N A D A C E
UNIVERSITAS

EDICE
SCIENTIA

KRUH PRSTENU

SVĚTOVÉ DĚJINY SEXUALITY, EROTIKY A LÁSKY
OD POČÁTKŮ DO SOUČASNOSTI
V REÁLNÉM ŽIVOTĚ,
KRÁSNÉ LITERATUŘE,
VÝTVARNÉM UMĚNÍ A DÍLECH ČESKÝCH MALÍŘŮ A SOCHAŘŮ
INSPIROVANÝCH OBSAHEM TÉTO KNIHY

1

„Celý svět“ kromě euroamerické civilizace

Jaroslav Malina a kolektiv

KRUH PRSTENU
SVĚTOVÉ DĚJINY SEXUALITY, EROTIKY A LÁSKY
OD POČÁTKŮ DO SOUČASNOSTI
V REÁLNÉM ŽIVOTĚ,
KRÁSNÉ LITERATUŘE,
VÝTVARNÉM UMĚNÍ A DÍLECH ČESKÝCH MALÍŘŮ A SOCHAŘŮ
INSPIROVANÝCH OBSAHEM TÉTO KNIHY

1

„Celý svět“ kromě euroamerické civilizace

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM
NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ NAUMA
BRNO

Adolf Born, Kruh prstenu, 1999, tuš na papíře,14,5x10 cm; graﬁcký emblém projektu Kruh prstenu (uvnitř knihy a na zadní
desce).
Ilustrace na přebalu: Jiří Kolář, Vyhnání z ráje, 1985, koláž z reprodukcí slavného obrazu italského malíře Masaccia
(1401–asi 1428), zakladatele rané renesance v Toskánsku a tvůrce lidské postavy jako individualizované bytosti, 26,5x33,5 cm.
Ilustrace na přední předsádce: Anonym, Čtvrti zábavy a prodejné lásky v Kjótu, 17. století, tuš, barvy a zlato na papíře, poslední
tři pole šestidílného paravánu, 140,3x358,2 cm (celý obraz).
Ilustrace na zadní předsádce: Isoda Korjúsai, „Milování pána a kmána“, asi 1770, barevný dřevořez, 19x25 cm.
Ilustrace na straně 4: Lefteris Joanidis, Kruh prstenu I, 2003, náramek a prsten, kovaná a tepaná měď, postříbřeno, průměr
náramku 7 cm, průměr prstenu 2,5 cm.
Text © Jan Filipský, Helena Honcoopová, Blahoslav Hruška, Josef Kandert, Oldřich Kašpar, Josef Kolmaš, Miroslav Králík,
Adéla Křikavová, Olga Lomová, Miriam Löwensteinová, Klára Macúchová, Giuseppe Maiello, Jaroslav Malina,
Jakub Maršálek, Jaroslav Oliverius, Lucie Olivová, Jaroslav Skupnik, Jiří A. Svoboda, Hana Třísková, Břetislav Vachala,
Václav Vančata, Marina Vančatová, František Vrhel, Jaroslav Zvěřina, 2007.
Editor © Jaroslav Malina, 2007.
Obálka, vazba a graﬁcká úprava © Jan Jordán, 2007.
Sazba Martin Čuta – Tomáš Mořkovský, 2007.
Ilustrace © Jiří Anderle, Nikos Armutidis, Tomáš Bím, Adolf Born, František Burant, Tomáš Císařovský, Olga Čechová,
Karel Demel, Vladimír Drápal, Oldřich Eichler, Jaromír Gargulák, Kurt Gebauer, Stanislav Hanzík, Jiří Hlušička,
Helena Hlušičková, Ladislav Hodný, Zdena Höhmová, Miroslav Hudeček, Petr Jedlička, Josef Jíra, Boris Jirků, Lefteris Joanidis,
Jiří Kašpar, Igor Kitzberger, Daniel Klose, Milan Knížák, Jiří Kolář, Vladimír Komárek, Valér Kováč, Jaroslav Krátký,
Oldřich Kulhánek, Sylva Lacinová, Josef Liesler, Zdeněk Lindovský, Zdeněk Macháček, Zdeněk Makovský, Jaroslav Malina,
Miroslav Malina, Jiří Marek, Dana Marková, Zdeněk Mézl, Alois Mikulka, Jiří Netík, Miroslav Netík, Ladislav Novák,
Hana Novotná, Peter Oriešek, Petra Oriešková, Eduard Ovčáček, Jan Antonín Pacák, Arnošt Paderlík, Josef Paleček,
Veronika Palečková, Jaroslava Pešicová, Vladimír Preclík, Vladimír Renčín, Michael Rittstein, Ludmila Seefried-Matějková,
Jaromír Skřivánek, Jiří Slíva, Vladimír Suchánek, Jiří Suchý, Jan Svoboda, Jaroslav Svoboda, Vladimír Svoboda, Jiří Šalamoun,
Jaroslav Šerých, Jan Šimek, František Štorek, Libuše Šuleřová, Marta Tabery, Marta Taberyová, Josef Vajce, Aleš Vašíček,
Jindra Viková, Antonín Vojtek, Roman Wenzel, Vlastimil Zábranský, Olbram Zoubek, 2007.
Fotograﬁe © Irena Armutidisová, Pavel Baňka, Michal Bartoš, Miloslav Bouška, British Library, Jan Filipský, Jitka Havlová,
Olga Hudečková, Eva Krásenská, Kyoto National Museum, Jiří Marek, Mita Arts Gallery, Tomáš Mořkovský,
Museum of Fine Arts, Nadace Universitas, Národní galerie v Praze, Karel Neubert, Radek Plíhal, Martin Polák, Kamil Voděra,
Miroslav Vojtěchovský, Milan Zemina a archivy autorů, 2007.
Translation © Nora Obrtelová (francouzština), Alena Opletalová (němčina), Ivo Pospíšil (angličtina), 2007.
Vydaly © Akademické nakladatelství CERM v Brně, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA v Brně, 2007; 1. vydání.
Tisk Tiskárna Expodata-Didot, spol. s r. o., Výstaviště 1, 648 75 Brno.
Tato kniha ani jakákoli její část nesmí být přetiskována, kopírována či jiným způsobem rozšiřována bez výslovného povolení
vydavatele.
ISBN 978-80-7204-494-8
ISBN 978-80-7204-493-1 (soubor) (Akademické nakladatelství CERM)
ISBN 978-80-86258-71-3
ISBN 978-80-86258-70-6 (soubor) (Nakladatelství a vydavatelství NAUMA)

