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Islam a Západ 

 

Martina ELIÁŠOVÁ 

 

Otázka spolužitia Islamu so Západom je vysoko aktuálna a vzniká naliehavá potreba 

efektívneho riešenia napätej situácie. Je nevyhnutné nachádzať riešenia tolerantného 

spolužitia Islamu a Západu a zaoberať sa možnosťami úspešnej integrácie moslimských 

menšín v Európe. Súčasná situácia medzi Islamským svetom a Západom ako aj nedostatočná 

integrácia moslimov v Európe je odrazom zlyhania vzájomnej komunikácie a 

nesystematického integračného prístupu západných krajín k prvým moslimským 

prisťahovalcom. V Európe v súčasnosti žijú početné moslimské menšiny a preto je potrebné 

zaoberať sa otázkou ich vplyvu na európsku spoločnosť. Vzťah medzi domácim 

obyvateľstvom a moslimskými prisťahovalcami je odlišný v jednotlivých krajinách. Podľa 

Zideka tento vzťah závisí od viacerých faktorov: ochoty štátnych úradov udeľovať 

prisťahovalcom občianske práva, obrazu moslimov vo verejnej mienke tej ktorej krajiny, 

zahraničnej politiky štátu voči islamským krajinám, etnického a sociálneho pôvodu 

prisťahovalcov a ďalších okolností.1 

 

1 Islam a Západ 

 

Prítomnosť islamu v politických dejinách Európy je dôležitou súčasťou zložitého a 

mnohotvárneho civilizačného procesu. Dnešný stav moslimov v Európe je podľa Kropáčka 

produktom dvoch rozdielnych procesov. Prvý nadväzuje na expanziu Osmanskej ríše a na 

historické tlaky od východu a juhovýchodu, výsledkom ktorého sú dnešné moslimské 

komunity na Balkáne a v postsovietskych republikách. Druhý proces migračného typu vznikal 

v minulých desaťročiach v západnej a severnej Európe rozsiahlym prisťahovalectvom.2  

Francúzsko je dnes domovom najpočetnejšej moslimskej komunity v Európe, vzhľadom 

na svoju koloniálnu minulosť, počas ktorej sa vytvorili kultúrne, jazykové a politické väzby 

medzi Francúzskom a krajinami, ktoré boli súčasťou koloniálnej ríše. Dnes túto komunitu 

tvorí približne päť miliónov ľudí. Preto môžeme právom povedať, že je nielen klasickým 

národným štátom, ale aj je jedným z popredných svetových prisťahovaleckých spoločenstiev.3 

                                                 
1  Pozri bližšie: Zidek, K. : Je možné žít s islámem v míru? Praha: Knižný klub, 1996. 
2  Kropáček, Ľ.: Blízký východ na přelomu tisíciletí. Praha: Vyšehrad, 1999.  
3  Walzer, M. : Hrubý a tenký. O tolerancii. Bratislava: Kalligram, 2002. 
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Najbolestnejšou stránkou francúzskeho islamu je ale nízke sociálne postavenie väčšiny jeho 

vyznávačov.4 Nezamestnanosť medzi príslušníkmi etnických menšín je vo Francúzsku štyri až 

päť krát väčšia než priemerná, zatiaľ čo v Británii len dva krát.5  

V Nemecku dnes tiež žije početná komunita moslimov. Dnešná početná komunita, ktorú 

na území SRN tvorí asi štyri milióny moslimov, však vznikla príchodom tzv. gastarbeitrov, 

hlavne z Turecka za hospodárskej konjuktúry od 50.tych rokov.6 Pracovná sila prichádzala na 

základe série dohôd v povojnovom období, ktoré však pôvodne predpokladali pracovný 

pomer na dobu určitú ale vývoj sa otočil iným smerom, aký nemecká vláda určite 

nepredpokladala. Po roku 1973, kedy sa obdobie ekonomického rastu skončilo, Nemecko 

obmedzilo nábor zahraničných robotníkov, mimo krajín Európskeho hospodárskeho 

spoločenstva. V tom čase však, ako uvádza Zidek, pracovalo v Nemecku viac ako 600 tisíc 

Turkov a Kurdov. Mnohí, ktorí prichádzali za prácou s pôvodným zámerom vrátiť sa po čase 

späť do Turecka, sa rozhodli usadiť natrvalo potom, čo zanikla v Nemecku možnosť opätovne 

sa zamestnať. Z tohto dôvodu sa v 70.tych rokoch sťahoval do Nemecka veľký počet 

rodinných príslušníkov.7 Nemecko sa okrem ekonomického prisťahovalectva v 60-tych a 

70.tych rokoch v neskoršom období stalo cieľovou krajinou množstva utečencov.8 Komunity 

moslimov v Nemecku sa sústreďujú hlavne vo veľkých priemyselných centrách (Kolín nad 

Rýnom, Frankfurkt nad Mohanom, Stuttgart, Berlín, Mníchov). Berlínska časť Kreuzberg, 

kde cudzinci tvoria tretinu obyvateľov, sa právom prezýva „Malý Istanbul“.9 Rozsiahlu 

komunitu v mestách tvoria Turci, Kurdi ale aj Pakistanci, Iránci a iní. V Nemecku je 

vybudovaná celá sieť mešít, charitatívnych a misijných organizácií. Mešity prijímajú imámov 

a učiteľov, ktorých vysiela z Turecka vládna organizácia Diyanet Isleri Baskanligi. 

