradéš tak prišiel o nemalé ekonomické zisky
z haridvárskej posvätnosti.
27
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sa rodil a prvotne vyvíjal a s jej nárastom v štátoch, kde bol záujem o nové náboženské hnutia
obmedzovaný a brzdený socialistickou ideológiou. Kým počas nášho prvého stretnutia tento
obchodník o žiadnych existenčných starostiach nerozprával, o rok neskôr sa s prekvapujúcou
úprimnosťou a žartovným tónom v hlase nechal počuť, že jeho stánok je na tom čoraz horšie:
,,Už to nie je, ako predtým. Niekedy sem chodili Západniari a biznisu sa darilo. Teraz chodí Západniarov stále
menej a menej a namiesto nich prichádzajú Rusi. Ale podvádzať Rusov už nie je také ľahké. Každá cena sa im
zdá vysoká. Premýšľam, že tento biznis ukončím.“ (M., 33r.)
Percepcia zahraničných oddaných zo strany domácich však akiste nie je determinovaná len
ekonomickými vzťahmi a hoci informátori hovoria o obojstranne rezervovanom prístupe, medzi
Vradžavasmi možno zaznamenať pozitívne i negatívne reakcie na prítomnosť ISKCONu v ich
meste.
Stopy po opovrhovaní neindickými oddanými a ich praxou možno nájsť v miestnom
synonyme pre chrám Krišna-Balarám, ktorý je všeobecne známy ako vidéší mandir (západniarsky
chrám) i vo výpovediach pamätníkov spomínajúcich si na časy, kedy bola návšteva tohto chrámu
dôvodom pre ohrozenie sociálnej prestíže obyvateľa Vrindávanu a bola lokálnou komunitou,
hrdou na svoj unikátny a diskrétny vzťah s Krišnom, náležito odsudzovaná. Na prvotný dešpekt
reagovali aj ISKCONské autority, ktoré sa snažili u domácich dosiahnuť uznanie zahraničných
oddaných ako plnohodnotných višnuistov. Jedným z prejavov tejto snahy bolo aj vydanie akéhosi
manuálu pre kontakt a interakciu zahraničných oddaných s domácim obyvateľstvom z roku 1983,
ktorý poučoval o prijateľnom správaní sa v novom kultúrnom prostredí. Uveďme niekoľko bodov
z tohto letáku:
,,Vždy sa snažte vytvárať dobrý dojem z ISKCONu.
Na verejnosti sa správajte rezervovane.
Dámy by mali mať vždy zakryté hlavy.
Nikdy nejedzte ľavou rukou.
Nezaobstarávajte si hotové jedlá z vonkajších obchodov.
Preukazujte rešpekt každému, koho vo Vrindávane stretnete bez ohľadu na jeho postavenie.
Nesocializujte sa s vodičmi rikší, zametačmi a inými ľuďmi z nižších tried.
Nehádajte sa s vodičmi rikší ani obchodníkmi.
Vždy noste miešok na džapa-málu a odriekajte mahámantru na verejnosti.
Ukazujte plný rešpekt rieke Jamune.
Robte rituálne kúpele, ale nikdy neplávajte pre zábavu ani nevyvádzajte na verejných ghátoch30“. (ISKCON
prevzaté z Brooks 1989: 127 )
30

Ghát je vstup k rieke zväčša tvorený dlhými schodmi a plošinami na jej brehu.
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Ťažkosti s prijatím zo strany miestnych sprevádzali ISKCON už od počiatku vrindávanskej misie.
Prabhupádov životopisec napríklad spomína nepríjemnú udalosť súvisiacu s vykopaním jamy na
pozemku budúceho Krišna-Balarám mandiru, kde bola rituálne uložená socha mýtického hada
Ánanta-šéšu, ktorý mal na sebe symbolicky niesť budovu chrámu. Na druhý deň však Prabhupádovi
žiaci so zdesením našli jamu znesvätenú odpadkami a fekáliami (Satsvarúpa dása 2007).
Rešpekt voči ISKCONu sa Prabhupáda pokúšal dosiahnuť snahou o legitimizovanie
prítomnosti jeho organizácie vo Vrindávane. Prostriedky na legitimizáciu ISKCONu Svámí
nachádzal

dokonca

aj

za

pomoci

Sadá

Džívatláliho,

predsedu

dodnes

výrazne

aktívnej a fundamentalistickej hinduistickej organizácie Višva Hindu Parišad, ktorá sa mala
angažovať vo veci potvrdenia hinduistickej autenticity ISKCONu. Na lokálnej úrovni sa
o legitimizáciu prítomnosti hnutia pokúšal povolávaním miestnych bráhmanov na vykonanie
obradov, ako bolo napríklad osádzanie sôch božstiev v novopostavenom vrindávanskom chráme
(Satsvarúpa dása 2007).
A hoci aj dnes pojem videší mandir v jazyku miestnych vytrvalo nahrádza oficiálne označenie
ISKCONského chrámu, toto slovné spojenie nemusí byť vždy vyslovené opovržlivým tónom, ale
môžu sa za ním skrývať i isté sympatie či aspoň zhovievavosť. O zmesi pohŕdania amorálnym
a pomýleným Západom a sympatií k oddaným, ktorým sa zo svojho ,,západniarstva“ podarilo
vymaniť, svedčí aj krátky vrindávanský zážitok istého slovenského oddaného:
,,Raz sme išli ešte s jedným oddaným po Vrindávane a bolo strašne horko, tak sme si sadli na kraj ulice, že si
odpočinieme. Boli sme vo vaišnavskom oblečení, mali sme džapy.31 Ten druhý oddaný si ľahol a ja som sedel a trochu
som si čentoval (recitoval mahámantru) a v tom okolo nás prejde taký pán s dvomi malými synmi a oni sa na
nás tak uprene pozerali. Aj na chvíľu zastali. A ten ich otec na nás ukázal a tým chlapcom povedal len toto:
,,Džagaj a Madhaj.32“ (M, 25r.)
Aj keď je dnes nálada vo Vrindávane voči cudzím višnuistom priaznivejšia, v spolužití miestnych
a oddaných predsa len jestvujú isté bariéry. Výrazným príkladom týchto bariér je percepcia
ISKCONských bráhmanov. Hoci môžeme byť v uliciach Vrindávanu občas svedkami situácie, keď
sa postaršia žena pristavuje pri okoloidúcom bielom bráhmanovi v šafranovom odeve, aby sa mu na
znak úcty dotkla chodidiel, len ťažko sa môžeme stotožniť s oddanými, ktorí si tento akt vysvetľujú
ako prejav rozvíjajúcej sa akceptácie bráhmanského statusu ISKCONských oddaných. Domnievam
sa, že takéto vzdanie úcty zväčša nie je vyvolané vďaka dešifrovaniu bráhmanských symbolov, ale
deje sa skôr na základe vyhodnotenia uctenej osoby ako odriekavého askétu či svätca.33 Akokoľvek
Višnuistický ruženec.
Džagaj a Madhaj sú dvaja nepolepšiteľní lotri z Čaitanjových hagiografií, ktorí sa po útoku na bengálskeho svätca
a Čaitanjovho pobočníka Nitjánandu predsa len nečakane obrátili a stali sa Čaitanjovými nasledovníkmi.
33 Pre presnosť dodajme, že tento úkon je v Indii gestom preukazovaným akejkoľvek osobe, ktorú si dotýkajúci sa váži
a nemusí sa spájať s jej nábožnosťou.
31
32
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môže ISKCON odmietať dedičný princíp kastovej príslušnosti (a paradoxne – akokoľvek s týmto
odmietaním môžu miestni višnuisti súhlasiť), sociálna realita Vrindávanu je nastavená takým
spôsobom, že nemôže umiestniť neindických bráhmanov na vrcholné pozície kastového systému.
Domáci síce môžu sympatizovať s polepšenými ,,Džagajmi a Madhajmi“, no už len skutočnosť,
že sa narodili mimo svätej Bháratavarše a mimo kastového sociálneho usporiadania ich z
,,bráhmanstva“ automaticky diskvalifikuje. Nehovoriac už o tom, že svet, kde sa narodili, je neraz
chápaný ako morálne poklesnutý a oddaní z neho prichádzajúci sú skutočne v očiach domácich
bývalí ,,Džagajovia a Madhajovia“, ktorí ešte donedávna jedli hovädzie mäso a pili alkohol. Zrejme
si možno ľahko domyslieť, o čo odvážnejšie musí vyznievať ich ambícia o dosiahnutie pozície
náboženskej autority pre rodiny, ktoré nie sú len Krišnovými priateľmi ako ,,bežní“ Vradžavasovia,
ale svoj pôvod hrdo odvodzujú od niektorého z uctievaných vrindávanských gósvámíov.
Ak si na tomto mieste môžem dovoliť malú špekuláciu, podľa mojej mienky je dokonca
pravdepodobné, že by domáci zahraničných oddaných obchádzali s dešpektom a odporom
a správali sa k nim ako k rituálne nečistým bezkastovým, a teda nedotknuteľným v prípade, že by sem
začali prúdiť o niekoľko desaťročí skôr. Veď hrozba straty príslušnosti ku kaste visela aj nad
rodenými Indmi, ktorí sa rozhodli odísť na štúdiá do Veľkej Británie, ako nám okrem iných zdrojov
farbisto vykresľuje dilemy niektorých svojich poviedkových hrdinov aj slávny bengálsky spisovateľ
Rabindranáth Thákur.
Podľa Brooksa je podmienkou na dosiahnutie bráhmanského statusu uznanie zo strany
vrindávanskych bráhmanov. No zdá sa, že tí sa zdráhajú takýchto bráhmanov akceptovať, hoci by
k nim aj prechovávali sympatie.
Prípad spomínaný Brooksom je natoľko kuriózny a zároveň taký výpovedný, že mi nedá
nespomenúť jeho informátora. Informátor bol takisto bráhman a riešil problém, ktorý je u
hinduistov neraz problémom priam existenčným. Mal totiž až sedem dcér a v rozhovore s ďalšími
bráhmanmi lamentoval nad obrovskými nákladmi spojenými s vydajom (medzi hinduistami dáva
rodina nevesty veno). Brooksov respondent povedal, že by možno svoju dcéru vydal aj za
ISKONského oddaného, na čo americký antropológ reagoval poznámkou, že v takom prípade teda
musia byť títo zahraniční bráhmani bráhmanmi v sociálnom aj spirituálnom zmysle. Azda každý, kto
sa aspoň trochu zaoberal problematikou indického kultúrneho priestoru, už očakáva smer, kam sa
bude reakcia na antropológovu poznámku uberať. Informátor odpovedal jedinou vetou: ,,V tomto
prípade áno“ (Brooks 1989: 158).
Brooks už nepíše, či k sobášu aj skutočne prišlo, no takýto prípad je skutočne ojedinelý
a nik z našich respondentov si na žiadny podobný nespomenul. Prinajmenšom vo Vrindávane
nebola našim respondentom známa ani situácia, kedy by sa miestna žena z akejkoľvek kasty vydala
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za zahraničného oddaného. Na strane druhej sú známe sobáše miestnych mužov s cudzinkami
z ISKCONu: ,,Niekedy sa stane, že sa lokálny muž ožení so západnou oddanou. Ale takí muži väčšinou nie sú
úprimní a robia to preto, aby sa dostali do USA, Austrálie alebo Európy.“ (M., 52r.)
Neindickí bráhmani nielenže doteraz nedosiahli plné uznanie svojho statusu, ale sa im ako bráhmanom
ani funkčne nepodarilo preniknúť do siete sociálnych vzťahov Vrindávanu. Počas nášho výskumu
sme sa nestretli s prípadom, kedy by bol neindický bráhman pozvaný na vykonanie niektorého z
obradov pre rodiny Vradžavasov. Jednotlivé rodiny sú zjavne spojené klientskym vzťahom
s vybranými bráhmanskými rodmi už po celé generácie a zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by
plánovali meniť doterajších poskytovateľov takéhoto druhu služieb za bráhmanov z cudziny.
Ako vidno, nie je možné vyriecť všeobecné konštatovanie o sociálnej percepcii
zahraničných višnuistov zo strany Vradžavasov. Ukazuje sa, že popri domácich, aspoň deklaratívne
zdieľaných diskurzoch upotrebiteľných pre vytváranie vzorov tejto percepcie34 možno hovoriť aj
o individuálnej percepcii ,,cezpoľných“ višnuistov, ktorá je vo Vrindávane utváraná, a súčasne
obmedzovaná situačným, ekonomickým alebo sociálno stratifikačným kontextom. Miera integrácie
zahraničných oddaných však vôbec nemusí súvisieť ani s mierou sympatií a individuálneho
uznania miestnym obyvateľstvom, lež skôr s pevnejšie určenými sociálnymi vzťahmi v lokálnej
komunite.
Avšak vec sa vo Vrindávane komplikuje ešte aj o rozmer percepcie Vradžavasov (ale aj Indov
všeobecne) zo strany ISKONSkých oddaných. Táto percepcia priamo súvisí so špecifickou
diskurzivitou hnutia, ktorá má mnoho dočinenia s orientalistickými a koloniálnymi diskurzmi
o Indii a je globálne rozširovaná aj prostredníctvom ISKCONských textov a neobyčajne
mobilných ,,lietajúcich“ guruov.
Spôsoby, akými sa ISCKON snaží integrovať do lokálnych štruktúr Vrindávanu sa javia
byť výsledkom tých istých diskurzívnych a kolonializmom determinovaných činiteľov, ktoré stáli
nielen za voľakedajším zrodom nových interpretácií hinduizmu a pripravením cesty pre ich úspešný
vývoz z Indie, ale súvisia aj s postupným návratom takto reinterpretovaného hinduizmu do svojej
krajiny pôvodu. Tieto diskurzy výrazne poznamenávajú podobu každodennej sociálnej praxe
a interakcie s miestnymi obyvateľmi i s miestnou tradíciou. A táto prax sa v mnohých ohľadoch na
kolonizáciu skutočne ponáša. Prinajmenšom na kolonizáciu tradícií, miest a významov.

