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Problém ľudskej dôstojnosti v interpersonálnych vzťahoch v islame 

 

Martin GLUCHMAN 

 

 V dnešnej dobe islam sa čoraz viac dostáva do popredia. V každodennom živote sa 

stretávame stále častejšie s pojmami a princípmi, ktoré sú charakteristické pre moslimský 

svet. Zreteľne badať vplyv islamizácie na západný svet, západnú kultúru, ktorú sa samotný 

islam snaží svojským spôsobom podmaniť, vyrovnať sa jej, alebo prinajmenšom do nej 

vniknúť a ovplyvniť ju vlastnými názormi, či učením. Dôvodov môže byť hneď niekoľko. 

Sunnitský mysliteľ Rašíd al-Gannúší si myslí, že určitá forma „nenávisti“ alebo nepriateľstva 

západu voči islamskému svetu pramení z neznalosti. Zároveň sa pridáva aj zlá skúsenosť 

Západu s islamským náboženstvom, ktoré potláčalo samostatné myslenie a kreativitu. Aj 

napriek tomu nevidí žiaden rozpor medzi islamom a demokraciou (Armstrong 2002, s. 221). 

V tomto príspevku sa budem venovať rozdielu, podľa mňa azda najvýraznejšiemu a 

najdôležitejšiemu, a tým je chápanie ľudskej dôstojnosti v interakcii medziľudských vzťahov 

práve v islame.  

 Tak ako aj ostatné náboženské vierovyznania sú spisané v patričných svätých knihách, 

písmach, aj moslimovia majú svoju posvätnú knihu – Korán. Stručne by som ju 

charakterizoval ako príručku, podľa ktorej pravoverný moslim má sa riadiť, správať sa 

a konať na jej základe počas celého svojho života. Oslovil ma najmä svojím etickým 

rozmerom, kde môžeme nájsť neskutočné množstvo pravidiel a povinností zakladajúcich sa 

a vychádzajúcich z morálnych zásad, noriem a princípov. Islam, ako vlastne všetky hlavné 

náboženské systémy, má svoju verziu „zlatého pravidla“, uchovaného v rozprávaní 

Mohameda: „Nikto spomedzi vás nie je pravým Moslimom, pokiaľ si nebude pre svojich 

bratov a sestry želať to, čo si želá pre seba“ (Adam 2003, s. 44). V dnešnej podobe má 

paralelu s takým etickým konaním a vykonávaním skutkov, podľa ktorého sa správame 

a konáme tak, ako chceme, aby sa zároveň ostatní správali voči nám. Samotný Korán (a 

taktiež aj celé moslimské učenie) má veľmi blízko k učeniu prostredníctvom akýchsi 

morálnych príkazov a zákazov, určovaniu pravidiel správania sa a v neposlednom rade 

vyjadruje vlastné desatoro, ktorým by sa bez výnimky mal riadiť každý moslim. Etické učenie 

tvorí akési desatoro, ktoré je dosť podobné tomu starozákonnému, respektíve židovskému 

náboženstvu, líši sa len niekoľkými detailmi pochádzajúcimi z iného sociálneho prostredia. 

Hlavnými zásadami tohto desatora sú: nepridružovať nikoho iného k Bohu, ctiť rodičov 
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svojich, byť láskavým a ohľaduplým k svojej rodine a príbuzným, nezabíjať deti (najmä 

dcéry) z obavy pred schudobnením, nedopúšťať sa cudzoložstva (a to za žiadnych okolností), 

nezabíjať neoprávnene, dávať správne miery a váhy (čo môže byť vyjadrením myšlienky 

neklamať druhých za cieľom osobného zisku), nedotýkať sa majetku sirôt, dodržiavať 

zmluvy, nenasledovať niečo, o čom nemáme vedomosti, nechodiť pyšne a namyslene po 

zemi. Postupne počas vývinu samotného islamu k týmto veršom desatora pribudli aj ďalšie 

morálne príkazy a princípy ako napríklad čestnosť, úprimnosť slov a zároveň aj činov, 

odsúdenie pokrytectva a lakomstva.  

