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Abstrakt 

Předkládaná práce se zabývá al-Lāt, Manāt a ˁUzzā, třemi bohyněmi starověkých 

jihozápadních semitských kmenů obývajících Arabský poloostrov a některá území dnešního 

Jordánska, Sýrie a Iráku. V první části vychází z veršů Koránu, které se týkají bohyní, a 

sleduje další islámskou reakci na ně. Analyzuje islámské spisy různých literárních žánrů a 

snaží se ukázat, jak se měnil pohled na tyto bohyně, a potažmo na předislámskou dobu. Ve 

druhé části analyzuje přímo předislámské prameny zejména epigrafického charakteru a 

historiografické spisy helénských a raně islámských autorů a usiluje o co nejpřesnější popis 

povahy těchto bohyň. Předkládá etymologický výklad jmen bohyň, rekonstruuje jejich 

pravděpodobné božské kompetence a charakterizuje jejich kult.  Práce dochází k závěru o 

významnosti těchto bohyň, která se ukazuje na rozsahu jejich kultu i na výskytu v Koránu a 

islámské literatuře.  

Klíčová slova: Al-Lāt, Manāt, ˁUzzā, starověká Arábie, satanské verše  

 

Abstract 

The presented paper deals with al-Lāt, Manāt a ˁUzzā, the three goddesses of the 

ancient south-western Semitic tribes inhabiting the Arabian peninsula and some territories of 

today’s Jordan, Iraq and Syria.  In the first part it goes out from the Qur’anic verses regarding 

the goddesses and it pursues the further Islamic reaction. It analyses the Islamic works of 

different literary genres ant it attempts to show the dynamics of the changing general view of 

the goddesses, and the Pre-Islamic period either. In the second part it deals with the pre-

Islamic sources particularly the epigraphic ones and the historical treatises of the Hellenistic 

and Early-Islamic authors aiming to characterise the nature of the goddesses as much precise 

as possible. It presents the etymological interpretation of goddesses’ names, it reconstructs 

their possible qualification and characterizes their cult. The paper draws a conclusion about 

the importance of the goddesses which is shown on the extension of their cult, the Qur’anic 

mention and the presence in the Islamic literature. 

Key words: Al-Lāt, Manāt, ˁUzzā, ancient Arabia, satanic verses  
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1. ÚVOD 

Náboženství starověké Arábie stojí poněkud stranou svých mnohem co do pramenů 

bohatších semitských sesterských náboženských soustav, zejména náboženství Mezopotámie, 

Sýrie a Egypta. Na území jihozápadních semitských kmenů však oproti jiným oblastem 

starověkého světa došlo v sedmém století ke zrodu monoteismu. Z pocitu, že předislámské 

náboženské představy starých Arabů jsou opomíjeny a zmiňovaná kulturní „méněcennost“ je 

někdy až příliš zdůrazňována, aby vynikla velkolepost revoluce kultury a myšlení s 

příchodem islámu, vznikl zájem o vypátrání toho, jakou povahu měla božstva Arabského 

poloostrova před příchodem Muḥammada. 

 

1.1 Cíle práce 

Ve své práci se proto pokusím popsat to, jaký význam mají tři staroarabské bohyně al-

Lāt, Manāt a ˁUzzā. V odpovědi na tuto otázku vyjdu z toho, proč právě tyto tři bohyně se 

objevují v Koránu a jak se ve světle islámské literatury jeví jako významné. Poté se pokusím 

poodhalit, jaké je postavení těchto třech bohyň v staroarabském polyteismu, jaké nesou tyto 

bohyně významy a co reprezentují, na základě předislámských, zejména epigrafických a 

islámských literárních pramenů.  

Na druhém místě mého zájmu bude téma „satanských veršů“ o bohyních al-Lāt, Manāt 

a ˁUzzā v Koránu. Pokusím se o takovou interpretaci primárních pramenů, která ukáže, jakým 

způsobem se „satanské verše“ ukazují jako modelový příklad dekonstrukce předchozího 

náboženského rámce a vybudování rámce nového  v rané době a jak se v průběhu času měnilo 

chápání tohoto problému.  

Poněkud v pozadí se vynořují ještě podstatnější otázky dotýkající se pravdivosti 

celého zjevení, kterých se ve své práci přímo i nepřímo dotknu: Je možné, že by předislámská 

minulost byla nejen životodárným kořenem vzkvétajícího islámu, ale také nesmířlivým 

omezením, které se právě „satanskými verši“ prolamuje do symbolického světa islámu a 

omezuje absolutní pravdivost celého náboženství? Je- li možné, že bylo zjevení jedenkráte 

narušeno, je pak také možné, že mohlo být narušeno i jinde? Existuje nějaký pozitivní 

význam, který s sebou ono narušení přináší pro muslimského věřícího? A do jaké míry je 

islám navždy svázán a omezen svými kulturními kořeny, které jsou pro něj popřenou dobou 

temna, „džāhilījou“. Kořeny, které jsou právě staroarabským pohanstvím? 

 

1.2 Literatura 

 

Ve svém pátrání po staroarabských bohyních jsem se setkala s relativním nedostatkem 

jak primární, tak sekundární literatury. Důvodů pro to je více: jednak to, že sami Arabové1 

                                                                 
1
  S vědomím problematického a dosud v mnohém nejasného vývoje termínu „Arab“ (více viz knihu Petra 

Zemánka, Vývoj arabštiny, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2007 a Jana Retsö, The 

Arabs in Antiquity: Their history from the Assyrians to the Umayyads, London – New York: Routledge 

Curzon, 2003) užívám toto označení v  povšechném významu pro příslušníky určitého kulturního okruhu 

populace, která vzešla z nomádského způsobu obživy (pastevectví, později obchod) a užívala k tomuto účelu 
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nejeví příliš velký zájem o předislámskou religiozitu, ale pak také to, že náboženství 

jihozápadních semitů nebylo vlastně nijak zvlášť zajímavé ani pro západní badatele. 

V porovnání s Babyloňany, Asyřany, Izraelity, obyvateli dnešní Sýrie a s dalšími semitskými 

„příbuznými“ nezanechali obyvatelé Arabského poloostrova a „arabizovaných“ oblastí jižní 

Sýrie (jazykové oblasti nabatejské a palmýrské) žádné mýty ani souvislé kultické či magické 

texty. O tom, jak prožívali náboženství, máme v porovnání s okolními civilizacemi vlastně 

žalostně málo dokladů2, což se neúprosně odráží i v zájmu, který jim byl věnován.  

Do své práce jsem zařadila primární prameny z dané oblasti, které se nějakým 

způsobem vztahují k bohyním „arabské triády“. Vzhledem k chudobě pramenného materiálu 

byl tedy výběr pro moji analýzu snadný: kritériem byl výskyt božského jména nebo 

předpokládaný vztah textu k té které bohyni. Do souboru textů jsem zahrnula zejména 

epigrafický materiál z jazykové oblasti jihoarabské (marginální zmínky o bohyních) a 

z oblasti dialektů staré severní arabštiny („Ancient North Arabian“) - z ṯamūdejštiny, 

lihjánštiny (dedánštiny), safajštiny a ḥasajštiny. Tyto prameny pocházejí zhruba z 8. století 

před naším letopočtem do 4. století našeho letopočtu. Dále pak pozdější epigrafické doklady 

kulturní oblasti nabatejské a palmýrské. V práci jsem vycházela i ze skrovných zmínek u 

helénských autorů.  

 Islámské doklady náboženství starých Arabů pak zastupuje jednak poezie básníka 

Duraida ben aṣ-Ṣimmy a jeho vrstevníků v překladu do češtiny Rudolfa Růžičky a zejména  

dílo Ibn al-Kalbīho (737-819) Kitāb al-aṣnām, které je uceleným popisem předislámských 

božstev. Tato kniha se stala východiskem mojí analýzy hlavně z toho důvodu, že je ústředním 

zdrojem informací, z něhož čerpá i řada pozdějších islámských historiků, obsahuje souhrnný 

popis arabského „pantheonu“ a je dostupná v překladu do angličtiny. Výskyt arabských 

bohyní al-Lāt, Manāt a ˁUzzā v jiných islámských pramenech usilujících o objektivní 

historiografický popis doby před islámem je natolik marginální, že jsem nepovažovala za 

nezbytné jej do analýzy typu bakalářské práce zahrnovat.  

Ve 2. kapitole týkající se islámské evidence „arabské triády“ vycházím z Koránu, 

životopisné literatury Proroka a tafsīrů. Výběr není náhodný, je volen vzhledem k záměru 

ukázat, jak se v průběhu času radikálně měnil postoj ke třem arabským bohyním a jejich 

výskytu v islámské literatuře.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           
velbloudy. Z teritoriáln ího hlediska pak sem patří, jak je nastíněno, nejen populace samotného Arabského 

poloostrova, ale také dnešního Jordánska a jižní Sýrie.  
2
 Srovnej Petr Zemánek, „Písemnictví Arabského poloostrova od počátků do asi 3. stol. př. Kr.“ in Jana 

Mynářová, Jan Dušek, Pavel Čech, Dalibor Antalík (vyd.) Písemnictví starého Předního východu , (Starověké 

písemnictví Levanty, svazek I), Praha: OIKOYMENH, 2011, s. 540-550.  
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2. ARABSKÁ TIÁDA V ISLÁMU 

 

2.1 Arabská triáda v Koránu 

 

Nejstarším islámským textem, v němž se setkáváme s bohyněmi al-Lāt, Manāt a ˁUzzā 

je svaté písmo muslimů – Korán. Korán je slovem Božím seslaným v průběhu 23 let (609 – 

623 našeho letopočtu) prostřednictvím anděla  Džibrīla (Gabriela) proroku Muḥammadovi. 

Muslimové si Korán předávali nejprve orálně a za vlády chalífy Uṯmāna jej mezi lety 651 – 

656 definitivně sepsali a utřídili. Vznikla tak kanonická verze Koránu, která je co do věrouky 

i ortopraxe pro všechny islámské věřící závazná.  

Zmínka o triádě staroarabských božstev se nachází v súře 53 Hvězda (al-Nadžm). 

Jedná se o súru, která vždy budila pozornost islámských i západních učenců zejména ze dvou 

důvodů: Jednak kvůli tomu, že obsahuje zmínku o arabské triádě a s nimi spojený příběh tak 

zvaných „satanských veršů“ (qiṣṣat al-gharānīq) a také kvůli tomu, že zde najdeme verše 

popisující setkání Muḥammada s Džibrīlem při seslání zjevení, tedy verše osvětlující 

koránské pojetí proroctví.  

Datace súry je rámcově poměrně jednoznačná - již Uṯmānova redakce ji řadí mezi 

mekkánské súry. Také chronologické uspořádání súr dle doby vzniku Theodora Nöldekeho 

zasazuje súru 53 mezi súry první mekkánské periody (prvních pět let zjevení), mezi asi 50 

kratších textů, jejichž ústředním tématem je poslední soud. 3 Mekkánské súry jsou kromě 

tématiky typické také častým střídáním rytmu a širokým rozsahem rýmovacích schémat. 

Verše jsou krátké, v průměru mají 10 – 15 slabik. To platí i pro súru Hvězda. Jejích prvních 

18 veršů je dokonce některými badateli považováno za jedny z vůbec nejstarších zjevených 

veršů Koránu.4 K přesnějšímu určení datace súry přistupuje Sinai, a súru jako celek řadí spíše 

ke konci mekkánského období, do korpusu IIIa.5 Zcela jednoznačně tedy koránská zmínka o 

arabské triádě spadá do raného období zjevení, kdy se Prorok pokouší upoutat své mekkánské 

publikum. Zaujmout jej nejen líčením hrůz onoho dne, popisem rozkoší ráje a poetickými 

verši o zdejším světě, ale také důrazem na jedinost Boží.  

 

2.1.1 Struktura súry 

Strukturně lze súru rozdělit na několik částí. První část (verše 1-32) začíná přísahou 

při hvězdě. Tento způsob započetí súry nacházíme u četných mekkánských súr, u některých se 

pak jedná specificky o přísahy na nebeská tělesa. 6 Prorok nejprve poetickými slovy popisuje 

své dvě vize Božích znamení: 

                                                                 
3
 Nicolai Sinai, „An Interpretation of Sūrat al-Najm (Q. 53)“, Journal of Qur’anic Studies 13.2 (2011), s. 7. 

4
 Michael Sells, Approaching the Qur’an: The early Revelations, 2nd ed., Ashland: WhiteCloud Press, 2006, s. 

45. 
5
  Nicolai Sinai, „An Interpretation of Sūrat al-Najm (Q. 53)“, Journal of Qur’anic Studies 13.2 (2011), s. 9. 

