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Abstrakt: 

Islámské rituální misky jsou jedním z přehlížených fenoménů islámského kovodělného 

řemesla. Jejich dekor je tvořen kombinací textových, geometrických a mystických vzorů a 

symbolů. Cílem této diplomové práce je tyto prvky popsat, prozkoumat a co nejblíže 

interpretovat. Práce čerpá ze sbírky Národního muzea - Náprstkova muzea asijských, 

afrických a amerických kultur, které vlastní kolekci čtrnácti misek z období mezi 13. a 20. 

stoletím. Tato práce se věnuje třinácti z nich. 

Abstract: 

Islamic ritual bowls are one of the most overlooked phenomena of Islamic metalwork. Their 

design is comprised of a mixture of textual, geometric and mystical patterns and symbols. The 

main goal of this thesis is to examine, describe and interpret these elements to the highest 

extent possible. This work is based on the collection of National Museum - Náprstek Museum 

of Asian, African and American Cultures that is the owner of a collection of fourteen bowls 

whose origin is ranging from 13th to 20th century. Thirteen of them are being examined in 

this thesis. 
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Poznámka k přepisům 
V práci jsou použity přepisy arabského písma z arabštiny a z perštiny. 

Poznámky pro přepis arabštiny: 
Pro přepis arabštiny je v práci použit standardní český odborný přepis, který má 

z mezinárodních standardů nejblíže německé normě DIN 31635, od které se odlišuje přepisem 

znaku „خ“ jako „ch“ (místo „ḫ“). Přepis znaků a pravidla aplikovaná na slova arabského 

původu jsou následující: 

 l ل s س ʾ ء ئ ؤ
 m م š ش b ب
 n ن ṣ ص t ت
 h ه ḍ ض ṯ ث
 w/ū و ṭ ط ǧ ج
 j/ī ي ẓ ظ ḥ ح
 ā آ، ا ʿ ع ch خ
   ġ غ d د
  a, -at- ـة f ف ḏ ذ
   q ق r ر
   k ك z ز

• vokály se přepisují podle pravidel MSA, s výjimkou ustálených zvyklostí (zejm. 
Zengī) 

• přepis vypouští počáteční hamzu 
• přepis vypouští i vokálové koncovky  
• v přepisu je reflektována asimilace konsonantů 
• předložky jsou připojeny pomlčkou (např. li-š-šajṭān) 

V plné formě je standardizovaný přepis preferovaný a je použit bez výjimky u 

přímých přepisů textů z nádob, jmen (např. ʿAlī), arabské terminologie (např. ṯuluṯ) a u 

některých slov, která nepatří mezi výjimky. Výjimkami jsou 1) slova, která mají svou 

ustálenou českou formu, nebo jsou do češtiny přejatá (např. Korán, súra či safíjovský, 

mamlúcký), 2) koránské verše, které zachovávají původní Hrbkův přepis, 3) slovo „šíʿa“, 

které si zachovává přepis hlásky ʿajn. 

Přepis perských znaků a pravidla pro přepis perštiny: 
Perština je v práci zastoupena v menší míře a přepisuje se dle obvyklých zvyklostí pro 

přepis perštiny. Přepis perských znaků odpovídá arabskému přepisu, arabské emfatické hlásky 

mohou být reflektovány pro zdůraznění. Persky se přepisuje též terminologie přejatá 

z perštiny (např. čehel kelíd). Specificky perské znaky a rozdíly v přepisu oproti arabštině 

jsou následující: 
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 á ا č چ
 í ي g گ
 ú و  

Poznámka k přepisu špatně čitelných nápisů: 
Při přepisech nápisů z nádob někdy nebylo možné rozpoznat význam slova, 

v takových případech je užito hranatých závorek. V případech, kdy je přepsané slovo nejisté 

nebo je chybějící slovo známé, je jeho arabská varianta uvedena v hranatých závorkách. 

Pokud bylo slovo kompletně nečitelné, jsou v hranatých závorkách uvedeny tři tečky. Tři 

tečky v závorce na začátku nebo na konci slova mohou též značit vypuštěný text předcházející 

přepsané či přeložené pasáži. Pokud je slovo v hranatých závorkách v překladu, může jít o 

doplněné slovo, vyplývající ze znalosti přeloženého textu, nebo o orientační překlad nejistého 

slova. V některých případech jsou některé glyfy slova nečitelné kvůli chybějící diakritice 

(tečkám), v takových případech bývá znak nahrazen „ـىـ“ příp. „ح“ apod. Nečitelná, nebo slova 

bez zřejmého významu jsou někdy v překladu uvedeny pouze jako přepis arabských 

konsonantů, které se podařilo přečíst.  
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Úvod 
Tato práce je první snahou o zpracování islámských kovů s úzkým tematickým 

zaměřením na islámské rituální misky v češtině a jedním z nemnoha příspěvků k tomuto 

tématu vůbec. Do detailu pojednává o 13 magických miskách ze sbírky Národního muzea - 

Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur (dále jako Náprstkovo muzeum) 

a představuje kulturně-historický kontext, ve kterém tyto předměty vznikaly. 1  Islámské 

rituální misky, kovové nádoby zhusta pokryté kurzívními a kaligrafickými nápisy, jsou 

dokladem doby, kdy byla medicína doménou léčitelů a kazatelů a kdy o vítězství nad nemocí 

či zraněním mnohdy rozhodovaly pouze štěstí a náhoda. V těchto dobách lidé vkládali víru ve 

své uzdravení a ochranu před všemožnými neduhy bohům a vyšším mocnostem, kterým 

různými rituálními prostředky skládali pocty. Islám přinesl ideu přísného monoteismu a 

magické obřady a předměty, které k nim sloužily, na to musely reagovat a přizpůsobit se. 

V této době získaly všechny talismany striktně náboženský charakter, spojovaný s vírou 

v Boží jedinost, Jeho moc a v sílu Jeho slova, Koránu. Vyznání víry v Boží jedinost a pevná 

víra v Jeho ochranu a pomoc zanechaly na podobě předmětů s léčivou a magickou mocí, mezi 

něž rituální misky patří, nesmazatelnou stopu. Díky rozvinutému uměleckému kovodělnému 

řemeslu vznikly možná jedny z nejpozoruhodnějších předmětů islámské kultury. 

Rituální misky představují vzájemné splynutí několika proudů: proudu umělecko-

řemeslného, náboženského, magicko-léčitelského a literárního, a tak je možné na ně i nahlížet. 

Talismany a magické předměty, včetně misek, sice patřily k předmětům denní potřeby, ale 

z náboženského pohledu vždy představovaly potenciální ohrožení islámského monoteismu, 

protože si s sebou vždy nesly pouta na předislámskou „pohanskou“ dobu a tím i na nebezpečí 

hereze, spočívající v riziku modloslužebnictví.2 Přesto, nebo právě proto, se rituální misky 

nachází někde na pomezí mezi vysokým uměleckým stylem a mezi lidovou tvorbou. 

Umělecká hodnota misek se výrazně odlišuje. Existují misky z 16. století, které mohou 

konkurovat nejlepším kovovým předmětům své doby, o jiných miskách lze toto tvrdit jen 

stěží. Pozoruhodná je kontinuita vývoje jejich tvaru a symboliky, což svědčí o důrazu na 

tradici a lpění na zachování formy, která měla zaručit kýžené léčivé účinky. Zajímavý je také 

pohled na jejich vývoj z literárního hlediska, který ukazuje komplexní a značně ucelený 

souhrn textů, svědčící o postupné kodifikaci a kanonizaci textů, převážně koránských veršů a 

několika modliteb.  

1 Náprstkovo muzeum celkově vlastní misek čtrnáct. Jedna miska byla vynechána s ohledem na svou typologii a 
vzhled dekoru silně připomínající ostatní nádoby s kuželovitým vyvýšeným dnem zpracovávané v této práci. 
2 (Savage-Smith, 2004, s. xxii) 
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Možná i kvůli komplexnosti tématu se islámskými rituálními miskami příliš mnoho 

odborníků nezabývá. Práce s touto látkou nabízí mnoho různých pohledů, z nichž lze k práci 

přistupovat, ale zároveň přináší mnoho překážek, které lze ne vždy překonat. V práci se 

snažím přirozeně reflektovat co nejširší spektrum přístupů k tématu a pohledů na něj. 

Důležitým prvním krokem pro mě je přinést kontext, ze kterého vychází samotný katalog, 

tvořící druhou, stěžejní část této práce. Kontext je založen na kompilaci informací z 

dostupných materiálů a dosud zjištěných poznatků. V jeho rámci považuji za podstatné uvést 

tři témata, na která práce dále navazuje. Jde o stručnou historii islámského kovodělného 

řemesla, o vhled do islámské magie se zvláštním ohledem na témata, která se týkají rituálních 

misek a nakonec o průřez jejich historií. Po kulturním a dobovém kontextu následuje katalog, 

který na konkrétních příkladech předmětů rozvádí a navazuje na témata v první části uvedená. 

Jeho forma sleduje dva postupy, popisný a srovnávací, které na každý z předmětů ve dvou 

fázích aplikuji.  

Základem mého bádání je práce s konkrétními předměty v depozitáři muzea, které 

jsou jen velmi obecně prostudované a zdokumentované. V dokumentaci, která zahrnuje 

inventární karty dostupné k jednotlivým předmětům, některé údaje chybí, jiné jsou nepřesné a 

zavádějící.3 Tato práce se snaží chybějící údaje a nepřesnosti doplnit a rozšířit o poznatky nad 

jejich rámec. V práci popisuji tvar, velikost, materiál a zachovalost jednotlivých předmětů. 

Hlavní snahou a cílem této práce je přečíst nápisy na předmětech a popsat estetické a 

kompoziční aspekty jejich dekoru. Důležitou myšlenkou, kterou v práci sleduji a na kterou se 

při studiu zaměřuji, je snaha o lepší kategorizaci předmětů a možnost aplikovat výsledky mé 

práce v kontextu ostatních existujících misek. Toho se snažím docílit detailním studiem 

jednotlivých prvků dekoru po vizuální i obsahové stránce a hledáním jejich vzájemných 

korelací mezi jednotlivými předměty. Obzvlášť náročná část bádání je spojena se čtením a 

interpretací nápisů, na které mají nedocenitelný přínos digitální korpusy jako portál 

quran.com4 a další služby dostupné online. 

Druhá fáze mé práce vede k samotné snaze o konkrétní určení jednotlivých misek 

s cílem za pomoci komparativních postupů co nejpřesněji určit jejich dataci a místo původu. 

Základním výchozím „centrem“ pro tuto část byl pomocný přehled5, který jsem si sestavil a 

který zahrnuje všechny misky, které se mi podařilo dohledat online. Tento přehled mi 

umožňuje zabývat se souvislostmi mezi jednotlivými typy misek a na jejich základě upřesnit 

3 Informace z těchto karet v jejich původní podobě uvádím před popisem každé z misek, jelikož jsou součástí 
dokumentace předmětů. 
4 (The Noble Quran - 2016 ,القرآن الكریم) 
5 Pomocný katalog je přístupný pod odkazem https://pin.it/l4nzc2xwv6r3ad  
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jejich kategorizaci, jakožto i zpětně dohledávat informace o miskách v něm již zařazených. 

Nádoby ze sbírky Náprstkova muzea se následně s těmito předměty snažím propojit a 

upozornit tak, přinejmenším v několika případech, na možnou vzájemnou spřízněnost těchto 

předmětů či některých rysů jejich dekoru. Nedocenitelný přínos pro mou práci mají muzea, 

galerie a aukční domy, jejichž sbírky a katalogy jsou digitalizované a volně přístupné online. 

Z těch nejvýznamnějších bych jmenoval aukční domy Sotheby’s, Christie‘s a Bonhams. 

Z muzeí a sbírek především British Museum 6 , Victoria & Albert Museum 7 , Brooklyn 

Museum, Ashmolean Museum8, Freer Gallery of Art9, Staatliche Museen zu Berlin, Ermitáž, 

Wellcome Collection či Science Museum v Londýně. 10  Ne vždy mi tyto instituce jsou 

schopné poskytnout potřebné informace, ale už samotná přístupnost jejich sbírek je základním 

předpokladem pro badatelskou činnost, která ve výsledku může vést k doplnění údajů, jež jim 

samotným v tuto chvíli chybí. Digitalizace sbírek v neposlední řadě také umožňuje 

prohlédnout si exponáty, které se zřídkakdy dostanou na výstavu, což je i případ rituálních 

misek. 

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur patří mezi největší 

české instituce, v jejichž sbírkách se nachází předměty z Blízkého východu. Islámské kovové 

předměty tvoří jen malý zlomek exponátů, které muzeum schraňuje. V komplexní práci 

s názvem Umění kovu v zemích Blízkého východu a Indie, která vznikla ve spolupráci se 

Západočeským muzeem v Plzni, bylo zpracováno celkem 1233 předmětů nejrůznějšího 

charakteru, z nichž jen část tvoří nádoby. 11 V rámci práce na publikaci Umění kovu byla 

provedena spektrometrická analýza materiálů předmětů, díky které muzeum získalo cenné 

informace o procentuálním zastoupení jednotlivých složek kovů v předmětech. Znalost 

ostatních údajů, jako je datace, místo původu či využití, se velmi liší předmět od předmětu. 

Rituální nádoby z islámského světa jakožto předměty lidového a pololidového charakteru 

patří mezi ty předměty, jejichž dokumentace je velmi střídmá a nepřesná, omezující se 

obvykle pouze na zobecnění blízkovýchodního původu a velmi hrubý odhad datace, který 

obvykle předměty zařazuje do 19. století.12  

6 Ze sbírky British Museum vychází Rachel Ward ve své práci Islamic Metalwork. (Ward, 1993) 
7 Z jejich sbírek čerpal při zpracování svého katalogu Islamic Metalwork in the Iranian World A.S. Melikian-
Chirvani. (Melikian-Chirvani, 1982) 
8 Na základě jejich sbírek vznikla práce Power and Protection: Islamic art and the supernatural. (Leoni, 2016a) 
9 Část jejich katalogu je zpracována v práci Islamic Metalwork in the Freer Gallery of Art. (Atıl, 1985) 
10 Významnou sbírku islámských kovů vlastní také Metropolitan Museum of Art, kterou publikoval James W. 
Allen. (Allan, 1982) 
11 (Mleziva, 2015; Sbírka kovových předmětů z Náprstkova muzea a Západočeského muzea v Plzni, 2015)  
12 V katalogu se nachází rovněž předměty z Indie, u nichž je dokumentace velmi podrobná. 
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Islámské rituální nádoby ve sbírce jsou dvojího typu, tzv. žebrací misky, které mají 

specifický prohnutý tvar připomínající půlměsíc nebo trup lodi a tzv. rituální misky. Sbírka 

Náprstkova muzea obsahuje celkově 14 misek, z nichž 13 je uvedeno v této práci. Důvodů ke 

zpracování právě této kolekce je několik. Sbírka rituálních misek je tematicky i účelově jasně 

definovaná a snadno zařaditelná. Rovněž její složení tvoří reprezentativní průřez řemeslnou 

tvorbou v průběhu historie téměř od počátků samotné tradice až do konce 19. století. V rámci 

kolekce islámských předmětů pak patří k těm nejméně probádaným, a to nejen v kontextu 

českých muzeí.  

Termín „rituální misky“, který v práci používám, považuji vzhledem k charakteru 

předmětů za nejuniverzálnější, ačkoli ne nutně nejpřesnější. V souvislosti s miskami se 

vyskytuje hned několik různých termínů, jejichž význam se více či méně zaměřuje na 

konkrétní typy předmětů a jejich využití. Asi nejčastěji používaný termín v angličtině je 

„divination bowl“ (věštecká či prorocká miska). Pokud pomineme primární význam věštecký 

a přikloníme se k hlubšímu významu kořene „divine“, jde vlastně asi i o nejpřesnější termín, 

vzhledem k tomu, jakým způsobem měla moc misek fungovat. Z opačné strany k principu 

fungování misek přistupuje termín „magic“, „medicinal“ nebo nejlépe „magic-medicinal 

bowl“ (magická či medicínská miska), který popisuje očekávaný účinek misky či její 

schopnosti. Samostatné termíny „magic bowl“ nebo „medicinal bowl“ mají obvykle příliš 

obecný kontext, ale zejména první termín lze často s úspěchem použít při vyhledávání 

v online muzejních katalozích. V literatuře se objevuje i historický termín „fear cup“ (miska 

hrůzy), zřejmě doslovný překlad z arabštiny, který se dnes již většinou nepoužívá. 13  V 

angličtině dále existují dva termíny, které mají obvykle užší využití pro konkrétní typ misek. 

Název „incantation bowl“ (zaříkávací miska) se někdy vyskytuje v kontextu kovových misek, 

ale obvykle jsou jím míněny hliněné babylonské misky. Nakonec existuje ještě termín 

„libation bowl“ (úlitební miska), ten je ovšem spojen s antickými rituálními miskami. 

V němčině se pro misky obvykle objevuje termín „magische Schale“ (magická miska), 

v holandštině je častý termín „schrikschaal“ (miska hrůzy) nebo „magische schaal“ (magická 

miska).14 V perštině se pro misky používá termín کاسھ  دعا („káse-je do’á“, modlitební miska), 

nebo کھنھید کل چھل جام  („džám-e čehel kilíd-e kohne“, pohár čtyřiceti starodávných klíčů), 

zkráceně též jako „čehel tás“ ( ل تاسھچ ).14F

15 V turečtině se nejčastěji používá označení „şifa 

13 Objevuje se ve starých pracích asi do poloviny 20. století. S tímto termínem se lze setkat např. v pracích 
Tewfiqa Canaana. (Canaan, 1936, s. 172) 
14 První termín je stejného významu jako starší anglické „fear cup“. 
15 Za zprostředkování těchto informací vděčím M. Hořčičkovi a za překlad a přepis J. Rumplovi. Termín je 
zmiňován též v: (Mleziva, 2015, s. 155) 
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tası“ (uzdravovací miska). V arabštině se objevují tři výrazy,  الرجفةطاسة  („ṭāsat ar-raǧfa“),  طاسة

(“ṭāsat ar-raʿba„) طاسة الرعبة  nebo (“ṭāsat al-chaḍḍa„) الخضة 15F

16, přičemž významy všech tří 

označení mají souvislost s hrůzou, strachem, šokem, případně chvěním. Důvod tohoto 

označení není jistý, ale může jít o vyjádření toho, že miska má chránit před tím, co vyvolává 

hrůzu a strach a čeho je třeba se bát. První označení, jak se zdá, odkazuje častěji na misky, 

které na sobě mají přidělaný malý kalíšek, naopak posledním termínem bývají označovány 

spíše menší misky s plochým dnem.  

Rituální misky v rámci umělecké tvorby islámských autorů sice netvoří 

nejvyhledávanější a nejcennější artikl, přesto jsou přítomny ve sbírkách většiny významných 

muzeí, zabývajících se islámským světem. Proto je překvapivé, o jak málo zpracované téma 

jde. Během své práce jsem se setkal s několika výbornými souhrnnými pracemi, zabývajícími 

se islámským uměním. Některé z nich, jako například Islamic Metalwork from the Iranian 

World, 8-18th Centuries17 od A.S. Melikian-Chirvaniho, Islamic Metalwork18 od Rachel M. 

Ward nebo kolektivní publikace Islamic metalwork in the Freer Gallery of Art19, patří mezi 

klasická a zásadní díla svého žánru. Jejich zásadním nedostatkem je ovšem z mého pohledu 

všeobecné opomíjení rituálních misek. Například rozsáhlý katalog v Melikian-Chirvaniho 

práci, ve které autor poskytl důkladný popis 172 předmětů, obsahuje jedinou rituální misku20, 

Rachel M. Ward ve své, o něco kratší práci, ani jednu; žádná není ani v katalogu ze sbírky 

Freer Gallery of Art. Všechny tyto tři zmiňované knihy přitom patří k výborným – a svým 

způsobem průkopnickým – dílům na poli studia islámských kovů a přináší celou řadu 

zásadních informací a objevů. Melikian-Chirvaniho studie je průřezem historií íránského 

řemesla výroby kovů a je dodnes asi nejucelenější prací na toto téma. Autor přinesl spoustu 

nových a ve své době přelomových poznatků, dokázal objevit některé kovodělné školy a 

celkově velmi dobře rozpracoval periodizaci íránského kovodělného řemesla. Studie Rachel 

M. Ward postupuje odlišně od Melikian-Chirvaniho práce; zpracovává sice katalog, ale 

začleňuje ho do uceleného, čtivého textu, aniž by nutně jednotlivé předměty vyřazovala mimo 

rámec souvislého textu. Kniha Islamic metalwork in the Freer Gallery of Art obsahuje výklad 

o historii řemesla, ale na rozdíl od předchozích dvou zmíněných děl klade rovněž velký důraz 

na rozbor materiálu a technickou stránku zpracování kovů. 

16 (Shaked, 2013, s. 3) 
17 (Melikian-Chirvani, 1982) 
18 (Ward, 1993) 
19 (Atıl, 1985) 
20 Jde o misku: (Victoria and Albert Museum, London, No. 780-1889. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde); 
(Melikian-Chirvani, 1982, s. 290-291); Melikian-Chirvani ve své práci zpracovává sbírku Victoria & Albert 
Museum. V jejich sbírkách dnes nachází ještě další dvě íránské misky (k dohledání v online katalogu pod 
termínem „divination bowl“) a několik dalších, dohledatelných jako „magic bowl“. 
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Na tři výše uvedené publikace navazují rovněž jediné dva původní české příspěvky 

k tématu islámských kovů, Umění kovu v zemích Blízkého východu a Indie od Dagmar 

Pospíšilové a Jindřicha Mlezivy 21  a Umělecké řemeslo Blízkého východu ve sbírce 

západočeského muzea v Plzni22 od druhého ze jmenovaných. Tyto dvě práce spolu vytváří 

nejucelenější přehled o islámských užitných a dekorativních kovech v našich sbírkách. O 

předmětech vypráví v rámci textu podobně jako kniha od Rachel M. Ward a zabývají se 

sbírkami z Náprstkova a Západočeského muzea. Stejně jako v Islamic metalwork in the Freer 

Gallery of Art byl při zpracovávání Umění kovu kladen důraz i na materiálovou analýzu 

jednotlivých předmětů, která poskytuje detailní poznatky o složení materiálů, z nichž jsou 

předměty vyrobeny. Umění kovu ani Umělecké řemeslo nekladou takový důraz na detailní 

popis konkrétních předmětů; tím by se každá z těchto prací dostala, co do rozsahu, někam k 

objemnému dílu Melikian-Chirvaniho – což ostatně ani nebylo cílem žádné z těchto dvou 

publikací. Naopak, těmto studiím jde zejména o tematizování tohoto oboru a položení 

základních kamenů pro další práce, včetně této předkládané. Velkým přínosem Umění kovu je 

také přiložené CD s celým katalogem 23 , katalogovými kartami jednotlivých předmětů, 

výsledky jejich spektrometrického měření a s fotografickými přílohami. Co se rituálních 

misek týče, ty jsou uvedeny jako katalogové předměty na CD Umění kovu24, samotná práce se 

ve stručnosti věnuje hlavně jejich využití, detailnější popis jednotlivých předmětů však chybí. 

Obdobně je na tom též Umělecké řemeslo. 

Příliš mnoho pozornosti se rituálním miskám nedostává ani v novějších zahraničních 

knihách, které jinak věnují islámské magii větší pozornost. Rozsáhlá publikace zabývající se 

Seldžuckým uměním Court and Cosmos: the Great Age of the Seljuqs25, kterou v roce 2016 

vydalo Metropolitan Museum of Art, popisuje v jinak poměrně rozsáhlé kapitole o magii 

jednu misku26. Spolu s dalšími třemi rituálními miskami se stejná miska dostala i do katalogu 

vydanému k výstavě Power and Protection: Islamic Art and the Supernatural27. Tato práce 

sice misky zmiňuje pouze velmi okrajově a žádnou se nezabývá dopodrobna, ale k tématu 

islámské magie přináší tři fundované eseje; publikace navíc vše podává ve vizuálně velmi 

21 (Mleziva, 2015) 
22 (Mleziva, 2017) 
23 Sbírkové předměty jsou k dohledání i na webu http://www.esbirky.cz/. 
24 (Umění kovu v zemích Blízkého východu a Indie, 2015) 
25 (Canby, 2016) 
26 Jde o misku: (The Metropolitan Museum of Art, New York, Bowl, MTW1443. [cit. 2019-06-22]. Dostupné 
zde). Miska původně patřila do Nasser D. Khalili Collection. Též miska je uvedena i v: (Savage-Smith, 2013, s. 
161; Canby, 2016, s. 212) 
27 (Leoni, 2016a) 
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dobře propracované formě. Jednotlivé texty v ní jsou proloženy podrobnými popisy několika 

předmětů, které byly na výstavě prezentovány. 

Asi největším jménem, které se mezi odborníky na islámskou magii objevuje, je 

Emilie Savage-Smith. Za své dlouhodobé badatelské působení vydala publikace věnující se 

zejména islámské magii a lékařství: pokud lze někoho považovat za významnou osobnost na 

poli islámských rituálních misek, je to právě ona. Její kapitola Medicine in Medieval Islam28 

pojednávající o islámské medicíně, v níž mimo jiné popisuje význam a využití rituálních 

misek (pro něž používá označení magic-medicinal bowls), vyšla ve druhém díle Cambridge 

History of Science29. Její zásadní text o miskách, Magic-medicinal bowls30 pak vyšel v knize 

Science, Tools & Magic31. V této práci autorka představuje katalog, v němž detailně popisuje 

13 kovových misek z různých období a několik keramických, čínského původu. Mnoho 

dalších misek zmiňuje přímo v úvodním textu ke katalogu, ve kterém také uvádí nástin 

historie vývoje řemesla přibližně do začátku 18. století. Na tuto kapitolu navazuje kapitola 

Safavid Magic Bowls32 z knihy Hunt for Paradise: Court Arts of Safavid Iran33, v níž se 

podrobněji zabývá obdobím umělecko-řemeslné výroby z období vlády Safíjovců v Íránu, ze 

kterého se nám dochovalo významné množství velmi kvalitně zpracovaných rituálních misek. 

Oba tyto texty jsou jedněmi z mála dostupných zdrojů informací o rituálních miskách. Ani 

jedna z těchto dvou kapitol si však neklade za cíl zmapovat celý svět rituálních misek v jeho 

komplexnosti; obě jsou poměrně krátkého rozsahu a zaměřují se pouze na to nejdůležitější a 

nejpodstatnější. V první zmíněné kapitole poskytuje Savage-Smith skvělé poznatky o 

aspektech raných misek a jejich protějšků z vrcholného období v práci druhé. Práce toho 

ovšem příliš nesdělují o období mezi ranou a vrcholnou tvorbou a velmi málo se věnují také 

miskám pozdějším.  

Savage-Smith se vedle islámských rituálních misek zabývá tématem islámské magie 

hlouběji a její jméno je spojeno s publikací Magic and Divination in Early Islam34, jejíž byla 

editorkou. Samotná práce misky opět pouze zmiňuje, ale v jednotlivých kapitolách od 

různých autorů pojednává zejména o roli magie ve středověkém lékařství, o arabských 

talismanech, magických symbolech a nápisech na rituálních předmětech, čímž podává 

pozoruhodný vhled do islámských okultních praktik a jejich symboliky. Významná je 

28 (Savage-Smith, 2013) 
29 (Lindberg, 2013) 
30 (Savage-Smith, 1997a) 
31 (Maddison, 1997) 
32 (Savage-Smith, 2003) 
33 (Thompson, 2003) 
34 (Savage-Smith, 2004) 
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zejména kapitola „The Decipherment of Arabic Talismans“35, která čerpá ze stejnojmenného 

dvoudílného článku Tewfiqa Canaana z let 1937 a 1938. Canaan byl palestinský lékař a 

etnolog a byl také jedním z vůbec prvních, kteří věnovali islámské magii odbornou pozornost. 

Se svým zájmem o medicínu a lidové praktiky byl duchovním předchůdcem Savage-Smith a 

svým článkem Arabic Magic Bowls36 z roku 1936 pomohl položit úplné základy pro studium 

rituálních misek. Ze stejného období pochází také dva články H. Henryho Spoera „Arabic 

Magic Medicinal Bowls“ (1935)37 a „Arabic Magic Bowls II: An Astrological Bowl“ (1938)38, 

ve kterých se autor zabývá mystickými znaky a symbolikou objevující se v dekoru misek. 

Nejstarší publikací, se kterou jsem se během své práce setkal, je katalog Monumens arabes, 

persans et turcs du cabinet de M. le Duc de Blacas et d'autres cabinets: considérés et décrits 

d'après leurs rapports avec les croyances, les moeurs et l'histoire des nations musulmanes39 

od J.T. Reinauda z roku 1828. Jak již název napovídá, jde o zpracování sbírky hraběte de 

Blacase, ve kterém Reinaud mimo jiné také popisuje několik misek. Užitečné jsou zejména 

přepisy a překlady textů z jím studované misky. Z jiné strany se magie dotýká kniha Stefana 

Carboniho Following the Stars: Images of the Zodiac in Islamic Art 40 , která se věnuje 

zvěrokruhu a jeho interpretaci v islámském umění. Opět jde o práci, jejíž součástí je i katalog 

s detailním popisem jednotlivých nádob a předmětů. Přestože je vyobrazení zvěrokruhu 

jedním z velmi častých motivů na některých typech rituálních misek, publikace rituální misky 

opět zcela vynechává. 

Pro uvedení do tématu a pro vykreslení kontextu se v práci zabývám též babylonskými 

miskami, které představují předobraz pozdější tradice misek islámských. Informace k nim 

jsem čerpal z publikace Aramaic bowl spells: Jewish Babylonian Aramaic Bowls41 a článků 

Babylonian Incantation Bowls42 od Ortal-Paz Saar, Jewish-Aramaic Incantation Bowls43 a 

Syriac and Mandaic Incantation Bowls44 z nichž poslední dva byly publikovány v ročence 

izraelského „Odboru pro starožitnosti při veřejné správě“ (Antiquities Department of the Civil 

Administration), nazvané Finds Gone Astray. Náhled do vzájemného vlivu islámské a 

židovské magie a jejich vzájemného obohacování přináší kapitola ze studie Khamsa Khamsa 

35 (Canaan, 2004) 
36 (Canaan, 1936) 
37 (Spoer, 1935) 
38 (Spoer, 1938) 
39 (Reinaud, 1828) 
40 (Carboni, 1997) 
41 (Shaked, 2013) 
42 (Saar, 2012) 
43 (Haggai, 2018) 
44 (Ford, 2018) 
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Khamsa: The Evolution of a Motif in Contemporary Israeli Art, nazvaná Jewish Magic and 

Muslim Magic: Mutual Influences in the Middle Ages and Modern Era 45  od známého 

odborníka na židovské rituální misky, Gideona Bohaka. Z hlediska vývoje umění stojí za 

zmínku ještě dvě publikace, rozsáhlá a podrobná kniha o kaligrafii Islamic Calligraphy46 od 

Sheily S. Blair a The Transformation of Islamic Art during the Sunni Revival47. Na závěr 

přehledu použité literatury není možné opomenout, že v práci jsou použity též verše 

z Koránu48. Referenčním zdrojem pro originální podobu veršů byl portál Quran.com49. Jejich 

česká podoba vychází z překladu Ivana Hrbka. 

Tato práce využívá uměnovědní, muzeologické a historické metody, které se opírají o 

výsledky exaktních metod, jako je rentgenová fluorescenční analýza využitá při zjišťování 

materiálu jednotlivých nádob.50 Z historických metod je nejvíce využito diachronní metody 

použité při popisu vývoje rituálních misek a v kapitole o historii islámského kovodělného 

řemesla. V katalogové části se pak historické postupy aplikují na výsledky uměnovědných a 

muzeologických postupů s cílem co nejpřesněji určit historii konkrétních předmětů. 

Z hlediska uměnovědy a muzeologie je při popisu aplikován formálně popisný přístup, který 

na základě vlastností jednotlivých předmětů sleduje a popisuje materiál, techniku zpracování 

a rozměry. Pro interpretaci obsahové stránky předmětů je využito ikonografických metod, a to 

zejména při popisu dekoru a jeho jednotlivých rysů. Obdobných technik ze studií hmotné 

kultury je použito při popisu rituálního i každodenního účelu misek. Na základě ikonografické 

analýzy je založena také datace a lokální původ jednotlivých nádob. Při čtení nápisů byly 

aplikovány také prvky paleografických postupů. 

Tato práce je složena ze dvou částí. V první části se pokouším nastínit kontext světa, 

ve kterém tyto nádoby vznikaly a existovaly. Druhá část obsahuje katalog s detailním 

popisem jednotlivých předmětů a nápisů na nich. Obsahem první části jsou tři podkapitoly se 

třemi okruhy témat, zpracované s využitím sekundární literatury. V první podkapitole se 

zabývám kovy, jejich historií a zpracováním v islámském světě, abych nastínil kontext 

islámského kovodělného řemesla a umělecké tradice, v níž rituální misky vznikaly. Druhá 

podkapitola poskytuje zběžný náhled do světa islámské magie, její podstaty, spojitosti 

s dobovou medicínou a její sepjetí s islámem. Třetí podkapitola nabízí z určitého pohledu 

průnik předchozími dvěma tématy. Společným vyústěním obou z nich jsou rituální misky, 

45 (Bohak, 2018) 
46 (Blair, 2006) 
47 (Tabbaa, 2001) 
48 (Korán, 2012) 
49 (The Noble Quran - 2016 ,القرآن الكریم) 
50 (Pech, 2015) 
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jejichž historický vývoj a tradici ve třetí podkapitole sleduji spolu s popisem rituálních i 

řemeslných postupů a jejich uplatnění. Druhou, hlavní část, tvoří katalog s popisem a 

analýzou rituálních misek. Misky jsou v něm rozděleny do sekcí v závislosti na tvaru (či 

absenci) plochého dna a jednotlivé sekce jsou řazeny podle množství misek, které do dané 

kategorie v rámci sbírky spadají. Popisy jednotlivých misek se soustředí na všechny aspekty 

jejich materiálu, dekoru, symboliky a nápisů a na základě dostupných informací se snaží 

upřesnit místo jejich původu a misky datovat. Překlady textů, které v práci nabízím, jsou 

téměř výhradně koránské verše v překladu od Ivana Hrbka. Mé vlastní interpretace textů mají 

mít především ilustračně-informativní charakter a poskytují základ pro případné další 

zpracování. Rituální misky se vyráběly po staletí a prošly přirozeným vývojem, během 

kterého vzniklo a zaniklo mnoho různých typů a variant. V průběhu 20. století se povědomí o 

miskách, na rozdíl od jiných blízkovýchodních předmětů, zcela vytratilo. Tato práce je jedním 

z nemnoha pokusů opět vzbudit o misky zájem a připomenout jejich neprávem opomíjenou 

tradici.

xviii 
 



Část I 

Islámské kovy 
Předtím, než se dostanu ke konkrétním rysům islámských rituálních nádob, považuji 

za důležité představit alespoň základní kontext, v jakém kovy na Blízkém východě existovaly, 

jak vznikaly a jak se používaly. Historie zpracování kovů na Blízkém východě sahá hluboko 

do starověku, dávno před vznik islámské civilizace. Zpracování kovů tak, jak ho znaly 

islámské civilizace, navazuje na místní starověké tradice.51 Ve středomoří byl patrný vliv 

antické kultury a v perské oblasti měla silný vliv Sásánovská tradice.52  

Velká část dnes dochovaných předmětů je vyrobena ze slitin mědi. Těch se často 

využívalo pro její snadnou dostupnost a univerzální využití. Měď se používala i samostatně, 

ale kvůli jejímu negativnímu vlivu na chuť potravin se pro výrobu nádob málokdy používala 

v čisté podobě. Pokud tomu tak bylo, nádoby se pocínovávaly. Z mědi, cínu a olova se 

vyráběl bronz, ale jeho výroba byla limitována nutnosti cín dovážet.53 Bronzové slitiny proto 

patřily k velmi ceněným materiálům. Na Blízkém východě se používaly dvě typické – bílý 

bronz a haft-džúš.54 Zejména druhá jmenovaná, poměrně křehká bronzová slitina s vysokým 

obsahem cínu, byla velmi ceněná i pro své magické účinky, které se jí tradičně přisuzovaly.55 

Přibližně od 13. století se populárním materiálem stává mosaz, slitina mědi a zinku, která 

svým zbarvením evokuje mnohem dražší, špatně dostupné materiály, jako zlato. Také díky 

tomu byla mosaz dlouhou dobu považována za vzácný materiál, ale postupem času svou cenu 

ztratila a začala se uplatňovat k výrobě nejrůznějších předmětů denní potřeby.56 Za vzestup 

její popularity mohlo vyčerpání zásob stříbra během 11. a 12. století, umocněné mongolskou 

expanzí ve 14. století.57 Stříbro zůstávalo po celý středověk nedostatkovým zbožím a dodnes 

se dochovalo pouze málo starých stříbrných nádob; značná část z nich byla v průběhu času 

přetavena.58 Ještě méně dochovaných nádob je ze zlata. To se používalo buď na výrobu mincí, 

nebo ke zdobení pozlacováním.59 Na Blízkém východě byla známá celá škála kovů a slitin. 

Vyjma již zmíněných materiálů se používaly též železo, olovo, cín, zinek či ocel. Ne všechny 

51 (Mleziva, 2015, s. 17) 
52 (Atıl, 1985, s. 14) 
53 (Mleziva, 2015, s. 19) 
54 O bílém bronzu se pojednává zde: (Melikian-Chirvani, 1974) 
55 Více o haft-džúš a měděných slitinách zde: (Craddock, 1979)  
56 (Mleziva, 2015, s. 19) 
57 (Mleziva, 2015, s. 23) 
58 O stříbrných seldžuckých nádobách pojednává článek od B. Marshaka: (Marshak, 2004) 
59 (Mleziva, 2015, s. 23) 
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byly využívány pro výrobu předmětů a nádob; například olovo se používalo při stavbách 

akvaduktů nebo při zastřešování budov a pro výrobu slitin.60 Obdobně se využíval i zinek, 

který bylo velmi obtížné získávat v čisté podobě, a proto jsou předměty vyrobené z čistého 

zinku velmi vzácné. Poměrně vzácné a tím pádem velmi ceněné bylo železo, které mělo velmi 

univerzální použití, ale bylo v mnoha regionech špatně dostupné, a navíc se jako surovina 

obtížně zpracovávalo.61 

Z kovových předmětů se na Blízkém východě vyráběly především nádoby a nástroje. 

Do první skupiny se řadí nádoby na potraviny a na vodu. Voda se přenášela a uchovávala v 

konvicích, umyvadlech, džbánech, vázách nebo lahvích. 62  Nádoby druhého typu sloužily 

většinou na potraviny a jejich servírování a dají se mezi ně zařadit tácy, talíře, podnosy, 

hmoždíře, poháry na pití a mísy. Od těchto typů nádob se způsobem použití odlišují nádoby 

rituální. Ty byly dvojího druhu. Prvním typem jsou žebrací misky, které nosili potulní mystici 

a používali je k nejrůznějším účelům, jako je vybírání a uchovávání almužny, nebo na jídlo či 

pití. Typické jsou zejména často výrazně zdobené žebrací misky ve tvaru lodě či půlměsíce63. 

Existovaly ale zřejmě i v jiných tvarových modifikacích 64 . Na rozdíl od druhého typu 

rituálních nádob – tzv. rituálních (či magických) misek, jimiž se tato práce zabývá především 

– nehrají v jejich dekoru takovou roli nápisy, zato jsou často zdobeny sofistikovanějšími 

řemeslnými technikami. Mezi ostatní nádoby, které se na Blízkém východě objevovaly, se 

dají také zařadit některé předměty denní potřeby, jako jsou schránky, vykuřovadla, plivátka a 

kosmetické potřeby. Kovová bývala také zrcadla. Z nástrojů se pak z kovu vyráběly psací 

potřeby, svítidla, sekáčky či ohřívadla. Zcela samostatnou kategorii pak tvoří drobné 

předměty jako šperky či mince a zejména zbraně. Jak je vidět, většina kovových předmětů 

měla účelový charakter, jen málokteré sloužily pouze pro dekorativní účely.65 Z dochovaných 

předmětů je také patrné, že pro stravování se v islámské kultuře upřednostňovaly kovové 

předměty před předměty hliněnými. Příklon k železu lze sledovat i na rituálních předmětech: 

staré babylonské rituální misky byly vyráběny z hlíny, zatímco islámské jsou převážně 

kovové.66 

60 (Mleziva, 2015, s. 20) 
61 (Mleziva, 2015, s. 22) 
62 (Mleziva, 2015, s. 145) 
63 Např. žebrací miska A2878 uvedená v: (Mleziva, 2015, s. 156); (Náprstkovo muzeum, Praha, Inv. č.  
N-5/A/2878.) 
64 Např. miska A18360 uvedená v: (Mleziva, 2015, s. 155); (Náprstkovo muzeum, Praha, Inv. č. N-5/A/18360.) 
65 (Mleziva, 2015, s. 113) 
66 Přítomnost keramiky na Blízkém východě lze spojovat s jejím rozšířením z Číny v době mongolských nájezdů 
a vzájemným obchodem v dobách pozdějších, keramika však patřila mezi vzácné zboží. Známá je například tato 
keramická miska z 10. století: (The Metropolitan Museum of Art, New York, Acc.no. 65.106.2. [cit. 2019-06-
22]. Dostupné zde) 
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Pro zdobení a výrobu předmětů se používalo mnoho různých technik, z nichž každá 

měla jiné uplatnění, jiné výsledky a byla jinak náročná. Nádoby se obvykle vyráběly buď 

odléváním67, kováním68 nebo tepáním69. Dekorace a dotváření předmětů probíhalo různými 

technikami. Měděné nádoby určené pro kontakt s potravinami se často pocínovávaly nebo 

pokovovávaly. Vzácněji docházelo i k pozlacování. Spolu s dalšími kovy se zlato používalo 

též k vykládání či tausování 70 . Zdaleka nejčastějšími technikami, které byly použity při 

výrobě nádob v této práci, jsou již zmiňované tepání a rytí, často dokončované začerněním71 

či vykládáním72.73 

Nejčastějším motivem zdobení je písmo.74 To se objevuje v různých podobách, podle 

nichž se dá částečně datovat či lokalizovat původ nádoby. Nápisy na starších nádobách (cca 

do 13. století) bývají psané duktem kūfī, nápisy na perských nádobách jsou zase často 

vyvedeny v duktu nastaʿlīq. Ten se začíná objevovat přibližně od 16. století. Nejrozšířenější a 

nejobecnější variantou kaligrafie je ṯuluṯ, typický zejména pro arabské oblasti. Kurzívní 

nápisy bývají psané písmem nasch, případně blíže nespecifikovatelnými dukty. Nezřídka kdy 

se objevují také pseudonápisy či nápisy v pseudopísmu. 75  Vedle písma jsou nejčastější 

rostlinné motivy, které často vytvářejí pozadí pro další typy dekoru. Časté jsou královské 

motivy, reprezentované mnohdy symbolikou lva, orla nebo sokola (obr. 22 a 27).76 Vedle 

nich jsou hojně zastoupeny také motivy astrologické. Astrologie se někdy promítá též do 

kompozice dekoru.77 Na rituálních předmětech je přítomná magická symbolika. Typologií 

magických symbolů se zabývá následující kapitola. 