Obsah

OBSAH
STRANA

ÚVODNÍ SLOVO
Jaroslav Malina

KAPITOLA

1

2

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ PRIMÁTŮ
A JEHO VÝZNAM PRO VZNIK SEXUALITY
V EVOLUCI HOMINIDŮ

Václav Vančata – Marina Vančatová

POHLAVNÍ VÝBĚR U ČLOVĚKA
EVOLUČNÍ POHLED NA LIDSKOU SEXUALITU

Miroslav Králík

13

21

75

3

SEXUOLOGIE SEXUALITY,
EROTIKY A LÁSKY
Jaroslav Zvěřina – Jaroslav Malina

155

4

ANTROPOLOGIE SEXUALITY,
EROTIKY A LÁSKY
František Vrhel

187

STRANA 7

Obsah

5

ANTROPOLOGIE MANŽELSTVÍ
A SEXUALITY
Jaroslav Skupnik

6

SVĚT PREHISTORIE A PROTOHISTORIE
Jaroslav Malina – Giuseppe Maiello –
Jiří Svoboda

259

7

SVĚT „PŘÍRODNÍCH“ NÁRODŮ
Josef Kandert

337

8

STARÝ PŘEDNÍ VÝCHOD
Blahoslav Hruška

379

9

STAROVĚKÝ EGYPT
Břetislav Vachala

STRANA 8

231

421

Obsah

10

PERSKÝ A KURDSKÝ SVĚT
Adéla Křikavová – Jaroslav Malina

469

11

ARABSKÝ SVĚT
Jaroslav Oliverius

515

12

INDIE
Jan Filipský

549

13

ČÍNA
Olga Lomová – Jaroslav Malina –
Jakub Maršálek – Lucie Olivová –
Hana Třísková

707

14

TIBET
Josef Kolmaš

STRANA 9

845

Obsah

15

KOREA
Miriam Löwensteinová

16

JAPONSKO
Klára Macúchová – Helena Honcoopová –
Jaroslav Malina

17

PŘEDKOLUMBOVSKÁ AMERIKA
Oldřich Kašpar - Jaroslav Malina

1021

18

SEXUALITA, EROTIKA A LÁSKA
V DÍLE ČESKÝCH MALÍŘŮ
A SOCHAŘŮ
Jaroslav Malina

1073

AUTOŘI TÉTO KNIHY

1153

PRAMENY A AUTOŘI
FOTOGRAFIÍ A ILUSTRACÍ

1163

PODĚKOVÁNÍ

1164

STRANA 10

891

957

Obsah
SUMMARY
The Circle of the Ring: The World History of Sexuality, Eroticism and Love from
the Beginnings up to the Present Day in Real Life, Belle-Lettres, Visual Art and in
the Works of Czech Painters and Sculptors Inspired by the Content of this Book

1165

ZUSAMMENFASSUNG
Der Kreis des Fingerringes: Weltgeschichte der Sexualität, Erotik und Liebe von
den Anfängen bis zur Gegenwart – dargestellt im realen Leben, in der Belletristik,
der Bildenden Kunst und in Kunstwerken vom Inhalt des vorliegendes Buches
inspirierter tschechischer Maler und Bildhauer

1166

RÉSUMÉ
Ľanneau d’une bague: Ľhistoire mondiale de la sexualité, de ľérotisme et de ľamour
dès le début jusqu’à nos jours dans la vie réelle, dans les belles lettres, les arts
plastiques des artistes tchèques inspirés par le contenu de ce livre

1167
1169

REJSTŘÍK

Poznámka: Popisky ilustrací jsou uspořádány podle jednotné osnovy: autor (pokud není znám,
uvádí se: Anonym) – název díla – vročení – umělecká technika – materiál – rozměry – naleziště
– uloženo, přičemž „kurzívou“ jsou vyznačeny názvy artefaktů obecně sdílené v odborné literatuře,
názvy artefaktů uvedené „kurzívou v uvozovkách“ jsou pracovními názvy pro potřeby této knihy.
U ilustrací, kde je třeba rozvést téma díla, následují další odstavce s potřebnými údaji.