34 Je

to napríklad presvedčenie o privilegovanom vzťahu medzi Krišnom a Vradžavasmi ako jeden z určujúcich faktorov
lokálnej identity, či metageografické konštruovanie Západu ako amorálnej zeme bez dharmy.
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Diskurz orientalizmu v hnutí Haré Krišna
Druhou prerekvizitou vrindávanskych konfrontácií a interakcií sú vzory percepcie
Vradžavasov prevládajúce v hnutí Haré Krišna. Tie sa podľa našich zistení od všeobecnejších
diskurzov o Indoch líšia len v tom, že obyvateľov Vrindávanu oddaní považujú za privilegovaných
priateľov Krišnu. Avšak, ako som veľakrát zaznamenal, oddaní sa napriek uznaniu ich veľkých
karmických zásluh a zbožných činov Vradžavasov, ktorým bolo dopriate sa na tomto svätom mieste
narodiť, nezdráhajú jedným dychom vyslovovať ľútosť, sklamanie ba niekedy aj opovrhnutie nad
ich pokleskami. ISKCONskí oddaní domácim zazlievajú celý rad vecí: ignorovanie pravej postupnosti
učeníkov a nasledovanie pochybných škôl, výkladov, miestnych guruov i siekt; fajčenie marihuany;
sklony k tantrizmu; hmotársky a prospechársky motivované uctievanie polobohov namiesto nezištnej
služby zvrchovanému Krišnovi; materializmus; kriminalitu; ziskuchtivých obchodníkov; vo
svätých textoch dostatočne neučených a v rituáloch nesvedomitých bráhmanov...
Avšak podobný výpočet vlastností, ako aj podobnú rozporuplnosť výpovedí balansujúcich
medzi obdivom a opovrhnutím nachádzame aj pri všeobecnej charakterizácii inak ,,duchovne
senzitívnych a jemnohmotne senzibilných“ (M., 25) Indov.
Percepcia Indov v hnutí Haré Krišna predstavuje špecifickú modifikáciu orientalistického
diskurzu, a súčasne je akousi teóriou ku kvázi koloniálnej sociálnej praxi hnutia vo Vrindávane.
Preto si priblížme tento diskurz na príklade reprezentatívnej výpovede slovenského oddaného:
,,India je najsvätejšia krajina, ale Indovia už majú iba zvyšky duchovnej kultúry, ktorá ich drží, aby to vôbec robili.
Ale oni až tak nechápu zmysel rituálov, ktoré každodenne vykonávajú. Ale svojím spôsobom sú zbožní, ale nie
duchovní. ISKCONskí Indovia sú takí poeurópštení, lebo máš bežných Indov, ktorí to berú viac-menej
sentimentálne, chodia na sviatky. Tak ako keď máš Vianoce, celý rok nato kašleš, ale raz do roka dodržiavaš tie
obrady. Sentiment. Veľa Indov to berie ako sentiment. Ale chrámoví oddaní, ktorí žijú v chráme, už preberajú
vnútornú kultúru nášho hnutia, ktoré je z väčšej miery zložené z guruov, ktorí sú vlastne Európania. /.../ Takže
nie je to tak, že Indovia Indom, ale je to taký mix. A už aj tí Indovia, ktorí by inak (ak by nevstúpili do
hnutia, pozn. M.K.) boli v nejakom chráme, ktorý je indický mix, dá sa povedať rovno – sekta, keď prídu do
ISKCONu, tak preberajú taký ten štandard. My vlastne udržujeme ich kultúru, na ktorú oni veľakrát už
zabúdajú. ISKCON je medzinárodná spoločnosť, my máme vyšší štandard ako Indovia samotní. Máme vyšší
štandard všetkého. Najprominentnejšie hinduistické centrá riadi ISKCON. Najhlavnejšie chrámy, posvätné miesta
vo Vrindávane sú v našej správe. Takže to nie je tak, ako si tu o nás myslia, že sekta. ISKCON má veľmi silné
postavenie v jadre hinduizmu. My sme to jadro ich náboženstva. Máme takú úroveň, že naozaj nasledujeme tie veci
viac ako Indovia a vlastne uchovávame ich vlastnú kultúru, na ktorú oni kašlú a vo všetkom sa snažia opičiť po
Západe. Neindickí oddaní môžu Indom ponúknuť ich vlastnú identitu, lebo títo ISKCONskí oddaní vedia, čo je
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skutočná India viac ako Indovia. Tí to možno vedia z hľadiska vonkajších rituálov, rôznych zdedených vzorcov, ale
za tie roky prišli o to jedno, o čo tam ide, o čom sú tie védy.“ (M., 25r.).
Vo výrokoch tohto respondenta možno badať mnohé prejavy orientalizmov počínajúc
klasickou predstavou o úpadku voľakedajšej veľkolepej kultúry a náboženstva, cez spochybňovanie
schopnosti domáceho obyvateľstva po vymanení sa z tejto dekadentnej situácie a končiacej
mesianistickou a misionárskou ambíciou po ,,scivilizovaní“ domáceho obyvateľstva (v zmysle
znovunastolenia védskej civilizácie). Tento zostručnený výpočet sa nijako zásadne nelíši od
rétorických prostriedkov orientalistických diskurzov slúžiacich na legitimizáciu mocenských
zásahov niekdajších koloniálnych veľmocí. V ukážkovej výpovedi citovaného respondenta možno
badať viacero znakov totožných s voľakedajšími orientalistickými diskurzmi, v ktorých sa miesi
esencializácia i fascinácia daným kultúrnym priestorom (akcentovaná najmä v rozmeroch temer
mýtického a imaginárneho dávna) s určitou formou dešpektu voči praxi jeho súčasných obyvateľov,
ktorí už nie sú schopní svojpomocne udržať vysokú úroveň svojej dávnej a slávnej civilizácie.
Ústredným rozmerom ,,krišňáckeho“ orientalizmu je pritom predovšetkým text a jeho autorita a
aj vďaka tejto autorite sa diskurz hnutia o Indii a Indoch tak veľmi ponáša na diskurzy o Orientálcoch.
A ak Said tvrdí, že ,,abstrakcie týkajúce sa Orientu a obzvlášť tie, ktoré sú založené na textoch zobrazujúcich
,,klasickú“ orientálnu civilizáciu, majú vždy vyššiu hodnotu než priame svedectvá o modernej realite“ (Said 1998:
339), tak sa zdá, že podobným výrokom by sme mohli postihnúť aj orientalizmy v hnutí Haré
Krišna.
Fascinácia Indiou je v prípade hnutia definovaná najmä kontrastom spirituálnej Indie oproti
materialistickému Západu, no zároveň je sprevádzaná istým opovrhnutím vyjadreným
prostredníctvom rozlišovania detailnejšej protikladnosti medzi ideálnou, nezištnou mystickou
duchovnosťou a reálnou, prospechársky motivovanou a účelovou zbožnosťou.
Orientalistický diskurz v hnutí Haré Krišna sa však vyznačuje špecifickou črtou tkvejúcou
v popieraní afiliácie oddaných so západnou kultúrou a v jej zásadnom odmietaní, ktoré sa okrem
iného prejavuje aj snahou po akulturácii vybraných kultúrnych prvkov Indie. Keď náš vyššie
citovaný respondent so značnou dávkou esencializovania rozprával o zvrátenosti, materializme
a ďalších negatívach Západniarov, namietli sme, že aj ISKCONskí guruovia sú poväčšine zo
západných krajín. Na túto poznámku náš informátor opäť veľmi výpovedne zareagoval:
,,Ale oni si ten mozog vyčistili, tí ľudia, čo sú v ISKCONe, takí autentickí, tak oni so západnou kultúrou nemajú
spoločné nič. My sa snažíme nebyť západná kultúra a je to paradox, Západniari sú ľudia, ktorí vo všeobecnosti
chcú indickú kultúru a duchovno ničiť, ale predsa len sú tam Západniari, ktorí využili svoj rozhľad a nadhľad,
také globalistické videnie, a zároveň nesúhlasia s tým západným postojom. Sami sa očistili od západných negatív,
prijali pôvodné východné učenie a teraz udržujú tú duchovnú tradíciu tých, ktorí zasa hľadajú Západ.“ (M., 25r.)
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Navzdory takémuto špecifickému orientalistickému diskurzu, ktorý odmieta Západ, a súčasne sa
nestotožňuje s terajšou Indiou, pripomínajú postoje oddaných koloniálne paternalistické
a superiórne vystupovanie Západu. Takýto postoj v našom prípade domácemu obyvateľstvu
nepriznáva schopnosť si vlastnými silami udržať svoju kultúru a pôvodné náboženstvo. Informátor
sa síce na adresu Západu vyjadruje s opovrhnutím, ale súčasne oceňuje ,,poeurópštených“ Indov,
