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Sociálna štruktúra každej spoločnosti má veľký vplyv na jej celko-
vý kultúrny obraz vrátane literatúry, na ktorú aktívne pôsobia pevne
zakorenené tradície formované náboženskými a morálnymi hodnota-
mi. Hierarchia islamskej stredovekej spoločnosti bola veľmi široká.
Začínala u otrokov a jednoduchých roľníkov a končila u bohatej vlád-
nucej vrstvy. Preto nie je možné súhlasiť s arabskými stredovekými
učencami, ktorí obhajovali existenciu iba jednej klasickej literatúry,
zapisovanej v často vyumelkovanom jazyku, ktorá by ako jediná repre-
zentovala arabskú literárnu aktivitu. I chudobnejšie a menej vzdelané
vrstvy spoločnosti mali svoj literárny prejav, aj keď často nešlo o lite-
ratúru zaznamenanú písmom, ale o ústne tradovanú ľudovú slovesnosť
s vlastnou štruktúrou, estetikou i identitou.2

Tak, ako sa domnieva i Peter Heath (1996: 45-51), vzťahy medzi
týmito dvoma literárnymi svetmi boli riadené zo strany spoločensky
nadriadenej elity, ktorá si pozorne strážila svoju exkluzívnu pozíciu, 
a ktorá mala pevne v rukách kultúrnu moc. Preto bola „vysoká literatú-
ra“ určená len istým skupinám ľudí, ktorým postavenie a finančná situá-
cia umožňovali prístup ku vzdelaniu. Mala svoju presne definovanú

1 „A nepočúvali generácie (ľudí) bez náznakov dlhej chvíle tieto rozprávania od Prorokových
čias, nech na ňom spočinie požehnanie a spása? “

2 Viac o vzťahu medzi literatúrou a spoločnosťou pozri Petráček 1987: 228-239.
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a vymedzenú formu, obsah a charakter a jej tvorcovia boli vzdelaní
špecialisti v danom obore. Naopak, „nízka“ ľudová tvorba sa tešila
priazni širokej, sociálne i ekonomicky prístupnej sieti adresátov. Avšak
obe tieto úrovne literárnej tvorivosti spoločne koexistovali v jednom
kultúrnom prostredí, a tak sa bezpochyby navzájom ovplyvňovali.

Arabský ľudový román (sīra šaÓbīja), podobne ako iné žánre nízke-
ho ľudového ústneho podania, bol charakteristický pohyblivosťou,
variabilitou, veľkou mierou tvorivosti, ale i značnou uvoľnenosťou.
Dôležitú úlohu v ňom zohrávala funkcia rozprávača, no zároveň i autor -
ská anonymita. Forma ústneho tradovania bola podmienená najmä
skutočnosťou, že široké ľudové masy neovládali písomnú formu jazy-
kového prejavu, a tak boli vo svojej tvorivosti odkázané na rozličné
podoby ústneho podania. Podobne zapisovatelia týchto rozprávaní
neboli znalcami jazyka ani literátmi, a tak rukopisy i tlačené verzie
ponúkali príbehy napísané často v chybnom jazyku s nevyrovnaným
literárnym štýlom, ktorý nezriedka prechádzal do lokálnych dialektov.
Aj po obsahovej stránke, keďže primárnym cieľom rozprávačov bolo
zaujať a zabaviť jednoduchý ľud, (a tak si zarobiť na živobytie), napí-
navé rozprávania často s erotickým podtónom nezodpovedali kultivo-
vanému literárnemu vkusu a nesledovali didakticko-estetické ciele,
ktoré v sebe zahŕňala oficiálnym prúdom uprednostňovaná vysoká lite-
ratúra adabu (slovo označuje i dobré správanie, morálku a zdvorilosť).
Literatúra adabu zahŕňala rôzne prozaické žánre a dotýkala sa rozlič-
ných tém – pravidiel osobného života, vladárskej etiky, etikety, správy
štátu či vedenia vojska. Obsahovala všetky poznatky, ktoré si mal stre-
doveký islamský vzdelanec osvojiť, od poézie, práva a histórie až po
medicínu a astronómiu. 

Ak teda definujeme knihu adabu ako výber poézie a prózy napísa-
ný v kultivovanom jazyku spisovnej arabčiny (al-fuœ‡ā), ktorá rešpek-
tuje arabskú literárnu tradíciu a má výchovný a morálny charakter, niet
divu, že sa ústne tradované ľudové rozprávania neskôr zapisované 
v dialekte (al-Óāmmīja) či v tzv. strednej arabčine (al-luèa al-wusóā)3

nestali súčasťou klasickej vysokej arabskej literatúry a zostali na okra-
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3 „Stredná“ arabčina sa nechápe ako samostatný jazykový variant, ale ako kategória textov obsa-
hujúcich odchýlky od jazykovej normy v rôznych obdobiach a z rôznych príčin. V tomto zmys-
le zahŕňa obdobie textov strednej arabčiny od prvopočiatkov arabskej prózy až do súčasnosti,
pretože aj dnes ľudia v arabských krajinách píšu po arabsky s chybami (Versteegh 2005: 5). 



jovej pozícii určenej na zábavu jednoduchého ľudu – tzv. taslija. To,
čo arabskí učenci nazývajú arabskou klasickou literatúrou, bola tema-
ticky konvenčná, racionálna a žánrovo vymedzená literatúra úzkej
elity učencov písaná vyumelkovaným jazykom a s komplikovanou
rétorikou. Neodzrkadľovala realitu a od tvorby širokej verejnosti bola
oddelená stále sa zväčšujúcou kultúrnou priepasťou.

Predsudky voči ľudovej literatúre mali rôzny pôvod.4 Avšak na roz-
diel od poézie a arabských prozaických žánrov, ktoré sa formovali pod
drobnohľadom učencov, sa populárna epika mohla pochváliť zo strany
vzdelancov iba útržkovými a väčšinou odsudzujúcimi komentármi 
a zmienkami. 

Výrazne nepriaznivú úlohu pri formovaní týchto komentárov zo hrala
najmä náboženská zaujatosť, ktorá sa objavuje už v najskoršom období
islamskej civilizácie. Islamské náboženstvo sa stavalo proti ľudovej lite-
ratúre s rovnakým dôrazom ako proti iným druhom umenia ako maliar-
stvo či sochárstvo. Ako uvádza i Bridget Connelly, neprajná polemika
sprevádzajúca prednes ľudových románov má korene aj v tom, že cen-
trálne dielo islamskej kultúry al-Qur’ān a k nemu sa vzťahujúce ‡adáty sú
produktmi dlhodobej ústnej tradície (Connelly 1986: 13). Samotné slovo
qur’ān je podstatné meno slovesné (maœdar) ku slovesu qara’a s význa-
mom prednášať, recitovať, čítať – a znamená teda „prednášanie“, „recitá-
ciu“, prípadne „čítanie“ Božieho slova, ktoré bolo údajne negramotnému
Mu‡ammadovi ústne sprostredkované počas viac ako dvadsiatich rokov
anjelom Gabrielom (Korán 1972: 46). Rozkaz čítať či prednášať to, čo
bolo napísané na nebeskej tabuli, patrilo i medzi prvé zjavenia (96:1-5):

1. Čítaj v mene Pána, ktorý stvoril, 
2. Človeka stvoril zo sadnutej krvi. 
3. Čítaj, veď tvoj Pán je vznešený 
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4 Do tohto príspevku sme úmyselne nezahrnuli často odsudzované jazykové „nedostatky“ arab-
ských ľudových rozprávaní, aj keď sa tiež odvíjali od „jedinečnosti“ spisovnej arabčiny ako
jazyka Koránu. Táto problematika by si zaslúžila spracovanie v samostatnom príspevku.



