
38 História 2  / 2017 / Človek a doba

Atentát na egyptského 
prezidenta Anwara as-Sādāta
Vražda „nenávideného zradcu Arabov“

ALžBETA SZOMOLAiOVá

SZOMOLAIOVá, Alžbeta. The Assassination of the Egyptian President 
Anwar as-Sādāt. A Murder of a „hated Traitor of Arabs“. 

história, 2017, 16, 2, pp. 38-42.
The last years of Anwar as-Sādāt were marked by political and eco-
nomic turmoil and corruption cases against the president and his 

family. As a result of his growing authoritarianism and treatment of 
opposition, tension began to rise in Egypt shortly after the Camp 

David Accords and Peace Treaty with Israel were signed. The majority 
of Egyptians were unsatisfied with the treaty’s results in addition to 

the state of the economy. In September 1981, president cracked down 
on intellectuals and activists of all political, ideological and religious 
lines. On October 6, one month after the crackdown, Anwar as-Sādāt 

was assassinated during the annual victory parade in Cairo. The as-
sassination was carried out by army members who were followers of 

the Egyptian Islamic Jihād group. The assassination ushered in three 
decades of rule by Anwar as-Sādāt’s Vice President Ḥusnī Mubārak.

Key words: Political Islam, Sādāts crack down, Al-Jihād, Muḥammad 
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„Každý stratený život vo vojne je životom človeka, bez ohľadu na to, či ide o život arabský alebo židovský.“ Anwar 
as-Sādāt, Jeruzalem 1977

Roku 1973 egyptský prezident Anwar as-Sādāt vydal rozkaz zaútočiť na izraelské jednotky na okupovanom území 
Sinajského polostrova, čím sa začala arabsko-izraelská Októbrová vojna. V nasledujúcich rokoch dochádza 
v Egypte k prekvapujúcim zmenám v podobe novej egyptskej politiky budovania mieru na Blízkom východe. 
Prezident posilnil hospodárske a politické vzťahy s USA a prerušil úzke väzby so ZSSR. Prezidentova historická 
návšteva Jeruzalema v roku 1977, campdavidské dohody a egyptsko-izraelská mierová zmluva podpísaná v roku 
1979, vyvolali vlnu opozičnej kritiky. Egyptskí ľavičiari obvinili prezidenta zo zrady Arabov a islāmisti zo zrady 
islāmu.

Anwar Sadat
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Anwar_Sadat_cropped.jpg



radikálny islām

Politický islām v 70. rokoch 20. storočia 
vyjadroval v Egypte spoločenský nesú-
hlas s narastajúcou chudobou a prehl-
bujúcou sa ideologickou krízou, ktorá sa 
v Egypte rozširovala od konca 60. rokov. 

Za vlády prezidenta Anwara as-Sādā-
ta radikálny politický islām reprezento-
vali viaceré menšie skupiny ozbrojen-
cov, usilujúce sa o zvrhnutie režimu. 
Tieto roztrieštené, voľne organizované 
skupiny nemali jednotné velenie. Boli 
ovplyvnené myšlienkami revolučného is-
lāmskeho ideológa Sajjida Quṭba, ale ani 
jedna z nich nedisponovala s disciplino-
vanou jednotou Muslimského bratstva. 
Každú násilnú operáciu polícia rýchlo 
potlačila, a to až do roku 1981, keď jed-
na z týchto skupín operujúca pod ná-
zvom „al-Džihād“ vystúpila z ústrania.

Ústrednou postavou organizácie 
bol bývalý člen Muslimského bratstva, 
27-ročný Muḥammad ᶜAbdassalām Fa-
radž, zamestnaný ako elektrikár na Ká-
hirskej univerzite. Vypracoval brožúru 
pod názvom Skrytá povinnosť, v ktorej 
opísal svoje predstavy islāmskej revolú-
cie. Brožúra sa neskôr stala akýmsi ma-
nuálom vedenia novodobého džihādu. 
„Prvým krokom formovania skutočnej is-
lāmskej spoločnosti – „ummy“, je zavraž-
denie hlavného nepriateľa alebo egypt-
ských pohanských vodcov. Ďalším krokom 
je rozdúchanie národného povstania.“