ktorí majú na rozdiel od ,,bežných“ Indov správny prístup k náboženstvu, akoby bola ich
,,európskosť“ prísľubom seriózneho prístupu k duchovnému učeniu.
Zdanlivú odlišnosť medzi vzťahom voľakedajších európskych kolonizátorov k Indii
a hnutím Haré Krišna nachádzame aj v tom, čo sa prví i druhí menovaní do tejto krajiny pokúšali
,,vyvážať“. Kým sa Európania snažili Indiu ,,civilizovať“ v zmysle európskych kultúrnych modelov
a hodnotového systému, indická misia ISKCONu väzí v akejsi revivalistickej snahe po opätovnom
nastolení védskej civilizácie v tejto krajine. Tak by sa na prvý pohľad mohlo javiť, že zatiaľ čo
v prípade Britov išlo o export smerom na indický subkontinent, v prípade ISKCONu ide o návrat
indickej látky zo Západu, kde bola s cieľom zachrániť ju zveľadená a opätovne prebudená k životu
v ,,prirodzenom prostredí“ svojej materskej krajiny. Avšak ukazuje sa, že orientalizmus a západné
paradigmy stojace za exportom višnuizmu na Západ zohrávajú rovnakú úlohu aj pri jeho
opätovnom exporte zo Západu do Indie. Návrat autentického višnuizmu je podľa môjho presvedčenia
dôsledkom akejsi druhej vlny orientalizmov koloniálnej éry, ktorá sa v časoch bengálskej renesancie
z Indie odrazila smerom na Západ, aby sa aj s hnutím Haré Krišna mohla v druhej polovici
dvadsiateho storočia do Indie zasa prinavrátiť. Hoci nie je možné jednoznačne a striktne oddeliť
vplyv ,,tradičného“ višnuizmu od jeho ˗ v západnej réžii ˗ hybridizovaného variantu, hnutie Haré
Krišna do Indie vyváža skôr západnými (prípadne ,,westernizovanými“) aktérmi konštruovanú
hobsbawmovskú vymyslenú tradíciu, ktorá je síce vyhotovená z indickej látky, no je zo značnej časti
vyprodukovaná Západom. Nepriamym dôkazom ˗ vo veľkej miere západnými aktérmi ˗
konštruovanej tradície ISKCONského višnuizmu je i distorzia odhaľujúca sa v už opisovanej
vzájomnej percepcii domáceho obyvateľstva a zahraničných oddaných, či v každodennom strete
ISKCONu s pestrými a nie nutne modernisticky inštitucionalizovanými podobami lokálneho
višnuizmu.
ISKCON a kolonizácia lokálnej višnuistickej tradície
Spomínaný orientalistický paternalizmus ISKCONských autorít a ich nasledovníkov
podmieňuje sociokultúrne akcie, ktoré aspoň vo vrindávanskom priestore v mnohých ohľadoch
pripomínajú voľakedajšie koloniálne podriaďovanie Indie impériom, nad ktorým nezapadalo slnko.
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Jeden z veľkých stretov medzi indickým a ISKCONským višnuizmom v podstate spočíva
v teologickej otázke týkajúcej sa bhakti. Bhakti je v mnohých tradíciách hinduizmu rozšírený
filozofický náhľad i náboženská prax charakteristická akcentovaním devocionality, osobnej
oddanosti vybranému božstvu, svätcovi či guruovi (ale bhakti sa môže vzťahovať napríklad aj k
rodičom či dokonca k vlasti).
Všetky druhy višnuizmu rozoznávajú dva stupne bhakti.35 Prvým stupňom je vaidhi-bhakti,
teda oddaná služba založená na poctivom vykonávaní obradov a svedomitom nasledovaní
inštrukcií náboženských textov. Druhým stupňom je ráganúga-bhakti, akási spontánna devocionalita,
ktorá môže ignorovať ustanovenie písiem a formálne náležitosti obradov a je založená na
vnútornom vášnivom prežívaní mystického vzťahu s Krišnom (Adhikary 1995: 69; Brooks 1989:
182; Dimock 1966: 183). So spontánnou devocionalitou sa často spája aj madhuríja-bháva, milenecký
vzťah oddaného ku Krišnovi pripodobňovaný vášni, ktorú k nemu v puránskych príbehoch
pociťovali vrindavánske pastierky kráv gópie. Podľa Prabhupádu je dokonalé zvládnutie úrovne
vaidhi-bhakti nevyhnutným predpokladom pre posun na úroveň ráganúga-bhakti. Lenže Prabhupáda
svojich žiakov úroveň madhuríja-rasy a ráganúga-bhakti nevyučoval, pretože ich nepovažoval za
natoľko duchovne zrelých, aby boli tieto úrovne schopní zvládnuť. Nevysokú Prabhupádovu
mienku o spirituálnej zrelosti svojich nasledovníkov dobre ilustruje aj úryvok z jeho
korešpondencie, kde guru svojim žiakom píše: ,,Gópí36 je najvyššie štádium, ale vy ste v najnižšom,
začiatočníckom, darebáckom štádiu, takže ako tomu môžete porozumieť? Nestaňte sa opicami preskakujúcimi
k zábavám gópí. Vo Vrindávane je už opíc dosť. Nepotrebujeme tam ďalšie“ (Brooks 1989: 182).
Zatiaľ čo sa príslušníci hnutia ISKCON musia ráganúge vyhýbať, mnohí vrindávanskí
višnuisti ju naopak uprednostňujú aj na úkor formálnych aspektov višnuistickej praxe. Navyše, na
základe ich deklarovaného nepretržitého zotrvávania v stave madhuríja-bhávy, teda mileneckej nálade
zameranej na Krišnu, môžu argumentovať, že sú na oveľa vyššej duchovnej úrovni, než oddaní
z hnutia Haré Krišna. Prabhupáda však nachádzal v identifikácii oddaného s Krišnovou milenkou
skôr sexuálnu žiadostivosť než túžbou po potešení Krišnu. Dogma hnutia Haré Krišna zásadne
odmieta rituály spojené so sexom a tantrizmus, ktorý chápe ako prax založenú na sexualite,
krvavých obetách, požívaní mäsa a intoxikácii drogami. Už samotný Prabhupáda obviňoval
mnohých vradžavasov a vrindávanskych guruov zo sahadžizmu37 (Ibid., 186). Krišnova milenka Rádha
či gópie, s ktorými by sa nezrelý oddaný mohol identifikovať, znamenajú pre ISKCON hrozbu
Problematikou špecifického prístupu k bhakti v hnutí Haré Krišna sa zoberám v štúdii Prístup k tradícii ráganúga
bhakti ako prejav konfrontácie globálneho višnuistického hnutia Haré Krišna s lokálnym višnuizmom pútnického mesta Vrindávan
(2015). Z uvedenej štúdie čiastočne čerpám aj pri spracovaní tejto kapitoly.
36 Gópí znamená pastierka kráv. V puránskych príbehoch o Krišnovi si práve mladé pastierky užívali radovánky
s mladým Krišnom.
37 Ide o bengálsku višnuistickú sektu zdôrazňujúcu milenecký vzťah medzi Krišnom a Rádhou ako posvätného
mužského a ženského princípu. Tento smer bol populárny najmä v 17. storočí.
35
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odklonu oddaných od autorizovaného učenia k miestnym a v očiach tejto organizácie deviantným
učeniam. Obavy Prabhupádu z možného vplyvu miestnych guruov dokladá aj skutočnosť, že
neodporúčal svojim žiakom pohybovať sa po Vrindávane mimo hnutím organizovaných
pochôdzok.
Brooks sa nazdáva, že prejavom Prabhupádovho odstupu od lokálneho višnuizmu je i to,
že v meste preslávenom zábavkami mladého Krišnu s pastierkami kráv, kde je Krišna uctievaný
hlavne v spojení so svojou božskou družkou Rádhou, hnutie postavilo chrámový komplex
zasvätený Krišnovi a jeho bratovi Balarámovi. Za týmto počinom Brooks nachádza
zámernú marginalizáciu Rádhy (Ibid., 187).
Platnosť Brooksovho tvrdenia však relativizuje skutočnosť, že chrámový komplex bol
postavený na mieste zvanom Ráman-Réti, ktorý bol podľa tradície dejiskom hier božských
súrodencov. Na základe tohto argumentu zdôvodňuje zasvätenie chrámu Krišnovi a Balarámovi aj
samotný ISKCON.
Akákoľvek pohnútky už viedli Prabhupádu k pomenovaniu chrámu, ostáva faktom, že
ISKCON už od počiatku svojho pôsobenia vo Vrindávane zaujal voči lokálnemu višnuizmu
odmeraný postoj a svojich oddaných sa snažil v čo najväčšej možnej miere izolovať od tamojších
guruov a sádhuov. Taktiež kontakty oddaných s miestnymi obyvateľmi sa organizácia snažila
redukovať len na tie najnutnejšie a najnevyhnutnejšie situácie. Prabhupádov gurubháí (žiak toho
istého gurua) z Gaudíja Mathu menom

