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Úvodem 

Mandejci představují relativně nepočetnou náboženskou/ etnickou menšinu. Oni sami uvá· 
d ějí , že jich dnes ve světě žije až 150 tisíc; západní věda je v tomto ohledu opatrnější, jejich 
počet odhadujeme přibližně na 20 až 25 tisíc jedinců . Ještě koncem 70. let žila naprostá většina 
Mandejců v Iráku a v Íránu (v Íránu asi 2000- 7000) . Označení "Mandejci" odvozujeme tradič· 
ně od aramejského manda. Tento výraz znamená "poznání"2 a jedna z nejdůležitějších vykupi· 
telských postav je personifikací tohoto spásného vědění či nahlédnutí: "Poznání Života" (Manda 
d·hiia). Aramejskému manda odpovídá řecké gnósis a Mandejce považujeme za jediné dodnes 
žijící pokračovatele pozdněantické gnóze.3 Starším sebeoznačením, bohatě doloženým v man· 
dejských textech, je "Nasorejci" (na~uraií), jehož řeckou formu najdeme např. v novozákonních 
Skutcích apoštolských, kde je Ježíš označen za "hlavu nasorejské sekty".4 Do prostoru Palestiny 
doby 1. století nás však nevede jen toto (od kořene n~r odvozené) sebeoznačení Mandejců , ale 
křestní obřady a postava Jana Křtitele . Mandejci jsou svým původem skupinou náboženskou, je· 
jíž počátky leží nejspíš v prostředí židovských gnostických sekt v době vzniku křesťanství. Podle 
spisu s názvem Haran gauaita (Vnitřní Haran) byli Mandejci, či jedna skupina, z níž Mandejci 
vzešli, donuceni k odchodu z Palestiny pronásledováním ze strany Židů, putovali do médského 
pohoří východně od Cháránu, odtud pak do jižní Babylónie, do oblastí, které obývali ještě ve 
20. století. 5 Přímou historickou souvislost mezi Mandejci (Nasorejci) a Janem Křtitelem nebylo 
dodnes možné doložit. Jaký význam Jan Křtitel pro mandejskou tradici má, je patrné však i ze 
skutečnosti, že jedna ze tří nejdůlež itěj ších knih nese jeho jméno, "Kniha Janova" (Drašia dja· 
hja). Jan Křtite l zde vystupuje jako mandejský prorok a kazatel mandejské moudrosti. 

Mandejství je "náboženstvím knihy" a mandejské písemnictví je velice rozsáhlé. Nejvyšší 
autoritu přiznávají Mandejci spisu s názvem Ginza (Poklad). Její první část (Pravá Ginza) líčí 

vznik nebeských bytostí, země a lidí, poučuje věřící o jejich povinnostech. Levá Ginza obsahuje 
především hymny, jež doprovázejí a podporují duši (nišimta), která se po smrti Mandejce na· 
vrací - stoupá vzhůru tam, odkud pochází, do říše světla. Trojici nejdůležitěj ších textů uzavírá 
Sbírka (qolasta) hymnů a modliteb určených pro křest a pro obřad za mrtvé (masiqta) . 

Všechny mandejské texty byly sepsány v mandejštině - východoaramejském dialektu použí· 
vajícím originální písmena. Až na několik výjimek se jedná o texty náboženské. Nejstarší litera· 
tura pochází prokazatelně ze 3. století n. 1.6 Texty jsou dodnes kněžími přepisovány a seznamy 

Autorovy výzkumy současných Mandejců jsou podporovány Grantovou agenturou ČR (Projekt 401 / 05/0989) . 

E. S. Drower - R. Macuch, A Mandaic Dictionary, Oxford 1963, str. 247. 

R. Macuch, "Anfange der Mandaer" in: F. Altheim - R. Stiehl (Hrsg.), Die Araben in der A/ten We/t. Bd. 2, Berlin 
1965, str. 76- 190, 93-94. 

4 .,. •• tés tón nazóraión haireseós" (Sk 24,5) . 

The Haran Gawaita and the Baptism ol H ibi/·Ziwa, The Manda ic Text reproduced together with Trans/ation, 
Notes and Commentary by Ethe/ Stelana Drower [Studi e testi 1761, Citta del Vaticano 1953. 

R. Macuch, op. cit. , str. 159; T. Save·Soderbergh, Studies in the Coptic·Manichaean Psa/m·Book. Prosodyand 
Mandaean Paralle/s, Uppsala 1949; K. Rudolph, "Der Mandaismus in der neueren Gnosisforschung", in: B. Aland 
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Obr. 1: Z mandejského křtu (ma~buta). Foto autor 

a poznámky kopistů na konci textů jsou důležitým pramenem pro rekonstrukci mandejských 
dějin. Mandejština uvedených textů ("klasická mandejština") je dnes pouze jazykem kultu, ovlá· 
dají ji jen kněží - a to v různé míře - a několik vzdělaných laiků. Při četbě svých vlastních textů 
jsou dnes Mandejci odkázáni na arabské překlady. Po celém světě je např. rozšířen arabský 
překlad Ginzy pořízený však nikoli z mandejštiny, ale na základě německého překladu semitisty 
Marka Lidzbarského z roku 1925.7 