Periodizace islámského kovového řemesla je stále předmětem diskusí. Za přelomovou 

událost všichni badatelé uvádějí vpád Timurových vojsk na Blízký východ, který někteří 

označují za přelom klasického období. 78 Jen velmi těžko lze ale oddělit historii místních 

dynastií od historie islámského kovodělného řemesla, což dokládá práce Melikiana-

67 (Mleziva, 2015, s. 29) 
68 V Umění kovu se píše: „[Kování je] tváření materiálu nástrojem obvykle za tepla. Kování zlepšuje vlastnosti 
materiálu.“ (Mleziva, 2015, s. 28) 
69 V Umění kovu se píše: „[Tepání je] tvarování kovu pomocí opakovaných úderů různými nástroji.“ Rozdíl mezi 
kováním a tepáním je někdy malý. Tepání lze dle Umění kovu provádět i za studena. (Mleziva, 2015, s. 34) 
70 Vykládání kovů do rýhy. 
71 Často se používalo u mosazných povrchů pro zvýšení kontrastu. (Mleziva, 2015, s. 36) 
72 Rýhy se často vykládaly světlým materiálem za účelem zvýšení kontrastu. (Mleziva, 2015, s. 35-36) 
73 Více o technikách zdobení zde: (Mleziva, 2015, s. 26-36; Atıl, 1985, s. 44-51)  
74 (Atıl, 1985, s. 20) 
75 Arabskou kaligrafií se dopodrobna zabývá kniha Islamic calligraphy: (Blair, 2006); Pseudonápisy zmiňuje i: 
(Atıl, 1985, s. 20) 
76 (Atıl, 1985, s. 22) 
77 (Atıl, 1985, s. 20, 23) 
78 (Atıl, 1985, s. 23) 
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Chirvaniho, který se zaměřuje konkrétně na periodizaci perského řemesla. 79  Pro rozvoj 

rituálních misek, jejichž existence je doložena až od 12. století, teď není potřeba zabíhat do 

přílišných detailů. První dvě doložené misky byly věnované Nūr ad-Dīnovi az-Zengīmu, 

místodržícímu Damašku 80 . Další vznikaly pro různé lokální panovníky seldžuckého, 

ajjúbovského či mamlúckého původu. O čemž se dochovaly zprávy z věnovacích nápisů, 

které se objevují na raných nádobách. Nutno podotknout, že věnování na těchto miskách byla 

často padělaná. 81 Dosud neprozkoumaným tématem je provázanost blízkovýchodních 

kovodělných tradic s tradicí výroby misek, která by mohla přinést důležité poznatky o období 

mezi raným obdobím vývoje misek a jejich vrcholným obdobím, které začíná na přelomu 15. 

a 16. století v Íránu za vlády safíjovské dynastie.82 

Safíjovská dynastie byla perská dynastie, která vládla v Íránu mezi lety 1501-1722, a 

definitivně ukončila mocenskou nestabilitu spojenou s úpadkem timurovské moci.83 Safíjovci 

se postarali o rozšíření šíʿitského islámu v Íránu a mimo to byli velkými patrony umění. 

Safíjovské umění navazovalo na dřívější umělecké směry a obratně je rozvíjelo. Na velmi 

kvalitní úrovni se pěstovala zejména poezie, architektura, umění miniatury i kovodělné 

umělecké řemeslo. Za Safíjovců se do umění dostává více šíʿitských a obecně náboženských 

prvků. Dříve časté perské verše nahrazují arabsky psané modlitby za ʿAlīho a za Prorokovu 

rodinu.84 Z jejich období se dochovaly „tisíce“85 mosazných předmětů, z nichž je zpracovaná 

stále pouze malá část. Safíjovské umění navazuje na dřívější školy z timurovské éry a 

fungující zůstávají i stávající centra, zejména Hérát, kde se zpracovával bronz a mosaz, a 

který byl centrem chorásánského kovodělného řemesla.86 O ostatních oblastech se však ví 

málo. Emilie Savage-Smith zmiňuje domnělé centrum výroby rituálních misek v polovině 16. 

století, které se nacházelo ve městě Kášán. 87 Ještě méně víme o období následujícím po 

79 Historii dělí na: první čtyři století (8.-11. stol.), chorásánskou školu (cca 12.-13. století), umění 13.-14. století 
v západním Íránu a provincii Fars, umění v timurovském období (14.-15. století) a na safíjovskou éru (16.-17. 
století). (Melikian-Chirvani, 1982, s. 7, 14-15) 
80 (Savage-Smith, 1997a, s. 82) 
81 (Savage-Smith, 1997a, s. 73) 
82 Obecně o výrobě kovů v období mezi 13.-16. století pojednává: (Atıl, 1985, s. 15-31; Ward, 1993, s. 71-95). 
Historií Íránských kovů v tomto období se zabývá: (Melikian-Chirvani, 1982, s. 55-248) 
83 Zajímavostí je, že za Timurovců se rozšířilo psaní datace pomocí číslovek, které nahradilo původní psaní 
pomocí slov. (Atıl, 1985, s. 29) 
84 (Melikian-Chirvani, 1982, s. 260)  
85 (Melikian-Chirvani, 1982, s. 260)  
86 (Melikian-Chirvani, 1982, s. 260; Allan, 1982, s. 17) 
87 (Savage-Smith, 2003, s. 246); Město Kášán bylo také centrem keramické výroby. Dochovalo se odtud několik 
nádob uvedených v Images of the Zodiac, viz např.: (Carboni, 1997, s. 32, 36, 42) 
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safíjovské éře, byť se dají vystopovat určité prvky revivalismu a napodobování dřívějších 

epoch.88 

Po pádu Safíjovské dynastie v první polovině 18. století a zejména pak od 19. století 

dochází na poli islámského kovodělného řemesla v Íránu k pozvolnému úpadku 89 , 

zapříčiněným zpočátku vlivem nestabilní politické situace. Pronikání evropských obchodních 

a mocenských zájmů přineslo i na Blízký východ už dříve Evropské trendy: patrný byl 

například vliv barokního umění.90 V 19. století se pak v Evropě islámské umění dostalo do 

módy, což lokálně zvýšilo produkci a také zájem o vlastní umění. Z dlouhodobého pohledu 

mělo ale pronikání evropského zboží a nových 

zpracovatelských technik na blízkovýchodní 

umění vliv negativní. Zavádění průmyslových 

postupů při zpracování uměleckých kovů sice 

vedlo ke zrychlení produkce předmětů, ale také 

přetrhlo vztahy mezi osobou umělce-řemeslníka a 

jeho výrobku, což ve svém důsledku vedlo ke 

zhoršování kvality zejména domácích produktů, 

určených pro místní trh. Dekorované rituální 

misky a další drahé zdobené užitkové předměty 

určené zejména chudší klientele, ztrácely od 

konce 19. století na popularitě a byly nahrazovány 

levnějšími produkty, zatímco bohatší klientela 

začala vyžadovat evropské zboží. Výrazné 

proměny Blízkého východu v 19. a 20. století tak 

v podstatě způsobily konec klasického 

kovodělného řemesla.91 

Islámská magie 
Tato kapitola pojednává o základních aspektech magie a islámu. Cílem této kapitoly 

není uvést vyčerpávající text o magii, ale přiblížit magické praktiky, které se v islámské 

kultuře objevují, spolu se symbolikou, která se k ní váže. Symboly a výklady, které zde 

přibližuji, se snažím uvádět v návaznosti na hlavní téma této práce, tedy na islámské misky. 

88 Některá místa zmiňuje Melikian-Chirvani, ale sám upozorňuje na nedostatečnou znalost období. (Melikian-
Chirvani, 1982, s. 274) 
89 (Melikian-Chirvani, 1982, s. 274) 
90 Zejména v architektuře je velmi známý pojem Osmanské baroko. Viz (Rüstem, 2019) 
91 (Mleziva, 2015, s. 59-60) 

Zpracování mědi v současnosti. Gaziantep, Turecko, 
2015, foto autor 
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Některým tématům se tedy v této kapitole záměrně nevěnuji, nebo je zmiňuji jen okrajově. 

Středověká islámská magie s sebou nese široké spektrum vědomostí z různých vědních 

disciplín, exaktních i ezoterických, přičemž středobodem všech jejích výkladů musí být 

teologie, neboť magie se v Islámu vždy nakonec odkazuje k Bohu a jeho jedinosti.92  

V islámské magii lze mluvit o dvou disciplínách: o věštění a „kauzální magii“. Věštění 

v islámu využívá technik úzce spojených s astrologií, s miskami však mají kromě symboliky 

jen okrajovou souvislost. Pro toto téma je důležitější „kauzální magie“, kterou chápu jako 

magii, která má za užití určitých prostředků přinést výhody tomu, kdo ji praktikuje. Účinky 

islámské magie byly vždy ochranné a pozitivní. 93  Černá magie se v islámském kontextu 

neprováděla, byť se s její existencí v podobě „očí zla“, různých uřknutí a existence 

zlomyslných džinů a dalších zlých bytostí počítalo. Základním kamenem islámské magie a 

zároveň rozdílem oproti evropské okultní tradici je víra Boží všemohoucnost. 94 Evropská 

magie, která se často obrací k duchům a dalším nadpřirozeným bytostem, je ze své podstaty 

heretická a v islámské kultuře by těžko hledala opory.95 Naopak, podle islámského výkladu je 

Bůh ten, kdo jediný má moc poskytnout kýženou ochranu či vyléčení.  

Magie v této době měla velmi blízko k medicíně. Rizika, která představovala 

z dnešního pohledu „běžná“ zranění a nemoci, byla často ve středověku fatální, a proto bylo 

potřeba se před jakýmikoli riziky chránit, nemluvě o tom, že původci chorob tehdy nebyli 

známi.96 Z dobových spisů se nám dochovala pojednání o praktikách užívaných v dobové 

medicíně, mezi nimiž hrály nemalou roli lidové praktiky, využívající amuletů a všelijakých 

talismanů; o rituálních miskách se paradoxně téměř žádné doklady nedochovaly.97 Magická 

moc amuletů a talismanů se mohla používat nejen pro bezprostřední řešení problému, ale i 

jako prevence.98 Z hlediska jejich účinku byla extrémně důležitá symbolika, která se na nich 

objevovala.99 

92 (Savage-Smith, 2004, s. xxii) 
93 (Savage-Smith, 2004, s. xvii; Maddison, 1997, s. 59; Dols, 2004, s. 87) 
94 (Savage-Smith, 2004, s. xxii) 
95 „Evropská“ magie, jak uvádí Emilie Savage-Smith, se téměř vždy obrací k silám jiným, než je Bůh. Oproti 
tomu hlavním a jediným vykonavatelem magické moci v Islámu může být Bůh. I proto v islámském kontextu 
nelze aplikovat termíny jako „černá“ či „bílá“ magie. Savage-Smith definuje její cíle takto: „Islámská magie má 
za účel změnit chod událostí, obvykle voláním k nadpřirozené moci (nejčastěji k Bohu, nebo některému z Jeho 
zprostředkovatelů)“. (Savage-Smith, 2004, s. xiii, xxiii); Stejně se vyjadruje i Melikian-Chirvani: (Melikian-
Chirvani, 1982, s. 292) 
96 Myslelo se, že za šíření nemocí může nadpřirozená síla, před kterou mohou ochránit pouze bytosti s vyšší 
moci, jmenovitě Bůh, andělé, proroci, svatí a svaté knihy. (Canaan, 2004, s. 129) 
97 (Savage-Smith, 2013, s. 160; Savage-Smith, 2004, s. xxvii) 
98 (Savage-Smith, 2013, s. 160) 
99 Islámská medicína se zdaleka nepohybovala pouze na poli magie. Z rukopisů známe konkrétní postupy a 
procedury, které se při léčení aplikovaly. Znalosti o medicíně navazují na antické znalosti a kombinují se se 
znalostmi perskými a indickými. Z těchto spisů známe i překvapivě konkrétní detaily (většinou chirurgických) 
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Magické předměty jsou silně spojeny s magií slova, která navazuje na předislámské 

tradice. 100  Téměř všechny předměty používané v islámské magii obsahují arabsky psané 

nápisy. Magie slova v islámském kontextu vychází z učení ʿilm al-ḥurūf (věda o písmenech), 

které pracovalo s přesvědčením, že arabština je jakožto jazyk Koránu jedním ze 

základních prostředků k poznání tohoto světa.101 Arabská abeceda je dle této teorie logickým 

zprostředkovatelem slova Božího, Koránu, s naším světem a je skrz ni možné studovat 

struktury skryté za zřejmým významem jednotlivých slov, z písmen složených. Jednou 

z největších inspirací pro vědu o písmenech jsou Koránská „tajemná písmena“.102 Praxe Vědy 

o písmenech zřejmě vychází ze starších semitských praktik a lze v ní nalézt souvislosti 

s židovskou kabalou.103 Jednotlivá písmena arabské abecedy mají stejně jako jiné semitské 

abecedy své numerické hodnoty, s čímž rituální praxe bohatě operuje.104 Praktik založených 

na práci s číselným významem vzniklo vícero a na rituální misky se Věda o písmenech 

promítla zejména dvěma způsoby: jako součást magických čtverců a ve formě mystických 

nápisů, či tzv. „pseudopísma“.105 

Magické čtverce jsou jedním z nejnápadnějších a nejznámějších symbolů, 

vyskytujících se v islámské magii. Populární začaly být od 12. století, kdy obecně vzrostl 

zájem o magii.106 Čtverce jsou většinou tvořeny tabulkou o struktuře 3x3 nebo 4x4 polí, která 

jsou vyplněna buď čísly, nebo znaky arabské abecedy. Vyskytovat se ale mohou i tabulky o 

jiných poměrech. 107  Ač jsou nejrozšířenější čtverce ve formátu 3x3 108 , nejznámější jsou 

tabulky o rozměru 4x4, nazývané budūḥ 109  podle znaků b-d-w-ḥ uváděných v rohových 

buňkách tabulky. Magický význam se přisuzoval už samotnému slovu „budūḥ“, které se 

někdy používá jako obecné označení magických čtverců. Jejich konkrétní obsah se může lišit 

stejně tak jako způsob práce s nimi. Práce s magickými čtverci, jmenovitě dešifrování jejich 

významu, je velmi specifická a náročná disciplína. Pokud je čtverec vyplněn znaky abecedy, 

tyto znaky často zastupují číselné významy a základní způsob práce spočívá v nahrazení 

zákroků, o nichž víme, že se během středověku kvůli velkým rizikům nepraktikovaly, ale jejichž teorie byla 
tehdejším lékařům známa. (Savage-Smith, 2013, s. 141-162) 
100 Známé jsou staroarabské praktiky „soubojů“ básníků, které zřejmě v některých případech suplovaly fyzické 
souboje a které spočívaly ve víře v to, že už samotné vyřčené slovo má schopnost zraňovat stejně, jako zbraň. 
(Oliverius, 1995, s. 24-47); Magie slova měla zásadní význam například i pro babylonské rituální misky.  
101 (Lory, 2016, s. 31; Dols, 2004, s. 90) 
102 (Canaan, 2004, s. 150) 
103 (Lory, 2016, s. 31) 
104 (Lory, 2016, s. 31; Gacek, 2009, s. 11-13) 
105 (Savage-Smith, 2004, s. xxiv, xxv) 
106 (Savage-Smith, 2004, s. xxv, xxvii); Ze 12. století rovněž pochází první rituální misky.  
107 (Savage-Smith, 2004, s. xxv, xxvi) 
108 Takové magické čtverce se nazývají Platónské. (Gruber, 2016, s. 38) 
109 (Leoni, 2016b, s. 65); Příklad takového čtverce uvádí (Gacek, 2009, s. 150-151); Více k významům slova 
budūḥ: (Canaan, 2004, s. 158) 
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jednotlivých glyfů jejich číselnou hodnotou. Při následném sečtení by se měly hodnoty všech 

sloupců a řádků rovnat stejnému číslu a výsledný součet by pak měl odpovídat součtu hodnot 

písmen ve verši, který je do takového čtverce zakódován.110 (viz misky 18.082 a A2903) Tato 

procedura činí magické čtverce bez znalosti patřičných technik a číselných součtů koránských 

veršů až na výjimky prakticky nerozluštitelnými. V některých případech mohou mít čtverce i 

jiné, zřejmější významy, například pokud je v tabulce uvedeno některé z Božích jmen 

apod.111 

Podobným procesem zaměňování písmen za čísla vznikly zřejmě také některé typy 

mystických nápisů, které mohou v zašifrované číselné podobě obsahovat například Koránské 

verše. Forem pseudopísma ovšem existuje několik a všeobecně je jejich význam ještě hůře 

rozluštitelný než v případě magických čtverců (pakliže rozluštitelný je). Otázka jejich 

sémantičnosti není zcela uzavřena. Je zřejmé, že existují typy „pseudonápisů“, které číst lze: 

doloženou praxí je uvádění arabských nápisů písmeny v oddělené formě.112 V tomto případě 

ale nelze mluvit o opravdovém pseudopísmu. Skutečné pseudopísmo používá mystické 

abecedy složené z arabských znaků, které jsou často kombinovány s čísly a mystickými 

symboly, nebo přímo využívá cizích abeced či jejich napodobenin.113 Míra smysluplnosti se 

liší, ale podle stylu provedení různých variant lze sledovat, nakolik které pseudonápisy mohou 

představovat prvek sémantický a nakolik představují element ryze grafický.114 Mnoho dalších 

sémantických mystických nápisů, které zde neuvádím, prezentuje a rozpracovává Tewfiq 

Canaan ve své práci The Decipherment of Arabic Talismans.115   

Symbolem, který se často ve spojitosti s islámskou magií vyskytuje, je pěti- nebo 

šesticípá hvězda, nazývaná Šalamounova hvězda116. Šalamoun je z pohledu islámské magie 

významná postava, které bývá přisuzována povolená „důvěryhodná magie“. Špatná 

„nepovolená magie“ se naopak přisuzuje Iblísovi. 117  Šalamounova hvězda je jedním 

110 Emilie Savage-Smith uvádí příklad s veršem 61:13, který po sečtení všech políček tabulky dává hodnotu 1302. 
(Savage-Smith, 2003, s. 243); Více též v: (Canaan, 2004, s. 159; Gruber, 2016, s. 38) 
111 Tewfiq Canaan uvádí příklad s tabulkou 4x4, ve které je uvedeno jméno لطیف. (Canaan, 2004, s. 154); Dále o 
magických čtvercích pojednává i: (Spoer, 1935, s. 244-248) 
112 (Canaan, 2004, s. 153) 
113 Po vzoru toho, že „cizí magie má mocnější účinky“, jak uvádí Gideon Bohak. (Bohak, 2018, s. 177) 
114 Otázky o smysluplnosti podobných textů a jejich srozumitelnosti jejich autory si klade i Emilie Savage-Smith 
zde: (Savage-Smith, 2004, s. xxv; Maddison, 1997, s. 59-60) 
115 (Canaan, 2004)  
116 Název pochází pravděpodobně z perštiny, kde se nazývá ستاره سلیمان (setáre-je Solejmán, Šalamounova 
hvězda), arabský termín je obvykle خاتم خماسي (chātimu chumāsī, pentagram), přestože se často objevuje jako 
hexagram. (Melikian-Chirvani, 1974, s. 138; Canaan, 2004, s. 170) 
117 (Dols, 2004, s. 92); V souvislosti se „zlou magií“ mluvíme především o šíření nemocí, které bylo přisuzováno 
nadpřirozeným silám. (Canaan, 2004, s. 129) 
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z hlavních ochranných symbolů islámského okultního umění. 118  Bývá vyobrazována buď 

samostatně, nebo jako součást tzv. „sedmi pečetí“, nazývaných též (nesprávně) 119  „sedm 

Šalamounových pečetí“.120 Jde o sedm opakujících se symbolů (obr. 1), které se v symbolice 

opírají o sedmero dní v týdnu, sedmero planet a několik dalších vlastnosti.121 Dohromady má 

těchto sedm pečetí představovat Svaté Boží jméno. 122 Původní islámský magický symbol 

Šalamounovy hvězdy přejali postupně i Židé, pro které se jako hvězda Davidova stal 

symbolem židovského nacionalismu.123 

 
Obr. 1 

Neméně důležitá je astrologická symbolika, které se dopodrobna věnuje několik 

publikací. 124  Astrologie v islámském pojetí silně navazuje na řeckou tradici, a to včetně 

symboliky zvěrokruhu.125 Na rituální misky se astrologie dostala zejména právě v podobě 

dvanácti znamení zvěrokruhu a symboliky sedmi tehdy známých planet. Planety mohly být 

vyobrazené přímo jako sedm postav s předem danými známými charakteristikami, ale i 

v rámci motivů v kompozici.126 Slunce a měsíc bývají někdy vyobrazeny přímo (obr. 45) a 

stejně tak „tajemná“ osmá planeta, symbolizovaná drakem.127 Ze symboliky, která se objevuje 

na rituálních miskách má astrologie nejblíže k druhé magické disciplíně, věštění.128 Ačkoli je 

astrologická symbolika na rituálních miskách velmi rozšířená, doklady o tom, že by se misky 

k věštění opravdu používaly, nemáme.129 Na misky se tedy astrologie zřejmě dostala v rámci 

jejího širšího významu týkajícího se islámského chápání kosmologie a provázanosti světa. Jak 

118 (Gruber, 2016, s. 38) 
119 (Savage-Smith, 2004, s. xxvii) 
120 Známé arabsky pod názvem سبع خواتم (sabʿu chawātim, sedmero pečetí). Alternativně k nim existuje i  ّخاتم الشر 
(chātimu aš-šarr, pečeť zla). Viz (Canaan, 2004, s. 171; Savage-Smith, 2004, s. xxiii; Gacek, 2009, s. 243) 
121 Jde například o „Sedm spáčů z Efesu“ nebo sedm nebeských sfér. Tyto vlastnosti jsou přehledně popsány 
v tabulce v: (Canaan, 2004, s. 171); O symbolice „sedmi“ mluví Canaan též v: (Canaan, 2004, s. 130) 
122 Uvádí se též „nejvyšší“ či „nejvznešenější“ jméno. (Canaan, 2004, s. 169-170; Spoer, 1935, s. 240; Savage-
Smith, 1997c, s. 60; Leoni, 2016b, s. 64)  
123David je dle biblické tradice Šalamounovým otcem.; (Bohak, 2018, s. 179); Více o sedmi pečetích uvádí i: 
(Spoer, 1935, s. 239-244); Mnohé z těchto znalostí se nám dochovaly díky al-Būnīmu (z. 1225), významnému 
matematikovi, který se rozsáhle věnoval islámské magii. Jeho nejvýznamnějším dílem na toto téma je dílo 
nazvané شمس المعارف الكبرى (šams al-maʿārif al-kubrā, „Velké slunce vědomostí“). 
124 (Carboni, 1997; Canby, 2016, s. 198-249)  
125 (Savage-Smith, 2004, s. xxxvi, xxxvii) 
126 (Savage-Smith, 2003, s. 244; Savage-Smith, 1997c, s. 59) 
127 Osmá planeta je nedílnou součástí výzdoby tzv. „poison cups“. Např. (Wellcome collection, London, Silver-
plated divination bowl, Egypt, 1801-1900. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde)  
128 (Savage-Smith, 1997d, s. 148-160) 
129 (Atıl, 1985, s. 23) 
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uvádí E. Savage-Smith: „[…] astrologie též poskytovala vysvětlení struktury vesmíru a role 

člověka v něm.“130 

Veškerá dosud uvedená symbolika se točila kolem jednoho ústředního tématu: Koránu. 

Koránské verše a súry jsou zdaleka nejvíce zastoupeným prvkem textového dekoru na 

rituálních miskách a hrají nejdůležitější roli jak z pohledu magie, tak z pohledu jejich 

uživatele, pro nějž byl význam těchto nápisů nejpřístupnější. Vůbec nejsilnější ochranná moc 

se přisuzuje súrám al-Falaq (113, Záře jitřní) a an-Nās (114, Lidé), nazývaným též  

„al-muʿawwiḏatān“ (Dvě súry utíkání se v ochranu).131 Podle Ivana Hrbka jde původně o dvě 

předislámské magické formule, které Islám přijal za vlastní. 132  Tewfiq Canaan uvádí, že 

„Prorok se těmito súrami modlil poté, co trpěl následky uřknutí Židem Lubajdem a jeho 

dcerou“. 133  Tyto súry jsou dle Emilie Savage-Smith rozšířené zejména na šíʿitských 

nádobách.134 Silných ochranných účinků dosahovala také súra al-Ichlāṣ (112, Upřímnost víry), 

oslavující Boží jedinečnost, pomoc a ochranu.135 Významnou ochrannou súrou je také súra al-

Kāfirūn (109, Nevěřící), která zdůrazňuje Boží pomoc před svody a pokušeními a upozorňuje 

na nutnost se jim vyvarovat.136 

Zcela mimořádného postavení v Islámu dosahuje Verš trůnu (2:255, ājat al-kursī), 

nazývaný též „ājat al-mustaʿīnīn“ (Verš těch, co hledají pomoci), „ājat al-muḥassina“ (Verš 

zlepšení) či „al-āja al-muchriǧa li-š-šajṭān“ (Verš odhánějící Satana).137 Tento verš (někdy 

rozšířený i o verše 2:256-257) oslavuje Boží všudypřítomnost a Jeho neomezenou moc. Díky 

tomu je hojně používán jako univerzální zaříkadlo k řešení všemožných problémů a potíží.138 

Z pohledu Islámu je podobně či ještě více významná, byť v magii zdaleka ne tolik 

reflektovaná, súra al-Fātiḥa (1, Oteviratelka Knihy), používaná pro odhánění zla a pro léčení. 

Za uzdravující se považují například verše 9:14, 10:57, 16:69, 17:82 a 86, 26:80, 41:44, které 

obsahují slovo s kořenem „šfj“ s významem „uzdravovat“ či „ulevovat“. Ochraňovat před 

zlem a odhánět jej mají verše 2:1-4, 2:284-286, 7:52-54, 19:109-111, 37:1-11, 55:33-36, 

59:21-24 nebo 70:1-4.139 Další obranné účinky má poskytovat též súra an-Naṣr (110, Vítězná 

130 (Savage-Smith, 2004, s. xxxix) 
131 (Leoni, 2016b, s. 57); Překlad termínu: (Korán, 2012, s. 780) 
132 (Korán, 2012, s. 780) 
133 (Canaan, 2004, s. 131) 
134 (Savage-Smith, 1997c, s. 59) 
135 (Leoni, 2016b, s. 57; Melikian-Chirvani, 1982, s. 291-292); Boží ochranu má zajistit také súra al-ʿImrān (3, 
Rod ʿImránův) nebo ṣúra Jūsuf (12, Josef). (Leoni, 2016b, s. 57) 
136 (Melikian-Chirvani, 1982, s. 292; Savage-Smith, 1997c, s. 59) 
137 (Canaan, 2004, s. 131) 
138 (Melikian-Chirvani, 1982, s. 292; Leoni, 2016b, s. 57; Savage-Smith, 1997c, s. 59) 
139 (Leoni, 2016b, s. 57; Canaan, 2004, s. 131) 
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pomoc), která měla též přinést sílu a vítězství v boji. Významné úctě se těší též súra Já sín 

(36).140 

Oslava Boha, jeho Jedinosti a jeho moci byla a je zásadním středobodem islámské 

věrouky. Za mimořádně prospěšné se považuje i vyzývání Boha a vyslovování Jeho Krásných 

jmen (اسماء هللا الحسنى) a přívlastků.140F

141 Ty se na nápisech na dekoru rituálních nádob objevují 

velice často v různých podobách a formách. Bůh je často oslovován v basmale, často se také 

objevují některá z 99 krásných jmen Božích.141F

142 Pro rituální nádoby je typické i to, že bývají 

uvedena také další Boží epiteta, která se obvykle neřadí mezi 99 krásných jmen. 142F

143 

Frekventovaný jsou též Boží jména a přívlastky z ʿAlqamovy modlitby. 143F

144 S oslavou Božího 

jména se pojí také tradice „40 klíčů“, kovových plíšků, které se k rituálním miskám 

přidělávaly a na nichž bývala vyryta Boží jména či basmala. 144F

145 

Islám nepřipouští existenci jiné moci, která by mohla být srovnatelná s tou Boží, a 

proto obhajoba magie v Islámu klade značné nároky na teologické výklady víry.146 Korán 

magii nezakazuje147, ale magie z jeho výkladů vyplývá ji jako podezřelý element, který si 

zahrává s širkem (přidružováním) ohrožujícím ryzí islámský monoteismus.148 Proto byl při 

výkladu magie dáván pečlivý důraz na její teologický rozměr a náboženské vyznění.149 Při 

volání o Boží ochranu ale byla přijatelná – byť ne univerzálně – role zprostředkovatele, 

kterým mohl být Prorok, členové jeho rodiny či andělé.150 Zejména v šíʿitském islámu byla 

140 (Melikian-Chirvani, 1982, s. 292); Adekvátně k ochranným existují též súry, které měly přinést sílu a 
vítězství v boji. Šlo o tzv. 5 veršů s 50 ق (q): 2:246, 3:181, 4:76-7, 5:31, 13:17-8. V boji měly být nápomocné též 
súry 48, již zmiňovaná 110 a verš 61:13. Pro vývoj rituálních misek jsou tyto verše většinou nepodstatné. 
(Canaan, 2004, s. 131; Leoni, 2016b, s. 57) 
141 (Dols, 2004, s. 91) 
142 Basmala je jedna z nejčastějších náboženských frází. Jde o rčení „بسم هللا الرحمن الرحیم“ („Ve jménu Boha, 
Milosrdného, Slitovného“). 
143 Jde například jména jako Ḥanān či Manān. Seznam 99 krásných jmen, včetně těch neobvyklých je dostupný 
zde: (2001 ,أسماء هللا الحسنى) 
144 Například „jā kāfī al-muḥimmāt“. ʿAlqamova modlitba je pojmenována po společníkovi Imáma aṣ-Ṣādiqa, 
ʿAlqamovi. Dle Šíʿitské tradice se modlitba traduje k jinému z jeho společníků, Ṣafwānovi, v jehož společnosti ji 
měl Imám Ṣādiq přednést. Tato modlitba se přednáší za modlitbou Zijárat-e ‘ášúrá při pouti do Karbalá nebo při 
tryznách za imáma Ḥusajna. (Za zprostředkování těchto informací vděčím J. Rumplovi.); Celé znění modlitby 
dostupné zde: (Supplication of AlQamah, b.r.) 
145 Klčků nemuselo být nutně 40. Na klíčky bývala někdy vyryta též některá ze súr 113 nebo 114. (Savage-Smith, 
1997a, s. 77) 
146 (Savage-Smith, 1997c, s. 63) 
147 (Dols, 2004, s. 90) 
148 (Dols, 2004, s. 87, 94; Savage-Smith, 1997c, s. 59); Diskuze o věštění a magii se vedly i mezi středověkými 
autoritami. Např. al-Ġazzālī „připouštěl, určitou míru efektivity věštění a magie, ale doporučoval se jí vyhýbat a 
soustředit se místo toho na život ve víře“. Naopak jiné autority jako např. členové spolku ichwān as-Safāʾ, Ibn 
Sīnā, Fachr ad-Dīn ar-Rāzī či Ibn Chaldūn, patřili mezi zastánce věštění a magie. (Lory, 2016, s. 13) 
149 (Gruber, 2016, s. 34); Obdobně na tom byla též medicína raně islámského období. V dochovaných rukopisech 
je patrná snaha vykreslit důraz na pietu a zbožnost, než na lékařskou činnost jako takovou. (Savage-Smith, 2013, 
s. 143) 
150 Podobné tradice se vážou i k samotnému Prorokovi, například v souvislosti s jeho pláštěm, kterému byly po 
Prorokově smrti přiřknuty talismanické charakteristiky. Při zprostředkování vždy hrozilo riziko přidružování, a 
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zprostředkovatelská role Prorokovy rodiny - ʿAlīho, Fāṭimy a dvanácti imámů – kladně 

přijímaná. Dvě modlitby, za ʿAlīho (známá též jako Nādi ʿAlī) a za Prorokovu rodinu (též 

jako modlitba za Čtrnáct nevinných), lze najít na mnoha nádobách perské výroby a jejich 

účinky mají mít stejné ochranné a ozdravné účinky, jako výše uvedené verše.151 

Misky magické, medicínské, rituální a zaříkávací 
První rituální misky se v muslimském světě začaly objevovat v období mezi 11. a 12. 

stoletím.152 Myšlenka použít předmět denní potřeby v rituálním kontextu pro účely zaříkávání 

démonů a odhánění zlých sil vychází ze staré babylonské tradice. Původní babylonská tradice, 

v pátém islámském století již dávno nepraktikovaná, došla v kontextu islámské kultury své 

reinkarnace. Nový impuls se do tradice dostal zejména rozpory mezi zachováním původního 

použití misek, tedy hledáním magického účinku, a nároky kladenými islámem a jeho 

věroukou, v jejímž středu stála víra v Boží jedinost, jíž mohly misky, jakožto předměty 

uctívání, ohrožovat. 153  Významnou změnou tak prošla symbolika, která byla především 

zpočátku ukazatelem kontinuity obou tradic, pak také způsob, jakým se uplatňovala magická 

síla misky a konečně i materiál, který reflektoval patřičně zvýšené nároky kladené na odolnost 

nádoby.154 Výrazně se zúžilo také spektrum použití misek. Návaznost islámských misek na 

babylonskou tradici navazovala především ve formě nádoby – misky a ve velmi výrazném 

zastoupení textového dekoru. Zvláště na raných islámských miskách pak lze nalézt navíc 

vyobrazení postav či tvorů, před kterými má daná nádoba ochraňovat. Na rozdíl od 

babylonských misek se na islámské misky nedostala vyobrazení démonů, džinů či jiných 

nadpřirozených tvorů. Namísto toho se na nich vyskytují hadi, štíři, či divocí psi. Jednou 

z výjimek bylo vyobrazení dvou propletených draků – symbol spojovaný s islámskou 

astrologií, který se objevoval na jednom konkrétním typu raných misek.155 Během vývoje 

islámských rituálních misek se figurální obrazy v dekoru objevují již méně a obvykle pouze 

jako součást znamení zvěrokruhu nebo vyobrazení planet. Obrazy postav, časté na miskách 

babylonských, tak ani na islámských miskách nikdy zcela nevymizely.156 

proto musely být veškeré modlitby a praktiky, kterých se to mohlo týkat, vedené se správnými úmysly. (Gruber, 
2016, s. 46, 51; Savage-Smith, 1997c, s. 59) 
151 Črtnáct nevinných: čahárda maʿṣúm. (Melikian-Chirvani, 1982, s. 263; Gruber, 2016, s. 46). Popisy účinků 
této modlitby jsou k dispozici zde: (The Significance of Reciting "Nadi Ali" - "Call Ali, Who is The Manifestor 
of Wonders", b.r.) 
152 (Savage-Smith, 1997a, s. 60) 
153 (Savage-Smith, 2004, s. xxii) 
154 Ačkoli existují i podstatně křehčí keramické misky čínské produkce. (Savage-Smith, 1997b) 
155 (Savage-Smith, 1997a, s. 73) 
156 (Saar, 2012, s. 1) 
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Tradice babylonských misek byla, soudě dle množství dochovaných exemplářů, 

nejpopulárnější mezi 4. a 8. stoletím v oblasti Mezopotámie a v přilehlých oblastech v 

Chúzestánu a dalších.157 Šlo o neglazované hliněné předměty o průměru do 200 mm a výšce 

kolem 60 mm. Jejich využití mohlo být několik, v závislosti na tom, k čemu byla miska 

určená. Její účinky popisoval text na vnitřní straně těla nádoby, uvedený obvykle dokola ve 

tvaru spirály, méně často i v jiných kompozicích. Spodní strana obvykle bývala na rozdíl od 

islámských misek bez dekoru. Dle nápisů byly požadované účinky misky ochranné, nebo 

(v menším počtu případů) útočné. Nádoby měly nejčastěji chránit svého majitele před 

nemocemi, zlými živly, duchy a uhranutím, ale také proti lidským nepřátelům. Známá je 

v této souvislosti postava démonky Lilith, která měla svádět ženaté muže a unášet děti. 

Démoni jako Lilith bývali na dně misky často schematicky vyobrazeni. Vedle tohoto typu 

misek existovalo ještě menší množství nádob, které měly zajišťovat svému majiteli prosperitu, 

lásku, či jiné formy prospěchu. Magické síly misky se mělo dosáhnout tak, že se jedna nádoba 

pohřbila do země obvykle před práh domu, který měla její síla ochránit a jehož majitelům 

měla zaručovat štěstí. Existují ale i případy, kdy se pohřbívalo více misek, do každého ze čtyř 

rohů domu.158 Nádoby bývaly často pohřbívány dnem vzhůru.159 Jak uvádí Shaul Shaked, 

popularita misek se dá snadno zdůvodnit jejich snadnou a levnou výrobou z všudypřítomného 

materiálu, který lze snadno opracovat a dekorovat.160 V tom se islámská tradice kovových 

misek značně odlišuje.   

O babylonských miskách se často mluví jako o židovských miskách, ale jednalo se o 

tradici rozšířenou v celém regionu. Dominantním jazykem nápisů na nádobách je aramejština 

a její dialekty, liší se však použitá písma i obsah nápisů, což jsou základní faktory pro určení 

náboženské přináležitosti. O něco více než polovina misek, jimiž se ve své práci161 zabývala 

Ortal-Paz Saar, je popsána hebrejským písmem, což naznačuje, že jejich tvůrci či uživatelé 

byli Židé. Zbytek misek byl určen uživatelům z řad manichejců (asi čtvrtina z celkového 

počtu) či (ještě vzácněji) syrských křesťanů. Manichejské misky zdobilo manichejské písmo, 

ty křesťanské pak syrská estrangela. Naprosto výjimečné jsou dochované exempláře (či 

úlomky exemplářů) s nápisy v písmu pahlaví či dokonce v arabském písmu.162 To by mohlo 

157 (Saar, 2012, s. 1); Shaul Shaked uvádí rozmezí mezi 6. a 7. stoletím a dodává: „Produkce rituálních misek se 
zastavila ke konci 7. stol n. l. nebo brzy poté. Událo se tak nedlouho po dobytí Mezopotámie Araby a ustanovení 
Islámu jako dominantního náboženství.“ (Shaked, 2013, s. 1-2) 
158 (Saar, 2012, s. 1; Shaked, 2013, s. 2; Haggai, 2018, s. 56) 
159 (Saar, 2012, s. 1) 
160 (Shaked, 2013, s. 2) 
161 (Saar, 2012) 
162 (Saar, 2012, s. 2); Estrangela je jeden z duktů Syrského písma 
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znamenat, že se misky dostaly do rukou také Arabům. O jejich existenci je však pouze zmínka 

a zcela zásadně chybí podrobnější analýza. Objevují se ovšem i misky popsané 

pseudopísmem. Z výše uvedeného je zřejmé, že misky byly významným regionálním, avšak 

přesto interkulturním fenoménem. 

Tradice babylonských misek upadla v souvislosti s šířením islámu v 7. století. První 

islámské misky se pak začaly objevovat zřejmě ve století jedenáctém.163 Po zhruba čtyři sta 

let je tedy osud tradice rituálních misek neznámý. Je ale možné, že se povědomí o její 

existenci v určité podobě zachovalo, byť lze s velkou mírou pravděpodobnosti říci, že tradice 

v tomto období nebyla praktikována. Islámská magie si v tomto období našla jiné cesty, 

postupy a způsoby uplatnění. Pro studium blízkovýchodní kultury v islámské době je 

podstatné, že s islámem předislámské praktiky automaticky nezanikly, ale že některé z nich ve 

větších či menších obměnách pokračovaly a rozvíjely se. O některých existují doklady v 

rukopisech, v jiných případech se můžeme opřít i o dochované amulety či jiné předměty. 