Svámí Nárájan Mahárádž bol však v tomto smere

výnimkou a zohral pre ISKCON najmä na sklonku Prabhupádovho života veľmi dôležitú rolu. Po
Prabhupádovej smrti sa totiž ukázalo, že mladí višnuisti zo Západu nevedia pre svojho guru
vykonať pohrebné obrady. Čo je však ešte dôležitejšie, na základe niektorých indícií sa zdá, že
Prabhupáda uvažoval nad tým, že Svámího Nárájana poverí vedením organizácie po svojej smrti.
Možným kandidátom na nového vodcu hnutia bol i ďalší Prabhupádov gurubháí, Šrídhar Svámí,
ktorého niektorí oddaní chceli za nového guru aj z toho dôvodu, lebo sa im javil ako dobrá
alternatíva k mladým guruom zo Západu. Tieto úvahy však prerušil najvyšší orgán ISKCONu
(Governing Body Comission) zložený zo západných guruov, ktorý rozhodol, že sa žiadny
z Prabhupádových indických priateľov nestane jeho nástupcom. Spomenutá komisia zložená z
mladých západných guruov si ponechala štatút najvyššej autority ISKCONu.38 V súvislosti so
Svámím Nárájanom však treba upozorniť aj na to, že táto osoba síce bola miestnou náboženskou
autoritou, no v žiadnom prípade o nej nemožno hovoriť ako o lokálnom guru v tradičnom zmysle.
Svámí Nárájan bol totiž ˗ podobne ako Prabhupáda ˗ skôr produktom moderného Gaudíja Mathu

Pre bližšie informácie o tomto období i probléme nástupníctva pozri M. Fárek: Hnutí Haré Krišna: Institucionalizace
alternativního náboženství (2008).
38
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a s ním i nového višnuistického diskurzu formovaného v britských inštitúciách vzdelanými a neraz
i v koloniálnej správe zamestnanými indickými elitami. A keďže súčasťou modernej višnuistickej
apologetiky bolo „očisťovanie“ višnuizmu od prímesí ľudovej religiozity, potom nemožno ani
Svámího Nárájana ako dediča takéhoto diskurzu upodozrievať zo sklonov k višnuistickej tantre či
k iným ˗ z Prabhupádovho pohľadu ˗ škodlivým a neautorizovaným tendenciám. Vzhľadom na
uvedené fakty je teda otázne, či stál za odmietnutím Svámího Nárájana teologický rozpor alebo len
obava vedúcich hnutia o svoje mocenské postavenie.
Zdôvodnenia toho, prečo bol Svámí Nárájan odstavený ,,na druhú koľaj“ sa rôznia. Kým
predstavitelia ISKCONu tvrdia, že sa chcel tento guru na Prabhupádovom úspechu priživiť, žiaci
Svámího Nárájana nepremeškajú žiadnu príležitosť, aby verbálne, ale aj publikačne poukázali na
nadštandardný vzťah oboch svámíov, ako aj na významné služby, ktorými Svámí Nárájan pomohol
Prabhupádovi a jeho rodiacej sa organizácii.39 Medzi žiakmi Svámího Nárájana je veľmi známa
žiadosť Prabhupádu ich učiteľovi: ,,Išiel som na Západ, aby som tam rozhodil siete a pochytal som veľa opíc.
Prosím, urob z nich ľudí.“ (M., 43r.)
Západní guruovia ISKCONu, ale u niektorých oddaných nebudili veľkú dôveru a mnohí
z nich hľadali útočisko a radu u domácich guruov a sádhuov a neobchádzali pritom ani Svámího
Nárájana. Jeho nasledovníci vydávajú množstvo publikácií, v ktorých sa snažia dokázať, sa tento
svámí pokúšal sprostredkovať ISKCONským oddaným učenie o spontánnej ráganúge-bhakti, ktoré
im už Prabhupáda za svojho života nestihol odovzdať. Títo oddaní sa so Svámím Nárájanom
i napriek nevôli autorít ISKCONu stretávali a považovali ho za svojho šikšaguru.40 V roku 1994
vedenie ISKCONu podľa našich informátorov pod hrozbou vylúčenia z organizácie zakázalo
vyhľadávanie učiteľov mimo ISKCON. Po tomto zákaze a dlhom období konfliktov medzi
ISKCONom a Svámí Nárájanovou odnožou Gaudíja Mathu sa niekoľko desiatok oddaných
rozhodlo opustiť ISKCON a vstúpiť do Gaudíja Mathu.41
Snaha o dôkladnú izoláciu ISKCONu od lokálnych vplyvov vytvára z komplexu KrišnaBalarám akúsi koloniálnu pevnosť, z ktorej sa misia tejto organizácie pokúša prevziať kontrolu nad
vrindávanskou náboženskou praxou prostredníctvom vyučovania, kazateľskej činnosti, no zároveň
sa uzatvára a exkluzivisticky vymedzuje voči lokálnym náboženským interpretáciám a tradíciám.
ISKCON týmto spôsobom marginalizuje ostatný vrindávansky priestor ako perifériu ohrozujúcu

