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Bústán je určen všem persky hovořícím národům a skupinám lidí, a jeho 
snahou je, aby se stal malým můstkem mezi těmito národy a lidmi, kteří 
mají rádi kulturu těchto národů. Na této cestě se spoléhá na výpomoc a 
spolupráci ze strany všech Afghánců, Tádžiků a Íránců, kteří pobývají v 
České republice nebo i jinde ve světě.  
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám odpověděli na naší výzvu o spo-
lupráci a zaslali do redakce svoje příspěvky.  

Redakce Bústánu 
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ak jsme vás informovali v minulém čísle Bústánu 28, že bude probíhat výstava „The World of 
Ancient Persia“ v British Museum v Londýně, po velice diskutabilním jednání mezi íránskou 
stranou a pořadateli výstavy o odvozu vystavených předmětů z Íránu, byla konečně 10. září 

výstava otevřena a hned na začátku vyvolala ohlas u odborné věřejnosti a znovu probudila otázku 
přehodnocení některých historických faktů. Nejvýstižněji to popsal umělecký šéfredaktor Sunday 
Times Waldemar Januszczak ve svém článku z 11. září 2005. 
Januszczak ve svém článku „Behind the Iran curtain - Za íránskou oponou” poukazuje na před-
měty ze staré Perské říše v Britském muzeu a odmítá historický popis doby uváděný historiky po-
sledních dvou tisíce let nazpátek, jako byl Herodotus, který zaznamenal války mezi Peršany a Řeky, 
a říká: „Tyto historické dokumenty se staly příčinou, že západní kultura během dvou tisíc let zaujala 
rasistický přístup plný pýchy vůči východní kultuře.“ Dále ve svém článku píše: „Jiná taková výsta-
va jinde ve světě už pomohla změnit názor lidí na události v dané zemi, a íránská výstava usiluje o 
to, aby se změnil názor návštěvníka na Íránce.“ Sunday Times píše: „Peršané jako umělci, stavaři, 
jazykovědci, tvůrci zákonů a svobodomyslní občané v oblasti náboženské problematiky byli ve světě 
prezentováni špatně a byli obviňováni. Důsledkem toho svět nepochopil správně tento národ.“ Podle 
názoru týdeníku je toto mylné pochopení příčinou toho, jak se svět chová vůči dnešnímu Íránu. Sun-
day Times vysvětluje staroíránskou kulturu, jak vyplývá z vystavených předmětů z doby Daria I. 
Píše: „Íránci využili rychlých jezdců na kárách k posílání zpráv a měli nejrychlejší spoje ve světě.“ 
Dále tento týdeník poukazuje na vystavené předměty a hodnotí sochařské umění tehdejšího Íránu 
jako souhru přesnosti a enormního citu pro detail. Píše, že tyto sochy jsou přirozenější nežli sochy 
egyptské, ale řecké sochy jsou ještě přirozenější, avšak pocházejí z mladší doby. Sunday Times při-
pomíná, že Persepole byla zruinována Alexandrem a ptá se, kdo je v této události „barbarem“. Tento 
týdeník závěrem chválí např. Kýrův kamenný nápis a další vystavené předměty, ale zároveň kritizu-
je, proč nebyly na tuto výstavu poslány předměty objemnějšího rázu, pokud cílem výstavy mělo být 
představení celé majestátní perské kultury ve srovnání s kulturou řeckou. Tento záměr nebyl bohužel 
vystavenými předměty docílen. 
he problem with history is not merely that history is bunk. Bunk we can deal with. The problem with 
history is that so many believe the bunk, and are persuaded by it to act and think in dangerous ways.  
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A perfect example is the impact on our world-view of the bunk about the Persians spouted by 
Herodotus, the “Father of History”, and therefore the original spreader of dangerous historical 
fictions. Remember that stuff you were taught at school about the noble Greeks taking on the 