STRANA 11

Úvodní slovo

ÚVODNÍ SLOVO
Jaroslav Malina

P

rojekt Kruh prstenu: Světové dějiny sexuality, erotiky a lásky od počátků do současnosti v reálném životě, krásné literatuře, výtvarném umění a dílech českých malířů a sochařů inspirovaných obsahem
této knihy vznikl počátkem devadesátých let minulého století. Představuje vytvoření reprezentativní trojsvazkové publikace a sbírky erotik českých malířů a sochařů.
Trilogii tvoří tyto tři svazky:
Kruh prstenu, 1: „Celý svět“ kromě euroamerické civilizace
Kruh prstenu, 2: Euroamerická civilizace
Kruh prstenu, 3: Český svět
Uvedená trilogie předkládá pojednání o vývoji lidské sexuality, erotiky, lásky a manželství v biologických, obecně antropologických a kulturně historických souvislostech spolu s přehlídkou nejzajímavějších literárních a výtvarných děl minulosti a zároveň přináší reprodukce obrazů a soch, jež v závěru
20. a počátkem 21. století vytvořilo kolem sedmi desítek českých malířů a sochařů inspirovaných obsahem jednotlivých svazků. České výtvarné originály se možná stanou základem Galerie a muzea sexuality, erotiky a lásky, budou však spolu s knihou „putovat“ po muzeích, galeriích a výstavních síních.
Vzniklo dílo celostní a zdá se, že i ojedinělé.
Autorem námětu a celého projektu je Jaroslav Malina, spoluautory trilogie jsou Marie Dohnalová,
Jan Filipský, Jiří Hlušička, Helena Honcoopová, Blahoslav Hruška, Josef Kandert, Oldřich Kašpar, Josef Kolmaš, Miroslav Králík, Adéla Křikavová, Olga Lomová, Miriam Löwensteinová, Klára Macúchová, Giuseppe Maiello, Jakub Maršálek, Jaroslav Oliverius, Lucie Olivová, Alena Opletalová, Marie Pardyová, Jiří Pavelka, Lydia Petráňová, Ivo Pospíšil, Jaroslav Skupnik, Jiří A. Svoboda, Miloš Štědroň, Hana
Třísková, Josef Unger, Břetislav Vachala, Václav Vančata, Marina Vančatová, František Vrhel a Jaroslav
Zvěřina, to znamená amerikanisté, antropologové, arabisté, archeologové, egyptologové, etnologové,
historici, indologové, japanisté, koreanisté, literární historici, sexuologové, sinologové, sumerologové,
tibetologové a další odborníci, kteří díky své erudici provázejí čtenáře historií, kulturou a etikou vztahů
muže a ženy „svého světa“ a literární i výtvarné ukázky volí tak, aby i z nutně omezeného počtu a rozsahu vynikla speciﬁka jednotlivých kulturně historických oblastí naší planety v jejich vývoji od pravěku
a starověku po moderní dobu. Moderní výtvarnou „vizi“ tématu trilogie vytvářejí významní čeští umělci, představitelé starší, střední i nejmladší generace výtvarníků, vyznačující se rozmanitostí ﬁlozoﬁckých
a estetických východisek a přístupů (viz str. 1073).
Publikace vychází v rámci knižnice Edice Scientia založené Nadací Universitas v Brně. Za podpory
této nadace, společností a institucí Dopravní stavby Brno, s.r.o., Hošek Motor a. s. (Brno), NovaTech CZ,
s. r. o. (Brno) a dalších sponzorů ji vydaly Akademické nakladatelství CERM a Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, Brno.
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Lidská sexualita, erotika a láska představuje velké a složité téma – chová se jako antické božstvo
Próteus: člověk se domnívá, že je pevně zvládá, a ono se opětovně mění a komplikuje.
Složitosti sexuality a erotiky si byli vědomi již lidé v antice, kdy museli své pojetí konfrontovat s pojetími jiných kultur světa. Řecký historik ﬁlozoﬁe Diogenés Laërtios (3. století n. l.) v díle Život, názory a výroky proslulých ﬁlozofů (IX, 83–84) uvádí: „Neboť totéž je u jedněch spravedlivé, u druhých nespravedlivé, u jedněch dobré, u druhých zlé. Peršané totiž nepokládají za nepřístojnost pohlavní styk s dcerou,
kdežto u Helénů je to čin nezákonný. A Massageti, jak praví i Eudoxos v první knize Cesty kolem země,
mají ženy společné, Heléni však ne. Kilikové měli zálibu v loupežnictví, Heléni nikoli. Různé národy věří
v různé bohy a jedny uznávají božskou prozřetelnost, druhé ne. Egypťané pohřbívají mrtvé balzamujíce
je, Římané je spalují a Paionové je házejí do rybníků. Z toho plyne, že je třeba se zdržet úsudku o pravdě.“
Mnohosti mravů, způsobů chování a jejich relativity si byl vědom i jiný představitel antické civilizace,
syrský ﬁlozof a básník Bardesanes (154–222 n. l.). Ve svém Dialogu o zákonech zemí píše: „Osud nemůže
nutit Číňany k tomu, aby spáchali vraždu, protože to stejně neudělají, ani brahmíny k tomu, aby jedli maso,
Peršany k tomu, aby se vyhýbali sňatkům s vlastními sestrami a dcerami … ani Brity k tomu, aby nepraktikovali polyandrii, Edessany k tomu, aby se vzdali cudnosti, Řeky k tomu, aby přestali chodit nazí do gymnázií nebo Římany k tomu, aby nedobývali nová území.“
Projekt Kruh prstenu provázejí dílčí studie, zprávy o postupu prací a předběžné výstavy vznikajících
děl českých výtvarníků sloužící k diskusi mezi autory knihy, malíři a sochaři, aby výsledek byl co nejlepší. Aby autoři uchopili téma pevně, jako Meneláos Prótea – a ten jim a čtenářům zodpověděl „všechny“ otázky.
Kruh prstenu … kruh a prsten … prastaré symboly provázanosti lidského bytí s vesmírným děním
a jejich ukotvení …
Kruh zahrnuje všechny geometrické obrazce, trojúhelník stejně jako čtverec, a proto obsahuje
i všechny jejich významy, je symbolem univerza, uzavřenosti, věčnosti bez začátku a konce, návratnosti
kosmického dění … Symbolizuje nebe, splývá s vědomím plynoucího, ale současně stojícího času, v solárních představách je spjat se sluncem a světlem. Jako symbol věčného bytí se v nejrůznějším ztvárnění
objevuje snad ve všech kulturách světa odpradávna: před 25 000 lety na území dnešního Brna byly kotoučky a dekorativní předměty vyřezané z mamutoviny, dva kamenné disky a unikátní plastika mužské
postavy se zobrazením falu vloženy jako milodary do rituálního hrobu muže, tvar kruhu mají základny
mohyl z mladších období pravěku, kruh se objevuje na starověkých náhrobcích, v rituálních symbolech