Islamskí autori vnímajú Korán ako vyjadrovanie názorov o inherentnej ľudskej 

hodnote a morálnej dôstojnosti, dáva nám príklad islamskej vzdelanosti, ktorá zdôrazňuje 

myšlienky Koránu trvajúce na jasnej kráse a hodnote ľudských bytostí. Korán sa veľmi 

zaujímavo pozerá nielen na celkovú hodnotu ľudského života, hodnotu človeka, ale aj na  jeho 

vlastnú ľudskú dôstojnosť a jej postavenie vo vzťahu k iným. Na jednej strane do popredia sa 

tak vyzdvihuje vzťah k ostatným, k ľuďom, ich humanistický prístup k problematike založený 

na morálnych princípoch. Členstvo jednotlivca v spoločnosti, z islamskej perspektívy, by 

malo byť základné, humánne a zároveň užitočné. Pojem osobnej zodpovednosti je 

podporovaný aj veršom, podľa ktorého „veriaci nikdy nie je ani nactiutŕhač, ohovárač, 

odporný ani nehanebný“ (Korán, 11:40). Keď jedinec dosiahne vek dospelosti a ak je duševne 

zdravý, stáva sa zodpovedný za svoje činy, skutky a úmysly, ktoré si volí na základe jeho 

vlastnej slobodnej vôle. Človek je slobodný od hriechu až pokiaľ nespácha hriech (Adam 

2003, s. 15). Ako príklad môžem uviesť odrezanie rúk zlodejovi, ktorý spácha zločin 

a ukradne niečo z obchodu alebo ukameňovanie cudzoložníka, ktorý spácha nehanebný čin 

a zneúcti cudziu ženu. Oba tresty, ako dôsledky ich konaní, sú zlými vecami pre zlodeja 

a cudzoložníka, ale na druhej strane je to dobré pre nich, pretože je to pre nich očistou, takže 

trest tohto života a života budúceho nie sú pre nich kombinované. Tieto tresty sú pre nich 

dobré aj z iného dôvodu, podľa ktorého ich použitie ochraňuje majetok, česť, poctu a vzťahy 

v spoločnosti (Adam 2003, s. 44).  Takže na prvý pohľad negatívny, a nie celkom humánny 

čin, akým samotné potrestanie v islamskom chápaní a prevedení je, má nielen svoje negatívne 

dôsledky, ale zahŕňa v sebe aj pozitívne konzekvencie, ktoré z neho následne vyplývajú.  

Všetci jednotlivci by mali porozumieť, že blahobyt spoločnosti je rovnaký, ako ich 

vlastné blaho. Mali by vykonávať akúkoľvek prácu perfektne. Žiadny jednotlivec by nemal 

byť potrestaný za zločin, ktorý nespáchal. Prenasledovanie a potrestanie skorumpovaných 

ľudí, aj tých, čo korumpujú je zodpovednosťou vlády a občana (Korán, 9:31). Práva by sa 

mali používať na rovnakom základe: islam nerobí rozdiely medzi ľuďmi ohľadom etnicity, 
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sociálnych tried, náboženstva alebo rodu. Moslimovia a nemoslimovia majú rovnaké práva 

(Doumato, Starrett 2007, s. 34).  

No na druhej strane sa podľa mňa v rozmedzí islamu v porovnaní so západnou 

kultúrou pristupuje k ľudskej dôstojnosti nie veľmi humánnym spôsobom, teda dosť 

svojským a typickým pre moslimský svet. Asi najjasnejším a najviditeľnejším príkladom je 

vzťah medzi oboma pohlaviami. Nesporne dôležitým bodom islamskej kultúry a najmä vo 

vzťahu k otázke ľudskej dôstojnosti, alebo lepšie povedané dôstojnosti, či dôstojného 

správania sa k ženám je práve ich postavenie v spoločnosti. V Koráne sa postavenie ženy 

stanovuje vo všeobecnosti o stupeň nižšie ako postavenie muža. Muži zaujmú svoje 

nadradené postavenie nad ženami preto, lebo Boh dal prednosť jednému z nich (mužovi) pred 

tým druhým pohlavím a tiež preto, lebo muži dávajú ženám časť zo svojho majetku.  

Spomedzi moslimských sociálnych vzťahov a konkrétne otázok týkajúcich sa 

dôstojnosti a prístupu človeka k človeku ako ľudskej bytosti, sú obzvlášť zaujímavé 

manželské vzťahy. Prejavujú sa tu rôzne vplyvy, no vzťah manželov je ovplyvnený najmä 

postavením muža a ženy ako dvoch subjektov, ktorý je tradovaný už od dávnej minulosti. 

Muž, ako som už spomínal, tam vystupoval ako nadradený a žena je tou podriadenou mužovi. 

Ešte dodnes je to v niektorých kultúrach neporušené a ľudia, ako ľudské živé bytosti 

nepoznajú medzi sebou rovnosť. V manželstve bol všeobecne známy zákaz sobáša medzi 

blízkymi príbuznými (verše Koránu 4:27-31), zákaz sobáša počas stanovenej čakacej doby 

pre vdovy a rozvedené (Korán, 2:228) a v povolení štyroch žien ako legálnych manželiek. 