wicked Persians at Marathon, and the chap running all those miles to Athens to announce the victo-
ry, thereby averting national disaster while simultaneously inventing an Olympic event? It never 
happened. Like Herodotus’s exciting account of Leonidas and his 300 spunky Spartans holding up 
the entire Persian army at Thermopylae, this is story-telling so florid and fantastical that Tolkien 
himself might have written it. Yet not only have we enthusiastically swallowed the self-serving na-
tionalistic imaginings of the ancient Greeks, we have allowed them to shape our entire fantasy of 
civilisation. Which is where it stops being funny.  
I read somewhere recently that the battle of Marathon was a more important event in British history 
than the battle of Hastings. Since the battle of Marathon was fought a few miles outside Athens, two 
millenniums before the invention of Britain, what can the writer have meant? He meant that by beat-
ing the Persians at Marathon, the plucky Greeks ensured 
the eventual triumph of the western world-view. It was at 
Marathon and Thermopylae that the myth was born of 
western reason and enlightenment taking on eastern bar-
barism and irrationality, and whupping them. It was in the 
Greek descriptions of the Persians that the ground was 
readied for 2,000 years of western racism and supercili-
ousness towards the East; and the terrible seeds of conflict 
were sown that continue to bear grim fruit today.  
I dwell on all this because it is the background to, and 
perhaps even the explanation for, a new British Museum 
display called Forgotten Empire: The World of Ancient 
Persia. Under the increasingly pointed directorship of Neil 
MacGregor, the BM is becoming noticeably keen to 
choose targets in the ancient world whose stories have a 
modern resonance. Remember last year’s Sudan exhibi-
tion, and how much light it shone on events in Darfur? 
This show has as its stated ambition a desire to change our 
perception of the Persians. As artists, architects, alphabet-
ists, law-makers, social innovators, religious liberals and all-round good ancient eggs, it says, the 
Persians have been misrepresented, misunderstood and traduced. That this misunderstanding contin-
ues in our relationship with Iran today is an implication that is well-nigh unavoidable.  
To prove it, the BM has created a burgundy-coloured treasure chamber for us, through which winds 
a tastefully twilit journey past various branches of Persian achievement. The opening room establish-
es the extent of the Persian empire — the largest the world had so far seen, stretching at its height 
from Egypt to India and beyond to central Asia — and introduces us to Darius I, the greatest of the 
Persian rulers. Particular stress is laid on Darius’s organisational abilities. He it was, we learn and 
see, who invented the concept of imperial coinage, with himself as “heads”. Under Darius, the Per-
sians established the fastest communication service in the ancient world, a proto-Pony Express, done 
with chariots, that carried news across the empire at staggering speeds. Religious and cultural toler-
ance was another of his more impressive attitudes. Then there was his enormous appetite for art.  
It was Darius who built the great city of Persepolis, from which two sizeable slabs of frieze, arranged 
in parallel, create a gauntlet of sculpture through which we pass at the show’s most dramatic chi-
cane. Persepolis was one of the true wonders of the ancient world, a fabulous palace city built on a 
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The British Museum has rightly tried to shed light on ancient Persia, but Waldemar 
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barely imaginable scale by craftsmen from around the empire. The finest frieze shows a long line of 
dependent races paying tribute to the Persian king: the Ionians have brought balls of wool, the Cap-
padocians horses, the Parthians donkeys and jars. An impressive assortment of subject peoples 
seemed to coexist happily enough in Darius’s empire. Learning to tell them apart is one of the 
show’s pleasures.  
Persian sculpture is distinguished by a taste for precision, a lightness of touch, a sense of fineness 
and a fascination with detail. More naturalistic than the Egyptian sculpture that it assimilated, less 
naturalistic than the Greek art that succeeded it, it invariably arrives at far more delicacy than we 
might have expected from the dark and bloodthirsty warmongers described by Herodotus. Persepolis 
was razed to the ground by Alexander the Great: who was the barbarian in that exchange? The sur-
viving fragments on show here are intermittently impressive. But I craved more.  
Back in the opening gallery, there’s an imposing life-size statue of Darius, or rather of his lower half, 
minus the head, which I took to be real, but which turned out to be a plaster cast created specially by 
the Tehran Museum. There are many such plaster casts on the journey: the two parallel friezes from 
Persepolis are casts as well; the entire show is a most marvellous advertisement for the skills of the 
plaster-cast-maker. But imagining Persepolis is not nearly as satisfactory as enjoying its true tex-
tures. It is among the smaller, more portable types of treasure — the drinking cups and amulets, the 
jewellery and figurines — that the show encourages proper aesthetic bliss. A gold drinking horn with 
a lion’s head vies with a life-size golden fish for the title of most gorgeous thing on display.  
The delicate negotiations that have been continuing with Tehran for several years over loans to this 
show, particularly of material from Persepolis, were disrupted recently by “events”: the recent elec-
tion in Iran of a hardline president and the resumption of Iran’s nuclear programme. It was touch and 
go whether Tehran would send anything at all. In the end, various small and wonderful treasures 
were released — among them the famous Cyrus Cylinder, which Persian propagandists like to de-
scribe as the first human-rights document — but not the larger and more imposing examples of Per-
sian sculpture that would have brought the show the quality it most misses: grandeur. The aim here 
is to rescue the Persians from the lower shelves of civilisation and reinstall them on the top shelf 
alongside the Greeks, where they belong.  
It is a splendid ambition that, alas, requires a more 
splendid show. Looking at plaster casts and learn-
ing from video screens is informative, but it simply 
does not bring with it the same aesthetic flutter that 
confronting actual treasures achieves.  
Another problem is the exhibition space itself, 
which is too small and cramped to inspire proper 
awe. Every time I enter the great waste of space 
that is Norman Foster’s Great Court, with that silly 
theme-parked version of the BM’s famous Read-
ing Room at the centre, I wish the museum could 
lavish that sort of scale on its exhibitions. Until it 
does so, it cannot hope to match the Royal Acade-
my in impact when it comes to the delight ful and 
crucial business of reassessing ancient civilisa-
tions.  
Forgotten Empire: The World of Ancient Persia is 
at the British Museum, WC1, until Jan 8, 2006 
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dělovací prostředky oznámily 8. září 2005 unikátní objev sošky perské bohyně plodnosti 
Anáhitá nedaleko Prahy. Podle nálezce, archeologa a orientalisty Petra Charváta, předčil tento 
objev i nález Věstonické Venuše. 