Užívání rituálních misek je zřejmě příkladem tradice, která byla znovuobjevena při hledání 

jiných, nových, uplatnění magie.164 

Gideon Bohak v jednom ze svých textů o prolínání vlivů islámské a židovské magie 

píše: „Jeden ze základních principů magie ve všech kulturách světa je že sousední magie je 

považována za silnější a tudíž schopnost ji nebo alespoň její části využít, velebí toho, kdo ji 

praktikuje.“165 Tento proces lze bezpochyby sledovat i v hledání návazností islámských misek 

na misky babylonské. Po čtyřech stoletích, kdy se rituální misky nepoužívaly, přirozeně 

islámské misky nemohou pokračovat tam, kde babylonské zmizely. Dochází tak spíše 

k znovunalezení (= reinvention) tradice, do které se velkou měrou vložila inspirace, 

imaginace a víra v sílu starých magických rituálů.166 

Historie islámských rituálních misek se zřejmě začíná odehrávat v 11. století v oblasti 

Sýrie. První miska, kterou lze spolehlivě datovat, pochází z roku 1167/8 (563) a jsou spojena 

se jménem Nūr ad-Dīna ibn Zengīho, vládce Sýrie a velkého patrona soudobé medicíny.167 

Tyto misky se již od počátku otevřeně profilují jako léčivé předměty. Jejich původní význam 

se tak z ochrany před démony a dalšími formami nepřízně zredukoval na ochranu před 

nebezpečnými tvory a všemožnými neduhy; misky s ofenzivním účinkem zcela vymizely. 

163 (Shaked, 2013, s. 2) 
164 Procesy proměny magie z předislámské ho období a její přizpůsobování islámským normám popisuje E. 
Savage-Smith ve svém úvodu k Magic and Divination in Early Islam. (Savage-Smith, 2004, s. xiii-xliv) 
165 (Bohak, 2018, s. 177) 
166 (Savage-Smith, 1997a, s. 72) 
167 (Savage-Smith, 2003, s. 241; Savage-Smith, 1997a, s. 73) 
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Účinek i způsob použití se pozvolna přizpůsobily, aby neodporovaly islámským praktikám a 

věrouce.  

Islámské misky se od začátku vyráběly z kovu, který byl nezbytný pro zachování 

trvanlivosti misek při každodenním používání.  Zdobeny byly rytým dekorem s koránskými 

verši, modlitbami a někdy i popisem účinků. Na některých miskách jsou přítomné 

pseudonápisy, často inspirované cizími nebo magickými abecedami, místy doplněné i o 

magické symboly a o vyobrazení potenciálně nebezpečných tvorů, před kterými měly chránit, 

případně, později, symboly zvěrokruhu. Rituální misky měly mít zejména ochranné a léčivé 

účinky. Jejich obvyklé použití spočívalo v nalití vody či mléka do nádoby a jeho následném 

vypití. Podle výkladu tradice z misky mohl pít buď sám dotčený, nebo jeho zástupce.168 

Způsoby použití se ale mohly různě lišit. V Íránu se například vody z misek používá při 

koupeli dítěte a matky po porodu169 a dá se očekávat, že se tekutinou z misek též ošetřovala 

utržená zranění, byť se o tom žádné konkrétní doklady nedochovaly.170 Magického účinku 

nabývala tekutina v nádobě při kontaktu s koránskými verši a mystickými texty vyrytými na 

povrchu.171 Tato praktika nebyla nová, již v 9. století se v některých šíʿitských pramenech 

objevuje popis podobný postup při vyvolávání magických účinků některých typů amuletů.172 

Na víře v magické účinky vzniklé při reakci tekutiny s povrchem rituálních předmětů byly 

ostatně založené již antické libační obřady, k nimž se používalo misek zvaných fiále.173  

Nejstarší misky, podobné té věnované Nūr ad-Dīnu ibn Zengīmu, měly jednoduchý 

půlkulatý tvar. Jejich dekor je tvořen převážně geometrickými obrazci hustě vyplněnými 

textem koránského původu a celý dekor je velmi často, přinejmenším v některých ohledech, 

komponován pravidelně. Estetická stránka hraje v tomto případě rovněž významnou roli. 

Nejstarší islámské misky obsahují největší množství rysů, které se podobají babylonským 

miskám. Jednoduchý tvar, obvyklý pro předislámské i rané islámské misky se od 14. století 

168 V jednom lékařském spisu ze 13. století se dokonce uvádí, že pokud z nádoby, na které je vyryta patřičná 
magická formule pije osoba, která daným onemocněním trpí, účinky kouzla se dostaví okamžitě. Pakliže za tuto 
osobu pije zástupce, magické účinky se dostaví až s odstupem. (Savage-Smith, 1997a, s. 72) 
169 (Mleziva, 2015, s. 155; Price, 2001). O podobné praktice mluví též Canaan v (Canaan, 2004, s. 127) 
170 Jednou z možných použití misek je také máčení datlí a jiných potravin, určených ke konzumaci tak jak je 
ilustrováno zde: ("  معتقدات موروثة  " ..تطرد األرواح الشریرة وتنجى الناس من الحوادث والكوارث  "طاسة الخضة", b.r.) Dostupné 
zde. 
171 (Savage-Smith, 1997a, s. 72) 
172 Jde například o spis Ṭibb al-aʾimma. Ten uvádí, že je třeba napsat inkoustem na papír několikrát koránské 
verše a následně text omýt ve vodě, kterou je třeba vypít. Alternativní možnost byla recitovat nad miskou 
s vodou třicetkrát koránské verše. (Savage-Smith, 1997a, s. 72) Obdobná praktika navrhovala popsat vejce, kost 
nebo jiný předmět a následně se daný předmět vložil do vody či jiné, často vroucí tekutiny, aby se v ní nápis 
s formulí rozpustil. Vzniklý roztok se pak taktéž dal vypít nemocnému, aby mu skrz rozpuštěné modlitby dodal 
sílu. (Canaan, 2004, s. 127) 
173 V Umění kovu se k použití píše: „Ze džbánu se do misky držené v pravé ruce nalilo víno a z misky se pak 
vylilo na zem.“ (Mleziva, 2015, s. 154; Allan, 1986, s. 42) 
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mění spolu se zkoumáním jejich estetických a funkčních možností. Nejpozději od 15. století 

se na misky dostává typický prvek vyvýšeného dna. Jeho původ je zřejmě antický a jeho 

symbolika se dá připodobnit k řecko-římskému prvku omfalos, antickému symbolu „středu 

světa“. Vyvýšené dno mají též antické rituální misky fiále, v nichž mohli tvůrci islámských 

misek též čerpat inspiraci.174 Souběžně s vyvýšeným dnem se na miskách začínají objevovat 

také vysazené okraje a nízký podstavec.175 Zajímavá podoba přetrvává v symbolice. 

Nápisy uvedené na babylonských miskách obsahovaly poměrně úzké spektrum textů, 

které zahrnovalo jak světské nápisy, týkající se například vlastnictví misky, tak rituální texty 

spojené s tradicemi a pověrami. Mezi druhý typ nápisů patří také popisy účinků nádoby či 

výše zmiňované nákresy entit, před kterými měla miska chránit. Zvláštním druhem rituálních 

nápisů jsou náboženské texty, ať už modlitby či citáty z Bible nebo jiných svatých textů, které 

měly pomoci misce čerpat další magickou sílu. Popisy účinků a koránské verše se dostaly i na 

islámské rituální misky; koránské citace se staly základním prvkem, který se na miskách 

objevoval a objevuje, popisy účinků a jejich případné vyobrazení naopak nakonec zůstalo 

doménou pouze raných misek.  

Obrazce vyryté na raných miskách jsou do značné míry kanonizované a v podobně 

schematickém provedení se na miskách opakují. Obvykle jde o vyobrazení zvířat, která 

ohrožovala zdraví a bezpečí obyvatel teplého a suchého prostředí, zejména škorpionů, hadů, 

divokých psů, kočkovitých šelem (pravděpodobně koček), ptáků a postav humanoidních rysů. 

Otázky vzbuzuje vyobrazení humanoidních postav, které se na miskách často objevují ve 

dvou zpodobněních. Podle E. Savage-Smith by mohlo jít o zpodobnění těhotné ženy a postavy 

ukazující si rukou na (zřejmě) bolavou hlavu, což by odpovídalo některým z popisovaných 

účinků.176 Je zajímavé, že se na některé misky dostalo zpodobnění ptáka, obyvatele pouště 

nijak neohrožoval, ale naopak, nad čímž vyjadřuje E. Savage-Smith své překvapení, mezi 

potenciálně nebezpečnými a škodlivými stvořeními zcela chybí krysy a jiní hlodavci.177 

Slovně popsané účinky misek se pak vztahují na velmi rozmanité spektrum 

zdravotních komplikací a neduhů. Misky mají jednak chránit před uštknutím a pokousáním 

nebezpečnými živočichy, ale také mají zbavovat trávících a zažívacích potíží, koliky, 

hemeroidů nebo například problémů s ledvinami a předcházet jim. Fungovat mají také proti 

bolestem hlavy a očním zánětům. Velmi významnou složkou jejich magické moci je pomoc 

174 (Savage-Smith, 1997a, s. 77; Mleziva, 2015, s. 154); Jednu misku fiále vyrobenou v 16. století uvádí i 
Melikian-Chirvani (!): (Melikian-Chirvani, 1982, s. 295) 
175 (Savage-Smith, 1997a, s. 77)  
176 (Savage-Smith, 1997a, s. 73 a 82); O vyobrazování nebezpečných zvířat se zmiňuje i v Magic and Divination 
in Early Islam. (Savage-Smith, 2004, s. xix) 
177 (Savage-Smith, 1997a, s. 74)  
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rodičkám při porodu i následně při poporodních komplikacích. Na některých miskách se 

vzácněji objevuje i ochrana před zlými duchy a džiny, ale specifické určení pro tyto účely je 

méně časté. Poměrně často skloňovaná je i ochrana dobytka: často se uvádí pomoc koni, který 

žere zeminu.178 

Určitou stylovou variantou raných misek jsou misky v zahraniční literatuře nazývané 

„poison cups“.179 Mívají plošší tvar a obsah textu podobný ostatním rituálním miskám, ale 

oproti miskám s pravidelně komponovaným dekorem není jejich dekor symetricky rozložen a 

nepodřizuje se oválnému tvaru misky, ale je na jejich těle „rozprostřen“ jako na papíře. 

Kompozice a složky dekoru tohoto typu misek jsou do značné míry kanonizované a neměnné 

– dokonce i rozdíly v kompozici a rozmístění jednotlivých prvků jsou na různých miskách jen 

mírně odlišné.180 „Poison cup“ v dekoru téměř vždy obsahuje škorpiona, hada, psa a dva 

vzájemně propletené draky.181 Vedle toho jsou přítomné magické čtverce, pentagramy a často 

i hexagramy. Podobnost mezi různými miskami tohoto typu je zajímavá; větší vzájemné 

odlišnosti se nachází víceméně pouze v popisu účinků misky. Jak zmiňuje E. Savage-Smith, 

„označení ‚poison cup‘ je pro tyto misky poněkud nevhodné, jelikož poskytování protijedu 

byl jen jeden z velkého množství použití, které se jim připisovalo v nápisech, které nesly.“182 

Jejich odlišnost od druhého typu je především ve větším zastoupení rituálních a magických 

nápisů, pseudonápisů a symbolů, na jejichž úkor se v menší míře objevují koránské verše. 

„Poison cups“ jsou velmi zajímavým typem rituálních misek, byť zůstaly pouze omezenou 

stylovou variantou. 

V čase mezi ranými miskami a jejich vrcholným obdobím, které nastalo za vlády 

Safíjovců v Íránu mezi 16. a 18. stoletím, se objevovaly misky v různých tvarových 

obměnách. Tyto experimenty s tvary spočívaly ve zkoušení různých průřezů, hloubek a 

v přidávání či odebírání okrajů. Někdy mezi 13. a 14. stoletím se objevily misky se 

178 (Savage-Smith, 1997a, s. 76)  
179 „Poison cup“ je např.: (Davids samling, København, Inv. nr. 36/1995. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde) 
180 „Poison cups“, podobně jako babylonské misky představovaly jeden konkrétní trend, který se vyvíjel kolem 
určité představy o formě a tvaru takové nádoby. Sotva se dá předpokládat existence jednoho konkrétního místa, 
kde by „poison cups“ (nebo i jiné typy misek v pozdější době) exkluzivně vznikaly. O jejich podobě nejspíš 
existovala sdílená představa, kterou na příkladu babylonských misek popisuje Saul Shaked: „Především 
zjišťujeme, že kresby na [babylonských] rituálních miskách nebyly nezávislými produkty jediného autora, ale 
reflektovaly kulturu, v níž vznikaly. Umělecký jazyk, kterým byly prezentovány, byl ovšem snadno 
rozpoznatelný všem, kdo se s předmětem setkali. Ukotvení těchto kreseb v lokálním umění potvrzuje výzkum, 
který byl proveden na magických textech, a který podporuje tezi, že misky čerpaly svou inspiraci z místní 
magické a náboženské literatury. Kresby na miskách šly ruku v ruce s uměním, které se v regionu 
praktikovalo.“ (Shaked, 2013, s. 35) 
181 Existují i misky, na kterých jsou místo dvou draků propleteni dva hadi, had potom ve zobrazení chybí. Dva 
propletení draci s otevřenými ústy symbolizují tehdy neznámou „tajemnou“ osmou planetu, která talismanu, na 
němž je umístěna má dodávat speciální moc. Tento symbol se těšil největší popularitě na konci 12. a na počátku 
13. století. (Carboni, 1997, s. 7; Savage-Smith, 1997a, s. 73) 
182 (Savage-Smith, 1997a, s. 73-74) 
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specifickým pásovým zdobením na spodní straně. Jejich střední pás byl zdoben opakujícími 

se kružnicemi, mezi nimiž ve volném prostoru vznikaly kartuše ve tvaru obdélníků 

s vykrojenými stranami sousedícími s kružnicemi (viz obr. 2).  

 
Obr. 2 

Tento motiv se v menších obměnách ve velikosti a odsazení jednotlivých kružnic stal 

jedním ze základních prvků kompozice dekoru vnější strany u většiny typů pozdějších 

rituálních misek. Absence tohoto prvku na nějaké z pozdějších misek je proto prvkem 

vhodným k podrobnějšímu zkoumání. Na miskách z tohoto období se v jednom z vnějších 

pásů vyskytuje nápis popisující účinky misky; tento typ nápisu se v tomto období objevuje 

naposledy. Misky z pozdější doby jej už obvykle neobsahují a typicky jej funkčně nahrazují 

přímluvné modlitby.183 

Tvar, který je dnes spojován s rituálními miskami, se ustálil během safíjovského 

období (viz kapitola Misky s konvexním vyvýšeným dnem). Tyto misky obsahují výrazný a 

obvykle propracovaný dekor z vrchní i spodní strany. Velký důraz je kladen na estetickou 

stránku a umělecké zpracování. Safíjovské misky z vrcholného období mají většinou poměrně 

velký průměr mezi 180 a 210 mm, který, zvláště později, zvětšuje široký vysazený okraj, též 

dekorovaný. Nejnápadnější prvek – který tyto misky typicky odlišuje od ostatních typů misek 

a ostatních typů užitného umění – je však vyboulenina vprostřed dna misky, která se na 

nádobách začala poprvé objevovat někdy během 15. století. 184  Takovýto tvar misek ze 

safíjovské doby se, podobně jako jiná díla perských mistrů, etabloval jako typický design185 

pozdějších rituálních misek a objevuje se i u misek vyráběných dodnes, nicméně existují 

rovněž početné příklady misek, které vysazeným okrajem či vybouleným dnem 

nedisponují.186 Jak uvádí E. Savage-Smith, podle stylu lze safíjovské misky roztřídit na tři 

typy: 1. misky s magickými číslicemi a nápisy, 2. misky s astrologickými motivy, 3. misky 

s magickými čtverci.187 

183 O nápisech na vnější straně misek ze 14. století mluví Emilie-Savage Smith v Safavid Magic Bowls. (Savage-
Smith, 2003, s. 241) 
184 (Savage-Smith, 2003, s. 241) 
185 Slovem „design“ v této práci rozumím kompletní a ucelenou podobu nádoby, včetně jejích typických rysů. 
186 Jako příklad lze uvést misku 9.3 v Safavid Magic Bowls, která vychází tvarem z Timurovského stylu a má jen 
náznak vysazeného okraje. Tato miska disponuje vydutým dnem. (Savage-Smith, 2003, s. 243) 
187 (Savage-Smith, 2003, s. 241) 
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Magické nápisy a čísla jsou dědictví starších misek a jsou nedílnou součástí islámské 

magie. Význam takových nápisů je, na rozdíl od formulí v magických čtvercích, obvykle 

nesrozumitelný a nerozluštitelný. Velkou otázkou je, zda tyto nápisy nesou význam, a pakliže 

ano, znali jej jejich autoři, nebo šlo o jejich sdílení a přebírání bez znalosti významu?188 

Nápadná podobnost některých takových nápisů s aramejskými abecedami (zejména 

mandejskou a syrskou), případně s kúfským písmem, poskytuje jen dílčí a nejasnou odpověď. 

Odpovědi na některé otázky by mohl přinést rozbor textů napsaných číslicovo-znakovými 

sadami, které se vyskytují na některých pozdějších safíjovských miskách. 

Oproti pseudonápisům a mystickým nápisům jsou astrologické motivy a znamení 

zvěrokruhu mnohem snáze uchopitelným prvkem dekoru. Astrologické motivy se objevují již 

na některých raných miskách mezi vyobrazeními nebezpečných živočichů zejména jako 

symbolika sedmi „klasických“ planet (Slunce, měsíc, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn), 

někdy pouze v zastoupení slunce a měsíce189, jindy včetně „tajemné“ osmé planety.190 Na 

safíjovských miskách mohou tyto planety být též personifikované. 191  Do povědomí 

islámských učenců se učení o sedmi planetách a o zvěrokruhu dostalo někdy ve 12. století 

z řeckých pramenů.192 V safíjovské době již existovala vlastní islámská astrologická tradice, 

která pracovala se svébytnou symbolikou, která obohatila dekor safíjovských misek o typické 

zoomorfní a antropomorfní prvky.193 

Znamení zvěrokruhu na safíjovských miskách bývají vyobrazena ve své ustálené 

stylizované podobě. První znamení, beran (al-ḥamal, „jehně“), bývá zobrazován podobně jako 

ostatní čtyřnohá zvířata, výrazněji jej od nich odlišují pouze zahnuté rohy. 194  Vždy je 

vykreslen z profilu. Další znamení, býk (aṯ-ṯawr, „býk“), je taktéž vyobrazován z profilu. Od 

berana jej odlišuje především hrb na zádech těsně za krkem.195 Blíženci (al-ǧawzāʾ nebo at-

tawʾamān „dvojčata“) jsou symbolizováni dvěma vzájemně propojenými postavami. Někdy je 

propojení spíše naznačeno, na safíjovských miskách je znamení obvykle vyobrazeno jako 

postava se dvěma hlavami.196 Znamení raka (as-saraṭān, „rak“) se vyznačuje velkou mírou 

stylizace, takže jeho podoba spíš připomíná kraba nebo nějaký druh hmyzu s šupinami a 

188 Tutéž otázku si klade E. Savage-Smith zde: (Savage-Smith, 2004, s. xxv; Savage-Smith, 1997a, s. 59-60) 
189 Například na misce 19.890. 
190 Osmá planeta se nazývala buď at-tinnīn nebo al-džawzahr. (Carboni, 1997, s. 6) 
191 (Savage-Smith, 2003, s. 244) 
192 (Carboni, 1997, s. 3, 6-7) 
193 (Savage-Smith, 2003, s. 246; Carboni, 1997, s. 6) 
194 (Carboni, 1997, s. 25) 
195 (Carboni, 1997, s. 27) 
196 (Savage-Smith, 2003, s. 243; Carboni, 1997, s. 29) 
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zakulaceným tělem. Někdy bývá zobrazován spolu s měsícem. 197  Lev (al-asad, „lev“) je 

ztělesněním síly a moci. Bývá vykreslen v hrdém kurážném postoji, často s hlavou vztyčenou 

vzhůru a otevřenou tlamou. Na pozadí za ním bývá velmi často obraz slunce s paprsky a 

naznačeným obličejem (obr. 22 a 27).198 Znamení panny (as-sunbula) se od západního vzoru 

odlišuje nejvíce. 199  „Sunbula“ je název nejjasnější hvězdy souhvězdí panny a v překladu 

znamená „klas“. Symbol znamení je proto ztělesněn klečící mužskou postavou s turbanem, 

která v ruce drží srp. Ve druhé ruce může mít někdy i jiné zemědělské nástroje, 

zdůrazňujícími zemědělskou aktivitu. 200  Znamení vah (al-mīzān, „váhy“) je zastoupeno 

starším mužem, často sedícím v tureckém sedu, nad jehož hlavou jsou zavěšené váhy. Ty jsou 

tradičně prázdné, což zdůrazňuje vyváženost.201 Štír (al-ʿaqrab, „štír“) bývá zobrazován jako 

krab s ocasem, jehož délka bývá někdy zveličována. Tvarem těla se velmi podobá vyobrazení 

raka. Někdy také bývá zobrazen s tváří podobou lidské.202 Zobrazení střelce (al-qaws nebo al-

rāmī, „luk“ nebo „lučištník“) navazuje na řecké vzory. Střelec bývá vyveden jako kentaur, 

jenž má v rukách luk, kterým míří dozadu za sebe. Střelec lukem míří na svůj ocas, který 

může končit dračí hlavou – astrologickým symbolem osmé planety.203 Vždy bývá zobrazován 

z profilu. Lidská část těla bývá jak obnažená, tak oblečená.204 Kozoroh (al-ǧadī, „kůzle“) je 

dalším čtyřnohým zvířetem. Vždy bývá vyveden jako kůzle v levém profilu s rohy mírně 

zahnutými vzad. Někdy může být vykreslen s kozí bradkou.205 Předposledním znamením je 

vodnář (ad-dalw nebo sākib al-māʾ, „vědro vody“ nebo „nalévač vody“). Vodnář je uváděn 

jako postava v levém profilu, která v rukách drží vědro, z nějž vylévá proud vody do studny 

(či jiné nádoby).206 Zvěrokruh uzavírá znamení ryb (al-ḥūt, „velká ryba“), vyobrazované ve 

dvou variantách: buď jako velká ryba, nebo jako dvě ryby, plavající v kruhu kolem sebe 

v kompozici připomínající symbol jing-jang.207 

Výše uvedená typologie, rozdělující safíjovské misky do tří skupin, pouze ukazuje na 

stylové varianty misek, které existovaly. Její využití pro bližší určení původu misek či jejich 

197 (Carboni, 1997, s. 31) 
198 (Carboni, 1997, s. 33) 
199 Název al-ʿaḏrāʾ „panna“ se používá pouze pro označení souhvězdí. Vyobrazení se ovšem nepromítlo do 
znamení zvěrokruhu. 
200 (Carboni, 1997, s. 35) 
201 (Carboni, 1997, s. 37) 
202 (Carboni, 1997, s. 39) 
203 (Savage-Smith, 2003, s. 244) 
204 (Carboni, 1997, s. 41) 
205 (Carboni, 1997, s. 43) 
206 (Carboni, 1997, s. 45) 
207 (Carboni, 1997, s. 47) 
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dataci je problematické a případné výsledky bez dalšího zkoumání neprůkazné.208 Na rozdíl 

od raných misek, které často obsahovaly věnování některému z významných místodržících 

nebo hodnostářů, byť často padělané, či alespoň přikrášlené209, safíjovské misky obvykle 

žádné podobné nápisy neobsahují. Stáří misek tak lze většinou pouze odhadovat ze 

sekundárních znaků.210 Asi nejspolehlivějším ukazatelem je pak tvar, který se přibližně do 

poloviny 17. století více či méně kanonizoval. Proto lze misky z tohoto období, jejichž tvar 

některými aspekty vybočuje, zařadit mezi starší a naopak. Přesnější typologie obvykle 

vyžaduje mnohem důkladnější studium a alespoň dílčí znalosti datace. Přesto lze v některých 

vzácných případech zrekonstruovat i vcelku přesný původ některých misek. Emilie Savage-

Smith na základě porovnání společných rysů dekoru a vlastnických nápisů na několika 

miskách navrhla existenci něčeho, co by se dalo nazývat „kášánskou školou“, podle města 

Kášán, se kterým je spojeno několik jmen uvedených na miskách v její studii a které zřejmě 

patřilo nejméně do poloviny 16. století mezi významná centra produkce rituálních misek. 

Mezi tento typ nádob by se snad dala zařadit i miska s inv.č. A12957 (viz níže), byť by 

potvrzení této teorie vyžadovalo detailnější informace o ostatních kášánských nádobách. 

Dalším významným centrem produkce rituálních misek byl Šíráz, kde se asi do poloviny 17. 

století vyráběly nádoby s „vcelku konzistentním astrologickým designem“. 211  Misky 

safíjovského typu se vyráběly v oblasti Íránu a dnešního Afghánistánu a výrazně ovlivnily 

tvorbu rituálních misek i v mughalovské Indii.  

Vedle misek safíjovského typu se přibližně ve stejné době vyráběl ještě jeden 

alternativní design. Ten se vyznačuje velmi širokým průměrem a vyvýšeným dnem se širokou 

podstavou, které výškou někdy dosahuje až na úroveň okraje misky (viz kapitola Miska 

s širokým vyvýšeným dnem). O těchto nádobách se ví velmi málo a na rozdíl od safíjovských 

misek se o nich ani žádná západní literatura příliš nezmiňuje.212 Odkud jejich design čerpal 

tak nelze spolehlivě říci. Tvar vyvýšeného dna se podobá pozdějším perským miskám (z 

druhé poloviny 17. století a mladším), které mají též vyvýšené dno s plochým, byť podstatně 

menším, vrchem. Ve všem ostatním se však vzájemně odlišují. Podstatný rozdíl je i v tom, že 

208 Pro jejich spolehlivé využití by bylo třeba znát jednotlivé autorské „školy“ a styly jednotlivých dílen nebo 
regionů. Tyto znalosti lze dnes pouze částečně rekonstruovat na základě existence podobných misek, protože 
spolehlivé zdroje na toto téma nejsou známy. 
209 (Savage-Smith, 1997a, s. 73) 
210 V Safavid magic bowls upozorňuje E. Savage-Smith na to, že většina misek je nedatovaná. (Savage-Smith, 
2003, s. 241); Alespoň hrubou dataci a typologii uvádí ve jedné ze svých kapitol v Science Tools &Magic. 
(Savage-Smith, 1997a, s. 77) 
211 (Savage-Smith, 2003, s. 245-246) 
212 Více by o nich mohlo být v pracích Duanın sudaki gizemi şıfa tasları nebo Islamische magische Schalen und 
Teller aus Metall, které jsem ovšem neměl k dispozici. (Perk, 2011; Langer, 2013) 
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misky s mohutným vyvýšeným dnem se objevovaly již dříve, a to zřejmě již od konce 15. 

století. Tento typ nádob byl rozšířen západněji v oblastech pod mamlúckým vlivem, odkud se 

následně dostaly i do Osmanské říše. Centrum jejich výroby byla zřejmě Sýrie a snad i Egypt. 

Dekoru těchto misek vévodí rituální symbolika. Nejvýraznějším prvkem bývá 

šesticípá Šalamounova hvězda na vrcholu vyvýšeného dna, vyvedená obvykle oboustranně na 

vrchní i spodní straně misky. Velkou část dekoru zabírají také pseudonápisy, napodobující 

buď syrské písmo, nebo písmo imitující. Časté jsou také magické čtverce. Magické symboly 

doplňují kaligrafické nápisy psané duktem ṯuluṯ, z nichž některé mohou mít pouze dekorativní 

význam. Oproti jiným typům misek se však vyskytují i na spodní straně vyvýšeného dna. 

Koránské nápisům je na miskách tohoto typu věnováno méně prostoru než na safíjovských 

miskách a zřejmě zcela chybí šíʿitské modlitby, což by svědčilo o jejich sunnitském 

původu. 213 Pozoruhodná je u tohoto typu nádob konzistence grafického aparátu, který na 

velmi odlišných miskách vykazuje jen minimální obměny ve složení grafických prvků a jejich 

kompozice, což svědčí o síle tradice, jakou v regionu tento typ misek měl, ale zároveň 

prakticky zcela znemožňuje misky blíže specifikovat. Typickým prvkem je také absence 

vyobrazení znamení zvěrokruhu, jakožto i ostatních postav a živočichů. Z dochovaných 

exemplářů lze usuzovat, že tato tradice vydržela až do 19. století, kdy pravděpodobně 

zanikla.214 

Výše zmíněné typy misek jsou ty nejčastější. Kromě nich v 17. a 18. století vznikaly 

různé regionální varianty, o nichž toho víme velmi málo. Za zmínku stojí atypické keramické 

rituální misky, pocházející z Číny. Mívají jednoduchý tvar a na jejich dekoru je patrný vliv 

tradice čínské keramiky. Jejich povrch je glazovaný a dekor vedle koránských nápisů často 

obsahuje magické čtverce. Tyto misky se vyráběly zejména na export do islámských regionů 

ve východní a jihovýchodní Asii. Dodnes je známých jen velmi málo dochovaných příkladů 

keramických rituálních misek a jejich produkce se nikdy nemohla kovovým miskám 

rovnat.215 

Design perských misek se ustálil až ke konci safíjovské doby někdy koncem 17. století 

a s drobnými obměnami se vyrábí dodnes. Misky z tohoto pozdního období získaly podstatně 

lidovější charakter (viz kapitola Misky s kuželovitým vyvýšeným dnem). Jejich tvar zřetelně 

vychází ze starších misek, ale podstatně se zmenšil jejich průměr a postupně klesla i kvalita 

213 Pro definitivní potvrzení či vyvrácení tohoto tvrzení by byla zapotřebí srovnávací studie tohoto typu misek. 
Misky, se kterými jsem pracoval, nevykazovaly znaky šíʿitského původu, což zároveň pomáhá doložit jejich 
předpokládaný původ.  
214 Exempláře tohoto typu misek lze dodnes najít především v tureckých antikvariátech. 
215 (Savage-Smith, 1997b, s. 101-102) 
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jejich zpracování.216 Misky mají téměř217 bez výjimky stejný tvar s třemi prvky: vyvýšeným 

dnem ve tvaru komolého kužele, podstavcem, na kterém stojí a vysazeným okrajem. Velká 

část těchto misek je určena šíʿitské klientele, soudě dle přítomnosti šíʿitských modliteb, ne 

však všechny. Misky tohoto typu byly kromě Íránu rozšířené zřejmě i v Osmanské říši, 

Egyptě, na Arabském poloostrově a v Afghánistánu. Otázkou zůstává, jaké zastoupení měla 

lokální produkce misek v jednotlivých regionech a jakou měrou se o jejich rozšíření zasadil 

obchod.218 

V designu některých misek se nově objevují všemožná rozšíření v podobě malého 

kalíšku se zavěšenými klíčky popsanými koránskými verši, basmalou nebo krásnými jmény, 

přidělaného na vyvýšené dno misek.219 Alternativně se vyskytují misky, které mají klíčky 

přidělané na provázku provlečeném otvorem v okraji misky. Další misky pak mají na 

vyvýšeném dně přidělaný symbol dlaně, neboli chamsy, nazývaný lidově též „Fátimina ruka“, 

oblíbený prvek lidové magie, nebo zpodobnění ryby nebo ptáka. Tyto symboly mohou být 

k misce též připevněny provázkem, někdy spolu s klíčky. Většího rozšíření se tento typ 

modifikací dočkal na miskách vyráběných od 20. století po současnost.220 

Na významné části pozdních misek se objevuje stylizovaná kaligrafická pečeť 

s Božími jmény o předem daném tvaru a rozložení, který podle Emilie Savage-Smith může 

svědčit o tom, že takové misky byly určeny pro použití islámskými mystiky. 221 

Nejrozšířenější je nápis jā qāḍī al-ḥāǧāt („Ó, Ty, jenž vyslyšuješ naše přání“), na některých 

miskách ale vedle tohoto bývají uvedena i další jména.222 U novějších misek se postupně 

vytrácí mystické nápisy a rituální čtverce. Někdejší pseudonápisy bývají redukované do 

jednoduchých čar, často vyrytých velmi nahrubo. Kompozici pozdních misek chybí 

propracovanost, smysl pro detail i kvalitní technické zpracování. Zůstávají však některé rysy 

kompozice, včetně prastaré kompozice dekoru na spodní straně s opakujícími se kružnicemi 

ve středním pásu. Do 20. století přetrvává i tělo hustě popsané koránskými verši rozmístěnými 

alespoň podle základních kompozičních postupů. Ty se ztrácí až na současných průmyslově 

vyráběných miskách, na nichž je obvykle vyryt pouze krátký úsek textu dokola kolem nádoby. 

216 (Savage-Smith, 1997a, s. 77) 
217 Jako příklad takové misky může být nádoba A2877 (viz níže). Vzhledem k jejímu atypickému tvaru nádoba 
původně nemusela být vyrobena jako rituální miska a mohla se jí stát až následně. Další příklady misek 
atypických tvarů lze nalézt například zde: (Savage-Smith, 2003, s. 242-243; Savage-Smith, 1997a, s. 85, 89, 94-
95, 96) 
218 (Savage-Smith, 1997a, s. 77) 
219 Viz níže misky A2900 a 20.986. 
220 (Savage-Smith, 1997a, s. 77) 
221 (Savage-Smith, 2003, s. 243); Mystikové měli ještě i své misky ve tvaru lodičky, nazývané tzv. „žebrací 
misky“. 
222 Více k překladu a nápisům viz popis nápisů na misce 18.083 
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Přibližně do 19. století se na některých miskách ještě objevují vyrytá znamení zvěrokruhu, ale 

jejich styl se svou kvalitou, technikou ani propracovaností se stylem safíjovských misek nedá 

srovnávat.223  

Překotný vývoj a rozvoj vědy a techniky ve 20. a 21. století zásadně změnil svět, 

v němž měly misky své místo. Rozvoj moderního lékařství a jeho rozšíření na Blízký východ 

zahradil cestu samotnému smyslu existence misek a technický rozvoj zase zásadním 

způsobem zjednodušil jejich produkci a zásadně zrychlil práci, která dříve vyžadovala měsíce 

práce zkušeného rytce. V současnosti jsou rituální misky relikty z minulosti, jejichž význam 

se zredukoval do podoby muzejních artefaktů a turistických suvenýrů v místech, kde byla 

tradice nejsilnější. Jinde zcela zanikly. Misky, které se vyrábí dnes, jsou v nejlepším případě 

levnými napodobeninami historických misek nebo kopiemi vyrobenými pro účely zachování 

rozbitých misek 224 , v horším případě jde přímo o padělky historických misek. Návrháři 

současných misek, které lze považovat za pokračovatele tradice, nezřídka kdy ve svých 

návrzích kombinují v rytém dekoru staré prvky, jako jsou magické čtverce s novými, 

bezprecedentními prvky, jako je oko zla či symbol dlaně, které získaly popularitu i mezi 

„západními“ turisty jako ochranné artefakty. 225 V současnosti existují lidé, kteří se snaží 

tradici oživit a popularizovat moc rituálních misek, ať už jako prvek lidového léčitelství či se 

za pomoci více či méně opodstatněných vědeckých metod a postupů snaží obhájit účinnost 

tohoto způsobu léčitelství. Ač jde tedy alespoň v arabsky a turecky hovořícím světě o 

naprosto zanedbatelnou praktiku, lze i dnes dohledat návodné ilustrační fotografie a materiály 

týkající se rituálních nádob.226 

223 Srv. s: (Science Museum, London, Obj. no. A658131. [cit. 2019-06-23]. Dostupné zde) 
224 (British Museum, London, Mus. no. 1909,0619.4. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde) 
225 Mnoho se jich dá zakoupit přes ebay, např. (Ebay, "Islamic magic bowl". [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde); 
Známý turecký výrobce skleněných výrobků Paşabahçe dokonce nabízí svou variantu rituální misky. [cit. 2019-
06-22]. Dostupné zde. Typologicky je nejbližší miskám se širokým vyvýšeným dnem.  
226 (Altın, 2017; Pirzada, 2013; 2016 ,حقیقة ام خرافة؟ :طاسة الرعبة والخوف); V Íránu je zřejmě užití misek častější, jak 
popisuje tento článek:  (Price, 2001). 
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Část II: Katalog 

Kompozice nápisů na miskách a poznámky k jejich popisu 
Hlavní část této práce je její katalogová, který představuje 13 rituálních misek. 

Jednotlivé misky jsou popsány formalistickou metodou a na symboly na nich obsažené je 

nahlíženo ikonograficky. Misky v katalogu jsou roztříděny do čtyř kategorií podle typologie 

jejich tvaru. Kategorie jsou seřazené za sebou podle množství nádob v jednotlivých 

kategoriích od nejčetněji zastoupených nádob po nejméně zastoupené a v rámci jednotlivých 

kategorií jsou misky řazeny podle společných rysů, pokud lze takové nalézt. Pro označení 

misek je v celé práci využito jejich inventárního čísla, se kterým v práci pracují jako s názvem 

předmětu. Například „miska s inventárním číslem N-5/19890“ je v textu označena pouze jako 

„miska 19.890“ 227 , byť pro usnadnění orientace v katalogu u názvů jednotlivých misek 

uvádím i jejich zkrácenou charakteristiku (například „Miska s obláčkovou výzdobou“). 

Popisu jednotlivých misek pro úplnost předchází též údaje z karty předmětu z muzea, a to 

v jejich původní, (nedoplněné) podobě. Pro zkrácení oficiálního názvu Náprstkova muzea 

(Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur) používám 

u fotografií zkratku „NM-NpM“. 

Důležitou součást této práce tvoří přepisy nápisů na miskách. Přepisy hlavních textů 

uvádím nejprve v arabštině následované jejich překlady či interpretacemi v češtině, případně 

doplněné přepisem nápisu do latinky. Koránské verše jsou citovány s plnou vokalizací228 a 

jejich překlad vychází z Hrbkova překladu Koránu 229 . V jiných případech je vokalizace 

uváděna v případech, kde je nezbytná nebo rozlišuje význam, případně když odpovídá 

ortografii nápisu na nádobě (viz Poznámka k přepisům). Podobně je v přepisech řešené i 

oddělení textu. Některé přepisy jsou rozdělené pomocí svislé čáry („|“), a to tam, kde je text 

na misce graficky rozčleněn do více segmentů a kde jde v rámci dekoru nádoby o významné 

rozdělení. Obtížně čitelné či interpretovatelné pasáže jsou uvedeny v hranatých závorkách, 

v některých obzvláště špatně čitelných případech je v přepisu zachováno taktéž 

„rozmělnění“ textu na konci slova, či přepis znaku bez teček (ـىـ). V hranatých závorkách 

uvádím také slova a fráze, které oproti původnímu nápisu na nádobě překlad obsahuje. 

Některé texty z jejich podstaty či problematické čitelnosti nebylo možné přeložit do českého 

227 Tato forma čísla s tečkou je uvedena přímo na nádobě. 
228 Samotný text pochází ze serveru Quran.com. (The Noble Quran - 2016 ,القرآن الكریم) 
229 (Korán, 2012)  
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jazyka. Takové texty jsou místo překladu přepsány do latinky. Pro přepis arabštiny používám 

standardní český odborný přepis do latinky, jehož zásady popisuji výše. 

Dekor nádob vykazuje různé stupně komplexity a sofistikovanosti. Některé z nádob 

mají dekor promyšlený do posledních detailů, vyvedený v komplikovaných obrazcích 

s mimořádně kvalitními prvky, jako je kaligrafie nebo symboly zvěrokruhu, jiné jsou zdobeny 

spíše úsporně. Mnoho z nádob ve svém dekoru zahrnuje mystické nápisy, nebo tzv. 

pseudonápisy. Tak nazývám nápisy, které nejsou psány arabsky a jejichž význam je zejména 

rituální. Pseudonápisy jsou psány různými sadami tzv. pseudopísma, kterých existuje celá 

řada – a v podstatě se na každé misce objevuje vlastní sada.230 Některé sady napodobují starší 

abecedy, obvykle syrskou nebo mandejskou, jiné jsou složené z číselných znaků, často 

v kombinaci s variantami nespojovaných glyfů arabské abecedy. Na některých nádobách (ne 

však v tomto katalogu) se vyskytují taktéž arabské nápisy, psané nespojovanými arabskými 

písmeny. Sémantický význam takových nápisů je sporný a plní v rámci dekoru především roli 

grafickou. Je zřejmé, že se pseudopísmo vyskytuje obzvláště na nádobách s propracovanějším 

dekorem. Pozdější nádoby často pseudopísmo nenesou a jeho roli zastupují pouze ryté čáry či 

jednoduché obrazce. 

Text na nádobách je často členěn do kartuší a medailonů. Kartuší se rozumí jakýkoli 

objekt jiného než kruhového tvaru, ohraničující segment textu či dekoru na povrchu nádoby. 

Medailon se od kartuše odlišuje svým kruhovým tvarem. V některých případech mohou dva 

protínající se medailony v průniku mezi sebou vytvořit několik kartuší, takže lze někdy 

medailon chápat jako nadřazený termínu kartuše. Na miskách se z hlediska použití vyskytují 

dva typy kartuší a medailonů. Ty označuji jako „pravé“ a „nepravé“. Pravé medailony a 

kartuše ohraničují uzavřený úsek textu či dekoru, který je odlišný od textu či dekoru, který jej 

obklopuje. Nepravé útvary pak plní pouze grafickou roli, ale jejich obsah se od okolního 

obsahu neodlišuje. Kartuše a medailony tvoří část dekoru obvykle na těle nádoby nebo na 

jejím dně. Tělem nádoby rozumím část misky mezi okrajem (často plochým a vysazeným vně 

od středu misky) a dnem, které někdy z těla nádoby pozvolna přechází. Na spodní straně 

misky často bývá nízký podstavec. Ne všechny misky jej ale mají. Dekor těla lze často 

rozdělit na pásy, které se vinou po celém obvodu nádoby a které obsahují určité shodné 

grafické prvky. Toto členění využívám pro snazší popis jednotlivých částí. 

