
16 MLADÁ FRONTA DNES ❘ čtvrtek 7. 12. 2017

Rozhovor

P
očet muslimů v České republi-
ce je zanedbatelný, přesto zde
už tři roky sídlí a úspěšně fun-
guje mezinárodní organizace
Centrum pro studium politic-

kého islámu (CSPI International), kte-
rá se snaží vzdělat svět o civilizační
doktríně, kterou považuje za extrém-
ně nebezpečnou pro svobodnou spo-
lečnost. Viceprezidentem a výkonným
ředitelem této organizace je jednatřice-
tiletý Milan Podlipný. CSPI Internatio-
nal termín „politický islám“ a jeho defi-
nici šíří ve veřejném prostoru a hlavně
mezi politiky, což se podle Podlipného
daří, v zahraničí i v Česku. U nás se to-
hoto tématu výrazně ujal napříkladMi-
rek Topolánek a hovoří o něm i další
kandidát na prezidenta – Jiří Hynek.

Vaši stěžejní knihu Právo šaría pro
nemuslimy od Billa Warnera jste
vNěmeckudistribuovali 5 000poli-
tikům, jak jste na tom v Česku?
U nás jsme takovou akci nedělali, pro-
tože na to tadymáme dostatek lidí, kte-

ří se s politiky setkávají osobně, tedy
nemusíme knihy posílat poštou, naši
lidé či sympatizanti se v předešlém vo-
lebním období setkali s většinou po-
slanců a senátorů. Kdo z politiků si
vzal naše informace za své, poznáte
podle toho, že mluví o politickém islá-
mu, ne o islámu.

Co si myslíte, že je největší omyl,
kterého se lidé na Západě při hovo-
ru o islámu dopouštějí?
Největší chybou je, že si lidé myslí, že
je islám náboženství, přitom je to na-
prosto čistokrevná civilizační doktrína
postavená na zcela odlišných princi-
pech než západní civilizace. V islámu
je nerovnost mužů a žen, nerovnost
mezi věřícími a nevěřícími a je proti
svobodě myšlení i svobodě projevu.
Politický islám je silně diskriminační
a silně totalitární doktrína.

Nevytrháváte informace příliš z kon-
textu, když se zabýváte jen politic-
kým islámem?
Politický islám tvoří 51 % textů základ-
ních knih islámu. Jsou tam pasáže vy-
stupující proti nevěřícím, protižidov-
ské pasáže a pasáže ponižující ženy, to
je nezpochybnitelný fakt. Naše citace
Alláha a Mohameda jsou přesné.

Lze vůbec politický islám od islá-
mu oddělovat?
Spousta orientalistů, arabistů, religio-
nistů to vidí z pohledu muslimů, niko-
liv nemuslimů, tedy jako neoddělitel-
ný celek, z pohledu západní sekulární

společnosti si můžeme islám rozdělit,
jak chceme, máme tu svobodu na to
tak nahlížet a tato svoboda by nám ne-
měla být odpírána. Bill Warner (prezi-
dent CSPI International a autor 15 knih,
které organizace používá, pozn. red.)
udělal to, že se na islám podíval čistě
pragmaticky, technicky a kvantifiko-
val ho. Rozdělil islám na náboženskou
a politickou část a dal tomu jasnou de-
finici, která je z pohledu nevěřícího,
z pohledu nemuslima. Šel přitom k pri-
márním zdrojům, které jsou společné
všem muslimům, tedy Koránu, síře
a hadísům (životopis Mohameda a jeho
činy a tradice, pozn. red.)

Podle Billa Warnera není islám
zase tak moc složitý, a pokud lidé
pochopí život Mohameda, tak po-
chopí velkou část islámu. Opravdu
je to tak jednoduché?
V Koránu je na 91 místech napsáno, že
každýmuslim by seměl chovat přesně
podle příkladu proroka Mohameda.
Přímo Alláh nakazuje, aby se každý
muslim choval podle jeho příkladu.
Jak se choval, najdete v hadísech
a v síře. Když si člověk ze Západu tuto
literaturu přečte, tak ho to může
oprávněně znervóznět, protože vidí,
jak zacházel s nevěřícími. Když se pak
podíváte na Islámský stát, tak zjistíte,
že všechny jeho aktivity nejsou nic ji-
ného, než přesné následování příkla-
du proroka Mohameda.