Najvýraznejšiu alternatívu predstavuje nevládne zoskupenie Milli Gorus ( Národný postoj) s 

centrálou v Kolíne.10 V SRN vychádzajú miestne islamské noviny aj v jazyku moslimských 

komunít či veľké turecké denníky (Hurriyet), rozhlas a televízia (Dusseldorf) vysielajú 

celodenné turecké programy. 11 Moslimské obce v Nemecku nie sú ale jednotné. Ich vnútorná 

                                                 
4  Kropáček, Ľ: Islamský fundamentalizmus. Praha: Vyšehrad, 1996. 
5 Pozri bližšie: Európa, menšiny a sociálne nepokoje. Dostupné na: http://www.euractiv.sk/rovnost-
sanci/clanok/europa-mensiny-a-socialne-nepokoje 11.2.2009
6  Kropáček, Ľ.: Blízký východ na přelomu tisíciletí. Praha: Vyšehrad, 1999. 
7  Zidek, K. : Je možné žít s islámem v míru? Praha: Knižný klub, 1996. 
8  Mendel, M. Ostřanský, B. Rataj T.: Islám v srdci Evropy. Praha: Academia, 2007. 
9  Kropáček, Ľ.: Blízký východ na přelomu tisíciletí. Praha: Vyšehrad, 1999. 
10  Kropáček, Ľ: Islamský fundamentalizmus. Praha: Vyšehrad, 1996. 
11  Kropáček, Ľ.: Blízký východ na přelomu tisíciletí. Praha: Vyšehrad, 1999. 



 926

diferenciácia súvisí jednak s rozdielnou intenzitou ich religiozity ako aj z hľadiska sympatií k 

tomu ktorému prúdu súčasného islamského myslenia. 12 

 

 1.1 INTEGRAČNÉ POLITIKY V EURÓPE  

 

Od konca 90.tych rokov 20.storočia európske krajiny začali prehodnocovať svoju 

integračnú politiku k prisťahovalcom. Integračná politika v Európskej únii je napriek 

mnohomiliónovým menšinám stále v štádiu hľadania najlepšieho modelu integrácie. V 

Európe sa vykryštalizovali dva integračné smery:13 

- prvým je asimilačný /republikánsky/ model vo Francúzsku 

- druhým je integračný model, tzv. multikulturalizmus, uplatňovaný hlavne vo 

Veľkej Británii 

Francúzsky republikanizmus ako integračná politika vychádza z rovnosti všetkých 

občanov pred zákonom. Náboženstvo a kultúra sú z jeho pohľadu čisto súkromnou 

záležitosťou. Štát v tomto smere zaujíma minimalistickú úlohu. Štát nepozná žiadne zvláštne 

práva ani kvóty pre menšiny.14Avšak mimoriadne asimilačné schopnosti francúzskeho národa 

v mnohých z nás evokujú dojem, že Francúzsko je homogénne spoločenstvo s 

charakteristickou kultúrou. A to aj napriek tomu, že francúzska spoločnosť nie je považovaná 

za pluralitnú spoločnosť a ani sama sa za takú nepovažuje.15  

Vo Veľkej Británii sa v porovnaní s francúzskym asimilačným modelom presadila 

diametrálne odlišná politika, integračná politika - tzv. multikulturalizmus. Jeho doktrína hlása 

oddelený kultúrny rozvoj jednotlivých etnických či náboženských skupín cudzieho pôvodu, 

oceňuje ich rozdiely a špecifické znaky, uznáva autority týchto komunít ale zároveň od nich 

požaduje, aby prostredníctvom chrámov, mešít a iných kultových centier sa starali o mier v 

spoločnosti.16 Britský systém podporuje predovšetkým sociálnu svojpomoc a kolektívne 

začleňovanie prisťahovalcov do spoločnosti.17 Multikulturalizmus integračnej politiky Veľkej 

Británie sa snaží uprednostňovať inkorporáciu prisťahovalcov ako etnicko-kultúrnych skupín 

či komunít pred jednotlivcami. Prisťahovalec je primárne chápaný ako člen skupiny a v rámci 

                                                 
12 Mendel, M. Ostřanský, B. Rataj T.: Islám v srdci Evropy. Praha: Academia, 2007. 
13  Pozri bližšie: Kleinschmidt J.Brśka M. : Integrácia alebo islamizácia? Dostupné na internete: 
http://www.tyzden.sk/sk/kriticka_priloha/kp03_35.php?searchstring=sekularizmus 1.4.2009
14  Pozri bližšie: Baršová, A. Barša, P.: Přistěhovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v 
USA, západní Evropě a Česku. Brno: Masarykova univerzitav Brně, Medzinárodný politologický ústav, 2005. 
15  Walzer, M. : Hrubý a tenký. O tolerancii. Bratislava: Kalligram, 2002. 
16  Keppel, G.: Válka v srdci islámu. Praha: Karolinum 2006.  
17  Kropáček, Ľ: Islamský fundamentalizmus. Praha: Vyšehrad, 1996. 
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nej má byť predovšetkým zapájaný do širšieho občianskeho celku. Hľadisko kultúry a 

skupinových identít tak prevažuje nad hľadiskom štruktúry a individuálnej autonómie.18 

Francúzska a anglická politika predstavujú dva protichodné póly správania európskych 

krajín v rozhodovaní medzi asimiláciou a integráciou v duchu multikulturalizmu, pokiaľ sa 

jedná o prisťahovalcoch z dár al- islám.19 Na prelome 20. a 21. storočia však dochádza ku 

konvergencii integračných prístupov oboch krajín, nakoľko ani jeden z nich sa neosvedčil ako 

ten ideálny.20 

  

 1.2 INTOLERANTNÉ PREJAVY ISLAMU V EURÓPE 

 

Podľa prieskumov amerického Pew Research Center, ktorý bol súčasťou projektu 

Global Attitudes Project v najväčších krajinách EÚ je nárast islamofóbie a antisemitizmu. 