Mandejština jako mluvený jazyk zanikla v Iráku nejpozd ěji na přelomu 19. a 20. století a ko
munikačním jazykem iráckých Mandejců je arabština. 8 Oproti tomu Mandejci v Íránu hovořili 
až do irácko-íránské války dvěma novomandejskými dialekty - v Ahvázu a v Chorramšahru. 
O dialektu z Chorramšahru toho po válce mnoho nevíme, ale dialekt rodiny Čohejli z Ahvázu 
je stále živým jazykem. 9 Počet mluvčích však jistě nepřesahuje 1000. 

Na Předním východě jsou Mandejci známí pod jménem "Sabejci", v oficiálních dokumentech 
dnes často figurují pod Západu i domácímu prostředí srozumitelnou formou "Sabejci-Mandej-

[Hrsg.), Cnosis. Festschriftjiir Hans Jonas , Gottingen 1978, str. 263-264. 

Cinza. Translatedjrom Cerman to the Modem Arabic by Carlos Celbert. Published by Living Water, Sydney 
2001. 

Již ve 30. letech hovořili i kněží už jen arabsky, za občasného užití mandejských poj mů. [E. S. Drower, The 
Mandaeans oj Iraq and Iran. Their Cults, Customs, Magie Legends, and Folklore, Oxford 1937, str. xxii.) 

Srov. R. Macuch, Neumandiiische Texte im Dialekt von Ahwaz. Unter Mitwirkung von Cuido Dankwarth 
[Semitica Viva 121, Wiesbaden 1993. 



ci". Jak známo, jsou "Sabejci" uvedeni ve třech súrách Koránu společně s křesťany, židy a zo
roastrovci mezi tolerovanými náboženstvími (2,59; 5,73; 22,17). Jakou komunitu měl prorok 
Muhammad na mysli, však bylo islámským učencům již velice záhy nejasné lO a rovněž pro 
současnou mapdeistiku je to problémem otevřeným. Zmínka o "Sabejcích" v Koránu sice nabí
zela rámec pro ochranu či toleranci Mandejců na území islámu, přesto jsou dějiny Mandejců až 
na výjimky dějinami útisku, pronásledování a pogromů. Situace se změnila až v období britské 
mandátní správy (1920-1932), především pak se založením Irácké republiky roku 1958, jež 
Mandejcům zajistilo rovnoprávné postavení. 

Samotnou kapitolu tvoří osudy Mandejců v Íránu. Relativní tolerance Mandejců za vlády 
dynastie Pahlaví vzala za své po pádu režimu. Íránská ústava z roku 1979 a ani její pozměněné 
znění z roku 1989 neuvádí Mandejce jako tolerovanou menšinu, z čehož plynou závažné dů
sledky pro soukromý i veřejný život: Mandejci nemají právo na vlastní náboženskou výuku, ne
mohou oficiálně praktikovat kult, zřizovat a provozovat náboženské stavby a vydávat literaturu. 
Pokud k takovým aktivitám dochází, dějí se jako soukromé a na základě nijak nekodifikované 
tolerance či benevolence. V praxi to znamená absenci právních garancí a zastoupení ve státních 
organizacích; po roce 1979 byli Mandejci vyloučeni ze státní služby a stejně jako stoupenci 
jiných islámským státem neuznávaných náboženských menšin, nesmějí studovat na univerzitě. 
Přísně vzato jsou jimi uzavřené sňatky neplatné a děti jsou nahlíženy jako nemanželské. II 

V Iráku byli Mandejci za režimu Saddáma Husajna státem uznávanou menšinou, mohli ve
řejně praktikovat kult (někdy dokonce pod ochranným dohledem policie, podobně jako dnes ve 
válkou sužovaném Iráku), jejich svátky byly od roku 1972 oficiálně uznány státem a Mandejci 
během nich nemuseli pracovat. Nicméně stejně jako ostatní I ráčané byli vystaveni svévoli vůd
ce, tlaku propagandy a občas i teroru všudypřítomné tajné policie. Protože neměli politické am
bice, neusilovali o autonomii atp., mohli i za despotického režimu přežít a dokonce rozvíjet své 
aktivity. Perspektivy obce tehdy spojovali především s vlastními schopnostmi vyrovnat se s mo
derním světem a současně zachovat mandejskou identitu. Právě v tomto ohledu se jej ich pozice 
po pádu režimu zásadně změnila. Volání po reformách muselo ustoupit boji o holý život a zánik 
mandejství je dnes spojován s extrémními formami nábožensky odůvodňované intolerance. 

Současní Mandejci 

Současné Mandejce se pokusím vylíčit v několika bodech proměn, jež vystihují život dneš
ních komunit. Mým záměrem je popsat současný stav a procesy, jež k němu vedly. 