Ako príklad možno použiť publikáciu Their Lasting Relation: An Historical Account (GVP, bez udania roku), ktorá
pozostáva z korešpondencie medzi Svámím Prabhupádom a Svámím Nárájanom a na jej základe sa snaží dokázať ich
blízky vzťah a Prabhupádovu vôľu zveriť svoje hnutie do rúk Svámímu Nárájanovi.
40 Šikšaguru síce žiaka nezasväcuje do stavu sannjásu (táto úloha je zverená díkšáguruovi), no môže sa podieľať na
mentorovaní a usmerňovaní žiaka v jeho náboženskej praxi.
41 Indický oddaný z ISKCONu komentuje súčasnú situáciu vo Vrindávane aj takto: ,,V poslednej dobe prichádza viac a viac
Indov do ISKCONu a Západniari odchádzajú z ISKCONu a vstupujú do indického Gaudija Mathu.“ (M., 34r.)
39
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komplex Krišna-Balarám, kde sa organizácia snaží vytvoriť náboženské, kultúrne, a najmä
interpretačne bezpečné centrum Vrindávanu. Pokusy o premenu, vplyv či interpretačné ovládnutie
,,kolonizovaného“ priestoru a súčasné vyhýbanie sa riziku byť týmto priestorom ovplyvnený či
zmenený, majú za následok vznik patovej situácie, keď sa ISKCONskí oddaní snažia Indiu priučiť
náboženstvu, ktoré označujú za pôvodné indické náboženstvo, a ktorého učenie si však od nej
zároveň odmietajú vypočuť do konca.
Pôvodnosť ako kľúčové slovo konfrontácií ISKCONu s hinduizmom je však na druhej strane
i motívom činností, ktorých cieľom je jej dokázanie a následne legitimizovanie sociálnych akcií
nasmerovaných k ovládnutiu vybraných aspektov tamojšej religiozity. Ak som sa už v počiatkoch
tohto textu rozhodol pracovať s príspevkom postkoloniálnych štúdií, s malou dávkou nadhľadu
by bolo možné o týchto rovinách praxe ISKCONu vo Vrindávane hovoriť ako o kolonizácii
tradície. Prostriedkom pre takúto ,,kolonizáciu“ je konštruovanie takej podoby tradície, ktorá sa
snaží preukázať ako pôvodnejšia od tradície, ktorá ňou má byť ovládnutá. Hoci ISKCON nie je
autochtónne vrindávanske ani indické spoločenstvo, pokúša sa presadiť, že v textoch svojho
zakladateľa sa nachádzajú najautentickejšie a najpôvodnejšie interpretácie višnuizmu. Toto
presvedčenie potom svojich nositeľov oprávňuje nachádzať a nadväzovať prepojenie medzi sebou
a ústrednými postavami dejín gaudíjskeho višnuizmu. Naopak, prepojenie tých, ktorí ním dosiaľ
s väčším či menším uznaním lokálnej komunity disponovali (povedzme prostredníctvom tradície
odvodzovania rodinného pôvodu od vrindávanskych gósvámíov, či vďaka medzigeneračne
dedenému správcovstvu miest, ktoré sa k týmto svätcom a osobnostiam viažu), je zrazu
spochybňované opäť orientalistickým poukazovaním na nehodnosť jeho dedičov a nositeľov,
ktorí stratili kontakt s jeho skutočným a pôvodným významom.
Kvázikoloniálna snaha o ovládnutie miestnej tradície sa dá dobre ilustrovať aj na príklade
sporu ISKCONu s vedením vrindavánskeho chrámu Rádhá-Dámodar. O tomto spore sa bez príliš
veľkého preháňania dá povedať, že sa vrindavánsky ISKCON v chráme Rádhá-Dámodar pokúša
presadiť svoju autochtónnosť, ktorá má dokonca presahovať i autochtónnosť jeho dedičných
správcov.
Rádhá-Dámodar mandir je jeden z najvýznamnejších chrámov v celom Vrindávane, pretože
sa tu nachádzajú hrobky najpoprednejších osobností gaudíjskeho višnuizmu, ako bol Džíva
Gósvámí, Rúpa Gósvámí či Čaitanjov životopisec Krišnadása Kavirádž. Jeho význam pre
oddaných z ISKCONu však ešte väčšmi umocňuje fakt, že malú izbietku v tomto chráme, ktorá
bola prístreškom jedného zo šiestich vrindávanskych gósvámíov, Džívu Gósvámího,42 mal

Izba je známa ako Džíva Gósvámí bhadžan kutír. Bhadžan kutír je výraz používaný najmä v gaudíjskom višnuizme
a odkazuje na chatrč alebo priestor, v ktorom prebýva svätec alebo sádhu. Vo vrindávanskom kontexte možno
42
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o niekoľko storočí neskôr prenajatú aj Svámí Prabhupáda pred tým, než sa vydal na svoju misiu do
USA. Spor, ktorý vznikol medzi vedením chrámu Rádhá-Dámodar a vrindávanským ISKCONom
dokumentuje už Brooks v osemdesiatych rokoch minulého storočia, keď zaznamenáva
rozmáhajúcu sa ambíciu ISKCONských autorít po ovládnutí či aspoň možnosti dohliadať nad
chodom miestnych chrámov. Charles Brooks v roku 1989 píše: ,,ISKCON má jednu nohu vo dverách
chrámu Rádhá-Dámodar a to isté možno povedať aj o iných vrindávanskych chrámoch“ (Brooks 1989: 166).
Ako prostriedok na získanie takejto kontroly slúžili najmä nemalé fondy získané z príspevkov
západných oddaných, z ktorých sa našlo dosť financií aj na podporu vybraných vrindávanských
chrámov. Táto podpora spočívala najmä v investíciách do ich rekonštrukcie či výbavy a ozdôb
slúžiacich na uctievanie stvárnených božstiev, ako sú napríklad šaty či šperky.43 V prípade chrámu
Rádhá-Dámodar prišla podľa autorít ISKCONu pomoc aj v podobe ,,značného štipendia“, ktoré
dostali tamojší gósvámíovia za prenajatie pamätnej izby, kde niekoľko rokov prebýval Svámí
Prabhupáda. K tomuto prenájmu prišlo v roku 1971 ešte za života Svámího Prabhupádu, ktorý
podľa Brooksa už od počiatku vrindávanskej misie hľadajúc vhodný priestor pre ISKCONský
chrám, žiadal gósvámíov z Rádhá-Dámodar mandiru, aby chrám prepustili jemu a jeho zahraničným
žiakom. Aj po postavení komplexu Krišna-Balarám mal Prabhupáda svojich žiakov povzbudzovať
k ,,totálnemu prevzatiu vedenia bez ohľadu na cenu“ (Ibid., 164).44
Napätie medzi správcami chrámu a ISKCONom sa začalo stupňovať po Prabhupádovej
smrti. ISKCONské autority prejavovali čoraz väčšiu nespokojnosť s podmienkami prenájmu,
s údajne laxným vykonávaním obradov i so zanedbávaním starostlivosti o božstvá. Súčasne im
bolo navrhnuté, že ISKCONskí púdžáríjovia prevezmú uctievanie božstiev na seba, nakoľko to bola
z pohľadu ISKCONu ,,jediná cesta, ako veci vykonať riadne“ (Ibid., 165). Uctievať božstvá na
hlavnom oltári však západným oddaným nebolo povolené, no mohli pri ňom príležitostne
asistovať a takisto mohli vykonávať obrady na vedľajších oltároch. Voskovú figurínu svojho guru
mohli v prenajatom bhadžan kutíre uctievať nepretržito.
Brooksovi sa podarilo uskutočniť rozhovor s oddaným, ktorý mal na starosti rokovania
s predstavenými chrámu Rádhá-Dámodar. Výroky tohto oddaného prezrádzajú, že kritika voči
v rozprávaní respondentov dnes už často naraziť aj na pomenovanie tejto konkrétnej miestnosti ako Šríla Prabhupáda
bhadžan kutír.
43 Podľa mojich informátorov sa len cena za šaty, do ktorých sa oblečie múrti počas sviatku, môže vyšplhať až na
niekoľko desiatok tisíc rupií. Taktiež treba dodať, že takéto sviatočné šaty sa aspoň v chráme Krišna-Balarám už druhý
raz pri rovnakej príležitosti nepoužívajú.
44 Tu sa na okamih zastavme, pretože táto skutočnosť môže vyvolať námietku, ktorá bude na báze argumentu, že
sám Prabhupáda bol Ind, logicky spochybňovať koloniálny rozmer prístupu k miestnej višnuistickej tradícii. V reakcii
na prípadnú výhradu takéhoto charakteru sa oprime o koncept internej kolonizácie, ktorý síce vznikol na základe
premýšľania o európskych situáciách, no ukazuje sa, že je použiteľný aj pre témy, akou je táto. Týmto pojmom môžeme
označiť snahu urbánnych elít o obrodzovanie opovrhovaných a ,,zaostalých“ rurálnych vrstiev obyvateľstva (Peckham
2004). Od takýchto snáh dozaista nemali príliš ďaleko ani bengálske mestské elity bhadralóku a ich žiaci, medzi ktorých
patril aj Svámí Prabhupáda.
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gósvámíom z tohto chrámu skutočne mohla byť cestou k jeho ovládnutiu chrámu. Brooks cituje
svojho respondenta z osemdesiatych rokov minulého storočia nasledovne:
,,Pre našu sampradáju je Rádhá-Dámodar najdôležitejší chrám v Indii. Ale pre ISKCON znamená ešte viac, než
len to. Je to naše dedičstvo, naša história, náš pôvod, naša budúcnosť. Aj keby sa to malo urobiť nečestne, musíme
chrám dostať preč od lenivých gósvámíov, ktorí ho majú na starosti. Uctievanie Krišnu v tomto chráme je hanba, to
nesmie a nebude pokračovať“ (Ibid., 164).
Napätie začalo opätovne eskalovať zrejme už v roku 1997, keď bolo podľa oficiálneho vyhlásenia
ISKCONského oddelenia pre komunikáciu zapríčinené zákazom vykonávať v Prabhupádovom
bhadžan kutíre ISKCONSkými oddanými púdžu. Zákaz mal vydať hlavný púdžárí a dedičný správca
chrámu Nirmal Čand Gósvámí45, ktorý sa údajne rozhodol robiť rituály na uctenie Prabhupádu
svojpomocne. Podľa vyhlásenia ISKCONu bolo s Nirmalom Čandom Gósvámím v roku 1997
podpísané Memorandum porozumenia, na základe ktorého mohol ISKCON opäť vykonávať v bhadžan
kutíre obrady. Verejná správa ISKCONu pritom nezabúda uviesť, že v rovnakom čase dostal
Nirmal Čanda Gósvámí od organizácie štedrú donáciu vo výške tristotisíc rupií a jeho vnukovi
(možno s výhľadom na potenciálnu návratnosť investície) organizácia zasponzorovala
navštevovanie miestnej ISKCONskej školy (ISKCON 2005).
Situácia sa začala ešte väčšmi vyhrocovať v roku 2004, keď ISKCON prestal chrámu
Rádhá-Dámodar platiť mesačné nájomné za Prabhupádovu izbu. Podľa tvrdenia Svámího
Narasinghu, ktorý sa pokúšal robiť sprostredkovateľa medzi ISKCONom a rodinou spravujúcou
chrám Rádha-Dámodar, činil mesačný poplatok za možnosť vykonávať obrady v Prabhupádovej
izbičke dvadsaťpäť dolárov. Po dvoch rokoch neplatenia sa zvada vyostrila do takej miery, že
prišlo k fyzickej potýčke, do ktorej sa podľa slov jedného zo správcov chrámu Krišna Balarámu
Gósvámího zaplietlo dvadsaťpäť členov ISKCONu a tri desiatky miestnych višnuistov. Pri tomto
konflikte zasahovalo až dvesto policajtov. V dôsledku vyhrotenia sporu miestna polícia na jeden
rok bhadžan kutír uzamkla. V tom istom roku ISKCON rozbehol súdny proces proti Nirmalovi
Čandovi Gósvámímu, ktorý sa v súčasnosti dostal až na najvyšší súd v Iláhábáde. Ústredným
bodom procesu je spor o vlastnícke právo na sotva desať štvorcových metrov, v ktorých sa však
ukrýva pre obe strany len ťažko vyčísliteľný symbolický i sociálny kapitál.
Po roku odkedy bol bhadžan kutír z moci úradnej uzamknutý, vykonal najvyšší súd
v Iláhábáde dočasné rozhodnutie, podľa ktorého sa majú pri vykonávaní púdže v bhadžan kutíre obe
strany po mesiaci striedať a stanovené nájomné sa bude odvádzať do súdneho depozitu a po
vynesení rozsudku bude vyplatené víťazom procesu.