Muḥammad Faradž kázal svoje myš-
lienky v malej káhirskej mešite, kde sa 
v roku 1980 zoznámil s podobne zmýš-
ľajúcimi islāmistami z horného Egypta. 
Väčšina z nich patrila k mladým, ex-
trémne násilným a bojovne naladeným 
aktivistom z egyptských miest al-Minjā 
a Asjūṭ. Členovia týchto 
dvoch skupín sa nikdy 
nezjednotili do jednej 

súdržnej organizácie, ale vytvorili akúsi 
voľnú alianciu.1

Masové represálie 

V chudobnej časti severovýchodné-
ho predmestia Káhiry – az-Zāwija al-
-Ḥamrāʼ, vypukli 17. júna 1981 krva-
vé pouličné zrážky medzi muslimami 
a kresťanskými koptmi. Obe komunity tu 
nažívali už nejakú dobu v napätí. K vy-
hroteniu situácie prispel spor o zástav-
bu prázdnej parcely v tejto časti mesta. 
Kresťania požadovali výstavbu kostola 
a muslimovia mešity. Nepokoje sa rýchlo 
rozšírili aj do okolitých mestských štvr-
tí. Prezident Anwar as-Sādāt využil túto 
situáciu, aby zasadil svojim oponentom 
a kritikom tvrdú ranu. Bezpečnostné sily 
začali reťazovité zatýkanie. V  niekoľ-
kých nasledujúcich dňoch bolo zadrža-
ných 1536 osôb, vrátane čelných pred-
staviteľov opozičných politických strán, 
popredných náboženských vodcov, štu-
dentských aktivistov a civilistov. Zadr-
žané osoby reprezentovali celé egyptské 
politické spektrum sprava doľava, hoci 
väčšinou išlo o islāmistických aktivistov. 
O dva dni neskôr, prezident vo svojom 
verejnom prejave obvinil zadržané oso-
by, že priamo či nepriamo prispievajú 
k náboženskej nenávisti. Vyhlásil: „Ne- 
existuje náboženstvo v politike a ani poli-
tika v náboženstve.“ 

Anwara as-Sādāt dal rozpustiť trinásť 
náboženských združení. Vláda sprísni-
la dohľad nad náboženskými aktivita-
mi a prevzala kontrolu nad štyridsia-

timi tisíckami súkromných mešít, kde 
umiestnila umiernených apolitických 
kazateľov. Nové disciplinárne opatrenia 
mali zároveň eliminovať politicko-nábo-
ženskú činnosť na univerzitách. Na ško-
lách a internátoch bola obnovená práca 
polície a dekani mohli svojvoľne trestať 
študentov venujúcich sa straníckym zá-
ľubám.

Medzi zatknutými bol aj Muḥammad 
al-Islāmbūlī, vodca organizácie al-Dža-
māᶜāt al-Islāmīja, t. j. „Islāmskej spo-
ločnosti“ na Asjūṭskej Univerzite, ktoré-
ho bezpečnostné sily vytiahli uprostred 
noci priamo z postele v rodičovskom 
dome. Jeho mladší brat 24-ročný Chālid 
Aḥmad Šawqī al-Islāmbūlī, nadporučík 
egyptskej delostreleckej jednotky, bol 
tajným členom Faradžovej skupiny al-
-Džihād. Po tom, ako sa dozvedel o za-
tknutí svojho brata, prisahal pomstu, 
hoci ešte nevedel ako a kde.

O niekoľko dní neskôr bol zaradený 
medzi účastníkov nadchádzajúcej vo-
jenskej prehliadky počas osláv 8. výro-
čia Operácie Badr, t. j. egyptskej vojen-
skej operácie prekročenia Suezského 
prieplavu a dobytia izraelského opev-
nenia Bar Levovej línie dňa 6. októbra 
1973. Okamžite navštívil Muḥammada 
Faradža, aby ho presvedčil, že práve 
nastala tá správna a dlho očakávaná 
príležitosť na zavraždenie bezbožného 
prezidenta. O tri dni neskôr, na tajnej 
schôdzi al-Džihādu, bol Islāmbūlīho 
plán odsúhlasený. Väčšina sprisahancov 
naivne verila, že smrť prezidenta vyvolá 
ľudové povstanie, ktoré umožní nastoliť 
utopický islāmsky štát.2
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Sajjid Qutb – revolučný islámský ideológ
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sayid_