Proměna geografického prostoru 

Mokřinaté oblasti jižní Mezopotámie jsou doloženy jako tradiční mandejská sídliště až do 20. 
století. Již v první třetině minulého století však odcházeli Mandejci do měst, a to z ekonomic
kých důvodů. Mandejci jsou v zemích Předního východu známí jako zruční stříbrotepci a zlat
níci a do měst je tehdy přilákala především obliba jimi zhotovovaných šperků a kupní síla 

IQ Srov. např. Abú Jacfar Muhammad B. Jarír A1-Iabarí, The Commentary on the Our 'án, Vol. 1, Oxford 1987, str. 
356-364. 

II R. Motika, "Die aktuelle Lage der iranischen Mandaer und die Verfassung der islamischen Republik" 
(nepublikovaný manuskript z roku 1991, str. 4-5); J. Ebadirad, "Information on the Mandaeans in Iran in Regards 
to Human Rights. 2003 Edition", Published by ASUTA: The Journa/ for the Study and Research into the Mandaean 
Cu/ture, Religion, and Language, 2003, str. 12- 16. 
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anglických vojáků v době britské správy. Zá
sadním faktorem proměny mandejské obce 
se však o několik let později stala dynamická 
urbanizace moderního, rozvíjejícího se Iráku 
a s ní spojená masivní migrace. Např. v letech 
1953-1957 odcházelo ročně do měst téměř 
20 000 Iráčanů. Zatímco ještě v roce 1957 
byla vesnická populace větš inová a činila 

63 % obyvatelstva Iráku, žilo roku 1981 více 
jak 72 % Iráčanů ve městech . 1 2 V několika mi
gračních vlnách, z nichž nejmasivnější pro
běhla v 60. letech, se těžiště mandejské obce 
přesunulo z venkovských oblastí do iráckých 
měst (Bagdád, Basra, cAmara, Násiríja, Súq al
Šujúh, QalCát Salih, Mišarrah). 

Mandejci odmítají násilí, válku a zbraně. 
Všechny válečné konflikty, jež se v druhé 
polovině 20. století v jižním Iráku a jihozá
padním Íránu odehrály, však zasáhly osudo
vě právě tuto nepočetnou komunitu, pro niž 
každá dobrovolná či nucená konverze, každá 
ztráta lidského života ohrožuje život komuni

Obr. 2: Z mandejského svatebního obřadu. Foto autor ty jako celku. Bojová linie se v osm let trvající 
irácko-íránské válce (1980- 1988) několikrát 

přehnala přes území po staletí obývaná Mandejci i přes města, do nichž v průběhu minulého 
století odcházeli, a to na straně irácké i íránské. Basra byla několikrát dějištěm těžkých bojů, 
íránský Chorramšahr, město, do něhož se v 19. století přesunuli Mandejci po pogromech v Šú
štaru, byl za války srovnán se zemí. Jeho mandejští obyvatelé se uchýlili do jiných íránských 
měst, především do Ahvázu. Toto hlavní město provincie Chúzistán, ležící na řece Karún, je do
dnes jejich centrem. Následkem sankcí uvalených na Irák po invazi do Kuvajtu v srpnu 1990 se 
životní podmínky jeho obyvatel zhoršovaly. Velká nezaměstnanost a snižující se životní úroveň 
přispěly k eskalaci islámského extremismu a fanatismu. 13 Současná válka v Iráku, jež uvolnila 
stavidla nesnášenlivosti a extremismu, však přivedla mandejskou komunitu na práh samotné 
existence. Mohou dnes, stejně jako jiné menšiny, volit mezi konverzí k islámu nebo smrtí, 
popř. útěkem z Iráku. V posledních dvou letech utekly stovky mandejských rodin do Sýrie 
a Jordánska. 

Ale již během irácko-íránské války a po ní odešly velké skupiny Mandejců do Evropy, Aus
trálie a Severní Ameriky. Mandejci dnes žijí ve více než patnácti zemích, přičemž velké naděje 
spojují především s australskou diasporou. Tamější komunita čítá téměř 4000 Mandejců a díky 
optimálním podmínkám (politickým i klimatickým) se dynamicky rozvíjí. K nejaktivnějším ko
munitám náleží dále kanadská a americká diaspora. Na západním pobřež í USA žije početná 
komunita v San Diegu, dále v Detroitu a na východě v New Yorku. V Evropě žijí Mandejci 

12 P. Marr, The Modem History oj Iraq, Boulder Colorado 1985, str. 270, 142. 

13 The Mandaean Society oj America. The Sabian Mandaeans jace a critica! moment in their history. Report 
prepared by the Mandaean Human Rights Croup. March 2005, str. 6. 



především ve Švédsku, Holandsku, Dánsku a v Německu. Menší skupina, asi 200 Mandejců, 
pobývá v Anglii. 