4. On naučil ťa perom ako... 
5. Človeka naučil (to), čo nevedel... 

Rozprávačský charakter Koránu sa priamo spomína i v sūrat Jūsuf (12 : 3):

12. Tým, že ti zjavujeme tento Korán, rozprávame ti najkrajší príbeh, aj keď
ty si bol predtým jedným z nevedomých.

Počas predislamského obdobia malo legendárne rozprávanie veľmi blíz-
ko k historickému rozprávaniu5 a navzájom sa prelínali, pretože arabskí
dejepisci počas prvých storočí neváhali často nekriticky reprodukovať
informácie, ktoré majú pôvod vo folklóre, a tie sa tak stali súčasťou uni-
verzálnej arabskej histórie.6 Bilqás, kráľovná zo Sāby, je napríklad vo via-
cerých uznaných historických a literárnych dielach vykreslená ako dcéra
džiniej matky (Ibn Hišām 1996: 145-147). Množstvo učencov a historikov
(ako al-MasÓūdá a aó-¿abarī) vychádzalo z mýtov a povestí, ktoré mali
svoj pôvod v starých arabských rozprávačských tradíciách. Je pravdepo-
dobné, že výklady určitých koránových veršov, ktoré sa začali považo-
vať za všeobecnú pravdu, priniesli nedôveru voči niektorým druhom
ústne tradovaných rozprávaní, a tak sa začala objavovať neviditeľná hra-
nica medzi akceptovanými rozprávaniami, ktoré prispievajú ku vzdela-
niu moslima a opisujú skutky Proroka Mu‡ammada (‡adát, chabar,
naba’, matal), a neakceptovanými príbehmi (sijar, asmār,7 churāfāt,8 
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5 Viac o vzťahu medzi históriou a ľudovou literatúrou pozri Steinbach 1972.
6 Najplodnejším zberateľom dávneho arabského folklóru a mýtov, z ktorého neskôr čerpali arab -

skí historici bol Wahb ibn Munabbih. Preslávil sa dielom Kniha korunovaných kráľov z Éimja-
ru (Kitāb al-mulūk al-mutawwadža min Éimjar), ktorá sa síce stratila, ale slúžila ako predloha
Ibn Hišāmovi pre jeho Kitāb at-tádžān fá mulūk Éimjar (Oliverius 1995: 160).

7 Prvotným významom slova samar, pl. asmār, je konverzácia, večerné rozprávanie (významom
koreňa samura je „rozprávať sa v noci“). Neskôr sa slovo používalo na označenie príbehov roz-
právaných na večerných zhromaždeniach (EI, heslo Éikāja).  

8 Žáner churāfa dostal údajne meno podľa muža menom Churāfa z Banū ÓUdra, ktorého uniesol
džin a neskôr ho prepustil. Po návrate rozprával o svojich dobrodružstvách, ale nik mu neveril.
O bezcennosti pripisovanej ústne tradovaným príbehom svedčí i pôvodný význam slovesného
koreňa charifa, ktorý v druhom kmeni znamená „byť slabomyseľný“ či „rozprávať hlúposti“
(EI, heslo Éikāja).



qiœaœ,9 asāóár10), ktoré boli často spoločne označované jedným slovom
– ‡ikājāt), a ktoré boli pre veriaceho ak už nie nebezpečné, tak pri-
najmenšom bezcenné (EI, heslo Éikāja). 

Prorok Mu‡ammad sám zdôraznil tieto rozdiely v sūrat al-AnÓām
(6:25), kde oddelil vlastné pravdivé posolstvo od iných rozprávaní,
ktoré nazýva s negatívnym podfarbením asāóár al-aw walán – tradície o
predkoch a starých národoch:

25. A sú medzi nimi tí, čo ťa počúvajú, ale zakryli sme ich srdcia závojom,
aby neporozumeli a ich uši hluchotou. Tak, aj keď vidia každé zo znamení,
neveria im, a keď prídu za tebou, hádajú sa s tebou a hovoria, tí, čo neveria,
že nejde o nič iné iba o tradície o predkoch a dávnych národoch.

Odsudzovanie „zábavných rozprávaní“ (lahw al- ‡adát) či „prázdnych a
hlúpych rečí“ (laèw) sa spomína v Koráne viackrát (23:1-3, 25:72),
napríklad aj v sūrat al- Qaœaœ (28:55):

55. A keď počujú prázdne slová, odvracajú sa od nich a hovoria: „My máme
našu prácu a vy máte vašu. Pokoj s vami, my nepotrebujeme nevedomcov.“

Je dôležité mať stále na pamäti skutočnosť, že Korán bol určený pre-
dovšetkým (a v počiatočnej fáze výhradne) na ústnu recitáciu. Prorok
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9 Pomenovanie qiœœa, pl. qiœaœ, sa používalo na označenie rôznych príbehov. V spojitosti 
s náboženskou ľudovou literatúrou sa takto nazývali ľudové legendy o prorokoch – qiœaœ
al-anbijā’. Termín qiœœa qaœára (krátky príbeh) alebo tzv. uqœūœa, pl. aqāœáœ sa naopak použí-
va na označenie modernej poviedky (EI,  heslo Éikāja).

10 Pojem usóūra, pl. asāóīr, sa používal najmä v spojení asāóár al-awwalán, ktorý označoval tra-
dície o predkoch a starých národoch. Slovo má pravdepodobne pôvod v gréckom slove histó-
ria (EI, heslo Éikāja).



Mu‡ammad začal šíriť svoj odkaz tak, že ho začal verejne hlásať.
Neskôr ho začal rozširovať vysielaním recitátorov. K usporiadaniu do
písomnej a knižnej formy došlo až po Mu‡ammadovej smrti, pretože
bolo nevyhnutné zachovať kompletný autentický text (Korán 1972: 65).
Záväzný oficiálny kódex Koránu, tzv. Óutmānska redakcia, vypracova-
ná za vlády kalifa ÓUtmāna (644 – 656), sa presadzovala len postupne,
pretože koránový text sa stále šíril ústnym podaním. Súbežne pokraču-
júca ústna poetická tradícia začala byť odmietaná a zavrhovaná, naopak
povoľovala sa nábožensky akceptovaná recitácia Koránu. O odsúdení a
hroznom treste pre rozprávača zábavných príbehov sa zmieňuje aj sūrat
Luqmān, kde čítame (31:5-6 ): 

5. Medzi ľuďmi je jeden človek, ktorý nakupuje zábavné rozprávania bez
akýchkoľvek vedomostí, aby zviedol ľudí z Božej cesty, ktorou opovrhuje.
Títo sa dočkajú zahanbujúceho trestu. 6. Keď sa takémuto človeku recitujú
naše znamenia, pohŕdavo sa odvracia, akoby ani nepočul a akoby bol hluchý,
tomu zvestuj, že ho neminie bolestný trest.