  

230 Zajímavá otázka je, nakolik jsou sady pseudopísma typizované a nakolik jsou vlastní každému umělci či dílně. 
Pakliže by sady opravdu byly specifické – a opravdu nenesly žádný sémantický význam, což v některých 
případech spolehlivě vyvrátit nelze, mohlo by právě pseudopísmo vést k přesnějšímu rozlišení autorů, přesnější 
dataci, či místu původu. 
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Misky s kuželovitým vyvýšeným dnem: Pozdní misky 

 

Obr. 3 | Miska 

 

Obr. 4 | Miska 
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18.083 – Miska s obláčkovou výzdobou 

Původní název:  
Geografický celek: Blízký východ 
Země: 
Stát:  
Oblast:  
Lokalita:  
Datace: Patrně 19. století 
Rozměry: výška 50 mm; průměr 160 mm 
Materiál: Mosaz 
Technika: Tepaný, rytý 
Instituce: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum 
Inventární číslo: N-5/18083 
Rok akvizice: 1948 
Sběratel: Neuveden  
Popis: Miska se zvýšeným dnem je po celé ploše zdobená rytými nápisy komponovanými 
do pásů a medailonů. 

18.083 je mosazná miska s vyvýšenou centrální částí dna, podstavcem a rozšířeným 

okrajem vysazeným od těla směrem ven, dekorovaná umně provedeným rytým zdobením. Její 

tvar odpovídá obvyklé kompozici rituálních misek s vyvýšenou centrální částí dna. Vyvýšené 

dno má tvar komolého kuželu, který má tvarově i symbolicky vycházet z antických 

kamenných monumentů omfalos. 231  Tvar misky není zcela dostředný, zřejmě vlivem 

poškozením při používání. Průměr misky v nejužším bodě je 157 mm, zatímco v nejširším 

162 mm, na výšku má 47 mm. Plášť nádoby byl na dvou místech poškozen a vyspraven. 

Vzhledem k technice opravy se zřejmě jedná o historické řešení, čemuž napovídá mimo jiné i 

přítomnost rytého květinového zdobení na jedné z výplní (obr. 5). Rovněž zespodu v ploché 

části vyvýšeného dna jsou patrné stopy po opracování, které působí jako nezačištěná část 

povrchu misky z výroby. Některé misky bývají v tomto místě proděravěné, aby na ně mohl 

být přidělán malý kalíšek. To však nebyl a zřejmě ani neměl být případ této misky. Podobnou 

nedokonalostí ostatně trpí vícero misek i v této práci. Vyjma dvou poškození a jedné vady je 

nádoba v jednom místě okraje úmyslně provrtána. Děravění je umístěno do prostoru mezi dva 

nápisy tak, aby do dekoru zasahovalo co nejcitlivěji. Podobné vrtání se rovněž objevuje na 

více miskách a je pravděpodobné, že má spojitost s tradicí 40 klíčů (viz kapitola Islámská 

magie), které se někdy pomocí provázku přes takovéto dírky přivazovaly. 

Miska má tmavě-zlatavou barvu s občasnými fleky tmavšího odstínu. Rytý dekor je 

vyplněn černí, což oproti barvě těla misky vytváří esteticky působivý kontrast. Kompozice 

dekoru nádoby je ve vnitřní části tvořena nápisem na okraji misky a třemi pásy s nápisy na 

231 (Savage-Smith, 1997a, s. 77; Mleziva, 2015, s. 154) 
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těle nádoby. Jeden pás se nachází také na dně nádoby a 

na výduti. Typická je výzdoba hlavního pásu, kterou 

tvoří kartuše o tvaru na sebe navazujících vykrojených 

trojúhelníků, jejichž kompozice připomíná obláčky. 

Jednotlivé obláčky jsou orámovány jemným 

šrafovaným vzorem, který podobu obláčků ještě 

umocňuje. Obláčkový motiv na těchto miskách svou 

strukturou a členěním připomíná podobně 

strukturované vzory užívané například na bohatě 

zdobených kopulích mešit v perské232 či mamlúcké233 

architektuře a podobný vzor dekoru se místy rovněž 

vyskytuje i na jiných miskách ve světových sbírkách234. Dekor na těle vnější části misky 

18.083 je rozdělen do tří pásů, jak je u velké části rituálních misek obvyklé. Hlavní, prostřední 

pás vyplňuje 13 medailonů, v nichž jsou vyryty nápisy a další se nachází jak 

v trojúhelníkových kartuších mezi medailony, tak i na zbylých dvou pásech nad a pod 

hlavním pásem. Spodní část okraje nádoby a podstavec jsou zdobené jednoduchým rytým 

proužkováním. Spodní část dna je bez zdobení. 

Dekor misky je převážně textový. Na misce nenalezneme žádné figurální motivy a 

rostlinné jen sporadicky. Volný prostor vyplňují jednoduché ryté geometrické vzory. Hlavní 

umělecký dojem vytváří působivá obláčková výzdoba v kombinaci s rytým nápisem 

v nastaʿlīqu, vyvedeným ve čtyřech kartuších prokládaných rostlinným vzorem, který je vyryt 

i na jedné z výsprav na těle misky. Ve spodní části jsou významným dekorativním prvkem 

medailony a stylizované nápisy v prostoru mezi nimi. 

Nápisy jsou na misce vyryté velmi kvalitním, zkušeným stylem a jsou poměrně dobře 

čitelné. Kromě zmiňovaného duktu nastaʿlīq je nejpoužívanější dukt nasch. Text většinou 

zohledňuje i vokalizaci a jednotlivé pasáže textu jsou od sebe často odděleny pomocí symbolu 

ve tvaru hvězdy. Takové dělení není na miskách příliš obvyklé. Texty bývají buď oddělené 

basmalou, nebo na sebe volně navazují. Z vrchní strany misky se nápisy nachází na okraji, ve 

třech pásech na těle a dvou pásech na dně. Nápis na vyvýšeném dně má dva řádky. Zvnějšku 

232 Z těch nejznámějších perských motivů připomíná například dekor stropu jedné z kopulí mešity Šejcha 
Lutfulláha v Esfahánu. 
233 Pěkné ukázky jsou zobrazeny zde: (D'Avennes, 1999, s. 40) 
234 Téměř totožný dekor má tato miska: (British Museum, London, Mus. no. 1921,1025.5. [cit. 2019-06-22]. 
Dostupné zde); Obdobně také: (Christie's, London, "Indian and Islamic Works of Art", 2004, lot 163. [cit. 2019-
06-22]. Dostupné zde). Obdobný dekor má i (Museo d'Arte Orientale, Torino, Divination bowl. [cit. 2019-06-22]. 
Dostupné zde) a miska č. MTW192 publikovaná v (Savage-Smith, 1997a, s. 90). 

Obr. 5 | Detail oprav zvnějšku | NM – NpM, 
Praha, inv. č. N-5/18083  

29 
 

                                                 

https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=237841&partId=1&searchText=1921%2c1025.5&page=1
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-magic-medicinal-bowl-iran-17th18th-century-4363152-details.aspx
https://artsandculture.google.com/asset/divination-bowl/1AFt-BTalq6_EA


jsou přítomné tři pásy nápisů, z nichž prostřední je vyplněn na sebe navazujícími medailony 

vyplněnými textem.  

Nápis na okraji misky pokračuje i v horním pásu na těle nádoby a skládá se z Verše 

trůnu (2:255) a následujících dvou veršů ze súry Kráva (2:256-257). 

ھَ إِالَّ ُھَو اْلَحيُّ اْلقَیُّوُم ۚ َال تَأُْخذُهُ ِسنَةٌ َوَال  ُ َال إِلَٰ نَْوٌم ۚ لَّھُ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي اْألَْرِض ۗ َمن ذَا الَِّذي یَْشفَُع ِعندَهُ إِالَّ بِإِْذنِِھ ۚ  �َّ

ْن ِعْلِمِھ إِالَّ بَِما َشاَء ۚ َوِسَع ُكْرسِ  ِت َواْألَْرَض ۖ َوَال یَئُودُهُ یُّھُ السََّماَوایَْعلَُم َما بَْیَن أَْیِدیِھْم َوَما َخْلفَُھْم ۖ َوَال یُِحیُطوَن بَِشْيٍء ّمِ

 ۲۳٥ ِحْفُظُھَما ۚ َوُھَو اْلعَِليُّ اْلعَِظیمُ 

„Bůh - není božstva kromě Něho, živého, trvalého! Nepadá naň ani dřímota, ani spánek, Jemu 
náleží vše, co na nebesích je i na zemi! Kdo může se u Něho přimluvit jinak, než s dovolením 
Jeho? On zná, co je před rukama jejich i co je za zády jejich, zatímco oni neobejmou z vědění 
Jeho nic leda to, co On chce. Trůn Jeho obepíná nebesa i zemi a střežení jich mu potíží nečiní 
- On vznešený je a mohutný!“ 236 

Veršem 2:256 nápis pokračuje v pásu pod okrajem: 

ِ فَقَدِ  ْشدُ ِمَن اْلغَّيِ ۚ فََمن یَْكفُْر بِالطَّاُغوِت َویُْؤِمن بِا�َّ یِن ۖ قَد تَّبَیََّن الرُّ ُ  َال إِْكَراهَ فِي الدِّ اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوِة اْلُوثْقَٰى َال انِفَصاَم لََھا ۗ َو�َّ

 ۲۳۷ َسِمیٌع َعِلیمٌ 

„Nebudiž žádného donucování v náboženství! A již bylo jasně rozlišeno správné vedení od 
bloudění! Ten, kdo nevěří v Tághúta a věří v Boha, ten uchopil se rukojeti spolehlivé, jež 
nikdy se neutrhne. A Bůh je slyšící, vševědoucí.“ 238 

Nápis je v tomto pásu zakončen neúplným veršem 2:257: 

َن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر ۖ َوالَِّذیَن َكفَُروا أَْوِلیَاُؤُھُم الطَّا ُ َوِليُّ الَِّذیَن آَمنُوا یُْخِرُجُھم ّمِ َن النُّوِر �َّ إِلَى الظُّلَُماِتۗ   [ُغوُت یُْخِرُجونَُھم ّمِ

ئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ۖ ُھْم فِیَھا َخاِلدُونَ   ۲۳۹ ] أُولَٰ

„Bůh je ochráncem těch, kdož uvěřili, a dal jim vyjít z temnot ke světlu. Avšak ochráncem těch, 
kdož neuvěřili, jsou Tághútové, kteří je vyvedou ze světla [do temnot - a takoví budou ohně 
pekelného obyvateli a v něm budou nesmrtelní.]“ 240 

Směr písma v pásu s obláčkovým dekorem na těle nádoby je veden diagonálně ve 

svažitých sloupcích z pravého horního rohu do levého dolního, jak za sebou jednotlivé kartuše 

235 (Surah Al-Baqarah [2:255-257], 2016)  
236 (Korán, 2012, s. 475) 
237 (Surah Al-Baqarah [2:255-257], 2016)  
238 (Korán, 2012, s. 475) 
239 (Surah Al-Baqarah [2:255-257], 2016)  
240 (Korán, 2012, s. 475) 
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následují, takže při pohledu shora jednotlivé řádky připomínají vír. Tento styl psaní textů lze 

vzácně vysledovat i u některých babylonských rituálních misek.241  

Obsah nápisů pokračuje tam, kde předchozí část skočila, tedy zbytkem verše 2:257, po 

kterém následují postupně celé súry 109, 112, 113, 114 a nápis: 

 ] محمد [ىا] عليا الّـى[ بشر المؤمنینقریب و ]وفتح[بسم هللا الرحمن الرحیم نصر من هللا 

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného – vítěznou pomoc od Boha a blízké [vítězství]. 
Oznam věřícím zvěst radostnou! [Ó, rodino] Muḥammadova! [Ó,] ʿAlī!242 

Tento nápis je kompozicí tří nápisů. Po basmale následuje část pocházející z verše 61:13 a 

zbytek nápisu by mohl být zkratkou odkazující některou z šíʿitských modliteb. 

Spodní pás nese verše 51 a 52 ze súry 68 (Pero či Nūn): 

ْكَر  ا َسِمعُوا الذِّ   َویَقُولُوَن إِنَّھُ لََمْجنُونٌ َوإِن یََكادُ الَِّذیَن َكفَُروا لَیُْزِلقُونََك بِأَْبَصاِرِھْم لَمَّ

ْلعَالَِمینَ   ۲٤۳َوَما ُھَو إِالَّ ِذْكٌر لِّ

A nevěřící, když připomenutí slyší, div že pohledy tě neproklínají a hovoří: "On džiny je 
posedlý věru!" 
Však není to než připomenutí lidstvu všemu! 244 

Za veršem následuje fráze برحمتك (při Tvé milosti) a několik obtížně čitelných znaků. 

Koránský verš se na vnitřní straně misky objevuje ještě v nápise na vypoulení. V jeho vrchní 

části je uvedena modifikovaná část 39. verše 18. súry (Jeskyně): 

[...]  ُ ِ  ] ال حوك [َما َشاَء �َّ ةَ إِالَّ بِا�َّ   ] العالي [َال قُوَّ

[…] Nechť stane se, co Bůh chce, a není [ḥwk] ni moci kromě u Boha [velikého]!245 

Nápis na spodní části vypoulení je prosba k Bohu za požehnání pro Proroka a jeho rodinu: 

 العظیم ] كــمـیرح الطاھرین [ین ـ[ـبـ]ـمحمد الطی ] آلھ [وصل هللا على محمد و

Bože modli se za Muḥammada a jeho vznešenou, ctnostnou [rodinu]. [Smiluj] se nad Tebou 
Veliký. 

241 (The Schøyen Collection, MS 1911/2. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde) 
242 Tento nápis obsahuje rovněž jedna z misek v Safavid Magic Bowls. (Savage-Smith, 2003, s. 243). Překlad 
převzat z (Korán, 2012, s. 517). Nápis se vyskytuje také v: (Canaan, 2004, s. 132) 
243 (Surah Al-Qalam [68:51-52], 2016) 
244 (Korán, 2012, s. 159) 
245 Upraveno z Hrbkova překladu, (Korán, 2012, s. 273-274); Kořen „ḥwk“ v sobě nese význam „plést“, „tkát“, 
„proplétat se“. Podle Steingassova slovníku se používá se též v souvislosti s komponováním („spřádáním“) básní. 
V tomto kontextu by mohlo mít význam „sjednotit se (s Bohem)“. (Steingass, 1993, s. 304) 
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Zdobně vyrytý nápis v nastaʿlīqu okolo vyvýšeného dna obsahuje ve čtyřech kartuších volání 

Božích jmen, která se objevují v ʿAlqamově modlitbě246, jak je na rituálních miskách velmi 

časté. 

 یا رفیع الدرجات |یا ولى الحسنات  |یا كافي المھمات  |اضي الحاجات قا ی

Ó, Ty, jenž vyslyšuješ naše přání247 | Ó, Ty, kdož nás odměňuješ za naše snahy248 | Ó, pane 
dobrých skutků249 | Ó, Ty, jež máš povýšených hodností250 

Vnější či spodní strana misky má nápisy pouze na těle nádoby. Spodní strana kraje, 

podstavec, ani dno popsané nejsou. Text nápisů se od vnitřní strany liší v tom, že již 

neobsahuje koránské verše, ale modlitby. Vrchní pás obsahuje modlitbu za Boží požehnání 

Čtrnácti nevinným.251 Tato duʿāʾ252 se na kovových nádobách těší velké oblibě a je poměrně 

rozšířená. I v rámci tohoto katalogu je nápis v drobných obměnách vyryt na osmi nádobách.  

والسبطین الحسن والحسین وصل على زید العابدین علي اللھم صل على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتول فاطمة 
 المھدي اإلمام العسكري والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي والزكي احسن

 صاحب العصر والزمان وخلیفةي الھاد

Veliký Bože, modli se za Muṣṭafu Muḥammada, al-Murtaḍā253 Alīho, ctnostnou Fāṭimu254, 
jeho vnuky Hasana a Husajna a modli se Zajda al-ʿĀbidīna ʿAlīho, al-Bāqira Muḥammada, 
Sādiqa Ǧaʿfara, Kāẓima Mūsu, Riḍā ʿAlīho, al-Taqīho Muḥammada, al-Naqīho a az-Zakīho, 
Hasana al-ʿAskarīho a pravověrného imáma al-Mahdīho, vládce doby a času a chalífu.255 

246 (Supplication of AlQamah, b.r.) Dostupné zde. 
247 Kořen sloveso قضى (qaḍā) nabízí podle Wehrova slovníku vedle významu soudit též význam vyplňovat, 
poskytnout ad. (Wehr, 1994, s. 903); Překlady uvedené na portálu duas.org nabízí překlad „O Grantor of 
requests!“ nebo „O Fulfiller of wants and needs!“. (Supplication of AlQamah, b.r.). Na webu farsicalligraphy je 
fráze přeložena jako „Oh, Bestower of Desires.“ (Ya Qazi ul Hajat, or Ya Qadhi al Hajat Tile, b.r.) Dostupné zde.  
Neobvyklá forma „vyslyšuješ“ se vyskytuje i v Hrbkově překladu Koránu (3:38), byť jako překlad jiné fráze. 
Možností výkladu a překladu veršů je z teologického pohledu více. 
248 Překlad participia كافي (kāfī) je poměrně komplikovaný, nepříliš frekventovaná je také forma slova مھمات 
(muhimmāt). Jako překlad slova kāfī ve svém slovníku Penrice uvádí význam „protector“, možných významů je 
ovšem více. (Penrice, 1991, s. 126); Melikian-Chirvani volání překládá jako „O thou that requitest our tasks!“. 
(Melikian-Chirvani, 1982, s. 286); Můj překlad vychází z překladu na portálu duas.org, který nabízí překlady „O 
Savior from sufferings!“ a „O He who effectively support those who make sincere efforts!“. (Supplication of 
AlQamah, b.r.) 
249 (Lane, 1863, s. 575; Wehr, 1994, s. 209) 
250 Vyskytuje se i v Koránu v 40:15, přeloženo je jako „On povýšen je hodností, vládce trůnu“. (Korán, 2012, s. 
337); Obdobná fráze je i v (Spoer, 1938, s. 372). 
251 Čtrnáct nevinných, též možné přeložit jako Čtrnáct neposkvrněných. Persky „čahárda ma‘ṣúm“. Termín 
vychází z šíʿitského chápání role Prorokovy rodiny a Božího vedení jejich činů, a tedy jejich nemožnosti hřešit. 
Jde o modlitbu za Proroka, jeho dceru Fāṭimu a dvanáct šíʿitských imámů.; V práci o modlitbě referuji také jako 
o „modlitbě za Prorokovu rodinu“ nebo o „imámské modlitbě“.; Modlitba se vyskytuje i na dalších kovových 
nádobách, např. zde: (Melikian-Chirvani, 1982, s. 263, 281; The Fourteen Infallibles, 2001) 
252 arabsky modlitba 
253 ʿAlīho přízvisko lze přeložit také jako „Bohem požehnaného“. 
254 V textu je užito jejího přízviska al-Batūl. 
255 Tento nápis se na nádobách vyskytuje poměrně často. V Melikian-Chirvaniho Islamic Metalwork je uveden 
hned několikrát. V tomto nápisu je, u nádoby na s. 334 dokonce uvedena i datace. (Melikian-Chirvani, 1982, s. 
254, 282-283, 289, 291, 328, 334, 335, 337, 338) 
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Snad i díky sepjatosti imámské modlitby s časem a věčností bývá datace nejčastěji uváděna za 

ní. V medailonech na hlavním pásu je vyvedena tzv. Malá modlitba „Nādi ʿAlī“256 a za ní 

vyryto několik Božích jmen. 

تَِك یا محمد  |بِعَْظمتَِك یا هللا  َسیَْنَجِلي | َغٍمّ َوَھمٍّ  | ُكلُّ  |  فِي النََّوائِبِ  | َعْوناً لَكَ  | تَِجْدهُ  اْلعََجائِبِ  | نَاِد َعِلیّاً َمْظَھرَ  بِوَالیَتَِك یَا  |بنبوَّ
 الدرجاتیا رفیع  | ]...  [ |]  تكافر[  | ] المھینا [ |یا قاضي الحاجات  |]  ال هللا[  | ] مما[  | ] افوض امرا [ | َعِليُّ 

Volej k Alīmu, jenž zhmotňuje všechny divy, u nějž nalezneš své pomoci v neštěstí - všechny 
smutky a starosti odejdou! Díky Tvé Velikosti, ó Bože! Díky Tvému proroctví, ó Muḥammade! 
Pod Tvým opatrovnictvím, ó ʿAlī! Ó ʿAlī! Ó ʿAlī!257 

Za modlitbou následuje několik špatně čitelných slov, z nichž jsou spolehlivě 

rozeznatelná pouze dvě vznešená epiteta: „Ó, Ty, jenž vyslyšuješ naše přání“ a „Ó, Ty, jež máš 

povýšených hodností“. 

Poslední nápis na nádobě je v dolním pásu a nese nápis s doznáním Boží velikosti: 

]  تاا؟ رحـــم [ رحمتكیین رمن الشاھدین والشاك ۲٥۸لكاصدق هللا العلي العظیم وصدق رسولھ النبي الكریم ونحن على ذ
 ولغت هللا ۲٥۹راحمین

Bůh je vpravdě Veliký a vpravdě je Jeho poslem vznešený Prorok! My jsme tomu svědky a 
jsme vděčni za Tvé milosrdenství [ó, Nejmilosrdnější z] Milosrdných a [lġt Allāh] 

Někde na pomezí sémantických a dekorativních nápisů jsou krátká oslovení Boha, 

která se vyplňují trojúhelníkovité oblasti mezi medailony na hlavním pásu na vnější straně 

misky. Jde o tři střídající se stylizované nápisy, یا منان ,یا حنان a یا رب, které mají přímo oslovovat 

Boha a vedle toho plní též estetickou funkci. První fráze, „jā rabbi“ doslova znamená oslovení 

„[Ó] Pane!“, zbylé nápisy s obdobným významem využívají vznešených jmen 259F

260 

„Manān“ (Dobrodinec) a „Ḥanān“ (dosl. něha či láska). 

Pseudonápisy na této misce nejsou příliš četné a v podobě mystických nápisů psaných 

nějakou ze sad pseudopísma na misce ani nevyskytují. Apriori nesémantické jsou na nádobě 

pouze číselné řady rozmístěné dokola po obvodu nádoby v sekvencích po osmi číslovkách, 

256 V práci o ní též referuji jako o „modlitbě za ʿAlīho“. Malá modlitba s anglickým překladem je uvedena zde: 
(Na'adi Ali (sagheer), b.r.) Dostupné zde. Velká modlitba pro srovnání: (Nade Ali Kabeer, b.r.) Dostupné zde. 
257 Obdobně jako u modlitby k Prorokově rodině, i „malá modlitba“ je doložena na vícero nádobách a miskách. 
V Islamic Metalwork od Melikian-Chirvaniho je doložena přinejmenším na dvou nádobách. (Melikian-Chirvani, 
1982, s. 292, 337); Překlad nápisu (zřejmě od prof. Rudolfa Veselého) je k dispozici na CD: (Miska, inv. č. 
A12957, 2015) 
258 Pravopis s alifem odpovídá pravopisu na misce. 
259 Lane ve svém slovníku zmiňuje jako jeden z Božích přívlastků „arḥamu ar-rāḥimīna“ jako „The Most 
Merciful of those that have mercy“. (Lane, 1863, s. 1057) 
260 Používám termín „vznešená jména“, protože tato epiteta nepatří mezi obvykle uznávaných 99 krásných 
Božích jmen. Na rituálních miskách se velmi často vyskytují. (2001 ,أسماء هللا الحسنى) 
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které se v menších obměnách opakují. Jde o sadu perských číslic, jež ale využívá pouze pěti 

znaků, a to ۱,۲,۶,۷ a obráceného znaku ٦, ukončujícím každý z řetězců. 

Původ a datace misky je stejně jako v případech následujících misek nejistý a lze jej 

pouze odhadovat ze sekundárních znaků. Těch je na misce hned několik. Prvním znamením 

pro dataci je tvar vyvýšeného dna, který je v tomto případě typický pro mladší, post-

safíjovské misky. Tento typ misek se vyráběl zřejmě od konce 17. století asi do začátku 20. 

století. Miska má technicky kvalitně vyvedený dekor s propracovanou kompozicí a snaha o 

estetickou kvalitu je patrná i na dobových výspravách, z čehož lze usuzovat, že jde v rámci 

tohoto typu misek o starší předmět, jelikož tyto kvality na pozdějších miskách ustupují. Na 

misce jsou vyvedena také mystická čísla. Nejde však o propracované pseudonápisy se 

speciálními znakovými sadami. Už jejich přítomnost svědčí o starším původu. Na základě 

těchto poznatků a na základě porovnání s podobnými miskami 261  bych dataci misky 

odhadoval na polovinu 18. století. 

Původ misky je v tomto případě určit snazší. Na základě výskytu šíʿitských modliteb 

mezi nápisy lze určit, že miska byla určena šíʿitskému publiku. Vzhledem ke stylu 

kaligrafického nápisu na dně nádoby v duktu nastaʿlīq pak již lze s poměrně velkou mírou 

pravděpodobnosti identifikovat původ misky jako íránský, o čemž svědčí rovněž podoba 

číslovek v rituálních nápisech.262 

  

261 Z výše uvedených nádob je přibližně datována nádoba z katalogu Christie’s: (Christie's, London, "Indian and 
Islamic Works of Art", 2004, lot 163. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde). Velmi podobná miska z British Museum 
uvádí původ v Lucknow. (British Museum, London, Mus. no. 1921,1025.5. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde) 
262 Perština používá oproti arabštině poněkud upravený soubor číselných symbolů. Od arabských číslovek se liší 
symboly pro čísla 4 (۴ oproti arabské ٤), 5 (۵ oproti ٥) a 6 (۶ oproti ٦). 
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18.079 – Miska s obláčkovou výzdobou a zodiakem 

Původní název:  
Geografický celek: Blízký východ 
Země: 
Stát:  
Oblast: 
Lokalita:  
Datace: Patrně 19. století 
Rozměry: výška 51 mm; průměr 165 mm 
Materiál: Mosaz 
Technika: Tepaný, rytý 
Instituce: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum 
Inventární číslo: N-5/18079 
Rok akvizice: 1948 
Sběratel: Neuveden  
Popis: Miska se zvýšeným dnem, po celé ploše zdobená rytými nápisy a figurálním 
dekorem astrologických znamení zvěrokruhu umístěných v medailonech v hlavním pásu 
po obvodu misky. 

 
Miska 18.079 patří k typu misek s „obláčkovou“ výzdobou. S výše uvedenou miskou 

18.083 sdílí řadu společných rysů, zejména v materiálu, barvě, tvaru a kompozici dekoru. 

Tvar této mosazné nádoby je v důsledku mechanického poškození poněkud deformovaný. 

Poměrně nápadné jsou tyto deformace při pohledu shora a z profilu, kde lze sledovat rozdíly 

ve výšce nádoby. V nejširším místě má miska průměr 165 mm při výšce 52 mm. Poškození 

misky se vztahuje jen na tvarové deformace a drobnou prasklinu uprostřed, jinak je miska 

technicky v dobrém stavu. Miska má vyvýšený střed dna, podstavec a vysazený okraj. 

Vyvýšené dno má tvar komolého kužele s mírně zakulacenou vrchní hranou. Vrchol 

vyvýšeného dna je zdoben dekorem. Ze spodní strany má vyvýšené dno pouze důlek. Obě 

jeho strany jsou bez nápisů. Podobně jako u misky 18.083 je okraj nádoby v jednom místě 

proděravělý, a je možné, že tudy býval provlečen provázek se klíčky, který se nám 

nedochoval. 

Dekor misky je převážně textový a jeho jednotlivé ryté elementy jsou zatřeny černí, 

takže na zlatavém povrchu dobře vyniknou. Miska nese v dekoru velmi silnou analogii 

s miskou 18.083. Nejdominantnějším dekorativním prvkem je typická obláčková výzdoba na 

těle misky. Její motiv se v různých variacích promítl i na okraji misky a na vyvýšeném dně; 

přítomen je ovšem pouze na vrchní straně misky. Vnější strana této nádoby je vyvedena 

v obvyklé třípásové kompozici se středním pruhem vyplněným medailony. Ty v tomto 

případě obsahují výzdobu v podobě dvanácti znamení zvěrokruhu. Kvalita jejich provedení a 

množství detailů je podstatně nižší než na miskách z vrcholného období. Přesto lze na 

jednotlivých obrazech spolehlivě identifikovat typické schematické rysy, které znamením 
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umělci přisuzovali. Jiným výrazným prvkem dekoru jsou kaligrafické nápisy ve čtyřech 

kartuších, vyryté na dně misky dokola kolem vyvýšeného dna. Jejich písmo vychází z duktu 

nastaʿlīq. Esteticky tento nápis oproti obdobnému nápisu na předchozí misce mírně strádá, a 

to především kvůli nižšímu kontrastu mezi nápisem a jeho pozadím. Zbylé kurzívní nápisy 

jsou vyvedené v duktu nasch psaném volnější „zavěšenější“ formou.263 Zajímavě provedené 

je pozadí jednotlivých elementů s nápisy, které je vždy vyplněné tečkovaným rytým „šumem“, 

který zdálky vytváří dojem vícebarevného dekoru. 

Nápisy na vnitřní straně pláště jsou přítomny na těle a na dně nádoby; na okraji však 

chybí. Na těle misky se nachází tři pásy s nápisy a na dně jeden pás s kaligrafickým nápisem, 

rozděleným do čtyř kartuší. Vrchní nápis je zřejmě kombinací několika různých koránských 

veršů. Čitelné úseky obsahují zejména dvě následující pasáže. V prvním případě jde o verš 

20:110: 

 ۲٦٤ھم وما خلفھم وال یحبطون بھ علمالم ما بین أیدییع

 „On zná, co je před nimi i co je za nimi, zatímco oni to nemohou obsáhnout ve svém 
vědění.“265  

Druhý čitelný úsek je řetězec „ سماوات وما في األرضالما في  “, což je fráze, která se vyskytuje 

v několika koránských verších a dá se přeložit jako „to, co je v nebi i to, co je na zemi“.265F

266 

Hlavní pás obsahuje text zakomponovaný do nad sebe vrstvených kartuší ve tvaru 

obláčků. Obláčky jsou vyplněné textem, který není, na rozdíl od 18.083, veden v diagonálních 

liniích, nýbrž po vodorovných řádcích. Text obsahuje koránské súry 109, 112, 113 a 114 a 

dále verše ze súry Kráva, 2:256 a část verše 2:257. Jednotlivé súry od sebe nejsou oddělené 

basmalou ani jiným způsobem, ale volně na sebe navazují.  

Nápis na spodním pásu je výše zmíněnou modlitbou za Prorokovu rodinu. Text 

modlitby je nekompletní a končí po jméně imáma an-Naqīho.  

Kaligrafický nápis na dně se vyznačuje vysokou stylizovaností textu a je vyveden do 

čtyř kartuší. Nápisy v kartuších obsahují zvolání k Bohu, ve dvou vzájemně protilehlých 

kartuších jsou vyvedená oslovení Boha „یا قاضي الحاجات“ a „یا كافي المھمات“, tedy „Ó, Ty, jenž 

vyslyšuješ naše přání“ a „Ó, Ty, kdož nás odměňuješ za naše snahy“. Obě oslovení se na 

rituálních miskách objevují velmi často. Nápisy na zbylých dvou kartuších nejsou, s výjimkou 

Božího jména (هللا) v jedné z nich, většinou čitelné. 

263 O „zavěšený nasch“, tedy nastaʿlīq v tomto případě nejde, typické proporce písma i absence ligatur typických 
pro nastaʿlīq nápisům chybí.  
264 (Surah Taha [20:110], 2016) 
265 (Korán, 2012, s. 186) 
266 Jde například o verše 3:29, 4:131, 4:132, 20:6, 34:1, 45:13 a další. 
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Na spodní straně misky jsou tři pásy s nápisy. Spodní strana okraje, podstavec, ani dno 

nejsou popsané. Nápis ve vrchním pásu je technicky dobře vyveden v duktu nasch. Jednotlivé 

glyfy jsou do povrchu vyryty kurzívně, což při použitém písmu a jeho výšce evokuje příjemný 

„vzdušný“ zjev nápisu. Pro potlačení přílišné prázdnoty mezi slovy využil jeho autor techniku 

zdobení pozadí pomocí rytých dekorací a čar (viz obr. 6). Nápis obsahuje modlitbu za 

Prorokovu rodinu (překlad uveden u misky 18.083) a začíná nad symbolem lva.  

Nápis v prostředním pásu je vyveden mezi medailony. Text začíná basmalou v oblasti 

mezi býkem a blíženci, která uvádí „oteviratelku Koránu“ súru al-Fātiḥa: 

ِحیمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ  بِْسِم �َّ

ِ َرّبِ ا  ْلعَالَِمیَن اْلَحْمدُ ِ�َّ

ِحیمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ  الرَّ

ینِ   َماِلِك یَْوِم الدِّ

 إِیَّاَك نَْعبُدُ َوإِیَّاَك نَْستَِعینُ 

َراَط اْلُمْستَِقیمَ   اْھِدنَا الّصِ

الِّینَ   ۲٦۷ِصَراَط الَِّذیَن أَْنعَْمَت َعلَْیِھْم َغْیِر اْلَمْغُضوِب َعلَْیِھْم َوَال الضَّ

„Ve jménu Boha milosrdného, slitovného. 
Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého, 
Milosrdnému, Slitovnému, 
vládci dne soudného! 
Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme, 
veď nás stezkou přímou, 
stezkou těch, jež zahrnuls milostí Svou, ne těch, na něž jsi rozhněván, ani těch, kdo v bludu 
jsou.“268 

Zajímavé je, že přes veškerý svůj význam se súra al-Fātiḥa na jiné misce v tomto 

souboru nevyskytuje. Přednost před ní obvykle v kontextu rituálních misek mají poslední tři 

koránské súry, kterým bývají přisuzovány léčivé schopnosti.  

Po súře al-Fātiḥa následuje část Malé modlitby za ʿAlīho, „Nādi ʿAlī“. Modlitbu 

obsahuje i třetí nápis ve spodním pruhu, kde je znovu uvedena modlitba za Čtrnáct nevinných. 

Tento nápis začíná pod vyobrazením kozoroha. Na rozdíl od jiných nádob nejsou na této 

misce žádné pseudonápisy ani mystické číselné nápisy.  

Již výše jsem zmiňoval nápadnou podobnost 18.079 s 18.083, zejména v podobě 

obláčkové výzdoby. Podobný, geometricky uspořádaný dekor na nádobách není neobvyklý a 

objevuje se i na starých miskách asi od 14. století. V případě starých misek mívá podobné 

267 (Surah Al-Fatihah [1], 2016) 
268 (Korán, 2012, s. 109) 

38 
 

                                                 



rozložení dekoru souvislost s reprezentací konstrukčních architektonických prvků, jako jsou 

arkády na nádvořích mešit. 269  Jiné misky s pravidelným opakujícím se vzorem čerpají 

inspiraci jinde a jejich vzory jsou různě komplikované. Existují misky s jednoduchým 

šestiúhelníkovým vzorem270, misky s o něco složitějším vzorem o pravidelném cibulovitém 

tvaru 271  i misky s komplikovanými tvary rámované rostlinným dekorem 272 . Obláčková 

výzdoba je jedním ze specifických používaných vzorů a kromě dvou misek z Náprstkova 

muzea se její obdobná forma vyskytuje na dvou dalších známých miskách.273 

Na miskách 18.079 a 18.083 (spolu s miskou č. 1921,1025.5 z British Museum) je 

vedle stejného motivu pozoruhodná prakticky zcela totožná kompozice jednotlivých prvků 

dekoru na obou stranách. Nabízí se proto otázka vzájemné spřízněnosti těchto nádob. Rozdíly 

ve stylu nalezneme v detailech. V první řadě jde o odlišnosti ve stylu písma a jeho zdobení, a 

to jak kaligrafického, tak kurzívního. To poukazuje na rozdílné autory misek. Písmo na 

nádobě 18.083 se zdá být dílem o něco zkušenějšího rytce. Stylově je odlišné členění textu, 

kdy miska 18.083 používá poměrně neobvyklé grafické oddělovače – stejné lze ovšem nalézt 

na výše zmiňované misce z British Museum.274 Výčet rozdílů by mohl pokračovat. Na druhou 

stranu je velká podobnost rozložení jednotlivých textů v kompozici nádob: na podobných 

místech se vyskytují modlitby a na podobných koránské verše, což poukazuje na existenci 

nějakého společného vzoru, který obě misky měly. Na základě těchto rozdílů a podobností lze 

soudit, že miska 18.079 pochází ze stejného regionu jako ta výše uvedená. Zřejmě ale 

nevznikly ve stejné dílně, byť jistě měly předobraz v jiných nádobách tohoto typu. Vzhledem 

k o něco hůře provedeným detailům obrysů dekoru na misce 18.079 bych odhadl, že miska 

18.079 vznikla o něco později, než miska 18.083, asi během první poloviny 19. století. I tato 

miska byla určena pro šíʿitskou klientelu a nejspíše byla vyrobena na území dnešního 

Íránu.275 

  

269 Ve sbírce Náprstkova muzea jde o nádobu 19.890, ze zahraničních sbírek pak například tato: (British 
Museum, London, Mus. no. OA+.2518. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde).  
270 Jako například tato miska (Michael Backman Ltd, London, "Rare Antique Asian, Islamic & Colonial 
Decorative Arts", Inv. no. 725. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde) 
271 (Museo d'Arte Orientale, Torino, Divination bowl. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde) 
272 (Bonhams, London, "Islamic and Indian Art", 2014, lot 213. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde). Obdobně 
MTW192 publikovaná v (Savage-Smith, 1997a, s. 90). 
273 (British Museum, London, Mus. no. 1921,1025.5. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde); (Christie's, London, 
"Indian and Islamic Works of Art", 2004, lot 163. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde) 
274 Nakolik lze soudit z fotografií dostupných online, vykazují miska z British Museum a miska 18.079 mnoho 
společných znaků, které by mohly naznačovat společný původ. Bližší studium Britské misky by mohlo přinést 
zajímavé informace o vzniku obou misek. 
275 Na misce jsou též vyobrazení zodiaka podobné jako na misce (Chiswick Auctions, "Islamic & Indian Art 
including Carpets", lot 251. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde) 
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18.082 – Miska s magickými čtverci 

Původní název:  
Geografický celek: Blízký východ 
Země: 
Stát:  
Oblast:  
Lokalita:  
Datace: Patrně 19. století 
Rozměry: výška 58 mm; průměr 154 mm 
Materiál: Mosaz 
Technika: Tepaný, rytý 
Instituce: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum 
Inventární číslo: N-5/18082 
Rok akvizice: 1948 
Sběratel: Neuveden  
Popis: Rituální miska se zvýšeným dnem, po celé ploše zdobená rytými nápisy a dvěma 
motivy búte, provedenými v zrcadlové kompozici. 

Miska 18.082 je mosazná miska o průměru 152 mm a výšce 47 mm se špinavě 

zlatavým zbarvením. Nádoba má ploché dno, z nějž vystupuje vyvýšené dno ve tvaru 

komolého kužele, dále podstavec a vysazený okraj. Stav misky je velmi dobrý, na povrchu 

nejsou patrné žádné výspravy ani poškození textu vlivem opotřebení. Tvar misky je 

deformovaný jen mírně. Okraj je v jednom místě proděravěn. Specifickými poznávacími 

prvky, které tuto misku odlišují od ostatních misek ve sbírce, jsou ledvinovité, vzájemně 

zrcadlově symetrické ornamenty nazývané „búte“276 a přítomnost dvou magických čtverců na 

vnitřní straně misky.  

Dekor misky je symetricky komponovaný na dvě stejné poloviny. Jeho střed tvoří 

ledvinovitý ornament, který z každé strany obklopuje medailon. Medailon na pravé straně od 

každého ze dvou ornamentů je vyplněn magickým čtvercem, takže vůči sobě stojí medailony 

s magickými čtverci a bez nich naproti do kříže. Symboly „búte“ a medailony bez čtverců 

tvoří prostor pro text. V rámci dekorace však ani medailony, ani ornamentální kartuše nejsou 

příliš dominantní a ztrácí se v textu, jímž je povrch nádoby ozdoben. Jde tedy o takzvané 

„nepravé kartuše“, které slouží pouze dekoračnímu účelu. Text v nich obsažený je pouze 

pokračováním textu mimo ně; kartuše text nijak nezvýrazňují a tvoří pouze grafické rozdělení. 

Kompozice spodní strany je velmi podobná ostatním miskám. Obsahuje dvanáct medailonů a 

text v prostoru mezi nimi. Medailony na spodní straně jsou oproti vrchní straně ještě méně 

zřetelné a chybí jim jasnější oddělení od okolního textu, s nímž tak snadno splývají. Dekor je 

276 (Paisley (design), 2001) 
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podbarven černou barvou a jeho kontrast s pozadím je dobrý, některé obrysy jsou však velmi 

mělce vyryté. 

Dekor je pouze textová, figurální výzdoba se nevyskytuje. Florální motivy jsou pouze 

naznačeny v podobě tvaru (a spoje) ornamentů na vnitřní straně nádoby. Ve třech pásech mezi 

okrajem a nápisem na těle nádoby, mezi nápisem na těle nádoby a dnem nádoby a na 

vyvýšeném dně, tedy v místech, kde by na starších miskách nejspíše byly přítomny mystické 

nápisy nebo čísla, se vyskytují ryté čárové dekorace, sestávající z opakujících se znaků „VII“. 