Přenesení a opětovné ustanovení kulturních, resp. náboženských a sociálních vazeb v pro
středí západní diaspory ztěžuje řada faktorů. Některé z nich patří k typickým problémům mig
race menšin spojeným s jejich etablováním se v novém prostředí, některé specifické faktory si 
mandejská komunita přináší již ze své vlasti. Sebepochopení dnešních Mandejců kolísá mezi 
důrazem na náboženskou a/nebo etnickou či kulturní identitu. Evropská diaspora sestává téměř 
výlučně z Mandejců, kteří sem přišli z Iráku. Při výzkumech, které jsem zde prováděl, odpoví
dala většina dotázaných, že se považuje za "Iráčany mandejské víry". Mandejci se dnes často 
považují za prastaré či dokonce původní obyvatele Babylónie a jsou hrdí na vlastní "mandejské" 
dědictví. Ale již v Iráku se mandejská komunita musela vyrovnávat s následky migrace a seku
larizace. Příčinu hluboké krize je třeba hledat až ve 30. letech 19. století, kdy epidemii cholery 
padlo za oběť nejen velké množství Mandejců laiků, ale zemřeli pravděpodobně všichni kněží, 
vlastní nositelé mandejské gnóze (na~iruta). Obec přežila jen díky úsilí vzdělaných laiků 14 a ve
lice pozvolna se z této rány zotavuje. Poslední třetinu 20. století nahlíží mandejská sebereflexe 
sice ve znamení vzrůstajícího zájmu vzdělaných laiků, který je však u velké většiny mandejské 
populace spojen s pouze povrchními znalostmi vlastní tradice.15 

Přežití komunity právě jako komunity ztěžuje rozptýlenost obcí po světě a v rámci jednot
livých zemí. Jen v několika diasporách mají dnes Mandejci společné prostory, kulturní centra, 
kde se mohou setkávat, shromažďovat literaturu atp. Jen jedna diasporní komunita (v Austrálii) 
má k dispozici "svatyni" (mandi) , nezbytnou k řádnému výkonu některých obřadů (Obřadu 
za mrtvé, iniciace kněze). Díky neustálému přílivu utečenců se v Evropě a v Severní Americe 
pozvolna zvyšuje počet kněží. Ještě v polovině 90. let byla Austrálie jedinou zemí mimo Irák 
a Írán, v níž žil mandejský kněz, dnes žije jen v Evropě 7 kněží z celkového počtu 28! 

Stejně jako v Iráku usilují Mandejci i v diaspoře o integraci do společnosti; v evropských a se
veroamerických městech se prosazují jako zlatníci a klenotníci; studují na středních i vysokých 
školách, často ale přijímají i absolventi středních a vysokých škol jakékoli zaměstnání. Protože 
předpokladem začlenění do nových společností je ovládnutí jazyka příslušné země, vyvstává 
naléhavě otázka, jaký bude do budoucna komunikační jazyk Mandejců. Mandejci ve Švédsku 
a v Austrálii dosáhli toho, že se jejich děti mohou na základních školách v rámci výuky mateř
ského jazyka učit mandejštinu {i když vlastně není jejich rodným jazykem!). 

Společenské změny a proměna mandejské obce 

Odchod do měst uspíšil rozklad homogenity tradičních komunit. Paralelně s tím, jak se Man
dejci tolerovaní sekulárními iráckými režimy začleňovali do irácké společnosti, byli vystaveni 
a často podléhali arabskému vlivu a zároveň sekularizaci, opouštěli staré tradice a z větší části 
ztráceli svou původní společnou identitu. Důležitou roli zde sehrál prudký rozvoj sekulárního 
školství v letech 1958-1983.16 V tomto období vzrostl např. počet studentů zapsaných na vy
sokých školách ze 6000 na 122 700. Po převratu roku 1958 byly navíc zrušeny přísné normy 
pro procentuální přístup menšin k vysokoškolskému vzdělání a všechny irácké školy byly nyní 

14 Viz např. kolofony textu Masbuta d-Hibil Ziua (The Haran Gawaita and the Baptism oj Hibil-Ziwa .. . , str. 87-88). 

15 S. Alsohairy, Heutige Lage der Mandaer (nepublikované poznámky k situaci v Iráku na konci 90. let 20. století). 

16 P. Marr, op. cit., str. 261 - 264. 
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Obr. 3: Ma~buta v bazénu (Tarmida Rafid Alsabti). 
Foto autor 

Mandejcům zcela přístupné, mužům i že
nám. 17 

Díky lepšímu přístupu ke vzdělání se 
s přechodem do měst měnila i povolání Man
dejců. V 70. letech se postupně stále více 
prosazovali v řadě zaměstnání, jež vyžadova
la střední nebo vysokoškolské vzdělání: zpo
čátku hlavně jako učitelé, později v oblastech 
technického nebo přírodovědeckého zamě

ření, rovněž jako lékaři, vyhledávané bylo 
zaměstnání ve státních službách. Vzdělání 
a lepší pracovní příležitosti vedly ke zlepšení 
ekonomické situace a společenského zařaze 

ní Mandej ců 70. a 80. let. IB Sankce uvržené 
na Irák přiměly v 90. letech velké množství 
Mandejců k návratu k tradičním řemeslům, 
což mělo i v Iráku zmítaném hospodářskou 
krizí vést v posledku k relativní prosperitě 
obce. 