Prorokov útok voči rozprávačom rôznych príbehov môže mať
svoje opodstatnenie. V Ibn Hišāmovej redakcii Ibn Is‡āqovho Pro -
rokovho životopisu sa dozvedáme o istom mekkskom kupcovi menom
an-Naær ibn al-Éārit, ktorý podľa dochovanej správy (Ibn Hišām 1992:
11) často vystupoval na verejnosti a nepríjemne konkuroval
Mu‡ammadovým vystúpeniam. Rozprá val príbehy perzského pôvodu,
čo dokazuje, že už v tom období dochádzalo ku kultúrnym kontaktom
medzi jednotlivými krajinami, pri ktorých migrácia príbehov nebola
ničím výnimočným.
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An-Naær ibn al-Éārit ibn ÓAlqama ibn Kalada ibn ÓAbd al-Manāf ibn ÓAbd
ad-Dār ibn Quœajj, keď Prorok Mu‡ammad, nech mu Boh požehná a dožičí
spásu, sedel na zhromaždení, šíril vieru vo vznešeného Boha, prednášal Korán
a varoval Qurajšovcov pred tým, čo postihlo minulé národy, tak ho nasledo-
val (an-Naær), ak prišiel, a rozprával (prítomným) o Rustumovi as-Sandīdovi
a o Asfandijārovi a o perzských kráľoch. Potom riekol: „Pri Alahovi,
Mu‡ammad neprednáša krajšie rozprávania ako ja a jeho príbehy nie sú nič
iné iba tradície o predkoch a starých národoch. Prebral ich tak, ako som ich
prebral ja.“

Možný konkurenčný boj medzi Prorokom Mu‡ammadom a roz-
právačmi ako bol an-Naær ibn al-Éārit potvrdzuje i súčasný bádateľ 
v oblasti ľudovej literatúry a literát ÓAbd ar-Ra‡mān al-Abnūdá
(1938 – ), keď uvádza, že väčšina básnikov Sárat Baná Hilāl verila, že
im bola ľudová sīra zjavená.11 Títo ľudoví básnici zastávali názor, že
tak, ako sa rozlišujú spôsoby zjavenia, tak sa objavili rôzne podoby
tejto sīry. Všetci sa však zjednotili na skutočnosti, že si ich za nosite-
ľov odkazu ostatným veriacim vybral samotný Boh. Viera v posvät-
nosť odkazu bola v ich dušiach pevne zakorenená, a tak sa snažili
zaodieť svoje príbehy do náboženského rámca prostredníctvom genea-
lógii hrdinov ku prorokom, či vsúvaním náboženských osobností do
samotného rozprávania a ich prednes do istej miery predstavoval kon-
kurenciu kazateľom a imámom v mešitách.12

Prorokovi Mu‡ammadovi konkurovali v šírení jeho posolstva
okrem rozprávačov aj básnici, ktorí sa v kmeni tešili neobyčajnej úcte
a vážnosti. Všeobecne panoval názor, že básnici sú obdarovaní nadpri-
rodzenými schopnosťami a ich slovu bola pripisovaná dôležitá magic-
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11 Príbeh o tom, ako negramotný človek začal kariéru ľudového rozprávača tak, že našiel v horách
knihu a v spánku mu al-Chiær nariadil „Igra‘!“, napodobňujúc tak prvé Prorokove zjavenie,
spomína vo svojej štúdii Susan Slymovics 1987: 11-12.  

12 Istý rozprávač šejk aæ-åawá tvrdil, že počul v noci nad hlavou hrať zavesenú rabābu a toto
pokladal za výzvu, aby sa naučil hrať a recitovať. Ďalší ľudový básnik Mabrūk al-Džawhará
uviedol, že jedného dňa dostal znamenie z neba tak, že mu silný vietor dovial pod nohy malú
knižku o Abū Zajdovi al-Hilālīm (Al-Abnūdá 1988: 13-14). 



ká sila. Básnik bol hovorcom kmeňa, ospevoval jeho hrdinské činy 
a svojim vplyvom často prerástol i kmeňového vodcu (Oliverius 1995:
25). Aby Mu‡ammad znížil ich vplyv, vystúpil proti nim v sūrat ŠuÓa-
rā‘ (26 : 224-226):

224. A básnici sú blúdiacimi nasledovaní. 225. Čo nevidíš, ako sa v každom
údolí zmätene potĺkajú 226. a hovoria, čo sami nekonajú.

Tieto a iné verše očierňujúce básnikov významnou mierou prispeli
ku ukončeniu úlohy básnika – proroka a Mu‡ammad si tak zaistil
výhodnejšie postavenie pri svojich verejných vystúpeniach. Poézia si
však naďalej udržala svoje dominantné postavenie estetickej normy 
a vzoru, no začal ju reprezentovať nový typ básnika – spoločníka svoj-
ho pána (aš-šāÓir an-nadám), ktorý za odmenu vo veršoch oslavoval
svojho mecenáša. Z tohto všetkého je zrejmé, že nástup islamu radi-
kálne ovplyvnil vývoj arabských literárnych žánrov. Podľa niektorých,
a patrí k nim aj Ibn Chaldūn, spôsobilo „zjavenie“ Koránu dočasné
prerušenie básnickej a prozaickej tvorby (Oliverius 1995: 101).

Správ o stave a charaktere rozprávačstva počas prvých storočí isla-
mu máme iba málo. Je však pravdepodobné, že táto profesia mala nábo-
ženských i svetských predchodcov. Okrem kazateľov (chaóáb pl. chuóa-
bā’) pôsobili v mešitách i rozprávači (qāœœ, pl. quœœāœ), ktorí ponúkali
menej spoľahlivé rozprávania o prorokoch a islamských výbojoch
(qiœaœ al-anbijā’) alebo starozákonné biblické legendy známe ako
isrā’īlijāt. Počas prvých storočí islamu náboženskí učenci postupne
dosiahli istý druh zhody na tom, čo je v týchto príbehoch pravdivé a čo
vymyslené, a to malo za následok postupný nárast nevraživosti voči
quœœāœom. Časom začala aktivita takýchto rozprávačov variovať medzi
kázaním v mešitách a potulným šarlatánstvom (EI, heslo Qāœœ). 

Známy arabský literát pôvodom z Basry, al-Džā‡i÷ (zomrel asi 
v 868), vo svojom diele Kitāb al-bajān wa tabjīn (Kniha zdelenia 
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a objasnenia) ponúka zoznam slávnych quœœāœov, ktorý zahŕňa aj zná-
mych predstaviteľov náboženskej obce. Táto zmien ka dokazuje, že ich
aktivity ešte neboli odsudzované. Neskôr, v 11. storočí, sa vyjadrenia
na adresu quœœāœov stávajú hanlivejšími a radikálnejšími a často sa
dostávajú do jednej skupiny so žobrákmi, pouličnými umelcami 
a drobnými zlodejmi. Objavuje sa množstvo odkazov, ktoré priamo
zakazujú alebo sa snažia obmedziť ich činnosť. 

