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r e c e n z e

islám

v německy 

hovořích zemích

Martin Klapetek, Muslimské organiza-
ce v Německu, Rakousku a Švýcarsku: 
význam náboženství jako identifi kačního 
prvku při integraci do západních společ-
ností, Centrum pro studium demokracie 
a kultury, Brno 2011, 255 stran, 249 Kč.

Publikace Martina Klapetka vychází z au-
torovy disertační práce a představuje ucele-
ný popis integračních snah (v podobě urči-
tých forem etablování do veřejného prosto-
ru) muslimských komunit ve třech němec-
ky hovořících zemích. Autorovým cílem 
bylo zjistit, jak mohou náboženské aktivity 
muslimských organizací přispívat k integ-
raci svých členů a ke komunikaci mezi pří-
slušníky různých národností. Jedná se tedy 
o to, zda náboženské aktivity a integrační 
snahy mají společné cíle a zda se vzájem-
ně podporují či nikoliv. 

Text monografi e je strukturován do tří 
hlavních kapitol, a to podle jednotlivých 
zkoumaných zemí. S ohledem na počet vy-
znavačů islámu v těchto zemích je nejroz-
sáhlejší kapitola věnována situaci muslimů 
v Německu. Ta zároveň pro autora do urči-
té míry funguje jako základní referenční rá-
mec, kdy v následném textu již autor dospí-
vá k identifi kaci některých společných shod 
nejen ve fungování jednotlivých muslim-
ských organizací v konkrétních zemích, ale 
i v jejich ideových základech. Toto hledání 
a identifi kování společných témat však není 
na úkor faktografi ckým zjištěním týkajícím 
se ostatních zemí, ale naopak vhodně do-
tváří celistvý obraz zkoumané problemati-
ky. Je třeba ocenit pečlivou práci s poznám-
kovým aparátem, který poskytuje odkazy 
na všechny významné islámské organizace 
v Německu, Rakousku a Švýcarsku.

Z hlediska struktury jednotlivých kapi-
tol se autor vždy na začátku kapitoly věnu-
je historickému exkurzu a nástinu etablová-
ní muslimské komunity do veřejného pro-
storu v dané zemi, aby se následně již vě-
noval popisu zkoumaného prostředí z hle-
diska několika oblastí – institucionalizace 
muslimských komunit, výstavba mešit, vý-
uka islámu na školách, zřizování muslim-
ských hřbitovů a mezináboženský dialog. 
Za jedno z nejzajímavějších autorem řeše-
ných témat pokládám zmapování snah o bu-
dování mešit jednotlivými islámskými or-
ganizacemi a následnou refl exi veřejného 
mínění na tyto snahy o etablování do veřej-

ného fyzického prostoru, kdy autor tyto re-
akce veřejnosti implicitně chápe jako urči-
tou obranu proti opanování symbolického 
prostoru, což vede ke snaze o sebeidentifi -
kaci majoritní společnosti. 

Z hlediska systematizace a přínosu prá-
ce pro další výzkum je dle mého názoru 
třeba vyzdvihnout autorovo systematické 
představení a uspořádání popisovaných 
muslimských organizací. Autor jednotlivé 
muslimské organizace rozděluje podle sebe-
 identifi kace muslimských skupin s určitou 
formou islámu (sunna, šíca, ghulát a súfi s-

mus) či národního zázemí (Turecko, bý-
valá Jugoslávie) a následně v rámci popi-
su jednotlivých organizací prezentuje svo-
ji strukturální typologii islámských organi-
zací. Tento koncept velmi dobře představu-
je vnitřní uspořádání jednotlivých spolků 
a napomáhá čtenáři k lepší orientaci. 

Za jednu z mála slabin knihy lze pova-
žovat absenci grafi cky upravených výčtů is-
lámských organizací (například do formy 
odrážek), které by lépe zpřehlednily text; 
jedná se však spíše o marginální typogra-
fi ckou záležitost. 