Nirmal Čand je synom Gauratamu Gósvámího, ktorý bol hlavným púdžárím a správcom chrámu v dobe, keď tu
prebýval Svámí Prabhupáda.
45

141

Hoci sa názor oboch strán na vlastnícke práva izby diametrálne odlišuje, vyznačujú sa rovnakou
vierou, že súd rozhodne v ich prospech. Nirmal Čandra Gósvámí vo verejnom vyhlásení z júna
2011 píše: ,,Po prvé, chcem oboznámiť všetkých oddaných o tom, že otázkou súdneho sporu nie je rozhodnutie, kto
bude vykonávať séva-púdžu pre Šrílu Prabhupádu, ale rozhodnutie, kto vlastní bhadžan kutír v Rádhá-Dámodar
mandire. /.../Rádhá-Dámodar je jediný vlastník a platenie odôvodneného prenájmu, teraz i v budúcnosti,
ISKCONu na veky zabezpečí právo vykonávať séva-púdžu v Prabhupádovom bhadžan kutíre. Je nad všetky
pochybnosti, že napokon súd rozhodne, že Rádhá-Dámodar mandir je vlastníkom izby tak, ako bola súčasťou
tohto chrámu už takmer 450 rokov.“ 46
ISKCON sa taktiež spolieha na spravodlivosť súdu, no pri akejkoľvek snahe o nestrannosť
musíme konštatovať, že argumenty hnutia v tomto smere očividne trochu krívajú: ,,Ďalej (Nirmal
Čanda Gósvámí, pozn. M.K.) tvrdí, že ISKCON / Šríla Prabhupáda izby nikdy nevlastnil. Ale všetci vieme,
že od roku 1959 až po súčasnosť Šríla Prabhupáda a neskôr ISKCON tieto izby obýval. Toto je fakt, ktorý
pozná celý Vrindávan. Máme pre súd veľké množstvo dokumentových dôkazov (ako sú účty za prenájom
a podobne), aby nastolil pravdu.“
Napriek takýmto verejným vyhláseniam sa na základe krokov, ktoré ISKCON podniká,
nezdá, že by vedenie organizácie príliš pevne verilo vo verdikt uznávajúci právny nárok na
vlastníctvo izbičky. Proces sa totiž vlečie už trinásť rokov, nakoľko právnici ISKCONu
z najrôznejších príčin a zámienok odročujú pojednávania. Podľa Svámího Narasinghu prišlo
k februáru 2019 už k päťdesiatim odročeniam na žiadosť navrhovateľa, teda organizácie ISKCON.
Môžeme si len domýšľať, aké dôvody stoja za neprestajnými odkladmi a nedostavovaním sa na
pojednávania. V každom prípade takýmto spôsobom síce bohatá nadnárodná organizácia
ISKCON v konečnom dôsledku nemusí zvíťaziť nad rodinou Gósvámíových na poli súdneho
verdiktu, ale môže ju poraziť zruinovaním jej rozpočtu i „bojovej“ morálky.
Ako nasvedčuje nasledujúci úryvok z vyhlásenia ISKCONu, súčasťou konfliktu sa stalo aj
narábanie so skupinovými kategóriami. ISKCONskí predstavitelia vo svojej správe naznačujú, že
túto ,,kartu“ vytiahol práve Nirmal Čand Gósvámí, no keďže vo svojom tvrdení neodkazujú na
žiadny hodnoverný zdroj, nemožno jednoznačne uhádnuť, či takúto stratégiu skutočne zvolil on
alebo sa len ISKCON zámerne snaží situáciu dramatizovať.
,,Gósvámí sa naviac taktiež snaží vykresľovať tento prípad ako spor západných cudzincov verzus Vradžavasov.
To je obzvlášť provokatívna a poburujúca propaganda, ktorá v mysliach mnohých Vradžavasov podnietila určitú
mieru protizápadných nálad. To je pre nás dôvod na obavy, pretože nechceme, aby boli naši západní oddaní vystavení
žiadnemu druhu ťažkostí alebo rizík.“

Chanda, N.: ISKCON vs Radha Damodar Mandir (28. 6. 2011)
http://theharekrishnamovement.wordpress.com/2011/06/28/iskcon-vs-radha-damodar-mandir/ [17.6.2013].
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Naopak, omnoho menej sa hovorí o tom, akú úlohu zohráva drevená schránka na donácie, ktorá
je štandardnou výbavou azda každého chrámu. Je viac ako pravdepodobné, že počas roku, keď bol
bhadžan kutír ,,mimo prevádzky“, prišiel chrám Rádhá-Dámodar o nezanedbateľné finančné čiastky
pochádzajúce z príspevkov zahraničných i indických obdivovateľov Svámího Prabhupádu. Chrám
Rádhá-Dámodar spolu so svojím bhadžan kutírom je pre každého nasledovníka Prabhupádu, ale aj
gaudíjskeho višnuistu takým významným miestom, že ho žiadny z pútnikov na svojej trase po
Vrindávane dozaista neminie. Rádhá-Dámodar je prioritnou pútnickou ,,atrakciou“ a symbolický
kapitál tohto priestoru nepochybne plodí i kapitál finančný. Zo záveru oficiálneho vyhlásenia
ISKCONu jasne vyplýva, že príspevky darcov putujú do pokladnice Rádhá-Dámodar mandiru
a ISKCON sa na tento chrám pokúša uvaliť akési embargo. Oddelenie pre komunikáciu
ISKCONu svojich oddaných vyzýva: ,,Žiadame vás, aby ste dokým nedostanete ďalšie informácie z nášho
vrindávanskeho ISKCONu, nedávali žiadnu finančnú podporu chrámu Rádhá-Dámodar. Žiadne donácie by im
nemali prichádzať, aby ich potom nemohli použiť v budúcich súdnych sporoch a iných falošných kauzách a falošnej
propagande proti ISKCONu a ISKCONským oddaným. Tieto informácie láskavo oznámte komunite oddaných
vo vašom okolí, aby mohli byť vopred upozornení už pred svojou návštevou Vrindávanu. Navyše vám dôrazne
neodporúčame navštevovať chrám, aby čo i len váš nevinný akt nemohol Gósvámího podnietiť k vyneseniu falošných
obvinení proti vám v nádeji, že si pred zákonom vylepší svoju neoprávnenú pozíciu“ (ISKCON 2005).
Aby bola situácia ešte menej prehľadná, už spomínaný Svámí Narasingha, ktorý sa pokúsil
stať mediátorom medzi oboma stranami, naopak tvrdí, že vedenie chrámu Rádha-Dámodar
prenechávalo peniaze z truhlice na dotácie umiestnenej v Prabhupádovej izbe ISKCONu.
Kým pre Gósvámího a jeho rodinu je chrám aj prostriedkom na zabezpečenie živobytia,
pre organizáciu s centrami a honosnými chrámami po celom svete akiste nie je otázkou finančnej
motivácie, ale skôr nadobudnutia symbolického kapitálu, ktorý by výrazne upevnil pozíciu
ISKCONu vo Vrindávane a legitimizoval postavenie hnutia v rámci tradície gaudíjskeho
višnuizmu. Predstavitelia ISKCONu síce tvrdili, že sa Nirmal Čand Gósvámí snažil vystupovať
ako ,,skutočný duchovný dedič Šrílu Prabhupádu“, no na druhej strane v radoch hnutia nie je
zriedkavý ani názor, že ISKCON je skutočným dedičom odkazu Čaitanju a jeho žiakov. Ako hovorí
jeden z našich ISKONských respondentov: ,,Džíva Gósvámí, ktorý dal tento chrám postaviť, je súčasťou
našej tradície a my máme plné právo na priestor, ktoré obýval on, rovnako ako aj náš gurudév.“ (M., 40r.)47