Qutb_sketch.png

Zľava: Anwar as-Sādāt, 
Jimmy Carter a Menachem 

Begin v Camp Davide, (1978)
https://upload.wikimedia.

org/wikipedia/commons/a/
a0/Camp_David%2C_Mena-

chem_Begin%2C_Anwar_Sa-
dat%2C_1978.jpg



Zavraždenie prezidenta

Atentát na prezidenta bol uskutočnený 
dňa 6. októbra 1981 na východokáhir-
skom predmestí Madīnat Naṣr, počas 
pompéznej vojenskej prehliadky, kde sa 
každoročne pred verejnosťou a hodnos-
tármi predvádzala najnovšia egyptská 
vojenská technika, väčšinou amerického 
pôvodu. Aj napriek tomu, že v minulosti 
už došlo k nevydarenému pokusu o aten-
tát na prezidenta, vládlo presvedčenie, 
že na vojenskej prehliadke, kde je bez-
pečnosť zverená do rúk armády, sa ne-
môže nič stať. 

Bol horúci, slnečný deň. Prezidenta 
Anwara as-Sādāta oblečeného v tmavej 
uniforme poľného maršala v sprievode 
viceprezidenta Ḥusnīho Mubāraka a mi-
nistra obrany Muḥammada ͨAbdalḥalīma 
Abū Ġazālu dopravili otvorenou limu-
zínou na širokú vyhliadkovú tribúnu. 
Prezident obkolesený svojimi ministra-
mi, generálmi, zahraničnými hosťami, 
prominentnými šejkami a celým káhir-
ským diplomatickým zborom, sledoval 
slávnostný vojenský sprievod a pyšne 
salutoval svojim vojakom. V tento deň si 
prezident odmietol obliecť nepriestrel-
nú vestu so slovami: „Som medzi svojimi 
synmi.“ Prechádzali tanky, nasledovalo 
ťažké delostrelectvo.

Okolo 13,00 hodiny, keď bol dav zau-
jatý ukážkou francúzskych stíhačiek Mi-
rage, sa pred vyhliadkovou tribúnou ná-
hle zastavilo vojenské nákladné vozidlo 
jednotky ťažkého delostrelectva. Keď 
z auta vystúpil nadporučík al-Islāmbūlī, 
prezident v domnienke, že ide o súčasť 

prehliadky vstal, aby prijal nadporučíkov 
pozdrav. Ten však namiesto salutovania 
hodil smerom k tribúne tri ručné graná-
ty, ktoré dovtedy ukrýval pod svojou hel-
mou. Z granátov explodoval iba posled-
ný, avšak tribúnu nezasiahol. Zo zadnej 
časti nákladného auta zatiaľ zoskočili 
ďalší traja atentátnici:  31-ročný seržant 
ᶜAbdalḥamīd ᶜAbdassalām, 21-ročný de-
siatnik ᶜAṭā Tājil Ḥamīd Raḥīl a 21-ročný 
desiatnik Ḥusajn ᶜAbbās, ktorí spoločne 
s Chālidom al-Islāmbūlīm spustili paľbu 
z ruských automatických zbraní AK-47 
a rozbehli sa smerom k tribúne. 

Počas niekoľkých sekúnd bola tribúna 
zaliata krvou. Kým osobná stráž vytasi-
la zbrane, 62-ročný prezident  už ležal 
na zemi v kaluži krvi. Unikajúci hostia 
na neho hádzali stoličky, aby ho aspoň 
týmto spôsobom uchránili pred guľkami. 
Nadporučík  al-Islāmbūlī pritom kričal 
z celého hrdla: „Som Chālid al-Islāmbūlī. 
Zabil som faraóna a nemám strach zo 
smrti!“ Útočníci strieľali až kým neminu-
li muníciu, potom sa snažili utiecť. Na-
priek obrovským bezpečnostným opat-
reniam a účasti vojska, počas prvých 45 
sekúnd útoku, paľbu nikto neopätoval. 
Ôsmi prezidentovi ochrankári reagovali 

váhavo, až zbabelo. 
Útok trval asi dve minúty. Prezidenta 

Anwara as-Sādāta zasiahlo päť strelných 
rán. Minister obrany generál Abū Ġazāla 
stál uprostred diania a so zakrvavenou 
tvárou vydával rozkazy. Niektorí vojaci 
vzlykali, iní hystericky kričali a nemohli 
sa ani pohnúť. Nad hlavami davu pokra-
čovala letecká prehliadka, rev motorov 
prehlušil krik a hrmot stoličiek. 