Tematike rozprávačov a ich postaveniu v spoločnosti sú venované
celé knihy.13 Podrobne si ako ukážku spomenieme dielo slávneho teo-
lóga najprísnejšej islamskej právnej školy al-‡anbalája Abū al-Faradža
ÓAbd ar-Ra‡māna ibn al-Džawzáho (1116 – 1200) Kitāb al-quœœāœ wa
al-mudakkirán.

Kniha je rozdelená do dvanástich kapitol, v ktorých autor spočiat-
ku so zápalom obhajoval vážených a spoľahlivých rozprávačov nábo-
ženských rozprávaní (quœœāœ, wuÓÓā÷) a dôležitosť ich poslania. V de -
siatej kapitole však vyslovil ostré varovanie pre ignorantov a šarlatá-
nov, ktorí prenikli do tejto váženej profesie a zničili jej povesť v očiach
náboženských učencov. Týchto mužov už al-Džawzá nepokladal za
skutočných quœœāœov a wuÓÓā÷ov, ale za imitátorov. Ďalej sa nazdával,
že svojim prejavom porušovali všetky spôsobilosti, ktorými by mal
dobrý kazateľ disponovať, pretože vykladali Korán nepravdivým spô-
sobom a mali tendenciu zdôrazňovať erotické témy, ktoré majú nebla-
hý vplyv na poslucháčov. Okrem toho kázali a prihovárali sa ľuďom
nie preto, aby ulahodili Bohu, ale preto, aby využili vlastnú výrečnosť
na materiálne obohatenie. Títo muži by mali byť ne kompromisne
odsúdení a človek by sa mal stretnutiam s nimi prísne vyhýbať (al-
Džawzá 1971: 50). 

Egyptský historik al-Maqrīzī (1364 – 1442) sa zmieňuje o „rozprá-
vačovi pre elitu,“ qāœœ al-chāœœa, ktorého zamestnával kalif MuÓāwija.
Tento rozprávač mal za úlohu po raňajšej modlitbe vzývať všemocného
Boha, modliť sa za Proroka, dovolávať sa požehnania pre kalifa, jeho
krajinu, jeho služobníkov a vojakov a preklínať nepriateľov a neveria-
cich. Na druhej strane al-Maqrīzī spomína „rozprávača pre verejnosť,“
qāœœ al-Óāmma, kvôli ktorému sa zhromažďovali ľudia, a on im kázal 
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13 Okrem spomínaného Ibn al-Džawzīho je to napr. dielo as-Sujūóáho Tahdár al-chawāœœ min akā-
dáb al-quœœāœ (Varovanie elity pred klamstvami rozprávačov). 



a rozprával. A je odsúdeniahodný ten, kto tak koná i tí, ktorí ho počú-
vajú (al-Maqrīzī 1270 a.h. III.: 121). 

Z týchto dôvodov boli rozprávači v mešitách (quœœāœ) postupne pri-
bližne v 10. storočí nahrádzaní kazateľmi – wuÓÓā÷ (EI heslo Qāœœ) 
a premiestnení na trhoviská. Tam často upadli až na úroveň potulných
žobrákov, ktorí sa predháňali a súperili o lokality, v ktorých prednáša-
li svoje príbehy (Irwin 1995: 104-105). Z tejto rivality sa vynorilo aj
ľudové príslovie: „Rozprávač nemá rád iného rozprávača.“14

Rozprávači sa pohybovali na známych verejných priestranstvách
ako napr. v časti starej Káhiry známej pod menom „medzi dvoma
palácmi“ (bajna qaœrajn).15 Po úpadku dynastie Fá timovcov boli palá-
ce zborené a na ich miestach postavané nové budovy, avšak priestor
medzi nimi sa stal trhoviskom a miestom pre ľudové zábavy. Podľa
historika al-Quróūbīho, ktorého správu zaznamenal al-Maqrīzī, rozprá-
vači v miestach „bajna qaœrajn“ rozprávali príbehy o beduínskom diev-
čati a Ibn Majjāhovi z kme ňa jej strýka a všetkom, čo sa týkalo al-émi -
ra (kalif al-émir bi A‡kām Allāh), až sa s z týchto historiek stali roz-
právania podobné príbehom o al-Baóóālovi a Tisíc a jednej noci... 
(al-Maqrīzī 1967: I. 485).

Obidve kategórie týchto rečníkov – rozprávači (quœœāœ) a ka zatelia
(wuÓÓā÷)16 si vyslúžili odsúdenie u slávneho učenca a ná boženského
reformátora Abū Éāmida Mu‡ammada al-îazālīho (1058 – 1111),
ktorý zastával názor, že kazia srdcia verejnosti, ak sa nevyvarujú chyb-
ných tvrdení a neusilujú sa o pravdivosť svojich rozprávaní. Krátka
poznámka sa objavuje v jednej z kapitol jeho najznámejšieho diela I‡jā‘
Óulūm ad-dīn, ktorá sa týka ne žiadúcich činností – munkarāt a činností
zasluhujúcich pokarhanie – makrūhāt (al-îazālī 1992: II. 485):
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14    (Irwin 1995: 105).
15 Pôvodne priestor v medzi dvoma fátimovskými palácmi, ktorý bol určený na vojenské pre-

hliadky.
16 Rozdiel medzi wāÓ i÷ a qāœœ sa začína objavovať až niekedy okolo 10. storočia. Povinnosťou

wāÓi÷a bolo kázať a sprostredkovať výstrahy a napomenutia. Na rozdiel od chuóby prevádzanie
týchto kázní sa mohlo uskutočňovať kedykoľvek a kdekoľvek (EI heslo WāÓi÷). 



A k nim patrí reč rozprávačov a kazateľov, ktorí zamotávajú do svojich slov
kacírstvo (kalāmuhum al-bidÓa). Ak rozprávač klame vo svojich správach, tak
je hriešnik a jeho odmietnutie je nevyhnutné. A podobne sa musí zakázať 
i kacírsky kazateľ, a nie je dovolené navštevovať jeho sedenia iba s úmyslom
vyjadrenia nesúhlasu s ním a to buď všetkým, ak to dokáže, alebo niektorým
prítomným okolo neho, a ak toho nie je schopný, nie je mu dovolené počúvať
kacírstva. 

Táto citácia obsahuje závažná obvinenie, ktorému museli čeliť roz-
právači niekoľko storočí – a síce, že ich profesia je tzv. „bidÓa“ – neprí-
pustné podozrivé a nebezpečné novátorstvo.

Moslimská komunita časom v zásade akceptovala učenými kruhmi
uznané výklady a komentáre Koránu a tie sa stali jedným z prameňov
základných vedomostí s veľkým vplyvom na celú spoločnosť.
Náboženskí učenci sa stali novou kultúrnou elitou spoločnosti, preto-
že ako znalci náboženskej vedy mali spôsobilosť rozumieť a interpre-
tovať koránové verše a posudzovať ľudské správanie. Napriek často
oveľa liberálnejšiemu názoru širokej verejnosti sa náboženské tradič-
né kruhy len s nevôľou pozerali na čokoľvek, čo sa odkláňalo od
vymedzeného vzoru. Týmto spôsobom sa snažili kontrolovať a dohlia-
dať na to, čo kazatelia a rozprávači šírili medzi ľudom. Tento konzer-
vatívny prúd nebol činný len v stredoveku, ale prejavuje sa pomerne
životaschopne ešte i na konci 20. storočia. 