Zároveň se postupně etablovala vrstva 
vzdělaných laiků. Řada z nich studovala na 
zahraničních univerzitách a díky znalostem 
moderních západních jazyků se seznámila 
s pracemi západních badatelů. Koncem 50. 
let publikovali NaCím Badawí a Ga.dban Rúmí 
brožury, které seznamovaly se základy man

dejské víry, kultu a dějin. Některá díla západních badatelů byla postupně přeložena do arabšti
nylo a roku 1995 vyšlo v Iráku první číslo mandejského časopisu Afaq ma n dají. 

Vzrůstající sebevědomí laiků se odrazilo i v rostoucím podílu na vedení obce. Ta byla po stale
tí vedena nejvyšším knězem, titulovaným "Hlava národa" (riš amma) a výše postavenými knězi. 
Přinejmenším od první třetiny 19. století nebyl nejvyšší úřad obsazen, v čele větších obcí stál 
ganzibra ("pokladník" či "správce pokladu"). Roku 1980 vznikla mandejská "Nejvyšší duchovní 
rada obce Sabejců v Iráku". Její složení odráželo rodovou přináležitost Mandejců: každá rodina 
volila svého zástupce do Rady, ten měl pak zastávat její zájmy. Nejvyšší mandejský orgán tak se
stával ze 17 volených představitelů největších a nejvlivnějších mandejských rodin.20 V jeho čele 
stáli 2 volení zástupci, kteří společně s nejvyšším knězem, jenž byl též členem rady, zastupovali 
mandejskou komunitu ve vztahu k vládě a státním orgánům. 

17 ] . ]acobsen Buckley, The Mandaeans: Ancient Texts and Modem People, New York 2002, str. 27. 

18 S. Alsohairy, Die irakischen Mandtier in der Gegenwart (Phil. Diss. Hamburg), Hamburg 1975, str. 2. 

19 Arabský pfeklad knihy Lady Drowerové The Mandaeans oj Iraq and Iran vyšel v Bagdádu roku 1969 pod názvem 
Mandejští Sabejci, v 90. letech přeložil Sabih Alsohairy do arabštiny čás ti monografií Kurta Rudolpha . 

20 S. Alsohairy, Heutige Lage der Mandaer, str. 26; Informační leták "Mandaean Sabians" vydal Mandaean Research 
and Studies Centre. Council of Genera! Affairs, Baghdad 1999. 



Proměna kultu 

V iráckých městech byli Mandejci konfrontováni s rozporem mezi moderním způsobem 
života a archaickým náboženstvím; v každodenním kontaktu s jinověrci navíc narůstala potřeba 
vymezit vlastní mandejskou identitu. Především v řadách vzdělaných laiků se ozývalo volání 
po reformách; narůstal počet těch, kteří se dožadovali zjednodušení obřadů a přizpůsobení 
náboženství moderní době. 

Spor se v 70. letech vyhrotil v otázce křtu (ma~buta), který je společně s obřadem výstupu duše 
(masiqta) pilířem mandejského kultu. Na rozdíl od křesťanského křtu se ma~buta koná, resp. 
může konat každou neděli, často při různých pro Mandejce slavnostních příležitostech, jako 
např. svatba či zasvěcení kněze; křest je též součástí většiny svátků. Mandejský křest je složitý 
a časově náročný obřad; zachovává funkci rituálních omývání - vnitřního a vnějšího očištění od 
přestupků a hříchů,2 1 jeho hlavní význam však spočívá v tom, že otevírá duši (nišimta) možnost 
účasti na světě světla.22 Křest je tak pro Mandejce předznamenáním budoucí spásy a zároveň její 
podmínkou. Předpokladem je, že musí být vykonán v proudící ("živé") vodě, jež je dle Mandej· 
ců napájena z říše světla. Právě proto tradičně stavěli oplocený kultický areál u řeky, z níž byla 
kanálem odváděna voda do křestní nádrže. Kolem takového kultického areálu byl semknut život 
obce. V moderních městech mohl být křest praktikován na březích řek, ale bylo to nehygienické 
a navíc byli Mandejci vystaveni reakcím nemandejců. Řešením bylo přenést místo konání křtu 
do uměle vytvořených nádrží, do nichž je voda z řek odváděna potrubím. Takový bazén byl 
vybudován v Bagdádu v uzavřeném objektu na břehu řeky Tigris počátkem 70. let. Protože voda 
musela být do nádrže uměle pumpována a opět odváděna, nepředstavovala pro konzervativněji 
založené Mandejce skutečně "živou" vodu. Od takového křtu se distancoval i tehdejší nejvyšší 
bagdádský kněz . Reformní názory se však postupně prosadily a křestní obřad byl v 80. letech 
v Bagdádu a v Basře přenesen do vykachlíčkovaných nádrží s proudící vodou. Mandejci chápali 
tuto změnu jako výraz pokroku, navíc výkon kultu již nebyl vázán na klimatické podmínky. To 
je důležité např. kvůli svatebnímu obřadu, jehož součástí je křest. Díky nezávislosti na počasí 
odpadly dlouhé čekací listiny na svatební obřad. Dnešní praxe alternuje dle mé zkušenosti křest 
na břehu řeky s obřadem prováděným ve zvláštním vybudovaném bazénu. Tam, kde taková 
speciální nádrž chybí, což je případ naprosté většiny diasporních komunit, koná se křest často 
v pronajatém bazénu - ostatně i tam voda přitéká a odtéká! 