Stejný dekor se vyskytuje i zezdola na spodní straně okraje, v pásu pod ním a v pásu na dně 

nádoby. 

 
Obr. 10 | Detail motivu búte a magického čtverce | NM – NpM, Praha, inv. č. N-5/18082 

Speciální místo v dekoru zaujímají magické čtverce. Na každé straně misky je jeden a 

jsou vůči sobě diagonálně převrácené. Jde o takzvané Platonské čtverce, tvořené mřížkou 3x3 

a obsahují číslice. Perská forma číslovek napoví o íránském původu misky. Čtverce jsou 

následující: 

۱۸ ۶ ۲ 
۱۶ ۱۲ ٥ 
 ۱۲ ۱٥ ۶ 
Tab. 1 

۱٥ ۱۸ ۶ 
۱۶ ۱۶ ۲ 
۱۲ ۱۸ ۶ 
Tab. 2 

Práce s magickými čtverci je komplikovaná disciplína a není předmětem této práce, 

proto zde uvádím pouze základní propočet těchto čtverců, jejichž výsledky je z hlediska práce 

se čtverci, třeba brát s rezervou. 

Součet hodnot řádků a sloupců v prvním čtverci (Tab. 1) dává ve třech případech 

výsledek 33, což by mohlo odkazovat na 99 krásných Božích jmen. Při součtu součtů hodnot 

ze všech řádků a sloupců v první tabulce, dostanu v obou případech shodně číslo 92, který by 
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mohlo odkazovat na 92. súru (súra noci). Při stejném postupu v případě druhého čtverce (Tab. 

2), dostaneme součty 109, které nese súra Nevěřící, která patří k častým nápisům na rituálních 

miskách. Nutno podotknout, že postup práce s většinou magických čtverců je mnohem 

náročnější a nelze vyloučit, že i tyto čtverce skrývají ještě další významy.277 

Na této misce jsou na vnitřní straně nápisy na okraji, těle a dně nádoby, z vnější strany 

se pak vyskytují pouze na jejím těle. Jak již bylo uvedeno výše, kartuše ani medailony tvoří 

pouze grafické rozdělení dekoru, ale neobsahují text, na který by byla kladena emfáze.  

Na okraji misky jsou verše 1 až 7 (nedokončena) ze súry Já sín (36): 

 یس

 َواْلقُْرآِن اْلَحِكیمِ 

 إِنََّك لَِمَن اْلُمْرَسِلینَ 

ْستَِقیمٍ   َعلَٰى ِصَراٍط مُّ

ِحیمِ   تَنِزیَل اْلعَِزیِز الرَّ

ا أُنِذَر آبَاُؤُھْم فَُھْم َغافِلُوَن  ِلتُنِذَر قَْوًما  مَّ

   ٢٧٨] َال یُْؤِمنُونَ  [لَقَْد َحقَّ اْلقَْوُل َعلَٰى أَْكثَِرِھْم فَُھْم 

„Já sín. 
Při Koránu moudrém, 
tys vskutku z vyslanců jedním, 
po stezce přímé jdoucím, 
mocným a slitovným seslaném, 
abys varoval lid, jehož otcové varováni nebyli, takže jsou lhostejní. 
A uskutečnilo se již slovo Naše nad většinou z nich - však nevěří oni.“279 

Na těle nádoby jsou vyvedeny kompletní súry 97, 112 a Verš trůnu (2:255). Na dně je 

uvedena modlitba za ʿAlīho (Nādi ʿAlī). 

Nápis na spodní straně misky v medailonech nese variantu modlitby za Prorokovu rodinu, po 

níž následuje řetězec přímluv k Bohu, který zřejmě vychází z uzdravující modlitby tradující se 

k Maliku ibn Anasovi: 

 ۲۸۰الرحمن الرحیمبسم هللا  |بسم هللا [...]  |افي بسم هللا المع |بسم هللا الكافي  |بسم هللا الشافي 

Ve jménu Boha uzdravujícího | Ve jménu Boha odměňujícího | Ve jménu Boha odpouštějícího | 
Ve jménu Boha […]| Ve jménu Boha milosrdného, slitovného 

277 Do detailu se magickými čtverci zabývá W.S. Andrews. (Andrews, 1917) 
278 (Surah Ya-Sin [36], 2016) 
279 (Korán, 2012, s. 216)  
280 Podobný nápis je zmíněn i v (Canaan, 2004, s. 134). 
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Prostor mezi medailony je vyplněn voláními k Bohu منانیا  ,یا حنان  a  ّیا رب (jā Manān, jā 

Ḥanān a jā Rabbi), která se v těchto místech objevují často a která hrají napůl dekorační roli. 

Obdobné nápisy na vnitřní straně pláště vyplňují zbývající prostor v medailonu kolem 

magické tabulky. Jiné mystické nápisy a pseudonápisy nejsou přítomny. 

Soudě dle podoby, typu a kompozice dekoru misky lze usuzovat, že miska pochází asi 

z poloviny 19. století, což lze odhadovat i dle o něco horší technické kvality zpracování oproti 

starším miskám. Miska obsahuje šíʿitské nápisy, ale také motiv búte, který je oblíbený i dál na 

východ od Íránu. Původ misky by tedy mohl být též afghánský či indický.281 

  

281 Indického původu je patrně i tato miska, která má podobný tvar i motivy búte: (Michael Backman Ltd, 
London, "Rare Antique Asian, Islamic & Colonial Decorative Arts", Inv. no. 725. [cit. 2019-06-22]. Dostupné 
zde) 
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https://www.michaelbackmanltd.com/archived_objects/725-indian-islamic-magic-bowl/


 

Obr. 11 | Miska 

 

Obr. 12 | Miska 

  

Obr. 11 a 12 | Miska 
 
Národní muzeum - 
Náprstkovo muzeum 
asijských, afrických a 
amerických kultur,  
inv. č. N-5/18081 
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18.081 – Miska s drátovanou výzdobou 

Původní název: 
Geografický celek: Blízký východ 
Země: 
Stát:  
Oblast: 
Lokalita: 
Datace: Patrně 19. století 
Rozměry: výška 43 mm; průměr 145 mm 
Materiál: Mosaz 
Technika: Tepaný, rytý 
Instituce: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum 
Inventární číslo: N-5/18081 
Rok akvizice: Neuvedeno 
Sběratel: Neuveden  
Popis: Miska se zvýšeným dnem, po celé ploše zdobená rytými nápisy. 

Miska 18.081 je 43 mm vysoká mosazná miska o průměru pouhých 145 mm. Má 

vysazený okraj, vyvýšené dno ve tvaru komolého kužele a podstavec. Technikou zpracování a 

špinavě zlatavým zbarvením materiálu trochu připomíná misku 18.082 nebo 20.986. Tvar 

misky je velmi pravidelný: tvarové deformace jsou pouze minimální, miska má na několika 

místech lehce ohnutý okraj a na jednom místě rytím proděravělý plášť. Nápadným prvkem 

jsou výrazné pravidelné stopy po opracování, viditelné hlavně na spodní straně nádoby. Mají 

podobu symetrických souběžných čar pod okrajem a na vnější straně pláště.  

Celá plocha misky s výjimkou spodní části okraje a dna je pokryta rytým textem. 

Technika písma je – ať už záměrně, či nikoli – hrubá a nepříliš opracovaná. Grafické prvky na 

misce jsou marginální a poměrně nevýrazné. Na vnitřní straně pláště chybí jakékoli výrazné 

grafické prvky jako kartuše, medailony nebo stylizované kaligrafické nápisy. Vnější strana má 

obvyklou kompozici složenou z pásu medailonů s meziprostorem vyplněným dekorativním 

textem, komponovanou ovšem pouze do jednoho pásu. Jak bývá obvyklé u tohoto typu 

zdobení, tvar medailonů drží zejména text a hranice medailonů jsou spíše naznačené velmi 

úzkými a mělkými rýhami. Text na vnitřní straně je členěn do buněk, oddělených do tabulky 

mřížkou ve tvaru vlnovky, či drátu. Mřížka má dokola 17 segmentů ve dvou řádcích a jeden 

segment je vyplněn většinou jedním či dvěma slovy. Stejným způsobem je členěn text na dně 

nádoby. Jednotlivé oblasti textu jsou od sebe odděleny dekorativními pásy se znaky „V“ a „I“. 

Vyvýšené dno je bez nápisu, zdobené diagonálním šrafováním. Zdobení spodní části misky je 

volnější a ponechává více prostoru mezi jednotlivými nápisy. Stylově k vrchní části příliš 

neladí, nikde není užito šrafování a s výjimkou spodní strany dna ani vzor drátované mřížky.  
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Nápisy jsou vzhledem k použitému stylu velmi obtížně čitelné. Detaily jednotlivých 

glyfů jsou často špatně zpracované a glyfy spolu splývají. Je také možné, že na misce 

pracovalo více rytců. Nápisy na vnější straně misky působí méně kostrbatým dojmem a jejich 

písmo je snáze čitelné; o použití nějakého konkrétního duktu ovšem nelze hovořit.  

Texty se na misce vyskytují na vrchní straně na okraji nádoby a po jednom pruhu na 

těle a na dně misky. Vyvýšené dno není popsané. Nápisy jsou stejně jako u ostatních 

předmětů převážně koránského původu. Na okraji misky je uvedeno prvních šest veršů 36. 

súry Já sín. Na těle je uveden Verš trůnu (2:255) a první tři verše súry 112. Jednotlivé části 

nápisu jsou uspořádány do políček tabulky, oddělených od sebe „drátěným“ vzorem. Směr 

čtení je shora dolů a následně zprava doleva. Na obrázku níže je uvedena ukázka textu 

z Verše trůnu. Obrázek (obr. 13) demonstruje styl nápisů na těle nádoby. Nápis uvádí pasáž:  

َوَما فِي اْألَْرِض ۗ َمن ذَا الَِّذي یَْشفَُع ِعندَهُ إِالَّ بِإِْذنِِھ ۚ یَْعلَُم  ]...[
 ۲۸۲ ]...[ ] بَْیَن أَْیِدیِھمْ  [َما 

„[Jemu náleží vše, co na nebesích je] i na 
zemi! Kdo může se u Něho přimluvit jinak, 
než s dovolením Jeho? On zná, co je [před 
rukama jejich]“283 

Ve vnitřní části nádoby se ještě nachází nápis 

na dně. Ten je členěn do deseti buněk a 

obsahuje jména Proroka, jeho rodinných 

příslušníků a několik dalších veskrze 

nečitelných slov. 

 ما ھو |]  القرآن [ |م ]  اـ ـتـ ـر كـ د [ |ز ] ـ یـ و [ |]  حسین [ |]  فاطمة [ |علي  |محمد  |هللا 

Allāh | Muḥammad | ʿAlī | [Fāṭima] | [Ḥusajn] | [wjz] | [dktrām] | [al-Qurʾān] | mā huwa (co 
je on) 

Na vnější straně jsou v medailonech a prostoru mezi nimi uvedené verše 113:1-5 a 

114:1-4, které jsou ve vykrojených trojúhelnících alternovány osloveními „jā Ḥanān“, „jā 

Manān“ a „jā Rabbi“. 

Zdobení misky je velmi prosté a miska tak zanechává spíše horší umělecký dojem. 

Nádoba působí, že je produktem méně zdatného rytce, nebo že pochází z levnější produkce. O 

tom kromě nedostatečně opracovaného písma mohou svědčit i občasné opravy špatně 

282 (Surah Al-Baqarah [2:255-257], 2016) 
283 (Korán, 2012, s. 475) 

Obr. ۱۳ | Detail drátované výzdoby a nápisu na těle nádoby 
| NM – NpM, Praha, inv. č. N-5/18081 
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vyvedených glyfů nebo pravidelné stopy na struktuře materiálu misky, které působí dojmem 

strojově opracovaného materiálu. 

Celkové zmenšování misek (tato miska je vůbec nejmenší ve sbírce Náprstkova 

muzea) a zhoršování technické kvality zpracování je obecný rys pozdějších misek, byť 

například svérázný styl písma nelze zcela vyloučit jako svébytný a uvědomělý umělecký 

prostředek. Podle rysů, které miska nese, by se její výroba nejspíše dala odhadovat do období 

druhé poloviny 19. století nebo přelomu 20. století. Zajímavá může být otázka jejího původu. 

Miska nevykazuje znaky typické pro šíʿitské misky, a může tedy pocházet z širšího regionu. 

Podobné misky lze najít na území Sýrie, Turecka a snad i v Egyptě, kde byly buď vyráběny, 

nebo kam byly vyváženy z Íránu. Pro přesnější určení chybí referenční misky z těchto 

regionů.284 

  

284 Jediná reference, která se týká vzoru zdobení, je tato miska afghánského původu (WJM Antiques, Item ref. IA 
1036. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde)  
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http://www.wjmantiques.com/564065/an-unusual-islamic-brass-magic-bowl-divination-healing-bowl-19th-c-afghanistan-northern-india/


 

Obr. 14 | Miska 

 

Obr. 15 | Miska 

Obr. 14 a 15 | Miska 
 
Národní muzeum - 
Náprstkovo muzeum 
asijských, afrických a 
amerických kultur,  
inv. č. N-5/20986 
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20.986 – Miska s kalíškem a súrou Já sín 

Původní název:  
Geografický celek: Blízký východ 
Země:  
Stát:  
Oblast:  
Lokalita:  
Datace: Patrně 19. století 
Rozměry: průměr 212 mm; výška 67 mm 
Materiál: Mosaz 
Technika: Tepaný, rytý 
Instituce: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum 
Inventární číslo: N-5/20986 
Rok akvizice: Neuvedeno 
Sběratel: Neuveden  
Popis: Miska se zvýšeným dnem, na kterém je umístěna menší miska zdobená po okraji 
obdélníkovými závěsy, po celé ploše zdobená rytými nápisy. 

Miska 20.986 je ve sbírce Náprstkova muzea jednou ze dvou misek s přidělaným 

kalíškem. Jde o mosaznou misku čisté zlatavé barvy o rozměrech 211 mm v průměru a 67 mm 

na výšku. Vyjma přítomnosti kalíšku je její tvar velmi podobný všem dříve uvedeným 

miskám. Nádoba má vysazený okraj, podstavec a vyvýšené dno ve tvaru komolého kužele, na 

němž je přidělaný kalíšek. Kalíšek má na sobě celkem 36 otvorů pro přichycení drátěných 

háčků, jejichž pomocí jsou na misku zavěšeny malé kusy plíšků, tzv. klíčky. Jednotlivé klíčky 

jsou malé, přibližně obdélníkové kusy plíšků bez zvláštního zdobení. Na misce jich stále visí 

27 a mají symbolizovat 40 klíčů.285 K misce je kalíšek přidělán pomocí nýtu na spodní straně. 

Ze spodní strany lze uvnitř vyvýšeného dna pozorovat stopy po letování části s kalíškem. 

Miska se dochovala ve velmi dobrém stavu bez poškození či deformací. Oproti miskám bez 

kalíšku chybí vrtaný otvor na okraji misky, což podporuje výše uvedenou tezi o obecnější 

praxi přidělávání klíčků k rituálním miskám.  

Z vnitřní strany dodržuje miska pětistrannou kompozici, v níž se střídá pět medailonů 

s prostorem vyplněným textem mezi nimi. Textový dekor je na celé misce zcela dominantní. 

Figurální či rostlinné motivy, pseudonápisy ani grafické zdobení komplexnějšími 

geometrickými vzory na misce nejsou přítomny. Zdobení misky je veskrze velmi jednoduché. 

Nejvýraznějším grafickým prvkem je kaligrafický nápis na dně, vyvedený písmem podobným 

duktu ṯuluṯ a dále kaligrafické nápisy v medailonech ve stejném duktu. Z vnější strany je 

přítomná obvyklá kompozice medailonů, doplněných textem v trojúhelnících mezi medailony. 

285 Více o nich v kapitole o magii nebo v Umění kovu. (Mleziva, 2015, s. 154-5) 
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Medailonů je na vnější straně dohromady dvanáct. Nad i pod medailony na této straně jsou 

navíc kaligrafické nápisy taktéž psané ṯuluṯem.  

Z vrchní strany lze nápisy rozdělit na nápis na okraji nádoby, tři pruhy na těle a 

kaligrafický nápis na dně. Připevněný kalíšek, vyvýšené dno ani klíčky zavěšené na kalíšku 

nejsou zdobené žádným dekorem. Absence zdobení svědčí o tom, že byl kalíšek součástí 

nádoby už ve chvíli, kdy nápisy vznikaly, nebo se s jeho přítomností počítalo. Potenciální 

přítomnost kalíšku během rytí dekoru může ovšem také být důvodem toho, proč není 

kaligrafický nápis na dně vyveden do přílišných detailů a je špatně čitelný. Nápisy na spodní 

straně jsou distribuovány ve třech pruzích na těle nádoby. Spodní strana okraje, vnější strana 

podstavce a dno jsou pak dekorovány pomocí rytých čar.  

Celý text na vnitřní části nádoby obsahuje verše ze súry Já sín. Tuto súru otevírá 

prvními deseti verši nápis na okraji nádoby. Súra dále pokračuje na vrchním pásu na těle 

nádoby, a to od verše 36:11 až po část verše 18, přičemž je z textu vynechán 16. verš. Text 

dále pokračuje na těle v nápise mezi medailony. V tomto prostoru je text komponován vždy 

do tří až pěti sloupců, v nichž je veden shora dolů, přičemž ze súry Já sín jsou zde uvedené 

pouze pasáže některých veršů, které se navíc opakují. Ve druhém pásu tedy nejprve pokračuje 

verši 36:18-32 text z pásu nad ním. Na ně navazují verše 36:41-43, dále 36:24-30. Následují 

verše 36:30-32, znovu se opakující verše 36:41-43 a pasáž pak končí verši 36:24-26. Tyto 

verše pak pokračují ve spodním pásu verši 36:26-30. Tímto na nádobě nápisy ze súry 36 

končí. Na dně je vyveden již zmiňovaný obtížně čitelný kaligrafický nápis. 

Na těle nádoby se dále nachází medailony, které obsahují v kaligrafii vyvedená Boží 

epiteta (obr. 15 a 16): 

 یا رحمن الرحیم  | عالم الخفیاتیا  | یا ولي الحسنات | یا كافي المھمات |یا قاضي الحاجات 

Ó, Ty, jenž vyslyšuješ naše přání | Ó, Ty, kdož nás odměňuješ za naše snahy | Ó, pane dobrých 
skutků | Ó, Ty, kdož znáš věci skryté | Ó, Milosrdný, Slitovný  

Tato epiteta se svým provedením podobají „kaligrafickým pečetím“, o kterých mluví 

E. Savage-Smith.286  

Nápisy na vrchním a spodním pásu na vnější straně jsou vyvedené zdobně kaligraficky, 

ale jejich význam je jen obtížně srozumitelný. Spolehlivě čitelné jsou jen útržky textu, a proto 

zde jeho přepis neuvádím. Je možné, že jde pouze o ozdobný text bez sémantického významu. 

S menší pravděpodobností, by také mohlo jít o text psaný arabským písmem v jiném jazyce, 

například persky. 

286 (Savage-Smith, 2003, s. 243)  
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Lépe čitelné jsou texty ve dvanácti medailonech v prostředním pásu. I v tomto případě 

jde o pasáž oslovující Boha: 

یا  |]  یا سبوح [ |]  یا تافي [ |]  یا وافي [ |]  یا وفى [ |]  یا یرنان [ |یا سبحان  |یا برھان  |یا غفران  |یا منان  |ا حنان ی
 قدوس یا |بدوح 

Přepis těchto nápisů je následující:  

jā ḥanān | jā manān | jā ġufrān | jā burhān | jā subḥān | [ jā jarnān ] | [ jā wafī ] | [ jā wāfī ] | 
[ jā tāfī ] | [ jā subūḥ ] | jā budūḥ | jā quddūs 

Některá z těchto jmen se 

objevují i na jiných nádobách, 

oblíbená jsou zejména první dvě. 

Některá z těchto oslovení patří 

mezi krásná Boží jména a Boží 

přívlastky (Quddūs, Wāfī, Subūḥ, 

Burhān, Ḥanān a Manān) 287, jiné 

s nimi sdílí kořen a používají se 

v náboženském kontextu jinými 

způsoby (Subḥān, Ġufrān, Wafī)288. 

Slovem budūḥ se označuje 

magický čtverec a už samotné 

zvolání „jā budūḥ“ má disponovat 

magickou mocí. 289  Význam slov 

tāfī a jarnān je nejistý a může jít o 

chybu ve čtení nápisu.290 

Dno ze spodní strany obsahuje tři symetricky rozmístěné ryté motivy, vzdáleně 

připomínající tabulky o dvou řádcích. Jde však zřejmě o dekoraci nebo o skicu 

nedokončeného rytého dekoru. Jednotlivé buňky těchto tabulek jsou vyplněné rytými čárami. 

Vzhledem k přítomnosti kaligraficky vyvedených „pečetí“ na těle misky, lze 

spekulovat o možném určení pro komunální účely, což by dokazoval i velký průměr misky, 

 (2001 ,أسماء هللا الحسنى) 287
288 Subḥān má jinak význam „chvála“, Ġufrān „odpuštění“, wafī se používá jako adjektivum ve významu 
„spolehlivý“. 
289 (Canaan, 2004, s. xxv; Leoni, 2016b, s. 53) 
290 Boží jména a diskuze o jejich použití je k dohledání např. zde: (2001 ,أسماء هللا الحسنى) 

Obr. 16 | Detail kaligrafické pečeti jā qāḍī al-ḥāǧāt | NM – NpM, Praha, 
inv. č. N-5/20986 
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který tak pojme více tekutiny pro více lidí. 291  Tato miska, společně s druhou miskou 

s přidělaným kalíškem, patří mezi největší rituální misky ve sbírce Náprstkova muzea. Podle 

stylu nádoby a jejího stavu lze předpokládat, že jde o předmět z pozdější doby a dle 

pravidelné struktury materiálu na dně nádoby nelze vyloučit ani možnost její průmyslové 

výroby. Kompozice dekoru není příliš propracovaná ani komplikovaná, byť se dá soudit, že 

autor nápisů byl zkušený. Jeho zkušenost dokresluje zejména nápis na okraji misky, který je 

velmi pěkným příkladem dobrého technického provedení nápisů: text je začištěný, jednotlivé 

znaky a nápisy velmi dobře dodržují vzájemné poměry a samostatné glyfy jsou málokdy 

opravovány. Zaoblení znaků je velmi jemné a na některých je dokonce i naznačena rozdílná 

šířka linií. Text psaný na těle nádoby je proveden o něco méně kvalitně, přesto i tak dosahuje 

velmi vysoké úrovně; obdobně jsou na tom i kaligrafické nápisy v duktu ṯuluṯ. Celá miska 

působí jako snaha dosáhnout co nejvyššího a nejkvalitnějšího zpracování v době, kdy se již 

obecně misky přílišných kvalit nevyráběly. Miska pochází pravděpodobně z konce 19. století 

nebo z počátku 20. století. 

Na misce zcela chybí rysy typické pro šíʿitskou produkci, mohlo by se tedy jednat o 

nádobu vyrobenou v Íránu pro export, nebo o misku pocházející přímo z některého 

západnějších regionů. Rituální misky s připevněným kalíškem se poměrně často objevují v 

arabsky hovořících regionech, v Sýrii, Libanonu a Egyptě.292 

  

291 (Savage-Smith, 2003, s. 243) 
292 Podobné misky jsou často nabízeny v online aukcích a antikvariátech jako například tato miska (Ebay, 
"Antique Islamic Brass Magic Bowl Divination Medicinal Bowl". [cit. 2019-06-22] Dostupné zde) 
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Obr. 17 | Miska 

 

Obr. 18 | Miska 

  

Obr. 17 a 18 | Miska 
 
Národní muzeum - 
Náprstkovo muzeum 
asijských, afrických a 
amerických kultur,  
inv. č. N-5/A/2900 
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A2900 – Miska s kalíškem a zodiakem 

Původní název:  
Geografický celek: Blízký východ 
Země:  
Stát:  
Oblast:  
Lokalita:  
Datace: Patrně 18. století 
Rozměry: průměr 212 mm; výška 62 mm 
Materiál: Mosaz 
Technika: Tepaný, rytý 
Instituce: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum 
Inventární číslo: N-5/A/2900 
Rok akvizice: Neuvedeno 
Sběratel: Neuveden  
Popis:  Rituální miska se zvýšeným dnem, na kterém je umístěna menší miska, zdobená po 
okraji závěsy. Miska je zdobena rytými nápisy v ploše i v medailonech. Na dně uvnitř 
misky je jedenáct znamení zvěrokruhu. Na dně nádoby je pouze kurzívní vlastnický nápis. 

Miska A2900 je druhou miskou s připevněným kalíškem ve sbírce Náprstkova muzea. 

Tvarově je předchozí misce velmi podobná a spolu s ní patří mezi největší rituální misky 

v tomto katalogu. Její průměr je 212 mm a výška 63 mm. Miska má podstavec, vysazený 

okraj, který je o něco širší než u ostatních misek, a vyvýšené dno ve tvaru komolého kuželu, 

na nějž je přidělán kalíšek ze stejného materiálu, z jakého je tělo misky. Miska je vyrobena 

z mosazi s vysokým obsahem zinku a má tmavě hnědou barvu. Miska se dochovala ve 

špatném stavu. Úzká tepaná mosaz je na jedné straně misky proděravělá. Stejným poškozením 

trpí i kalíšek, na němž je navíc vidět výsprava v podobě šroubku, kterým je kalíšek k misce 

připevněn. Kalíšek také postrádá část klíčků, které na něj byly zavěšeny. Z původních dvaceti 

se jich dochovalo třináct přímo na misce a jeden oddělený. Taktéž podstavec misky nese 

stopy poškození – byť mírnější – a je na několika místech hrbolatý. 

Dekor nádoby kombinuje textové a grafické prvky – ty mají jednak formu kartuší a 

medailonů, významnou složku dekoru ale rovněž představují figurální motivy, představované 

znameními zvěrokruhu. Nejvýznamnějším (a nejvýraznějším) znamením je symbol ryb, 

umístěný v medailonu na těle nádoby jako protiváha ke kaligrafickému nápisu „ یا قاضي

(jā qāḍī al-ḥāǧāt, obr. 21) “الحاجات 292F

293. Ostatní symboly zvěrokruhu jsou vyryty na dně nádoby 

a jsou tak z větší části zakryty kalíškem a z něj visícími klíčky. Medailony jsou na těle nádoby 

dva a stojí proti sobě. Prostor po obvodu misky mezi nimi vyplňuje 11 kartuší v kapkovitém 

tvaru búte. Pět z nich se nachází na jedné straně, zbylých 6 na druhé. Kartuše jsou součástí 

textu, který pokrývá celé tělo nádoby a text jimi volně prochází. Nápisy je zdoben i okraj 

293 „Ó, Ty, jenž vyslyšuješ naše přání“ 
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nádoby, boky vyvýšeného dna i vnitřní část kalíšku. Text v kalíšku je strukturován do 

podobné drátěné mřížky jako na misce 18.081. Z vnější strany se nachází obvyklá třípásová 

kompozice dekoru. Vrchní pás je vyplněn textem, spodní pás obsahuje pouze ryté čáry. 

Hlavní, prostřední pás je po obvodu vyplněn 10 opakujícími se medailony. Také 

trojúhelníkové výseče mezi medailony jsou vyplněny textem. Spodní strana okraje žádné 

nápisy neobsahuje, stejně tak ani podstavec. Na dně je vyrytý vlastnický nápis. 

Technická kvalita dekoru není valná, podobně jako u ostatních misek tohoto typu. 

Volná místa jsou vyzdobená rytým čárovým dekorem a suplují tak roli pseudonápisů na 

starších exemplářích rituálních misek. Medailony a kartuše na těle protíná na vnitřní straně 

misky asi centimetr pod okrajem dvojitá rytá linie, jako kdyby miska původně byla připravena 

na jiný dekor. Obdobně je bez ohledu na přítomnost této linie vyryt i kaligrafický nápis, což 

mu rovněž ubírá estetickou kvalitu. Rozložení jednotlivých grafických prvků na těle není 

pravidelné, prvky se vzájemně protínají nebo mezi sebou mají nepravidelně široké mezery. 

Rezervy má i písmo, jehož některé glyfy splývají s dekorativními grafickými prvky, nejsou 

dokončené a podobně. Miska je navíc vyrobena z tenkého materiálu, takže ryté nápisy nejsou 

příliš hluboké, a přestože jsou vyplněné černí, snadno se na povrchu nádoby ztrácí a mají 

oproti němu jen malý kontrast.  

Nápisy jsou na misce situované podobně jako na jiných nádobách. Tělo nádoby 

pokrývají dva pásy s nápisy, dno je bez nápisů, ale obsahuje medailony s jedenácti symboly 

zvěrokruhu (obr. 22). Naopak vyvýšené dno ozdobeno je, což svědčí o tom, že kalíšek byl na 

misku umístěn až po dokončení dekorací nádoby. Samotný kalíšek je zdoben dvěma pásy 

nápisů. Vrchní je dvouřádkový s textem psaným dostředným směrem (proti směru 

hodinových ručiček); text uprostřed má naopak odstřednou orientaci (po směru hodinových 

ručiček). Vnější plášť obsahuje dva pásy nápisů, spodní strana okraje a podstavec jsou 

nezdobeny, dno zůstává bez dekoru, přítomen je pouze vlastnický nápis.   

Nápis na okraji nádoby obsahuje koránský text ze súry Já sín, verše 36:1-12. Text dále 

pokračuje na těle nádoby vlevo od medailonu s kaligrafickým nápisem. Kromě veršů 36:15-

16 súra 36 plynule pokračuje až ke 31. verši, který končí těsně před druhým medailonem. Za 

ním pokračuje verš dvěma slovy, كم أھلكنا („kolika [pokolením před nimi] jsme zahynout 

dali“)293F

294, na něž zcela přirozeně navazuje asi v polovině verš 36:21. V této linii se súra Já sín 

ubírá až k verši 27, po kterém následují postupně Verš trůnu (2:255), súra 112 a další text, 

zřejmě jeden či dva koránské, blíže nespecifikované verše, které text v pásu uzavírají. 

294 (Korán, 2012, s. 217) 

56 
 

                                                 



Na vyvýšeném dně se nachází dva řádky nápisů, kvůli kalíšku je však čitelný pouze 

spodní řádek. Ten obsahuje nápis z 81. verše 17. súry, kterému předchází obtížně čitelná 

pasáž:  

 ۲۹٥َجاَء اْلَحقُّ َوَزَھَق اْلبَاِطُل ۚ إِنَّ اْلبَاِطَل َكاَن َزُھوقًاو -] [...] هللا  لھم بحق [ 

„s Pravdou [jim] […] Bůh - A sesíláme v Koránu to, co lékem je i milosrdenstvím pro věřící, 
však nespravedlivým to jen ztrátu zvětšuje.“296 

Nápisy v kalíšku jsou vyryty ve dvou identických řádcích. Jde opakování Božích jmen a 

Božích přívlastků. Některé z nich jsou špatně čitelné: 

یا  |]  صتفان یا [ |]  غفران یا [ |]  رحون یا [ |یا سلطان  |]  نحیان یا [ |یا رحمان  |]  زھان[ یا  |یا حنان  |یا منان 
 ] دبان یا [ |]  ریحان یا [ |]  رحوان [

Přepis oslovení je následující: 

jā manān | jā ḥanān | jā [zahhān] | jā raḥmān | jā [naḥjān] | jā sulṭān | jā [ruḥūn] | jā ġufrān 
| jā [ṣutfān] | jā [raḥwān] | jā [rajḥān] | jā [dabbān] 

V nápise jsou tři často se opakující Boží jména (Manān, Ḥanān a Raḥmān), dvě 

oslovení se vyskytují i na jiných nádobách, nebo se používají v náboženských kontextech 

(Sulṭān a Ġufrān). Významy ostatních slov i jejich přesné čtení jsou nejisté. V tomto nápisu se 

nachází zajímavá paralela s předcházející miskou, která rovněž obsahuje podobný typ nápisu. 

Ostatní misky také některá z těchto jmen uvádí, ale ne v takové šíři a takovém množství. 

Na dně kalíšku se nachází další nápis, ale je prakticky nečitelný. Text v jedné části 

splývá s barvou dna a v jiné části přes něj vede prasklina. 

Nápisy jsou přítomny oboustranně i na jednotlivých klíčcích, jsou však z větší části 

nečitelné vlivem mechanického opotřebení. Zajímavé je, že nápisy na klíčcích jsou napsané 

různými styly písma. Jeden typ písma se podobá duktu riqʿa, který se nikde jinde na misce 

nevyskytuje; jiný typ písma více připomíná nápisy na těle misky. Nápis je čitelný pouze na 

jediném z klíčků. Nápis není tolik poškozený a stylem připomíná písmo textů na misce. Je 

možné, že byl vyryt jako oprava staršího, nečitelného nápisu. Text na něm uvedený je: 

 ۲۹۷قل أعوذ برب الفلق

„Rci: "Utíkám se v ochranu Pána záře jitřní“298 

295 (Surah Al-Isra [17:81], 2016) 
296 (Korán, 2012, s. 259) 
297 (Surah Al-Falaq [113], 2016)  
298 (Korán, 2012, s. 616) 
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Jedná se o začátek 113. súry. 

 

Vrchní pás na vnější straně působí dojmem, že byl vyryt ve spěchu. Některé glyfy jsou 

zvláštně klopené a na některých místech jsou zřejmé chyby. O propracovaném stylu nelze 

mluvit. Obsahem nápisu je zkrácená varianta modlitby za Prorokovu rodinu. Text v pásu 

s medailony obsahuje poslední tři koránské súry 112, 113 a 114. Text těchto súr prochází i 

prostorem mezi medailony. Na misce se nikde neobjevují pseudonápisy. V místech, kde by se 

daly nalézt, jsou pouze vyryté čáry, zřejmě aby opticky evokovaly přítomnost nápisů a 

zaplnily prázdná místa. 

Kvůli špatnému stavu a tmavšímu zbarvení působí miska starší, než předchozí 20.986, 

dochovaná ve výborném stavu. Tvarem a zpracováním dekoru se předchozí misce (potažmo i 

miskám 18.081 a 18.082) významně podobá, byť můžeme nalézt zřetelné odchylky, například 

co se šíře okraje misky týče. Velmi rozdílný oproti předchozí misce je pak zejména motiv 

dekoru na vnitřní straně, což ale není v tomto případě pro určení stáří rozhodující faktor. Tím 

je již dříve uvedený vlastnický nápis: 

 

 ۱۲۸۰ہ صغرا سلطان سنة ـصاحبــ

Vlastník Suġrā Sulṭān, roku 1280 

Obr. 19 | Detail nápisu na 
klíčku | NM – NpM, Praha, 
inv. č. N-5/A/2900 

Obr. 20 | Vlastnický nápis na 
misce | NM – NpM, Praha, 
inv. č. N-5/A/2900 
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To znamená, že předmět byl vyroben nejpozději roku 1863.299 Zajímavou informací 

z hlediska historie nádoby je i to, že vlastníkem předmětu byla žena, Suġrā. Nápis ہصاحبـــ  na 

nádobě je na konci zřejmě úmyslně „zvlněný“, aby nedával příliš najevo „citlivou“ informaci 

o vlastníkovi. Dal by se tedy číst – správněji – i jako صاحبتھ (ṣāḥibatuhu), tedy majitelka.299F

300 

Otázka stáří se separátně týká ještě klíčků, které mají o něco tlustší materiál než zbytek misky 

a nápisy na nich působí dojmem, že mají jiný původ než zbytek misky. Otázkou, na niž se 

odpověď nedozvíme je, jestli pochází z jiné misky a jestli jsou tedy starší než zbytek misky, 

nebo jestli byl pro jejich tvorbu použit jiný materiál. Jejich tvar a velikost je na rozdíl od 

klíčků z misky 20.986 různý. Jejich stav také působí zvláštně – nápisy na nich budí dojem, že 

jsou setřené vinou častého dotyku. Miska je však poměrně malá a podobný typ poškození by 

se zajisté projevil i na stěnách misky, zde se však nenachází stopy, které by tuto teorii 

podporovaly. Lze proto hádat, že přinejmenším některé klíčky mohou pocházet z nějaké starší 

misky a zde byly pouze opětovně použity. Na misce se nachází dílčí znaky, které značí, že je 

šíʿitského původu. Miska tedy byla nejpravděpodobněji vyrobena v Íránu. 

  

299 Jiné čtení, na které mě upozornil prof. Veselý, by mohlo znamenat rok 1960. Vzhledem ke všem znakům této 
nádoby jde sice o velmi nepravděpodobný údaj, který ovšem z hlediska paleografie stojí za zmínku. Rodilí 
mluvčí (zejména v Egyptě) mají tendenci psát číslici 3 jako ٢, což je standardně znak pro 2. Číslici 2 pak 
obvykle píšou jako zrcadlově převrácené ٦. „Standardní“ číslici pro 3, ٣, nepoužívají, což může být matoucí. 
Více informací, včetně příkladu lze nalézt například zde: (Green, 2012) 
300 Na tuto zajímavost mě rovněž upozornil prof. Veselý. 

Obr. 22 | Detail nápisu jā qāḍī al-ḥāǧāt | NM – NpM, 
Praha, inv. č. N-5/A/2900 

Obr. 21 | Symbol lva na zvěrokruhu | NM – NpM, Praha, 
inv. č. N-5/A/2900 
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Misky s konvexním vyvýšeným dnem: Safíjovské misky 

 
Obr. 23 | Miska 

 
Obr. 24 | Miska 

  

Obr. 23 a 24 | Miska 
 
Národní muzeum - 
Náprstkovo muzeum 
asijských, afrických a 
amerických kultur,  
inv. č. N-5/A/12957 
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A12957 – Miska s protnutými kruhy a zodiakem 

Původní název:   
Geografický celek:  Blízký východ 
Země:  Írán 
Stát:   
Oblast:   
Lokalita:   
Datace:  Konec 16. století 
Rozměry: průměr 20 mm; výška 57 mm 
Materiál:  Bronz 
Technika:  Tepaný, rytý 
Instituce:  Národní muzeum - Náprstkovo muzeum 
Inventární číslo:  N-5/A/12957 
Rok akvizice:  Neuveden 
Sběratel:  Neuveden 
Popis:  Rituální miska, po celé ploše zdobena rytým geometrickým dekorem a 
kaligrafickými i kurzivními nápisy.  

Jedinou dosud publikovanou miskou ve sbírce je A12957, která byla součástí výstavy 

o Praze z doby Rudolfa II. v roce 1997.301 Misku v rámci příprav na tuto výstavu studoval 

prof. Veselý, který přečetl a přeložil texty na ní vyryté a upřesnil dataci misky. Při popisu 

misky jsou využity jeho poznatky.  

Tato bronzová miska má tmavě měděnou barvu s červeno-zlatavými přechody. 

V průměru měří 199,5 mm a na výšku 59 mm. Na první pohled se od misek uvedených 

v předchozí části odlišuje velmi propracovaným dekorem z obou stran a konvexním, 

zaobleným vyvýšeným dnem, který tuto misku pojí s následujícími dvěma miskami. Tvarem 

zbytku těla ale jinak příliš nevybočuje od ostatních dosud uvedených misek: miska má vedle 

vyvýšeného dna také vysazený okraj a podstavec. Miska je zachovalá a ve velmi dobrém 

stavu. Na nádobě nelze pozorovat tvarovou deformaci. Okraj je málo výstředný, takže si 

miska zachovává podobný průměr po celém obvodu okraje. Střed dna je na rozdíl od mnoha 

jiných misek při pohledu zespod hladký. Okraj misky také není nikde provrtaný. Jediné 

znatelné poškození vzniklo pravděpodobně během rytí dekoru: plášť misky je na těle na třech 

místech proděravělý, jde však o velmi malé, na první pohled takřka nepostřehnutelné otvory.  

Dekor obsahuje celou škálu prvků a vyznačuje se vynikajícím řemeslným 

zpracováním. Nejčastějším grafickým vzorem je motiv kružnic, které se po dvanácti opakují 

ve vnitřní i spodní části nádoby. Ve vnitřní části se kružnice vzájemně protínají a v mezikruží 

vytváří kartuše pro koránské verše. Na spodní straně pak stojí samostatně a vytváří medailony, 

301 (Fučíková, 1997, s. 163, obr. II/151); Informace z: (Miska, inv. č. A12957, 2015) 
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v nichž jsou vyvedená znamení zvěrokruhu. 302  Na spodní části u dna je v jednom pásu 

rostlinný motiv, obepínající dokola celou nádobu. Rostlinné zdobení je přítomno také na 

pozadí každého z medailonů se znameními zvěrokruhu. Šlahouny rostliny zde tvoří dva až tři 

soustředné kruhy, které rámují jednotlivé symboly. Ze šlahounů vyrůstají listy nebo trny a 

obvykle jsou zakončeny jedním nebo dvěma květy. Znamení zvěrokruhu na této misce patří 

k vůbec nejlépe provedeným v tomto katalogu. Podoba jednotlivých znamení je vyvedena 

v klasickém islámském stylu, a to včetně všech obvyklých detailů a prvků, které byly 

jednotlivým znamením vkládány. To platí například pro znamení lva, na jehož pozadí je 

vyobrazeno Slunce s obličejovými rysy – obvyklý prvek zdůrazňující panovníkovu moc 

(obr. 27). 303  Neméně významným prvkem dekorace jsou kaligrafické nápisy vyvedené 

v duktu „perského ṯuluṯ“. 304  Na tomto typu misek je patrná hra s reliéfem odlišujícím 

jednotlivé prvky výzdoby. Kaligrafické nápisy a vyobrazení symbolů zvěrokruhu jsou 

zdůrazněné tak, že vystupují nad pozadí, ostatní nápisy jsou naopak do pozadí vyryty.  