Vráťme sa však ešte raz k spomínanej citácii zo sūrat Luqmān17

(31: 5, 6). Arabsky učenec a literát Ibn ÓAbd Rabbihi (858 – 940) vo
svojej kultúrnej histórii Arabov al-ÓIqd al-farīd vysvetľuje, že sa tieto
verše nevzťahujú na počúvanie piesní, ako sa často chybne interpretu-
jú, ale sú namierené proti ľuďom, ktorí kupujú knihy s ľudovými sīra-
mi a dávne rozprávania. Tie potom porovnávajú s Koránom a hovoria,
že sú lepšie ako Svätá kniha (Ibn ÓAbd Rabbihi 1987: VII. 10):
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17 5. Medzi ľuďmi je jeden človek, ktorý nakupuje zábavné rozprávania bez akýchkoľvek vedo-
mostí, aby zviedol ľudí z Božej cesty, ktorou opovrhuje. Títo sa dočkajú zahanbujúceho trestu.
6. Keď sa takémuto človeku recitujú naše znamenia, pohŕdavo sa odvracia, akoby ani nepočul
a akoby bol hluchý, tomu zvestuj, že ho neminie trest Boží.



Ten istý verš podrobne rozoberá vo svojom koránovom komentári
i Ma‡mūd ibn ÓUmar az-Zamachšarī (zomrel v roku 1143). Taktiež
spomína meno kupca an-Naæra ibn al-Éārita a vnáša nedôveru voči
ústne tradovaným rozprávaniam. Podozrivé slovo lahw a spojenie
lahw al-‡adīt ako i kontext spomínaného zjavenia vysvetľuje vo svo-
jom výklade nasledovne (az-Zamachšarī 1392/1972: III. 229): 

Lahw je všetko nepravdivé, čo odvracia pozornosť od dobrého, ako zábavné
príbehy (lahw al-‡adīt), večerné konverzácie zaoberajúce sa legendami, prí-
behy, ktoré nie sú pravdivé, rozprávanie rozprávok a vtipov, plytvanie slova-
mi, to, čo nie je vhodné z „kde bolo tam bolo,“ ako aj spev a známosť s muzi-
kantmi atď. Hovorí sa, že táto časť bola zjavená v spojitosti s an-Naærom ibn
al-Éāritom, ktorý cestoval ako kupec do Perzie. Mal zvyk nakúpiť perzské
knihy a potom prednášal príbehy z nich Qurajšovcom. Hovorieval: „Ak vám
Mu‡ammad prednáša príbehy Óéd a Tamūd, tak potom vám ja budem roz-
právať príhody o Rustamovi a Bahrámovi a o perzských kráľoch a o vládcoch
Híry.“ Oni pokladali jeho príbehy za veľmi zábavné a vzdali sa počúvania
Koránu.

Otázka, či zábavné príbehy spomenuté v Koráne a v Proro kovom
životopise zvádzajú človeka z Božej cesty, sa objavuje i v neskoršej
islamskej histórii. Nachádzame ju aj v anekdote z Bagdadu zazname-
nanej aœ-Ïūlīm, učiteľom Mu‡ammada, syna abbásovského kalifa 
al-Muqtadira. Jedného dňa, keď aœ-Ïūlī ško lil mladého princa v arab-
skej literatúre, vyučovanie prerušila sku pina sluhov, ktorých vyslala
Mu‡ammadova stará matka. Slu hovia pozbierali všetky knižky a odiš-
li. Učiteľ aj študent zostali prekvapení a aœ-Ïūlī sa snažil Mu‡amma-
dovi vysvetliť, že týmto spôsobom si kalifova rodina pravdepodobne
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preveruje materiál, ktorý spolu čítajú, a tak sa uisťuje o správnom sme-
rovaní jeho štúdia. Keď sluhovia o niekoľko hodín knižky vrátili,
mladý princ zvolal: 

Povedzte mi, kto vás poslal? Videli ste knižky a zistili ste, že ide o diela tra-
dícií, poézie, práva, jazyka, histórie a učencov. Knihy, štúdiom ktorých člo-
vek získava vedomosti a stáva sa dokonalejším. Nie sú to knihy, podobné tým,
ktoré čítate vy – ako Zázraky mora, Sindibádove príhody či príbeh o mačke 
a myši (Abbot 1949: 155).

Z prvých písomných zmienok o ľudových rozprávaniach je dôležité
spomenúť správu, ktorú o zbierke Tisíc a jedna noc zanechal arabský
dejepisec al-MasÓūdī (zomrel asi v roku 956), vo svojom encyklope-
dickom diele Murūdž ad-dahab (al-Ma sÓūdī 1964: I. 259-260). Správu
objavil začiatkom 19. storočia rakúsky orientalista Joseph von
Hammer a vyvolala vo vtedajšej arabistike živý ohlas:

Veľa dejepiscov uviedlo, že ide o falošné správy a vymyslené príhody, ktoré
boli vytvorené (rozprávačmi) za účelom priblížiť sa ku panovníkom. Ich sú -
časníci sa potom rozhodli tieto príbehy uchovať a ďalej tradovať. Je to s nimi
rovnako ako s knihami, ktoré sa k nám dostali ako preklady z perzštiny, indic-
kých jazykov a gréčtiny a zostavené sú, ako sme už povedali, podľa vzoru
Hazar afsāna, čo v perzštine znamená tisíc a jedna rozprávka (vymyslená prí-
hoda). Túto knihu ľudia nazývajú Tisíc a jedna noc a je to rozprávanie o krá-
ľovi, vezírovi, vezírovej dcére a jej slúžke, jedna sa volá Šīrazād a druhá
Dīnazād. Podobná je aj kniha o Farzovi a Sīmāsovi – sú v nej príbehy o indic-
kých kráľoch a vezíroch ako aj kniha o Sindibādovi a iné knihy tohto druhu.
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Večerné príbehy a rozprávky, ktoré nazýva al-asmār aœ-œa ‡ī‡a 
a rozprávky – al-churāfāt wa al-a‡ādīt (plurál od u‡dūta a nie ‡adīt)
– spomína v známej bibliografii arabskej literatúry Kitāb al-fihrist
(Katalóg kníh) Mu‡ammad ibn Is‡āq an-Nadīm (približne 937 – 995).

Terminológia Ibn an-Nadīma a najmä množstvo titulov ľudových
rozprávaní ponúkajú pozoruhodný prehľad arabskej ľudovej literatúry
v období Abbásovcov. Fihrist pozostáva z desiatich kapitol (maqālāt),
z ktorých ôsma je venovaná práve ľudovým rozprávaniam. V jej úvode
uvádza, že prvým, kto sa zabával počúvaním večerných príbehov
(samar), bol Alexander Veľký, ktorý mal za týmto účelom na dvore
skupinu ľudí. Ibn an-Nadīm ďalej dodáva, že Alexander často naria-
ďoval tieto predstavenia nie iba pre zábavu (ladda), ale aj za účelom
zachovania múdrosti rozprávaní (kān jurīd al-‡if÷ wa al-‡ars). 