Prieskum skúmal postoje verejnosti v Španielsku, Poľsku, Rusku, Nemecku, Francúzsku, 

Veľkej Británii a USA. Výsledky ukázali, že viac než polovica respondentov v Španielsku a 

presne 50% v Nemecku hodnotí moslimov negatívne. Nasleduje Poľsko a Francúzsko, vo 

Veľkej Británii len 23% opýtaných vníma moslimov negatívne. Výskum ale zistil, že 

negatívne vnímanie moslimov je prítomné najmä u starších respondentov s nižším stupňom 

vzdelania.21 Tu je ale potrebné pripomenúť, že väčšina moslimov v Európe z približne 

trinásťmiliónovej komunity prisťahovalcov nespôsobuje väčšinovému okoliu svojim 

náboženským presvedčením žiadne problémy.22 Aj keď prijímaniu rigidných podôb islamu je 

náchylná hlavne menšina mladých zo sociálne znevýhodneného prostredia, Keppel poukazuje 

na „civilizačnú schizofréniu“. Sekulárne vzdelaná a „európsky“ sa chovajúca moslimská 

inteligencia podľa Keppela väčšinou striedavo „prepadá kúzlu oboch modelov“- moderného 

európskeho a tradičného islamského. Je si vedomá potreby tvorivej syntézy. Moslimskí 

intelektuáli sa na jednej strane chcú rozísť s pôvodnými kultúrnymi tradíciami a archaickými 

spôsobmi islamského myslenia, avšak na druhej strane sa nostalgicky hlásia k vlastným 

kultúrnym hodnotám a tradíciám. Návrat k pôvodným hodnotám im pomáha lepšie sa 

                                                 
18  Baršová, A. Barša, P.: Přistěhovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v USA, západní 
Evropě a Česku. Brno: Masarykova univerzitav Brně, medzinárodný politologický ústav, 2005. 
19  Keppel, G.: Válka v srdci islámu. Praha: Karolinum 2006. 
20  Baršová, A. Barša, P.: Přistěhovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v USA, západní 
Evropě a Česku. Brno: Masarykova univerzitav Brně, Medzinárodný politologický ústav, 2005. 
21  Etnocentrizmus v Európe na vzostupe. Dostupné na: F:\Etnocentrizmus v Európe na vzostupe Verzia 
pre tlač Európska únia - portál o EÚ Euractiv_sk.htm 11.3.2009
22  Baršová, A. Barša, P.: Přistěhovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v USA, západní 
Evropě a Česku. Brno: Masarykova univerzitav Brně, medzinárodný politologický ústav, 2005. 
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vyrovnať s „bezduchým materializmom“ Európy a aspoň čiastočne získať pocit vlastnej 

identity.23 

O nebezpečenstve, ktoré by mohol islam znamenať pre Západ, sa začalo hovoriť až v 

roku 1979 po Iránskej revolúcii.24 Ako uvádza Mendel, vtedy sa o islame nezačalo písať v 

novinách a hovoriť v politických kuloároch kvôli snahe pochopiť a analyzovať sociálne a 

kultúrne procesy v tejto časti sveta ale išlo skôr o snahu zatrúbiť na poplach.25 Do popredia sa 

dostáva spájanie islamský fundamentalizmus ako najradikálnejší ideový a politický trend v 

islamskom svete. Fundamentalisti vnímajú Západ ako nepriateľa, ktorý sa snaží rozvrátiť ich 

islamský svet. Najviac ich ale poburujú vlastní spoluobčania, ktorí prijali západný spôsob 

života. Hlavným dôvodom podľa Mendela, prečo dnes islam v ideológii a politike mnohých 

krajín zohráva významnú úlohu je hlavne „únava a rozčarovanie časti spoločnosti z 

prerastania cudzích civilizačných hodnôt patriacich Západu do civilizačného priestoru 

islamského sveta.“ 26  

K prvej protizápadnej mobilizácii európskych moslimov došlo pri demonštráciách za 

zákaz Satanských veršov od britského spisovateľa indicko-moslimského pôvodu Salmana 

Rushdieho v roku 1989, ktoré vyšli v Londýne v lete roku 1988. Keď oficiálni predstavitelia 

moslimských obcí v Británii odmietli odsúdiť fatvu - (rozsudok smrti iránskeho ajatolláha 

