
islámská kaligrafie

…tento kaligram se nazývá BISMALA
a znamená „ve jménu Alláha 

milosrdného a slitovného“
…do těla ptáka je vepsán verš z koránu 

oslavující ráj…



…islámské umění je založeno na složitých geometrických ornamentech a písmu, 
protože náboženské předpisy zakazují zobrazovat tvář Boha nebo Proroka…

…jiná forma bismaly
ve Skalním chrámu v 
Jeruzalémě…,
často se takto na 
modrém pozadí
zaznamenávalo jedno z 
99 jmen Alláhových…



…zákaz figurálního zobrazování nebyl vždy absolutní, zejména v oblasti Persie, jak dosvědčuje 
miniatura se strážnými anděly zaznamenávajícími na své svitky lidské činy (miniatura ze Zázraků
stvoření, Vásit, Irák, 1280)…



…súra MRAVENEC z 
rukopisu Koránu 

(sev.Afrika, 12. stol.) psaná
maghrebským stylem

Tématem je setkání
královny ze Sáby se 

Šalamounem a úcty k 
Alláhovi jako „Pánu 

světů“…





…keramická dlaždice z Orientálního 
muzea v Římě (předchozí strana)

…kaligrafie mogulského šlechtice 
Dára Šiko, 17. stol, z Berlínského 
muzea islámského umění…
forma písma zvaná kurzíva, arabsky 
nasta´lík byla vyvinuta v 14. stol v 
Iránu a znamenala revoluci v technice 
psaní, linie nasta´líku připomínají
proudy vodotrysku, krása je důležitější
nežli čitelnost…

…umělecké kaligrafické dílo má
přednost před pouhým „psaným“
textem…



…démon Achván svrhává Rustama do 
moře (ilustrace k Firdaúsího Šáhnáme, 

kolem 1440)

- miniatura z timurovského rukopisu 
charakteristická pro hlavní proud 

perského malířství…



…a nyní navštívíme instalaci 
islámského umění ve 

Victoria and Albert Museum 
v Londýně…



…kaligrafií inspirované
keramické dlaždice…







textilie s textilie s 
mandalovýmimandalovými
symetrickými symetrickými 
vzoryvzory



……vváázy a zy a 
kobercekoberce……



obrazy a bobrazy a báásnsněě
……inspirace svinspirace svěětskou poezitskou poeziíí je je ččasto dominantnasto dominantníí, sekul, sekuláárnrníí se snoubse snoubíí s religis religióóznzníímm……



……bbáásnsníík v zahradk v zahraděě……
((mogulskýmogulský styl, 1605 styl, 1605 –– 1615)1615)

……tato figurtato figuráálnlníí iluminace patiluminace patřříí
k pozoruhodnk pozoruhodnéé skupinskupiněě
znznáázorzorňňujujííccíí postavy starcpostavy starcůů
jako bjako báásnsnííkkůů, u, uččitelitelůů a svatých a svatých 
mumužůžů……











…… tak kaligrafický princip ovltak kaligrafický princip ovlááddáá
svým psvým přříísným sným řřáádem krdem kráásnsnéého ho 

slova kreativnslova kreativníí poetiku tradipoetiku tradiččnníího ho 
islisláámskmskéého uho užžititéého umho uměěnníí v v 

plnplnéém rozsahum rozsahu……

……tu je patrný znatu je patrný značčný odstup od ný odstup od 
mentality evropskmentality evropskéé kkřřesesťťanskanskéé

kultury tkultury tííhnouchnoucíí k figurativnk figurativníím a m a 
konkrkonkréétntníím pm přříírodnrodníím prvkm prvkůům, m, 

zejmzejmééna po jejna po jejíím ovlm ovláádnutdnutíí
kartezikarteziáánským principem nským principem 

rozdrozděělenlenéé racionality a postupnracionality a postupněě
vytvytěěssňňovanovanéé bbáásnicksnickéé

imaginaceimaginace……



…následuje pohled do 
instalace v British

Museum v Londýně…









……ukukáázka souzka souččasnasnéé
islisláámskmskéé kaligrafiekaligrafie……