Ibn an-Nadīm ďalej uvádza, že záľubu v zhromažďovaní príbehov a
vytváraní kníh, z ktorých niektoré dali rozprávať zvieratám a uschová-
vali ich v pokladniciach, boli Peržania. Potom sa zapáčili Ašèāniovským
kráľom, tretej dynastii perzských panovníkov a rozšírili sa počas vlády
Sāsānovcov. Prvá kniha s týmto obsahom bola Hazār afsāna, čo zname-
ná tisíc rozprávok – alf churāfa (Ibn an-Nadīm [s. a.]: 436, The Fihrist
of al-Nadīm 1970: 713.) Ďalej sa Ibn an-Nadīm zmieňuje, podobne ako
al-MasÓūdī, o rámcovom rozprávaní tohto diela a v závere ho vo svojom
komentári takto odsudzuje (Ibn an-Nadīm [s. a.]: 436-437):

Pravdou je, ak si to Alah želá, že prvý človek, ktorý sa tešil z večerných prí-
behov, bol Alexander, ktorý mal svoju skupinu (spoločníkov). Tí ho rozo-
smievali a rozprávali mu príhody, v ktorých nehľadal iba zábavu, ale sa ich
snažil uchovať a ochrániť. Tak mohli po ňom použiť knihu Hazār afsāna 
i ďalší panovníci. Kniha (síce) obsahuje tisíc nocí, ale ide iba asi o dvesto prí-
behov, pretože jeden príbeh sa môže rozprávať i niekoľko večerov. Videl som
ju viackrát celú a je skutočne bezcenná s hlúpymi historkami. 
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Tak ako konštatuje i Ján Pauliny (1987: 14) v úvode ku svojmu pre-
kladu Tisíc a jednej noci, zmienka Ibn Nadīma o ľudových rozpráva-
niach je dôležitá aj preto, že prináša svedectvo o koexistencii zapiso-
vateľov a upravovateľov ľudovej slovesnosti.

Tisíc a jedna noc a ďalšie epické ľudové rozprávania sa i naďalej
šírili a väčšina učencov, ktorá sa k nim vyjadrovala, založila svoje
úsudky na tom, či tieto rozprávania obsahovali nejaké dôležité posol-
stvo, užitočné ponaučenie, alebo nie. Poučné texty boli často akcep-
tované, aj keď obsahovali nepravdivé informácie, na druhej strane,
rozmarné príbehy boli často zavrhnuté ako klamstvá. Zaujímavý
komentár venovaný ľudovej literatúre sa objavuje v textoch židov-
ského konvertitu na islam Samaw’ala al-Maèribīho (zomrel v roku
1174), ktorý sa nachádza v úvode jeho autobiografického diela If‡ām
al-Jahūd (Ulmčanie židov), polemického pojednania, v ktorom sa
snažil objasniť správnosť islamu a chyby judaizmu (al-Maèribī 1986:
51-52):

Predtým ako som sa začal zaoberať týmito vedami – a to som mal dvanásť
alebo trinásť rokov – som si veľmi obľúbil príbehy a rozprávania. Dychtil
som po tom, čo bolo v dávnych časoch a po vedomostiach, o tom, čo sa dialo
v mi nulých storočiach. Prečítal som si rôzne druhy zozbieraných diel, príbe-
hov a anekdot (al-‡ikājāt wa an-nawādir), potom som prešiel na večerné prí-
behy, dlhé rozprávky a k veľkým kompiláciam rozprávaní (ad-dawāwīn 
al-kibār), ako bola zbierka príbehov o ÓAntarovi, zbierka príbehov o Dū
Himme a al-Baó óālovi, príbehy o Alexandrovi Dvojrohom, príbehy o Fénixovi,
o ¿arafovi ibn Lūdānovi a iné. Vtedy som si uvedomil, študujúc tieto práce, že
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väčšina z nich bola napísaná historikmi, a tak som si vyžiadal pravdivé príbe-
hy a môj záujem sa obrátil k historickým dielam.

Táto poznámka je zaujímavá hneď z niekoľkých dôvodov. Je
pozoruhodným posolstvom o tom, že známe ľudové romány o ÓAnta -
rovi, Dū Himme, al-Baóóālovi či o Alexandrovi Dvojrohom boli známe a
rozšírené už v dvanástom storočí. Okrem ústneho šírenia sa však zrejme
bežne rozširovali aj v písomnej podobe. Al-Maèribī ich však neoznačil
slovom sīra (pl. sijar), ale nazval ich „zbierka“ (dīwān, pl. dawāwīn). Toto
pomenovanie bolo v tých časoch zaužívané predovšetkým v spojitosti 
s poéziou. 

Krátku odsudzujúcu poznámku si údajne neodpustil ani ďalší
známy teológ hanbalovského madhabu Taqī ad-Dīn A‡mad ibn
Tajmīja (1263 – 1328), ktorý sa k arabskej sīre vyjadril nasledovne
(Dahabī 1996: 541):

Avšak ty si čítal, pokiaľ viem, výboje rozprávačov a Svetelné púte od al-Bak -
rīho, ktoré patria k druhu Sīrat al-Baóóāl, ÓAntara a A‡mad ad-Danaf. Tieto die -
la zamestnávajú mladých pisárov, aby sa pocvičili v čítaní a odháňajú spánok
pre až prehnané množstvo nezmyslov a klamstva.

Typickú zmienku o ľudových rozprávaniach zaznamenávame aj 
u teológa a historika Šams ad-Dīna ad-Dahabīho (1274 – 1348) (ad-
Dahabī 1960: 154): 
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…v roku 121 a vtedy bol zabitý i jeden z odvážnych hrdinov Abū Mu‡ammad
al-Baóóāl.18 Mal (za sebou) veľa bitiek a bojov, avšak rozprávali o ňom samé
klamstvá, pri ktorých zachádzali až do krajnosti a vytvorili veľkú sīru. A ten,
kto sa neštíti klamstva ju stále rozširuje. 

Podobný odkaz nachádzame aj v diele známeho ad-Dahabīho žiaka
Tādž ad-Dīna as-Subkīho (zomrel pravdepodobne v roku 1368). Má
formu rady remeselným pisárom. Podobné poučenie dáva aj obchod-
níkom s knihami a Sīrat ÓAntar označuje ako príklad na kutub makdū-
ba (knihy klamstiev), ktoré by priekupník nemal predávať (as-Subkī
1908: 186):

Pisár – je rozumné (od neho) neopisovať nič z poblúdených kníh ako sú knihy
heretikov a sektárov, ako aj neopisovať nič z kníh, ktoré nie sú Bohu na úži-
tok ako Sīrat ÓAntar a iné s rozličnou tematikou, ktoré iba mrhajú časom a nie
sú osožné náboženstvu, podobne ako knihy nemravných ľudí a to, čo bolo
napísané o druhoch sexuálnych stykov, o vlastnostiach vín a o iných veciach,
ktoré navádzajú ku zakázaným činnostiam.

As-Subkī dáva podobnú radu aj obchodníkom s knihami. Sī rat ÓAntar
pritom znovu označuje ako príklad na kutub makdūba (knihy klamstiev),
ktoré by obchodník nemal predávať (as-Subkī 1908: 204-205).