"Jde o sedící nebo poloklečící ženskou postavu v dlouhém plášti zelené barvy se zlatou kápí a patrně 
i zlatým náhrdelníkem, která si zakrývá tvář knihou anebo kodexem, případně dvojicí slonovinových 
destiček. Na spodní části plastiky, která evidentně měla mít podobu nějakého pečetidla, se nalézá 
erotický motiv," popsal sošku Charvát v Lidových novinách. 
Soška podle něj mohla být majetkem nějakého kmenového náčelníka a pochází z počátku sásánov-
ského období (226 až 633 po Kristu) pozdně starověkého Íránu. Archeolog odhadl její stáří na 4., 5., 
nanejvýš počátek 6. století. Soudí, že jde s největší pravděpodobností o vyobrazení íránské bohyně 
plodnosti a úrodnosti Anáhitá, která se za vlády Sásánovců těšila veliké oblibě a popularitě a docho-
valo se mnoho podob jejího vyobrazení. O pravosti sošky svědčí podle Charváta jak materiál 
(sádrovec), tak druh glazury i poměrně výrazná eroze povrchu.  
 

Týden nato byla tato zpráva dementována, protože se ozval člověk, který takovéto sošky vyráběl ve 
velkém množství a nepovedené kusy vyhazoval. Ale přesto definitivní slovo o pravosti nálezu padne 
až po výsledcích vědeckých rozborů. 
 

Přes všechny tyto skutečnosti je dobré, 
že se o takovéto velké bohyni mluví. Její 
historie spadá do období před více než 
pěti tisíci lety, kdy ji první árijci na úze-
mí dnešního Íránu považovali za bohyni, 
ale s příchodem zarathuštrovského nábo-
ženství poklesla z bohyně lásky a plod-
nosti na anděla lásky a plodnosti. Ale 
tento pokles hodnot nijak nezmenšil její 
váženost a důkazem toho jsou četné 
chrámy vystavené pod názvy Chrámy 
Anáhitá po celém Íránu. Největší z nich 
jsou z období vlády Achaimenovců, 
z nichž jeden je v Kángavaru v západní 
části Íránu s rozlohou 4,6 hektaru, a dal-
ší asi o tisíc kilometrů jižněji, v blízkosti 
Perského zálivu. 
 

Sošky s erotickými motivy z raného období před Kristem nebyly v tehdejší Persii nic neobvyklého. 
Většinou byly zhotovovány z různých materiálů, jako ze slonoviny, kamene a z pálené hlíny. Prav-
děpodobně existovaly i sošky ze dřeva, ale do dnešní doby se nedochovaly. Pečetidla měla tvar vá-
lečku, který se otiskával na podložku válením, nebo byla čtverhranná či kulatá, plochá.  
Ale co se týká pražské Anáhitá, je to prostorová soška, která znázorňuje koupající se bohyni 
s dlouhými vlasy, jež drží v ruce zrcadlo. U Peršanů je Anáhitá zároveň ochránkyní vody, proto v 
každém jejím chrámu byl velice mělký bazén, kterým protékala voda a návštěvník musel touto vo-
dou projít a takto se „očistit“.  
Vzhledem k rozsáhlosti Perské říše a čilým politickým a přímým obchodním vztahům se můžeme 
setkat s podobnými předměty z tehdejší doby v různých částech Evropy a Česká republika toho není 
výjimkou. Například v depozitáři muzea v Chrudimi můžete nahlédnout do sbírky starých sásánov-
ských a předsásánovských mincí.  
V pražském Národním muzeu rovněž najdete mince a další pozoruhodné předměty.                 R. M. 
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ylo, nebylo … Byl les, do nějž noha člověka ještě nevkročila. Až do dne, kdy opice, pavián, 
delfín, medvěd, lev, liška, vlk, levhart, slon, nosorožec, sup a husa, vybraní zástupci zvířat, 
uspořádali radu, aby prozkoumali úlohu samice v životě divokých zvířat (samozřejmě, v oné 

době se toto slovo ještě neužívalo). Odborné komise se připravily na valné shromáždění. Na jedné 
z dílčích schůzí se rozhodlo, že pozvou člověka a některá domácí zvířata, aby k této otázce přednesli 
různým komisím své úvahy. 

 

Delegace zástupců zvířat, jako byli osel a kráva za kopytníky, slepice a kohout za drůbež, kočka a pes 
jako zástupci savců, s člověkem ve svém čele a bednou plnou dokumentů se utábořila v koutu lesa. 
Zástupci ostatních zvířat se postupně chodili dívat na místo, kde tito pobývali. Člověk-muž seděl na 
ručně tkaném koberci, opíral se o sloupek stanu a kouřil vodní dýmku. Člověk-žena uklízela po do-
mácích zvířatech, krmila je a pro člověka-muže připravovala jídlo. Přijímala hosty, přinášela čaj, 
zametala, umývala nádobí a vodu se saponátem vylévala ke stromům. 

 

Když už se všechna zvířata vystřídala na návštěvě u člověka a jeho rodiny, uspořádala v noci tajnou 
schůzku. Nejstarší předsedající řekl: „Na základě došlých zpráv (a toho, co jsem i já sám osobně vi-
děl zblízka) vzbuzuje zde přítomnost člověka obavy. Pokud domácí zvířata, v jejichž čele je člověk, 
zůstanou ještě nějakou dobu v lese, všechny stromy uschnou. Ze všeho nejdůležitější je, že jednání 
člověka-muže s člověkem-ženou je neúnosné, má vliv na lesní zvířata a učí je špatnému chování. 
Jako důkaz mých slov je dopis od lva, který se chtěl zbavit obvinění, sepsaný pro výbor sestavující 
pravidla pro studii úlohy zvířat v přírodě, v němž čteme: „Je pravda, že nechodím na lov, tuto práci 
vykonává lvice a já jí pomáhám při jídle. Alespoň ji však nebiji a nevydávám příkazy k zabíjení a 
odstraňování svých bližních a…“ .   