a zpodobeních rituálních tanců, jako svatozář božstev, zbožněných hrdinů … Prsten – kruhový, zdobený či nezdobený tvar bez počátku a konce – symbolizoval nekonečnost a uzavřenost i společenské postavení. Prsteny nosili naši pravěcí předkové, později starověcí Egypťané, jimž byl prsten i hieroglyﬁckým znakem věčnosti, antičtí Řekové, pro něž byl prsten výrazem svobodného muže, Římané, kterým
prsten představoval i sociální postavení, příslušníci orientálních civilizací, kteří prstenu připisovali magickou ochrannou funkci. Zvláštní význam měl pečetní prsten: zanechával otisk, znamení symbolizující nedotknutelnost, měl vysokou hodnotu a též význam zplnomocnění. Pečetní prsten, kterým vládce
stvrzoval své výnosy, byl zpravidla nošen na prstu pravé ruky. V jiných případech převládal zvyk nosit
prsten na prsteníku levé ruky: třeba při starořímském svatebním obřadu, kdy byla nevěstina ruka vložena do pravice jejího muže; na čtvrtý prst levé ruky, tj. na „prst srdce“, který podle antických představ
byl žilou či nervem přímo spojen se srdcem, byl navléknut snubní prsten; vsunutí prstu do prstenu je
též chápáno jako symbolický akt spojení muže a ženy. Tento zvyk podrželo i křesťanství, kde je posvěcený svatební prsten vzájemnou zástavou symbolizující věrnost; týž význam mají prsteny řádových sester,
u nichž znamenají svatbu zasvěcené duše s Kristem … Podobné významy mají kruh a prsten pro Číňany. Kruh rozdělený sigmou na dvě části s černým bodem v bílém poli a bílým bodem v černém poli
představuje symbol univerza, dynamické jednoty dvou protikladů, mužského a ženského principu jin-jang, z nichž se skládá původní substance bytí čchi. Jin-jang vzniká z tao, nepostřehnutelného pramene
všeho bytí, je jeho polárním projevem. Mužský aktivní princip jang je symbolizován kruhem (nebe), je-
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hož bílé pole znamená energii a směřování, ženský pasivní princip jin je symbolizován čtvercem (země),
jehož černé pole znamená setrvání. Ve spojení dynamizovaném sigmou má bílý bod v černém poli znamenat, že ženský prvek v sobě zahrnuje i aktivní substanci, zatímco černý bod v bílém poli vyjadřuje, že
ani mužský prvek není zcela prost ženské substance.
Význam symbolu kruhu a prstenu v životě člověka vyjadřuje mnohé z toho, co nás lidi spojovalo
a spojuje, a snad i ambice této trilogie. V tomto smyslu inspiroval také slovesné i výtvarné umění od nejstarších dob. V úvodu necháme zaznít jeden mužský a dva ženské hlasy. Z mužského pohledu se neopakovatelně vyjádřil již před dvěma tisíci lety jeden z největších římských básníků Publius Ovidius Naso
(43 př. n. l.–18 n. l.) ve své sbírce Lásky (Amores, 20–2 př. n. l.).
Být prstýnkem!
Prstýnku, který máš nyní prst dívky mé půvabné svírat,
v němž krom dárcovy lásky nemá se ceniti nic,
jdi k ní jak vítaný dárek. Ať s radostí v srdci tě přijme,
potom na jeden z prstů ať si tě navlékne hned!
Ať se jí hodíš tak dobře, jak ona as hodí se ke mně,
správným rozměrem kroužku bez tlaku k prstu jí lni.
Šťastný prstýnku můj, má paní tě bude teď nosit:
běda mi, svému daru málem už závidím sám.
Kéž bych se z ničeho nic moh ve svůj dáreček změnit
kouzly, jež mívala Kirké, nebo jež Proteus měl kmet!
Tu bych si přál, má milá, bys dotkla se hrotů svých ňader
anebo levou ruku vložila pod spodní šat:
sesmekl bych se ti s prstu, ať jakkoli úzký a těsný,
volně bych, okouzlen jsa, doprostřed ňader ti pad;
právě tak, abych mohl jí tajná pečetit psaní,
aniž by suchý kámen vytrhl s sebou i vosk,
nejdřív bych vlhkých rtů své půvabné paní se dotkl:
jenom bych nedával pečeť na dopis bolestný mně.
Kdybys však chtěla mě do pouzdra vložit, já nesjedu s prstu,
zmenším svůj obvod a tak sevřu ti pevněji prst.
Jenom ať jednou, má drahá, ti nejsem na ruce k hanbě,
aby mne těžké jak břímě nechtěl tvůj něžný prst střást.
Nos mě, až v teplé vodě se do lázně vykoupat půjdeš;
vnikne-li pod kámen voda, klidně tu pohromu snesu;
myslím, že budeš tam nahá, čímž ve mně se probudí touha,
nato pak, v prstýnku ukryt, vykonám úkol jak muž.
K čemu si přát, co marné? Nuž jdi, můj dárečku malý,
ať jenom cítí, že s tebou také jsem věrnost jí dal!
Římská lyrika. (1957). Uspořádal a přeložil Ferdinand Stiebitz. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění,
s. 310–311.
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Krásně je symbol kruhu a prstenu vystižen v milostném dopisu dívky Jing-jing z novely Setkání
s opravdovou láskou (Jing-jing čuan, začátek 9. století) významného čínského básníka a prozaika tchangského období Jüan Čena (779–831):
Zalykajíc se touhou nad tímto listem, uvědomuji si víc než kdykoli jindy, že není možné vyjevit
zcela a úplně, co člověk cítí. Ach, můj drahý! Můj nejdražší! Vidíte ten nefritový prstýnek, s ním jsem
si hrála už jako malá holčička, nyní vám jej posílám, abyste jej nosil při sobě, protože nefrit je znamením pevnosti a stálosti odolávající proměnám a kruh prstenu znamená nekonečno. K tomu přidávám smotek hedvábné niti a malý čajový mlýnek z kropenatého bambusu. Nejsou to žádné cennosti
a chci jimi říci jen tolik, abyste zůstal pevný a opravdový mezi muži, jako je mezi kameny opravdový
nefrit, abyste zůstal stálý ve svých citech a přáních jako kruh prstenu, jenž je bez konce. Na bambusu, z něhož je zhotoven čajový mlýnek, najdete stopy slz, jimiž jsem jej ve své samotě skrápěla, a byla to moje zkormoucená mysl, jež zadrhla onu hedvábnou nit. Těmito maličkostmi vám chci vyjevit,
co cítím, abyste na mne nezapomněl. Naše srdce si zůstanou blízká, i když my sami budeme daleko
od sebe bez naděje na brzké shledání, vždyť tajný stesk a touha dokáží spojit naše duše neviditelným
poutem přes vzdálenost tisíců mil (…)
Starožitné zrcadlo: Příběhy z doby Tchangů (1977). Přeložil Josef Fass. Praha: Odeon, 1977, s. 175–176.