6
  Neuwirth poskytla možné vysvětlení tohoto fenoménu. Nebeská tělesa jsou zářícími objekty noční oblohy, 

pevné a neměnné. Ukazují se těm, kdo bdí v  modlitbách, jak k tomu vybízí súra 73 ve verších 1-9. Proto 

mohou být brány za garanty přísah. Více v Nico lai Sinai, „An Interpretation of Sūrat al-Najm (Q. 53)“, 

Journal of Qur’anic Studies 13.2 (2011), s. 14. Obecně k tématu koránských přísah viz práce Ḥāmid al-Dīn  
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13 „A věru jej viděl již u příležitosti sestoupení jiného  
14 poblíže lotosového stromu u okraje nejzazšího, 
15 u něhož je zahrada příbytku věčného. 
16 A když přikrylo lotosový strom to, co jej krylo, 
17 oko se neodvrátilo ani nebloudilo,  
18 a věru spatřil on největší ze znamení Pána svého!“7 

 Následuje zmínka tří pohanských bohyní a popis jejich zavržení. Tomu je věnován 

pozoruhodně velký prostor a argumentace je vedena z různých stran: 
19 „Uvažovali jste o al-Lāt a al-ˁUzzā 
20 a Manāt, té třetí, jiné? 
21 Vy syny byste měli mít a On pouze dcery?  
22 To vskutku rozdělení by bylo nerovné! 
23 Ony nejsou nic než jména, kterými jste je vy a vaši otcové nazvali a o nichž 

neseslal Bůh žádné zplnomocnění. A oni pouze své dohady a to, k čemu srdce 

jejich tíhnou, následují, ačkoliv se jim již od Pána jejich dostalo správného 

vedení. 
24 Což člověk má mít vše, po čem touží? 
25 Však Bohu poslední i první život patří. 
26 A vůbec nic nepomůže přímluva andělů, ať sebevíc jich je na nebi, leda 

tehdy, když k tomu Bůh svolí, a pro toho, koho chtít bude a jehož si oblíbí.  
27 A vskutku ti, kdož nevěří v život budoucí, anděly ženskými jmény nazývají, 
28 byť o tom žádné vědění nemají a jen dohady své následují. Však dohady nic 

proti skutečnosti nezmohou! 
29 Odvrať se tedy od těch, kdo zády k Našemu připomenutí se obracejí a pouze 

k tomuto pozemskému životu tíhnou.“8 

Druhá část se počíná veršem 33. Je zde vykreslen příklad vzorového imaginárního 

anti-muslima: ten, kdo „zády se obrací“ a nemá vědění předchozích proroků Mojžíše a 

Abrahama a jejich poselství. Nezná Boha ani nic z jeho zásahů do dějin lidstva (vyhubení 

ˁĀdovců, Thámudovců a lidu Noemova). Konečně třetí část se skládá ze šesti krátkých veršů 

(57 - 62) a obsahuje eschatologická varování:  
56 „A toto je varování podobné varováním dřívějších. 
57 Přiblížila se blížící 
58 a není kromě Boha nikoho, kdo by ji vyjevil.“9 

Posledním veršem súry je výzva k prostraci a uctívání Boha.  

Při čtení súry 53 se zdá být zjevné – a badatelé se na tom shodují10 - že text není zcela 

koherentní a některé části byly nejspíše přidány do původního jádra později.11 Tyto verše se 

                                                                                                                                                                                                           
al-Farāhīho, zpracované v západní literatuře v Mustansir Mir „The Qur’ānic oaths: Farahi’s interpretation“, 

Islamic studies 29.1 (1989), 5-27. 
7
  Korán 53:13-18. 

8
  Korán 53:19-29. 

9
  Korán 53: 56-58. 

10
 Tak soudí kupříkladu Sinai a Nöldeke – Schwally. Nicolai Sinai, „An Interpretation of Sūrat al-Najm (Q. 

53)“, s. 9. 
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od zbytku súry odlišují především svou délkou a dialektickým stylem. Právě kýžené verše 19-

22 jsou dle Sinai12 pozdně mekkánské a následující verš 23 je ještě pozdější. Další, ještě 

pozdější „přídavky“, verše 26-32, se pak obracejí nejenom proti výše zmiňovaným bohyním, 

ale specificky proti tomu, aby byla andělům dávána (jejich) jména a aby byly tyto bytosti 

uctívány jako poskytovatelé či poskytovatelky přímluvy (šafāˁa). Domnívám se spolu 

s dalšími13, že tato koránská výzva je možným reliktem reálného procesu nenásilné 

inkorporace starých božstev do nového náboženského univerza, leč explicitně potlačená ve 

verších 53:26-32. 

Existují ještě další dva „apokryfní“ neboli „satanské“ verše, které – jak uvidíme dále – 

byly v islámské tradici zachovány a mohly být součástí súry Hvězda : 

„To jsou vznešené qharānīq 

jejichž přímluva je věru schválena.“14 

Jedná se o verše, které nepřímo uznávají al-Lāt, Manāt a ˁUzzā jakožto vznešené 

bytosti, u nichž je možná přímluva, nebo dokonce jakožto bohyně. Okolnosti výskytu a 

tradování tohoto příběhu budou diskutovány v této práci později, nyní se omezíme na 

zhodnocení možnosti, že by se jednalo o inherentní součást súry Hvězda. Z hlediska 

hypotetického zapojení těchto heretických veršů do kontextu súry jsou dvě hlavní možnosti. 

„Satanské verše“ mohou navazovat na verše 19 a 20 a až po nich následovat kanonické verše 

23 a 24, nebo mohou být verše 23 a 24 jimi nahrazeny. Je třeba konstatovat, že ani v jednom 

případě není výsledný celek právě nejsmysluplnější a nejelegantnější verzí. Po literárně 

obsahové stránce se tedy zdá být původní přítomnost těchto heretických veršů nepříliš 

pravděpodobná.  

 

 2.1.2 Shrnutí koránské evidence arabské triády 

Ústředním tématem Koránu a věroučným dogmatem islámu je tawḥīd, Boží jedinost. 

Přidružování něčeho k Alláhovi (širk) je těžký hřích15 vycházející ze subjektivních lidských 

názorů (ẓann) v protikladu k jasné a pevné znalosti dané Božím zjevením (ˁilm). 

„Přidružovači“, tedy ti kdo neuctívají pouze Alláha, ale také další bůžky (šurakāˀa) jsou 

častými koránskými oponenty. Šurakāˀa mohou mít jednak podobu bůžků nebo jejich idolů 

(aṣnām)16, jednak mohou být džiny nebo anděly, tedy bytostmi, jejichž existenci Korán 

uznává, ale zdůrazňuje jejich roli jakožto služebníků. Existenci jiných bůžků a bohů 

uctívaných těmi, kdo dosud nepřijali islám, Korán deklaruje ne jednou.17 Jednotlivá božstva 

jsou však poměrně vzácně blíže identifikována a jmenována jsou pouze ve třech případech.18 

                                                                                                                                                                                                           
11

 Jedná se o verše 23, 26 – 32. 
12

   Nicolai Sinai, „An Interpretation of Sūrat al-Najm (Q. 53)“, s. 19.  
13

  Angelika Neuwirth, cf. Nicolai Sinai, „An Interpretation of Sūrat al -Najm (Q. 53)“, s. 20.  
14

  Tilka al-gharānīq al-‘ū lā, wa inna šifa’atuhunna lā-turtadža. Alternativní čtení: lā -turtaḍa – „v jejichž 

přímluvu lze věru doufat“. 
15

 Korán 4:48;  cf. Jacques Waardenburg (ed.), Muslim Perceptions of Othes Religions: A Historical Survey, 

New York – Oxford : Oxford University Press, 1999, s. 4-5. 
16

 Korán 29:17.  
17

 Korán 37:36; 71:23 v Noemově příběhu, 46:22 ˁĀdův lid, 11:53 opozice proti Hūdovi.  

18
 Patricia Crone, „The Religion of the Qurānic Pagans: God and the Lesser Deit ies*“, Arabica 57 (2010), s. 155. 
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V súře 37. se v příběhu o Eliášovi setkáváme se zmínkou o Baˁalovi.19 V Noemově příběhu 

čteme jmenovitý výčet původních arabských božstev:  

„(…) a zvolali: ,Neopouštějte božstva svá! Neopouštějte Wadda ani Suwāˁ, ani 

Jaghūtha a Jaˁūqa a Nasra!'“20 

Třetí ze zmínek jmen božstev v Koránu je právě 53:19-20, kde jsou al-Lāt, Manāt a 

ˁUzzā nepřímo označeny jako dcery Alláhovy, ačkoli v Koránu se na mnoha jiných místech 

popírá existence Božího potomka. 21 Zebiri si všímá paradoxu: ačkoli jinde Korán odsuzuje 

usmrcování potomků ženského pohlaví a nepřímo se staví proti preferenci chlapců před 

dívkami, zde se stává tato výtka argumentem (53:21).22 Vzhledem k dalšímu kontextu súry 

(53:26-27) je možné předpokládat, že tyto tři bohyně mohly být uctívány jako andělé. Ačkoli 

nemáme důkazy o tom, zda tato transformace vychází z úst Prorokových nebo je dílem 

věřících, kteří se snaží o zachování úcty k starým bohyním, je poměrně nasnadě vysvětlení, že 

se jedná o degradaci původních božstev do nižších spirituálních bytostí, jev poměrně častý 

v náboženských transformačních procesech. Tento fakt spolu se skutečností, že tyto tři 

arabské bohyně jsou jedny z mála pohanských bohyň explicitně zmíněných v Koránu a při 

jejich zmínce v súře 53 je věnován poměrně rozsáhlý prostor jejich vyvrácení, ukazuje na 

velký význam, který al-Lāt, Manāt a ˁUzzā mohly sehrávat na náboženském poli před 

příchodem islámu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
19

 Korán 37:125. Toto božské jméno má však spíše biblický původ, než že by bylo uctíváno v  Prorokově okolí. 

Tak uvažuje Horovitz i Crone, cf. Patricia Crone, „The Religion of the Qurānic Pagans: God and the Lesser 

Deit ies*“, s. 156. 

20
 Korán 71:23.  

21
 Korán 6:101; 10:68; 17:111; 18:4. Právě existence Syna Božího je argumentem proti židovství a křesťanství, 

tak jako v 9:30 : „A říkají židé: „´Uzajr je syn Boží!“ a říkají křesťané: „Mesiáš je syn Boží!“ A taková je řeč, 

již ústy svými pronášejí, a napodobují tak řeč oněch, kdož před nimi byli nevěřící. Nechť Bůh proti nim bojuje! 