 

Všechna zvířata kromě lva se rozhodla, že večer přepadnou místo pobytu lidí a vyženou je ven z lesa. 
Ovšem některá zvířata zašla dále a sežrala domácí zvířata i člověka. A od té doby dal člověk lesním 
zvířatům přívlastek divoká. 

Jak se zvířata stala divoká 
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Mohammad Javad Kheradmand - Kelk magazine 139 - 2003; př. V. Vojtíšková 
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Po radostné události narození dvojčat perského 
levharta v jihlavské ZOO v červnu tohoto roku  
přišla začátkem října zpráva a z Budapešti, že se v 
místní ZOO narodili tři zdraví levharti perští. Hned 
na to dorazila zpráva z Íránu, že se tam v horách 
rovněž objevila rodina perského levharta (yuz pa-
lang). A to si íránští zoologové mysleli, že už 
levhart na jejich území vyhynul. Tyto nádherné 
divoké šelmy jsou vysoce ohroženým druhem, pro-
tože je pytláci ve velkém lovili pro jejich nádherně 
vybarvenou kožešinu.  
V Čechách chovají dva levharty perské ještě v 
ZOO v Hodoníně.  

Radostná zpráva  



55 

antazie řeckého tragika Aischyla rozvinula nám v jeho „Peršanech“ úchvatný obraz, v němž 
se spojuje v básnické dokonalosti a dramatické působivosti nálada perského dvora po bitvách 
u Salaminy a Plataj s nestoudnou nacionální vypínavostí řeckou. Zatím co vdova po Dareiovi 

