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7. hodina
Dnešní program

vývoj orientalistiky

Alois Musil

Christian Snouck Hurgronje

Edward Said 

další kritici orientalismu

odpověď na kritiku

Antropologie islámského prostoru



od 16. století
 systematické studium islámu a arabštiny 

1587 College de France 
1613 Leiden
1632 Cambridge
1634 Oxford

první překlady Koránu do angličtiny, historické studie (osoba Muhammada)

 19. století 
podrobování Koránu stejným metodám jako Bible (biblický kriticismus)
osoba Muhammada: William Muir Život Muhammadův
rozvoj islámských studií - studium textů i přímé pozorování
Hamilton Gibb: Studies on the Civilisation of Islam
Ignaz Golziher: Introduction to Islamic Theology and Law
Theodor Nöldeke: Historie Koránu, Život Muhammada

Vývoj Orientalistiky



z Rychtářova u Vyškova
studium studium bohosloví a semitských jazyků v
Olomouci (Jeruzalém, Bejrút)
snaha poznat prostředí monoteistických náboženství
1895-1898 cesty do pouštních oblastí dnešního
Jordánska, Sýrie, po Izraeli a Libanonu

objev zámečku Kusajr Amra
1908-1909 pobyt u kmene Ruwala v Jordánsku/SA

Músá ar-Ruwajlí
další cesty do 1912 - průvodce Sixta Bourbon-Parmy
(švagr Karla Habsburského)
1914-1917 jako polný podmaršálek (usiloval o mír mezi
arabskými kmeny, protihráč Lawrence z Arábie)
1920-1938 profesorem na Karlově univerzitě
1922 Orientální ústav

ALOIS MUSIL



Alois Musil



"Nikdo ze starších orientalistů nedokázal pochopit tak hluboce životní způsob,
zvyky a myšlení arabských beduínů jako on. Svou empatií či moderním
etnografickým termínem řečeno zúčastněné pozorování, posiloval vlastním
stylem badatelských cest. Jezdil na koni nebo na velbloudu a oblékal se jako
synové pouště. Úctu a přátelství si získával vlastní úctou a přátelstvím k místním
lidem. Kmeny Banú Sachr a Ruwala ho přijaly za čestného člena. Ruwalové mu
říkali šejch Músá ar-Ruwajlí a jejich kemnový předák Núří ibn Ša'lán složil na jeho
počet oslavné básně. [...]. Přátelský vztah k beduínům se odráží ve vícerých
poznatcích. Musilovy spisy zahrnují etnografické údaje, záznamy zvyků a soubor
lidové poezie a také religionistická zjištění o spontánním monoteismu,
nesvázaném s institucionálním kultem islámu."

Luboš Kropáček - Ze světa islámu

Alois Musil



"[Musilovy záznamy] po mnoha stránkách svým zaměřením ukázaly na nový,
perspektivní směr pro orientalistiku. Zvláště výmluvně to naznačuje v Musilově
dochované korespondenci dopis který mu zaslal již v roce 1905 Theodor Nöldeke
(1836-1930) - významná autorita evropského historického a filologického bádání o
Koránu, v té době působící jako profesor ve Štrasburku. Nöldeke mladšímu
kolegovi psal, že Musil zná země a lidi bezprostředně a osobně, že za největšího
odříkání a nebezpečí nahlédl do srdcí beduínů, kdežto on sám se učil jenom z
knih."

Luboš Kropáček - Ze světa islámu

Alois Musil



působil v Leidenu
dizertační práce: The Festivities of Mecca
první z akademiků. jemuž bylo dovoleno navštívit Mekku (1884-1885)

strávil tam půl roky plus půl roku v Jeddě
v Mekce jako muslim - za to hodně kritizován 

kritika od muslimů, akademici shledali jeho dílo jako velmi přínosné

později Indonésie - výzkumník a profesor arabštiny, mluvil plynuje malajsky, jávsky a
ačežsky, manželka Indonésanka
kniha Mekka (1888): "je chybou předpokládat, že tzv. muslimské právo vždy opravdu
dominovalo kultuře nebo že zůstávalo v těsném kontaktu s potřebami společnosti."