Do jaké lži to upadli!“ 
22

 Kate Zebiri „Argumentation“ in A. Rippin (ed.), The Blackwell Companion to the Qur’ān , Malden – Oxford - 

Chichester: Wiley - Blackwell, 2009, s. 271. 
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2.2 „Satanské verše“ a raná islámská literatura  

 

Ke konci prvního století hidžry vyvstává zájem o osobu Prorokovu jakožto vzor 

ideálního člověka pro všechny muslimy a začínají se objevovat první záznamy popisující 

život Proroka a jeho společníků. Množství příběhů a tradic kolujících orálně je 

shromažďováno a utřiďováno do nového  literárního stylu – životopisu (sīra). Ten se zaměřuje 

zpočátku zejména na popis válek s protivníky islámu (maghāzī). Životopisná literatura tedy 

sestává z řady příběhů z působení Proroka a jeho společníků. Tyto záznamy skutků jsou 

legitimovány řetězcem tradentů až k očitému svědku události (isnād) a mají tedy charakter 

ḥadīṯů23.Nejrozsáhlejší a nejsouhrnnější životopisná kompilace pochází od Muḥammada Ibn 

Isḥāqa.24 

 

2.2.1 Sīrat Rasūli ‘l-Lāh Ibn Isḥāqa 

Ibn Isḥāq (704 – 767/770) se narodil kolem roku 85 hidžry a nebyl tedy očitým 

svědkem událostí Prorokova života. Nicméně věnoval se sběru orální tradice a vyprávění a 

vše zahrnul do své sbírky Sīrat Rasūli ‘l-Lāh. Spis jako celek byl ztracen, ale Ibn Isḥāqovo 

dílo bylo rekonstruováno díky dochovaným kopiím, které posbíral Ibn Hišām, nebo v částech 

zařazených do Ṭabarīho Dějin. Dochované texty původní síry tedy pochází ze druhého století 

hidžry. V sīře Ibn Isḥāqa je zaznamenán průběh seslání veršů súry Hvězda včetně 

kontroverzní aféry „satanských veršů“. Tento příběh se nachází pouze ve verzi dochované u 

aṭ-Ṭabarīho: 

„A když přišel ke slovům „ Uvažovali jste o al-Lāt, Manāt a ‘Uzzā, té třetí, jiné,“ tak o tom 

rozvažoval a toužil po tom pro svůj lid a satan mu vložil na jazyk slova: „To jsou vznešené gharānīq, 

v jejichž přímluvu lze věru doufat.“ Když to Qurajšovci uslyšeli, byli potěšeni a velmi se radovali 

z toho, jak mluvil o jejich božstvech, a naslouchali mu. (…) a když se dostal na konec súry tam, kde 

měla být úklona, sklonil se a muslimové se sklonili s ním na znamení následování jeho příkazů a 

pohané z Qurajšovců i všichni ostatní, kdo byli v mešitě, se také sklonili (…) kromě al-Wālida al-

Mughīry
25

, který byl velmi stár a nemohl již se sklonit, ale nabral si do dlaní prach ze země a uklonil 

se nad ním. (…) Zpráva o tom, že Qurajšovci přijali islám, se donesla až do Habeše a někteří se počali 

vracet z vyhnanství domů, zatímco jiní ještě zůstávali. A Gabriel přišel k  Prorokovi a řekl mu: „Co jsi 

to provedl, Muḥammade? Přednesl jsi svému lidu něco, co jsem ti nepřinesl od Boha, a řekl jsi, co On 

ti nesdělil.“ (…) A tak Bůh seslal zjevení, protože k  němu byl milosrdný, aby jej utěšil a všechno 

objasnil (…). A poté Bůh seslal: „Nevyslali jsme před tebou posla ani proroka, aby satan nebyl 

                                                                 
23

 Ḥadīṯ, pl. aḥādiṯ. 
24

 Luboš Kropáček, Duchovní cesty islámu, Praha: Vyšehrad, 2006, s. 23-24. 
25

 Společná prostrace věřících a nevěřících je opodstatněná právě tím, že došlo k  vyslovení veršů, které pozitivně 

hodnotí či uznávají tři pohanské bohyně. Zmínka o společné prostraci je jen obtížně vysvětlitelná bez oněch 

veršů. Někteří komentátoři tento problém řeší t ím, že pochybují o přítomnosti nevěřících, nebo tím, že 

vykládají úklonu nad zdviženou zeminou starého al-Walīda al-Mughīry jako akt posměchu. Někteří jdou tak 

daleko, že posuzují jeho údajnou smrt v  bitvě u Badru jako spravedlivý trest. Uri Rubin ve svém Eye o f the 

Beholder  tuto tendenci shrnuje slovy: „Tak se z tradice, která původně popisuje dramatický příběh pokušení 

stává okleštěná anekdota (…)“ citováno dle Sam Shamoun, Muhammad and the Daughters of Allah: A 

Summation of the Evidence for Satanic Verses, dostupné z http://www.answering-

islam.org/Shamoun/satanic_verses.htm, citováno dne 3. 12. 2013.  

http://www.answering-islam.org/Shamoun/satanic_verses.htm
http://www.answering-islam.org/Shamoun/satanic_verses.htm
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podvrhl do přání jeho něco nevhodného, avšak Bůh zruší to, co satan podvrhne, a potom Bůh potvrdí 

Svá znamení - a Bůh vševědoucí je i moudrý.“
26

“
27

 

U Ṭabarīho se dále zmiňuje, že Bůh seslal také nové zjevení súry 53, tedy verzi známou 

z Koránu. Příběh je zakončen odvrácením Qurajšovců od islámu a navrácením části uprchlíků 

z Habeše. Tyto dvě krátké části však pravděpodobně nepocházejí od Ibn Isḥāqa, ale od samotného 

Ṭabarīho.  

 

2.2.2 Tārīch ar-Rusūl wa al-Mulūk aṭ-Ṭabarīho 

Významný islámský komentátor a historik  Muḥammad ibn Džarīr aṭ-Ṭabarī  (840 -  

923) ve svém monumentálním díle Dějiny proroků a králů (Tārīch ar-Rusūl wa al-Mulūk) 

zachovává kromě výše zmiňované verze původem od Ibn Isḥāqa ještě další verzi příběhu. 

Řetězec tradentů je jiný.28 Tato verze se velmi podobá předchozí, ale celkově je kratší. I zde 

se (i přes celkovou stručnost) objevuje „úsměvně bezvýznamná“ zmínka o starém al-Walīdu 

al-Mughīrovi. Rozdílnosti se nacházejí ve druhé polovině vyprávění, jednak v reakci 

Qurajšovců:  

„„Uznáváme, že je to Bůh, kdo dává život a smrt, kdo je stvořitelem a dárcem 

obživy, ale pokud se tyto naše bohyně za nás u něj přimlouvají a pokud jim dáš podíl, 

pak budeme s tebou.““29 

Liší se také reakce anděla Džibríla na zjištěné Muḥammadovo pochybení:  

„Toho večera za ním přišel Džibríl, aby s ním zkontroloval sūru, ale když se 

dostal ke dvěma větám, které mu satan podstrčil na jazyk, řekl: „Tyto dvě jsem ti 

nepřinesl.“A posel Boží řekl: „Vykonstruoval jsem věci proti Bohu a přiřknul jsem mu 

slova, která On neřekl.“A pak mu Bůh zjevil: „A věru by tě byli nevěřící málem zlákali 

od toho, co jsme ti vnukli, aby sis o Nás vymyslil něco jiného,“ ke slovům: „a nebyl 

bys našel proti Nám pomocníka žádného.“30Avšak zůstal sklíčený a 

úzkostný[Prorok]až do té doby, než byl vyjeven verš: „Nevyslali jsme před tebou 

(…)“31“ 

V závěru obou verzí je u Ṭabarīho zmiňováno odpadlictví Qurajšovců a  návrat 

emigrantů z Habeše. Někteří z nich se začali vracet, jakmile se dozvěděli, že Qurajšovci 

přijali islám. Avšak když došlo k novému zjevení, Qurajšovci se opět od Muḥammada 

odvrátili a ti, kdo stihli přijít zpět do Mekky, tedy nakonec nebyli v bezpečí před jejich útoky.  

 

                                                                 
26

 Korán 22:52. 

27
 Alfred Guillaume, The Li fe o f Muhammad: A Translation of Ibn Isḥāq Sīrat Rasūl Allāh, with introduction and 

notes by Alfred Guillaume, seventeenth impression, Oxford – New York: Oxford University Press, 2004, s. 

165-167. Překlad do češtiny je můj.  
28

 Al-Qāsim b. al-Hasan – al-Husajn b. Daūd – Hadždža – Abū Maˀšar - Muḥammad b. Kaˁb al-Qurazī - 

Muḥammad b. Qajs namísto předchozího řetězce: Ibn Humajd – Salamah - Muḥammad b. Isḥāq – Jazīd b. 

Zijād al-Madānī - Muḥammad b. Kaˁb al-Qurazī. 

29
 aṭ-Ṭabarī, The history of al-Tabari, translated and annotated by W. Montgomery Watt and M. V. Mc Donald, 

(SUNY Series in Near Eastern Studies), vol. 6: Muhammad at Mecca, Albany: State University of New York 

Press, 1988, s. 107-112. 

30
 Korán 17:73, 75.  

31
 Korán 22:52. 
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2.2.3 Shrnutí raně islámské evidence „satanských veršů“ 

V příběhu bohyň al-Lāt, Manāt a ˁUzzā dochovaném u Ibn Ishāqa a Ṭabarīho je patrná 

silná snaha „vysvětlit“ části Koránu nějakým ucelujícím vyprávěním, které spojí verše 

různých súr (53: 19-22, 22:52, 17:73, 75) a poskytne jim jasný kontext i význam.  V tomto 

smyslu jim rozumí pozdější exegetický koncept asbāb an-nuzūl, tedy tendence výkladu 

důvodů zjevení,32 jak jej nalézáme u al-Wāhidīho v Kitāb asbāb an-nuzūl.33Druhou 

nepřehlédnutelnou tendencí je snaha vylíčit Proroka Muḥammada jako citlivého člověka 

plného emocí a přiblížit jej čtenáři. Tedy poskytnout na něj „lidský pohled“, který nelze získat 

z četby Koránu. Příběhy se shodují ve zmínce stěžejních událostí v příběhu, jako je společná 

prostrace nebo návrat emigrantů z Habeše, čímž je vytvářen dojem „solidního historického 

základu“ v pozadí koránských veršů. Právě tak zdánlivě banální zmínka, jako je věta o starém 

al-Mughīrovi dodává příběhu na autenticitě. Nemá žádný zjevný náboženský význam, a proto 

si jen stěží lze představit, že kdyby celý příběh byl falešný, obsahoval by tuto informaci. 

Ve vyprávěních Ibn Isḥāqa a Ṭabarīho se setkáváme s „klasickou verzí“ příběhu qiṣṣat  

al-gharānīq, z níž řada pozdějších autorů vychází. Kromě těchto dvou učenců zaznamenali 

incident „satanských veršů“ i další z prvních dvou století hidžry. Jednak zástupci životopisné 

literatury34 a dále představitelé dalšího literárního žánru z rané doby – tafsíru  (koránského 

komentáře). Příběh se objevuje téměř ve všech komentářích prvních dvou století hidžry. 35 

Právě pro tento široký výskyt lze souhlasit s tím, co vyvozuje Shabab: „Tedy se zdá, že 

incident satanských veršů představoval standardní element v  paměti rané muslimské komunity 

o životě Muḥammada.“36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
32

 Luboš Kropáček, „Moderní islámské výklady Koránu: tendence, překlady a spory“, in Ji ří Hanuš (ed.), Boží 

slovo a slovo lidské: čtení, překlad a výklad posvátných  textů v křesťanství, židovství a islámu, Brno: CDK, 

2012, s. 51. 

33
 Al-Wāhidī, Kitāb asbāb an-nuzūl, trans. by Mokrane Guezzou. Dostupné online z www.altafsir.com. Citováno 

dne 30. 11. 2013. 
34

 To byli kupříkladu ˁUrwa b. al-Zubajr, Muḥammad b. Šihāb al-Zuhrī, Mūsā b. ˁUqba, Abū Maˁšar al-Sindī a 

Muḥammad b. ˁUmar al-Wāqidī. Pro úplný výčet viz Ahmed Shabab, „Satanic Verses“, in Jane Dammen 

McAuliffe (ed.), Encyclopaedia of the Qur’ān, vol. 4., Leiden – Boston: Brill, 2004, s. 533.  
35

 Komentáře autorů Saˀīd d. Džubajr, Mudžāhid d. Džabr, al-Ḍaḥḥāk b. Muzāḥ im , Abū l-ˁĀlija al-Rijāḥ ī, ˁAṭ ijja 

b. Saˁd al-Awfī a mnoha dalších. Pro úplný výčet viz Ahmed Shabab, „Satanic Verses“, s. 533.  

36
 Ahmed Shabab, „Satanic Verses“, s. 533.  

http://www.altafsir.com/
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2.3 Středověký tafsīr a odmítnutí qiṣṣat al-gharānīq 

 

V osmém století našeho letopočtu se v literatuře tafsīru objevují nové tendence 

výkladu Koránu. Proti tradicionalistickému výkladu reprezentovanému Ibn Kaṯīrem nebo 

Tafsīr al-Džalalajn se staví racionalistický výklad inspirovaný muˁtazilou, prosazující 

kontextuální chápání Koránu a roli svobodného rozumu ve výkladu. Vzniká systematická 

teologie jako samostatný obor a ruku v ruce s tím se zvedá i vlna zájmu o zkoumání hadīṯů. 

Tato hnutí s sebou nesou i nutnou revaluaci příběhu qiṣṣat al-gharānīq vyúsťující v jeho 

poměrně jednomyslné a striktní odmítnutí. 