Hlavním přínosem hodnoce-
né publikace je především její 
obsahová plnost a informačně 
bohaté zpracování. Pro zájemce 
o téma islámu v německy hovo-
řících zemích (potažmo v Evro-
pě) poskytne ucelený vhled do 
problematiky (historický ná-
stin, vývoj jednotlivých islám-
ských institucí, reakce veřejnos-
ti na formy etablování muslimské komuni-
ty) a představí vhodný rámec pro orientaci 
ve výzkumném poli v těchto zemích. Dle 
mého názoru lze tedy z této knihy vychá-
zet jednak jako z velmi dobrého pramenu 
informací o situaci a integračních snahách 
muslimů ve zkoumaných zemích, ale rov-
něž i jako z příkladu srovnávací práce na 
poli výzkumu islámských organizací a je-
jich etablování v evropských zemích. n
Tomáš Janků

o čem vypovídají 

budovy 

krematorií

Markéta Svobodová, Krematorium v pro-
cesu sekularizace českých zemí 20. stole-
tí; ideové, stavební a typologické promě-
ny. Fotografi e: Martina Novozámská. Ar-
tefactum; Ústav dějin umění AV ČR, Pra-
ha 2013, 182 stran.

Pojednání o vývoji krematoria jako svébyt-
ného stavebního typu se může na první po-
hled jevit jen jako odborné pojednání, na-
bízející sice bohatý obrazový materiál, ale 
zajímavé jen jako kuriozita, nebo naopak 
oborný text k dějinám architektury. Způsob, 
jímž se autorka tématu chopila je však mi-
mořádně zajímavý i pro religionisty. 

Rozhodla se totiž architektonický vývoj 
zkoumat v kontextu myšlenkových směrů, 
které nejprve vedly k požadavkům na vybu-
dování prvních krematorií, a pak k disku-
sím o tom, co by měly budovy kremato-

ria vyjadřovat, ke kterým stavebním sty-
lům se hlásit. Právě tato diskuse ukazuje, 
jak myšlenkově pestré bylo prostředí, z ně-
hož zájem o výstavbu krematorií vycházel, 
tedy z jak různých zdrojů vychází oblast 
dnešních sekulárních, občanských obřadů.

Při pozorné četbě si zároveň můžeme 
povšimnout dvou fází, jimiž česká sekula-
rizace procházela. První fáze se vyznačuje 
snahou volnomyšlenkářů, ateistů a dalších 
lidí, toužících prožívat zásadní okamži-
ky svého života mimo církve, organizovat 

se v různých spolcích a sdruže-
ních, vytvářet sekulární obřady 
a budovat jim odpovídající pro-
story. Ty navazovaly na starší 
snahy o sekulární obřady a archi-
tekturu, mající postupně nahra-
dit dosavadní církevní ob řady 
a stavby. První pokus o za vedení 
spalování zemřelých v novodo-
bých dějinách se také datuje do 
období Velké francouzské re-

voluce (1794). Ve druhé fázi již není pro 
tvůrce krematorií primární snahou vyme-
zit se vůči církevnímu vidění světa, ale vy-
tvořit ideově neutrální, a přesto důstojné 
a pietní prostředí. 

S tím souvisely vzory, k nimž se stavi-
telé při hledání stavebního typu kremato-
ria obraceli. V počátcích bylo nevyřešenou 
otázkou, zda se krematorium má podobat 
sakrálním stavbám – a pokud ano, kterým. 
Tak první evropské krematorium v Milá-
ně (1876) vycházelo z půdorysu antické-
ho chrámu, zatímco anglická krematoria 
se podobala gotickým křesťanským chrá-
mům či kaplím. Mají krematoria vychá-
zet ze starších vzorů, nebo si hledat svůj 
vlastní, osobitý styl? Mají být krematoria 
stavební dominantou (spíše 1. fáze), nebo 
spíše nenápadnou budovou, zapadající do 
krajiny (spíše 2. fáze)?

Po většinu 20. století přitom byla ve 
hře (často ovšem nevyřčená) otázka, zda 
má sekularizace vytvářet posvátno sui ge-