Sīrat Dāt al-Himma ako aj hrdinu al-Baóóāla spomína vo svojom
diele al-Bidāja wa an-nihāja aj jeden z najvýznamnejších historikov v
obodobí mamlúckej dynastie al-Ba‡rī Ibn Katīr (1301 – 1373). Túto
správu cituje aj egyptský literát Fārūq Chūr šīd (Chūršīd 1964: 16), ale
chybne uvádza, že pochádza z Ibn Katīrovho výkladu Koránu (Ibn
Katīr 1992: V. 437):
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18 Al-Baóóāl bol slávny arabský bojovník proti Byzantíncom v umajjovskom období. Objavuje sa
v dvoch veľkých ľudových románoch: Sīrat Dāt al-Himma a v tureckom Sayyed Battal (EI,
heslo al-Baóóāl). 



Čo sa týka toho, čo si rozprávajú jednoduchí ľudia o al-Baóóālovi z ľudovej
sīry, patriacej do príbehov o Dalhame, nazývanej i princeznou Dāt al-Him -
ma,19 ďalej o al-Baóóālovi a princovi ÓAbd al-Wahhābovi a o al-Qāæīm ÓUqbo -
vi, tak je to klamstvo, lož, studená nepravda, veľká sprostosť a veľká zvráte-
nosť a rozširuje ich iba hlupák a úbohý nevedomec. Medzi nimi sa šíri i sīra
plná klamstiev o ÓAntarovi al-ÓAbsīm ako aj sīra al-Bakrīho20 a sīra o ad-Da -
nafovi21 a iné. Najhorším hriechom a najväčším zločinom je úmyselné klam-
stvo v sīre al-Bakrīho, pretože sa týka výrokov Proroka, nech mu Boh žehná 
a dožičí mu spásu, ktorý povedal:“Kto o mne vedome klame, tak nech ho posa-
dia na ohnivé kreslo.“

Ibn Katīr žil v 14. storočí (zomrel v roku 1374) a spomínaná citá-
cia naznačuje, že sa arabská sīra v tom období tešila takému stupňu
popularity medzi ľudom, že sa sám autor obával jej zlého vplyvu, 
a preto tak veľmi zdôraznil svoj negatívny názor. Ibn Katīr v tejto
zmienke nekritizuje len svojské videnie historických udalostí zo stra-
ny ľudu, ale i erotické časti, ktoré majú v týchto dielach svoje miesto
a ktoré boli v rozpore s konzervatívnou arabskou spoločnosťou. 

Je možné sa domnievať, že v tých časoch jestvovalo oveľa viac
ľudových románov ako sa ich zachovalo do dnešných čias. Arabskí
učenci chápali tieto rozprávania ako pôvodne historické diela, a preto
boli v tom čase veľmi znepokojení spleťou historických a vymyslených
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19 „Dalhama“ a Dū al-Himma sú staršie podoby mena hrdinky Sīrat Dāt al-Himma, ktorá je známa
aj pod názvom Sīrat Dalhama wa al-Baóóāl (Ott 2003: 444). Ďalšie detaily o tejto sīre pozri
Steinbach 1972.

20 Abū al-Éasan al-Bakrī bol údajne autor niekoľkých náboženských pojednaní, ktoré boli odsu-
dzované učencami ako Ibn al-Katīr a iní (Boaz 1993: 23).

21 Myslí sa tým Sīrat A‡mad ad-Danaf a ÓAlī Zajbaq. A‡mad ad-Danaf bol legendárny zlodej, kto-
rého vládnuci mamlúci v roku 1486 popravili. 



informácií. Je však pravdepodobné, že profesionálni rozprávači ponú-
kali publiku rozprávania, v ktorých si prispôsobovali historické fakty 
a kombinovali ich s fantáziou a nadprirodzeným, ako pravdivé príbehy,
o ktorých niet najmenších pochybností. Tvorcovia ľudových sijar však
nemali v úmysle zámerne protirečiť skutočným historickým faktom, len
si ich svojvoľne pretvárali podľa vlastných potrieb, a práve spôsob
úpravy histórie a jej prelínanie sa s ľudovou fantáziou robí ľudové
romány zaujímavými a príťažlivými. 

Ďalšia kritická zmienka o ľudovej sīre pochádza z pera právnika a
muftího al-Wanšarīsīho (1431 – 1508). Nachádza sa v je ho rozsiahlej
kompilácii andalúzských a severoafrických fatiev z 9. – 15. storočia.
Autor ľudové príbehy jasne odsudzuje a označuje ich reprodukciu a počú-
vanie za zločinné a protiprávne (al-Wanšarīsī 1981: VI. 70): 

… a niektorí sa spýtali na knihy hlupákov a histórie, ktorých nepravdivosť je
známa, ako história ÓAntara, Dalhamy, al-Hidžr, poézia, spevy a podobne, či sa
povoľuje ich predaj alebo nie? A odpovedal: „Nepovoľuje sa ich predaj, ba ani
pohľad na ne.“ A oboznámil nás aš-šajch Abū al-Éasan al-Baóarnī, že zakázal
prednášky o fatwāch Ibn Qaddā‡a. Niekto sa spýtal, či je dovolené stať sa imā-
mom tomu, kto počúva rozprávania o ÓAntarovi, a on povedal: „nie je mu
dovolený imāmat a ani svedectvo a podobné sa týka rozprávania o Dalhame,
pretože ide o klamstvo a ten, kto pokladá klamstvo za dovolené zákonom, je
klamár. A rovnako (sú na tom) knihy múdrostí astrológov.

Nepriaznivý prevládajúci názor konzervatívnych kruhov na arab -
skú ľudovú literatúru zostal nezmenený a reprezentoval oficiálny
postoj arabských učencov (aœ‡āb al-adab ar-rasmī) až do polovice 19.
storočia. Bolo to spôsobené veľmi silnou tenden ciou arabskej spoloč-
nosti, ktorá presadzovala oddanosť kultúre minulosti. Nešlo tu iba 
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o akúsi vieru, že ak sa dodržiavajú tradície, zachová sa i kultúra, ale 
o presvedčenie, že sila spoločnosti je závislá od sily a vplyvu tradič-
ných hodnôt (Ghazoul 1994: 28). Tento filozofický i ideologický trend
prenikol do všetkých sfér oficiálnej kultúry, vedy a vzdelania. Ľudová
epická tvorba sa však napriek zjavnému odporu učených kruhov naďa-
lej vo veľkom šírila, aj keď mimo sféry formálnej islamskej vzdela-
nosti. 

Najväčšiemu rozkvetu sa arabská ľudová literatúra tešila počas
mamlúckeho a raného osmanského obdobia, ktoré sa často označujú za
obdobia stagnácie vysokej literatúry. Toto obdobie bolo síce charakte-
ristické bohatou tvorbou, avšak väčšinou kompilačného charakteru,
ktorá bola pevne spätá so starými vzormi. V tomto čase sa arabská lite-
rárna elita nezhodovala s politicko-vojenskou vládnucou elitou, ktorá
bola cudzieho nearabského pôvodu, a väčšina jej predstaviteľov
neovládala arabský jazyk (Irwin 1995: 115). Z tohto pohľadu sa
hrdinské ľudové sīry vysvetľujú i ako prostriedok boja ľudu proti
nearabskej vládnucej triede. Ale do akej mierny môžeme naozaj hovo-
riť o tvorivej stagnácii? Znamená úpadok vládnucej triedy a tým aj
literatúry elity naozaj celkový úpadok literárnej tvorivosti? 