 

2.3.1 Reakce na racionalismus u Fachruddīna ar-Rāzīho 

Ve stopách Ašˁarīho, tedy proti racionalismu a užívání řecké filosofie se vydal perský 

šáfiovský teolog Fachruddīn ar-Rāzī (1149 – 1209). Ve svém spisu Mafātīḥ al-ghajb 

zdůrazňuje inherentní smysl koránského textu a autonomii Koránu proti jazykovědným a 

filosofickým rozborům. V rozboru veršů 22:52 nejprve uvádí příběh qiṣṣat al-gharānīq tak, 

jak jej známe z předchozího výkladu, pak však dodává, že „toto je vize pro ty, kdo vysvětlují 

Korán obecně, avšak ti, kdo hledají detaily, se s tímto nespokojí, ale uchylují se ke Koránu, 

sunně a rozumu.“37 Posléze ihned pokračuje ve výkladu právě za pomocí Koránu. Proti 

možnosti, že by snad Muḥammad sám vymyslel „satanské verše“ předkládá súru 69, verš 44-

46: 

„A kdyby si on proti vůli Naší vymýšlel nějaká rčení, 

věru bychom jej vzali za jeho pravici 

a pak mu prořízli jeho srdečnici“   

To, že by Prorok mohl Písmo změnit, vyvrací 15. veršem súry 10: 

„Nepřísluší mi, abych sám o sobě jej měnil, já pouze následuji to, co bylo mi 

vnuknuto, a bojím se, neuposlechnu-li Pána svého, trestu dne strašného.“ 

Upozorňuje, že i Proroka ohrožovalo zaváhání, avšak Bůh jej posílil, a tak k ničemu 

nedošlo, súra 17:73-74: 

„A věru by tě byli nevěřící málem zlákali od toho, co jsme ti vnukli, aby sis o 

Nás vymyslil něco jiného -a tehdy byli by si tě vzali za přítele svého.  

A kdybychom tě nebyli posílili, byl by ses málem k nim přiklonil, byť i 

nemnoho...“ 

Podobným způsobem argumentace systematicky pokračuje a různými verši vyvrací 

možnost, že by Korán kdy připustil realizaci příběhu „satanských veršů“. Vlastního úsudku 

ar-Rāzīho je v tafsīru málo, převážnou část argumentace obstarávají citace z Koránu. 

 

 

 

 

 

                                                                 
37

 Fachruddīn ar-Rāzī, Mafātīḥ al-ghajb, tafsīr 22:52, dostupné online z www.altafsir.com, citováno dne 2. 12. 

2013. Překlad je můj.  

http://www.altafsir.com/
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2.3.2 Qurṭubīho tafsīr 

Stejně jako Rāzī, zmiňuje i Abū ˁAbdallāh Qurṭubī38 (1214-1273) existenci příběhu 

„satanských veršů“ a v krátkosti jej převypráví. Avšak hned poté začíná kritika, která se 

soustředí nejprve na posouzení zdroje jakožto hadīṯu. Jedná se o hadīṯ slabý, 

munkar.39Konkrétním problémem je pak identita onoho starého muže, který není al-Walīdem 

al-Mughīrou, ale někým jiným. A to je údajně ten důvod, proč jej do své sbírky nezařadil ani 

Buchārī, ani Muslim. Dále se Qurṭubī zaměřuje na samotnou možnost poškození Zjevení. Ta 

je podle něj vyloučená, protože satan nemůže Proroka oklamat. To proto, že jak se shodují 

islámští učenci, Prorok je maˁaṣūm, neboli chráněný svojí ˁ iṣma. Qurṭubī tedy předkládá 

možné vysvětlení, jak se vše seběhlo: satan nejspíš vnukl svá slova do uší nevěřících, když 

Prorok recitoval 53:19. Změnil svůj hlas, aby se podobal hlasu Prorokovu a nevěřící potom 

řekli, že toto řekl Prorok. Shrnuje vše spolu s Qādī ˁAjāḍem: to, co Prorok dostane od Boha, 

nemůže být změněno, ani kdyby Prorok sám chtěl, ani nějakou chybou. Existují tedy dva 

hlavní důvody pro odmítnutí této události, jednak ˁiṣma, jednak zdroj.  

 

2.3.3 Shrnutí středověkého odmítnutí qiṣṣat al-gharānīq 

Qurṭubīho tafsīr ukazuje právě to, co je trnem v oku většině komentátorů příběhu o 

bohyních al-Lāt, Manāt a ˁUzzā té doby. Jednak je to slabý isnād. Shabab40 zmiňuje, že 

existuje 30 různých isnādů, ale ani jeden nesplňuje v očích znalců tradice podmínky pro isnād 

saḥīḥ. Alespoň tři jsou sice pokládány za marāsīl, to však nestačí pro to, aby nebyl isnād 

celkově označen za jednu z příčin nevěrohodnosti qiṣṣat al-gharānīq. Druhým důvodem je 

koncepce ˁiṣma al-anbijā, neboli ochrana Proroků před hříchem a pochybením. V islámském 

středověku jako by se s mnohem větší vehemencí ozývala obava z narušení nebo poškození 

Koránu, a tím ohrožení pravdivosti celého Zjevení, než v předchozích dobách. Pro svůj herezí 

zavánějící obsah je tedy příběh „satanských veršů“ nutně odsouzen k zavržení.41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
38

 Abū ˁAbdallāh Al-Qurṭubī, Al-Džāmiˁ li-aḥkām al-qurˀān, tafsīr 22:52, dostupné online z www.altafsir.com, 

citováno dne 3. 12. 2013.  
39

 Isnād obsahuje jednu nebo více chyb týkající se tradentů nebo obsahu.  

40
 Ahmed Shabab, „Ibn Taymiyyah and the Satanic Verses“, Studia Islamica 87 (1998), s. 78-79. 

41
 Mezi ty, kdo vznášejí námitky proti jeho historicitě, patří kromě výše zmíněných ještě také Abū Bakr al-

ˁArabī, Abū Hajjān al-Gharnāṭī a Abū Džaˁafar an-Naḥḥās. 

http://www.altafsir.com/
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2.4 Smířlivé a další postoje k „satanským veršům“  

 

I přesto, že je od dob středověké exegeze převládající názor na autenticitu příběhu 

„satanských veršů“ negativní, najdou se i muslimští myslitelé, kteří příběh zcela nezavrhují, 

ale hledají určitou smířlivou cestu, jak mu rozumět. Vycházejí z pravdivého faktu, že výskyt 

příběhu v raných pramenech je masivní. Namísto překotného odmítnutí se snaží událost 

posoudit a hledat jiný smysl či úhel pohledu, jak jej nahlížet a jiným způsobem akceptovat 

v rámci islámské tradice. Učenci, jako je například Ibn Ḥadžar al-Asqalānī (1372 - 1448), 

egyptský šáfiovský znalec hadíṯů, právník a vykladač Koránu, se snaží hledat více alegorické 

porozumění42 tomu, co se v dané situaci asi stalo. Dochází k závěru43, že jakkoli je nemožné, 

aby Muḥammad vyslovil sám „satanské verše“, stalo se zřejmě to, co navrhoval již Qurṭubī, 

tedy že když se po recitaci 53:19 Prorok nadechl, aby pokračoval, tak satan, nebo některý 

z přítomných nevěřících, napodobil jeho hlas a pronesl rouhačské verše tak věrohodně, že 

všichni přítomní uvěřili, že jsou součástí Božího zjevení. 44 Ačkoli není zřejmě beze smyslu, 

že žádný z raných pramenů podobné porozumění nepředkládá, je třeba spíše ocenit snahu 

hledat smírčí řešení, které není rychle hotovo s ranými prameny a zároveň se nezpronevěřuje 

nauce o nedotknutelnosti Proroků.  

 

2.4.1 Reflexe Ibn Tajmīji 

Originální a odvážný výklad nacházíme u hanbalovského učence Taqī ad-Dīn Aḥmad 

ibn Tajmīji (1263 – 1328). Význam tohoto znalce spočívá v tom, že právě jeho spisy stojí u 

zrodu některých zásadních moderních nábožensko-politických hnutí, jako je wahhábismus, 

salafíja či muslimské bratrstvo.  Ibn Tajmīja je představitel konzervativní exegeze, která 

odmítá alegorie a chápe Korán doslovně.  

Ibn Tajmījův postoj k „satanským veršům“ je rozeset do vícera teologických spisů a 

argumentace spočívá na odlišném chápání několika klíčových konceptů.  Prvním z nich je 

jeho chápání hadīṯové metodologie, které ho vede k tomu, že na rozdíl od většiny učenců 

neodsuzuje qiṣṣat al-gharānīq na základě slabého isnādu.. Hadīṯ je mursal, pokud jeho 

řetězec tradentů nejde až k svědkům Prorokovým, ale jen ke generaci po Prorokových 

společnících (tābiˀīn). Takový hadīṯ je podle b. Tajmīji věrohodný, pokud i poslední člen 

řetězu, tedy tābiˀī je bezúhonný. Navíc existuje-li více mursal řetězců pro danou událost, jako 

právě v našem případě, tak se navzájem upevňují. Další z příčin, které ho vedou k smířlivému 

postoji vůči qiṣṣat al-gharānīq je jeho pojetí ˀiṣmat al-anbijā. Nechápe jej jako absolutní 

imunitu Proroků proti chybě a hříchu, ale jako ochranu proti tomu, aby v hříchu zůstávali. 

Před tím je uchrání pokání (tawba), což je u Ibn Tajmīji ústřední pojem nejenom jeho 

profetologie, ale teologie celkově. Prorok Muḥammad je v jeho pojetí velmi lidský45, může 

                                                                 
42

 Taˀwīl. Ten často ve svých výkladech užívali muˁtazilité.  

43
 Toto chápání muselo být dosti rozšířeno, protože se s  ním setkáváme již u Qurṭubīho, kde však celkový 

kontext výkladu je k příběhu spíše hostilní nežli vstřícný. 

44
 Ahmed Shabab, „Satanic Verses“, s. 534-535. 

45
 V době, kdy bylo běžné líčení Muḥammada jako superhrdiny s nadpozemskými kvalitami, tak například Qādī 

ˁAjāḍ v díle Šifāˀa. 
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chybovat, ale v chybě nesetrvá, uvědomí si ji a koná pokání, čímž se stává dokonalým vzorem 

pro obyčejného věřícího. Je tedy zcela v souladu s tímto chápáním, že Prorok mohl pronést 

„satanské verše“ včetně všeho, co následovalo.46 

 

2.4.2 Další postoje 

Jestliže Ibn Tajmīja prokázal ve svém postoji k incidentu „satanských veršů“, že se 

nebojí v konkrétním úsudku vybočit z dobově zajetých kolejí myšlení, tak už jeho žák Ibn 

Kaṯīr, autor slavného tafsīru podobné nekonvenční názory v této otázce nezastával.  

Konstatoval, že isnādy jsou slabé, samotný příběh nepřevyprávěl a zdržel se úsudku.47 Stejně 

tak ten, kdo se ve 20. století hlásil k odkazu Ibn Tajmīji, tedy Muḥammad ibn ˁAbd al-  

Wahhāb, zastával v otázce „satanských veršů“ právě opačnou pozici než jeho středověký 

vzor. Silnými oponenty „satanských veršů“ jsou také (opět paradoxně) příslušníci salafíji. 

Jako ostatně drtivá většina moderní islámské teologie. „Pro ortodoxii islámské modernity 

představuje incident satanských veršů zásadní problém, pro Ibn Tajmīju to byla zásadní část 

řešení.“48 Moderní islámské myšlení se ukázalo být velmi striktně proti autenticitě příběhu.  