Okrem prezidenta bolo zabitých ďal-
ších desať osôb. Medzi zavraždenými 
boli aj kubánsky veľvyslanec v Egyp-
te a koptský biskup Samuel. Najmenej 
dvadsaťosem osôb bolo ľahko zrane-
ných. Útočníci boli postrelení a zatknu-
tí. Prezidenta Anwara as-Sādāta vrtuľ-
níkom previezli do vojenskej nemocnice 
v al-Maᶜādī, v Káhire, kde bol o 14:40 
hodine prehlásený za mŕtveho. Takto sa 
ukončil život architekta mierovej zmlu-
vy medzi Egyptom a Izraelom a blízkeho 
spojenca USA na Blízkom Východe.3

Plynulý prechod vládnej moci

Vláda okamžite prijala opatrenia na za-
bezpečenie nepretržitej vládnej kontro-
ly v krajine a vyhlásila výnimočný stav. 
Štátne vedenie si zachovalo chladnú 
hlavu. Funkcie úradujúceho preziden-
ta sa ujal predseda dolnej snemovne 
parlamentu – Ľudového zhromaždenia, 
Ṣūfī Abū Ṭālib. Ešte v ten istý večer 
vydal dekrét, v ktorom potvrdil Ḥusnī-
ho Mubāraka vo funkcii viceprezidenta 
a menoval ho hlavným veliteľom ozbro-
jených síl. Zároveň vládnuca Národnode-
mokratická strana nominovala Ḥusnīho 
Mubāraka za svojho jediného prezident-
ského kandidáta a Ľudové zhromažde-
nie ho dňa 7. októbra 1981 schválilo do 
funkcie prezidenta. Egyptská domáca 
politická situácia bola stabilizovaná.
Podľa prvej oficiálnej štátnej správy, 
nadporučík al-Islāmbūlī sa pôvodne vô-
bec nemal zúčastniť slávnostnej vojen-
skej prehliadky. Nadporučík a jeho čata 
nahradili na základe príkazu vojenského 
spravodajstva, do ktorého prenikli islā-
mistickí sympatizanti pod vedením pod-
plukovníka ᶜAbbūda az-Zummara, čatu 
133. delostreleckého oddielu. Tá bola 
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Prezident as-Sādāt relaxuje na terase v prestávke 
rozhovorov s ministerským predsedom Izraela 

a prezidentom USA
Zdroj: Profimedia

Anwar as-Sādāt, Menachem Begin a Jimmy 
Carter pri rozhovore 
Zdroj: Profimedia



vyradená po zlyhaní v rutinných testoch 
a kontrole. Zahraničné správy o rozsiah-
lom sprisahaní egyptskej armády však 
egyptská vláda vehementne odmietla.4 

Dva dni po atentáte sa členovia al-
-Džihādu pokúsili vyvolať celonárodné 
povstanie. V Asjūṭe rozdúchali ozbrojené 
nepokoje medzi muslimskými radikálmi 
a miestnymi policajtmi. O život prišlo 44 
príslušníkov bezpečnostných síl, 9 útoč-
níci boli zabití a 37 uväznení. Al-Džihād 
nominoval šejka ͨUmara ᶜAbdarraḥmāna 
za dočasného vodcu, ktorý vydal fatwu 
ospravedlňujúcu prezidentovu vraždu. 
„Sādāt nebol muslim, vysmieval sa islā-
mu a jeho princípom.“ Šejk bol následne 
uväznený a mučený. Islāmska revolúcia 
sa nenaplnila. Krvavé povstanie bez-
pečnostné sily rýchlo potlačili. Uväzne-
ných bolo 3 000 radikálnych islāmistov 
a domáca islāmska politická hrozba bola 
v krajine do troch týždňov zažehnaná.