Nápisy se na misce nachází na okraji, dále v kartuších na těle nádoby, v jednom pásu 

na dně nádoby a na vyvýšeném dně. Na spodní části je přítomen pouze jeden pás ve vrchní 

třetině těla misky a tři magické obdélníky zespodu na dně nádoby. Kurzívní nápisy jsou psané 

duktem nasch, kaligrafické nápisy pak v perské variantě duktu ṯuluṯ. Nápisy přečetl, 

zpracoval a přeložil prof. Veselý. Níže uvádím výsledky jeho práce, rozšířené o mé poznámky, 

dodatky a postřehy. 

Okraj nádoby je popsán nápisy v duktu nasch. Jedná se o koránské verše ze súry 48. 

Text na těle je distribuován podle kartuší, v nichž se různé pasáže střídají. V kartuších o tvaru 

vypouklé čočky jsou uvedeny verše ze súry Já sín (36:1-40). V kartuších s dovnitř vydutým 

tvarem se střídají číselné mystické nápisy a koránské verše. Jde o kratší úseky textů, v nichž 

jsou nápisy poměrně zhuštěné, což komplikuje čtení. Nachází se zde obvyklé súry 112, 113 a 

114, po nichž následují verše ze súry 9, 9:128-129 a verše 68:51-52305. Po těchto třech verších 

následuje obtížně čitelná pasáž, která se zřejmě skládá z několika částí: obsahuje zřejmě 

překlenovací pasáž, která není Koránského původu, část verše, zřejmě 2:110 a nápis Allāh 

ʿAlī Muḥammad, po němž následuje basmala. Okruh nápisů uzavírá verš 33:25.306 

302 Tento motiv je užit na obdobné misce z Brooklyn Museum: (Brooklyn Museum, New York, Acc.no. 
1989.149.11. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde). Téměř úplně stejná miska je miska z Freer Gallery of Art: (Freer 
Gallery of Art, Washington, Acc.no. S1997.38. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde). 
303 (Carboni, 1997, s. 33) 
304 (Miska, inv. č. A12957, 2015) 
305 V původním popisu je chybně uveden verš 52:68, ale takový verš neexistuje; jedná se o chybu při přepisu. Jde 
o verš 68:52. 
306 Prof. Veselý mezi tyto verše zařadil také 36:11-12, na ty jsem však mezi těmito nápisy nenarazil.  
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Pasáž z verše 2:110 je následující:  

َ بَِما تَْعَملُوَن بَِصیرٌ  ]تَِجدُوهُ [ ِ ۗ إِنَّ �َّ  ۳۰۷ِعندَ �َّ

„[to, co] u Boha naleznete – a Bůh jasně vidí, co děláte“308 

Tato pasáž se ovšem v různých obměnách v Koránu vyskytuje častěji, a je tedy možné, že si ji 

autor převzal do vlastního textu.  

Následující pasáž je ze súry 33 obsahuje tato slova: 

ُ اْلُمْؤِمنِیَن اْلِقتَاَل ۚ َوَكانَ  ُ الَِّذیَن َكفَُروا بِغَْیِظِھْم لَْم یَنَالُوا َخْیًرا ۚ َوَكفَى �َّ ُ قَِوی�ا َعِزیًزا َوَردَّ �َّ َّ�۳۰۹ 

A odrazil Bůh nevěřící zlobou naplněné, aniž dosáhli něčeho dobrého. A ušetřil Bůh věřícím 
bojování a Bůh věru je silný, mocný.310 

Pás na dně nádoby s nápisem, vyvedeným kaligraficky ve čtyřech kartuších, nese variantu 

modlitby k ʿAlīmu. Prof. Veselý ji přepsal a přeložil následujícím způsobem:  

 „bi-wilājatika jā ʿAlī yā ʿAlī ya ʿAlī | maẓhar al-ʿaǧāʾib | kun ʿawnan lanā fī an-nawāʾib | 
kullu hamm wa ġamm sajanǧali!“311 

„Svou všemohoucností, ó, ´Alí, ó, ´Alí, ó, ´Alí, | Ty, jenž jsi manifestací všech divů | buď nám 
ku pomoci v čemkoliv, co nás potká | odežeň od nás všechny starosti a smutky.“312 

Z vnější strany se nachází pouze jeden arabsky psaný nápis. Jde o kaligrafický nápis, 

který uvádí modlitbu za Čtrnáct nevinných. Kromě něj jsou zespodu na dně vyryté tři magické 

tabulky s kombinací čísel a (zřejmě) znaků. 

Nesémantické, mystické nápisy jsou na misce zastoupeny v poměrně velké míře. Na 

spodní straně vyplňují prostor mezi medailony, na vnitřní straně zase vyplňují každou čtvrtou 

kartuši, respektive každou druhou dovnitř vydutou kartuši, a jsou vyryty také na spodní straně 

okraje misky. Stejné znaky se vyskytují také na třech magických tabulkách o formátu 2x4 na 

dně misky. Sada znaků užitá v takových nápisech využívá zejména čísla v kombinaci 

s mystickými znaky přejatými z arabské abecedy. Takové znaky nejsou použity kurzívně, 

307 (Surah Al-Baqarah [2:110], 2016) 
308 Interpretováno z (Korán, 2012, s. 456) 
309 (Surah Al-Ahzab [33:25], 2016) 
310 (Korán, 2012, s. 549) 
311 Přepis nápisu převeden na normu používanou v této práci. 
312 Srv. s vlastním překladem autora u misky 18.083. Tento přepis je uveden pro srovnání. Uvedený přepis 
modlitby obsahuje chyby, které následně reflektuje překlad. Přepis má jiné frázování, než modlitba obvykle mívá, 
vynechává uvození modlitby „nādi ʿAlījan“, před „maẓhar al-ʿaǧāʾib“ a špatně přepisuje „ʿawnan laka“ jako 
„ʿawnan lanā“. (Miska, inv. č. A12957, 2015) 
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nýbrž samostatně, a mají stejnou výšku jako okolní znaky.313 Nejčastěji se vyskytují glyfy 

 Číselné znaky odpovídají perské sadě číslic, ale .“ھـ„ vzácněji stylizované ,“ح„ a “ال„

nevyskytují se číslice „۰“ a „۵“.313F

314  

Prvkem nacházejícím se na pomezí sémantických nápisů a dekorativních vzorů je 

zdobení vyvýšeného dna, které obsahuje ve čtyřech opakováních do svastiky komponovaný 

kaligraficky vyvedený nápis محمد یا على یا  (Ó, ʿAlī! Ó, Muḥammade!). 

Na misce se nachází hned několik 

různých znaků, dokládajících její původ. 

Rituální misky s konvexním vyvýšeným 

dnem vznikaly v Íránu za dynastie Safíjovců, 

kteří vládli v 16.-18. století. Za jejich vlády 

dosáhla výroba rituálních misek vrcholu 

řemeslného a uměleckého zpracování, což 

lze na této misce velmi dobře pozorovat. 

Íránský původ této misky dokládají také 

šíʿitské nápisy, podoba duktu písma v 

kaligrafických nápisech a perské číslovky 

v pseudonápisech a magických tabulkách na 

dně nádoby. Tato konkrétní miska pochází 

nejspíše z konce 16. století. Tento odhad je podstatně střízlivější a pravděpodobnější než u 

velmi podobné misky z British Museum315, jejíž původ je odhadnut na 15. století. Tuto trojici 

uzavírá nejslavnější z těchto misek, miska č. S1997.38 z Freer Gallery of Art316, jejíž vnitřní i 

vnější dekor, velikost i detaily zdobení (včetně např. zdobení vyvýšeného dna a rozložení 

magických čtverců na dně) jsou v podstatě totožné s dekorem misky A12957. Detailnější 

průzkum všech tří předmětů by byl zapotřebí, ale ze vzájemné podobnosti lze soudit, že 

přinejmenším miska z Freer Gallery of Art a miska z Náprstkova muzea mohou být produkty 

stejné dílny.317 

313 Existují i takové sady, které se skládají čistě ze samostatně psaných (nenapojovaných) znaků arabské abecedy, 
takové nápisy ale obyčejně nesou význam. Neobvyklý styl zápisu má takovým textům zřejmě zvýšit magický 
účinek. Více v: (Canaan, 2004, s. 153) 
314 Obdobná sada znaků se vyskytuje i v pseudonápisech na misce 18.084 (viz níže). 
315 (British Museum, London, Mus. no. 1902,0812.1. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde)  
316 (Freer Gallery of Art, Washington, Acc.no. S1997.38)  
317 Fotografie misky z British Museum zachycuje pouze vrchní stranu dekoru; dekor vnější strany proto nelze 
porovnat. „Britská“ miska má oproti ostatním dvěma nicméně větší rozměry; zbarvením materiálu se ale misce 
A12957 velmi podobá. Miska z British Museum of Art byla publikována např. v (Savage-Smith, 2003, s. 246); 
Zadní strana dekoru a materiál jsou u této misky velmi podobné nádobě MTW191, publikované v (Savage-Smith, 
1997a, s. 92); Velmi podobné prvky dekoru jaké má A12957, mají také: (Sotheby's, London, "Arts of the Islamic 

Obr. 25 | Detail vyvýšeného dna | NM – NpM, Praha, inv. č. 
N-5/A/12957 
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Obr. 26 | Zdobení spodní strany misky s detailem tabulek s mystickými čisly | NM – NpM, Praha, inv. č. N-5/A/12957 

 

 

 

  

World", 2007, lot 119. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde), (Wereldmuseum, Rotterdam, WM-62043. [cit. 2019-
06-22]. Dostupné zde) a (Ermitáž, Sankt Petěrburg, Inv.no. ИР-2192. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde). Ermitáž 
vlastní cennou sbírku safíjovských misek. 

Obr. 27 | Detail znamení lva | NM – NpM, 
Praha, inv. č. N-5/A/12957 
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http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2007/arts-of-the-islamic-world-l07220/lot.119.html
https://hdl.handle.net/20.500.11840/1109677
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/08.+Applied+Arts/129385/?lng=en


 

Obr. 28 | Miska 

 

Obr. 29 | Miska 

  

Obr. 28 a 29 | Miska 
 
Národní muzeum - 
Náprstkovo muzeum 
asijských, afrických a 
amerických kultur,  
inv. č. N-5/18084 
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18.084 – Miska se symbolikou šesti a květovým motivem 

Původní název:  
Geografický celek: Blízký východ 
Země:  
Stát:  
Oblast:  
Lokalita:  
Datace: Patrně 19. století 
Rozměry: výška 52 mm; průměr 185 mm 
Materiál: Bronz 
Technika: Tepaný, rytý 
Instituce: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum 
Inventární číslo: N-5/18084 
Rok akvizice: 1948 
Sběratel: Neuveden  
Popis:  Miska se zvýšeným dnem je po celé ploše zdobená rytými nápisy  komponovanými 
do pásů a medailonů. 

Druhou nádobou v safíjovském stylu je miska 18.084. Její rozměry jsou 186 mm 

v nejširším bodě a 182 mm v nejužším místě v průměru. Na výšku měří 50 mm. Tvar misky je 

prakticky totožný s A12957. Miska má všechny obvyklé náležitosti a její vyvýšené dno je 

konvexního tvaru. Jde o bronzovou misku s tmavě hnědým povrchem, kterým místy prosvítají 

mosazně zlatavé plošky. Povrch misky 18.084 jeví lehké známky koroze či jiného 

mechanického opotřebení. To je patrné zvláště z vnitřní strany, na které působí dekor měkčím 

a „ohlazenějším“ dojmem než vespod, což je zřejmě následek užívání nádoby. Obdobně jako 

v případě předchozí misky je tělo nádoby na několika místech proděravělé. Jde ale veskrze o 

malé otvory, které jinak nijak více nezasahují do dekoru nádoby a které vznikly nejspíše při 

jeho vytváření. S výjimkou těchto nedostatků je jinak technický stav misky velmi dobrý.  

Kompozice dekoru je z vrchní strany tvořena šesti medailony na těle nádoby a jedním 

na dně misky. Každý z těchto medailonů má uvnitř ještě jeden menší medailon, ve kterém je 

symbolicky vyveden pravidelný šestilistý, případně osmilistý květ, jak je tomu v případě 

centrálního medailonu. Medailony na těle nádoby jsou přibližně uprostřed protnuty úzkým 

nedekorovaným pásem, který navazuje na stejně široké okraje jednotlivých medailonů a který 

všechny medailony propojuje. Vnitřky medailonů jsou vyplněny textem, prostor mezi 

medailony je naopak zdoben nápisy mystického významu, jejichž styl se velmi podobá tomu 

na misce A12957. Kolem medailonu na dně nádoby je jeden pás s nápisem členěným do šesti 

oddílů. Na rozdíl od ostatních nápisů na misce je směr tohoto textu odstředný, což je u nápisů 

na dně častý prvek. Za tímto nápisem, těsně u vyvýšeného dna, je vyveden ještě jeden úzký 

pás s pseudonápisem. Jiný nápis je vyveden též na vrchní straně vysazeného okraje. 
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Vnější část misky představuje pěknou ukázku safíjovského stylu zdobení vnějšího 

dekoru, který se vyznačuje svou kompoziční rafinovaností a střídáním různých grafických 

prvků a tvarů. 318  Kompozice tohoto dekoru je ve vrchní třetině vyplněna pásem 

s kaligrafickým zdobením, spodní dvoutřetinový pás pak nese podobný dekor jako vnitřní 

strana. V něm se nachází šest pravidelně uspořádaných medailonů.319 Prostor mezi nimi je 

rovněž rozdělený na třetiny. V prostřední části je vyveden asi 20 mm široký pás, který 

jednotlivé medailony vzájemně propojuje. Nad a pod ním se nachází prostor vyplněný 

pseudotextem. Tento prostor je nadto v polovině graficky oddělen složeným geometrickým 

tvarem připomínajícím hvězdu se zaoblenými vrcholy. Kaligrafický nápis nahoře je pečlivě 

vyveden v duktu ṯuluṯ a reliéfně vystupuje nad pozadí. Toto provedení je v kontrastu 

s kurzívním textem v šesti medailonech, které jsou vyryty do povrchu medailonů a svým 

způsobem připomínají povrch pečetidla. Pás propojující tyto kartuše je zevnitř zdoben 

zpodobením větvoví ve velmi podobném stylu jako na misce A12957. Úplně vespod těla 

misky, hned u podstavce, je jeden úzký pás s pseudonápisem. Samotný podstavec má pouze 

grafický dekor. Dno je bez zdobení, ale obsahuje dva pozdější nápisy vyvedené v různých 

stylech. První nápis je vyvedený v kartuši a je psaný naschem. Druhý nápis je psaný volně a je 

vyveden zřejmě v duktu nastaʿlīq. Všechen dekor na misce má začerněné pozadí. Text je 

velmi zhuštěný a v nápisech na dně nádoby a na okraji bývá vedený paralelně v až třech 

řádcích nad sebou. 

318 Jednou z nejhezčích ukázek tohoto stylu zdobení vnější strany je miska 780-1889 z Londýnského Victoria 
and Albert museum. (Victoria and Albert Museum, London, No. 780-1889. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde). 
Miska byla též publikována v (Melikian-Chirvani, 1982, s. 290-292). 
319 Vzhledem k tomu, že je na dně misky ještě jeden medailon, je zde potenciální návaznost na astrologickou 
symboliku. Medailon uprostřed dekoru by nejspíše značil planetu Saturn. (Savage-Smith, 2003, s. 244)  

Obr. 30 | Detail 
typického dekoru 
spodní strany 
safíjovských misek | 
NM – NpM, Praha, inv. 
č. N-5/18084 
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Nápisy na misce se objevují na okraji misky, v medailonech na těle nádoby a jeden 

pruh s nápisem kolem vypouklého dna. Na spodní straně jsou dva pruhy s nápisy na těle 

nádoby, jeden dominantní kaligrafický nápis ve vrchním pásu a další nápisy v pruhu 

s medailony. Obsahově jde u nápisů o koránské verše a modlitby.  

Nápis vyskytující se na okraji nádoby je Verš trůnu (2:255). V medailonech po sobě 

následují súry 109, 112, 113 a 114. Na třech medailonech se nachází náboženský text zřejmě 

nekoranického původu. Čtení textu v těchto místech komplikuje zejména velmi neurčitá 

lineárnost způsobená zahuštěním textu. Přinejmenším jeden medailon obsahuje modlitbu 

s následujícím textem, oslavujícím Boha: 

  ]...[ذو السامح ذو الحق یا هللا � یل رحمن یا هللا یا رحمن  ]...[الفضل العظیم [...] 

[…] veliká blahosklonnost […] Ten, kdo je Šlechetný, Ten, kdo je s Pravdou. Ó, Bože! [K] 
Bohu [ó,] Milosrdný! Ó, Bože! Ó, Milosrdný! […] 

V jiném medailonu jsou uvedeny pasáže: 

 [...] الحمد � رب العالمین ]...[على محمد  هللا[...] 

[…] Allāh ʿAlī Muḥammad […] Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého […]320 

Text uvozený nápisem „Allāh ʿAlī Muḥammad“ se objevuje i na misce A12957. Rozdíl je 

v tom, že na druhé zmíněné nádobě následuje místo ḥamdaly321 basmala. 

Okrouhlý nápis na dně misky v prostoru kolem medailonu je rozdělen do šesti políček. Ve 

čtyřech políčkách obsahuje modlitbu k ʿAlīmu. Ve zbylých dvou je uvedena část verše 61:13. 

Za ním je, zřejmě pro vyplnění prázdného místa, uvedeno Prorokovo jméno. 

ِر ] َوأُْخَرٰى تُِحبُّونََھا ۖ [ ِ َوفَتٌْح قَِریٌب ۗ َوبَّشِ َن �َّ  ۳۲۲اْلُمْؤِمنِینَ نَْصٌر ّمِ

„[a dá vám i jiné, jež budete milovat:] vítěznou pomoc od Boha a blízké vítězství. Oznam 
věřícím zvěst radostnou!“323 

Velký kaligrafický nápis na vnější straně je interpretací imámské modlitby. Nápisy 

v medailonech pak obsahují súru 75 až po část 17. verše: 

 َال أُْقِسُم بِیَْوِم اْلِقیَاَمةِ 

اَمةِ   َوَال أُْقِسُم بِالنَّْفِس اللَّوَّ

320 Interpretováno podle Hrbkova překladu. 
321 Rčení:  َْمدُ �اَْلح  (al-ḥamdu li-llāhi, Chvála Bohu). 
322 (Surah As-Saf [61:13], 2016) 
323 (Korán, 2012, s. 517) 

69 
 

                                                 



نَساُن أَلَّن  نَّْجَمَع ِعَظاَمھُ  أَیَْحَسُب اْإلِ

َي بَنَانَھُ   بَلَٰى قَاِدِریَن َعلَٰى أَن نَُّسّوِ

نَساُن ِلیَْفُجَر أََماَمھُ   بَْل یُِریدُ اْإلِ

 یَْسأَُل أَیَّاَن یَْوُم اْلِقیَاَمةِ 

 فَإِذَا بَِرَق اْلبََصرُ 

 َوَخَسَف اْلقََمرُ 

 َوُجِمَع الشَّْمُس َواْلقََمرُ 

نَساُن یَْوَمئٍِذ أَْیَن اْلَمفَرُّ  یَقُولُ   اْإلِ

 َكالَّ َال َوَزرَ 

 إِلَٰى َربَِّك یَْوَمئٍِذ اْلُمْستَقَرُّ 

رَ  نَساُن یَْوَمئٍِذ بَِما قَدََّم َوأَخَّ  یُنَبَّأُ اْإلِ

نَساُن َعلَٰى نَْفِسِھ بَِصیَرةٌ   بَِل اْإلِ

 َولَْو أَْلقَٰى َمعَاِذیَرهُ 

ْك بِِھ ِلَسانَ   َك ِلتَْعَجَل بِھِ َال تَُحّرِ

 ۳۲٤  ]َجْمعَھُ َوقُْرآنَھُ [إِنَّ َعلَْینَا 

 

„Hle, přísahám při dni zmrtvýchvstání 
a při duši, jež stálé výčitky si činí! 
Myslí si člověk snad, že neshromáždíme jeho kosti? 

Však ano, a dokonce schopni jsme sestavit jeho prsty! 
A naopak, člověk si spíše přeje jednat i dál hříšně 
a ptá se: "Kdy vůbec ten den zmrtvýchvstání nastane?" 
Až zrak se oslepí, 
až měsíc se zatmí, 
až slunce s měsícem se spojí, 
tehdy člověk vykřikne: "Kam prchnout mám?" 
Však pozor! Nebude žádný úkryt znám, 
u Pána tvého v ten den bude shromaždiště jen! 
V ten den bude člověku sděleno, co zavčas učinil a co zameškal. 
Ba co víc, člověk sám sebe bude jasně zřít, 
a kdyby své omluvy mohl předložit. . . 
Nehýbej příliš jazykem svým, když je přednášíš, ve snaze je uspíšit, 
vždyť Nám přísluší je shromáždit i číst.“ 325 

Z pohledu historie misky jsou velmi zajímavé nápisy jejím dně. První nápis je psaný 

v duktu nasaʿlīq a je psán persky. Jeho první část je obtížně čitelná, ale dá se předpokládat, že 

324 (Surah Al-Qiyamah [75:2], 2016) 
325 (Korán, 2012, s. 131-132) 
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nápis vychází z půlverše „ اه آرزو خاكمبھ ر “ od perského básníka Mírzáqolího Mašhadího325F

326. 

Překlad tohoto půlverše znamená „na cestě k touze jsem prachem“.326F

327 

 

Druhý je vlastnický nápis. Je vyvedený v kartuši a dá se interpretovat takto:  

 

 ۱۱۰٦ ] یازجي كلزا صاحبـ[ـتـ]ـھ [

„majitel/ka [Kulzā] Jāzidžī, 1106“ 

Interpretace vlastnického nápisu je ovšem vcelku problematická a naráží zejména na 

dva body: slovo Kulzā není arabské jméno. V perštině toto slovo označuje řepku s jejími 

žlutými kvítky; použití tohoto slova jako jména se ovšem nepodařilo doložit, a tedy nelze 

vyloučit chybu ve čtení. Pakliže by jméno skutečně vycházelo ze jména této rostliny, bylo 

s největší pravděpodobností ženské. Ortografie je v tomto případě nejednoznačná, tah nad 

znakem „ـبـ“, zastupující dvě diakritické tečky328, může patřit jak k indikátoru feminina „ـتـ“, tak 

k adjektivní koncovce „ي“. Druhým sporným bodem je domnělá datace. Čtení 1106 odpovídá 

326 Mirzaqolí Mašhadí (میرزاقلِی مشھدی), někdy uváděn jako Milí Mašhadí, nebo také Heraví (z. asi 1575/1576). 
Více zde: (2016 ,میلی مشھدی) 
327 Za překlad verše a souvislosti s ním spojené vděčím Jakubovi Rumplovi. 
328 Tzv. iʿǧām. Jde o tečky nad a pod písmeny, rozlišující jednotlivé znaky od sebe. 

Obr. 31 | Verš na dně 
nádoby | NM – NpM, 
Praha, inv. č. N-5/18084 

 

Obr. 32 | Vlastnický nápis 
na dně nádoby | NM – 
NpM, Praha, inv. č.  
N-5/18084 
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našemu roku 1695, což je velmi pravděpodobné datum. Nejistota přetrvává v poslední 

číslovce, která tvarem neodpovídá standardní perské sadě pro číslovku 6. Sporná by mohla 

být též tečka pro desetiletí, která by mohla být diakritickou tečkou některého ze znaků. Body 

zde uvedené dokazují, jak nespolehlivé čtení vlastnických nápisů může být.  

Z výše uvedených indicií vyplývá, že miska vznikla v Íránu, a to nejdříve kolem roku 

1560 a nejpozději v roce 1695. To je poměrně dlouhé časové rozpětí, ale dokazuje safíjovský 

původ misky. S přihlédnutím k tomu, že vlastnický nápis automaticky nemusí značit prvního 

majitele misky, bych odhadoval, že nádoba byla nejpravděpodobněji vyrobena během druhé 

poloviny 17. století. Miska se v některých ohledech podobá misce 450-1876 z Victoria & 

Albert Museum.329 Podobný typ vnějšího dekoru mají také například misky VС-52 nebo ИР-

2193 ze Sankt Petěrburské Ermitáže.330 

  

329 (Victoria and Albert Museum, London, No. 450-1876. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde)  
330 (Ermitáž, Sankt Petěrburg, Inv.no. VC-52. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde) a (Ermitáž, Sankt Petěrburg, 
Inv.no. ИР-2193. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde)  
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Obr. 33 | Miska 

 

Obr. 34 | Miska 

  

Obr. 33 a 34 | Miska 
 
Národní muzeum - 
Náprstkovo muzeum 
asijských, afrických a 
amerických kultur,  
inv. č. N-5/18080 
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18.080 – Miska s 99 krásnými jmény, „poškozená“ 

Původní název:  
Geografický celek: Blízký východ 
Země:  
Stát:  
Oblast:  
Lokalita:  
Datace: Patrně 19. století 
Rozměry: výška 55 mm; průměr 185 mm 
Materiál: Bronz 
Technika: Tepaný, rytý 
Instituce: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum 
Inventární číslo: N-5/18080 
Rok akvizice: 1948 
Sběratel: Neuveden  
Popis:  Miska se zvýšeným dnem, po celé ploše zdobená rytým geometrickým dekorem a 
nápisy na šikmo šrafovaném pozadí. Pozadí dekoru je vyplněno bílou pastou. 

Poslední z trojice misek s kulatým vyvýšeným dnem je miska 18.080. Jde o bronzovou 

misku tmavé barvy hnědo-černých odstínů. Na výšku měří 50,5 mm a v průměru má 

v nejširším bodě 189 mm. Pozornost na první pohled upoutá poškození v podobě chybějící 

části těla. Vylomená část zaujímá přibližně desetinu plochy misky a jde tak o misku 

s nejvýraznějším poškozením z celého zkoumaného souboru. Okraje vylomené části jsou 

vyhlazené, pravděpodobně degradací materiálu spojenou s korozí. Dle toho lze usuzovat, že 

miska je v tomto stavu už dlouho. Rovněž dekor na vnitřní straně misky nese stopy opotřebení 

a poškození způsobené zřejmě vlivem koroze. Kvůli tomu je jeho reliéf poměrně plochý a 

působí uhlazeně, což spolu s tmavou barvou snižuje kontrast oproti zbytku povrchu. To je 

velmi nápadné zejména ve srovnání s vnější stranou misky. Tvar nádoby je v podstatě stejný 

jako u předchozích misek tohoto typu a odpovídá době a oblasti, ve které miska vznikala. Jde 

o misku s větším průměrem, konvexním dnem, vysazeným okrajem a nízkým podstavcem.  

Dekor se oproti předchozím dvěma miskám naopak poměrně významně liší z obou 

stran. Základ vnitřního dekoru tvoří geometrický obrazec, složený z pravidelně se opakujících 

a vzájemně se protínajících úseček. Jeho tvar vychází z osmi se opakujících o 45° natočených 

čtverců, které se vzájemně protínají a jejichž vrchní strana je oříznutá pásem, který se nachází 

u okraje misky. Ve vzájemných průnicích praktikováním tohoto principu vznikají troj-, čtyř- a 

víceúhelníkové kartuše vyplněné textem, pseudotextem, nebo květinovým dekorem. 

Vyvýšené dno uprostřed obklopuje osmicípá hvězda. Princip dekoru je tedy velmi podobný 

tomu, jaký se uplatňuje u vzájemně se protínajících kružnic na misce A12957. Obsah 

jednotlivých n-úhelníkových kartuší se, s výjimkou pseudonápisů v trojúhelníkových cípech 
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hvězdy, střídá, takže žádné dvě po sobě následující kartuše nemají stejný obsah. Kromě 

hlavního vzoru na těle nádoby, který připomíná zejména architektonické vzory331, se na misce 

nachází již zmiňovaný pás s kurzívním nápisem u okraje misky a kaligrafický nápis jako 

zdobení vyvýšeného dna. Dekor vnější strany má tři části komponované do tří pásů. Celý 

vnější dekor se vyznačuje vynikajícím technickým provedením a vysokou estetickou kvalitou. 

Vrchní pás obsahuje dlouhý kurzivní nápis, psaný kurzívní variantou duktu ṯuluṯ. Vyvedený 

nápis je zatřen bílou pastou, a ačkoli je pasta někde již vydrolená, stále poskytuje krásný 

kontrast s tmavým zbarvením misky. V prostředním pásu se nachází čtyři kartuše, které 

obsahují kaligrafické nápisy v duktu ṯuluṯ. Jejich precizní provedení patří mezi to nejlepší, co 

se na zkoumaných miskách objevuje. Tímto provedením prostředního pásu se miska odlišuje 

od obvyklé kompozice vnější strany s medailony vyvedenými po celém jeho obvodu (obr. 2, 

3 nebo 26). Nejníže umístěný pás je zároveň také nejužší a obsahuje pouze grafický rytý 

opakující se motiv. I ten byl původně vyplněn bílou pastou. 

 
Obr. 35 | Detail kaligrafie na spodní části misky | NM – NpM, Praha, inv. č. N-5/18080 

Rostlinný dekor se na nádobě vyskytuje spíše méně. Objevuje se jako čtyři vyobrazení 

květů v kosočtvercových kartuších ve vnitřní části nádoby a jako schematické vyobrazení 

květů mezi kartušemi s kaligrafickými nápisy na spodní straně nádoby. Motivy, které mohou 

připomínat trsy trávy, se nalézají také v pásu kolem podstavce.  

331 Členění dekoru misky je provedené velmi podobným stylem jako na severní dómu Masdžid-e jámí v Isfahánu. 
Viz: zde. 
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Distribuce nápisů na vnitřní straně nádoby je podřízena poměrně sofistikované 

geometrii dekoru, která pokrývá celé tělo nádoby. Výjimku tvoří pás pod okrajem, který se 

jako jediný na těle nádoby touto geometrií neřídí. Další nápisy se nachází na okraji a na 

vyvýšeném dně. Na spodní straně jsou dva pásy s nápisy. Ten výše umístěný má po celém 

obvodu nádoby kontinuální kurzívní nápis a druhý, níže umístěný, zase kaligrafický nápis 

rámovaný čtyřmi kartušemi. 

Specifikem nádoby je volba textů, kterou se tato miska do značné míry liší od 

ostatních dosud uvedených nádob. Hlavní část jejich nápisů tvoří Boží jména a jména proroků, 

a naopak koránských veršů je mnohem méně. To neznamená, že by nápisy koránského 

původu chyběly úplně. Na nádobě je uveden přinejmenším Verš trůnu a následující verše ze 

súry Kráva. Celý tento nápis s verši 2:255-2:257 zabírá horní pás na vnitřní straně misky. Text 

na těle nádoby je distribuován do již zmiňovaných průniků mezi geometrickým vzorem. Jde 

navíc o dvě sady textů uspořádaných vzájemně na přeskáčku. Nápisy v sudých polích 

(počítáno zprava doleva od prvního kompletního pole následujícího po vylomené části) jsou 

vyplněny všemi 99 Božími jmény, která jsou ve druhém poli uvozena nápisem هللا الذي ال الھ االّ ھو

  .(“ten je možné přeložit jako „Bůh, vedle nějž není boha nežli Jeho, Allāha) هللا 

Nápisy v lichých polích jsou jiné, ale jejich obsah se mi určit nepodařilo. Poslední 

kompletní pole před vylomenou částí začíná basmalou, která s největší pravděpodobností 

neuvádí žádný konkrétní koránský verš, ačkoli je kvůli špatné kvalitě nápisu obtížné text určit. 

S největší pravděpodobností by nápisy v těchto kartuších mohly být jednotlivé, různě 

seskládané modlitby, koránské verše a pasáže jiných náboženských textů, podobně jako je 

tomu na předchozích dvou nádobách. 

Boží jména (přinejmenším některá) se objevují také na nápisu na obvodu misky. Ani 

tato část není dobře čitelná. Stejně tak význam některých částí nápisu v předložené variantě 

nedává smysl. Uvedený přepis je tedy spíše interpretací, stejně jako jeho přepis uvedený níže: 

]  الظمھ ] وابوات [ الرسنى ] ابوات الردد وابوات [ ... ] وأبوات [ لكاهال [ ابوات اللطف وابوات بوات الطافروا |>

 ] الردد [وابوات اللطف وابوات  ] العناسر [] وابوات هللا ه وابوات ...  ] وابوات [ الساف ] وابوات [ الرسق وابوات [

 <| ] واللطف وابوات اللطف الناره ] وابوات [...  ] وابوات [ الرفع ] وابوات [ الملك ] ... وابوات [...  وابوات [

wa abawāt [aṭ-ṭāfir] abawāt al-luṭf abawāt [al-lkāh] wa abawāt […] abawāt al-radad wa 
abawāt [ar-rusnā] wa abawāt [aẓ-ẓammah] wa abawāt [ar-rasq] wa abawāt [as-sāf] wa 
abawāt […] wa abawāt allāh hu wa abawāt [al-ʿanāsir] wa abawāt al-luṭf wa abawāt [ar-
radad] wa abawāt [al-malik] wa abawāt [ar-rafʿ] wa abawāt […] wa abawāt [an-nārihi] wa 
al-luṭf wa abawāt al-luṭf 
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Dá se předpokládat, že uvedená oslovení jsou některá z Božích jmen a přívlastků. 

Jednoznačné Krásné jméno je v uvedeném nápisu al-malik a u několika dalších se dá 

spekulovat, že jde o chybu v ortografii, ve čtení, nebo případně v obojím. Potenciální krásná 

jména jsou al-laṭīf (اللطیف), v textu uvedený jako al-luṭf (اللطف) a ar-rāfiʿ (الرافع), případně ar-

rafīʿ (الرفیع), uvedený jako ar-rafʿ (الرفع). Tato jména mohla být zkomolená špatnou ortografií. 

Přinejmenším ve dvou případech může být chybná forma způsobená nesprávným čtením 

zhuštěného textu. Jde o tvar al-rasq (الرسق), který by mohl být ar-rafīq (الرفیق), nebo případně 

as-sāf (الساف) jako tvar aš-šāfī (الشافى). Ostatní slova mohou skrz význam svého kořene též 

reflektovat některou z vlastností, která by mohla být Bohu přisuzována (zejména kořen „rdd“). 

Význam a původ ostatních slov je nejasný. Nejasná je také forma „abawāt“. Etymologicky 

nejblíže k této formě má slovo ة  Tato .(āt-) ـات s koncovkou množného čísla (otcovství) أُبُوَّ

varianta působí vcelku nepravděpodobně, spíše by se mohlo jednat o nějakou formu 

honorifikovaného oslovení s podobným významem jako má oslovovací částice یا. Podobných 

tvarů slov – jak oslovení, tak uvedených „jmen“ – existovalo poměrně mnoho. Často šlo o 

zkratková slova s mystickým významem. 331F

332 

Poslední nápis na vnitřní straně se nachází na vyvýšeném dně. Jde o kaligraficky 

vyvedený nápis v duktu ṯuluṯ a nese jména Boha, Proroka a ʿAlīho.  

Vrchní pás na vnější straně nese variantu modlitby za Čtrnáct nevinných. Každé ze 

jmen je uvedeno nápisem „ [...] وصل على االمام نحو “ (Modli se za imáma […]). Některé přívlastky 

jednotlivých imámů jsou odlišné než ve výše uvedené variantě imámské modlitby (viz miska 

18.083), a to zejména v případě Fāṭimy, která je titulována الزھرة („skvostná“) 333  oproti 

častějšímu البتول („ctnostná“). K jejímu jménu se v nápisu váže více titulů, ostatní jsou však 

nečitelné. V textu také chybí imámové Naqī a Zakī, jejichž jména byla vyvedena v chybějící 

části.  

Spodní pás s kartušemi obsahuje druhou modlitbu, „Nādi ʿAlī“, tedy malou modlitbu k 

Alīmu. Z prostorových důvodů chybí pasáž „تَِك یا محمد  Díky Tvému proroctví, ó) “بنبوَّ

Muḥammade!) a končí „بوالیتك یا على یا على یا على“ (Pod Tvým opatrovnictvím, ó ʿAlī! Ó ʿAlī! Ó 

ʿAlī!). 

 

332 Dobře o takových slovech a typech vyjádření pojednává Tewfik Canaan nebo Adam Gacek. (Canaan, 2004, s. 
152-156; Gacek, 2009, s. 2-6)  
333 Kořen „zhr“ odkazuje k záři, lesku a z toho plynoucí slávě. 
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Poslední nápis se nachází na úplném dně 

nádoby. Jeho předmětem je arabské písmeno 

„h“ (ھـ), stylizované do tvaru podobnému listu, 

nebo řeckému φ. Tento prvek by mohl mít 

několik různých významů. Mohlo by jít o 

iniciálu některého z majitelů, nebo o značku 

dílny. Taktéž by se mohlo jednat o symbol pro 

materiál, z nějž je nádoba vyrobena. Haft-džúš 

bylo označení pro bronz s vysokým obsahem 

cínu, poměrně křehkou slitinu, ze které se 

magické předměty často vyráběly proto, že měla 

tradičně mít spojitost se sedmi živly. Podle analýzy materiálu by tato miska z takového 

materiálu skutečně měla být vyrobena; tento nápis se ale někdy na misky vyrýval už pro 

magické účinky samotného slova.333F

334 

Magické účinky mají evokovat také hojně zastoupené mystické nápisy. Sada znaků, ze 

kterých se skládají, se velmi podobá sadám na předchozích dvou nádobách, zejména té na 

misce A12957. Číselné znaky v sadě dominují, písemné znaky se naopak prakticky neobjevují. 

Uvedená miska se liší od ostatních safíjovských misek. Přesto lze spolehlivě říci, že ze 

safíjovské doby pochází. Přesnější určení datace je však komplikovanější. Neobvyklý dekor 

by mohl svědčit o jejím původu z doby před tím, než se safíjovský styl zdobení kodifikoval - 

pokud je vůbec možné o kodifikaci mluvit. Existuje mnoho příkladů misek ze safíjovské doby, 

jejichž design je jednoduše odlišný. Navíc tato miska nese tvarové rysy klasické safíjovské 

rituální misky, pouze dekor se mírně liší. Pokud bych měl misku na základě uvedených rysů 

datovat, jako nejpravděpodobnější se jeví období mezi polovinou 16. a polovinou 17. století.  

Safíjovské misky v Náprstkově muzeu 

Tři misky ze safíjovské kolekce mají vzájemně mnoho společných znaků. Všechny 

misky jsou spíše většího průměru mezi 180 a 200 mm a jejich vyvýšené dno má spíše plošší, 

konvexní tvar. Všechny nádoby jsou bronzové. V případě 18.084 a zejména 18.080 jde o 

materiál s poměrně vysokým obsahem olova, které dává zvláště misce 18.080 tmavé zbarvení 

334 (Maddison, 1997, s. 78); Je možné, že materiál není zcela čistý haft-džúš. Oproti jiným předmětům z tohoto 
materiálu má tato miska o něco nižší obsah cínu (necelých 10%) a výrazně vyšší obsah olova (25%), což 
předmětu dodává tmavou barvu. (Miska, inv. č. 18.080, 2015); Pro srovnání (Craddock, 1979, s. 74); Obdobný 
rituální význam mělo i slovo budūḥ (užívané pro magické čtverce).  

Obr. 36 | Detail dekoru. V kartuši uprostřed je uvedeno 
21.-51. jméno Boží | hnuknhuhi 
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šedivých tónů. Tato miska je navíc vyrobena z bronzové slitiny, která se nazývala haft-džúš. 

Naproti tomu miska A12957 byla vyrobena z velmi čistého kovu s vysokým zastoupením 

mědi a nízkým obsahem ostatních příměsí, což misce propůjčuje výrazně zlato-měděnou 

barvu.335  

Nádoby se rovněž shodují ve vysoké pravidelnosti kompozice dekoru jejich vnitřních 

částí. Za povšimnutí stojí, že počet opakování vzoru na těle nádoby je ve všech případech 

sudý: v případě A12957 jde o 12 vzájemně se protínajících kružnic, což by mohlo odkazovat 

na dvanáct měsíců v roce. Tato miska nese astrologickou symboliku i na vnějším dekoru. 

Miska 18.084 má 6 kružnic protnutých kružnicí vedenou v ose dna, a navíc disponuje jedním 

medailonem uprostřed. I zde by se dala najít paralela s astrologií. Vykreslené sedmi 

medailonů by mohlo symbolicky odkazovat k počtu sedmi tehdy známých planet. V případě 

18.080 se osmkrát opakuje vzor otočeného čtverce. Zde je astrologická paralela vzhledem 

k hranatým tvarům dekoru a jeho rozložení méně pravděpodobná. Všechny nádoby zdobí 

v různých formách a v různé míře rostlinný dekor. Nejvýrazněji a v největších detailech je 

rostlinný dekor vykreslen na misce A12957, nejméně pak na 18.080. Významným společným 

rysem je i přítomnost nápisů mystického významu a vysoký důraz kladený na technickou i 

estetickou kvalitu jejich dekoru. 

Na spodní straně mají všechny misky shodně kaligrafický nápisu v duktu ṯuluṯ. 

Kompozice dekoru zadní strany je velmi podobná u misek A12957 a 18.084, ale rozdílná 

v případě 18.080. První dvě zmíněné misky na sobě mají pás s medailony, mezi nimiž jsou 

vyryty nápisy v pseudopísmu. Miska 18.080 má na místě tohoto pásu čtyři velké kartuše s 

výrazným kaligrafickým nápisem. Tím se tato miska odlišuje i od ostatních misek v tomto 

souboru, které mají až na pár výjimek336 kompozici podobnou miskám 18.084 a A12957. 