Atossa koná úlitbu u jeho hrobky, vyvolají dva starci ducha králova, aby mu oznámili katastrofu, 
kterou zavinil svou pýchou jeho syn XerXes. Stín šáhův se hrozí nářků a vrací se posléze do říše 
mrtvých s mravním naučením, že nemá člověk příliš pyšně pozvedati hlavu, protože pýcha nese 
v sobě klas viny, zralý ke žni. 
        Mnoho se přihodilo v historii mezi touto fiktivní scénou a nastoupením velkého Dareia. 
        Máme-li věřit Herodotově povídce, dostal se tento perský velmož z poboční větve dynastie 
achaimenovské na trůn velmi originálním 
způsobem: dosadilo ho totiž zařehtání jeho 
koně, o což se zasloužil věrný podkoní, kte-
rý již tehdy znal podmíněné reflexy. Situa-
ce, za které se toto přihodilo, byla pro říši 
perskou velmi nepříznivá. Uchvatitel trůnu, 
domnělý syn Kýrův Bardija, takto médský 
mág, odstranil vládu achaimenovskou, ne-
vytáhl paty z harému a získal si poddané 
odpuštěním daní na tři roky. Peršané však 
stejně daně neplatili a byli naopak z dávek 
podrobených národů živi. Proti uchvatiteli 
zapředlo sedm velmožů spiknutí; mezi nimi 
byl i Dareios. Jeden z nich zjistil prostřed-
nictvím své dcery-královny, že uchvatitel 
má uříznuté uši a že není pravým synem 
Kýrovým. To jim dodalo odvahy k činu. 
Vpadli do médské tvrze Sikajauvati, kde 
lžikrál přebýval, a po urputném zápase 
s jeho mágy ho 27. října r. 522 zabili. Umlu-
vili se, že ten z nich bude panovati, jehož 
kůň první při východu slunce zařehtá. Sa-
mozřejmě musel zařehtat kůň Dareiův. 
        Vláda dynastie byla obnovena, ale král 
stál před svízelným úkolem: obnovit říši, 
která se v té době rozpadla. V různých kra-
jích vystoupili nápadníci trůnu a sebrali svá 
vojska. Jeden z nich v Persii se vydával 
dokonce za pravého Bardiju. Dareiovi se 
však podařilo pomocí věrných vojevůdců a 
většiny oddaného lidu perského obnovit 
jednotu říše a stát se tak druhým zakladate-
lem perské velmoci. Uchvatitelé byli zajati, 
zmrzačeni a ukřižováni před branou paláce. 
Dareiovo jméno se právem objevuje nejčas-
těji v dějinách staré Persie. Dokonce zůstalo 
zachováno i v náboženské zarathuštrovské 
tradici, která jinak o Achaimenovcích skoro 
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nic neví. Za jeho vlády, která trvala třicet šest let, rozvinula se stará perská kultura – arci vlivy okol-
ních vzdělaností – jak na poli umění výtvarných, tak i v písemnictví. Král dal stavět nádherné paláce 
ve svých sídelních městech, hlavně v Susách a Persepoli, dal zvěčnit své úspěšné podniky 
v nápisech, z nichž se jen několik málo zachovalo. Nejslavnější, nejdelší a jazykově i historicky nej-
cennější, je nápis na skále v Bísutúnu, který líčí poutavě konec Kambysův, povstání Lžibardijovo, 
potlačování ostatních vzpour a sjednocení říše. 
        V Susách zbudoval Dareios nádherný palác, na němž pracovali nejlepší řemeslníci všech pro-
vincií: Babylóňané dodali cihly, Libanon cedry, Afghánistán a Kirmán cenné dřevo, Sardy a Baktrie 
zlato, Sogdiana křišťál a kornalín, Chórazm tyrkys, Egypt stříbro a eben, Núbie, Indie a Afghánistán 
slonovou kost, Elam kamenné sloupy. A tak Dareios v stavebním nápise oslavil zdatnost svého pra-
cujícího lidu, bohatství své říše a hlavně svou nádherymilovnost. Říši svou nejen upevnil, nýbrž i 
rozmnožil. Sahala od indického Pandžábu až do Lybie, od jezera Aralského až do Núbie; koho by 
dnes mohlo napadnout, že hranice perské šly v Evropě dokonce přes dnešní Jugoslávii! Právem praví 
v jednom svém nápise: „Kopí perského muže došlo daleko.“    
Sám je vzorem vojáka; praví jinde: „Obratný jsem jak rukama, tak nohama, jako jezdec jsem dobrým 
jezdcem, jako lučištník jsem dobrým lučištníkem pěšky i na koni, jako kopiník jsem dobrým kopiní-
kem jak pěšky, tak i na koni.“ Je třeba podotknout, že perská šlechta se celkem ničím jiným nezabý-
vala než cviky válečnými a službou ve vojsku, ve správě a na dvoře. Dareiovi patří také zásluha, že 
vytvořil nádherný dvůr, důstojný velkého impéria. Ovšem tato instituce se pomalu již za jeho vlády 
stala zdrojem velkých nepříjemností pro říši. Tam se rozvíjely pletichy mezi královnami, harémový-
mi dámami, velmoži, usilujícími o královskou přízeň a kariéru, eunuchy, lékaři, gardisty, otroky, 
vezíry i kněžími, a z těchto piklů vzcházely vraždy králů, palácové převraty a jiné nežádoucí zjevy. 
         Silná osobnost Dareiova držela na uzdě všechny poddané. Postaral se o správní rozdělení říše, 
jmenoval satrapy a velitele jednotlivých provincií, kteří měli jako hlavní úkoly pečovati o vojsko a 
sbírání daní. Herodotos nám podává seznam dodávek jednotlivých krajů; sešlo se toho ročně do krá-
lovské pokladny dosti, podle přepočtu na německou měnu z r. 1900 na 76 miliónů marek. Bylo by 
třeba jen pro zajímavost zmíniti se o tom, že 
dal stavět v Egyptě průplav, který spojoval 
Nil s Rudým mořem, a že dal poprvé pro-
zkoumat svým námořníkem, Řekem Skyla-
kem, tok řeky Indu. 
        Za jeho slavné vlády našly se arci i 
národové, kteří se nehodlali sklonit pod jeho 
žezlo. Byli to jihoruští Skythové, proti kte-
rým podnikl neúspěšnou výpravu, vyšper-
kovanou brzy skythskou tradicí o varovném 
daru krále Idanthyrsa, myši, žábě, ptáku a 
svazku šípů. Peršané se zachránili z nehostinných krajů ústupem. Ne tak bylo tomu v konfliktu 
s Řeky, kteří urazili jeho majestát podporou maloasijských řeckých vzbouřenců. Při pokusu potrestat 
Athéňany za jejich opovážlivost zůstalo na marathónském poli na šest tisíc Peršanů. Když proslulý 
běžec Feidippides doběhl na athénské náměstí a doprovodil své zhroucení slovem Nenikékamen, 
jsme vítězi, byl tento památný výrok symbolem boje východního impéria s kolébkou evropské kultu-
ry; nepatrná bitva u Marathónu byla dobře charakterizována Rankem jako „plna budoucnosti, vážné 
slovo osudu“. Ona spolu s povstáním v Egyptě zkalila asi i poslední léta panovníka, který byl vzo-
rem despoty s častými záchvaty velikomyslnosti. 
        Obraz perské civilizace by nebyl úplný, kdybychom se nezmínili ještě o tom, že Dareios byl 
zakladatelem pošty a budovatelem prvních dokonalých silnic. Nejdelší taková cesta vedla ze Sard do 
Sus a byla střežena hlídkami. Rychlý kurýr ji urazil za šest dní. Dějiny Persie po Dareiovi jsou již 
jen pomalým sestupem ze slávy a trpkým zápolením s kolosem hospodářsky i národnostně těžko 
zvladatelným. 
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ranian Nuclear activities started by the establishment of the Atomic Center of the Tehran Uni-
versity in 1968. NPT entered into force in Iran in 1974, the same year in which The Atomic 
Energy Organization of Iran (AEOI) was established. At that time, western countries were 
competing with each other in bids on nuclear fuel cycle, including enrichment, in Iran. 

After the victory of the Islamic Revolution in 1979, the nuclear weapons were deplored by 
Iranian leaders in different occasions. Notwithstanding during the last 26 years, Iran has spared no 
effort in cooperating with the International Atomic Energy Agency (IAEA) as far as its commit-
ments under the NPT is concerned, Iran strife for achieving self-sufficiency in producing nuclear 
energy for peaceful purposes has not been tolerated by certain countries. This intolerance and oppo-
sition has been continued during these years and a clear instance of such an attitude is manifested by 
the IAEA resolution adopted on 24th September 2005.   