V úplně jiné kulturní oblasti a o více než tisíc let později, v přízračné době nacistického inferna, se
podobně jako dívka Jing-jing vyjádří o prstenu česká autorka židovského původu Zdenka Fantlová
v memoárové knize Klid je síla, řek’ tatínek:
Mně šlo nejvíc o to, kde a kdy a jak se sejdu s Arnem. Všecka kasárna (v židovském internačním
táboře v Terezíně – poznámka J. M.) s naší novou civilní posádkou byla uzavřena a nikdo nesměl ven.
Takže Arno, který byl v budově jenom za rohem, byl ode mě stejně vzdálen, jako by byl na jiné planetě. (…)
(…)
Najednou v tom zmatku, který na dvoře nastal, jsme se rychle oddělili od ostatních a vběhli do
první chodby, kde byly schody. Seběhli jsme po nich o poschodí níž a ocitli se v prázdných sklepeních.
Každý jednotlivý sklep byl za těžkými železnými dveřmi. Času bylo málo. Touha veliká. Vrhli jsme
se na nejbližší první dveře. Zamčené. Nevadí. Na druhé hned vedle. Stejné. Zamčené. Rychle na třetí,
jako dva zoufalci, zaslepení láskou a lhostejní k nebezpečí. Dveře povolily. Jen trochu vrzly.
Vrhli jsme se do tmavého kouta hned vedle dveří. Nepříčetně jsme se líbali a všecko ostatní. Zmizela kasárna, zmizeli Němci, zmizel Terezín, zmizel čas. Nebylo nic, jen my. Teď. Tady spolu. Jedna
duše, jedno tělo. Jak sami ve vesmíru. Nevím, jak dlouho jsme byli mimo svět. (…)
(…)
Na koho padl ten zlý osud, dostal tenký proužek růžového papíru se svým jménem a číslem transportu, během čtyřiadvaceti hodin se musel dostavit k vlaku připravenému na vedlejší koleji. Tam nastoupil do dobytčích vagonů, které Němci zavřeli a zaplombovali, a vlak i s lidmi odjel. Do neznáma.
Tak došlo jednoho červnového dne na Arna a jeho rodinu. Přišel mi to oznámit mimo svou pracovní propustku. Už se nebál, jestli ho při tom někdo chytne. Jako člověk, který už nemá co ztratit,
jen řekl:
„My jsme trestní transport za to, že v Praze zabili Heydricha.“
Byla jsem z jeho zprávy jak omámená.
Druhý den jeho transport odjížděl. Dva tisíce lidí.
Ráno ve čtyři hodiny jsem se probudila. Arno stál na žebříčku nad mým kavalcem. Oblečen ve
svém šedivém kabátě s páskem, připraven na cestu. Nevím, jak se do kasáren v tu hodinu dostal. Byl
rozčilený a bez dechu. Vzal mě za ruku, na prst mi navlíknul úzký plechový kroužek a řekl:
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„To je náš snubní prsten. Ten tě bude chránit. Když to přežijeme, já tě po válce najdu.“
Objal mě, políbil a seskočil z kavalce. Zavřel za sebou tiše dveře – a byl pryč. V pět hodin ráno jeho
transport i s ním – odjel.
Do prstýnku, který sám vyrobil, vyryl:
Arno 13. 6. 1942. (…)
(…)
Konečně jsme došli k cíli. Na konci cesty stáli rozkročmo tři SS-důstojníci. Uniformy jak ulité, na
čepici štítek s lebkou a dvěma zkříženými kostmi, holínky vyglancované, že se leskly jako zrcadlo. Dívali se přísně před sebe. Ten uprostřed, na rukou rukavice, třídil dav. Pravou rukou dával rozkaz.
„Links! Links! Links! Rechts! Links! Links! Rechts! …“
Šlo to rychle. Během několika minut rozdělil patnáct set žen, mužů a dětí jen na dvě skupiny. Doleva. Doprava. Divné rozcestí. Na otázky, na loučení nebyl čas. Jen jsem si všimla, že doleva šli staří,
nemocní, ženy s dětmi – doprava mladí a práceschopní. (…) To jsme ještě nevěděli, že „doprava“ je
život, „doleva“ smrt.
Teď jsme předstoupily my tři. Maminka, já a sestra uprostřed. Maminka měla zlou předtuchu
a strach v očích. Podívala jsem se důstojníkovi do tváře. Krasavec. Nevypadal přísně, ani zle, jen v jasně modrých očích se mu blýskala studená ocel.
„Links,“ bez rozmýšlení na maminku.
„Rechts,“ se stejnou jistotou na mě.
Na šestnáctiletou sestru nic. Bleskurychle jsem ji chytla za ruku a strhla ji s sebou doprava. Ještě
jsem měla čas zahlédnout maminčin výraz. Byl vyděšený a stálo v něm beze slov:
„Nevím, kam jdete, třeba vás už nikdy neuvidím.“
A byla pryč. Ztratila se v davu, který šel doleva. Přímo za námi šla ta blonďatá holčička s panenkou,
za ruku se držela maminky. S naprostou jistotou a klidem zavelel důstojník:
„Links!“ Doleva.
A holčička zmizela i s panenkou.
(…) V naší skupině, co jsme byly určeny „doprava“, nás bylo kolem tří set mladých, zdravých děvčat, tak asi do pětatřiceti let. Převzala nás SS-dozorkyně a poklusem jsme doběhly do prvního dřevěného baráku. Byla v něm malá místnost, kde nám nařídila všecko svléknout, kabáty, šaty, prádlo,
punčochy a boty a nechat je pěkně na malé hromádce, než se k ní prý, jak zdůraznila, zase vrátíme.
Stály jsme tam nahé, jedna vedle druhé. Šperky, hodinky a prsteny se musely také nechat na hromádce se šatstvem. Všecko jsem sundala, jenom svůj plechový prstýnek, který mi Arno navlékl na prst,
než odjel, jsem si nechala. S tím jsem se nehodlala rozloučit. Naopak. Toho se budu pevně držet. To
bude moje síla a naděje na naše shledání, můj plamínek, který mě bude hřát na ruce.
Seřadila nás do jednostupu a musely jsme projít jedna po druhé úzkým otvorem a podrobit se další prohlídce uniformovaným esesmanem, že jsme uposlechly rozkazu a žádná z nás nic tajně nepronáší.
Už jsem byla skoro na řadě, když vtom slyšíme křik, prošení, pláč, údery, zmatek. Co se děje? Jedno z děvčat si dalo snubní prstýnek pod jazyk a esesák ho našel. Zmlátil ji, vyvedl z řady a odvedl
z baráku. Nevěděly jsme kam a co se s ní má stát. Kamarádka přede mnou zahlédla, že mám svůj prstýnek v ruce.
„Ježíšmarjá, sundej ten prstýnek, ty ses zbláznila. On tě zabije. Pro takový obyčejný kousek plíšku,
ten přece za to nestojí. Viděla jsi, co udělal s tou před námi.“
Možná, že kousek plíšku, jak řekla, ale je to všecko, co mám, a zahodit ho nemůžu. Jak bych se
mohla zříct Arna a prohlásit, že je mi úplně jedno, co se s ním stane? Ten prstýnek nás přece spojuje.
Začala jsem postupovat řadou pozpátku dál a dál dozadu, abych měla čas si rozmyslet, co mám
dělat.
Má pravdu kamarádka, nebo já?
Prstýnek zahodit, nebo si ho nechat?
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Když ho odhodím, budu si připadat, že jsem Arna zradila, a sama tím ztratím půdu pod nohama.
Když si ho nechám, třeba ho esesák najde a třeba ne. Bylo to jako ruská ruleta. Možná, že jde o život – a já jsem se rozhodla.
Prstýnek si nechám. V něm je moje láska, moje celá naděje.
Dala jsem si ho taky pod jazyk, navzdory všemu nebezpečí, ať to dopadne, jak to dopadne. Odevzdaná osudu jsem předstoupila před prohlížejícího esesáka. Věděla jsem moc dobře, co dělám, bylo
to moje pevné rozhodnutí, chápala jsem, čemu se tady vystavuji, a byla jsem ochotná za to zaplatit jakoukoli cenu. Začal mi rozhrnovat vlasy a hledal, jestli v nich něco najde. Teď jsem čekala, že nařídí,
abych otevřela naplno ústa.
V tom okamžiku zaburácel rozkaz vyššího nadřízeného dozorce, aby prohlídku urychlil – a on mě
propustil. Strčil do mě a křičel do čekající řady:
„Schnell! Los! Další!“
Prstýnek mi zůstal.
Byla to moje první zkouška postavit se osudu tváří v tvář – a já jsem vyhrála. To, že jsem zachránila prstýnek, mě naplnilo zvláštní novou silou, že se teď nemusím ničeho bát.
Fantlová, Zdenka (2001): Klid je síla, řek’ tatínek. Brno: Nakladatelství Primus, s. 102, 103, 106–107, 174–177.