"As Burckhardt had been mainly interested in the topography of the city, and the pilgrimage
ceremony, Snouck Hurgronje interested himself particularly in a social study of the Meccan
community, and so complete is his work that he has left nothing to later writers save to note the
changes made by passing years."

Christian Snouck Hurgronje



důraz na zkoumání islámu jako živého systému praktik v konkrétních společnostech 
zájem o lidový islám a súfismus 
první moderní etnografický příspěvek: Evans-Pritchard The Sanusi of Cyrenaica (1949)

o súfijském řádu Sanúsíja v Libyi
Clifford Geertz Islam Observed (1968)
Ernest Gellner Saints of the Atlas (1969)
Michael Gilsenan Saint and Sufi in Modern Egypt: An Essay in the Sociology of Religion
(1973)
Dale Eickelman: Moroccan Islam: Tradition and  Society in a Pilgrimage Center (1976)

Vývoj orientalistiky do Edwarda Saida



Palestinský křesťan (baptista) z
Jeruzaléma
otec americkým občanem, matka
Libanonka, dědeček kazatelem v
Nazaretu, bilingví (angl/arab)
studoval v Káhiře, doktorát z Harvardu 
celoživotní působení na Kolumbijské
univerzitě (anglická a komparativní
literatura), 1963-2003
problém s identitou (americký pas,
anglické jméno, palestinské příjmení,
studium v Egyptě)
kritik americké politiky, ale i Blízkého
Východu
díla o Izraele a Palestině, mírovém
procesu

Edward Said

Orientalismus (1978) 
ústřední text postkoloniálních studií 
vliv na mnohé akademiky a jejich
práci (Bernard Lewis, Albert Hurani,
Nikki Keddie)
pojem orientalismus se stal
"sprostým slovem" (Nikki Keddie)
nejde o jedinou, nýbrž
nejefektivnější kritiku



"Orient si totiž Evropané vytvořili téměř zcela ve svých představách" 
Foucault: epistemologická konstrukce v rámci určitého diskurzu, podmíněna
kulturně

Orient je tudíž diskurzivní konstrukt Západu
kritika především evropského přístupu: "Orient není Evropě pouze sousedem; je
také oblastí, v níž byly její největší, nejbohatší a nejstarší kolonie, je zdrojem jejich
civilizací a jazyků, kulturním rivalem a v neposlední řadě představuje také jednu z
nejhlubších a nejčastějších evropských představ jiného světa, jiné kultury."
pro Saida je orientalistou každý, kdo se zabývá Orientem (i antropolog)
"Počátky orientalismu i orientalistiky lze hledat zhruba na konci osmnáctého století. Od
této doby je možné uvažovat o daném oboru a zároveň o širším diskursu v oblasti
mocenských vztahů jako o společenské institutci zabývající se Orientem - tedy instituci,
která zkoumá výroky o Orientu, autorizuje názory na něj, popisuje Orient a učí o něm,
objasňuje ho a řídí; stručně řečeno, orientalismus je postupem, jímž Západ Orientu
vládne, restrukturalizuje jej a spravuje."

Orientalismus podle Edwarda Saida



Závislost Orientu na orientalismu: 
"Autoritativní postavení orientalismu bylo přitom tak silné, že prakticky každý, kdo o
Orientu psal, přemýšlel či ve vztahu k němu prakticky jednal, si byl jasně vědom
omezení kladených tímto systémem jeho myšlenkám nebo činům. Krátce řečeno,
zásluhou orientalismu nebyl Orient nikdy zcela nezávislým předmětem myšlení ani
jednání."

Francie, Británie i USA dominovaly Orientu a tudíž: Právě z thoho úzkého a
produktivního vztahu, dokládajícího ovčem vždy záapdní (britskou, francouzskou či
americkou) převahu, vzešla dlouhá řada textů, které nazývám orientalistické."
Problémem není samotné zkoumání ale rozdíl mezi Orientem "skutečným" a
Orientem orientalismu
Proč se Orient stal "obětí orientalismu?" "Orient nebyl "orientalizován" jen proto, že byl
shledán "orientálním" v tradičním slova smyslu, jak ho chápal průměrný Evropan
devatenáctého století, ale také proto, že mohl, jinými slovy nebránil se tomu, být učiněn
orientálním."