Druhý, pro spásu duše nezbytný obřad, tzv. masiqta, se koná tři dny po smrti Mandejce a se
stává z řady symbolických jednání. Jejich smyslem je podpora a ochrana duše při jejím 45 dní 
trvajícím "vzestupu" - návratu do říše světla. Masiqta je komplikovaný, časově náročný a také 
drahý obřad, vyžaduje přítomnost několika kněží (tří až čtyř, jeden z nich musí být ganzibra) 
a koná se v mandejské "svatyni" (mandi, bit manda). Pro obec v diaspoře je téměř nemožné 
organizovat průběh tohoto obřadu přísně dle rituálních předpisů. Doloženy jsou případy, kdy 
se Mandejci vracejí z diaspory do Iráku a do Íránu, aby mohli z pozemského života odejít dle 
rituálních před pisů. 

Mandejská komunita je odkázána na kněží (tarmidO a bez nich je v podstatě nepředstavitel
ná. Kněží jsou obcí považování za krále (ma/ka), jejich iniciace je pojímána jako korunovace, 
k jejich insigniím patří hůl, prsten, koruna a rovněž praporec (drabša) . Kněží zastupují na zemi 
(tibil) nebeské bytosti, s nimiž jsou v rituálu ztotožňováni; jsou jedinými nositeli mandejské 

21 Právě tento aspekt dnes Mandejci vůči jinověrcům zdůrazňují. 

22 Křest je nenahraditelným .. průvodcem" duše ph jejím návratu - vzestupu - do říše Světla. 
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moudrosti či gnóze (na~iruta), odpovídají za interpretaci textů a za správný výkon obřadů. Na 
nich závisí kontinuita tradice, stejně jako legitimita proměn a modernizace. 

Bylo jen otázkou času, kdy se vzdělaní laici dostanou do konfliktu s těmi, již měli od ne pa mě

ti poslední slovo v záležitostech obce. Kněží, kteří byli tradičně vzděláni jen v náboženských zá
ležitostech, začali v druhé polovině 20. století nestačit intelektuálním nárokům vysokoškolsky 
vzdělaných laiků. Na otázky, s nimiž byli moderní Mandejci konfrontováni, nedokázali kněží 
často nalézt odpovědi. Odkaz na esoterickou povahu mandejské nauky přitom často zakrýval 
jen neznalost, jež se týkala i samotné schopnosti číst texty v originále. Kněží byli kritizováni, 
že záměrně nevzdělávají laiky, aby si udrželi monopol v oblasti náboženstvL23 Přibližně na pře
lomu 80. a 90. let lze vysledovat změnu: mladá generace kněží akceptuje sekulární vzdělání, 
studuje na střední škole a na univerzitě. Ve studiích pak řada kněží pokračovala v diaspoře, dva 
z nich dosáhli v poslední době titulu PhD. na západních univerzitách (v Dánsku a v Austrálii). 
Za zmínku stojí, že jejich disertační práce se zabývaly spisy, určenými jen pro zasvěcené! 

Pod vlivem většinového islámu obohatili v polovině 90. let někteří kněží praxi o kázání 
(chutba). Přednášky o víře, dějinách atp. spojené se společnými modlitbami se v diaspoře stávají 
pevnou součástí náboženského života. Přibližně od přelomu 80. a 90. let se kněží rovněž začali 
aktivněji podílet na publikační činnosti, a to několika arabskými komentáři k obřadům.24 

Nové vztahy k jinověrcům/nemandejcům 

Mandejci jsou endogamní skupinou, neznají misii a část jejich nauk je určena jen zasvě

ceným, a tak prakticky až do druhé poloviny 20. století neměli zájem na tom, aby se nějak 
představovali svému okolí. Mandejci se vyhýbají, lépe řečeno tradičně se zpravidla vyhýbali, 
kontaktům s příslušníky jiných etnik a náboženstvL25 Historická zkušenost střetnutí se zástupci 
tří monoteistických náboženství posílila či lépe spoluformovala jejich "gnostickou" nedůvěru 
k pozemskému světu (tibil) a vůči jinověrcům. "Když na Vás [Kristus] doléhá, říkejte mu: ,Patří

me k Tobě.' Ale ve vašich srdcích jej nevyznávejte a neodpadávejte od slov vašeho pána, vysoké
ho Krále Světla," tolik Ginza.26 Kromě legitimní možnosti zapřít v krajním případě vlastní víru si 
Mandejci postupně osvojili řadu dalších "strategií" přežití: svou jinakost nevystavují zbytečně na 
odiv, dětem někdy dávají jména obvyklá v islámském prostředí a učí je základní islámské zvyky 
tak, aby na první pohled nebylo snadné poznat, že se nejedná o muslima.27 