Trilogie Kruh prstenu je patrně prvním pokusem zachytit takové základní hodnoty života člověka
a společnosti, jakými jsou sexualita, erotika, láska a manželství – celostně, na multidisciplinárním základě, integrovaném prostředky moderní biologické a sociokulturní antropologie, i v inspirujícím sepětí vědy a umění.
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Sexualita, erotika a láska v reálném životě

2 Anonym, „Šťastné manželské páry“, asi 80 př. n. l., kušánský sloh, kámen, vysoký reliéf, životní velikost, naleziště: jeskynní
buddhistická svatyně, Kárlé, Indie.
Manželské páry vroubící vchod do jeskynní buddhistické svatyně v Kárlé zpodobují pravděpodobně zámožné dárce, laické
vyznavače Buddhova učení, kteří výstavbu svatyně ﬁnancovali. Reliéfy zdůrazňují lepé tvary ženského těla, naplňující staroindický ideál krásy.

mnišské obce, a to jak mnichy, tak mnišky, jejichž
přijímání do řádu Buddha připustil jen neochotně a s přísnými omezeními, byla přísná pohlavní zdrženlivost (celibát) nezbytnou podmínkou
duchovního rozvoje, protože lidská mysl je svou
vnitřní podstatou těkavá, přelétavá, neustále hledá
nové podněty a rozptýlení, snadno podlehne rušivým vnějším vlivům, a pokud ji ovládne touha,
naruší mentální rovnováhu, jež je předpokladem
pravého soustředění. Naproti tomu v případě laiků, kteří si teprve ctnostným životem hospodáře
vytvářejí předpoklady pro vyšší duchovní poslání
v příštích znovuzrozeních, znamenalo dodržování pravidel paňčašíly zejména vyloučení jakýchkoli mimomanželských vztahů a nepřirozených způsobů uspokojování pohlavního pudu.
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Odpor k bráhmanskému obětnictví, kastovním přehradám a slepé víře v autoritu véd s buddhismem sdílí rovněž další heterodoxní nábožensko-ﬁlozoﬁcký systém, pro který se podle
přízviska jeho posledního historického hlasatele
a reformátora Vardhamány Mahávíry (540–468
př. n. l.) – Džina („vítěz“) – ustálil název džinismus.
Džinistické učení klade důraz na mravný, ukázněný a naprosto nenásilný způsob života umožňující oproštění duše od tíživého nánosu nepříznivé
karmy, vysvobození z koloběhu životů a návratu
k původní blaženosti. Pro laické vyznavače je dosažení nejvyššího stavu čistého vědění, síly a klidu
označovaného pojmem nirvána téměř nemožné;
k tomu vede výhradně cesta odříkání, umrtvování
těla, studia a rozjímání, jaké umožňuje jen řádová
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dobím a denní či noční dobou. Posláním některých rág je vyvolávat úzkost a strach, další vzbuzují radost a smích, jiné klid a mír, opět jiné milostný
cit. Tato představa postupně pronikla i do výtvarného umění, kde se zejména v dvorském prostředí
mezi 16. a 18. stoletím vyvinul zvláštní styl miniaturního malířství, který zpodobuje hudební témata jako milenecké dvojice, mezi nimiž mužské postavy tvoří rágy vyjadřující podiv, odvahu a hněv
a jejichž ženské protějšky (ráginí) ztělesňují extatický stav milostného vytržení, muka z odloučení
či některou další z emocionálně vypjatých podob
lásky, smutku a radosti (obr. 18–19).
V této souvislosti je vhodné zmínit existenci četných paralel mezi tímto druhem indického
dvorského umění a erotickým uměním pěstovaným u evropských dvorů v 16. století a pokusit se
vymezit shody a rozdíly. S evropským uměním je
skutečně mnoho paralel; podobný je cit pro vybraný, uzavřený svět, stejně jako technika, která zdůrazněním neočekávaných detailů vyvolává erotické vzrušení. Indičtí umělci byli v tomto
ohledu ovlivněni evropským uměním, které vešlo v širokou známost díky snadno šiřitelným
rytinám. Existují však také překvapivé rozdíly:
indické miniatury ohromují spojením mytologických a realistických prvků, takže je často obtížné je od sebe odlišit. Ať je však rozlišíme jakkoli, náměty těchto indických maleb jsou většinou
erotické. Najdeme zde tedy scény, které mají znázornit různé formy indické hudby (rága) a scény
s milostnou náplní, například dáma očekávající
milence. Pro ilustraci si malíři často vybírali Kršnův příběh, který skýtal velký výběr erotických
epizod. Od takovýchto miniatur se bez velkých
stylových změn nakonec dostaneme k erotickým
žánrovým scénám. Na několika z jejich nejkrásnějších exemplářů je vyobrazena dáma přiváděná
v noci k princi. Odtud je opět jen krůček k obrazům, které znázorňují milence v milostném spojení či vzájemném laskání, jako v miniatuře Sikh
v kángerském stylu. Dosáhnout kultivovanosti indického dvorského umění se v Evropě dařilo těžko, v neposlední řadě kvůli rozdílům v náboženství a tradiční morálce, přesto došlo v tomto
směru k opatrným pokusům o přiblížení. Umělci Fontainebleauské školy vytvořili řadu portrétů
dvorské krásy, která je založena na typu nahé Giocondy z Leonardova ateliéru. K nim patří také ob-
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18 Anonym, „Gaudamalháraráginí“, asi 1680–1700, pigmenty a zlato na papíře, 21,5x12,5 cm, Bundíská škola, Rádžasthán, Indie, uloženo: Museum Rietberg, Zürich, Švýcarsko.
Ženská asketka sedící v jógické pozici na tygří kůži zachycená jako personiﬁkace melodické struktury (rága) písně zpívané v noci v době dešťů (malhár) v kraji gaudském
(dnešní střední Bengálsko).