Situace právě opačná panovala od samého začátku na poli západní orientalistiky. Již 

William Montgomery Watt ve své knize Muhammad at Mecca  zastává názor, že: 

„Muhammad musel veřejně recitovat satanské verše jako součást Koránu; je 

nepředstavitelné, že by takový příběh mohl být muslimy vymyšlený, nebo jim podsunutý 

nevěřícími.“49Ve stejné linii uvažuje i Maxime Rodinson – muslimové by si sami nevymysleli 

něco, co by mělo tak devastující účinek na zjevení. 50 Podobné vysvětlování toho, proč je 

příběh možný, je u islamologů časté. F. E. Peters vykládá „satanské verše“ jako autentický 

příběh, který vypovídá o tom, jak se měnilo Muḥammadovo pojetí Boha. Právě poté, co uznal 

intervenci „přímluvkyň“ al-Lāt, Manāt a ˁUzzā, si uvědomil, že je nutná reformulace Allāha 

ne jako nejvyššího z bohů, ale jako jediného možného.51 Uri Rubin52 poukazuje na podobnost 

příběhu s jiným materiálem zaměřeným na vylíčení Proroka jako vyvrhele komunity a 

předpokládá inspiraci pro tento text a jemu podobné v Koránu53. Proti autenticitě příběhu 

„satanských veršů“ se staví Caetani a především J. Burton54, který deklaruje, že se jedná o 

smyšlený příběh. Všímá si toho, že Ṭabarī i další uvádějí incident „satanských veršů“ 

v komentáři k súře 22:52 a nikoli k súře 53. Verš 52. ze súry 22 uvádí, že Bůh ruší verše, 

které satan podvrhne (sloveso nasacha „rušit“). Tento verš je podkladem pro právní koncept 
                                                                 
46

 Ahmed Shabab, „Ibn Taymiyyah and the Satanic Verses“, s. 67-124. 

47
 Tamtéž, s. 114-115. 

48
 Tamtéž, s. 124. Překlad můj.  

49
 William Montgomery Watt, Muhammad at Mecca, Karachi: Oxford University Press, second impression, 

1993, s. 103-104. Překlad můj.  

50
 Maxime  Rodinson, Mahomet, Paris: édit ions du Seuil, 1994, s. 106. 

51
 Francis E. Peters, Muhammad and the Origins of Islam, 5th ed., (SUNY series in Near Eastern Studies), 

Albany: SUNY, s. 160-161. 
52

 Citováno dle G. R. Hawting, The Idea of Idolatry and the Emergence of Islam: From Polemic to History , 

Cambridge: Cambridge University Press, 2006, s. 135-136. 
53

 Konkrétně ve výše zmiňované súře 17: 73 a 22:52.  

54
 J. Burton, „Those are the High Flying Cranes“, Journal of Semitic Studies, XV.2, Autumn 1970, s. 246-265. 
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veršů rušících a rušených (nāsich - mansūch), který se začíná formulovat někdy kolem 2. 

poloviny 2. století hidžry. A právě někdy v diskuzích kolem vzniku tohoto konceptu vzniká 

dle Burtona k jejich podepření příběh „satanských veršů“, který je tím pádem kompletně 

smyšlený. 

 

2.4.3 Shrnutí dalších postojů k „satanským veršům“  

Přehled vybraných islámských spisů reflektujících příběh qiṣṣat al-gharānīq ukazuje 

velkou variabilitu postojů a názorů. Ačkoli bychom mohli čekat v takto vysoce citlivé otázce 

jednomyslné odmítnutí, ukazuje se, že jiné pohledy vždy existovaly a islámské teologicko-

právnické prostředí nebylo uzavřené názorové různosti. Téma provází islámské myslitele ve 

všech stoletích, což svědčí o jeho významu. Beze smyslu jistě není ani skutečnost, že 

aktérkami „satanských veršů“ jsou právě bohyně al-Lāt, Manāt a ˁUzzā, tři staré bohyně, za 

jejichž původem a významem se vydáme v následujících kapitolách.  
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3. ARABSKÁ TRIÁDA V DOBÁCH PŘEDISLÁMSKÝCH 

 

3.1 Náboženství předislámských Arabů 

 

Jakákoli snaha o popis náboženství starých Arabů naráží nutně na obtíže vyplývající 

z povahy sledované oblasti a etnika. Především je třeba upozornit na skutečnost, že Arabové 

nevytvořili až na výjimky ve sledovaném období přibližně 8. století př. Kr. až 7. století po Kr. 

soustavný státní útvar, který by s sebou nesl specifickou kulturní, jazykovou a náboženskou 

jednotu. To, co vidíme, jsou pouze drobné státní útvary značně omezeného dějinného trvání. 

Společnost ve svém základu je organizována kmenově, a to platí nejen pro nomády, ale i pro 

usedlíky. To s sebou nese jednoznačné důsledky na poli náboženství: neexistuje žádný 

jednotný státní pantheon, ale pluralita kmenových bohů. Vzhledem k politické nestabilitě se 

není čemu divit, že ústředními aspekty hlavních božstev jsou válka a boj, jak uvidíme dále.  

Vzhledem k velikosti území a odlišnosti jednotlivých oblastí je vhodné odlišit od sebe 

náboženství jižních, pouštních („středních“) a severních Arabů, jak to činí G. Ryckmans.  55 

Svébytný vývojce pak nacházíme v oblasti nabatejské a palmýrské, zejména jsou zde patrné 

helenistické tendence a vliv okolních velkých civilizací. Následující popis staroarabského 

náboženství platí zejména pro střední a severní Arábii.  

Zpodobňování božstev zůstává u starých Arabů na základní úrovni. Hlavním 

ztělesněním božstva je kamenný idol. Složitější (figurální) reprezentace jsou známy pouze 

z helenizovaných okrajů arabského kulturního dosahu. Božstva jsou reprezentována kromě 

idolů také posvátnými stromy. Co do pohlaví se objevují bohové maskulinní i femininní, 

přičemž výskyt bohyň je (zejména vzhledem k tomu, že arabská společnost je tradičně 

považována za maskulinně orientovanou, v níž je doloženo např. ponechávání nemluvňat 

ženského pohlaví v poušti) významný. Doložena jsou božstva nebeských těles – astrální, 

solární a lunární. Význam kultu je pochopitelný – orientace v poušti je obtížná a nomádi byli 

odkázáni na hvězdy stejně tak jako mořeplavci. Z předislámské doby pochází také víra 

v džiny a genii loci. Mezi hlavní božstva patřili kromě arabské triády astrální bohyně Ruḍā, 

lunární bůh Hubal, rovněž lunární Wadd a solární bohyně Šams.  

K náboženskému životu patřila kromě různých druhů obětí zejména pouť, která je 

doložena bohatě. K pouti patřilo obcházení (obíhání) idolu, takzvaný tawwāf. Kněžstvo, které 

dohlíží na chod posvátného místa (ḥaram) zůstává na nízké úrovni hierarchizace, zpravidla se 

jedná o příslušníky konkrétního rodu. Praktikovala se i magie a zaříkání, jež měli na starosti 

kāhinové, zároveň také rozhodovali spory a byli „soudci“.  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
55

 Gonzague Ryckmans, Les religions arabes préislamiques,(Bib liothèque du Muséon, vol. 26),  Louvain: 

Publications Universitaires, 1951. 
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3. 2 Al-Lāt 

 

3. 2. 1 Jméno 

Význam teonyma al-Lāt není jednoznačný a nabízí se vícero možných vysvětlení, jak 

jménu rozumět. První výklad vychází ze čtení jména al-Lāt, jak se objevuje u některých 

autorů klasických arabských literatur, se zdvojeným konečným „t“ (al-Lāttu), tedy původem 

z kořene *l-t-t – rozdrtit, rozmělnit (kaši). Zastánci tohoto čtení jsou mezi klasickými 

arabskými autory méně početní. Dávají bohyni do souvislosti s mužem, který rozmělňoval 

krupičnou kaši (ṣawīq) pro poutníky a po své smrti byl uctíván. Ohledně umístění tohoto 

muže-míchače kaše není mezi autory shoda.56 Al-Kalbī ho umísťuje do Tāˀifu mezi 

Ṯaqīfovce: „Ona byla kvádrovou skálou, u níž nějaký žid připravoval svou krupičnou 

kaši.“57Jiní autoři ztotožňují muže rozmělňujícího kaši s ˁAmr b. Luhajjem, reformátorem 

idolatrického kultu v Mekce na počátku 3. století našeho letopočtu. Ten podle arabských 

tradic přivezl ze Sýrie první modly, založil kaˁabu a přivedl Araby k jejímu uctívání.58 Fahd 

nabízí hypotetická vysvětlení významu tohoto arabského „rozmělňovače kaše“ v širším 

semitském kontextu. Navrhuje, že spíše než o kaši by se mohlo jednat o kultickou výrobu 

koláčků či sušenek s podobiznou bohyně, tedy o kultickou praktiku, která je zaznamenána 

v jiných semitských náboženstvích. Nebo pokud svou pozornost upoutáme na skutečnost, že 

se podle al-Kalbīho jednalo o žida, je možné tuto aktivitu chápat jako arabskou formu „oběti 

žárlivosti“ známou z hebrejského kultu bohyně Aštarté.59 „Rozmělňovač kaše“ neboli kněz 

(kāhin) al-Lāt by v tomto výkladu byl konzultantem nebo soudcem viny cizoložných 

arabských žen.60  

U dalších arabských gramatiků a historiků se setkáváme s jinými variantami původu 

jména al-Lāt. Tak u Ibn Džinnīho vychází jméno bohyně z kořene *l-w-j – „na jednu věc 

obrátit“, u Jāqūta pochází z výrazu lawha-tun – „blikající/svítící přelud“, Qurtubī udává 

původ z lahata – „schovat, skrýt“.  Dokonce i někteří ti, kdo prosazují jméno al-Lāt bez 

zdvojeného „t“, navrhují výklad dle „rozmělňovače kaše“ s pozdějším zjednodušením 

dvojitého „t“. 

Jinou významnou hypotézou je výklad tohoto ženského teonyma jako odvozeniny od 

jména Allāh. Tuto interpretaci přináší kupříkladu Ṭabarī: „al-Lāt pochází od Allāh, „t“ bylo 

dodáno k vyjádření ženské koncovky.“61Podobně rozumí i odvození jména bohyně ˁUzzā od 

boha ˁAzize. Proti této interpretaci se staví Fahd62 v návaznosti na Wellhausena (Reste 
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 Susanne Krone, Die altarabische Gottheit al-Lāt, Frankfurt am Main – Berlin – Bern: Peter Lang, 1992, s. 45. 
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59
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arabischen Heidentums). Argumentuje tím, že hypotetická forma al-Ilāhat, jejíž je al-Lāt 

zkráceninou, se objevuje v arabském prostředí k pojmenování divinizovaného slunce, avšak 

k bohyni al-Lāt nepřísluší sluneční aspekt. Navíc se mu koncové „t“ zdá být součástí kořene. 

Naopak Krone se přiklání na stranu etymologie al-Lāt jakožto ženského protějšku teonyma 

Allāh. „Vznik tvaur al-Lāt je tedy kontrakce al-Ilahat na al-Lāt, která vysvětluje, jak byl 

zkrácen i al-Ilah.“63 

V nejstarších dobách, v 5. a 6. století před naším letopočtem, se teonymum objevuje 

v nevokalizované formě jako ˀlt nebo ˀlh v ṯāmudejštině, dedānštině, a rané lihjānštině. O 

vokalizované podobě jména jakožto Alilat nám podává svědectví Hérodotos 64 v 5. století před 

naším letopočtem. Ve 3./2. století pak nacházíme doklad pro  výslovnost al-Lāt na bilingvní 

destičce z Délu, kde se objevuje osoba obchodníka jménem Teimallatos Gerraios. Tento 

Teimallatos je pak pravděpodobně „arabský“ Tajm-al-Lāt z východoarabského  Gerrha. 

Jediná problematická skutečnost je však datace obou dokladů, protože svědčí o použití členu 

al- v době, kdy je dosud zaznamenán člen pouze ve formě han- či hal-. Vysvětlení podává 

Ullendorf:  Forma Hal- Ilat by se v řeckých písmenech psala jako Alilat se znakem spiritus 

asper (ʽ) namísto h.65 

 

3. 2. 2 Povaha božstva a jeho kompetence  

O povaze al-Lāt napoví její oslovení. Mezi epiteta al-Lāt patří rabba, neboli „paní“ či 

„velká bohyně“. Důkazem je zmínka u Wāqidīho o tom, že po příjezdu ˁUrwy do Ṭāˀifu vedly 

první jeho kroky k rabba, tedy na místo zasvěcené al-Lāt.66 Pokud pohlédneme 

k severovýchodním semitským sousedům, nacházíme podobné epiteton v akkadštině (rubū, 

rubātu) u nejvyšších božstev pantheonu (Anu, Enlil, Marduk, Ištar a Ninlil). Také v Koránu 

nacházíme toto oslovení pro Alláha. Toto oslovení vypovídá o tom, že al-Lāt pravděpodobně 

patřila mezi nejvýznamnější božstva Arábie. Další epiteton ṭaghīja je poněkud nejasné. U 

klasických gramatiků má význam „odchýlit se od správné cesty“, „tyčit se vysoko“, případně 

„být hrdý“. Zatímco první význam zřejmě spadá do raného islámu a vymezuje se proti 

idolatrii, druhý význam se zřejmě váže ke vzhledu kamenného idolu. Köber navrhuje 

odvozovat slovo od syrského kořene *ṭ-ˁ-ā „bloudit“ ve smyslu pohybu nebeských těles. Tato 

interpretace by ukazovala na astrální aspekt al-Lāt. Poslední z přívlastků bohyně al-Lāt džad 

je dochováno jako osobní jméno „gd- lt“ a také u Izáka z Antiochie.67 To odkazuje 

k arabskému kořeni *dž-d-d – „štěstí“, „dovednost“ a naznačuje možné kompetence al-Lāt 

jakožto „štěstěny“ či strážkyně osudu. 