Chomejního 14.februára 1989), došlo k prvému viditeľnému prepojeniu zahraničnej európskej 

politiky na Strednom východe s vnútornou politikou európskych krajín.27 Rushdieho román 

rozpútal aféru medzinárodného rozsahu, v priebehu ktorej prezidenti silných štátov vydávali 

dramatické prehlásenia. V Bombaji, Karáči, Teheráne a ďalších mestách sa konali masové 

zhromaždenia požadujúce smrť Rushdieho. Autor, ktorý si upustil uzdu fantázie pri písaní 

knihy určite netušil, že jeho na oko nevinná hra so slovami a symbolmi islamu ako aj 

provokujúce alegórie na nedotknuteľné kapitoly islamských dejín, vyvolajú kultúrnu vojnu. 28 

Mendel označil túto aféru ako „zrážku dvoch civilizačných celkov vyznávajúcich úplne 

odlišný systém hodnôt“.29 

                                                 
23  Keppel, G.: Válka v srdci islámu. Praha: Karolinum 2006. 
24  Barša, P.: Západ a islamizmus. Střet civilizací, nebo dialog kultur? Brno: Centrum pro studium 
demokracie a kultury, 2001.  
25  Pozri bližšie: Mendel M. : Islámska výzva. Brno: Atlantis, 1994. 
26  Mendel M. : Islámska výzva. Brno: Atlantis, 1994, s.43. 
27  Barša P.: Nová xenofobie: Valka sterorem a konec evropske tolerance .Dostupné na: 
http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0C54E3B3-1E9C-BE1E-2C24-
A6A8C7060233&lng=en&id=30747 11.3.2009
28  Podrobnejšie rozoberá vo svojej knihe Mendel, M. : Islámska výzva. Brno: Atlantis, 1994. 
29  Pozri komentár Mendela M. v českom vydaní knihy Salmana Rushdieho.: Satanské verše. 1988 
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V rovnakom roku vypukla v októbri vo Francúzsku prvá tzv.„šatková aféra“ (l´affaire 

du foulard). Tú vyvolalo rozhodnutie riaditeľa školy v Creil o vylúčení troch školáčok 

druhého stupňa za to, že si nechceli pri vyučovaní dať dole moslimskú šatku. Reakcie 

politickej verejnosti, ľavice a pravice sa rozdelili na dve krídla. Jedine Národná fronta Jean 

Marie Le Pena jednomyseľne podporila rozhodnutie riaditeľa školy argumentujúc, že svojím 

rozhodnutím sa odvážne postavil na obranu európskej civilizácie proti islamu. O štrnásť rokov 

neskôr sa dejstvo šatkovej aféry zopakovalo, keď v roku 2003 boli vylúčené študentky z 

gymnázia Henri –Wallon v Auberviliers. Avšak tento krát bola situácia vo francúzskej 

verejnej mienke ako aj vo francúzskych štátnych a politických inštitúciách výrazne zmenená. 

Dejstvo tzv. “šatkovej aféry“ uzavrel prijatý zákon 15.marca 2004 - Zákon zakazujúci nosenie 

nápadných náboženských symbolov či oblečenia na druhom stupni základných škôl a v 

štátnych gymnáziách. Aféra potvrdila, že vzťah inštitúcií Francúzskej republiky a francúzskej 

verejnosti k náboženstvu, teda nielen k islamu,30 je stále určovaný sekularistickou 

ideológiou.31  

Nečakaný rozruch a reakcie zo strany moslimov vyvolali publikácie 

najkontroverznejšej karikatúry proroka Mohameda, na ktorej je prorok zobrazený s turbanom 

v tvare bomby so zápalnou šnúrou. Karikatúru ako prvý zverejnil dánsky denník Jyllands 

Posten. Publikácia vyvolala útoky na dánske ambasády, pálenie dánskych vlajok a rozsiahle 

protesty proti ich publikovaniu, pretože islam zakazuje zobrazovať proroka. Autor karikatúr, 

sedemdesiattri ročný Kurt Westergaard na svoju obhajobu povedal, že sa len snažil poukázať 

na šialenstvo, ktoré vedie k využívaniu proroka na legitimizovanie terorizmu.32 Za hlavu 

autora vypísal pakistanský duchovný Mohamed Júsuf Kúreši finančnú odmenu. Dodal tiež, že 

je to jednomyseľné rozhodnutie všetkých imámov, podľa ktorých si smrť zaslúži každý, kto 

urazí proroka.33 

V poslednom období sa v európskych mestách rozšírila „nálada“ odporu proti mešitám 

a minaretom. Vo Švajčiarsku sa v lete 2008 na podnet krajne pravicovej Ľudovej strany 

konalo referendum, či má byť v krajine zakázaná výstavba minaretov, pretože podľa 

ľudovcov sú symbolom politicko-náboženského imperializmu. Podľa predstaviteľa ľudovej 

                                                 
30  Zákon zakazuje nápadné náboženské symboly ako je islamská šatka, židovská kippa, sikhský turban či 
kresťanské kríže zjavne „excesívných rozmerov“- 
31  Baršová, A. Barša, P.: Přistěhovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v USA, západní 
Evropě a Česku. Brno: Masarykova univerzitav Brně, medzinárodný politologický ústav, 2005. 
32  Dánske karikatúry nie sú zabudnuté. Dostupné na: http://www.euractiv.sk/obrana-a-
bezpecnost/clanok/danske-karikatury-nie-su-zabudnute 13.3.2009
33  Za hlavu autora dánskych karikatúr vypísali v Pakistane odmenu. Dostupné na: 
http://www.sme.sk/c/2595867/za-hlavu-autora-danskych-karikatur-vypisali-v-pakistane-odmenu.html 1.3.2009
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strany Dominiqua Baettiga: „ Je to podobné ako závoje. Mešity sú symbolom toho, že cudzinci 

sa neintegrujú... .“ Referendum bolo síce pre stranu neúspešné, ale kritika sa Švajčiarsku 

dostala aj zo strany OSN. Doudo Diéne, zvláštny spravodajca OSN pre rasizmus, pre denník 