Stavíte se proti termínům jako isla-
mismus, radikální islám a islámský

fundamentalismus či extremismus,
proč? Co je na takových označe-
ních špatného?
Jednoznačně jsou to špatná označení,
protože stavějí extrémní činy mimo is-
lámskou politickou doktrínu. Dávají
pocit, že se jedná o dezinterpretaci,
o něco, co vlastně nemá s islámem nic
společného. Opak je však pravdou. Na-
příklad na tom mít sexuální otroky
a zabíjet a obelhávat nevěřící není z po-
hledu islámu a Mohameda nic extrém-
ního. Je to extrémní z našeho západní-
ho úhlu pohledu, ale z pohledu základ-
ní politické doktríny islámu je to na-
prosto v pořádku.

Není politický islám jen další tako-
vé označení?
Existuje politická a náboženská část is-
lámu. Ta politická tvoří více než polovi-
nu islámu, 51 % základních textů se vě-
nuje nemuslimům a nevěřícím a po-
pravdě, jako manuál, jak se chovat
k nevěřícím, to není nic moc. Když se
na to podíváte, nemuslimy nečeká nic
pozitivního. Ve chvíli, kdy se bavíte
o islámu, tak vznikají nesmyslné emo-
ce a debata se nese na vlně kritiky ná-
boženství, což je špatně. Termín „poli-
tický islám“ mění debatu nábožen-
skou na debatu politickou, a to je náš
cíl, nechceme se bavit o islámu jako
celku, o jeho náboženské části, proto-
že nás nemusí zajímat to, jak se má
muslim modlit a provozovat sex. Nás
zajímá, jak politický islám zachází s ne-
muslimy a jak ohrožuje svobodu naší
západní civilizace, a to je zajímavá de-
bata, která zachovává náboženskou
svobodu, kterou plně respektujeme.

V úvodu knih CSPII je právní pro-
hlášení, kde píšete, že se nezabývá-
te náboženským islámem a distan-
cujete se od zneužívání vašich tex-
tů. Už na vás někdo podal žalobu?
Právní prohlášení v knihách již nepou-
žíváme, bylo zbytečné. Píšeme a říká-
me jen to, co říkal a dělal Alláh aMoha-
med. Kdyby nějaká taková žaloba při-
šla, tak bychom holt museli otevřít Ko-
rán, síru a hadísy a říci, alemy za to ne-
můžeme, je to tady napsáno. Proto na
nás žádné žaloby nejsou, říkáme a píše-
me pravdu. Například ve Švýcarsku
jsme s Billem školili policejní důstojní-
ky ze všech kantonů na téma šaría pro
nemuslimy. Obecně suplujeme roli stá-
tu a vzdělávacích institucí.

Existuje podle vás umírněný mus-
lim?
V islámu je hlavním vzoremMohamed
a každý muslim se mu nějakým způso-
bem přibližuje, ten, kdo se mu přiblí-
žil na sto procent, je bojovníkem Islám-

ského státu, to je dokonalé napodobe-
ní příkladu proroka Mohameda. Nao-
pak tím, kdo se mu přibližuje nejmé-
ně, může být váš kolega v práci, který
o sobě říká, že je muslim, ale večer
s vámi půjde na pivo. Sám Korán, síra
a hadísy určují, co je lepší. A lepší je
praktikovat celý islám, takže ti, kteří
jsou džihádisty, jsou z pohledu islámu
lepšími muslimy, tak tomu je. Člověk,
který přijde do redakce Charlie Hebdo
a vystřílí její zaměstnance, tak je z na-
šeho pohledu špatným člověkem, ale
z pohledu islámu dobrýmmuslimem.

Spolupracuje CSPII s religionisty,
nebo vám spíše oponují?
Několik religionistů v týmu máme, ale
obecně se snažíme dostat islám mimo
akademickou obec. Chceme zprostřed-
kovat politický islám široké veřejnosti
a nevěříme, že je to tak složité téma, že
musí projít akademickou obcí, aby to
byl schopný obyčejný člověk pochopit.
Sám Mohamed neuměl číst a psát a
spousta muslimů je na tom dnes stejně.
Politická část islámu je na pochopení
jednoduchá. Rozumím tomu, že nábo-
ženská část může být mnohem hlubší,
ale ta nás nemuslimy nemusí zajímat.