Pohreb a súdny proces

Pohreb prezidenta Anwara as-Sādāta sa 
konal 10. októbra 1981. Zúčastnil sa ho 
rekordný počet štátnikov z celého sve-
ta, vrátane troch bývalých amerických 
prezidentov Geralda Forda, Jimmyho 
Cartera a Richarda Nixona. Na druhej 
strane arabské krajiny oslavovali smrť 
„nenávideného zradcu“. Okrem sudán-
skeho prezidenta Džaᶜfara an-Numaj-
rīho sa pohrebu nezúčastnil žiadny iný 
arabský štátnik. Krátky a tichý obrad sa 
uskutočnil za prísnych bezpečnostných 
opatrení. Anwar as-Sādāt bol dočasne 
pochovaný vedľa pamätníka neznáme-
ho vojaka, v tesnej blízkosti miesta, kde 
bol zavraždený. Kvôli zavedenému výni-
močnému stavu, ktorý zakazoval verejné 
zhromaždenia, sa v egyptských uliciach 
nekonali žiadne smútočné pochody.

Nový prezident Ḥusnī Mubārak pred-
ložil dňa 23. októbra 1981 ďalšiu správu, 
ktorá atentát označila za súčasť širšieho 
sprisahania s cieľom zlikvidovať štátne 
vedenie, zvrhnúť režim a nahradiť ho re-
volučnou islāmskou vládou. 

Dňa 12. novembra 1981 bolo z účasti 
a napomáhania pri atentáte obvinených 
24 mužov. Medzi spolupáchateľmi figu-
roval aj Muḥammad Faradž. Neverejný 
vojenský súdny proces zahájený 21. no-
vembra 1981 trval 106 dní. Vojenský súd 
tvorili traja generáli, ktorí dňa 6. marca 
1982 uznali vinnými 22 obžalovaných. 

Štyria atentátnici a Muḥammad Faradž 
boli odsúdení na smrť. Egyptská verej-
nosť prijala rozsudok so zmiešanými 
pocitmi. Provládne média chválili súdne 
rozhodnutie, pričom atentát označili za 
„akt národnej zrady.“ Obyčajní ľudia vy-
jadrovali svoje sympatie Chālidovi al-Is-
lāmbūlīmu a jeho spolupáchateľom. 

Legálne opozičné politické strany vy-
dali spoločné komuniké, v ktorom ozna-
čili atentát za „vyjadrenie vôle egypt-
ského ľudu a arabského a islāmskeho 
národa“ a vyzvali prezidenta Ḥusnīho 
Mubāraka, aby súdny verdikt neschválil. 
Aj napriek opozičnému nesúhlasu, nový 
prezident dňa 20. marca 1982 potvrdil 
rozsudok a 15. apríla 1982 boli všetci 
piati odsúdenci popravení. Nadporučík 
al-Islāmbūlī a desiatnik Ḥusajn ᶜAb-
bās boli na predmestí Káhiry, neďale-
ko od miesta atentátu, postavení pred 
10-člennú vojenskú popravnú čatu a ná-
sledne s kuklami na hlavách priviazaní 
k tyči a zastrelení. Ďalších troch odsú-
dencov v centrálnej káhirskej väznici 
obesili a sedemnásti dostali trest od-
ňatia slobody v rozmedzí od 5 rokov až 
doživotie.  Dvaja obžalovaní boli zbavení 
obvinenia z priamej účasti na atentáte, 
avšak naďalej zostávali vo väzbe. 