The Times vyhlásil, že v poslednom období došlo vo Švajčiarsku k nárastu rasizmu a 

xenofóbie.34 Podobná je aj politika talianskej ultrapravičiarskej strany Liga Severu.35 

Zbúranie mešity vo Verone v roku 2008 pripisujú moslimovia práve ako zásluhu tejto strane a 

varujú pred jej „protiislamskou“ politikou.36 Horúca téma výstavby mešít sa týka aj 

Španielska. Predstavitelia katolíckej cirkvi zamietli žiadosť moslimov modliť sa v katedrále v 

Córdobe, ktorá bola kedysi mešitou. Skupina miestnych moslimov chce preto postaviť 

polovičnú repliku tejto stavby.37  

Situácia po 11.septembri odkryla slabé miesta prístupov západoeurópskych krajín k 

prisťahovalcom najmä druhej a tretej generácie a to hlavne k netolerantným formám islamu. 

Hlavne britská benevolencia v 80-90. tych rokoch 20.storočia, kedy bol bežne radikálnym 

islamistom udelený politický azyl a umožňované združovať sa a šíriť svoje názory, sa 

odzrkadlila v protestoch po roku 2004, kedy Veľká Británia začala otáčať kartu voči 

netolerantnému islamu. Represívne opatrenia proti radikálom, ktorí ospravedlňujú terorizmus 

narazili na odpor a demonštrácie britských islamistov v roku 2004.38 Francúzsko si na rozdiel 

od Británie začalo oveľa skôr uvedomovať nebezpečenstvo preliatia netolerantného islamu do 

Európy39 a preto sa snažilo obmedziť príliv ideológov a aktivistov islamu obmedzením 

islamského náboženstva na súkromnú sféru. Aj Francúzsko sa podobne ako Británia nevyhlo 

protestom a mobilizácii moslimov v duchu hesla „ Liberté Egalité Frantenité“, hlavne v 

období schvaľovania zákona o zákaze nosenia náboženských symbolov na školách. 40 

 

                                                 
34  Vo Švajčiarsku bude referendum o zákaze minaretov. Dostupné na: 
http://aktualne.centrum.sk/zahranicie/europa/clanek.phtml?id=1161346 20.8.2008
35 Liga Severu získala 8 percent hlasov v posledných všeobecných voľbách, strana si takmer zdvojnásobila svoje zastúpenie v 

parlamente oproti 4,5 percentám pred dvoma rokmi a v Berlusconiho vláde získala štyri ministerské kreslá.  

36 Pozri bližšie: Hadi Yahmid: Talianski pravičiari zrovnali mešitu vo Verone so zemou. Dostupné na: 
http://www.islamweb.sk/stranky/spravodajstvo/svet/27.05.08%20b.htm1.3.2009
37 Európania sa búria proti stavaniu mešít. Dostupné na: 
 spravy.pravda.sk/europania-sa-buria-proti-stavaniu-mesit-/sk_svet.asp?c=A070807_185831_sk_svet... - 
54k –1.3.2009
38  Pozri bližšie: Hadi Yahmid: Talianski pravičiari zrovnali mešitu vo Verone so zemou. Dostupné na: 
http://www.islamweb.sk/stranky/spravodajstvo/svet/27.05.08%20b.htm 1.3.2009
39  Francúzsko bolo opatrnejšie vďaka väzbám na Alžírsko a útokom alžírskych teroristov v metre v Paríži 
v polovici 90.tych rokov  
40  Baršová, A. Barša, P.: Přistěhovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v USA, západní 
Evropě a Česku. Brno: Masarykova univerzitav Brně, Medzinárodný politologický ústav, 2005. 
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Keppel rozlišuje tri vetvy islamského obrodenia v Európe:41 

1. džihadizmus 

2. pietizmus 

3. umiernený islamizmus  

Prvé dve vetvy radí Keppel ako vetvy salafizmu, ktorý sa od 60.tych rokov rozšíril do 

moslimských krajín a Európy z wahhábistickej Saudskej Arábie. Hlása návrat ku 

fundamentalistickým spôsobom života predkov (salaf) t.j. je proti pluralite tradícií žitého 

islamu. Presadzuje jeden model každodenného chovania, ktorý má byť záväzný pre všetkých 

moslimov bez rozdielu na ich etnické a regionálne zvyky. Ku kultúre tradičných islamských 

spoločností (prvej generácie islamských prisťahovalcov) ako aj k modernej európskej kultúre 

má preto antagonistický vzťah. Do Francúzska sa salafizmus, hlavne krídlo piestických 

salafistov, dostal z Alžírska, kde bol vplyvným ideologickým prúdom. Piestickí salafisti síce 

odmietajú násilie, avšak radikálne odmietajú európsky „bezbožný“ spôsob života a hlásajú 

striktné dodržiavanie každodenných rituálov islamu.42 Džihadisti a pietisti predstavujú nielen 

politický problém, ale aj bezpečnostnú hrozbu. Politickou dilemou pre Európanov sú 

umiernení islamisti, ktorých reprezentuje napríklad Zväz islamských organizácií Francúzska, 

Tariq Ramadan či turecký Millis Gorus. Žiadajú verejné uznanie moslimskej identity. 