V Koráne sa hovorí, že ak sa „bojíte, že nebudete spravodliví k sirotám, berte si za manželky 

také ženy, ktoré sú vám príjemné, dve, tri aj štyri, avšak ak sa bojíte, že nebudete spravodliví, 

tak si vezmite len jednu alebo tie, ktorým vládne vaša pravica. A tak sa najlepšie vyhnete 

odchýleniu“ (Korán, 4:3). Na druhej strane muž môže mať neobmedzený počet konkubín - 

otrokýň (aj Mohamed mal jednu, s ktorou ho jeho druhá žena pristihla) (Watt 1985, s. 86).  

Iným prípadom interpersonálnych vzťahov v islame, v ktorom je veľkým problémom 

ľudská dôstojnosť, je samotná problematika detských neviest. Napríklad v Iráne je legálny 

vek pre svadbu 9 rokov pre dievčatá a 14 rokov pre chlapcov. Tento zákon občas zneužívajú 

pedofili, ktorí si berú chudobné dievčatá z predmestia, zneužijú ich a potom opustia (Spencer 

2006, s. 62). To nasvedčuje akým spôsobom sa pristupuje k cudnosti, a najmä k dôstojnosti 

ženského pohlavia. Síce existujú nejaké snahy, pokusy o nápravu prostredníctvom zákonných 

úprav formy práva v daných moslimských krajinách, ale aj napriek tomu je to buď po určitom 

čase vetované parlamentom, alebo konzervativizmus je v týchto krajinách tak hlboko 

zakorenený, že ľudia sa často pridržiavajú a vracajú späť k svojím pradávnym tradíciám. A to 
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ešte nespomínam, že tieto detské nevesty je patrične potrebné dostatočne trestať, aby zostali 

mužovi verné a poslušné (Collste 2002, s. 104).  

Súčasne sa nariaďuje, že so ženami sa má narábať láskavo a spravodlivo. Ak dôjde 

medzi manželmi k nezhode, podľa Mohameda je potrebné zavolať tzv. „rozhodcov“ z jeho 

a jej rodiny. Samotné svedectvo ženy v prípade akýchkoľvek právnych, ale aj mimoprávnych 

sporov je vypočítané na polovicu hodnoty muža, v súlade s učením Koránu, ale neexistuje 

žiaden základ pre vylúčenie žien zo spoločnosti (Ghazáli 2006, s. 121). Muž je taktiež 

povinný dať žene veno (mahr), ktoré zostáva vlastníctvom ženy aj po prípadnom rozvode či 

úmrtí manžela. Na druhej strane je ženám odporúčaná skromnosť a cudnosť v ich 

vystupovaní. Cudnosť taktiež v ich štýle obliekania, najmä čo sa týka zahaľovania častí ich 

tiel. Cnostné ženy sú pokorne oddané.  

Všetko je to trochu paradoxné, najmä kvôli hlásaniu slobody, všeobecnej tolerancie 

a rovnocennosti v iných aspektoch života moslimov prostredníctvom učenia islamu. 

Všeobecný názor, že muž a žena sú dôstojné bytosti, ktoré sú potenciálne schopné dobrých 

a vznešených skutkov, sa dosť diametrálne odlišuje od skutočnosti a reality každodenného 

sveta v islame. V tom spočíva a pramení spor a možno určitá forma pohoršovania sa našej 

kultúry islamským svetom, ich spôsobom života.  

Moslimom sa taktiež vyčíta, že majú mentalitu geta. Vyčíta sa im, že majú veľa detí 

a že sú zaostalí. Moslimovia sú vytláčaní z dedín, nemôžu ľahko získať dobré zamestnanie 

a neumožňuje sa im slušne bývať.  To všetko svedčí o postojoch, ako sa ľudia správajú 

k moslimom a ako zaobchádzajú s ich dôstojnosťou (Spencer 2006, s. 184).  

Samotná ľudská dôstojnosť (odhliadnuc od postavenia žien v moslimskej spoločnosti) 

je v Koráne interpretovaná ako uctievanie si existencie človeka ako ľudskej bytosti, ktorá je 

hodná svojich práv a treba k nej náležite pristupovať. Ľudský život je podľa islamu 

nedotknuteľný a posvätný, a teda človek v prvom rade nesmie zabiť ľudskú bytosť. Zastáva 

myšlienku, že žiadna osoba nemôže byť zabitá (badať tu myšlienky Kantovej deontológie). 