Z obavo rozdrobení obce odmítají Mandejci sňatky s jinověrci; přísně vzato přestává být 
jedinec sňatkem s jinověrcem Mandejcem.28 Pokud by ke sňatku s partnerem jiného vyznání 
mělo dojít, označuje řada Mandejců za jediný možný sňatek s křesťanem, kněží však takovou 
možnost odmítají. Křesťanství je dnešními Mandejci často nahlíženo jako náboženství, jež má 
s mandejstvím mnoho společného. Blízkost obou náboženství zakládají Mandejci na příbuzen-

23 S. Alsohairy, Die irakischen Mandaer in der Gegenwart (Phi!. Diss. Hamburg), Hamburg 1975, str. 26- 28. 

24 Např. Tarmida Rafid Alsabti, Al-Salat al-mandá 'íja wa-bacd al-tuqús al-díníja (Mandejská modlitba a některé 
náboženské rity), Baghdad 1988. 

25 E. S. Drower, op. cit., str. xv. 

26 Ginza iamina 28, 21 - 23. Dle textově kritického vydání Petermannova (H. j. Petermann, Thesaurus sive Liber 
Magnus, vulgo "Liber Adami" appelatus, opus Mandeorum summi ponderis I-ll, Leipzig 1867). 

27 j. jacobsen Buckley, "Mandaeans in the USA today: The tenacity of traditions", in: Aram 7 (1995), str. 353-367, 
355. 

28 E. S. Drower, op. cit., str. 1; S. A1sohairy, op. cit., str. 59. 



ském vztahu mezi Janem Křtitelem a Ježíšem (srv. Lk 1,36 nn.) a toto zdůvodnění našlo výraz 69 

též na rovině institucionálních kontaktů s římskou kurií, když v červnu roku 1990 přijal pa-
pež Jan Pavel II. delegaci Mandejců vedenou ganzibrou Šejchem Abdullahem.29 Spolupráce • 
s římskou kurií se pak celkem úspěšně rozvíjela, i když kontakty se silným spojencem budily 
nevoli iráckého režimu. Dobré vztahy s křesťany, kteří v Iráku činili asi 3-4 % obyvatelstva, se 
neomezovaly jen na římskokatolickou církev. Relativně dobré kontakty měli Mandejci v Iráku 
i s nestoriánskou "assyrskou" církví a spojence hledali i v protestantském prostředí;30 vztahy 
s různými křesťanskými církvemi rozvíjejí Mandejci i v diaspoře. 

Nedůvěra vůči jinověrcům se týkala i západních badatelů. Lady Drowerová, která v první 
třetině 20. století strávila mezi Mandejci 14 let, byla první badatelkou, které se podařilo tuto 
nedůvěru prolomit. Ve 30. letech Drowerová poznamenává, že Mandejci, když hovoří před 
jinověrci o svém náboženství, zdůrazňují malé body podobnosti mezi vlastní vírou a vírou dru
hého.31 Do jaké míry se mandejská nauka proměňuje pod vlivem náboženského okolí a do 
jaké míry je ve hře stará strategie přežití, je proto i v současnosti mnohdy těžké posoudit. Jak 
v prostředí většinového islámu, tak v západní diaspoře zdůrazňují dnes Mandejci monoteistický 
charakter své víry, Adama a Jana Křtitele jako své proroky,32 a do popředí kladou vlastnictví 
zjevených písem.33 

Stát a politika 

Když výše zmíněná Lady Drowerová přijela roku 1954 po letech do Iráku, posteskla si, že 
řada mladých Mandejců vyměnila zájem o náboženství za zájem o politiku a ve vládních kru
zích prý bývají nařčeni z komunistických názorů.34 Řada působivých pasáží mandejských textů 
však vyjadřuje skepsi vůči vrchnosti, státu a politice. Pozemský svět je dle textů pro Mandejce 
místem utrpení a smrt je "dnem vysvobození". Se střídavým úspěchem se vůdčí osobnosti obce 
snažily dojednat se světskými i náboženskými autoritami elementární podmínky pro klidný 
život. Někdy se jim to dařilo více, jindy méně. Když např. "hlava národa" Anoš bar Danqa 
s delegací Mandejců oslovil kolem roku 640 islámské autority, předložil jim Ginzu a zdůraz
nil postavu proroka Jana Křtitele v mandejské tradici, byla jejich mise pravděpodobně úspěš-

29 Viz "Udienza di Giovanni Paolo II al Supremo Consiglio dei Mandei", in: L 'Osservatore Romano 9 giugno 1990, 
str. 5. Jan Pavel I\. ve svém proslovu akceptoval označení kfesťanů jako "cousins", jež použil ganzibra Abdullah, 
a zdůraznil, že Mandejci, stejně jako kfesťané, věfí v jednoho Boha stvofitele, chovají úctu k Janu Kftiteli a respekt 
k osobě Ježíše, bratrance Jana Kftitele. Papež pfipomněl Ježíšův kfest Janem Křtitelem a ocenil mandejský důraz na 
rodinu. 