Odmietajú teroristické násilie a odsúdili všetky džihádistické útoky v Európe. Aj keď do istej 

miery rešpektujú pluralizmus európskych krajín, ich program islamizácie t.j. premeny 

spoločnosti podľa islamských zásad, je politickou dilémou, nakoľko ho niektorí prirovnávajú 

k rechristianizácii Európy, po ktorej túžia konzervatívni kresťania.43  

 

2 MEDZIKULTÚRNY DIALÓG 

 

V dôsledku tragických udalostí z 11.septembra 2001 a následných útokov na 

londýnske metro a madridské vlaky západný svet zaplavila vlna antiislamskej rétoriky. Aj 

napriek tomu je ale potrebné hľadať možnosti k dosiahnutiu konsenzu v otázke spoločnej 

morálky u obidvoch rozdielnych sociokultúrnych systémov - Islamu a Západu. Presviedčať 

toho „druhého“ a otočiť ho k „mojej“ pravde nie je cestou, ktorá vedie ku konsenzu. Avšak aj 

napriek rozličným hodnotovým systémom Islamu a Západu je možné nájsť spoločné, 

univerzálne aspekty morálky. Jedinou cestou je vzájomné spoznávanie toho druhého. Zdeněk 

                                                 
41  Keppel, G.: Válka v srdci islámu. Praha: Karolinum 2006. 
42  Zahaľovanie žien, modlitba päť krát denne, zákaz alkoholu, tradičné moslimské jedlo 
43  Baršová, A. Barša, P.: Přistěhovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v USA, západní 
Evropě a Česku. Brno: Masarykova univerzitav Brně, Medzinárodný politologický ústav, 2005. 
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Muller, odborník na islam to týmito slovami vystihol veľmi presne: „ Spoznávanie toho, kto 

vchádza, a toho, kto mu otvára, musí byť vzájomné a sústavné. Takáto výmena informácií bez 

poučných, ideologických premís, len obyčajná ľudská a praktická, môže byť prospešná pre 

obe strany.“44 Prinajmenšom, reciprocita je spoločná morálnym systémom kdekoľvek na 

svete. Pojem reciprocity tvorí základ zlatého pravidla: „správaj sa k iným tak, ako chceš, aby 

sa oni správali k Tebe“. Spomínané zlaté pravidlo nachádzame v množstve náboženských a 

kultúrnych učení rôznych obdobách, v učení Mahaviru (zakladateľa džinizmu), Budhu, Ježiša 

i Mohameda. Počas minulého desaťročia došlo k snahe vytvoriť Deklaráciu globálnej 

morálky, t.j. zoznam zásad, ktoré sú všeobecne prijímané rozličnými kultúrami. Projekt 

odštartoval v roku 1993 stretnutím 6500 predstaviteľov najrôznejších náboženstiev v Chicagu, 

pod názvom Druhý parlament svetových náboženstiev.45 Deklarácia, ktorú Druhý parlament 

schválil sa zakladá práve na požiadavke „že s každou ľudskou bytosťou sa má zaobchádzať 

ľudsky“ a to na základe už spomínaného „zlatého pravidla“ ako „neodvolateľná, 

bezpodmienečná norma pre všetky oblasti života“.46 Pozitívom tohto akceptačného procesu 

bolo aj potvrdenie Chicagskej deklarácie správou Rady pre vzájomnú spoluprácu (InterAction 

Council) bývalých prezidentov a ministerských predsedov. Správa bola prejednávaná vo 

Viedni v roku 1996 pod názvom „In Search of Global Ethical Standards“ a následne 

schválená Valným zhromaždením Rady InterAction vo Vancouveri.47  

Huns Kang v roku 1989 predložil svoj projekt Svetový étos, v ktorom predkladá svoju 

verziu spoločného morálneho étosu pre všetky národy a náboženstvá, odvolávajúc sa na 

nutnosť minimálneho základného konsenzu v hodnotách, normách a postojoch, ktoré budú 

spoločné pre všetky národy a náboženstvá. „Bez takého základného konsenzu, ktorý je 

potrebné stále znova hľadať dialógom, nemôže fungovať ani moderná demokracia ... “48  

K dialógu s islamom sa ozývajú hlasy aj z Vatikánu.49 Jedným z najvýznamnejších 

stúpencov dialógu je kardinál Carlo Maria Martini, ktorý už na začiatku 90.rokov minulého 

storočia začal propagovať nutnosť náboženského dialógu a kresťansko-moslimskej integrácie 

a to aj napriek rozdielom medzi oboma náboženstvami. Aj postoj už zosnulého pápeža Jána 
                                                 