Po obsahové stránce je zajímavým rysem objevující princip střídavé distribuce nápisů. 

Ten je přítomen u misek A12957 a 18.080. Projevuje se tak, že se v průsečících mezi 

jednotlivými geometrickými prvky střídají úseky textu pravidelně na přeskáčku, takže pole 

s jedním nápisem nesousedí s polem, ve kterém nápis pokračuje. U ostatních nádob se tento 

princip jen v jednom případě. 337  Na všech třech nádobách je uvedena jak modlitba za 

Prorokovu rodinu, tak modlitba za ʿAlího. Každá nádoba rovněž obsahuje pasáž 

s náboženským textem, kombinující koranické a nekoranické pasáže. Verš trůnu se objevuje 

335 (Miska, inv. č. A12957, 2015) ; Srv. s (Miska, inv. č. 18.080, 2015) a (Miska, inv. č. 18.084, 2015) 
336 Výjimky jsou v tomto ohledu misky 19.890, A2877 a A2899.  
337 Střídavě jsou nápisy distribuované i u misky 19.890.; Pro střídavou distribuci nápisů je důležitá pravidelnost 
dekoru a jeho vhodné členění, které safíjovské misky na rozdíl od dříve uvedených nádob mají. 
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shodně na nádobách 18.084 a 18.080. Vyvýšené dno je popsáno na miskách A12957 a 18.080. 

Oba nápisy jsou si obsahově podobné a oslovují Boha, Muḥammada a ʿAlīho. 

Safíjovské misky představují pouze část misek ve sbírce Náprstkova muzea, přesto 

vytváří zajímavý přehled o tom, jaké misky mezi 16. a 18. stoletím vznikaly. Miska A12957 

reprezentuje typ misek s výraznou astrologickou symbolikou, která patřila mezi hlavní 

tematické trendy v umění safíjovské doby.338 Miska se vyznačuje také výbornou technickou 

kvalitou zpracování a neobvykle do červena zbarveným materiálem s vysokým obsahem mědi. 

Miska 18.084 je vzhledově i symbolikou o něco prostší, ale představuje pěknou ukázku 

typicky safíjovské kompozice vnějšího dekoru. Třetí miska 18.080 je od předchozích dvou 

značně odlišná. Vzhledem k jejímu neobvyklému provedení vnějšího i vnitřního dekoru by 

mohla představovat jiný umělecký proud v rámci safíjovského kovodělného řemesla, snad 

ovlivněný jinými regionálními vzory. Je to ovšem pouze domněnka, protože příkladů misek 

jako je 18.080 je publikováno velmi málo. Dodnes nevíme prakticky nic ani o hlavních 

dílnách, kde se misky vyráběly, proto lze (na rozdíl například od textilií) jen těžko hledat 

vlivy lokálních tradic a vzorů. Safíjovské misky patří díky práci E. Savage-Smith mezi lépe 

prozkoumané misky, ale i ty na zásadní objevy teprve čekají.339 

  

338 (Savage-Smith, 2003, s. 241) 
339 (Savage-Smith, 2003) 
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Misky s plochým dnem 

 
Obr. 37 | Miska 

 
Obr. 38 | Miska 

Obr. 37 a 38 | Miska 
 
Národní muzeum - 
Náprstkovo muzeum 
asijských, afrických a 
amerických kultur,  
inv. č. N-5/A/2877 
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A2877 – Miska s prostou výzdobou 

Původní název:  
Geografický celek: Blízký východ 
Země:  
Stát:  
Oblast:  
Lokalita:  
Datace: Patrně 19. století 
Rozměry: průměr 161 mm; výška 60 mm 
Materiál: Bronz 
Technika: Tepaný, rytý 
Instituce: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum 
Inventární číslo: N-5/A/2877 
Rok akvizice: 1948 
Sběratel: Neuveden  
Popis:  Miska, zdobená pouze po okraji na vnější a vnitřní straně rytými  kaligrafickými 
nápisy různých typů. 

Miska A2877 je v rámci sbírky Náprstkova muzea unikátní v tom, že vykazuje jen 

minimum rysů typických pro rituální misky. Jde o bronzovou misku s úzkými stěnami a 

nazlátlým zbarvením. Povrch misky je poměrně lesklý. Vzhledem k jejímu průměru 162 mm 

a výšce 59 mm spolu s absencí podstavce působí hlubší než předchozí misky. Kromě 

podstavce chybí misce také vyvýšené dno i vysazený okraj, takže má miska velmi jednoduchý 

půlkulatý tvar. Na misce se v jednom místě u dna nachází prasklina, ale kromě ní je miska ve 

velmi dobrém stavu.  

Dekor misky je velmi prostý. Obvyklý „strach z prázdného prostoru“ přítomný na 

ostatních nádobách zde zcela chybí. Naopak, většina povrchu nádoby je zcela prázdná. 

Zdobení misky dominuje kaligrafická „pečeť“ na dně v duktu typickém pro tento typ nápisů 

na miskách, a který v sobě kombinuje prvky duktů nastaʿlīq a ṯuluṯ. „Pečeť“ je umístěna na 

pozadí bohatě zdobeném květinovým dekorem a je umístěna do medailonu, který obklopují 

dva pásy odstředně orientovaného textu psaném kurzivní variantou duktu ṯuluṯ. Nápis blíže ke 

středu je z estetických důvodů umístěn do čtyř kartuší. Stejným duktem jakým jsou psány 

nápisy na vnitřní straně nádoby, je psán také kaligrafický nápis na vnější straně nádoby a 

kurzivní nápis pod okrajem kolem vnitřního obvodu misky. Rytý dekor je ve spárách černě 

podbarvený. Posledním prvkem dekoru misky jsou tři dvojité kružnice kolem dna misky v její 

spodní části. Miska rovněž neobsahuje ani žádné pseudonápisy, ani nápisy mystického 

charakteru. 

Text kaligrafického nápisu uprostřed misky je „یا قاضي الحاجات“ (Ó, Ty, jenž vyslyšuješ 

naše přání) – oslovení Boha, které se na rituálních miskách objevuje velmi často. Kolem něj 
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se v prvním pásu vine malá modlitba k ʿAlīmu, za níž začíná 112. súra. Ta pokračuje i ve 

druhém pásu, následovaná súrou 114. Pás nahoře u okraje obsahuje Verš trůnu (2:255) a část 

následujícího verše 2:256. Na vnější straně se nachází jediný nápis, a to modlitba za Čtrnáct 

nevinných. 

Takovéto vzezření je atypické i ve srovnání s rituálními miskami ve světových 

sbírkách. Misky bez okraje a podstavce jsou sice vcelku obvyklé, ale většinou mívají 

kompletní zdobení, a navíc mnoho z nich není rituálních.340 Otázek tato miska budí více: je 

tato miska dokončená? Byla od počátku navrhovaná jako rituální miska? Komu sloužila? 

Množství prázdných míst, která kontrastují s dobře propracovanými detaily, svědčí 

spíše pro to, že miska dokončená být nemusí. Ani forma, ani obsah dekoru nesvědčí o tom, že 

by byla nějaká jeho část nedokončená. Navíc jsou na misce provedeny dokončovací práce 

jako podbarvení spár, které by u nekompletní misky pravděpodobně provedeny nebyly. Nadto, 

ačkoli se objevují poměrně zřídka, některé misky obsahují určité zastoupení prázdných míst, 

byť málokdy v takto rozsáhlé míře.341 Podstatnější otázkou je, zda miska byla jako rituální již 

vyrobena, nebo zda byla později předělána tak, aby sloužila k rituálním účelům. Ač ne úplně 

typická, miska svým tvarem a velikostí některým rituálním miskám odpovídá, byť v mnohém 

její tvar připomíná i jiné, nerituální misky. Od těch se liší zejména větší šířkou v průměru, 

přítomností nápisů či jejich typem a technikou zdobení, které jsou typické pro rituální 

misky.342 Miska v každém případě obsahuje typické rysy rituálních misek, stejný typ nápisů 

jako jsou Verš trůnu nebo súra Lidé (114). Obvyklý je pro misky také často se objevující 

kaligrafický znak „jā qāḍī al-ḥāǧāt“. Jak už bylo uvedeno výše, ten může být dokladem pro to, 

že miska sloužila komunálním účelům mystického řádu.343 Súfíjský původ by také alespoň 

částečně vysvětloval netradiční formu této misky.  

Vzhledem ke specifikům, jimiž miska A2877 disponuje, je velmi obtížné misku 

zařadit do širšího kontextu. S ohledem na objevující se nápisy můžeme říci, že miska sloužila 

šíʿitskému majiteli a pochází pravděpodobně z Íránu, nebo z Indie, přihlédneme-li ke 

květinovému pozadí kaligrafického nápisu. Miska je ovšem datována. Na vnější straně je na 

konci imámské modlitby uveden rok ۱۲٥٥ (1255), což odpovídá rokům 1839/1840. 

 

340 (Nerituální) miska s podobným rozložením dekoru a tvarem pocházející z období mezi 12. - 15. stoletím: 
(Pergamonmuseum, Berlin, Inv.no. I. 1381. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde)  
341 Jednou z mála výjimek je: (Victoria and Albert Museum, London, No. 780-1889. [cit. 2019-06-22]. Dostupné 
zde). Ta je publikovaná v: (Melikian-Chirvani, 1982, s. 290-292)  
342 Ostatní nerituální misky ve sbírce Náprstkova Muzea, které vykazují podobnost s touto miskou, mívají 
figurální dekor, bývají menší, nebo mají zcela jinou techniku dekoru. Příkladem může být miska A19612 či 
A2889. 
343 (Savage-Smith, 1997a, s. 243) 
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Obr. 39 | Miska 

 

Obr. 40 | Miska 

  

Obr. 39 a 40 | Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických 
kultur,  inv. č. N-5/A/2903 
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A2903 – Miska s magickými čtverci 

Původní název:  
Geografický celek: Blízký východ 
Země:  
Stát:  
Oblast:  
Lokalita:  
Datace: Patrně 19. století 
Rozměry: průměr 193 mm; výška 43 mm 
Materiál: Železo 
Technika: Kovaný, rytý 
Instituce: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum 
Inventární číslo: N-5/A/2903 
Rok akvizice: Neuvedeno 
Sběratel: Neuveden 
Popis:  Miska, po celé ploše zdobená rytými nápisy umístěnými v medailonech a kartuších. 
Dekor je komponován okolo středového medailonu. Pozadí rytého dekoru je zatřeno bílou 
pastou. 

Miska A2903 je železná miska tmavě hnědo-černé barvy s výraznou rituální 

symbolikou dekoru. Jde o výrazně zploštělou misku velmi prostého tvaru. Miska nemá 

vysazený okraj, vyvýšené dno ani podstavec. Její průměr dosahuje 193 mm, ale výška pouze 

43 mm. Miska má na jedné straně asi 5 cm dlouhou prasklinu, která nijak výrazně 

nepoškozuje dekor ani její tvar. Navzdory nárazu, který pravděpodobně prasklinu způsobil, 

zůstal tvar misky pravidelný. Ve velmi dobrém stavu je jak zbytek jejího povrchu. 

Dekor nádoby působí velmi intenzivním dojmem a je velmi kvalitně provedený. Na 

nádobě se projevuje „strach z prázdného prostoru“. Dekor na mnoha místech využívá 

„provazové techniky“, což je způsob propojení jednotlivých kartuší a dalších prvků dekoru 

způsobem, který připomíná vzájemně se proplétající provazy. Uvedenou techniku nepoužívá 

žádná jiná nádoba v tomto katalogu, ale lze ji nalézt na jiných islámských kovových 

předmětech perské a mamlúcké produkce, z nichž některé perské předměty se dají datovat i 

do velmi rané islámské doby. 344  Propletené útvary jsou na této misce užity v několika 

obměnách: na vnitřní straně se propletený tvar objevuje ve vrchním pásu ve dvanácti 

opakováních ve vzoru připomínajícím slaměný koš nebo rohož. Ve spodním pásu zase 

vzájemně propojuje medailony a zakulacené kartuše, které působí, jako by byly vytvořeny 

z několika vzájemně spletených provazů. Na dně se tento motiv opakuje v kaligrafickém 

volání Boha „jā ḥanān, jā manān“ (obr. 40). Na spodní straně se pak objevuje podobný prvek 

propletených kartuší a medailonů a opakování tohoto motivu završuje Šalamounova hvězda 

344 (Melikian-Chirvani, 1982, s. 30, 96, 216) 
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(obr. 41), jejíž strany jsou rovněž propleteny. Samotné rozvržení dekoru pak na rozdíl od 

propracovaných detailů příliš sofistikované není.  

Vnitřní strana misky obsahuje na těle tři pásy. Horní pás obsahuje již zmiňovaných 

dvanáct propletených vzorů, které se střídají s dvanácti stejnými magickými čtverci ve 

formátu 4x3. Prostřední pás je velmi úzký a obsahuje pouze jeden řádek textu. Pod ním 

následuje druhý, již zmiňovaný, pás s kartušemi a medailony. Prvky v tomto pásu se opět 

střídají, čtyři medailony obsahují též magické čtverce. Čtverce v tomto pásu jsou po obsahové 

stránce téměř totožné se čtverci z horního pásu, jsou ovšem pouze formátu 3x3. Medailony 

s magickými čtverci střídají kartuše s dvěma řádky nápisů. Dno misky zdobí pouze jeden 

medailon s již zmiňovaným kaligrafickým nápisem. 

Kompozice spodní strany je téměř totožná. Přes celé dno je vyveden jeden medailon se 

symbolem Šalamounovy hvězdy. Spodní pás na dně je složen z devíti medailonů vyvedených 

ve stejném stylu jako nápis na stejném místě na straně vnitřní. Jednotlivé medailony jsou 

vyplněny magickými čtverci stejného obsahu. Střední pás na vnější straně chybí, vrchní pás 

pak obsahuje kaligrafický nápis v duktu ṯuluṯ. 

Nápisy se na vnitřní straně vyskytují v prostředním a spodním pásu na těle nádoby a 

na jejím dně. Na vnější straně se nachází pouze kaligrafický nápis na vrchní straně u okraje. 

Nápis v úzkém pásu na vnitřní straně obsahuje Verš trůnu (2:255), který pokračuje i na 

třech kartuších v pásu níže. Zbylé nápisy patří oslovení Boha: 

 بسم هللا المعافي |بسم هللا الكافي  |بسم هللا الشافي 

Ve jménu Boha uzdravujícího | Ve jménu Boha odměňujícího | Ve jménu Boha odpouštějícího 

Text na dně nádoby také obsahuje volání Boha a nese nápisy „jā ḥanān, jā manān“. 

Kaligrafický nápis na vnější straně nádoby je vyveden dobrým stylem v duktu ṯuluṯ, 

ale je jen obtížně čitelný zejména kvůli prolínání jednotlivých písmen a velmi častému 

„rozvolnění“ či vynechávání znaků na konci slov. V nápisu jsou popsány účinky dané nádoby. 

Část textu, kterou se podařilo přečíst a přeložit, uvádí, že nádoba je „proti uřknutí“345 a „proti 

uštknutí“346. 

Velkou roli hrají na nádobě magické čtverce. Symbol magického čtverce je na ní 

vyveden celkově v 25 opakováních šesti variant. Pět variant má formát 3x3, šestá varianta ve 

vrchním pásu na těle nádoby je ve formátu 4x3. Jednotlivá políčka jsou vyplněna sadou znaků 

 (li-ibṭāl as-siḥr) إلبطال السحر 345
 (li-laʿsa) للعسة 346
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arabské abecedy. Znaků, ze kterých jsou nápisy složeny je celkem devět (ن و ح ط ى ز د ه a ا) a 

zastupují číselné hodnoty (viz kapitola Islámská magie). Některé znaky je možné číst vícero 

způsoby (např. و lze interpretovat též jako ف). Magické čtverce na nádobě jsou následující: 

Vnitřní strana, spodní pás: 

 

 ح و ن
 ط ؟ ى
 ن و ن

 

 

 ح و و
 و ه ى
 و و ن

 

 

 ن ن و
 ح ه ن
 ط و ن

 

 

 ط و ن
 ط ه ن
 ن و ن

Vnitřní strana, vrchní pás: 

 

 ط و ن
 ح ن ز
 ط ه ى
 ن و ن

 

Vnější strana: 

 

 ن ط د
 ز ه ح
 و ا ح

 

Kromě magických čtverců miska již neobsahuje žádný jiný mystický text ani 

pseudopísmo.  

Miska A2903 je velice zajímavá miska, která však ve svém dekoru a provedení nese 

mnoho nesrovnalostí a nejednoznačností. Tato miska je v kolekci jediná, která je vyrobená 

ze železa, což je materiál, který obvykle snadno koroduje.347 Dochovala se ale s výjimkou 

praskliny na těle nádoby ve výborném stavu, a to včetně dekoru dna spodní strany, který často 

bývá v různé míře odřený. V porovnání s miskami 18.080 nebo 18.084 nejsou ani na vnitřní 

straně jejího dekoru stopy po poškození dekoru korozí v místech, kam se nalévala voda. Tyto 

347 Více se o kovu zmiňuje James W. Allan zde: (Allan, 1982, s. 56-58) 
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poznatky by mohly svědčit o tom, že se miska příliš nepoužívala, snad proto, že k jejímu 

poškození mohlo dojít už záhy. 

Zajímavým faktem je přítomnost nápisu s popisem účinků, který se objevoval zejména 

u raných misek ze 12. a 13. století. Nápis je však vyveden ve zdobné kaligrafii ve stylu 

safíjovských misek, ve stylu, který se používal asi od 16. století. Od takových misek se však 

zase odlišuje materiálem, protože safíjovské rituální misky se ve většině případů vyráběly 

z bronzu, mosazi nebo jiných měděných slitin.348 Zajímavý je také styl „provazového“ dekoru, 

který se objevuje na perských (ale i mamlúckých) kovových nádobách, někdy i velmi 

starých349. Významné je i to, že miska neobsahuje žádné rysy typické pro šíʿitské misky.  

Stojí za povšimnutí, že těchto rozporů nese miska tolik. Prvky jejího dekoru se zdají 

být někde na půli cesty mezi ranými a safíjovskými miskami. Rysy dekoru na vnitřní straně 

misky nejsou kanonizované350, ale například zadní strana již nese některé z typických prvků 

safíjovských misek, a to zejména výrazný kaligrafický dekor poblíž okraje na vnější straně 

nádoby. Tvarově a obsahem 

nápisů se naopak hodně podobá 

raným miskám. 351  Vzhledem 

k použitému dekoru se dá soudit, 

že miska pochází z oblasti Íránu 

z období před expanzí šíʿitského 

islámu, nejpravděpodobněji tedy 

z konce 14. nebo z 15. století.352 

348 Takové misky máme v našem katalogu. Stejného složení jsou také misky v Magic-medicinal Bowls. Žádná 
jiná železná miska se zde neobjevuje. (Savage-Smith, 1997a) 
349 Podobný typ dekoru nese například rituální miska uvedená v (Spoer, 1935, s. 248) 
350 Kanonizovanými prvky myslím takové rysy dekoru a obsahu, jejichž použití je na rituálních miskách ustálené 
a typické. Z obsahu jde například o šíʿitské modlitby, Verš trůnu nebo súry 113 a 114, ale kanonizace, tak, jak ji 
zde chápu, se týká též tvaru misky a jeho variant.; Několik misek s atypickým dekorem uvádí i (Savage-Smith, 
1997a, s. 84, 88-9, 93-5) 
351 Tvarově se podobá zejména misce MTW526, publikované v (Savage-Smith, 1997a, s. 86-87) 
352 Zmiňuje i (Savage-Smith, 2003, s. 243) 

Obr. 41 | Dno misky, kterému 
dominuje Šalamounova hvězda |  
NM – NpM, Praha, inv. č. N-5/A/2903 
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Obr. 42 | Miska 

 

Obr. 43 | Miska 

  
Obr. 42 a 43 | Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur,   
inv. č. N-5/19890 
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19.890 – Miska s arkádami 

Původní název:  
Geografický celek: Blízký východ 
Země:  
Stát:  
Oblast:  
Lokalita:  
Datace: Patrně 19. století 
Rozměry: průměr 193 mm; výška 47 mm 
Materiál: Mosaz 
Technika: Tepaný, rytý 
Instituce: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum 
Inventární číslo: N-5/19890 
Rok akvizice: 1948 
Sběratel: Neuveden 
Popis:  Rituální miska, po celé ploše zdobená rytými nápisy, čísly a astrologickými 
symboly umístěnými v kartuších ve tvaru lomeného oblouku a v pásu na vnější ploše a po 
vnitřním okraji. 

Jednou z nejnápadnějších a na první pohled nejzajímavějších misek je miska 19.890. 

Podobně jako předchozí miska stylem zcela vybočuje z kolekce a vzbuzuje mnoho otázek. 

Mosazná miska zlatavé barvy o průměru 192 mm a výšce přibližně 56 mm je při manipulaci 

překvapivě těžká. Velmi prostý tvar bez podstavce, vyvýšeného dna i rozšířeného okraje 

vykazuje poměrně výraznou deformaci materiálu, kvůli níž miska nestojí rovně, takže se její 

výška v různých bodech liší. Tvarová deformace vznikla nejspíše při poškození, jehož 

výspravu lze nalézt na vnější straně misky poblíž jejího okraje. Ačkoli výsprava není zevnitř 

téměř patrná, zvenčí zasahuje i do jednoho z nápisů a zřejmě jde o dobové řešení. Zvláštní je, 

že deformovaný tvar příliš nevynikne při pohledu shora, naopak při pohledu zespodu je 

nepravidelný tvar nádoby vidět dobře. Zbytek nádoby včetně dekoru je ve velmi dobrém stavu. 

Dekor misky je proveden poměrně jednoduše, ale propracovaně a ve výsledku 

zanechává velmi působivý dojem. Kompozice dekoru je rozvržena podobně jako u misek 

s obláčkovou výzdobou. Zde jde ale zcela jistě o architektonickou inspiraci. Hlavní motiv 

připomíná podloubí s lomenými oblouky, které lemuje obvod misky ve třech pod sebou 

jdoucích patrech. Chytře vyvedená kompozice vyvolává dojem perspektivy, protože každé 

další patro směrem ke dnu je přibližně o třetinu menší než předcházející a opticky láká 

pozornost do středu misky, kde ústí ve tvar o půdorysu čtrnácticípého květu. Dynamiku této 

kompozici dodává vzájemná pozice vrcholu lomeného oblouku, která v každém patře vychází 

do prostoru mezi dvěma oblouky ve vyšším patře. Patrná je důrazná snaha o zachování 

správné projekce vzájemných proporcí na rozšiřujícím se zaobleném těle misky, takže 

jednotlivé oblouky arkády mají do výšky lehce se rozšiřující tvar, aby vzájemné odstupy stran 
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oblouků zůstaly zachovány. Posledním dosud nezmiňovaným prvkem na vnitřní straně je pás 

s mystickým nápisem pod okrajem misky. Vnější strana nabízí jednodušší a méně 

propracovanou výzdobu a je komponována do tří pásů a zdobeného medailonu na dně. Vrchní 

a spodní pás obsahují nápisy táhnoucí se přes celý obvod nádoby. Prostřední pás klasicky 

zdobí medailony a tvary vyplňující prostor mezi nimi. Ty v tomto případě připomínají tvar 

doširoka se otevírající vázy. V pásu se objevuje dokola celkem 10 střídajících se elementů. 

Dnu dominuje motiv stylizované květiny s pěti okvětními lístky a s medailonem uprostřed. 

V porovnání s ostatními miskami se na vnější straně vyskytují nápadné a poměrně velké 

plochy bez dekoru. 

S výjimkou obrysů tvarů na dně nádoby se jinak rostlinné motivy na misce neobjevují. 

Na nádobě jsou ovšem vyryty zoomorfní obrazce a dá se najít i několik prvků 

s antropomorfními rysy. Sedm obrazců se zoomorfními tvary je na vnitřní straně pravidelně 

vyryto v prostředním pásu v kartuších, které jsou tvořeny jednotlivými průhledy v podloubí. 

Ze sedmi zoomorfních obrazců nesou dva určité humanoidní rysy. Další dva obrazce 

vyobrazují čtyřnohá zvířata, z nichž jedno je asi vlk, druhý je menší hospodářské zvíře. Zbylé 

jsou pták353, štír a had. Na dně misky jsou dále vyobrazeny zpodobení slunce a měsíce jako 

vzájemných protikladů. Měsíc je vyveden s obličejovými rysy. Zoomorfní obrazce tohoto 

rázu jsou na miskách v této sbírce unikátní. Pokud se vyskytují, bývají součástí znamení 

zvěrokruhu. V případě této nádoby jde nejspíš o projekci starší tradice, se kterou operovaly už 

babylonské misky. Ty na sobě měly často vyryté symboly démonů, duchů či zvířat, jimiž 

způsobená poranění měly léčit a které měly pomáhat odhánět354. Islámská magie se v tomto 

ohledu od židovské v pozdější době výrazně odchýlila. Přítomnost těchto znaků na nádobě je 

ovšem spolu s poměrně neobvyklým tvarem a dekorem jedním z vodítek při určování stáří 

misky. Celý dekor na misce je rytý a vyplněný černí, což oproti barvě nádoby vytváří 

působivý kontrast. 

Všechny nápisy na nádobě jsou kurzívní. Kaligrafie se v dekoru vůbec nevyskytuje. 

Dukt nápisů nepatří mezi klasické, ale podobá se formám kulatých abbásovských duktů355. 

Jde o velmi úsporné písmo o širokém řezu. Tečky nad písmeny jsou často vynechávány, což 

značně komplikuje čitelnost. Arabský text se na vnitřní straně vyskytuje ve vrchním 

353 Symbolika ptáka je překvapivá. Ke zbytku obrazců nezapadá, protože nijak nesouvisí s kýženými účinky 
misky a má zřejmě pouze symbolickou hodnotu. V islámském kovodělném umění je symbolika ptáka jinak 
obecně poměrně oblíbená. (Atıl, 1985, s. 22)  
354 Nejznámější je v této souvislosti postava Lilith – démonky, která měla brát děti. Její vyobrazení je na 
židovských rituálních miskách velmi časté. 
355 Podobné rysy a proporce nese například písmo na rukopise uvedeném v (Blair, 2006, s. 146) 
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„patře“ arkády a na dně nádoby. Na vnější straně je vyveden ve dvou pásech. Zbytek nápisů 

tvoří mystické nápisy. 

Nápisy v kartuších na vnitřní straně obsahují texty náboženského a mystického 

charakteru. Ne všechny jsou spolehlivě čitelné. Arabský text se vyskytuje pouze v sedmi 

kartuších ve vrchním pásu s arkádami. Ani nápis v pásu u okraje, ani ostatní nápisy 

v ostatních kartuších nejsou psány arabsky a zřejmě jde o pseudopísmo. Na dně nádoby se 

mísí arabské písmo s mystickými abecedami a magickými znaky.  

Kartuše obsahují súru al-Fātiḥu, Verš trůnu (2:255), téměř celý Verš světla (24:35), 

verše 6:13, 15:47, 21:69, 72:8, 84:1-4 (o konci světa), 87:1-3 a pasáže z veršů 2:74, 6:73, 

10:59, 17:82, 25:46, 27:89, 41:44, 65:3.356 Text v každé z kartuší začíná basmalou a texty 

v kartuších jsou většinou složeny z veršů nebo z jejich částí. Některé verše slouží jako oslava 

Boha a boží jedinosti, velmi citelný je z nápisů ovšem fatalistický tón podkreslený 

expresivními verši o konci světa. Pro ilustraci následují přepisy tří složených textů z kartuší. 

ِحیمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ  بِْسِم �َّ

لَّ َولَْو َشاَء لََجعَلَھُ َساِكنًا ثُمَّ   َجعَْلنَا الشَّْمَس َعلَْیِھ دَِلیًال أَلَْم تََر إِلَٰى َربَِّك َكْیَف َمدَّ الّظِ

 َولَھُ َما َسَكَن فِي اللَّْیِل َوالنََّھاِر ۚ َوُھَو السَِّمیُع اْلعَِلیمُ 

 َسبِّحِ اْسَم َربَِّك اْألَْعلَى

ىٰ   الَِّذي َخلََق فََسوَّ

 َوالَِّذي قَدََّر فََھدَىٰ 

 اِھیمَ قُْلنَا یَا نَاُر ُكونِي بَْردًا َوَسَالًما َعلَٰى إِْبرَ 

 ۳٥۷ َمْوَالنَا [...] َرِحیم

Ve jménu Boha milosrdného, slitovného. (1:1) 
Což nevidíš, jak Pán tvůj stín prodlužuje? Kdyby byl chtěl, věru by jej byl nehybným učinil; a 
pak jsme slunce ustanovili jemu vůdcem (25:45) 
Jemu náleží vše, co v noci i ve dne přebývá a On slyšící je i vševědoucí. (6:13) 
Oslavuj jméno Pána svého nejvyššího, (87:1) 
jenž vše stvořil a vyrovnal, (87:2) 
každý osud předurčil a usměrnil, (87:3) 
Avšak My jsme pravili: "Ohni, vychladni a buď neškodným pro Abrahama!" (21:69) 
Náš Pán […] slitovný358 

Nápis ve druhé z kartuší obsahuje kombinovaný mystický nápis, sestávající se z koránských 
„záhadných písmen“, koránských veršů a dalšího mystického nápisu: 

356 Úplně stejné nápisy se objevují na (British Museum, London, Mus. no. 1866,1229.72. [cit. 2019-06-22]. 
Dostupné zde), popsané v (Reinaud, 1828, s. 345-346). 
357 Jednotlivé súry vychází z webu quran.com. (The Noble Quran - 2016 ,القرآن الكریم) 
358 Verše jsou v Koránu na stranách v tomto pořadí: (Korán, 2012, s. 109, 250, 421, 117, 243).  
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ِحیمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ  بِْسِم �َّ

 الم المص الر المر كھیعص طھ طس طسم یس ص حم حمعسق ق ن

ن فََزعٍ یَْوَمئٍِذ آِمنُونَ   َوُھم ّمِ

 قَْولُھُ اْلَحقُّ ۚ َولَھُ اْلُمْلكُ 

ِ تَْفتَُرونَ  ُ أَِذَن لَُكْم ۖ أَْم َعلَى �َّ  آ�َّ

 َوأَنَّا لََمْسنَا السََّماَء فََوَجْدنَاَھا ُمِلئَْت َحَرًسا َشِدیدًا َوُشُھبًا

 م بما رمح فانھا] الـ ه ه ه ه ه ك ر [[فلح] محمد 

Ve jménu Boha milosrdného, slitovného. (1:1) 
alm almṣ alr almr khjʿṣ ṭh ṭs ṭsm js ṣ ḥm ḥmʿsq q n 
V ten den před hrůzou každou bude bezpečen, (část 27:89) 
slovo Jeho je pravda a Jemu bude patřit vláda. (část 6:73) 
Dovolil vám to Bůh; anebo jste si sami vymyslili lež proti Bohu? (část 10:59) 
A prohledali jsme nebe, avšak nalezli jsme je plné stráží silných a plamenů šlehajících. (72:8) 
[flḥ] Muḥammad [mā rmḥ fa-innahā] al h h h h h k r m b359 

Třetí kartuše nejexpresivněji vyjadřuje obrazy konce světa: 

ِحیمِ  بِْسمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ َّ� 
 السََّماُء انَشقَّتْ إِذَا 

 َوأَِذنَْت ِلَربَِّھا َوُحقَّتْ 
 َوإِذَا اْألَْرُض ُمدَّتْ 

 َوأَْلقَْت َما فِیَھا َوتََخلَّتْ 
 من الحمإ َوأَْلقَْت َما فِیَھا

 یا رب هللا تعالى
ۗ ِ  َوإِنَّ ِمْنَھا لََما یَْھبُِط ِمْن َخْشیَِة �َّ

ُ ِلُكّلِ َشْيٍء قَْدًرا َ بَاِلُغ أَْمِرِه ۚ قَْد َجعََل �َّ ِ فَُھَو َحْسبُھُ ۚ إِنَّ �َّ  َوَمن یَتََوكَّْل َعلَى �َّ

Ve jménu Boha milosrdného, slitovného. (1:1) 
Až se nebe rozštěpí (84:1) 
a uposlechne Pána svého a své povinnosti zadost učiní, (84:2) 
až se země zarovná, (84:3) 
a vyvrhne, co v ní je, a bude prázdná, (84:4) 
a vyvrhne špínu, co v ní je. 
Ó, Pane, povýšený Bože! 
A jsou mezi nimi tací, jež převracejí se ze strachu před Bohem, (část 2:74) 
a tomu, kdo spoléhá se na Boha, tomu On postačí, vždyť Bůh uskutečňuje rozkaz Svůj a Bůh 
ustanovil pro věc každou rozměr její. (část 65:3)360 

Texty kartuší, které zde nejsou uvedeny, jsou většinou komplexní a obsahují ucelený 

text s konkrétními verši, jako jsou Verš trůnu nebo Verš světla.361 

359 Verše jsou z Koránu v tomto pořadí: (Korán, 2012, s. 109, 269, 428, 380, 227). Části textu jsou upraveny.  
360 Verše vychází z (Korán, 2012, s. 109, 120, 452, 543). Části překladu jsou upraveny. 
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Výrazně zdobené je dno misky. Rytiny slunce a 

měsíce představují nejvýraznější dekorativní prvek. 

Slunce a měsíc jsou obklopeny velmi obtížně čitelnými 

texty, které jsou psány v několika různých směrech a ve 

kterých se mísí magické znaky s mystickými nápisy, 

číslicemi a arabským textem. Zdá se, že část arabských 

nápisů budou též zkratky nebo magická slova. 

Velmi zajímavé jsou dva nápisy na spodní straně 

nádoby. Výše umístěný z nich popisuje účinky misky a 

vyjmenovává neduhy, které lze s pomocí misky vyléčit. 

 ھذه الطلسمات المباركة تقاوم كلھا وجمع فیھا منافع مجربة وھي للسعة الحیّة العقرب وللحّما والمطلّقة وللمغل وللكلب

 واالفاقة ۳٦۳دمعال ۳٦۲ولراد ةرَ ظْ ر والنُ یوللخ بطال السحر لرمي الدموالقولنج وللشقیقة والضربان وإل وللمغصّ ] …[

 ویسقىفات واآل ] ولىرھل[  حال ولقطع النزیفطولحما الكبد ول]  فات والصلح س االفرانواآل دالخلر ئولسا[  ۳٦٤المسروع

 مطلق ۳٦٥بوالر ھا علىفی

Text by se dal interpretovat následujícím způsobem:366 

Tento požehnaný talisman slouží proti všemu [dále uvedenému] a jsou v něm shromážděny 
zaručené účinky proti bodnutí škorpionem a uštknutí zmijí a proti jedovatým živočichům a pro 
novorodičku, aby měla mléko a proti [divokým]367 psům a kolice, proti zácpě, bolesti hlavy, 
pulzující bolesti, proti uřknutí a proti krvácení, pro dobrý zrak a proti zarudlým očím, na 
žaludek, pro snadné probuzení z padoucnice, […], proti zápalu jater 368 a sleziny a proti 
silnému krvácení, a […], a [jinými?] neduhy. Kdo se z něj napije, jeho stav se zaručeně zlepší. 

361 Konkrétní rozmístění jednotlivých nápisů, včetně toho, jak jdou za sebou, uvádím zde. V rámci zpracování 
nádoby jsem jednotlivé kartuše označil písmenem „U“ a čísly – vzhledem ke střídání kartuší na nádobě mají 
kartuše s arabskými nápisy pouze sudá čísla. Kartuše vždy začínají basmalou. První kartuše (U2) začíná vlevo 
nad vyobrazením ptáka a další následují proti směru hodinových ručiček. Obsahují tyto verše (nebo jejich 
pasáže): U2: 2:255; U4: 84:1-4, verš nekoranického původu, 2:74, 65:3; U6: 25:45, 6:13, 87:1-3, 21:69, verš 
nekoranického původu; U8: súra al-fātiḥa, 15:47; U10: 17:82, neurčený verš, 41:44, zbytek veršů neurčen; U12: 
24:35; U14: záhadná písmena, 27:89, 6:73, 10:59, 72:8. 
362 Nejspíše zde jde o slovo „ramad“, které se na miskách vyskytuje. (Maddison, 1997, s. 80) 
363 Na nádobě se spíše podobá slovu عقد (ʿaqd), které v tomto kontextu nedává smysl. 
364 Zde je zřejmě chyba v ortografii: epilepsie se správně píše مصروع (maṣrūʿ). 
365 Slovo ربو (rabw) je také výraz pro astma; přesný překlad v tomto kontextu není jistý a může jít o nepřesnost 
při čtení. Významově by se mohlo souviset s hlavním významem kořene rbw, „zvyšovat, růst“. Doslovný 
překlad je nejistý. 
366 Pro překlad a čtení tohoto nápisu byly zásadní dva následující referenční zdroje (Reinaud, 1828, s. 340; Spoer, 
1935, s. 255-256) 
367 Nápis je v tomto místě poškozený. Obvyklá fráze objevující se na ostatních miskách je الكلب الكلب (al-kalb al-
kalib), „divoký pes“. (Maddison, 1997, s. 80) 
368 Emilie Savage-Smith uvádí, že přesný překlad tohoto slova není zcela zřejmý. Jako „horečku jater“ termín 
překládá E. Spoer. (Maddison, 1997, s. 86; Spoer, 1935, s. 255-256)  

Obr. 44 | Kartuše s Veršem trůnu |  
NM – NpM, Praha, inv. č. N-5/19890 
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Ještě zajímavější informace by mohl přinést spodní nápis na vnější straně nádoby, 

který obsahuje věnování. Nápis je, bohužel, nejednoznačný, a tak není možné spolehlivě určit, 

komu byla nádoba věnována. Následuje přepis a výklad textu; obě uvedené části ovšem mají 

své rezervy a do budoucna by vyžadovaly další pozornost.369 

طالع في  وتقلب و[ىفشد] ة [...]ماسوحم س ]المتوفىً  ...فــــم [المظفر ابو  ]ـھر[[...] ولى عز لموالنا سلطان الملك المحا 
 فیھا [حطر مر ما ا ىىــ فر ا] ]و ىعالمنافع المسلمین [ الراـــدالخلفا و الدین[اعز]  ]نفقىــ[ [...] ما اعلىت] وھو سعد[

walī ʿizz li-mawlānā sulṭān al-malik al-maḥā[hir] abū al-muẓaffar [f-m … mutawaffā] 
s(ana?) wa [chamsamāʾia] […] wa taqallaba wa [-fšd] fī ṭāliʿ [saʿd] wa huwa […] mā 
aʿlanat [nafaqat] [aʿz] ad-dīn wa al-chulafā [al-rāšidīn] li manāfiʿ al-muslimīn wa [bʿā] fīhā 
[ḥṭr mr mā ʾ -- fr ʾ] 

Jde o věnovací nápis, který nádobu přisuzuje sultánovi a panovníkovi, který se snad 

jmenoval al-Maḥāhir Abū al-Muẓaffar, který měl zemřít někdy v 6. století hidžry. Nápis dále 

oslavuje jeho slávu, velikost a věnuje mu pocty.370  

 
Na misce se hojně vyskytují nápisy psané v mystickém písmu. Sad mystického písma 

se na misce objevuje hned několik. První sada je použita v nápise na vnitřní straně těsně pod 

okrajem. Jde o nelineární abecedu, která využívá některých glyfů číslic (některé jsou podobné 

perským číslicím). V žádném jiném nápise se nevyskytuje, ale na dně nádoby se objevuje 

několik podobných glyfů, které by do této sady mohly patřit. Druhá, nejrozšířenější sada, 

vyplňuje většinu kartuší jak na vnitřní, tak na vnější straně. Je lineární a svým tvarem se 

nejvíce podobá písmu syrskému nebo mandejskému. Vzhledem k malé variabilitě znaků a 

častému opakování stejných prvků jde nejpravděpodobněji pouze o nápodobu textu než o text 

369 K tomuto typu nápisů existuje poměrně málo referenčních zdrojů, ve kterých by byl též přepis arabského 
textu. K dispozici jsem měl dva a nachází se v těchto pracích: (Grabar, 1961, s. 361; Spoer, 1935, s. 255-256)  
370 Jinou osobu se jménem al-Muẓaffar uvádí i nápis na misce z (Atıl, 1985, s. 265) 

Obr. 45 | Detail zdobení dna. Ve třetím 
řádku odspodu se nachází sedm pečetí | 
NM – NpM, Praha, inv. č. N-5/19890 
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skutečný. Jiná sada, podobná této, ale nelineární, se vyskytuje v kartuších s vykreslenými 

tvory. Z pseudoabeced na této nádobě se právě tato třetí sada nejvíce objevuje mezi nápisy na 

dně nádoby. Na dně je navíc přítomna symbolika tzv. Sedmi pečetí (obr. 45) složená 

z šesticípé Šalamounovy hvězdy a několika dalších symbolů (viz kapitola Islámská magie). 

Ve třech cípech květinového tvaru se pak na dně objevují zřejmě číselné symboly: ٥۲ (52), ٦۲ 

(62) a ٦۹۲ (692). V obdobných číselných zkratkách často bývají zakódována jména proroků či 

koránských veršů a pravděpodobně je tomu tak i v tomto případě. 