30 K. Rudolph, "Die Mandaer Heute. Eine Zwischenbilanz ihrer Erforschung und ihres Wandels in der Gegenwart", 
in: Gnosis und spatantike Re/igionsgeschichte.Gesamme/te Aufsatze INag Hammadi and Manichaean Studies XLIII, 
Leiden - New York - Kain 1996, str. 538-568, 561-562. 

Jl E. S. Drower, op. cit., str. 2. 

32 Mandaean Sabians. Vydal Mandaean Research and Studies Centre. Council of General Affairs, Baghdad 1999. 

33 Srv. "Stojí tam (muslimové), ptají se jich a praví k nim: ,Kdo je tvým prorokem? Řekni nám, kdo je tvým 
prorokem. Řekni nám, co je tvým písmem. Řekni nám, koho uctíváš.'" (M. Lidzbarski, DasJohannesbuch der 
Mand/ier, Text und Obersetzung, 2 Bde, GieEen 1905/1915, str. 86, 6- 8/89, 9- 13). 

34 E. S. Drower, The Thousand and Twe/ve Questions (Alf Trisar ŠUialia). A Mandaean Text edited in 
Trans/iteration and Trans/ation IDAW, Institut fUr Orientforschung 321, Berlin 1960, str. 2. 
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ná. Soudíme tak dle vzkvétající intenzivní písemnické činnosti v následujících letech.35 Oproti 
tomu, když se roku 1979 delegace íránských Mandejců v čele s ganzibrou odebrala k Ájatolláhu 
Mahmúdovi Táleqánímu, předložila mu zjevené knihy a prezentovala Mandejce jako Sabejce 
Koránu, měla jim být namísto garance práva svobody vyznání nabídnuta pouze možnost kon· 
verze k islámu.3ó 

Historie Mandejce naučila, že o svá práva se musejí zasadit sami. Při volbách do iráckého 
parlamentu roku 2005 kandidoval jeden člen mandejské Rady ve straně umírněného zástupce 
šíitů A1awího. Zastoupení v parlamentu sice nedosáhli, ale úspěchem byla korunována dlouhá 
vyjednávání s vládními představiteli o textu nové ústavy. Irácká ústava garantuje každému mezi 
základními principy plná náboženská práva a svobodu vyznání víry, výslovně přitom - na roz· 
díl od "prozatímního" znění ústavy z roku 2004 - uvádí "křesťany, jezídy, Sabejce-Mandejce" 
(čl. 2). Ani vládní úřady, ani spojenecké jednotky však dosud nebyly schopny uchránit civilní 
obyvatelstvo před útoky extremistů a ústavou garantovaná práva prosadit. 

Za účelem koordinace politických aktivit dnes Mandejci zakládají jak v Iráku, tak i v Íránu, 
ale především v diaspoře, různá sdružení a organizace, které zastupují jejich zájmy, nabízejí 
právní servis a snaží se představit Mandejce veřejnosti. Velkou roli přitom hrají nová média. 
Právě diaspora motivovala a zároveň umožnila užití médií a radikalizovala tím možnost laiků 
podílet se na vedení obce. Na internetu jsou dnes k nalezení desítky mandejských webových 
stránek, jednotlivé komunity používají internet a chat k řešení aktuálních problémů . Nová mé
dia užívají i k apelům na vlády západních zemí ve věci ochrany menšin v Iráku, práva na azyl 
atp. Navzdory těmto snahám však "Mandejci" nefigurují v žádných oficiálních seznamech a pro 
západní vlády jsou jednoduše Iráčany. Přestože je dnes situace v Iráku podstatně nebezpečnější 
než v dobách Saddáma Husajna, je Irák z pohledu Západu na cestě k demokracii, takže namísto 
toho, aby se šance pro uchazeče o azyl zvyšovala adekvátně nebezpečí v Iráku, jsou Mandejci 
často vyzýváni k návratu zpět. Jejich naděje na klidnou budoucnost v Iráku však mizí v nená
vratnu. 

35 E. S. Drower, The Canonica/ Prayerbook oj the Mandaeans, Leiden 1959, str. 71; J. ]acobsen Buckley, .,The 
Colophons in The Canonical Prayerbook of the Mandaeans", in: Journa/ oj Near Eastern Studies 51 (1992), str. 
33- 50,40-41. 

36 R. Macuch, Neumandiiische Chrestomathie mít grammatischer Skizze, kommentierter Obersetzung und 
G/ossar. Unter Mitwirkung von Klaus Boekels IPorta Linguarum Orientalium Neue Serie 181, Wiesbaden 1989, str. 17. 