raz Dáma při toaletě a dvojportrét Gabrielle d’Estrées a její sestra vévodkyně z Villarsu v lázni. Obě
ženy jsou zde znázorněny při společné koupeli,
přičemž ta nalevo smělým gestem stiská sestřinu
prsní bradavku. Pečlivěji vypracovaný, jako umělecké dílo však méně úspěšný obraz je Ráno jedné
dámy od Toussainta Dubzeuila, předního umělce druhé Fontainebleauské školy, která působila
o generaci později než Rosso Fiorentino a Primaticcio. I když scéna chce zachytit realistický všední
život, je umělec natolik v zajetí manýristických výtvarných zvyklostí, že sotva vzniká dojem reality.
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Sexualita, erotika a láska
v krásné literatuře

Podobně jako v jiných kulturách, tvořila i v indic- hymnus je zajímavý zejména proto, že ve staroinkém kulturním okruhu sexualita, stejně jako ero- dickém písemnictví poprvé popisuje případ, kdy
tická a romantická láska, častý námět mýtů, nábo- kajícník podléhá ženským půvabům, jako přiroženských spekulací a legend, jakož i bohatý zdroj zený fyziologický proces, jemuž jen málokterý
inspirace lidové i umělé literární tvorby, a to jak muž dokáže vzdorovat. Celý příběh shrnuje závěv sanskrtu, tak v regionálních dialektech zvaných rečný verš, podle něhož svatý žrec Agastja naplnil
prákrty, z nichž mnohé posloužily jako vývojo- „oba způsoby“: touhu a odříkání, dva protichůdné
vý předstupeň moderních novoindických jazyků. cíle lidského života.
Řada milostných příběhů, jež dodnes poznamenávají indické písemnictví, ale i dramatickou, ﬁl- Anonym
movou a televizní tvorbu, se objevuje v prototypické formě již v literatuře védského období, do Sbírka znalostí chvalozpěvů
něhož lze datovat rovněž vznik některých nábo- (Rgvéda [Rgvédasanhita], kolem roku 1200 př.
ženských představ (například zbožštění mužské- n. l.)
ho a ženského tvořivého principu a jejich kosmického spojení) přežívajících v hinduistické, ale
Neobvyklou ukázku erotické poezie předstai buddhistické tantrické tradici dodnes.
vuje známý hymnus z Rgvédy (též RgvédasanhiVédští Indové se ve svém snažení upínali pře- ta, „Sbírka znalostí chvalozpěvů“, nejstarší indicdevším na vezdejší svět a jeho dary, jež touži- ká literární památka z doby kolem roku 1200 př. n.
li beze zbytku vychutnat. Mnohými z védských l.), v němž roztoužená Jamí svádí ke krvesmilnéhymnů prolíná silný erotismus, motivovaný ote- mu styku vlastního bratra Jamu, jenž však z obavy
vřenou, ničím nezastíranou touhou po naplnění před hněvem bohů její návrhy vytrvale odmítá:
tělesných žádostí. Ženy se v té době těšily rovnoprávnému postavení s muži a ve styku s nimi ne- Jama a Jamí
zřídka přebíraly milostnou iniciativu. Ve slavném (Rgvéda X, 10)
hymnu, který zachycuje manželský rozhovor mezi
Agastjou a Lópámudrou, si manželka svatého mu- Milého chtěla bych milostí získat,
drce stěžuje na dlouhé období pohlavní zdrženli- za ním šla přes širý oceán v dáli.
vosti, jež podlomilo manželovu schopnost sexu- Ať pomní rozvážně budoucích časů
álně ji uspokojit, s lítostí zaznamenává příznaky a otci na zemi ať zplodí vnuka.
blížícího se stáří, jež jí ubírají na kráse, a dožaduje se svého práva na tělesné spojení s manželem. Takové milosti nechce tvůj milý,
Agastja se chabě brání poukazem na své vyšší po- mít za manželku členku svého rodu!
slání, ale nakonec neodolá milostným svodům Spatří to synové velkého boha,
a připustí, aby jej zcela ovládl chtíč (káma). Tento mocní a rekovní vládcové nebe!
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Kokkókam
Čtyři druhy žen

divou zlostí se jí třese;
vášnivá je, žlučovitá,
sangini ta žena zve se.

Padmini
Pleť jak čampaku květ jasný,
hlas jak píseň, mysl prostou,
zdravé tělo libě voní,
vlasy bohatě jí rostou,
oči jako srna velké,
plné prsy – vilvy plody,
její rosa lásky voní,
jako lotos bělorodý,
barvu tváří jako lilje,
povahu, jež bohům sluší,
sídlo lásky lotosové
poupátko je, srdce kruší.
Nos jak sesamový kvítek,
chůzi má jak labuť šedá,
sladké pokrmy si chválí,
nejí více než je třeba.
Skromná, štědrá, urostlá je,
ladné tílko něžnost chová,
v bělmu očí cévky rdí se –
to je žena lotosová.

Hattini
Hlas má drsný, hnědé vlasy,
chůzi klátivou jak husa,
krátký krk a prsty tučné,
od hlavy až k patě rusá,
plná je, i tučná bývá,
šťáva milosti tak voní
jako ta, co spánky rosí
velkým samcům v říji sloní.
Ostrá jídla mívá ráda,
hodně jí a bouří zlostí,
pryskyřicí voní tělo,
ráda mívá necudnosti.
Plné rty se stále chvějí,
vášnivá je jako fena,
krátký styk ji neukojí –
slonice se zve ta žena.
Kokkókam (1963): Čtyři druhy žen. (Z tamilské erotiky Kokkókam). Z tamilštiny přeložil Kamil Zvelebil. Nový Orient,
roč. 18, 1963, s. 17–18. [Jako autor je zde uveden Ativíra
Ráma Pándjan, 17. století, jemuž je dílo někdy mylně přisuzováno.]

Sittini
Chůzi jako mladé slůně,
tak se plavně pohupuje,
oblá stehna zlatě září,
vůni medu vydechuje.
Hrdlo útlé jako mušle,
tělo jako něžná snítka,
písně, hudbu ráda slýchá,
oblá, zlatistá má lýtka,
dovedná je při hrách lásky,
ráda jí, však vždycky s mírou,
potěší ji zlato, brokát –
sittini zvou dívku milou.

Džajadéva
Kytka veršů o lásce
(Ratimaňdžarí, 12.–13. století)
Poněkud odlišný, avšak neméně originální přehled základních ženských (ale i mužských)
typů podal Kókkókův mladší současník Džajadéva (12.–13. století) ve své nevelké milostné příručce Ratimaňdžarí (Kytka veršů o lásce).