Orientalismus podle Edwarda Saida



tzv. pružná poziční nadřazenost Západu: 
"To dává Západu možnost rozehrát celou škálu různých vztahů k Orientu a zároveň
neztratit postavení silnějšího. Mohlo by tomu v období výrazného vzestupu evropské
moci, datujícího se již od éry pozdní renesance, ostatně být jinak? Učenec, misionář,
obchodník, voják - ti všichni v Orientu byli nebo o něm přemýšleli proto, že tam být a
přemýšlet o něm mohli, aniž by se setkali s významnějším odporem ze strany jeho
obyvatel."

U orientalismu nejde jenom o politické téma: "je to diskurs [...] (jež) je vytvářen a
udržován prostřednictvím svého nerovného vztahu k různým druhům moci: politické,
intelektuální, kulturní a morální. Jak z uvedeného vyplývá, domnívám se, že orientalismus
tvoří významnou složku moderní politicko-intelektuální kultury (tj. není pouze jejím
výrazem), a jako takový vypovídá do značné míry spíš o "našem" světě než o Orientu."

Orientalismus podle Edwarda Saida



Pozitivní elementy arabských a islámských studií (Júsuf Asad Dagher) - studium
starověkých civilizací - shromáždění arabských rukopisů v evropských knihovnách -
publikace početných důležitých prací - lekce o metodě pro „východní“ vědce -
organizace orientalistických kongresů - editování studií (často nedostatečné a chybné z
lingvistického pohledu, ale precizní v metodě) - přispění k pozvednutí národního
vědomí a k aktivaci hnutí vědecké renesance •
Toto studium je však prostoupeno postuláty, metodologickými zvyky a historicko-
filozofickými koncepty, které snižují vědeckou hodnotu práce (sblížení s politicko-
filozofickou pozicí odlišně motivované skupiny badatelů)

 nepřátelství křesťanského světa vůči islámu - jen málo orientalistů dokáže být
nestranných 
fixní ideje o islámu a nepochopení povahy koránu - neinterpretují ho jako slovo Boží

Anwar Abdulmalik Orientalism in Crisis, 1963

Abdullatif Tibawí English-Speaking Orientalists, 1963

Další kritika orientalismu



Saidův Orient je redukován na arabskou část Blízkého
východu
nezabývá se orientalistikou v německy mluvících zemí a
Rusku
uvádí mylná historická fakta a arbitrárně vybírá orientalisty
a jejich práce
Studium islámu v Evropě začalo na konci středověku a
zabývalo se ne dobývaným, ale dobývajícím světem
(odmítnutí imperialistických motivací) 
Kniha je projevem snahy svalit vinu za národní, kulturní,
náboženské, sociální a ekonomické problémy na Západ 
Vysvětlovat orientalistiku jako nástroj dominance je
neadekvátní – studium arabštiny a islámu začalo staletí
před „protiútokem“, kvetlo v zemích bez koloniální
minulosti

Bernard Lewis The Question of Orientalism, 1982

Odpověď na Saida



Saidova interpretace orientalismu „evidentně idealistická“ 
V souzení práce orientalistů se dostává do mocenského vztahu podobnému tomu, z
jehož konstrukce orientalisty obviňuje 
Je přirozené, že si vytváříme představu „toho druhého“ 
Saidova kritika je mystifikací na už tak dost složitém poli „jeho vlastní konceptualizace
orientalistů je čistým příkladem „orientalismu“ 

 Michael Richardson Enough Said, 1990

Simon Leys The Burning Forest, 1988
 „Orientalismus zřejmě nemohl být napsán nikým jiným než zakomplexovaným palestinským
vědcem s velmi omezenou znalostí evropské akademické tradice.“

Odpověď na Saida



DĚKUJI
ZA POZORNOST

Prostor pro dotazy.