44  O té integraci co nefunguje. Dostupné na: Muller Z.: O té integraci co nefunguje. Dostupné na: 
http://muller.blog.idnes.cz/c/65543/O-te-integraci-co-nefunguje.html 11.2.2009
45  Prvý projekt Parlament svetových náboženstiev sa konal už o storočie skôr  
46  Singer, P. : Jeden svet, etika globalizácie. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2006.  
47  Kung, H. : Světový étos pro politiku a hospodárství. Praha: Vyšehrad, 2000. 
48  Kung, H. : Světový étos projekt. Zlín: Archa, 1992, s.36. 
49  Vedľa nich sú ale hlasy z Vatikánu odsudzujúce náboženský dialóg s islamom. Ako prvý odporca 
kresťansko-moslimského dialógu vystúpil v roku 1989 comský biskup , monsignore Maggiolini, či bolońský 
arcibiskup, kardinál Giacomo Biffi. Pozri bližšie: Břeská j.: Muslimské přistěhovalectví v současné Itálii. In: 
Medzinárodní politika 7/2005. Dostupné na: 
http://www.iir.cz/upload/MP/MPArchive/2005/MP072005.pdf 7.6.2008
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Pavla II. k otázke talianskeho islamu vychádzal z tolerancie islamu, náboženského dialógu a 

spoločných hodnôt pre všetky kultúry, ale podotýkajúc tolerancie „autentického“ islamu a nie 

jeho ideologickej deformácie, ktorú predstavuje islamský fundamentalizmus. Ján Pavol II. 

trval na rešpektovaní a prijatí kultúrnych inštancií imigrantov, pokiaľ nie sú v rozpore s 

univerzálnymi etickými hodnotami.50 Ak už hovoríme o Vatikáne, je potrebné spomenúť 

pápeža Jana Pavla XXIII., ktorý ako prvý pápež urobil veľký krok vpred k náboženskému 

dialógu , svoje encykliky adresoval všetkým veriacim, nielen kresťanom. 

Časť občanov Západu sa prikláňa ku koncepcii tzv. euroislamu ako skĺbenie 

tradičného náboženstva s európskymi hodnotami. Najvýznamnejším predstaviteľom je Tariq 

Ramadan51 Vo svojich knihách „ Ako byť európskym moslimom“, „Západní moslimovia a 

budúcnosť Islamu“ hovorí, že je možné zostať verným svojmu náboženstvu - islamu a 

zároveň žiť spolu so svojimi spoluobčanmi bez uzatvárania sa do menšinových enkláv.52  

Potrebu vzájomného dialógu si uvedomujú aj krajiny Európskej únie. Svedčí o tom aj 

fakt, že práve minulý rok 2008 bol rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady EÚ 

vyhlásený za Európsky rok medzikultúrneho dialógu.53 Nakoľko Európska únia je založená na 

kultúrnej rozmanitosti, medzikultúrny dialóg predstavuje dôležitý rozmer mnohých politík a 

nástrojov spoločenstva, v hlavne v sociálnej a kultúrnej oblasti. Medzikultúrny dialóg je 

prostriedok na dosiahnutie kultúrnej pridanej hodnoty v celoeurópskom priestore.54 Tento 

proces v sebe zahŕňa aj multikultúrnu výchovu. Prúcha pod pojmom multikultúrna výchova 

chápe „ proces, prostredníctvom ktorého si jednotlivci majú vytvárať spôsoby svojho 

pozitívneho vnímania a hodnotenia kultúrnych systémov odlišných od ich vlastnej kultúry a na 

tomto základe majú regulovať svoje správanie sa k príslušníkom iných kultúr.“55 Je preto 

potrebné naďalej rozvíjať vzájomné obohacovanie sa prostredníctvom spoznávania 

menšinových kultúr. 

 

Záver 

Vo svete globalizačných tendencií dochádza ku kontaktu a prelínaniu tak výrazných 

civilizácií ako je Islam a Západ. Obidve civilizácie vyrástli na rozdielnych historicko-

                                                 
50  Břeská J.: Muslimské přistěhovalectví v současné Itálii. Ref.191 
51  Narodil sa vo Švajčiarsku v roku 1962 ako vnuk Hasana Al-Bánna, zakladateľa Moslimského bratstva. 
Vo Veľkej Británii pracoval ako poradca Tonyho Blaira. Časopis Time ho zahrnul medzi 100 najdôležitejších 
intelektuálov 20.storočia. 
52  Laquer W.: Posledný dny Evropy. Humanistická Europa nebo islamistická Eurábie? Praha: NLN, 
2006. 
53  Rozhodnutie EP a Rady EÚ č.1983/2006/ES z 18.decembra 2006. 
54  Pozri bližšie aj o národnej stratégii Slovenskej republiky na: www.mvk.sk 
55  Prúcha, J.: Multikultúrni vzdelávaní – teorie a praxe. Praha : ISV, 2001, s.39. 
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kultúrnych základoch a uznávajú z niektorých aspektov diferentné hodnoty. Rozdielnosť 

týchto dvoch „svetov“ sa odráža v bežnom živote ľudí, v politikách jednotlivých štátov a na 

poli medzinárodnej politiky.  

Najväčší kontakt medzi týmito civilizáciami môžeme vidieť na európskom kontinente. 

Nakoľko v súčasnosti v Európe žije vyše 20 miliónová menšina moslimov, je potrebné 

nepodceňovať túto otázku. Keďže sme súčasťou Európskej únie, táto problematika sa dotýka 

aj nás. Súčasný stav potvrdzuje, že integrácia moslimov bola do značnej miery neúspešná. 