Al-Lāt s největší pravděpodobností byla uctívána jako bohyně války a boje. Svědčí o 

tom nejen ikonografické zpodobnění se štítem a kopím jako řecká Athéna či římská Minerva, 

ale také doklady z epigrafických památek: 
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„Ó al-Lāt, dej nám kořist z nepřátel.“68 

V podobném duchu se nesou i zmínky u muslimských autorů. Zdá se, že al-Lāt byla 

patronkou vojsk, jak čteme v básni neznámé muslimky v Sīře  Ibn Hišāma:  

„Voj jízdný Alláhův hnal jízdu božky Lāt 

jen Alláh dovede vždy v boji pevně stát.“69 

Další podobné verše jsou v básni Abū Sufjāna, jednoho z ústředních Muḥammadových 

protivníků: 

„Jak živ jsi, věru v den, kdy já jsem prapor nesl směle v  boj, 

by jízdu Muḥammadovu al-Lātin zdolal voj.“70 

U Aghānīho71 se také dozvídáme o tom, že právě ve jménu al-Lāt a ˁUzzā byl veden 

boj proti muslimským vojskům u Uḥudu. Jejich standardy byly na bitevním poli přítomny a 

nesl je údajně právě Abū Sufjān. Al-Lāt je také vzývána jako bohyně pomsty, jak se 

dozvídáme z nápisů:  

„Stěžoval si na své přátele, kteří bojovali s kmenem Ṭaji. Ó Lāt a Džad-ˁAwīde, 

pomstěte se na kmeni  Ṭaji!72 

„Ó Lāt a Ḏū Šaro, pomstěte se na útočníkovi!“73 

Dalším aspektem bohyně al-Lāt, který lze rekonstruovat z dochovaných pramenů, je 

plodnost. Pro tuto kompetenci svědčí skutečnost, že al-Lāt byla v Palmyře zpodobňována 

spolu se lvy po způsobu syrské bohyně Atargatis74, paní plodnosti a úrody.75  Zároveň byla 

Nabatejci uctívána jako „matka bohů“76 a dochovaly se nápisy, kdy je vzývána jako dárkyně 

potomstva.77 Archeologické nálezy z poslední doby z východní Aráb ie, kde je kult al-Lāt také 

doložen, přinášejí mnoho figurálních reprezentací mateřských bohyň. 78 Tento aspekt mateřství 

a plodnosti je považován za starší, než aspekt válečnictví a boje. 

Bohyně al-Lāt má tedy jasné kompetence jednak nad sférou boje a válečnictví, jednak 

nad oblastí plodnosti a mateřství. Někteří autoři79 navrhují také aspekty sluneční či měsíční, 
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případně astrální. Pro sluneční kompetence máme jen málo důkazů a žádné přímé. Z Palmyry 

jsou dochované dvě zpodobení al-Lāt po boku slunečního boha Šamaše80, avšak nejedná se 

patrně o jejího výhradního „druha“, protože na jiných místech je zpodobňována po boku 

dalších bohů. To, že al-Lāt mohla být uctívána jako měsíční božstvo, podpořil Winnett na 

základě výkladu lihjánské inskripce JS 277, kde se objevuje pod jménem al-Lāt jméno 

jihoarabského minejského měsíčního božstva Wadda, což jakoby poukazovalo na to, že al-Lāt 

je jeho ekvivalentem. V chrámu al-Lāt na Džebel Ramm81 pak nacházíme za betylem 

vytesaný srpek měsíce. V Hatře je Al-Lāt spojována s měsíční bohyní Martēn, ve svém 

zobrazení jako al-Lāt-Athéna pak má na štítu malý půlměsíc. Všechny tyto doklady o měsíční 

povaze al-Lāt jsou však spíše nepřímé, jasné důkazy asociace al-Lāt k měsíci nebo k slunci 

zejména z písemných pramenů nám však chybí.  

 

3. 2. 3 Kult a uctívání božstva  

Nejstarší zmínky kultu al-Lāt spadají do 8. – 5. století před naším letopočtem do 

období království Qedar. Al-Lāt se objevuje na několika jednoduchých inskripcích na 

stříbrných votivních předmětech nalezených v Tell el-Mašchūtě. Jméno je dosud 

zaznamenáno jako h-n ˀ- l-t: 

 „To obětoval Qajnu bar Gešem, král Qedaru hn-Lātě.“82 

Al-Lāt je zmiňována na mnoha nápisech dialektů staré severní arabštiny z období od 4. 

století před naším letopočtem do 3. století našeho letopočtu. V ṯamūdejštině nacházíme četné 

invokační a pamětní formule podobného znění: 

„Od ˁYd, syna Qjn z kmene Nmr. On byl zničen. Tak, ó Lāt (h-l-t), dej nám pokoj a 

chlad.“83 

V osobních jménech se setkáme s výskytem Lāt jakožto teoforního prvku. Objevuje se 

v „běžných“ významech jako „služebník Lāt“ (ˁbdlt) „dárek Lāt“ (ḥfˁlt), „štěstí Lāt“ (sˁdlt), 

jako i v méně častých významech „mol Lāt“ (ˁttˀlt) či „klitoris Lāt“ (hnlt). U Lihjánců 

z Dedánu nacházíme dvě krátké inskripce sepsané kněžími al-Lāt. V ḥasajštině pak několik 

nápisů na hrobech, množství zmínek se objevuje v safajštině. Invokační nápisy, nápisy 

proklínací, památečné i delší nápisy charakteru příběhu. Al-Lāt se dostala o do několika 

nápisů fénických a punských.84  

V Palmyře se nachází chrám zasvěcený al-Lāt, který byl určitým kultickým centrem 

této bohyně v oblasti. Přestože z vnějšku se zdá být palmýrská společnost silně helenizovaná, 

v jádru převládalo kmenové uspořádání. Kmeny se obracely ke svým kmenovým božstvům, a 

Al-Lāt, ač patřila mezi hlavní palmýrská božstva byla kromě toho specificky kmenovým 
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božstvem kmene Banū Maˁzin.85 Bohyně je zde zpodobňována jako Atargatis nebo po 

helénském způsobu jako Artemis či Athéna.86 Kult al-Lāt je též hojně zastoupen mezi 

Nabatejci, zmínky o bohyni nacházíme v Bostře, Haurānu, Madāˀin Sālih/Hidžře i v samotné 

Petře. V Hidžře se al-Lāt objevuje v nápisech na hrobech k zajištění jejich neporušenosti: 

„A nechť proklne Dusara a trůn jeho a Allat z ˁAmnadu a Manawatu a Kaisa 

toho, jenž by prodal tuto hrobku a nebo kdo by ji koupil nebo zastavil nebo daroval 

nebo vyňal z ní mrtvolu aneb úd (…)“87 

Al-Lāt se objevuje také v jižní Arábii, zejména ve formě –lt jako teoforní prvek 

vlastních jmen. Setkáváme se ale i s formou Ltn, která vyjadřuje plurál (Lāty). Někteří 

badatelé88 tuto zmínku dávají do souvislosti s uctíváním bnt ˀl, tedy pozdějších koránských 

„dcer Allāhových“.  

Z pozdějších islámských pramenů se setkáváme s podrobným popisem bohyně u ibn 

al-Kalbīho.89 Dle něj je al-Lāt mladším božstvem než Manāt (u něj Manāh) a její kultické 

centrum se nachází v Ṭāˀifu v rukou Ṯaqīfovců. Kalbī popisuje umístění jejího idolu i 

konkrétní kmen, který se staral o chod posvátného místa. Takřka „obligátní“ v tomto typu 

pramenů je pak zmínka o destrukci idolu a vypálení posvátného místa. Kalbī nám dochoval i 

varovné verše Šaddāda b. ˁĀriḍ proti návratu ke kultu al-Lāt, které přebásnil Růžička:  

„Jen Latě přispět nechtějte, vždyť Bůh ji zhoubu chystá! 

Jak pomáhati možno těm, jimž přispět Bůh se vzpírá?  

Vždyť ta, jenž byla spálena a mocným ohněm vzplála 

A za niž lid se nedal v boj, toť nicota přec čirá.  

Hle, Posel boží zastaví se u vás na své pouti.  

Až na cestu se vydá zas, kol uzří poušť Lāt sirá.“90 

To, že kult al-Lāt v Ṭāˀifu byl silný, dosvědčuje neúspěch, s jakým se potázal 

Muḥammad, když se rozhodl vydat se se svou propagandou asi tři roky před hidžrou právě 

sem mezi Ṯaqīfovce.91 Význam kultu mohl spočívat i v ekonomickém benefitu oblasti 

vzhledem k poutím, které byly do Ṭāˀifu konány. O to silnější byla pravděpodobně motivace 

postavit se novému náboženství, které s sebou neslo ohrožení starých pořádků, a pustit se do 

boje s muslimy. Ale když pak Ṭāˀif přesto padl, nevzdávali se Ṯaqīfovci své bohyně snadno: 

Goldziher92 udává, že smlouvali s Muḥammadem o dobu, kdy je jim ještě dovoleno uctívat al-

Lāt. 
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Islámské i staroarabské prameny nám svědčí o širokém rozšíření al-Lāt jak místně, tak 

časově. Bohyni vidíme na celém Arabském poloostrově i v Sýrii. Tento masivní výskyt je 

jasným dokladem toho, že se jedná o jedno z hlavních božstev staré Arábie. Dle mého soudu 

je dokladem jejího významu i její jméno, které ji jasně přiřazuje k základnímu kořeni pro 

boha, objevujícímu se v celé semitské oblasti.  
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3. 3 ˁUzzā 

 

3.3.1 Jméno 

Kořen *ˁ-z-z se v arabštině až do dnešní doby pojí s významem „síla“, „moc“. Jméno 

ˁUzzā tedy znamená poměrně jednoznačně „velmi silná“, „přemocná“. V předislámských 

dobách se samostatně vždy objevuje s členem, ať už je to v lihjánštině jako hn-ˁzj nebo 

v nabatejštině ˀl-ˁzˀ , jako teoforní prvek osobních jmen ale může vystupovat bez členu 

(thámudejské tm- l-ˁzj stejně jako tjm-ˁzj).93 

 

3.3.2 Povaha božstva a jeho kompetence  

Vzhledem k jejímu jménu by k povaze ˁUzzā přináležel aspekt síly, moci a snad i 

válečnictví. Další určení jejích kompetencí však naráží na nedostatek dochovaného 

pramenného materiálu, a je tedy velmi obtížné.  