Ľudová a vysoká literatúra spoločne koexistovali v jednom prostre-
dí, a tak napriek všetkým nepriaznivým hodnoteniam ľudovej literatú-
ry a jej odsúvaniu na perifériu literárneho vyjadrenia, muselo nutne
dochádzať k vzájomnému prelínaniu, kríženiu a ovplyvňovaniu. V ľu -
dovej literatúre nachádzame veľa prí behov cestopisného charakteru, 
v ktorých sa opisy vybájených krajín prelínajú so zmienkami o sku-
točne existujúcich regiónoch. Skutočnosť, že predstavitelia klasickej
literatúry a učenej elity dobre poznali ľudové rozprávania a mnohé
ľudové motívy zaradili do uznávanej vedeckej literatúry potvrdzujú
niektoré správy zemepisca al-Qazwīnīho (približne 1203 – 1283). 
V jed nej autor citujúc ako zdroj „obchodníkov“ opisuje dobrodružstvo
Sindibáda námorníka (The Thousand and One Nights 1912: II. 6). 
Al-Qazwīnī spomína bujnú vegetáciu na chrbte zvieraťa ako i oheň
zapálený námorníkmi, ktorého horúčava spôsobí, že sa zviera rozhod-
ne ponoriť sa do hlbín mora. Jediný rozdiel v príbehu je ten, že 
v Sindibádovej verzii ide o obrovskú rybu a v al-Qazwīnīho podobe 
o veľkú korytnačku (al-Qazwīnī 1973:189-190). Podobne al-Qazwīnī
zaraďuje do svojho diela i opisy iných fantastických krajín ako napr.
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ostrovy Wāq al-Wāq (al-Qazwīnī 1969: 33). Na nich rastie údajne ovo-
cie majúce tvar mladých dievčat, ktoré vyrastajú zo stromov za vlasy.
Tento motív sa vyskytuje v ľudovej literatúre pomerne často a objavu-
je sa i v Sīrat Sajf ibn Dī Jazan. (1391 a.h.: I. 375).

Istú podobnosť je možné odpozorovať aj v uznávanom vysokom
prozaickom žánri maqāma. Je nespochybniteľné, že vznešené maqāmy
častokrát podávali v kultivovanom jazyku a v rý movanej próze (sadžÓ)
známe a medzi ľudom rozšírené anekdoty. Pomerne neznámy autor
Abū Muóahhar al-Azadī, o ktorom stredovekí životopisci okrem toho,
že žil približne v rovnakom čase ako BadīÓ az-Zamān al-Hamadānī
(968 – 1008), veľa nevedia, nám zachoval svoje dielo s názvom Éikā-
jāt Abī Qāsim. Niektoré z jeho ‡ikājāt22 o podvodníkovi Abú Qāsimovi
sú takmer totožné s al-Hamadānīho maqāmami, ktoré v tom čase ešte
nemohli byť chápané ako samostatný žáner. Nemôžeme sa však
vyhnúť otázke, ktorý z týchto dvoch autorov bol ten „prvý“ alebo či
obaja rovnakým spôsobom nepreberali tretí neznámy spoločný vzor
(Hämeen-Antilla 1998).

V maqāmach al-Éarīrīho (1054 – 1122), ktorý tento žáner pozdvi-
hol na piedestál arabskej prózy, nachádzame i zaujímavý charakter
rozprávača. Ten prechádza islamským svetom a rozpráva dobrodruž-
stvá hlavného hrdinu, ktorého stretáva za rôznych okolností. Al-Éarī-
rīho maqāma začínala slovami „‡addata al-Éārit ibn Humām“ (roz-
prával al-Éārit ibn Humām) a ľudová sīra formulkou „qāla ar-rāwī“
(rozprávač rozprával). Al-Éarīrīho maqāmy dokonca prejednávajú
témy o žobrákoch a podvodníkoch, ktorí sa objavujú i v ľudových roz-
právaniach, ale ponúkajú ich v prepracovanom vyumelkovanom štýle,
v ktorom je forma uprednostňovaná pred obsahom.

U iných diel predpokladáme opačný postup. Napr. základom ľudo-
vého románu o sultánovi Bajbarsovi boli zrejme kroniky egyptských his-
torikov, ktoré inšpirovali vznik ľudovej verzie. Je treba zdôrazniť, že
ľudová literatúra spravidla nepopiera svoj vzťah k „vysokej“ literatúre,
ba naopak, snaží sa ju napodobňovať a niekedy preberá dlhé „učené“
pasáže z teologických, právnických, historických alebo filologických
diel (Oliverius 1995: 361).
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22 Éikāja v tomto prípade neznamená ľudové rozprávanie, rozprávku, ale prozaický formu veľmi
príbuznú maqāme).



Medzi nadšených priaznivcov ľudových rozprávaní nepatrili len
obyčajní ľudia. Dôkazom schopnosti Tisíc a jednej noci fascinovať
vzdelaného človeka je známy historik moderného Egypta ÓAbd ar-Ra‡ -
mān al-Džabartá (1753 – 1826), ktorý sa tak nadchol týmto dielom, že
si dal prácu zušľachtiť jazyk jednej z kópií v je ho vlastníctve, vynecha-
júc alebo prepisujúc všetko, čo odporovalo dobrým mravom bez toho,
aby narušil vtipnosť diela a doplniac niečo od seba a niečo od iných lite-
rátov (Lane 1971: 127). Tu je dôležité skonštatovať, že pomerne dlhý
čas existujúce písomné podoby ľudových románov sa nepokladali za
literatúru.

Záverom tohto článku treba skonštatovať, že arabská literatúra by
sa nemala chápať v líniách prísnej dichotómie klasickej vysokej litera-
túry napísanej v spisovnom jazyku a ľudovej literatúry vytvorenej
nevzdelancami a zapísanej v dialekte. Je viac ako zrejmé, že sa tieto
dva literárne svety stáročia navzájom prelínali. Toto vzájomné ovplyv-
ňovanie prešlo bezpochyby vlastným zaujímavým vývojom, ktorý,
vďaka prílišnej koncentrácii na vysokú literatúru, doteraz nie je úplne
objasnený.
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Coexistence of Highbrow and Popular Literature 
in the Mirror of the Critical Opinions of Arab Scholars

S u m m a r y

The social structure of each society has a very profound impact on its over-
all cultural development including literature which is influenced by deep 
rooted traditions originated throughout centuries and shaped by religious and
moral values. This paper attempts to examine opinions of various Arab reli-
gious thinkers on Arab Popular Literature and popular story-telling. It covers
the period from the outburst of Islam till the post classical period consulting
apart from Holy Koran such Arab scholars as Ibn Hishām, Ibn Nadám, 
al-MasÓūdá, az-Zamakhshará, Ibn al-Jawzá, al-Maqrázá, al-Maèribá, Ibn Kathár,
as-Subká and many others. In this article Arabic literature is not regarded as
bipolar world of High and Low Literary activities, but as overlapping mutual-
ly interactive creative field with several examples to prove it (e.g. al-Qazwáná).
As the degree of this interaction throughout the centuries has not been tho -
roughly studied, some suggestions are offered to cast more positive light on
what is used to be perceived as decadent postclassical literary period. 
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