Dodajme, že v preberaní úplnej kontroly nad svätými miestami Vrindávanu bol ISKCON úspešný iba v jednej,
menej významnej lokalite zvanej Vrinda kundž, zasvätenej bohyni Vrinda Déví. Podľa našich informátorov na ňom
v druhom desaťročí minulého storočia obnovil uctievanie tejto bohyne višnuistický sádhu Madhava dása. Ten na konci
svojho života v roku 1990 odovzdal Vrinda Kundž pod patronát ISKCONu, pretože bol jeho sympatizantom
a osobným priateľom Prabhupádu.
47
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Náboženská migrácia a rozmach ,,spirituálneho priemyslu“
Prítomnosť hnutia Haré Krišna vo Vrindávane je neprehliadnuteľná. Zmeny, ktoré sem
hnutie prinieslo, sa však neobmedzujú len na sprvoti nejasné vplyvy neindických oddaných na
miestnu komunitu a na jej náboženskú prax i sociálne vzťahy, ktoré nezaujatý návštevník azda ani
nemusí postrehnúť, či na detailné polemiky o premietaní ktoréhosi diskurzu do reálnych dôsledkov
každodenného života. Zmeny, ktoré vo Vrindávane nastali, sú totiž doslova hmatateľné, ba
trojrozmerné a voľakedajším vrindávanskym hájom a lesom dodávajú úplne nový, dosiaľ nevídaný
rozmer. Chýr o Vrindávane, ktorý sa vďaka ISKCONu rozniesol do celého sveta, a ktorý sem začal
čoraz viac priťahovať aj samotných Indov, prilákal aj obrovskú výstavbu a na také malé mesto
priam neuveriteľné developerské projekty. Vo Vrindávane sa začínajú stavať apartmánové
a hotelové komplexy, ktorých kolosálne plány majú obdobu asi len v sotvaktorom indickom meste
podobnej veľkosti.48
A podľa miestnych informátorov sa už skončili časy, keď sa investície do vrindávanských
služieb robili s nádejou, že budú návratné vďaka bohatým Západniarom. Starnúci majiteľ menšieho
hotela (M., 60r.) postavaného krátko potom, ako neďaleko neho vyrástol ISKCONský KrišnaBalarám mandir, vraví, že luxus týchto služieb by si už ani Západniari nemohli dovoliť
a s investíciami sa myslí hlavne na čoraz bohatších Indov z veľkých miest, ktorých priťahuje
spirituálny potenciál tohto mesta. Podľa tohto muža je jediným ekonomickým potenciálom
Vrindávanu práve ,,spirituálny priemysel“. Nastupujúci rozmach tohto odvetia ,,priemyslu“
vyvoláva zlosť v miestnych chudobných farmároch, ktorí si začínajú uvedomovať a prejavovať
svoju nespokojnosť nad tým, ako hlboko pod cenu predali dillíjskym, mumbajským či kalkatských
magnátom svoje políčka a pozemky. Developerské projekty nesú názvy ako Haré Krišna dhám,
Vaikuntha,49 Haré Krišna Orchidea, Zeleň Rádhy a Krišnu či Záhrada Šrí Krišnu a obohatených sloganmi
ako ,,Luxus na mieste pokoja“ a ,,Spirituálny životný štýl v lone prírody“ však nepoburujú len frustrovaných
roľníkov. Rozhorčuje totiž aj tých, ktorí si myslia, že s takouto bezohľadnou výstavbou Vrindávan
stráca svoju ,,puránsku“ atmosféru magických hájov a tajomných lesných zákutí. Nad zdarom
snaženia občianskej iniciatívy s názvom Priatelia Vrindávanu50 a heslom, ktoré vyzýva na ochranu
miznúcich posvätných Krišnových lesov v každom prípade visí veľký otáznik. Zdá sa, že obavy
týchto aktivistov sú nanajvýš opodstatnené a miestny ,,spirituálny priemysel“ drasticky odstráni
i posledné zvyšky rurálneho charakteru Vrindávanu a hájov, plných kolektívnych spomienok na
Obrovský, náboženstvom podmienený, stavebný rozmach zažilo aj mesto Širdi v štáte Maháraštra, ktoré je rodiskom
najpopulárnejšieho indického svätca Saí Bábu a je v súčasnosti pútnicky najnavštevovanejšie mesto Indie (Avramov
2011).
49 Tento výraz označuje Višnuove nebeské sídlo, do ktorého sa dostávajú oslobodené duše.
50 Obdobnú organizáciu zaznamenal už Brooks v osemdesiatych rokoch minulého storočia (Brooks 1989: 43).
Informácie o organizácii Priatelia Vrindávanu sú dostupné online: http://www.friendsofvrindavan.com/ Dodajme, že
táto organizácia je podporovaná i ISKCONom.
48
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detské a chlapčenské zábavy milovaného a nezbedného Krišnu. Posledné zachované lesné zákutia,
kde sa odohrávali Krišnove zábavy, tak možno budú o krátky čas pripomínať už len názvy
honosných činžiakov a hotelov a povedzme to slovami jedného z našich citovaných informátorov:
,,...vrindávansky les sa premení na betónovú džungľu“... (M., 34r.).
Záver
Zámerom tohto textu bolo popísať trasy náboženských obsahov a praxí gaudíjskeho
višnuimu, šíriacich sa prostredníctvom migrácie z Indie na Západ a neskôr i do ostatného sveta.
Tieto náboženské obsahy a praxe sa zmenené a prispôsobené kultúrnym podmienkam Západu
navracali naspäť do Indie, aby si tu robili nárok nielen na svoje začlenenie do sociálnych
a náboženských štruktúr svojej pôvodnej „pravlasti“, ale v istých smeroch aj na kontrolu
a ovládnutie miestnej višnuistickej tradície.
Ak tvrdím, že hnutie Haré Krišna je priamym produktom ˗ do istej miery kolonializmom
sprostredkovanej či prinajmenšom katalyzovanej ˗ modernity, bola by chyba vnímať migráciu iba
cez prizmu migrácie ľudí. Ak bolo totiž niečo hnacím motorom a snáď jedinou ťažko
spochybniteľnou esenciou, ktorá robila modernitu modernitou, tak je tento motor ukrytý za
nebývalým zvýšením otáčok tlačiarenských strojov, za závratnou rýchlosťou a dosahom distribúcie
v tlačiarňach vyprodukovaných textov a v neposlednom rade za systematickým nastavením
vzdelávacích systémov, ktoré zásobujú široké masy schopnosťou nielen písaný text porozumieť,
ale aj texty produkovať. Nehovoriac o tom, že výkon tohto motora nabral s nástupom
elektronických médií ešte väčšie „obrátky“. Ak teda chceme dobre porozumieť súčasnej migrácii
náboženských obsahov, nemožno zabúdať na fakt, že vyššie uvedené esenciálne vlastnosti
modernity nadobro oslobodili difúziu náboženských obsahov od jej závislosti na živých ľudských
nositeľoch i od lokálnej tradície. Inými slovami ˗ tam, kde nedosiahne misionár, dosiahne jeho text.
Navyše, v mnohých prípadoch už misionári nemusia vyhľadávať potenciálnych percipientov
svojich posolstiev, ale neraz si samotní percipienti ich text aktívne vyhľadajú. Zásluhou modernity
môžu náboženské myšlienky migrovať bez spoločnosti misionára a takto predbežne „vyrovnať
chodníky“ živému a v prísnom slova zmysle migrujúcemu misionárovi. O náčrt migračných ciest
textov i misionárov ešte do čias modernity neprozelytického hinduizmu som sa pokúsil v prvej
polovici tohto textu.
Avšak druhá polovica textu, pojednávajúca o neveľkom indickom Vrindávane, ktorý sa stal
dejiskom konfrontácie medzi neindickými príslušníkmi hnutia Haré Krišna a lokálnymi
obyvateľstvom, je s tou prvou úzko prepojená. Na prvý pohľad málo zjavnou červenou niťou,
ktorá obe polovice textu spája a významne sa podieľa na dynamike vzťahov medzi lokálnymi
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obyvateľmi Vrindávanu a krátkodobými, no v mnohých prípadoch aj celoživotnými migrantmi
z medzinárodného hnutia Haré Krišna, je zásadný rozdiel v transmisii náboženských obsahov.
Tento rozdiel je následne zodpovedný aj za to, aké typy komunít prví i druhí vytvárajú. Kým je
komunita domácich definovaná sieťou každodenných sociálnych väzieb, po ktorých prichádza
často najmä k orálnej transmisii náboženských obsahov (napríklad v socializácii k náboženstvu
od rodičov k deťom), komunita zahraničných oddaných je primárne komunitou zdieľaných textov.
Sociálne väzby príslušníkov hnutia, ktorí do Vrindávanu prúdia z rôznych častí sveta majú krátke
trvanie, sú málo stabilné a nie sú moderované lokálnou tradíciou, ale konkrétnou náboženskou