To, že vaše organizace sídlí v Česku,
je zajímavý fenomén, čím si vysvět-
lujete to, že právě Češi jsou schopni
tak aktivně uchopit toto téma?
Souvisí to s tím, kdo tu organizaci zalo-
žil, což jsem byl já. Když se ale podívá-
te například do Maďarska, tak tam
jsme do médií zvaní prakticky každý
týden. Nedokážu určit příčinu, proč
právě v těchto zemích tomu tak je, to
je možná spíš téma pro sociology. Můj
osobní názor je ten, že si tyto země
prošly několika totalitními režimy, kte-
ré byly velmi nepřátelské vůči svobo-
dě myšlení a projevu, a lidé tu tak ně-
jak podvědomě cítí, že se v případě po-
litického islámu jedná o něco, co by
mohlo omezit jejich osobní svobody.

CSPII je vedené jako nezisková orga-
nizace, stojíte na dobrovolnících?
Ano, nemáme žádné pracovníky, všich-
ni své aktivity vykonávají dobrovolně
bez nároku na honorář.

Přesto musí být vaše výdaje velké,
už jen s ohledemna knihy, které vě-
nujete politikům, nebo na vaše ces-
tování po světě, z čeho to hradíte?
Podnikám a velkou část mých aktivit
v CSPII si hradím z vlastních prostřed-
ků a ještě větší část hradí často ti, kteří
nás zvou. Drtivá většina příjmů naší or-
ganizace je tvořena prodejem vlast-
ních knih a zisk podle našich stanov
můžeme použít jen k účelu organiza-
ce, takže z toho zisku opět nakupuje-
me knihy a rozdáváme je. Z toho, co
nám zůstane, pořádáme třeba před-
nášky. Knihy jsou náš obchodní artikl.
Máme i dárce, ti ale zatím nehrají vý-
znamnou roli, i když bychom samo-
zřejmě byli rádi, kdyby jich bylo víc.

Jste spokojený s tím, jak vypadá
vaše organizace po třech letech?
Velmi spokojený, před třemi lety ni-
kdo nepředpokládal, že se námdo svě-
ta podaří rozšířit tak rychle. Na dru-
hou stranu jsme ale nečekali ani to, že
proces islamizace nabere na takových
obrátkách.

Kolik knih už jste prodali?
V rámci celého světa prodáme a rozdá-
me desítky tisíc knih ročně.

Mezinárodní organizace CSPI Inter-
national vznikla z vašeho podnětu,
co vás k tomu přimělo?
V roce 2013 jsem na internetu náhodou
narazil na video s BillemWarnerem, po-
prvé jsem od něj slyšel definici politic-
kého islámu, zároveň o tématu mluvil
slušně a jasně, dokázal jej kvantifiko-
vat. Řekl jsem si, že jeho unikátní pří-
stup se musí multiplikovat v ostatních
zemích, protože pokud se to nestane,
tak se o problému nebude debatovat,
politické strany to nepřijmou do svých
volebních programů, tak jako se to děje
na Západě, a lidé se začnou bouřit.

Neprobíhá to již?
Evropa se tomu blíží. Toto téma nesmí
být potlačováno a nesmí být vynechá-
no z veřejné debaty, bez toho to bude
příliš vyhrocené a mohou nám tu vy-
růst extrémní strany, které nechceme.
Problém musíme vyřešit humanistic-
ky, tedy podle principů, na kterých je
Evropa postavená.
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Profil

Milan Podlipný
(31) společně
s Američanem
Dr. BillemWarne-
rem založil
v roce 2014 orga-
nizaci Center for
the Study of Poli-
tical Islam Inter-
national (CSPII)
a stal se jejím vi-
ceprezidentem
a výkonným ředi-
telem. Organiza-
ce sídlí v Brně
a hlavní rolí Mila-
na Podlipného je
rozšiřování pobo-
ček po celém
světě, do roku
2024 jich chce
otevřít 200. Dnes
CSPII kromě ČR
působí v jedenác-
ti zemích Evropy
a Severní a Jižní
Ameriky. V CSPII
je Podlipný stej-
ně jako všichni
členové aktivní
bez nároku na
honorář. Podni-
ká v oblasti finan-
cí.
Bill Warner (76)
má doktorát z fy-
ziky amatemati-
ky, přes 40 let se
věnuje studiu is-
lámu, formální
vzdělání v této
oblasti mu však
chybí.

Viktor Votruba
redaktor MF DNES

„Na zabíjení nevěřících není z pohledu islámu nic
extrémního, stačí se podívat na život Mohameda,“
upozorňuje ředitel organizace studující politický islám.

Islám je hlavně
politické téma,
ne náboženské
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