Někteří badatelé94 se domnívají, že se jedná o bohyni lásky, krásy a sexuality typu 

Afrodíté/Venuše. Explicitním důkazem tohoto přiřazení je nabatejsko-řecká bilingvní 

inskripce z řeckého ostrova Kos.95 To, že hlavním ženským božstvem u Arabů96 byla hē 

ouranía, tedy nebeská Afrodíté, známe od Hérodota. Ten ji ztotožňuje s Alilat, avšak 

v nabatejských epigrafických pramenech z prvního století před naším letopočtem nacházíme 

nejčastěji hlavní ženské božstvo jménem ˁwzj, tedy ˁUzzaj. To poukazuje na to, že onou 

hlavní bohyní povahy Afrodíté/Venuše mohla být spíš ˁUzzā, než al-Lāt. Izák z Antiochie 

nám přináší zprávu o tom, že Arabové uctívají dvě bohyně: Baltî a ˁUzzaj. Mnoho 

nearabských učenců a cestovatelů97 pak popisuje kult Afrodíté/Venuše u Arabů. Svatý 

Efrahim, píše o tom, že na svátek bohyně ˁUzzā se ženy prostituovaly stejně jako na svátek 

Afrodité.98 Jiným kultickým projevem pak bylo slavení svátku božské panny (koré, arabsky 

chāmou, chamara), z které se zrodí božské dítě. Avšak rituální prožívání tohoto „mýtu 

zrození“, který byl zřejmě obecně rozšířený ve starověkém východním středomoří, není 

zdokumentováno v žádných epigrafických dokladech, ani v pozdějších islámských 

pramenech. I proto se nabízí vysvětlení, že ˁUzzā nebyla žádnou mateřskou bohyní, protože 

ona „mytologie zrození“ nebyla v povaze ˁUzzā původní, byla k ní spíše sekundárně přiřazena 

v souvislosti s rozšířením určitého trendu tohoto mýtu v konkrétní době.  
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 M. C. A. Macdonald, Laila Nehmé, „ˁUzzā“ in M. Th. Houtsma et al. (eds.), The Encyclopædia of Islam: A 

Dictionary of the Geography, Ethnography and Biography of the Muhammadan Peoples, 4 vols. and Suppl., 

Leiden: E. J. Brill, 1913–38, s. 967-968. 
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 Jan Retsö, The Arabs in Antiquity: Their history from the Assyrians to the Umayyads, s. 600-623. Dříve také 

Wellhausen a H. W. J. Drijvers. 
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 M. C. A. Macdonald, Laila Nehmé, „ˁUzzā“, s. 968. 
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 Respektive Nabatejců, podle předpokládaného Hérodotova výskytu někde mezi Egyptem a Palestinou, tedy 

v oblasti osídlené v té době Nabatejci. 
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 Ep ifan ius, Hieronymus z Betléma ve Vita Hilarionis, Kosmas z Jeruzaléma. Cf. Jan Retsö, The Arabs in 

Antiquity, s. 602-603. 
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 Joseph Chelhod, Le sacrifice chez les Arabes: Recherches sur l’évolution, la nature et la fonction des rites 

sacrificiels en Arabie Occidentale, Paris: Presses Universitaires de France, 1955, s. 166.   
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V arabské oblasti je také zdokumentováno vzývání hvězd jitřenky a večernice, tedy 

nebeských manifestací planety Venuše. Izák z Antiochie popisuje, že ženy, které patří mezi 

potomky Hagary, uctívají hvězdu, kawkabtā. Hieronymus nás však zpravuje o tom, že uctívají 

jako jitřenku Venušina syna. Retsö se proto domnívá, že jakožto jitřní hvězda je uctíváno 

mužské božstvo99 a neexistují přesvědčivé důkazy o tom, co byl dosud převládající názor 

mezi badateli, tedy že byla jako hvězda uctívána ˁUzzā/Afrodíté. 

Povaha této bohyně, jejíž kult je dosti rozšířený, tedy zůstává zahalena mnoha 

tajemstvími. Není bohužel dostatek důkazů pro to, abychom shrnuli vše výše popsané a 

označili ˁUzzā za bohyni spojující v sobě dva hlavní aspekty krásy-sexuality a boje-

válečnictví, tedy bohyni podobající se svou povahou mezopotamské Ištaře. Oba aspekty 

zřejmě existovaly, ale v různé době a na různých místech. Na periferii arabského nabatejského 

království zřejmě byla ˁUzzā hlavní bohyní povahy Venuše-Afrodíté, zatímco uvnitř 

arabského poloostrova v dobách po našem letopočtu byla spíše bohyní „silnou“ a „mocnou“.  

 

3. 3. 3 Kult a uctívání božstva  

S úctou k bohyni ˁUzzā se setkáváme takřka po celé Arábii. Doklady o jejím kultu 

z raných století našeho letopočtu nacházíme na mnoha místech: Nápis na fragmentu zdi v 

centru Boṣry v Hawránu: „[Tai]m(?) syn Badrův pro al-ˁUzza, bohyni Bo[ṣry],“100 inskripce 

ze schodiště k vyvýšenému místu v Petře: „Toto jsou stély al-ˁUzzā a Mārē Baitā vyrobené 

Wahballāhīm, sochařem,“101, nápis nalezený na Sinaji: „Vzpomeň, ˁAmmaju, syn Ḥarīšův, 

kněz ˁUzzija,“102 a dále také doklady z Dedánu103 a Wádí Ramm. V Petře byla uctívána jako 

ženský protějšek nejvyššího boha Dusara, který byl identifikován pod oním „Mārē Baitā“ 

z výše zmíněné inskripce. Proto se uvažuje o tom, že právě jí mohl být zasvěcen chrám 

okřídlených lvů.104 Z poslední doby105 pochází nález inskripce z Džebel al Maḥdžar:  

„Toto je pahorek al-ˁUzza a pána domu/chrámu.“106  

Umístění kultického místa ˁUzzā na vrchol kopce je v nabatejské oblasti ojedinělé. Od 

prvního do čtvrtého století nacházíme ikonografické zpodobnění ˁUzzā jako kvádrovitého 
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 Ať už Dusares nebo Azizos. 
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 RES 2091. Překlad můj. 

101
 RES 1088. Překlad můj. 

102
CIS 1236. Překlad můj. 
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 JS 58. 
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 Tak soudí Kanellopoulos a Akasheh, cf. Peter John Alpass, The religion life at Nabatea, doctoral thesis at 

Durham University, s. 72, 78 
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 Publikovaný Nehmé v 2005-2006. Cf. Peter John Alpass, The religion life at Nabatea, s. 181-2. 

106
 I zde, stejně jako v inskripci ze schodiště k vyvýšenému místu v Petře, nacházíme jako druha al-ˁUzzā onoho 

mr b jtˀ, který byl identifikován s  Dusarem. 
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betylu se stylizovanýma očima.107 Také náušnice z nekropole v Mamšitu v podobném stylu (s 

očima a nosem) identifikoval Patrich jako náušnice ˁUzzā. 108  

Kult ˁUzzā byl zastoupen také v jižní Arábii, konkrétně v šesti sabejských,109 čtyřech 

qatabánských110 a jedné minejské111 inskripci. Z jihu také pochází protektivní amulet z Qarji 

zapsaný v jihoarabském písmu, avšak v severoarabském dialektu:  

 „Ḥagar pro ˁUzzajīn; nechť je chválena za to, že ho uzdravila od utrpení, 

které mu způsobil zločinec“112  

Pozdější význam kultu ve střední Arábii dokumentuje bohatě Ibn al-Kalbī.113 Situuje 

její idol do údolí Ḥurāḍ v oblasti Nachla aš-Šamīja poblíž cesty směrem z Mekky do Iráku. U 

Duraida114 je dochováno toto místo v přísaze:  

„Nechcete-li vzdát mi díky, přísahy si od vás přeji  

Při pánu těch, kdo v klusu do Ḥurāḍu spějí“ 

Růžička toto interpretuje jako přísahu při bohyni, již uctívají karavany, které spěchají 

k její výroční slavnosti. Kalbī115 nás dále spravuje o původu tohoto posvátného místa. Kult 

byl zaveden mužem jménem Ẓālim b. Asˁad. Kolem idolu vystavěl svatyni jménem Buss, kde 

bylo orákulum. ˁUzzā byla nejvýznamnější bohyní u Qurajšovců. Její svatyně v Nachle pak 

byla provozována kněžími z kmene Banū Sulajm, posledním z nich byl Dubajja b. Ḥaramī. 

V Nachle stály 3 posvátné stromy zasvěcené právě ˁUzzā. Dalším kultickým prostorem bylo 

obětiště s betyly jménem Ghabghab. Podrobně je zaznamenáno zničení idolu: Prorok vyslal 

Chālida b. Walīd, aby postupně kácel první a druhý strom z posvátného okrsku v Nachle, ten 

se vždy vrátí za Prorokem a konstatuje, že nedošlo k žádné změně. Ten mu přikáže  

eliminovat i třetí strom:  

„Když Chālid dorazil na místo, spatřil habešskou ženu s rozcuchanými vlasy, 

s rukama položenýma na ramenou a skřípějícími a drkotajícími zuby. Za ní stál 

Dubajja al-Sulamī, který byl ochránce al-ˁUzzā. Když Dubajja viděl, jak se Chālid 

blíží, řekl jí: „Ó, al-ˁUzzā! Sundej si šátek a vykasej rukávy. Vyvolej svou sílu a uštědři 

Chālidovi přesnou ránu. Protože pokud ho dnes zabiješ, bude odsouzen k  ponížení a 

zahanbení.“Na to Chālid odpověděl: „Ó al-ˁUzzā! Budiž zatracena, a ne povýšena. 

Skutečně vidím, že Bůh tě ponížil.“Obrátil se na ženu a zasadil jí ránu, která jí rozťala 
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 Joseph Patrich, The Formation of Nabatean Art: Prohibition of a Graven Image Among the Nabateans, 

Leiden – New York – Kobenhavn : E. J. Brill, 1990, s. 82-85. Je třeba dodat, že tato identifikace není zcela 
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108
 Tamtéž, s. 138. 
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111
 RES 3282, 3.  

112
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 Ibn al-Kalbī, Book of Idols, s. 16-23. 
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hlavu vedví, načež se rozpadla na popel. Potom pokácel strom a zabil jejího strážce 

Dubajju a nakonec se vrátil za Prorokem a podal mu o tom zprávu.“116 

Toto dramatické líčení destrukce kultu ˁUzzā ukazuje, že i přes bohatství informací, 

které nám islámské prameny poskytují k popisu předislámských božstev, je nutná  určitá 

obezřetnost v jejich užívání. Bohyně je zde popsána značně nelichotivě: jako černošská žena, 

tedy žena „nižší kategorie“, neupravená a v jasném postoji strachu proti příchozímu 

protivníkovi. Svým ponižujícím líčením eliminace již tak zdecimovaného idolu připomíná 

toto vyprávění podobná vyprávění ničení idolů z jiných náboženských tradic, například 

křesťanství. Obecně lze vyvodit, že význam textu je třeba chápat v kontextu účelu jeho vzniku 

a nespoléhat se bezvýhradně na informace obsažené v islámských, tedy tendenčně založených 

pramenech.   
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3. 4 Manāt 

 

3.4.1 Jméno 

Název božstva Manāt se odvozuje od kořene *m-n-w/j, který existuje ve všech 

semitských jazycích a jehož význam je počítat, dát podíl, dát úděl.117 V tomto výkladu je 

Manāt bohyní, která počítá dny života, určuje osud a snad i vládne nad smrtí. Od stejného 

kořene je pak odvozené hebrejské teonymum Menî a mezopotamské Menūtum, jedno 

z epiteton Ištar v předsargonovských dobách. Někteří badatelé118 sledují vliv těchto 

semitských božstev až k bohyni římského pantheonu Monetě, respektive  Juno Monetě, 

v jejímž římském chrámu se razily mince119. Tento výklad také předpokládá, že souhláska t ve 

jméně Manāt nepaří do kořene, ale je jen determinativem feminina, což se zdá pravděpodobné 

vzhledem ke koránskému zápisu jména se zakončením ة („tā marbūta“), a také k tomu, že Ibn 

al-Kalbī o Manāt mluví pouze jako o Manāh.120 

 

3.4.2 Povaha božstva a jeho kompetence  

V souladu s pravděpodobným významem jména jsou tomuto božstvu přiřazovány 

kompetence vládkyně času a osudu. Je identifikována s řeckou Týché a římskou Fortunou. 

Stejně jako ony se i Manāt vyskytuje v plurálu, jako Manawān. V Palmyře je zobrazena 

v sedě v ruce s žezlem, po způsobu bohyně Nemesis.121 Lidský úděl neboli osud, jehož byla 

Manāt božskou reprezentantkou, byl označován termínem manīja122:   

„Nejlepší byl z vrstevníků všech už za ˁAbdallāha dán smrti v  podíl, 

Nejlepší též ze všech jinochů, byť v  každém kmeni shromážděni byli.“123 

V thámudejských nápisech se vyskytuje její oslovení st slm – „paní pokoje“.124 Toto 

označení by mohlo poukazovat na určité kompetence v oblasti práva a spravedlnosti, avšak 

vzhledem k ojedinělému výskytu nemáme pro tuto hypotézu pevnější základ.  