Viewing purely from the technical and legal aspects, it could fairly be concluded that the 
international community has been, to a great extent misled with bias, politicized and exaggerated 
information on Iranian nuclear programs and activities. Iranian nuclear issues which should have 
been dealt in a purely technical manner within the framework of the IAEA, has been politicized. 
What deserves to be underlined is the fact that as a full-fledged party to the NPT, Iran is entitled to 
development, research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes. Furthermore 
because of reasons including the following, Iran is convinced and determined to continue its peaceful 
nuclear activities under the IAEA Comprehensive Safeguards: 
• The average increase in electricity demand 8.37 p.a. in the past two decades; 
• over 91% electricity generation was based on fossil fuel during past two decades; 
• Merits in processing of fossil fuel instead of burning it in electric plants (Petrochemicals, …); 
• Probable further increase in prices of fossil fuel in the coming decades; 
• Advantage of nuclear energy regarding the environmental impact (Pollution, Greenhouse Effect). 
Bearing in mind the past bitter experience of lack of legally binding assurance of supply and the 
huge investment on indigenous nuclear fuel cycle, the achievement in this field during 25 years of 
deprivation and sanction. 
 

In spite of all above-mentioned points, Iran keeps the door open for future talks and further 
understanding reached provided it is based on equal terms and unbiased approach and within the 
framework of NPT and the IAEA statute. 
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rvní tucet tančíků opustil Slaný 17. srpna 1936, 
dalších 15 se expedovalo 21. září a 21 vozů         
3. listopadu téhož roku. Prototyp Praga AH-IV byl 
podle podmínek smlouvy poslán do Íránu jako 

školní pomůcka a dva zbylé sériové stroje se vinou de-
fektních motorů dokončily opožděně a expedovaly se až 
v průběhu roku 1937. Přesto, že kulomety pro všechny 
tančíky vyrobila Československá zbrojovka v Brně již v 
průběhu června a července 1936, a jejich rektifikace ve 
vozech proběhla brzy na to přímo v závodě, následně se 
demontovaly a odesílaly spolu s municí odděleným trans-
portem. 

Až do léta 1937 montéři ČKD, Škodových závodů a brněnské Zbrojovky působili intenzivně v 
Íránu, aby odstranili některé závady, které se projevily teprve za provozu tančíků v drsném prostředí 
i díky neurvalé obsluze ze strany íránských vojáků, naprosto nedotčených technickým vzděláním. 
Praskaly a tekly chladiče od radotínské firmy Flieder, drobné závady se vyskytovaly i v elektroinsta-
laci. V průběhu relativně krátké doby se však Íránci zacvičili v obsluze těchto nových bojových pro-
středků a přes jistou opozici konzervativní části důstojnického sboru se situace dostávala do normá-
lu. Po definitivním převzetí vozidel zákazníkem došla na bankovní účet ČKD poslední splátka celko-
vé částky 253 745 liber. Nepřišel zkrátka ani pařížský zástupce ČKD Oplatek, který stál u zrodu to-
hoto obchodu, neboť si mohl připsat na své konto 3161 liber (měl provizi i ze zisku zbrojovek). 

Stotisícová íránská armáda v roce 1938 měla ve svém stavu sedm divizí a několik samostatných 
pluků. Počátkem tohoto roku vznikl plán vyzbrojit každou divizi 25 tančíky a stejným počtem leh-
kých tanků, pluky pak měly dostat po šesti vozech menší kategorie. Pro ČKD by realizace plánu 
znamenala objednávku dalších 300 tančíků Praga AH-IV, tentokrát již ve vylepšeném rumunském 
provedení s převodovkou Wilson. Ovšem nedostatek finančních prostředků a vojensko-politický 
vývoj v Evropě zabránily firmě ČKD realizovat tento velmi lukrativní tankový obchod. Obchodní 
jednání s íránským zákazníkem probíhala sice až do roku 1940, ale bez hmatatelného výsledku. 

Íránský šáh Réza byl již od konce 30. let 20. století příznivě nakloněn Německu a to samozřejmě 
z tohoto vztahu notně těžilo. Německé firmy bystře pronikly na íránský trh, což se m.j. projevilo i v 
tom, že tančíky Praga AH-IV a tanky Praga TNH byly v roce 1940 dovybaveny radiostanicemi Tele-
funken. Tím se jejich komunikační možnosti výrazně zlepšily. Za války nemohli Spojenci nečinně 
přihlížet tomu, jak Němci získávají politický vliv v této citlivé oblasti bohaté na naftu. Proto 25. srp-
na 1941 koordinovaně překročila sovětská a britská vojska íránské hranice a nastolila zde pořádek, 

aniž by se střetla s jednotkami šáhovy armády. Vlády nad Íránem se 
ujal anglofilský syn panovníka a armáda zůstala mimo hru, aniž by 
jí okupační vojska odzbrojila. 
Československé tančíky a lehké tanky pak zůstaly ve službě íránské 
armády ještě nejméně 12 až 15 poválečných let, ale bližší údaje o 
jejich dalším osudu nejsou k dispozici. Poslední kontakt firmy ČKD 
s íránským zákazníkem je datován rokem 1947, kdy se starý známý 
generál Ismail Khan opět objevil v Československu, aby navázal 
přerušené styky se zdejšími zbrojovkami. Při té příležitosti byl na 
ČKD vznesen požadavek na dodávky náhradních dílů pro tančíky 
Praga AH-IV a lehké tanky Praga TNH. Firemní dokumenty však 
nepotvrzují, že by tato zakázka byla vyřízena. 