Kytka veršů o lásce

Sangini
Ani tlustá, ani tenká,
tělo střední velikosti,
pokožku má horkou, suchou,
často hoří bezuzdností,
rudé květiny a roucha
i klenoty barvy rudé
ráda má; jí nelze nikdy
důvěřovat; vždy a všude
ráda pomlouvá; hlas oslí

Ženy čtverého jsou druhu:
nejdřív lotosový kvítek,
dále rozmara a škeble,
potom slonice, jak známo.
Muži, ti se třídí takto:
zajíc, jelen, býk a hřebec.
Kráska, jež má oči něžné
jako lotosové květy,
pěkný nosík, pevná ňadra,
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Už toho mám dost! (Otočí se k odchodu, ale proti
ní vystoupí Agnimitra, jemuž nechtíc vběhne přímo do náruče.) Jéjej!
Agnimitra:
Už tě mám! (Objímá ji.)
Málavika (snaží se vymanit):
Ne, ach ne!
Agnimitra (k obecenstvu):
Že není hezké lhát?
To neříkejte, páni!
Vždyť s milenčiným „ne“
je sladší milování.
Když šeptá „ne, ach ne“,
v planoucích očích má psáno,
že všechno zdráhání
znamená „ano, ach ano“!
Kálidása (1992): Jak Agnimitra k Málavice přišel. Přeložil Vladimír Miltner. Nový Orient, roč. 48, 1993, č. 1, s. 21–23, příloha. Praha: Orientální ústav AV ČR.

Kálidása
Mrak poslem

den i noc a noc i den já trávím,
zbaven každé ochrany.
Marně prosím, aby dlouhé noci
změnily se v okamžik,
aby zhasl den, ať necítím už
paprsků – těch žhavých dýk.
Přesto se však, milovaná ženo,
netrap příliš obavou,
na živu se udržuji tady
touto pravdou lákavou:
nikomu, má hvězdo něžná, není
údělem sám žal a bol,
život lidský klesá, stoupá jako
loukoť rozejetých kol.
Kálidása (1954): Oblak poslem lásky. Ze sanskrtu přeložil Oldřich Friš. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1954, s. 40, 42.

Amaru
Amaruova stovka
(Amarušataka, kolem poloviny 7. století)

Největším mistrem jednostrofých lyrických
skladeb po Kálidásovi byl Amaru (asi polovina 7.
Lyricko-epickou poemou Méghadúta (Oblak století), autor stovky milostných strof nazvaných
poslem) založil Kálidása literární tradici básní-po- Amarušataka (Amaruova stovka). Čerpají svou inselství (sandéšakávja), v nichž manžel či milenec spiraci z ženských půvabů, odpovídajících doboodloučený od své družky jí na dálku posílá milost- vému ideálu krásy, slovní miniaturou zobrazuný vzkaz, zprávu, že je zdráv, že na ni myslí a vrátí jí milostné výjevy a líčí pocity šťastné i nešťastné
se zpět. Tato skladba našla v Indii i na sousedním milenky, milenecké škádlení, lásku zkušené miCejloně mnohé napodobovatele, ale žádná para- lostnice i plaché novomanželky.
fráze nedosáhla procítěnosti a formální dokonalosti Kálidásovy předlohy.
Amaruova stovka

(Méghadúta, počátek 5. století)

Tu ji zříte: s koketním a velkým okem,
tíží pyšných ňader klesající,
paní mocných boků, volným jdoucí krokem,
žití mého drahou loupežnici.
„Kam, krásnoboká, spěcháš nocí temnou?“
„Kde miláček dlí nad vše milovaný.“
„Že nemáš strach jít sama bez ochrany?“
„Jde šípy ozbrojen bůh lásky se mnou.“

Mrak poslem
V lianách zřím tvoje útlé tělo,
zrak tvůj v něze gazelí,
vlasy v nádheře ok pavích, v luně
jas tvých lící vzhořelý,
v rozčeření vlnek obočí tvé,
když tě někdy zchvátí hněv,
ale běda – nikde, nikde celý
nezáří tvůj jasný zjev.
(…)
Dravou mukou odloučení v duši
do dřeně až zdrásaný,

Když v srdci přede mnou ty přednost dáváš
zlobě,
hněv milencem tvým buď, tu pomoc jiná není,
však dříve vrať mi všechna moje políbení,
vřelá objetí, jež v lásce dal jsem tobě.
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Indie
A že tu stále dlí na skalní stěně,
i srdce má už v kámen proměněné.
Na milé slovo je skoupá,
nepoznala lidský cit.
Proč za ní na skálu stoupá
každý, kdo jednou ji zhlíd’?
Zlatistá dívka, která svírá
v růžové dlani modrý lotos,
si moje srdce podmanila
a přervala k mé milé pouto.
Ta mladice s laníma očima
v mé mysli probouzet hněv počíná.
Perlový náhrdelník v dlani má,
pohledem naše muže objímá.
64 Anonym, „Oblačné dámy“, závěr 5. století, polychromní
obraz na skalní stěně, podživotní velikost, naleziště: Sígirija,
Šrí Lanka.

Připoutat hned k sobě ženu,
u níž srdce okřeje,
je jak skákat do plamenů;
žár i zdálky ohřeje.
Co tady v Síhagiri viděl jsem,
mi skrovné potěšení dalo jen.
K pomilování přece je dost žen.
Tak proč je ještě rýt do skalních stěn.
Sígirijská graﬃta (1980; 1983). Ze starosinhalského originálu
přeložil Jan Filipský, přebásnil Miloslav Uličný. Nový Orient,
roč. 35, 1980, č. 4, s. 114; roč. 38, 1983, č. 4, s. 122.

Na přelomu 1. a 2. tisíciletí našeho letopočtu je
stále zřetelněji patrné, že klasická sanskrtská vzdělanost a slovesnost se již deﬁnitivně přežily, vyčerpaly svou tvořivou sílu a životnost. Způsobily to
nejenom invaze muslimských dobyvatelů a šíření
islámského světového názoru, nepřátelského všemu nemuslimskému – od náboženství a životního
stylu až po kulturu. Také výlučnost, vyumělkovanost dvorské literární tvorby kávjového typu spolu
s důrazem na vytříbenou formu na úkor obsahu
vedly k její izolaci a nesrozumitelnosti pro běžného čtenáře. Jeho potřeby počíná na druhé straně
ve stále širší míře uspokojovat literatura v novoindických jazycích, vzniklých na základě prákrtů,
a sanskrt jako literární jazyk ustupuje do pozadí.
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