organizáciou. Nezriedka medzigeneračne dedené záväzky a (napríklad kastové) povinnosti
domácich voči ostatným vrstvám miestnej komunity ostávajú neustále prítomné, kým v prípade
členov Haré Krišna pôsobiacich v tomto meste je ich ústredným spojivom to, čo stálo za ich
vstupom do hnutia, podmieňuje to ich príslušnosť k hnutiu a v podstate to jediné, čo pretrváva
a spája s ostatnými dočasnými vrindávanskými migrantmi aj po ich návrate domov z Vrindávanu,
je hlásenie sa k textom hnutia. Stret medzi lokálnymi višnuistami a medzinárodným hnutím Haré
Krišna je stretom tradičnej každodennej face to face komunity s andersonovskou virtuálnou
komunitou, prepojenou len pocitom spolupatričnosti k určitej imaginárnej komunite a symbolmi
či textami, ku ktorej sa jej príslušníci hlásia (Anderson 1991). Charakter komunity sa tak javí ako
výhodnejšie meradlo na posudzovanie vrindávanských vzťahov a konfrontácií než nič
nevysvetľujúce kategórie náboženstva či kultúry. Vrindávanský stret nie je stretom náboženstiev či
kultúr, ale predovšetkým stretom komunít vybudovaných na zásadne odlišných princípoch.
Schematická prehľadnosť náboženského textu (v tomto prípade výlučne textov hnutia),
ktorý autoritatívne kodifikuje konkrétny model interpretácie višnuizmu a jeho náboženskej praxe
v kontraste so živou, dynamickou, sociálnymi vzťahmi determinovanou a pre cudzinca ťažko
pochopiteľnou religiozitou Vrindávancov, nám môže ponúknuť aj jedno z možných vysvetlením
kvázi-koloniálneho pôsobenia hnutia na miestnu komunitu a snahu o presadenie jedného textovo
ukotveného interpretačného modelu višnuizmu. Hoci som si vedomý skutočnosti, že ten istý text
je možné čítať mnohými spôsobmi a taktiež by som nerád vykresľoval hnutie ISKCON ako
názorovo homogénnu entitu s absentujúcou vnútornou diskusiou, je fakt, že Prabhupádove
preklady i komentáre pramenných hinduistických textov sú nezriedka veľmi tendenčné a jeho
výklady i nariadenia týkajúce sa náboženskej teórie i praxe sú charakteristické svojou prísnou
jednoznačnosťou, ktorá ponecháva len minimálny manévrovací priestor pre prípadných hľadačov
nových či alternatívnych významov. Napokon, takéto hľadanie patrí k jednému zo štyroch
najvážnejších prehreškov, ktorých sa v hnutí možno dopustiť. Jedno z pravidiel správania sa
oddaných totiž zakazuje hazard, a práve za hazard je považované aj špekulovanie
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o Prabhupádových slovách, keďže podľa mienky oddaných človek hazarduje so svojou
spiritualitou a s konečným oslobodením.
V tejto prípadovej štúdii bolo mojou snahou poukázať i na reálne socio-ekonomické, ale
aj na urbanistické dôsledky, ktoré pútnictvo či náboženská migrácia môžu malej pôvodne semirurálnej komunite prinášať. Masový prílev pútnikov, ktorý začal do Vrindávanu prúdiť od konca
šesťdesiatych rokov minulého storočia síce priniesol finančné zisky pre obchodníkov či majiteľov
ubytovacích zariadení, no súčasne prispel k zvýšeniu lokálnej inflácie a tým zrejme aj k väčšiemu
roztvoreniu sociálnych nožníc medzi bohatšími a chudobnejšími obyvateľmi Vrindávanu. Navyše
profit, ktorý do Vrindávanu pútnici z ekonomicky prosperujúcich častí sveta (prípadne majetnejšie
triedy indických veľkomiest) prinášajú, sa vedenie ISKCONu snaží rôznymi odporúčaniami
presmerovať výlučne do pokladnice chrámového komplexu Krišna-Balarám, ktorý disponuje
ubytovacími a stravovacími kapacitami. Azda netreba ani príliš zdôrazňovať, že ceny sú tu
v porovnaní s cenami za služby a tovary lokálnych podnikateľov podstatne vyššie. Naliehanie na
oddaných, aby svoje peniaze míňali len v chrámovom komplexe, vedenie chrámu zdôvodňuje
najmä tým, že tieto finančné prostriedky budú môcť byť využité na chod hnutia a na jeho misijnú
činnosť. Pred konzumáciou jedla mimo chrámového areálu zasa vystríha preto, lebo takéto jedlo
nemuselo byť pripravované v súlade so zásadami rituálnej čistoty, a najmä nebolo po jeho uvarení
obetované Krišnovi a tak by ho ,,správny“ oddaný nemal konzumovať. Chrámový komplex hnutia
ISKCON však pochopiteľne nemá dostatok kapacít na to, aby uspokojil stravovacie a ubytovacie
potreby všetkých príslušníkov hnutia, čo platí obzvlášť v obdobiach náporu pútnikov počas
veľkých višnuistických sviatkov. Za takýchto okolností sa teda vrindávanský ISKCON nedokáže
ubrániť tomu, aby jeho stúpenci využívali aj služby miestnych obchodníkov a majiteľov hotelov.
Práve spôsob, akým vedenie organizácie odobruje nákup tovarov a služieb mimo chrámového
komplexu nám mnohé prezrádza aj o ekonomickej taktike, prostredníctvom ktorej si ISKCON
podmaňuje miestnych višnuistov. Ak už totiž musí príslušník hnutia nakupovať u miestneho
podnikateľa, považuje sa za vhodné, aby nakupoval u osoby, ktorá má členstvo v hnutí Haré
Krišna. Preto niet divu, že sa množstvo majiteľov hotelov a obchodov pýši na stenách svojich
podnikov zarámovanými certifikátmi doživotného členstva v ISKCONe či podobizňami
Prabhupádu a tak sa aspoň formálne a navonok hlási k verzii višnuizmu propagovanej organizáciou
ISKCON.
Ako som v tomto texte ukázal, medzinárodné hnutie využíva svoju ekonomickú silu nielen
na to, aby opulentnou výzdobou a honosnými obradmi urobilo dojem na potenciálne nových
členov, ale aj na podmaňovanie si lokálnej višnuistickej tradície. Spomínaný spor s vedením chrámu
Rádha-Dámodar, či získavanie si priazne miestnych bráhmanov prostredníctvom rôznych pozorností
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sú veľavýznamnými ilustráciami praxe prisvojovania si strategických prvkov lokálnej tradície. Popri
snahe o získanie kontroly nad určitými lokálnymi priestormi, osobnosťami, príbehmi
a ekonomickými tokmi sa však v súvislosti s pôsobením hnutia ISKCON môžeme stretnúť aj
s praxou istého vytesňovania tých aspektov lokálneho višnuizmu, ktoré nezapadajú do
ideologického rámca hnutia, prípadne ich autority hnutia identifikovali ako potenciálny zdroj
ohrozenia pre mocenské status quo v ISKCONe. Ambícia podmaňovať, kontrolovať
a ovplyvňovať miestnu kultúru spolu so snahou o selekciu vhodných a nevhodných aspektov tejto
kultúry sa v mnohom ponáša na prístup kolonizátorov ku kolonizovaným. Práve pre zjavné
podobnosti s koloniálnou praxou (nielen) v Indii som sa rozhodol taktiku hnutia Haré Krišna vo
Vrindávane pomenovať kolonizáciou tradície.
Tvár Vrindávanu sa však nemení len priamym pôsobením hnutia, ale začala sa meniť aj v
dôsledku obrovskej pozornosti a následnej náboženskej migrácie, ktorej sa – vo veľkej miere práve
vďaka ISKCONu a jeho propagácii mesta ˗ Vrindávan dostalo. Táto pozornosť sem totiž
s pútnikmi zo sveta i samotnej Indie začala v ostatnom desaťročí priťahovať aj obrovské
developerské investície v podobe hotelov či bytových a apartmánových domov. Napriek tomu, že
vo Vrindávane vznikla iniciatíva miestnych, ktorá sa proti týmto investičným projektom aktivizuje,
ich hlas je príliš slabý na to, aby zhatil plány magnátov z veľkých indických metropol. Popri
tristnom sledovaní premeny ich rodného mesta na betónovú džungľu môže miestnych aktivistov
utešiť snáď len ich viera v to, že rovnako ako prítomnosť hnutia Haré Krišna a státisícov pútnikov
z rôznych koncov Indie i z celého sveta a so všetkým dobrým i zlým, čo mestu priniesli, tak aj
developerské projekty a veľké betónové stavby sú len krátkodobou súčasťou večných
vrindávanskych zábav ich milovaného priateľa Krišnu.
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