Sýrie

1. Oficiální název státu
Syrská arabská republika
anglicky: Syrian Arab Republic
arabsky: Al Džumhúríja Al Arabíja As Súríja

2. Rozloha
185 180 km2
3. Geografie
Syrská arabská republika (arabsky ةيروسلا ةيبرعلا ةيرومجلا, zkráceně Sýrie) je stát ležící
na břehu Středozemního moře v jihozápadní Asii řazený k zemím blízkého východu. Hlavní
město je Damašek. Sousedí s Tureckem, Irákem, Jordánskem, Izraelem a Libanonem.1
4. Obyvatelstvo
• Počet obyvatel: 19 mil. na území Sýrie (dle syrské statistiky ke konci 2006)
•

Národnostní složení:
Národnostní skupiny: 90 % syrští Arabové a dále Kurdové (cca 8 %), Arméni, skupiny Čerkesů,
Turků, Turkmenů, Peršanů, Židů a Romů.
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•

Náboženské složení:
Sunitští muslimové 74 %, alavitští muslimové 12 %, křesťané 10 %, drúzští muslimové 3 % a
malý počet Židů a jiných muslimských sekt. Křesťané jsou rozděleni do řady církví maronitská, ortodoxní (řecká, arménská, syrská), protestantská, římsko-katolická,
nestoriánská, chaldejská.

•

Islám :
Islám je založen na viděních a kázáních Proroka Mohameda, které jsou zapsány v Koránu,
který je posvátnou knihou muslima. Je rozdělen do 114 zpěvů neboli súr.Při čtení lze poznat,
že islám je velice tolerantní náboženství, které vychází z židovských i křesťanských tradic muslimové uznávají všechny starozákonní proroky - od Adama a Abraháma (jeho syn Isma´il
je považován za praotce Arabů tak jako je Izák považován za praotce Židů) po Ježíše jako
posledního proroka před Mohamedem. Mohamed čerpal ze Starého a Nového zákona,
přestože sám je znal pouze mlhavě a z doslechu a neuměl údajně ani číst a psát.
Kromě Koránu jsou dalším zdrojem chování a jednání každého muslima tzv. hadísy (hadith,
také nazývaných sunna – tradice, přičemž šíité a další sekty mají vlastní nebo upravené sbírky
tradic), neboli sbírky činů a výroků Muhammada, které jsou zapsány v několika sbírkách, z
nichž některé jsou považovány za tzv. kanonické a jsou dodnes uznávány po celém islámském
světě a často používány v obecné mluvě nebo v novinách.
Každý muslim je povinen dodržovat 5 základních sloupů (pilířů): šaháda (uznání jediného
Boha a jeho Proroka Mohameda; „Není Boha kromě Alláha a Mohamed je jeho Prorok“),
salát (pětkrát denně modlitba v určený čas po volání muezzina, omytí a očištění těla), zakát
(darování almužny chudým a potřebným), saum (zdržení se světských radovánek během
postního měsíce ramadánu) a konečně hadždž (vykonání poutě do Mekky)2.

•

Jazyk:
Arabština je úředním jazykem, rozšířeným po celé zemi. V obchodním styku převládla
angličtina nad francouzštinou, která je na ústupu. Znalost obyvatelstva některého ze
světových jazyků je malá. Mnozí vysocí činitelé hovoří pouze arabsky. V oblastech
koncentrace menšin je rozšířena kurdština (severovýchod) a arménština (Aleppo).
Více o arabském jazyku :
http://ulug.ff.cuni.cz/lingvistika/elsik/ref/KH_arabstina.pdf
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Písmo:
Arabské písmo je stejně jako řecké nebo hebrejské založeno na fénickém. Stejně jako latinka
má množství ligatur. Na rozdíl od ní sice nemá velká a malá písmena, ale zato většina písmen
má 4 podoby: pro výskyt na počátku slova, uprostřed, na konci nebo samostatně. Stejně jako
hebrejština se píše zprava doleva a nezaznamenává krátké samohlásky. Přejatá cizí slova se
často píší s dlouhými samohláskami jen proto, aby byla naznačena jejich výslovnost, kterou
jinak u arabských slov Arab pozná z kontextu3.
Více o arabském písmu :
http://cs.wikipedia.org/wiki/Arabsk%C3%A9_p%C3%ADsmo

5. Politická situace
Sýrie je republikou s autokratickými rysy a silným vlivem armády (dle ústavy z r. 1973 je Sýrie
socialistickou lidovou demokracií). Nepřetržitě od r. 1963 je v zemi udržován výjimečný stav,
který je zdůvodňován válečným stavem s Izraelem, a který poskytuje značné pravomoci
rozvětvené státní bezpečnosti. Přestože Sýrie má některé instituce demokratické vlády, např.
parlament, existují v zemi paralelní struktury moci provázané klanovými (alavité) a rodinnými
svazky, které jsou napojené na bezpečnostní aparát země. Prezident republiky disponuje
velkou mocí a vydává veškerá hlavní rozhodnutí v otázce vnitřní politiky, národní
bezpečnosti, mezinárodně-politických vztahů a národního hospodářství. Tato rozhodnutí jsou
uskutečňována za poradní podpory ministrů vlády, vysokých funkcionářů vedoucí strany
Baath a relativně malého okruhu bezpečnostních poradců. Ústava zakotvuje vedoucí úlohu
strany Baath. Politbyro strany Baath (regionální vedení) nadále tvoří mocenské jádro země,
ve svém celku však strana postupně ztrácí na svém vlivu, který je více patrný v provinciích než
v centru4.
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6. Sociokulturní profil
Podrobný sociokulturní profil a více informací o syrské kultuře (v angličtině)na stránkách:
http://www.everyculture.com/Sa-Th/Syria.html

•

Tradice a svátky

V oblasti se kromě evropského značení používá zároveň muslimský kalendář, odvozený od
odchodu Proroka Mohameda do Mediny (hidžra, 622). Přepočet se však nedělá pouhým
odečtením 622 let od našeho kalendáře, protože muslimský kalendář je lunární se 12 měsíci
po 29 a 30 dnech. Výpočet se dělá odečtením čísla 622, výsledek se vynásobí 33 a vydělí 32.
Nejdůležitějšími náboženskými svátky jsou id al-fitr po skončení půstu v měsíci ramadánu (v
Turecku šeker bayram) a id al-adhá po skončení pouti do Mekky (10. dhú-l-hidždža). Kdy
poutníci, ale i muslimové na celém světě přínášejí oběť zabitím ovce nebo jiného zvířte.
Dalšími jsou například Lajlar al-Bará, kdy prý Alláh zaznamenává činy lidí (15.ša´bánu - osmý
měsíc), nový rok (den hidžry - 1. muharram), ašurá (10. muharramu), který je nejdůležitější
pro šiíty - v tento den padl Husajn u Kerbalá. Lajlat al-miradž je oslava noci nanebevztoupení
Muhammada (27. radžabu - 7. měsíc), kdy se údajně Muhammad po 10 letech kázání dostal
na svém koni Burakovi do nebes, aby se odtamtud vrátil s přikázáním 5 modliteb denně.
Místo, kde se Burak naposledy odrazil od země, je údajně na skále ve Skalním dómě v
Jeruzalémě5.
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