Dve rozdielne integračné politiky Francúzska a Veľkej Británie sa neosvedčili, dôsledkom 

čoho je napätá situácia medzi príslušníkmi moslimských menšín a majoritným obyvateľstvom 

Európy, vychádzajúcim z tradícii kresťanstva. V tejto súvislosti sa nám vynárajú otázniky: 

„Je možné spojiť európske hodnoty s islamskou kultúrou? Môžu byť členovia moslimskej 

menšiny lojálnymi občanmi Európy?“  

Musíme si však uvedomiť, že cesta integrácie vedie jedine formou medzikultúrneho 

dialógu, ktorý je založený na hľadaní a vytýčení spoločných aspektov morálky, vzájomnom 

spoznávaní a pozitívnom vnímaní odlišných kultúr ako aj kultúrnom obohacovaní. Ak chceme 

čo najlepším spôsobom integrovať moslimov, nemôžeme prijať tézu „islam má krvavé 

hranice“. 

 

 

Použitá literatúra: 

BARŠA, P.: Západ a islamizmus. Střet civilizací, nebo dialog kultur? Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury, 2001.  

BARŠOVÁ, A. BARŠA, P.: Přistěhovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky 

v USA, západní Evropě a Česku. Brno: Masarykova univerzitav Brně, medzinárodný 

politologický ústav, 2005. 

BŘESKÁ J.: Muslimské přistěhovalectví v současné Itálii. In: Medzinárodní politika 7/2005. 

Dostupné na: http://www.iir.cz/upload/MP/MPArchive/2005/MP072005.pdf 

KEPPEL, G.: Válka v srdci islámu. Praha: Karolinum 2006. 

KROPÁČEK, Ľ. : Islamský fundamentalizmus I.. Praha: Vyšehrad, 1996. 

KROPÁČEK, Ľ. : Islamský fundamentalizmus II. Praha: Vyšehrad, 1998. 

KROPÁČEK, Ľ. : Blízký východ na přelomu tisíciletí. Praha: Vyšehrad, 1999, s.144. 

KUNG, H. : Světový étos. Projekt. Zlín: Archa, 1992. 

KUNG, H.: Světový étos pro politiku a hospodářství. Praha: Vyšehrad, 2000. 



 935

LAQUER W.: Posledný dny Evropy. Humanistická Europa nebo islamistická Eurábie? 

Praha: NLN, 2006. 

MENDEL, M. : Islámská výzva. Z dějin a současnosti politického islámu. Brno: Atlantis, 

1994. 

MENDEL, M. OSTŘANSKÝ, B. RATAJ T.: Islám v srdci Evropy. Praha: Academia, 2007. 

RUSDIE S.: Satanské verše.../český preklad/.sic

SINGER, P. : Jeden svet, etika globalizácie. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 

2006. 

WALZER, M. : Hrubý a tenký. O tolerancii. Bratislava: Kalligram, 2002. 

ZIDEK, K. : Je možné žít s islámem v míru? Praha: Knižný klub, 1996. 

Barša P.: Nová xenofobie: Valka s terorem a konec evropske tolerance. Dostupné na: 

http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0C54E3B3-1E9C-

BE1E-2C24-A6A8C7060233&lng=en&id=30747 1.3.2009

Baršová, A.: Francie chce změnit přistěhovaleckou politiku. Dostupné na : 

http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=1957017 1.3.2009

Dánske karikatúry nie sú zabudnuté. Dostupné na: http://www.euractiv.sk/obrana-a-

bezpecnost/clanok/danske-karikatury-nie-su-zabudnute 13.3.2009

Etnocentrizmus v Európe na vzostupe. Dostupné na: F:\Etnocentrizmus v Európe na vzostupe 

Verzia pre tlač Európska únia - portál o EÚ Euractiv_sk.htm 

Európa, menšiny a sociálne nepokoje. Dostupné na: http://www.euractiv.sk/rovnost-

sanci/clanok/europa-mensiny-a-socialne-nepokoje 11.2.2009

Európania sa búria proti stavaniu mešít. Dostupné na:spravy.pravda.sk/europania-sa-buria-

proti-stavaniu-mesit- /sk_svet.asp?c=A070807_185831_sk_svet... - 54k –11.3.2009

Hadi Yahmid: Talianski pravičiari zrovnali mešitu vo Verone so zemou. Dostupné na: 

http://www.islamweb.sk/stranky/spravodajstvo/svet/27.05.08%20b.htm 12.3.2009

Kleinschmidt J.Brśka M. : Integrácia alebo islamizácia? Dostupné na internete: 

http://www.tyzden.sk/sk/kriticka_priloha/kp03_35.php?searchstring=sekularizmus 1.4.2009

Muller Z.: O té integraci co nefunguje. Dostupné na: http://muller.blog.idnes.cz/c/65543/O-te-

integraci-co-nefunguje.html 11.2.2009

Národná stratégia Slovenskej republiky. Dostupné na: www.mvk.sk 

Talianski pravičiari zrovnali vo Verone mešitu so zemou. Dostupné na: 

http://www.islamweb.sk/stranky/spravodajstvo/svet/27.05.08%20b.htm 11.2.2009



 936

Vo Švajčiarsku bude referendum o zákaze minaretov. Dostupné na: 

http://aktualne.centrum.sk/zahranicie/europa/clanek.phtml?id=1161346 20.8.2008

Za hlavu autora dánskych karikatúr vypísali v Pakistane odmenu. Dostupné na: 

http://www.sme.sk/c/2595867/za-hlavu-autora-danskych-karikatur-vypisali-v-pakistane-

odmenu.html 1.3.2009

   

 


