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Islam sa podobne ako iné monoteistické náboženské systémy obracia 
k svojim nasledovníkom s predstavou jedinej pravej viery. Súčasný 
rast radikalizmu v islamskom svete však nepramení iba z „funda- 
mentalizmu" tohto typu, má širšie pozadie a teologické aspekty sú 
konfrontované s výzvami sekulárnej moderny a európskymi totalit
nými ideologickými systémami 20. storočia. Kedže v prostredí svojho 
rozšírenia má islam navyše podobný mobilizujúci účinok, aký má 
v Európe pocit národnej spolupatričnosti, je zneužitie jeho univerza
listického ideologického potenciálu „rovnako jednoduché" ako 
zneužitie patriotizmu hlásateľmi xenofóbie a šovinizmu.

Existujú dva široké názorové prúdy, ktoré 
v zhutnenej podobe vyjadrujú pohľad euro- 
ameríckých odborníkov na rast náboženské
ho radikalizmu v islamských spoločnostiach. 
Prvý prúd súčasnú reislamizáciu vníma v kon
texte permanentného konfliktu medzi racio
nalizmom a fundamentalizmom v islam
skom civilizačnom okruhu. V tejto optike je 
dnešný fundamentalizmus aktuálnym va
riantom historicky zakorenenej reakcie na 
racionalistické tendencie v islamskom mys-

BOJOVNÍC! PALESTÍNSKEHO HNUTIA ISLAMSKÉHO 
ODPORU (HAMÁS). NAD NIMI KRESBA ICH DUCHOVNÉHO 
VODCU ŠEJKA AHMADA JÁSÍNA

lení. S predstaviteľmi tohto fundamentaliz- 
mu sa stretávame od prvopočiatkov islam
skej éry, od roku 622, v rôznych podobách. 
Dnes už vlastne marginálna tretia vetva isla
mu (popri sunnítoch a šiitoch) - cháridžovci 
- fungovala na princípe menších teroristic
kých skupín, ktoré horlivo presadzovali svo
ju sektársku fanatickú verziu viery. Teroriz
mom voči moslimom a inovercom sa v 11. - 
13. storočí preslávila aj šiitská sekta asasínov. 
Misionárska horlivosť príslušníkov wahhá- 
bovského hnutia na Arabskom polostrove 
predstavovala od 18. storočia výzvu nielen 
pre racionalizmus, ale aj pre ortodoxný is
lamský ideál presadzovaný Osmanskou rí
šou. Wahhábovci (v arabčine al-muwahhi- 
dún) vychádzali na rozdiel od osmanských 
lúrkov z najprísnejšej právnej školy sunnit- 
ského islamu hanbalíje, ktorá už v 11. storo
čí útočila na protivníkov, presadzovala vlast
nú interpretáciu viery vrátane hlásania dži- 
hádu ako šiesteho piliera islamu a dohliada
la na potláčanie „nemorálnych" prehreškov, 
napríklad pitie vína. Cielom aktivít wahhá- 
bovcov v 18. a 19. storočí nebol ešte odpor 
proti európskej moderne, ale skôr nesúhlas 
s osmanskou a vôbec celou stredovekou pra
xou islamského štátu, animozita voči mysti
cizmu a „neislamským" praktikám. Tento 
druh fundamentalízmu sa až postupne adap
toval na potreby antikoloniálneho a antise- 
kulárneho odporu. Zapálenie za vec a spo- 
ločensko-politický náboj aktivít wahhábov- 
cov viedol v 20. rokoch 20. storočia k vytvo
reniu nového štátu - Saudskej Arábie.

Neofundamentalizmus ako reakcia 
na sekulárnu modernu

Podlá väčšiny znalcov islamu však dnešný ra
dikálny islam nie je možné pochopiť iba od
kazmi na neprestajný konflikt racionalizmu 
a fundamentalízmu. Na rozdiel od tradičné
ho fundamentalízmu je súčasný neofunda
mentalizmus reakciou na výzvy moderného 
sveta. Posledné dve storočia boli v islamskom 
svete, ale nielen tam, poznamenané precho
dom od orálnej kultúry ku kultúre písaného 
slova, ktorá umožnila informácie skladovať 
a hromadne predkladať čoraz väčšiemu poč
tu gramotných obyvatelov v podobe tlačovín 
a kníh. Ústne sprostredkovanie poznatkov 
prestalo byť jediným prameňom informácií, 
znalcov koránických vied a autority bolo zra
zu možné obísť čítaním. Nový trend otvoril 
nebývalé možnosti laikom, ľudom, ktorí mali 
o islame často iba povrchné znalosti. Nábo
ženstva sa znenazdajky bolo možné zmocniť 
v podobe koníčka. Každý prúd v islame, kaž
dá frakcia dostala možnosť šíriť svoju inter
pretáciu v nebývalých, dnes už planetárnych 
rozmeroch. V podmienkach hromadného 
úniku obyvatelov do miest a detribalizácie 
(usadzovanie sa kočovníkov a odumieranie 
ich spoločnosti) vidieckych oblastí získali 
autori nových ideových prúdov masu poten
ciálnych prívržencov.
Radikálne islamské skupiny sa inšpirovali 
totalitnými ideológiami 20. storočia a sto
tožnili sa s názorom, že dobrý moslim je len 
ten, ktorý súhlasí s ich interpretáciou viery.
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