 

3.4.3 Kult a uctívání božstva 

Manāt byla uctívána Nabatejci, zmínky o ní nacházíme v Madāˀin Sālih125, dokonce 

zmínku o existenci jejího kléru (afkal)126.  V oáze Tejmāˁ nacházíme mezi aramejsky 

                                                                 
117

 Toufic Fahd, Le panthéon de l’Arabie centrale a la veille de l’hégire, , s. 124-125. 
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 Theo Vennemann gen. Nierfeld, Germania Semitica, Berlin – Boston: Walter de Gruyter, 2012, s. 451-453. 
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 Odtud pak mnoho výrazů pro platid lo v evropských jazycích, například francouzské monnaie, anglické 
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122
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124
 Jean Starcky, Palmyre, (L’Orient ancien illustré, n. 7), Paris: Maisonneuve, 1952, s. 103.  
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 John F. Healey, The Nabatean Tomb Inscriptions of Mada’in  Salih, , Oxford : Oxford University Press, 1993, 

s. 31-40. 
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 H 16, cf. Robert G. Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronz Age to the coming of Islam,  London – 

New York: Routledge, 2001, s. 159. Bohužel nemáme k dispozici b ližší popis sacerdotálních funkce daného 

kléru, jako ostatně nikde v náboženství starých Arabů. 



32 

 

redigovanými nápisy inskripci datovanou do 1. - 2. století před naším letopočtem „mnwh ´lht 

´lht‘“ kterou lze přeložit jako „Manawāh, bohyně bohyní“. Kult Manāt zde možná nahradil 

triádu starších božstev (Salm, Ashimâ a šngl).127 

V Kitāb al-aṣnām  čteme: 

„Nejstarší z těchto idolů byla Manāh. Arabové dávali svým dětem jména ˁAbd 

Manāh a Zajd-Manāh.“128 

A dále se u Ibn al-Kalbīho dozvídáme, že se jednalo o božstvo uctívané všemi Araby, 

obzvláště kmenem Aws a Chazradž. Když tyto dva kmeny putovaly na předislámskou pouť 

do Mekky, musely se zastavit ještě u idolu Manāt, zde obětovat své vlasy a setrvat určitou 

dobu, aby byla jejich pouť kompletní. Kamenný idol Manāt byl vztyčen v Qudajdu mezi 

Mekkou a Medínou. 129 

K dokreslení významnosti kultu je třeba zmínit příběh o zničení idolu bohyně Manā t, 

jak jej líčí Ibn al-Kalbī130 v odkazu na Jāqūta. K tomu došlo údajně v roce 8 hidžry, když byla 

Prorokova vojska čtyři až pět nocí od Medíny. Tehdy Muḥammad vyslal ˁAlīho b. aṭ-Ṭālib, a 

ten rozbil idol Manāt a vykradl jeho poklady, včetně dvou vzácných mečů. 
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 A. Lemaire, „Les inscription araméennes anciennes  de Teima“ in Hélène Lozachmeur (éd.) , Préssence Arabe 

dans le croissant fertile avant l’Hégire, Paris: Éd ition Recherche sur les Civilisations, 1995, s. 68-69. 
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 Ibn al-Kalbī, Book of Idols, Being a Translation from the Arabic of the Kitāb al -aṣnām, s. 12. Překlad je můj.  
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 Dle Toufic Fahd, „Manāt“, in M. Th. Houtsma et al. (eds.), The Encyclopædia of Islam, s. 373-4 existuje i 

další velmi podobná verze tohoto příběhu i u dalších raně islámských historiků.  
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3. 5 Al-Lāt, Manāt, ˁUzzā jako triáda  

 

K základním pramenům, které nás vedou k řazení těchto tří božstev do trojice, patří 

Korán. Zde se al-Lāt, Manāt a ˁUzzā objevují v jasném spojení ve verších 53:19-20. Zároveň 

následující verš 21. nasvědčuje tomu, že tyto tři bohyně byly zřejmě vnímány jako „dcery 

Allāhovy“. Existence kultu „dcer Allāhových“ je přitom doložena i z jiných pramenů ze 

střední Arábie a z jihu. Odtud se dochovaly votivní sošky ženské figury pro bntj ˀl. Někteří 

badatelé z této inskripce vyvodili existenci ženských obětí dcerám Allāhovým,131 avšak 

pravděpodobnější se zdá spíše interpretace sošek jakožto zástupných obětních předmětů. 

K vybudování kultu třech bohyní v Mekce došlo v 5. století, kdy Quṣaj reformoval 

zdejší kult a přivedl sem i „konkurenční“ božstva okolních měst.132 Tak byla ustanovena tři 

hlavní božstva – al-Lāt jako bohyně Arabů z Nadždu, Manāt jako bohyně severních Arabů a 

ˁUzzā jako bohyně Qurajšovců, s mírnou dominancí právě ˁUzzā nad třemi zbývajícími. Celá 

triáda pak měla astrální charakter. Jak se dozvídáme již u b. al-Kalbīho, al-Lāt a Manāt byly 

zřejmě v tomto období uctívány jako dvě dcery ˁUzzā, jak je dochováno v básni 

předislámského monoteisty (hanīfy) Zajda b. ˁAmr b. Nufajl: 

„Víc již nebudu uctívat al-ˁUzzā a její dvě dcery, 

Ani navštěvovat dva idoly banū Ghanm.“  

Vzhledem k částečně se překrývajícímu charakteru božstev a k jejich významné 

podobnosti, přinesl Fahd interpretaci al-Lāt, Manāt a ˁUzzā jakožto hypostazí semitské 

Baˁaly.133 Takové chápání je dle mého názoru třeba vidět v kontextu určité tendence v bádání 

po dějinách semitských náboženství, která se projevuje již u W. Robertson-Smithe v jeho The 

Religion of the Semites. Mám za to, že pro potvrzení této hypotézy by bylo zapotřebí většího 

množství důkazů. Avšak právě na území starých Arabů není, jak snad naznačila i má práce, 

k dispozici příliš velké množství materiálních a písemných pramenů, aby bylo možno 

jednoznačně deklarovat tento původ arabských bohyň.  

Doklady, které máme, svědčí o tom, že tyto tři bohyně byly v určitém kontextu 

uctívány každá zvlášť a v určitém, poměrně omezeném, kontextu pak byly řazeny pospolu. 

Neexistuje však žádný důkaz toho, že by byly od nejstarších dob svého výskytu souvisle až do 

dob pozdních spolu uctívány, a proto se přikláním spíše k tomu, aby byly chápány v prvé řadě 

jako božstva suverénní, a až v druhém plánu jako božstva vzájemně k sobě vázaná, či 

konkrétně jako triáda.  
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4. ZÁVĚR  

 

Ve své práci jsem se pokusila o popis tří předislámských bohyní oblasti staré Arábie 

al-Lāt, Manāt a ˁUzzā a s nimi spojených „satanských veršů“. Toto téma mi umožnilo zkusit 

si badatelskou až detektivní práci při získávání informací z tematické oblasti, v níž je jich 

k mání poskrovnu. V osobní rovině mě nejvíce potěšilo, že se mi podařilo nahlédnout do 

tématu, které stojí tak trochu stranou hlavního proudu zájmu semitistů a znalců dějin a 

náboženství starověkého Předního východu a zde najít mnoho zajímavých a fascinujících 

podkladů pro charakteristiku tří bohyň.  

S vědomím mnoha úskalí, která s sebou nese interpretace dat ze specifické 

náboženské oblasti, jež je do značné míry nejednotná a proměnlivá (kupříkladu nepřítomnost 

obsáhlejšího textového korpusu z díla dané civilizace), jak bylo nastíněno v kapitole o 

náboženství předislámské Arábie, mohu snad konstatovat, že se mi podařilo potvrdit své 

předpoklady o velkém významu bohyň z úvodu práce.  Vskutku se v daném případě 

prokázalo, že by Korán nevyvracel tyto bohyně, kdyby jejich kult neměl eminentní význam. 

Ten se zračí právě ve velkém rozšíření jejich uctívání po různých místech daného teritoria a 

během dlouhého časového rozpětí, v němž nacházíme zmínky o bohyních na nejrůznějších 

místech poloostrova a v hraničních oblastech.  

Rozsah kultu pro mě byl mnohdy překvapivý, zejména v případě al-Lāt, kterou osobně 

považuji za nejvýznamnější z trojice. Naopak nejméně informací se mi podařilo shromáždit o 

Manāt, která možná byla už svým založením a kompetencemi pro své adoranty hůře 

uchopitelným božstvem. Tato chudoba informací mi poskytla vysvětlení toho, proč je 

v Koránu nazývaná „ta třetí, jiná“. Skutečně se jedná o božstvo, které stojí ve srovnání s al-

Lāt a ˁUzzā trochu stranou, snad protože její role nespočívá v přímém ovlivnění úrody a 

prosperity, respektive válečného vítězství, ale v trochu svébytném, nejasném a vrtkavém vlivu 

osudu.  Ačkoli všechny tři bohyně se jeví na podkladě předložených pramenů jako významné, 

je třeba poukázat na to, že tento význam je lokálně limitován a že nikdy nedošlo k jejich 

expanzi do jiných kulturních oblastí. Zůstávají bohyněmi ryze arabskými, které - po hříchu – 

mizí velice rychle ze scény, jakmile se v sedmém století v Arábii objevuje islám.  

Nejsou však eliminovány zcela, pokračují jako stíny minulosti v islámské literatuře a 

poskytují nám nepřímou výpověď o tom, jak se Arabové vyrovnávali se svou polyteistickou 

historií.  Příběh „satanských veršů“ svědčí o významu bohyň v nich obsažených, ale zároveň 

ukazuje, jak je možné přetvořit původní význam vyprávění a teologickými a právními 

koncepty (ˁiṣma al-anbijā, nāsich - mansūch) jej obrátit tak, aby potvrzoval jinou, kýženou 

„pravdu“. V závislosti na dobové atmosféře pak vidíme, jak je možné onen „osten hereze“, 

který se v příběhu objevuje vyhrotit, nebo jej zahladit, či zcela utlumit.  

Že to bylo možné nejen v islámském středověku, ale ostatně to jde i v současné době, 

a že téma je stále živé, se ukazuje i na aféře kolem románu Salmana Rushdieho Satanské 

verše z konce 80. let. Ačkoli v knize je bezesporu více problematických motivů a některé 

přímo urážlivé, již volba názvu ukazuje, že autor se snažil hrát na jakousi nevědomou strunu 

ohrožení ústředního dogmatu Boží jedinosti u muslimských věřících, kterou „satanské verše“ 

rozeznívají. Vzniklá kontroverze pak odráží pozoruhodnost skutečnosti, že toto vědomí u 

muslimů po staletích vůbec existuje. I přes výraznou aféru kolem tohoto románu, která 
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zanechala stopu v islámských dějinách dvacátého století, aby posléze postupně utichla, si 

troufám tvrdit, že v současné době nepředstavují „satanské verše“ významnou obtíž na poli 

islámského myšlení. Potažmo jako celá džāhilīja, předislámská doba, která není pro muslimy 

problémem. Není ani – bohužel - výraznějším objektem jejich zájmu.  
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6. PŘÍLOHY  

6.1 Transkripce arabštiny  

V transkripci arabských termínů se držím oborově zavedeného úzu.
134

 K drobným odlišnostem 

může dojít v přepisu vlastních jmen, kdy je známo více běžných variant přepisu, nebo kde se 

v anglofonním diskurzu obvykle vyskytuje zjednodušený přepis. V některých slovech, která se 

v češtině často používají, se držím českého pravopisu (Korán), jinde, zvlášť pokud se jedná o 

„středně“ oborově frekventované pojmy (ḥadīṯy) slova skloňuji pro přijatelnější plynulost českého 

textu. Méně užívané pojmy (šurakāˀa) se snažím ponechávat v nominativu. K zvýraznění arabských 

termínů, zejména jedná-li se o podstatné pojmy, používám kurzivu.  

Název 

písmene 

Arabsky Přepis Název 

písmene 

Arabsky Přepis 

Alif ا a tá ط ṭ 

Bá ب b zá ظ ẓ 

Tá ت t ajn ع ˁ 

Thá ث ṯ ghajn غ gh 

Džím ج dž fá ف f 

Há ح ḥ qáf ق q 

Chá خ ch káf ك k 

Dál د d lám ل l 

Zál ذ ḏ mím م m 

Rá ر r nún ن n 

Zá ز z wáw و w 

Sín س s há ه h 

Šín ش š já ى j 

Sád ص ṣ hamza ء ˀ 

Dád ض ḍ    
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 Dle Petr Zemánek, Vývoj arabštiny. 
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