 

Pro zájemce o bližší informace k tomuto tématu doporučujeme monografii Vladimíra 
Franceva Exportní tančíky Praga, která vyšla v nakladatelství  MBI v r. 2004. 
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„Nad všemi léčivými drogami, které rostou v Persii, je v první řadě galbanum, které roste v horách 
vzdálených na sedm nebo osm mil od Esfahánu.“ 

Chardin: Cestování po Persii 
 
o vlastně galbanum je? 
Galbanum (pers. báríja, bárzad) je nepatrně hořce vonící gumová 
pryskyřice, získávaná z kořenů ločidla galbanového z několika druhů 

asijských okoličnatých rostlin, hlavně z obecných Ferula L. a Dorema Don.  
Jak galbanum účinkuje.  
Obsahuje celou řadu regeneračních látek. Působí jako psychický stimulant, 
silně uvolňuje a uklidňuje, je vhodné k meditaci, potlačuje premenstruační 
syndrom, má hojivé a čistící účinky na pleť, také se používá při nemocech 
vlasové pokožky, jako jsou lupy nebo lupenka. 
Výskyt a využití. 
Pryskyřice Ferula gumosa (galbanum) se v Persii používá už čtyři tisíce 
let. Místa výskytu této výjimečné endemické íránské odrůdy jsou úzce spjata s množstvím dešťo-
vých srážek a hlavně s tamní obvyklou zimní mlhou. V průběhu posledních desetiletí byl malý vý-
skyt této suroviny důsledkem dramatického nárustu falšování. V současné době je různými obchod-
ními cestami nabízeno na evropském trhu více než pětinásobné množství galbana, než činí skutečná 
těžba v Íránu! Příčinou tohoto politováníhodného faktu je záměna pravého galbana za syntetické 
náhražky s vlastnostmi původního produktu. Byly identifikovány mezinárodní sítě, které vědomě 
falšování provádějí. Dokonce se u nich prokázalo, že záměrně falšují množství rostlinných léčivých 
surovin a vědomě riskují možné dopady na zdraví spotřebitelů. Němečtí výzkumníci z CNRS 
(Centre National de Recherche Scientifique) provedli výzkumný projekt zaměřený na objasnění situ-
ace kolem galbana v Íránu. V Chórásánu, Elburzu a Zagrosu, třech velkých geografických územích, 
byla provedena identifikace a rozlišení podle jejich geologie a klimatických podmínek. Kromě těchto 
tří oblastí odebral Georges Betti k analýzám velké množství vzorků k botanicky přesné identifikaci 
souborů Ferula gumosa. Vedle toho byly odebrány vzorky typických padělků, které byly použity 
jako referenční srovnávací vzorky pro identifikaci typických znaků – markérů– obchodovatelného 
galbana. Analýzy umožnily rozpoznat vedle zjevné proměnli-
vosti mezi odrůdami také některé znaky podvrženého falšova-
ného galbana, což má za následek vážné důsledky pro íránské 
oblasti, které jsou na obchodování s galbanem ekonomicky 
závislé. 
Pryskyřice Ferula galbaniflua se využívá ve voňavkářství. 
Dává příjemnou aromatickou, po listech a zeleni vonící, jem-
nou balzámovitou prchavou silici. Používá se jako složka 
do parfémových bázích všech typů – orientálních, dřevitých, 
lehce svěžích i květinových. Její původní výskyt spadá 
do oblastí Středního Východu a Západní Asie. Ke komerčním 
účelům se pěstuje v Íránu, Turecku, Afghánistánu a Libanonu. 
Destilace se obvykle provádí v Evropě a USA. 
 