Takýto názor o hodnote alebo posvätnosti ľudských bytostí má morálny dopad. Islam vníma 

zabitie jednej osoby v takom zmysle, ako keby bolo zabité celé ľudstvo. Avšak, ohľadom 

zákazu zabíjania ľudskej bytosti poznáme a sú nám známe aj výnimky. Zabíjanie môže byť 

ospravedlnené vtedy, ak je vykonané s určitým zámerom alebo cieľom, napríklad pri obrane 

islamu, vo svätej vojne (džihád) na obranu Boha a jeho nasledovníkov alebo ako prostriedok 

vykonania dobrého skutku pre dobro spoločnosti, aby potrestali človeka, vinníka, ktorý 

spáchal nejaký špecifický, vážny zločin (Collste 2002, s. 100). Z toho nám vyplýva, že je viac 

ako pravdepodobné, že v islame je oprávnené zabíjať tých, ktorí zabíjajú iných, tých, ktorí sa 
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pokúšajú zničiť spoločnosť, jej hodnoty, zmysluplnosť a narušiť vzájomné spolunažívanie 

založené na takýchto princípoch a hodnotách, ktoré vyznávajú počas svojho života. 

V takýchto prípadoch zabíjanie nie je vraždou. Je to potrestanie alebo sebaobrana. Islamskí 

autori hovoria, že z pohľadu islamu ľudská bytosť, či už muž alebo žena, mladá alebo stará, 

biela alebo čierna, je rešpektovaná, chránená a nepoškvrnená. Ich vlastníctvo nemôže byť 

odobraté. Taktiež by nemala byť dotknutá a narušená ani ich cudnosť. Nemôžu byť vysadení 

a vyhnaní z ich rodnej zeme a ich nezávislosť nesmie byť popretá, musia mať pocit 

príslušnosti a spolupatričnosti k svojmu vlastnému národu, k svojmu etnickému „ja“. 

Jednoducho im nemôžeme zabrániť žiť v súlade s ich princípmi. Okrem toho majú zakázané 

spáchať takéto zločiny proti ostatným. Nemajú právo spôsobiť škodu daru (ľudstvu), ktorý je 

im zobrazený Bohom, pretože sú len dočasným vlastníctvom tejto štedrosti. Boh je podľa 

moslimského učenia spísaného v posvätnom Koráne pravým vlastníkom všetkého. Ľudia 

musia tento dar brániť a držať v bezpečí. Je pre nich nadovšetko posvätný. Ak to bude 

nevyhnutné, budú za to bojovať a sú kvôli tomu ochotní zomrieť (Caroll 2007, s. 15).  

Ako sme sa dozvedeli v predchádzajúcich riadkoch, moslim nezabíja za predpokladu, 

že nemusí odplácať a brániť samého seba, svoj národ alebo svoju vlastnú rodinu v už 

vyvolaných konfliktoch. V tom spočíva humánny prístup, rešpektovanie a neznižovanie sa 

k ponižovaniu dôstojnosti bytia ľudských bytostí, bez rozdielu ich vierovyznania, rasy alebo 

akéhokoľvek iného určujúceho faktora, ktorý by mohol vyvolávať konflikty.  

 Po nadobudnutí týchto informácií si myslím, že možno konštatovať, že nároky 

vrodenej hodnoty morálnej dôstojnosti ľudských bytostí, či už formulované mysliteľmi 

západného osvietenstva, islamskými učencami interpretujúcimi Korán alebo ostatnými 

z akejkoľvek inej tradície sú v dnešnom svete potrebné. Ako história jasne ukazuje, ľudia 

môžu organizovať seba samých pod všetkými zvykmi vznešeným a nadneseným nadpisom 

ako „ľudskosť“, „ľudské práva“, „obyčajný človek“ a pokračujú vo vykonávaní krutostí 

a dokonca aj genocíde proti skutočne ľudským bytostiam, ktoré vyžadujú rešpektovať. 

História nám ukazuje útlak a genocídu, taktiež ukazuje, že spoločnosti, ktoré držia vrodenú 

ľudskú hodnotu v popredí ich politickej a kultúrnej existencie, podporujú mier a stabilitu pre 

obyvateľov a takéto spoločnosti existovali vo všetkých obdobiach a miestach ľudskej histórie. 

Keď tieto spoločnosti upadnú do útlaku a genocídy, najčastejšie je to preto, lebo sa vzdali 

rešpektovania a uskutočňovania princípov vrodenej ľudskej hodnoty a morálnej dôstojnosti.  

V závere by som vo všeobecnosti vyzdvihol prístup moslimského učenia vyjadreného 

v Koráne, ktoré je podľa môjho názoru dosť striktne vyhranené a to nielen vo vzťahu k svojim 

stúpencom, ale aj k samotnému vymedzovaniu jednotlivých pojmov. Ľudia si vážia 
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a uctievajú jeden druhého a v tom spočíva ich pevná morálka a etický prístup k plneniu si 

svojich povinností počas ich životov.  
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