Atentát na prezidenta Anwara as-
-Sādāta bol len ďalšou kapitolou poli-
tického islāmu v moderných dejinách 
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Anwar as-Sādāt 
a Menachem Begin 
počas zasadnutia 
kongresu kde Jimmy 
Carter oznámil 
výsledky rozhovorov.
https://upload.
wikimedia.
org/wikipedia/
commons/b/b0/
Sadat_and_Begin_
clean3.jpg

Nadporučík al-Islāmbūlī  
jeden z vykonávateľov atentátu

Zdroj: Profimedia

Ḥusnī Mubārak, Anwar as-Sādāt a minister 
obrany Muḥammad Abū Ġazāla tesne pred 
atentátom
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9
%84%D9%81:%D8%A7%D9%84%D8%B3%D
8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D9%82%
D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%BA%D8%A-
A%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A9.jpg



Egypta. Bola to kapitola rozhnevaných 
mladých mužov, uzamknutých v oceľo-
vej klietke pred vojenským tribunálom, 
ktorý ich uznal vinnými a odsúdil ich na 
smrť. Al-Islāmbūlī bol mnohými musli-
mami označovaný za mučeníka  a stal 
sa symbolom novodobých radikálnych 
islāmskych hnutí.5

Konšpirácie

Začiatkom októbra 2006 Ṭalᶜat as-
-Sādāt, bývalý poslanec a synovec za-
vraždeného prezidenta, spochybnil 
oficiálny záver súdu. Naznačil možnosť 
vládneho sprisahania. Poukazoval na 
zjavné bezpečnostné zlyhanie a kona-
nie prezidentových osobných strážcov 
a tvrdil, že kým nadporučík  al-Islāmbūlī 
mieril na prezidenta, jasne povedal Ḥus-
nīmu Mubārakovi, nech ustúpi stranou, 
aby mohol bez prekážky zasiahnuť pre-
zidenta – „ustúp stranou, nechcem Teba 
[Mubāraka], ja chcem jeho [as-Sādāta].“ 
Aj keď sa z vojenskej prehliadky usku-
točnil priamy televízny prenos, existujú 
iba dva videozáznamy atentátu, no na 
žiadnom z nich nie je jasne vidieť alebo 
počuť, že atentátnik komunikuje s vice-

prezidentom, tak ako to tvrdil Ṭalᶜat as-
-Sādāt.

ᶜAbbūd az-Zummar, bývalý podplu-
kovník egyptskej vojenskej kontraroz-
viedky a zároveň jeden zo zakladateľov 
skupiny al-Džihād priznal, že o sprisaha-
ní vedel, ale neriadil ho. Egyptské úrady 
však považovali az-Zummara za jedného 
z hlavných organizátorov atentátu. Bol 
odsúdený na doživotie, ale vďaka am-
nestii po Arabskej jari bol v roku 2011 
oslobodený. Aj po toľkých rokoch schva-
ľoval atentát na Anwara as-Sādāta. Je-
dine čo ľutoval bolo, že vražda dopo-
mohla Ḥusnīmu Mubārakovi dostať sa 
k moci. „[as-Sādāt] bol rozhodne lepší 
ako Mubārak, tisíckrát lepší. [as-Sādāt] 
nebol tyranom, miloval svojich ľudí. Ni-
kdy sme nepočuli, že by ukradol peniaze 
od ľudu.“ Podľa az-Zummara dôvodom 
atentátu nebola len egyptsko-izraelská 
mierová zmluva. Existoval celý rad rôz-
nych faktorov. Prezident odmietol zave-
denie a používanie islāmskeho práva – 
šarīᶜy, rozpustil Ľudové zhromaždenie, 
pretože niektorí členovia neschvaľovali 
mierovú zmluvu s Izraelom a v krajine 
všetko kontrolovala vládnuca Národ-
nodemokratická strana. Podľa ᶜAbbū-
da az-Zummara, bol atentát pôvodne 
naplánovaný na rok 1984. Islāmisticke 
skupiny mali tak získať viac času na prí-
pravu islāmskej revolúcie. Avšak tvrdé 

represálie voči opozícii a fundamenta-
listom v septembri 1981 urýchlili chod 
udalostí. 

APVV–15–0030. historické príčiny a sú-
vislosti revolučných udalostí na Blízkom 
východe a ich implikácie pre bezpečnosť 
Slovenska a EÚ.
Pozn.: V tejto práci je použitý vedecký 
prepis arabských mien do latinky. Vybo-
čením z jazykovej normy je používanie 
slov „islām“, „muslim“ a ich odvodenín, 
ktoré sa takto približujú k zneniu v ori-
gináli a čakajú na kodifikáciu našimi ja-
zykovedcami.  
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