Pozornost ovšem vzbuzuje číslo 692. Pakliže by se interpretovalo jako letopočet, 

odpovídalo by rokům 1292/1293, což by snadno mohl být rok výroby této misky; bez 

vysvětlení by však zůstala zbylá dvě čísla. Spolehlivě se ani nedá říct, že by takový údaj 

zapadal do kontextu veskrz nečitelných nápisů okolo, ačkoli nejbližší čitelný nápis je „كشفو“, 

v jehož kořeni lze nalézt význam „odhalení“ či „zveřejnění“. Důvěryhodnost tomuto údaji 

rovněž snižuje jeho umístění. Na vnější straně nádoby se nachází věnovací nápis, který 

odkazuje k 6. století hidžry, tedy téměř o dvě století dříve. Nutno podotknout, že podobné 

věnovací nápisy jsou nespolehlivé, a zvlášť pokud se odkazují k takto brzkému století či 

k významným osobnostem, bývají často padělány. 370F

371 Osoba, které je miska věnována, se snad 

jmenovala al-Maḥāhir Abū al-Muẓaffar a snad by mohlo jít o Abū al-Muẓaffara al-Abjūrdīho, 

který zemřel v roce 507 hidžry (1113).371F

372  Abū al-Muẓaffar al-Abjūrdī byl ovšem 

abbásovským básníkem, nikoli „sultánem a panovníkem“, jak uvádí nápis na misce. Více 

k této otázce by snad bylo možné říci, pokud by se věnovací nápis podařilo rozluštit 

kompletně. Bez ohledu na přesnost časových údajů, které máme k dispozici je však jisté, že 

nádoba patří mezi rané misky a dle její typologie a typů nápisů na ní lze soudit, že pochází 

nejpozději ze 13. nebo z první poloviny 14. století. 372F

373 

S ranými miskami tuto nádobu spojuje mnoho společných rysů. Pro rané misky je 

typická zejména technika zpracování materiálu s tlustými těžkými stěnami a velmi prostý tvar 

nádoby. Podobnosti se ale nachází rovněž v užité magické symbolice, velmi úsporném duktu 

písma (které často opomíná diakritické tečky) a také v obsahu nápisů, který se od pozdějších 

misek liší. Koránské nápisy jsou na těchto miskách uspořádány mnohem nahodileji a 

nepromítají se do ní „obvyklé“ súry, které se kanonizovaly až později. Naopak, výrazná je 

tematická soudržnost fatalisticky vykreslující zprávy o konci světa. Nic takového na 

371 (Savage-Smith, 1997a, s. 73) 
372 Rok se v nápise skutečně dá číst i jako 506 nebo 507.; Více o al-Abjūrdīm k dispozici například zde: ( أبو المظفر
 (2001 ,األبیوردي
373 Emilie Savage-Smith se zmiňuje o jedné misce, zřejmě velmi podobného typu, jako tato, jejíž věnovací nápis 
se (falešně) odkazuje k Saladinovi. (Savage-Smith, 1997c, s. 60)  
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pozdějších miskách nenalezneme. Rané misky také obsahují nápisy s popisem účinků, který 

lze nalézt i na této misce a jasně vyvedené vyobrazení tvorů a stavů, před kterými má miska 

ochraňovat.  

Mezi ranými miskami lze vysledovat tři různé styly. V první řadě jde o rané misky v 

„zengíovském stylu“. 374  Druhý typ jsou tzv. „poison cups“, misky svérázného stylu a 

nezaměnitelného, nesymetrického dekoru.375 Třetí styl je reprezentován právě touto miskou, 

která, jak se zdá, má ještě několik variant. Tyto misky se dělaly v různých velikostech, ale 

jejich tvar vždy zůstával stejný. Jejich společným prvkem je velmi podobný dekor spodní 

strany, který se skládá ze zdobení dna s jedním až dvěma nápisy po obvodu misky a 

z typického pásu s medailony a kartušemi jednoduchých geometrických tvarů (jako na obr. 2 

nebo 26). Ve vnitřním dekoru pak existují nejméně dvě varianty. První má komplikovanější 

dekor zdobený pásy a medailony 376 , ve druhé variantě se opakuje jednoduchý dekor 

s arkádami v několika patrech nad sebou. V tomto případě je jejich architektonická inspirace 

zcela zřejmá. Střed dna takovýchto misek vyobrazuje různé, často architektonické prvky, ale 

symbolika, jako je tomu v tomto případě, může být též astrologická. Přinejmenším jedna 

nádoba nese ve středu vyobrazení Kaʿaby377, a jiné půdorys Velké mešity v Mekce378. Na 

některých miskách je spodní hrana arkád prořízlá, takže vyšší patro „zapadá“ do nižšího379. 

Miska z Náprstkova muzea společně s miskou č. 1866,1229.72 z British Museum tento průřez 

nemají. Jejich vzájemná obsahová i vizuální podobnost je mimořádná a s ohledem na ní 

působí miska z British Museum jako zmenšená verze misky 18.980. Vyloučit nelze 

přinejmenším to, zda byly vyrobeny na stejném místě.380 Přesnou lokaci ani v jednom případě 

dnes již neznáme, ale podle původu ostatních misek z tohoto období lze soudit, že se jednalo 

buď o Egypt, nebo Sýrii. 

374 Jde o styl nejstarších datovaných misek, které byly vyrobeny pro Nūr ad-Dīna Zengīho. Dnes známe zejména 
dvě misky vyrobené v tomto stylu MTW1443 (The Metropolitan Museum of Art, New York, Bowl, MTW1443. 
[cit. 2019-06-22]. Dostupné zde) a MTW189, o níž v současnosti nejsou zprávy. (Savage-Smith, 1997a, s. 82)  
375 Např. (Davids samling, København, Inv. nr. 36/1995. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde) nebo (Wellcome 
collection, London, "Silver-plated divination bowl", Egypt, 1801-1900. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde)  
376 (Ethnologisches Museum, Berlin, Ident.Nr. I B 141. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde); (Ethnologisches 
Museum, Berlin, Ident.Nr. I B 3224. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde) a miska MTW526 publikovaná v (Savage-
Smith, 1997a, s. 86) 
377 (British Museum, London, Mus. no. 1911,1026.9. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde)  
378 (British Museum, London, Mus. no. 1866,1229.72. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde), (British Museum, 
London, Mus. no. OA+.2518. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde)  
379 To by s největší pravděpodobností byl i případ kompozice misky (Sotheby's, London, "Arts of the Islamic 
World", 2011, lot 296. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde), která má nicméně pouze jedno patro arkád. 
380 Miska je podrobně zpracována v katalogu od Reinauda, který rovněž přečetl, přepsal a přeložil nápisy na této 
misce. Nápisy na obou miskách vykazují mimořádnou podobnost. Jak nápis popisující účinky, tak nápisy 
v kartuších na vnitřní straně těla mají prakticky totožné složení s tím rozdílem, že nápisy na misce 19.890 jsou 
vzhledem k rozměrům nádoby oproti předchozí misce prodloužené. (Reinaud, 1828, s. 337-353) 
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https://www.metmuseum.org/art/collection/search/642251/
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Miska s širokým vyvýšeným dnem 

 
Obr. 46 | Miska 

 
Obr. 47 | Miska 

  

Obr. 46 a 47 | Miska 
 
Národní muzeum - 
Náprstkovo muzeum 
asijských, afrických a 
amerických kultur,  
inv. č. N-5/A/2899 
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A2899 

Původní název:  
Geografický celek: Blízký východ 
Země:  
Stát:  
Oblast:  
Lokalita:  
Datace: Patrně 19. století 
Rozměry: průměr 185 mm; výška 55 mm 
Materiál: Měď, Cín 
Technika: Tepaný, rytý, pocínovaný 
Instituce: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum 
Inventární číslo: N-5/A/2899 
Rok akvizice: 1884 
Sběratel: J. Prošek v Sofii 
Popis:  Miska se zvýšeným dnem, po celé ploše zdobená rytým geometrickým  dekorem a 
nápisy. Na zvýšeném dně je šesticípá hvězda. 

Jediným představitelem kategorie misek se širokým vyvýšeným dnem ve sbírce 

Náprstkova muzea je miska A2899. Jejich typickým rysem je vysoké vyvýšené dno s velmi 

širokou základnou, jehož vrchol na výšku dosahuje úrovně okrajů misky. Šířka vyvýšeného 

dna dosahuje v průměru 95 mm a zužuje se do průměru 37 mm v jeho vrchní části. Samotná 

miska má nejširší průměr 211 mm. Celá miska je plochá, její výška je jen 47 mm. Miska se od 

misek s malým vyvýšeným dnem liší i v dalších rysech. V první řadě má plochý okraj, který 

ale není vysazený. Jeho tvar je svrchu skutý, takže zasahuje rovnoměrně dovnitř i ven. Dalším 

rysem je absence podstavce a naopak přítomnost rytého dekoru na vyduté vnitřní části 

spodního dna. Miska má kovově šedou barvu způsobenou pocínováním. Stav nádoby je velmi 

dobrý, zřetelné je ovšem drobné poškození dekoru, způsobené užíváním a korozí. Za 

povšimnutí stojí zejména drobné souvislé rýhy poblíž míst, o která se položená miska opírá, a 

které působí, jako kdyby byly způsobené železným kartáčem. 

Celý povrch předmětu je pokryt rytým dekorem. Dekor je oproti ostatním nádobám 

vyveden i na spodní straně vyvýšeného dna. V kompozici dekoru chybí obvyklý medailon 

uprostřed. Zdobení na těle nádoby je symetrické z vnější i vnitřní strany a sestává ze dvou 

pásů. Spodní pás tvoří deset medailonů o kulatém a šestiúhelníkovém tvaru, které se vzájemně 

střídají. Medailony jsou vyplněny pseudonápisy, které v tomto případě plní pouze dekorativní 

úlohu - nejedná se o sadu pseudopísma, ale pouze o grafickou výplň vyvedenou v řádcích, 

která má text vizuálně suplovat. Vrchní pás naopak obsahuje kaligrafický nápis v duktu ṯuluṯ 

s ostřejšími liniemi a úhly. Stejnou kompozici nalezneme i na spodní straně. Dva pásy jsou i 

na vyvýšeném dně. Spodní pás obíhá sedmnáct kartuší pětiúhelníkového tvaru o základně 
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čtverce se zkoseným vrchem, které jsou taktéž vyplněny pseudonápisy. Vrchní pás opět 

obsahuje kaligrafický nápis. 

Dekor předmětu je zejména písemný a geometrický. Figurální dekor není na nádobě 

přítomen vůbec a rostlinný dekor je vyveden pouze v podobě stylizovaných listů na hranách 

šestistranných kartuší na těle nádoby. Výrazným prvkem je šesticípá Šalamounova hvězda 

s nápisy Allāh, vyvedenými v jednotlivých cípech hvězdy a v jejím středu. Tato hvězda je 

opět symetricky znázorněna na obou stranách nádoby. Praxe zdobení vnitřní strany 

vyvýšeného dna se u ostatních misek s „hranatým“ vyvýšeným dnem v tomto katalogu 

neobjevuje. V tomto případě je naopak vnitřní strana vyvýšeného dna po stranách zdobena 

výrazným kaligrafickým nápisem v duktu ṯuluṯ a již zmiňovanou Šalamounovou hvězdou na 

obou stranách jeho ploché části. Specifické je v tomto případě i opakování prvků vnitřního a 

vnějšího dekoru, které se (v drobných kompozičních obměnách) objevují na obou stranách 

misky.381 

Nápisy na nádobě jsou vyvedené kaligraficky. Kurzívní je pouze nápis svrchu na 

okraji. Nápisy jsou rozmístěny v horních pásech na vyvýšeném dně a na vnější i vnitřní straně 

těla. Poslední nápis se objevuje zevnitř ve vyduté části vyvýšeného dna, což představuje prvek 

typický pro tento typ rituálních misek. Dekorativní nápis هللا (Allāh) se v několika opakováních 

nachází také na vrchní i spodní straně vyvýšeného dna v cípech šesticípé hvězdy. 

Kurzivní nápis na okraji nádoby volá Boha za použití Božích epitet. Každý 

z přívlastků je uvozen pomocí بسم هللا (bismi-llāhi). Jelikož je text na několika místech 

poškozen, je velmi obtížné jednotlivé přívlastky přečíst. Spolehlivě čitelné jsou pouze dva: 

 [...] بسم هللا الكافي بسم هللا المعافي [...]

[…] Ve jménu Boha odměňujícího!  Ve jménu Boha odpouštějícího! […] 

Obdobný nápis se vyskytuje i na nádobách 18.082 a A2903.  

Kaligrafický nápis na vnitřní straně těla představuje Verš trůnu (2:255) a část verše 

2:256. Verš trůnu se objevuje rovněž v nápisu na vnější straně. Volání Božího jména je 

zřejmě i na kaligrafických nápisech na vyvýšeném dně. Tyto nápisy ovšem vykazují vysokou 

míru stylizace a plní především zřejmě dekorativní roli. Spolehlivě čitelný je pouze nápis 

„Allāh“, který se v nápisu opakuje třikrát, a jednotlivé segmenty textu, rozmístěné bez ohledu 

na čitelnost. Analogický nápis o poloviční výšce se nachází také ve svrchní části nádoby. 

381 Existují ale i misky s menším „hranatým“ dnem, které mají stejný vnější i vnitřní dekor. Např. (British 
Museum, London, Mus. no. 1921,1025.5. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde), jde ale spíš o výjimky. 
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Na misce se vyskytuje pouze velmi omezený repertoár nápisů. Z koranických textů je 

to pouze verš 2:255 a část verše následujícího. Oproti ostatním nádobám na této misce nejsou 

přítomny mystické nápisy, pouze dekor nápisy imitující. Z tohoto pohledu je dekor misky až 

překvapivě skromný, což ještě umocňuje fakt, že dekor je z vnější i vnitřní strany v podstatě 

identický. Tento způsob distribuce dekoru je, spolu se širokým vyvýšeným dnem, jedním 

z rysů určujících tento typ misek.  

Ze vzhledu ostatních misek v tomto katalogu je patrná snaha o originalitu vnějšího i 

vnitřního dekoru a o jejich vzájemné rozlišení. V případě této misky, jejíž dekor je z obou 

stran prakticky totožný, toto rozlišení nenalezneme. Mohlo by se tak jednat o zajímavou 

reflexi společenského prostředí, ve kterém tento typ misek vznikaly a o němž toho mnoho 

nevíme. Vzhledem k tomu, že tato miska působí asketičtěji než její příbuzné, se mohla 

vyrábět v rigoróznějším prostředí, kde okázalost nehrála takovou roli, a kterému byla perská 

estetika vzdálená. To je další rys této misky – nenese na sobě žádné šíʿitské znaky, takže 

s největší pravděpodobností vznikla mimo okruh vlivu perské kultury. Podobných misek se 

dochovala celá řada, a miska A2899 je tedy součástí širšího, poměrně úzce vyhraněného 

řemeslného stylu. Misky tohoto typu mají ve sbírkách rovněž významné instituce jako British 

Museum382, Victoria & Albert Museum383 a jiné384, nebo se objevují na dražbách385. Přesto 

382 (British Museum, London, Mus. no. 1853,0528.14. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde); (British Museum, 
London, Mus. no. 1878,1230.734. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde); (British Museum, London, Mus. no. 
OA+.2603. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde)   
383 (Victoria and Albert Museum, London, No. REPRO.1878-26. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde), (Victoria and 
Albert Museum, London, No. 843-1891. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde)  

Obr. 48 | Nápis na vnitřní straně vyvýšeného 
dna (digitálně kolorovaný) | NM – NpM, 
Praha, inv. č. N-5/A/2899 
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jde o velmi málo zdokumentované předměty. Tento typ misek se s největší pravděpodobností 

vyráběl v mamlúckých oblastech pod osmanskou správou, jmenovitě zřejmě v Sýrii. Mnoho 

takových misek se dnes rovněž nachází v tureckých muzeích386 a antikvariátech. Vzhledem 

k absenci relevantních zdrojů lze dataci pouze odhadovat. Zdá se, že tyto misky se vyráběly 

mezi 16. a 19. stoletím, a to v prakticky nezměněné podobě. Liší se zejména materiálem a 

pouze drobnými obměnami v dekoru. U této konkrétní misky lze hádat, že mohla být 

vyrobena mezi 17. a 18. stoletím. 

  

384 (Wellcome collection, London, "Brass divination bowl", Middle East, 1801-1900. [cit. 2019-06-22]. 
Dostupné zde)  
385 (Chiswick Auctions, "Islamic & Indian Art", 2018, lot 39. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde) 
386 (Semazen Mevlana Müzesi, Konya, Env. No. 409. [cit. 2019-06-22]. Dostupné z: zde)  
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Závěr 
Tato práce je v prvním komplexněji pojatým náhledem do „magického“ světa 

islámských rituálních misek v češtině. Islámské misky jsou talismany, které ve středověkém 

islámském lékařství plnily roli univerzálního ochranného a lékařského prostředku. Historie 

rituálních misek navazuje na dřívější babylonské vzory. V islámském světě se misky začaly 

objevovat od konce 12. století. Ve svém dekoru jsou velmi bohaté na magickou a 

náboženskou symboliku. Mezi českými sbírkami vlastní největší kolekci rituálních misek 

Náprstkovo muzeum, jehož předměty byly v této práci použity. Cílem této práce bylo vytvořit 

přehled o rituálních miskách, které Náprstkovo muzeum vlastní, a tyto misky blíže popsat a 

zpracovat. Ve zpracování jsem se zaměřoval na jejich tvar, dekor, symboliku a účel. 

Podstatnou složkou mé práce bylo čtení nápisů na miskách a jejich interpretace s cílem 1) 

čtenáři zprostředkovat obsah nápisů a jejich význam a 2) pokusit se na základě nápisů a 

dalších dílčích znaků misky datovat a určit místo jejich původu. Teologické vyznění překladů 

hrálo pouze roli podružnou. Při popisu každé misky jsem se snažil hledat rysy dekoru, 

symboliky či tvaru analogické s miskami dostupnými v online světových sbírkách nebo 

aukčních domech, porovnávat je a upozorňovat na vzájemné podobnosti a rozdíly. Tato 

technika přinesla některá zajímavá zjištění: přispěla například k bližšímu určení stáří a datace 

některých nádob ve sbírce Náprstkova muzea a poukázala na některé paralely ve vývoji misek, 

na které se lze do budoucna zaměřit. Samotná práce se skládá ze dvou hlavních částí. První 

část má za úkol představit čtenáři kontext nezbytný pro vykreslení kulturního a umělecko-

řemeslného prostředí, v němž misky vznikaly, a seznámit ho s historií výroby samotných 

misek. Druhá část obsahuje katalog s konkrétními rozbory jednotlivých misek. 

Ve sbírce Náprstkova muzea se nachází celkem 14 rituálních misek, z nichž je 13 

popsáno v této práci. Všechny misky, které se ve sbírce muzea nachází, jsou významně 

zdobeny textem a rytými nápisy. Až na jedinou výjimku jde ve všech případech o misky, 

jejichž povrch je kompletně nebo téměř kompletně pokryt dekorem, pakliže do výčtu 

nezahrnu místa, která běžně zůstávají skryta, jako jsou spodní strana dna nebo dolní část 

přidělaného kalíšku. Písemný dekor je velmi často z obou stran zasazen do propracovaného, 

většinou pravidelně uspořádaného grafického dekoru. Rozsáhlejší nedekorované plochy jsou 

jen velmi výjimečné. Jedním z typických, ale na první pohled nenápadných rysů, je styl 

dekoru spodní strany, v jejímž středu se většinou nachází dominantní pás s medailony a do 

různé míry vykrojenými kartušemi mezi nimi (obr. 2). Jde o velmi rozšířený kompoziční 

prvek, který se objevuje na miskách po staletí jen ve velmi málo obměnách. Přesto jsem si 
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nevšiml, že by mu badatelé dříve věnovali pozornost. Zdobení rituálních misek je po 

technické stránce velmi prosté. Složitější techniky jako vykládání, tausování, barvení a mnohé 

další na rituálních miskách vůbec nejsou použity.387 Misky jsou tepané a dekor na nich rytý. 

Pro zvýšení jeho kontrastu je dekor některých ze zkoumaných misek podbarven nebo vyplněn 

bílou nebo tmavou pastou.  

Co se týče konkrétní typologie misek a jejich datace, šest z nich, 18.083, 18.079, 

18.082, 18.081, 20.986 a A2900 jsou misky nejmladší produkce, pocházející zhruba z období 

od počátku 18. století do konce 19. století. Všechny mají tělo s vysazeným okrajem, 

podstavcem a vyvýšeným okrajem o tvaru komolého kuželu. Poslední dvě z nich navíc mají 

na vrcholu vyvýšeného dna malý kalíšek ozdobený zavěšenými klíčky. Misky A12957, 

18.084 a 18.080 jsou o něco staršího původu. Tyto nádoby byly vyrobeny zřejmě během 16. a 

17. století a spadají tak do „vrcholného období“ tohoto uměleckého žánru, které nastalo 

během vlády safíjovské dynastie v Íránu. Většinu tvarových vlastností od nich zdědily mladší 

misky. Výjimkou, která zůstala typická pro safíjovské misky, je zejména konvexní tvar 

vyvýšeného dna. Třetí skupinu tvoří tři misky s plochým dnem a bez vysazených okrajů. 

Miska A2877 je poměrně mladá, atypická miska, na níž je (jako na jedné z mála) uvedena 

datace, uvádějící rok 1255 h. (1839/40). Další nádobou je miska A2903. Jde o svéráznou 

misku s výrazným magickým dekorem, spadající zřejmě do období 14.-15. století. Nejstarším 

předmětem v této kategorii i v kolekci je miska 19.890, pocházející pravděpodobně nejpozději 

z přelomu 13. a 14. století. Poslední skupinu tvoří misky s vysokým vyvýšeným dnem. Tu 

reprezentuje pouze jediná miska A2899, která pochází nejspíše ze 17. nebo 18. století. Jde 

ovšem o misku z málo prozkoumané skupiny, a proto je tato datace nejistá. Uváděná datace 

nádob je obecně v mnoha ohledech nepřesná, protože nádoby nejsou až na výjimky datovány. 

Odhadovaná datace se zakládá v první řadě na typologii nádoby a období, kdy tento typ nádob 

vznikal. Dále se zakládá na přítomnosti některých znaků typických pro konkrétní období či 

oblast (tyto znaky zmiňuji níže), případně na stavu nádoby. Velkou roli při určování datace 

hraje též porovnání s ostatními známými miskami v zahraničních sbírkách.  

Během příprav této práce jsem se setkal s několika problémy, týkajícími se zejména 

čtení nápisů. Obzvlášť jejich interpretace a následné překlady jsou zcela samostatnou 

kapitolou. Bez problémů ale nebyla ani samotná práce s uměleckými předměty. Většinu 

problémů, se kterými jsem se během příprav a zpracování tématu potkal, výborně shrnul 

Melikian-Chirvani, který s ním má velmi bohaté zkušenosti: 

387 Více k technikám (Mleziva, 2015, s. 26-36) 
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 „Jen málo badatelů má k dispozici nezbytné vybavení, aby mohli pořizovat své vlastní 

fotografie, jen málo nakladatelů vytiskne všechny nezbytné podklady a v neposlední řadě, jen 

málo z těch, kteří se v minulosti zabývali íránskými uměleckými díly, měli znalosti jak 

arabštiny, tak i perštiny, což jsou jazyky, v nichž jsou nápisy psány a/nebo byli obeznámeni se 

záludnostmi paleografie – úplně samostatnou disciplínou, zcela nezbytnou pro kohokoli, kdo 

by se toužil pustit do práce s islámskými kovy.“ 388 

Od doby, kdy Melikian-Chirvani svou obsáhlou práci Islamic Metalwork from the 

Iranian World zpracovával, se mnohé změnilo. Zejména díky technickému pokroku a 

rozšíření digitální fotografie dnes není problém s pořizováním vlastních fotografií. 

S internetem se mimořádně usnadnila také přístupnost sbírek a v neposlední řadě i tisk. 

Paleografii též významně usnadnila dostupnost univerzálního a téměř bezbřehého korpusu – 

internetu, díky kterému se dá v reálném čase bezprostředně kontrolovat správnost čtení. Pro 

tuto práci byl mimořádně důležitým referenčním materiálem portál Quran.com, díky němuž 

bylo možné přečíst naprostou většinu nápisů koránského původu. Přesto jsou místa, kde 

internet i jiné dostupné materiály narážejí na své limity. Mnohé nápisy či jejich části na 

internetu ani v literatuře dohledat nelze, a pokud se text dohledat podaří, i v překladech a 

v interpretacích textů od odborníků se vyskytuje poměrně mnoho chyb a nepřesností. Za 

chyby ve čtení a následném překladu nenesou vždy vinu badatelé: mnohé texty jsou psány 

velice úsporně, jednotlivé glyfy bývají často na koncích slov „rozmělněny“ či úplně 

vynechány, chybí diakritické tečky nad jednotlivými písmeny, texty bývají umělecky příliš 

stylizované, jindy jsou špatně čitelné vinou nezkušeného rytce nebo degradace materiálu.389 

Se všemi těmito problémy jsem se při analýze nápisů setkal, a ne vždy se mi je podařilo 

překonat. Přesto se domnívám, že výsledky, které se mi podařilo získat, svoji výpovědní 

hodnotu mají. 

V první řadě se mi podařilo ověřit, že rituální misky si navzdory staletím, po která 

byly vyráběny, zachovávají jasně definovaný design, který sice prošel svým vývojem, ale 

nikdy nevybočil mimo jeho rámec. Jinými slovy, rituální misky lze mezi islámskými kovy 

téměř vždy spolehlivě rozpoznat, ať už podle jejich tvaru nebo symbolického dekoru. Jak už 

jsem zmiňoval, u 12 ze 13 misek, se kterými jsem se v souvislosti s touto prací setkal, tvoří 

dominantní složku dekoru textová a grafická část.390 Tyto složky na třech miskách obohacuje 

388 (Melikian-Chirvani, 1982, s. 15) 
389 Na několik chyb poukazuje E. Savage-Smith např. (Savage-Smith, 1997a, s. 82; Melikian-Chirvani, 1982, s. 
261) 
390 Výjimkou je miska A2877 (1839/40, Írán), která má v mnoha ohledech atypický design. 
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astrologický dekor, zpodobněný dvanácti znameními zvěrokruhu.391 Vyobrazení zodiaku se 

objevuje přibližně od 16. století a svým způsobem kompenzuje dřívější tradici zobrazování 

živočichů a jevů, před nimiž měla miska chránit, a která se přestala používat zřejmě v průběhu 

14. století.392 Na žádné z rituálních misek v katalogu se nevyskytují žádné rozsáhlejší plochy 

s figurálními ani rostlinnými motivy. Rostlinný dekor slouží pouze pro detaily, jako pozadí 

kaligrafických nápisů nebo jako vyobrazení zodiaku. Všechen hlavní dekor je textový a obsah 

všech nápisů, kaligrafických i kurzívních (s výjimkou vlastnických nápisů), má nábožensko-

magický charakter. Poezie se v hlavním dekoru rituálních misek nikde neobjevuje. 393 

Z hlediska samotného dekoru není podstatná jeho sémantičnost, jako už jeho samotná 

přítomnost (z dekorativního pohledu) a symbolika (z rituálně-obsahového pohledu). Mnohé 

z nápisů jsou psány mystickými abecedami nebo jde o pseudonápisy. Pseudotext se v různých 

podobách a do různé míry objevuje na šesti miskách. 394 Na perských miskách se asi od 

poloviny 18. století postupně zastoupení pseudopísma snižuje a postupně mizí úplně. Jedním 

z nejdůležitějších forem uměleckého vyjádření, o němž jsem se dosud nezmínil, je kaligrafie. 

Ta je většinou psána v duktu ṯuluṯ a je vyvedena na desíti miskách.395 Často jde o kaligrafické 

pečeti (jak je nazývá Emilie Savage-Smith)396, na nichž je vyvedeno oslovení Boha „jā qāḍī 

al-ḥāǧāt“ („Ó, Ty, jenž vyslyšuješ naše přání“). Tento nápis je ve formě této pečeti vyryt na 

třech nádobách a na dalších dvou je toto oslovení součástí kaligrafických nápisů.397 Oslovení 

Boha je obecně velmi častým typem nápisu. V různých formách se vyskytují se na všech 

nádobách v kolekci. Obzvláště často se objevuje jinak poměrně neobvyklá forma oslovení „jā 

ḥanān, jā manān“.398 Tento nápis často bývá vyveden ve stylu dekorativního ornamentu a lze 

jej nalézt na šesti nádobách.399 Na nádobě 18.080 je pak uvedeno všech 99 krásných jmen 

Božích. Vedle volání Boha se na rituálních miskách šíʿitské provenience objevuje volání k 

ʿAlīmu a modlitba za Prorokovu rodinu (na osmi miskách). Nádoby obvykle obsahují obě 

391 Zvěrokruh je přítomen na třech miskách: 18.079, A2900, A12957 (datace různá, Írán). 
392 Tato symbolika je přítomna na misce 19.890 (13.-14. století, zřejmě Sýrie), naproti tomu zřejmě druhá 
nejstarší miska, A2903 (14.-15. stol., zřejmě Írán), tuto symboliku již nenese. 
393 Výjimkou mohou být věnovací a vlastnické nápisy. Jediná nádoba v katalogu, která má v dekoru přítomný 
verš, je miska 18.084, který byl na misku vyryt až následně. Na jiných typech nádob se verše objevují vcelku 
často. 
394 Jde o misky: 18.080, 18.084, A12957 (safíjovské misky, 16.-17. stol., Írán), 19.890 (13.-14. století, zřejmě 
Sýrie) a A2899 (17.-18. stol., zřejmě Sýrie). 
395 Chybí na miskách 18.081, 18.082 (obě 2. pol. 19. století, Írán) a 19.890 (viz výše). 
396 (Savage-Smith, 2003, s. 243) 
397 Ve formě pečeti se objevuje na nádobách 20.986, A2900 (misky s „kalíškem“, obě 19. nebo poč. 20. stol., 
lokalita různá), A2877 (viz výše). Jako součást kaligrafického nápisu je na miskách 18.079, 18.083. 
398 Pro význam viz část o nápisech u misky 18.083 
399 Jde o nádoby 18.081, 18.082, 18.083, 20.986, A2900 a A2903. 
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modlitby zároveň. Jedinou výjimku tvoří miska A2900, na níž je vyvedena pouze druhá 

zmiňovaná „imámská“ modlitba, ale chybí modlitba za ʿAlīho.400 

Z koránských veršů je zdaleka nejrozšířenější Verš trůnu (2:255), který se vyskytuje 

na devíti nádobách. Na třech dalších jsou uvedeny verše 2:256 a 2:257, přestože na nich 

samotný Verš trůnu chybí.401 Jediná miska, která neobsahuje žádný verš z této pasáže je tak 

A12957.402 Vedle Verše trůnu patří mezi nejrozšířenější koránské citace súry 109, 112, 113 a 

114, které jsou většinou uvedené celé nebo zkrácené dle prostorových potřeb. Súra 112 se 

vyskytuje na osmi nádobách, súra 114 na sedmi nádobách a súra 113 na šesti. Všechny tři 

súry jsou uvedeny na šesti nádobách.403 Súra 109 je uvedena na třech nádobách.404 Velmi 

oblíbené jsou také verše ze súry Já sín, které jsou uvedeny na pěti miskách.405 Ostatní verše a 

(vzácněji) súry, se na nádobách objevují nejvýše po dvou výskytech. Na dvou nádobách je 

uvedena súra al-Fātiḥa („Oteviratelka Knihy“), verše ze 17. súry jsou uvedeny na dvou 

miskách. Dvě misky mají vyrytý verš 61:13.406 Stejný počet misek obsahuje také nápisy ze 68. 

súry.407 Mnoho ostatních veršů a jejich částí se nalézá po jednom výskytu na různých miskách. 

Z těchto veršů stojí za zmínku především Verš světla (24:35), který se nachází na misce 

19.890. 

Z rozboru nápisů na miskách v tomto katalogu vyplývá zjištění, že podle obsahu 

samotných nápisů není možné u nádoby jednoznačně určit dataci ani místo původu. Existují 

ale nápisy, které mohou být při určování misky velmi nápomocné: 1) vlastnické nápisy jsou 

nejspolehlivějším ukazatelem toho, v jaké době již miska existovala a v jaké lokalitě se 

vyskytovala, 2) popis účinků se objevuje na miskách do 15. století, později už ne, 3) pokud je 

na misce přítomna imámská modlitba a miska je datovaná, s největší pravděpodobností se 

bude datace nacházet právě za touto modlitbou a 4) „imámská“ modlitba a volání k ʿAlīmu 

jsou celkem spolehlivé znaky šíʿitského, a tím pádem též íránského původu nádoby. Na 

miskách lze objevit též několik dalších trendů, které poukazují na určité korelace mezi datací 

a obsahem, a které by se na větším vzorku předmětů mohly, ale nemusely potvrdit: 1) kvalita 

400 Tyto modlitby se objevují na miskách 18.079, 18.080, 18.082, 18.083, 18.084, A12957, A2877 a A2900 
(různá období, zřejmě Írán). 
401 Misky, na nichž není verš 2:255, ale obsahují verše 2:256 a/nebo 2:257 mají inventární číslo 18.079, 18.083 a 
20.986. 
402 Ze súry Kráva je na misce A12957 vyveden verš 2:110, který se jinak na žádné jiné misce neobjevuje. 
403 U misek z katalogu platí, že pokud je na misce jak súra 112, tak súra 114, je na nich uvedena i súra 113. 
Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je miska A2877, na níž chybí súra 113. Všechny tři súry jsou uvedeny na 
miskách 18.079, 18.081, 18.083, 18.084, A12957 a A2900. Na misce 18.082 je uvedena pouze súra 112.  
404 Súra 109 je uvedena na nádobách 18.079, 18.083 a 18.084.  
405 Verše ze súry Já Sín jsou uvedeny na miskách 18.081, 18.082, 20.986, A12957 a A2900. 
406 Verš 61:13 je vyryt na miskách 18.083 a 18.084. 
407 Verše ze súry 68 jsou uvedeny na nádobách 18.083 a A12957. 
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a variabilita provedení pseudonápisů se během historie misek zhoršuje, na mladších miskách 

se už pseudonápisy neobjevují, 2) oslovení „jā qāḍī al-ḥāǧāt“ se na miskách objevuje zřejmě 

až od konce 18. století, 3) obdobně je na tom i oslovení Boha slovy „jā ḥanān, jā manān“ užité 

v dekoru vnější strany408, 4) v určitém období zřejmě vzrostla popularita súry Já Sín (36), 

která se vyskytuje též pouze na mladších miskách409 a 5) safíjovské misky jsou zdobeny 

kaligrafií. Uvedená analýza výskytu nápisů je v této podobě velmi vágní, protože byla 

provedena na vzorku pouhých 13 misek, byť poměrně pestrém. Velmi zajímavé by bylo do 

srovnání zařadit i zahraniční misky, aby bylo možné dosažené závěry doložit nebo vyvrátit.  

To je bezpochyby jeden ze směrů, kterým by se mohla budoucí práce ubírat. Těchto 

směrů je ostatně více. Sbírka Náprstkova muzea, ač pestrá a reprezentativní, některé typy 

misek postrádá. Chybí například malé indické misky z 18. a 19. století410, soudobé misky 

nebo tzv. „poison cups“. Navazující práce by měla zahrnovat i tyto typy misek, protože jejich 

studium by mohlo odpovědět na mnohé z otázek ohledně vývoje rituálních misek a jejich 

dekoru, na něž zatím odpovědi neznáme. Za pozornost by jistě stálo také širší zpracování 

pozdních misek z 18. a 19. století, kterých je celosvětově dochovaných nejvíce, ale zároveň 

nejsou téměř zpracované, takže nejsme ani schopni provést jejich přesnější kategorizaci a 

zařazení.411 Jejich studium by také mohlo potvrdit nebo vyvrátit dojem, že rituální misky jsou 

zejména persko-šíʿitským fenoménem. Ve všech případech by ovšem muselo být využito 

předmětů nad rámec sbírky z Náprstkova muzea. Jiná témata, která jsou v této práci nastíněna 

a na něž by se v budoucnu dalo navázat, jsou islámská magie, astrologie a lékařství.  

V podkapitole o islámské magii tato témata přibližuji a snažím se poukázat na jejich 

vzájemnou provázanost. Stále jde však jen o vykreslení toho nejpodstatnějšího. Tato otázka 

by si zasloužila lépe rozvést z hlediska vlastní role každého z těchto tří zmíněných témat a 

lépe tak vystihnout, kde se ve středověké medicíně začala praktikovat magie na úkor 

fyzického léčení, nakolik byla magie provázána s vírou a nakolik šlo o samostatnou disciplínu. 

Publikace o těchto tématech vznikly, ale budí ve mně dojem, že problematiku rituálních misek 

nereflektují dostatečně. Třetím pohledem, který v této práci není příliš zastoupený a který by 

408 Výjimkou je ale například miska A2903 (zřejmě 14.-15. stol.). Na této misce se nicméně nápis „jā ḥanān, jā 
manān“ objevuje ve formě kaligrafické pečeti na dně vnitřní strany misky. 
409 Súru navíc nikdo z odborníků na magii neřadí mezi nejvýznamnější léčivé či ochranné súry. Canaan ji pouze 
zmiňuje. (Canaan, 1936, s. 131) 
410 Např. (The Saleroom, Sutton Hill Farm Country Auctions, "Antique, Jewellery, Fine Arts & Collectables", lot 
128. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde), nebo tato miska vyrobená ve stylu Bidrī (Christie's, London, "Art & 
Textiles of The Islamic & Indian Worlds Including Works From The Collection of The Late Simon Digby", 
2011, lot 323. [cit. 2019-06-22]. Dostupné zde)  
411 Velkou kolekci misek z 18.-20. století vlastní Nationaal Museum van Wereldculturen. Jejich sbírky jsou 
dostupné online zde. Jejich misky lze najít i v mém osobním přehledu zde.   
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si zasloužil vlastní zpracování, je studium historie samotných předmětů, jejich osudů a osudů 

jejich vlastníků. Bezpochyby by šlo o nejkomplikovanější cestu. Už jen najít vhodné 

předměty pro tento přístup je velmi náročné. Takové nádoby musí být podepsané, musí být 

známé místo jejich původu a jejich majitelem či uvedeným příjemcem musí být významná 

osobnost, kterou lze dohledat. Tento přístup se u povětšinou anonymních rituálních misek dá 

aplikovat pouze velmi vzácně, takže se tohoto zpracování pouze málokteré misky dočkají. 

Tímto způsobem máme paradoxně nejlépe zpracované dvě nejstarší spolehlivě datované 

misky. 

Melikian-Chirvani v úvodu své práce uvedl, že studium islámských kovů je na 

začátku412. Od vydání jeho studie v roce 1982 uplynulo bezmála 40 let. Za tu dobu se svět 

velice proměnil a značně se usnadnily možnosti práce a zejména dostupnost předmětů. 

Rozvinulo se bezpochyby i samotné studium islámských kovů. Přesto se celý obor stále 

nachází ve stavu, kdy každá další publikace, výstava či katalog, a zvláště ty věnované 

rituálním miskám, přináší nové poznatky a rozšiřuje islámskou umělecko-historickou vědu. 

Tato práce se rovněž snaží jít v těchto stopách. Zároveň si ale uvědomuji omezený dosah, 

který vzhledem k použitému jazyku má. Navazující práce by proto měla mít globálnější 

ambice, aby mohla sbírka Náprstkova muzea oslovit případné zahraniční badatele. Přesto 

věřím, věřím, že moje diplomová práce pomůže zlepšit naše pochopení islámského 

uměleckého řemesla, prohloubit znalosti o islámských rituálních předmětech a v neposlední 

řadě u nás zvýšit zájem o islámské umění. 

 

  

412 (Melikian-Chirvani, 1982, s. 14) 
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Příloha 1: Verše a súry na miskách 
Následující tabulky (Příloha 1 a 2), obsahují souhrn prvků, které se na rituálních 

miskách objevují. Obdobnou tabulku, založenou na 14 miskách publikovaných v práci 
Science, Tools & Magic uvádí také E. Savage-Smith.413 Její výsledky zde z prostorových 
důvodů neuvádím, ale po vzájemném srovnání raných a safíjovských misek vyplývá, že 
existují určité sdílené verše, které se v daných obdobích opakovaly.414 Zajímavé je zejména 
vyznění veršů z raného období, které vykazují prvky fatalismu a soudného dne. 

súra/verš 19
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1 x      x       
2:74 (část) x             
2:110     x         
2:255 (Verš trůnu) x* x* x* x*  x  x x   x x 
2:256   x*   x x   x x  x 
2:257   x*    x   x    
6:13 x             
6:73 (část) x             
9:128-129     x         
10:59 (část) x*             
15:47 x             
17:81            x  
17:82 (část) x*             
18:39          x    
20:110 (část)       x       
21:69 x*             
24:35 x             
25:46 (část) x*             
27:89 (část) x             
33:25 (část)     x         
36 (různé verše, Já sín)     x*   x x  x x  
41:44 (část) x             
48 (různé)     x*         
61:13    x*      x    
65:3 (část) x             
68:51-52     x*     x    
72:8 x             
75:9-17    x          
84:1-4 x*             
87:1-3 x             
97         x     
109    x*   x   x    
112    x* x*  x x x x  x x 
113    x* x*  x x  x  x  
114    x* x*  x x  x  x x 

413 (Savage-Smith, 1997c, s. 61-62) 
414 Hvězdičkou označuji verše, které se v práci E. Savage-Smith objevují na nádobách ze shodného 
období. 
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Příloha 2: Další prvky na miskách 

prvek 19
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imámská modlitba   x x x  x  x x  x x 
modlitba jā ʿAlī   x x x  x  x x   x 
jā qāḍī al-ḥāǧāt       x   x x x x 
jā qāḍī al-ḥāǧāt (pečeť)           x x x 
jā ḥanān, jā manān  x      x x x x x  
popis účinků x x            
zvěrokruh     x  x     x  
magické čtverce  x       x     
věnovací/vlastnický nápis x   x        x  
pseudopísmo x  x x x x        
kaligrafický nápis  x x x x x x   x x x x 
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