Galbanum - vzácná perská rostlina 
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Historie.  
Galbanum, zaměňované někdy s podobnými pryskyřicemi, je známé a používá se od starověku. Ety-
mologie slovo (řec. khalbáné, Bibl. heb. helběna, souvisí se syr. halběnitá, sum. baluhu; viz. Ebn 
Maymún, Meyerhof¨s comm., čís. 339, str. 170 a Leveyho pozn. 30 v Kendí, str. 239-240) zařazuje 
do oblasti Blízkého Východu a Středního Východu, kde se galbanum vyskytuje. Galbanum je zmíně-
no i v Bibli (Exodus 30.34-35) ne jako léčivo, ale jako součást posvátného kadidla určeného 
k vykuřování v modlitebně. Pliny a Dioscorides zmiňují jako naleziště rostliny starodávnou Sýrii. 
Galbanum bylo široce používáno k lékařským účelům ve starověké Mezopotámii (Levey, ibid.). Ne-
zachoval se žádný přímý doklad o jeho užívání v předislámské Persii; ačkoli čínská výpůjčka slova 
p´i-ts´i (která může být přepsána jako bit-dzi, bir-zi nebo bir-zai) je považována za vyjádření ze 
Střední Persie bírzay „galbanum“, které bylo dováženo za vlády Sásánovců do Indie a odtud do Číny 
(Laufer, str. 363; hind. beríja – pers. báríja, dosud nejběžnější název této substance v Persii). 
Rostliny, z nichž se galbanum získává a jejich rozšíření. 
Je zde možná záměna  nebo nejistota, jež se týká vlastností (barvy, chuti, vůně, léčivých účinků) 
galbana,  zařazení rostlin i pozdějších nalezišť. Záměna vyplývá hlavně z větší či menší podobnosti 
galbana s jinými pryskyřicemi, které dávají některé další okoličnaté rostliny, např. sagapenum (z 
Ferula persica Willd.; sagbínaj) asafetida (z F. Assa-foetida L.; ang / jodán nebo anqoza), opopanax 
– moračina n. panaxová guma (z Opopanax  chironium Koch; gáv-eír / jáveír) a  komá (z F. oopoda 
Boiss. a Buhse). 
Dánský lékař Johann L. Schlimmer, který 
asi kolem patnácti let praktikoval a vyučo-
val medicínu v Persii ve druhé polovině 19. 
století, identifikoval galbanum a jeho rostli-
ny v Persii. Jeho spolehlivé poznámky jsou 
cennou výpovědí: „Galbanum je známé 
perským lékárníkům pod různými názvy – 
qásní, bárzad, báríja a vaaeá, ale pod těmi-
to jmény jsou směšovány dva rozdílné dru-
hy galbana produkovaného dvěma velmi 
odlišnými rostlinami: První tři názvy jsou 
synonyma pro hnědý produkt Ferula galba-
niflua Buhse (= F. Gummosa Boiss.), nale-
zený kromě jiných míst v Deh-e Gerdú (na 
cestě do Šírázu), v horách Sávoj Bolág 
(mezi Teheránem a Qazvín) u Karaqa a 
Sáva (kde ho sbírají vesničané, přesněji 
řečeno jeho šťávu, pod názvem bálanbú), a 
v údolí Láru v pásmu hor Alborz. A naproti 
tomu vaaeá je žlutobílý produkt okoličnaté 
rostliny Dorema Ancheri Boiss., se kterou 
se setkal Dr. J. Buhse z Rigy v nízkém po-
hoří blízko Raaem, v Šáhrúdu.“ 
Stejně tak jako u nalezišť ve starověké Me-
zopotámii podle antických autorů, pozna-
menává Meyerhof (ibid.), že „většina nale-
zišť těchto výnosných rostlin galbana se 
nachází v centrální a východní Persii, 
v Afghánistánu a pod., odkud bylo gal-
banum dováženo do Sýrie a Palestiny.“ 
Perská a místní (krajová, nářeční) jmé-
na. 
Dodatky k typickému názvu báríja: místní 
názvy jako qásní (Azeri turecké) a bálanbú, se dosud zaznamenávají v moderních pramenech (např. 
Hooper, str.118-119, Parsa, str.81). Nyní zastaralé starší názvy zahrnují bárzad s variantami bírzad, 
bírza(y) (autor Borhán-e qáte, ed. Moín, I, str.334, nesprávně vyjádřil bárzad jako arabizovaný tvar 
bírzad). 
Použití galbana jako léčiva. 
Nespočetná použití jako léčivo vzpomínaná pro galbanum v islámských pramenech (např. Abú 
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Mansúr Mowaffaq Heraví, s.v. qenna, str.256; Íbn Síná, bk.2, str.706-707, s.v. qenna; Tonoká boní, 
str.140) pocházejí hlavně od řeckého lékaře a bylináře Dioscorida (bk.3 Ar. Tr., č.78, str. 279-280, 
Eng. tr., č.97, str.330-331), s méně důležitými přídavky nebo vysvětlivkami. Mohou se shrnout ná-
sledovně: Použití vnější (k obkladům, inhalacím, k desinfekci vykuřováním, atd.), je to lék 
k urychlení menstruace a podporující potrat; hodí se na epilepsii, hysterii, závratě, na bolesti zkaže-
ných zubů, na vředy, na pihy, na hemeroidy; a (při vykuřování) je to repelent proti hmyzu. Použití 
vnitřní, je vhodný na chronický kašel, při dýchacích potížích, astmatu a křečích; (s vinným ostem a 
myrhou) se podává jako protihorečnatý lék; (s medem) jako ledvinový deobstruent; je také dobrý při 
slabosti žaludku, jater a sleziny. Náhražkami galbana jsou sagapenum („pětinásobek hmotnosti gal-
bana“) nebo opopanax tj. panaxová guma n. moračina („1/4 jeho hmotnosti“, Tonoká boní, str.140).  
Novodobé použití a export. 
Hasan Karímí Alízaí a Mohammad Rezá Mahjúb v r. 1364 (1985) s politováním poukázali, že 
„ačkoliv báríja je tonizující stimulant, a působí antikatarálně a protikřečově, bylo v současné době 
jeho používání v interním lékařství zapomenuto.“ Podle nich rostlina galbanum je a byla používána 
jako píce pro dobytek („protože ošetřovatelé dobytka věří, že tyto rostliny zvyšují množství a kvalitu 
kravského mléka“) a guma je exportována do některých cizích zemí, kde se používá hlavně ve vo-
ňavkářství a částečně ve šperkařství (k výrobě speciálního bezbarvého lepidla na úpravu drahých 
kamenů). 
Postupný pokles exportu galbana je přičítán následujícím příčinám: přísnější vládní kontrole místní-
ho nesmyslného vytěžení rostlin galbana (mimochodem, toto bezohledné vytěžení mělo za následek 
obrovské narušení ekosystému v zasažených oblastech); vývozu surového nezpracovaného galbana 
nestandardní formou, a tudíž z toho plynoucí zbavení vlády ekonomické přidané hodnoty 
(neexistence jediného zpracovatelského závodu na zpracování galbana a kozince); a zcela chybějící 
manažerská instituce, jež by udělila pronájem místním obyvatelům a podnikatelům na sběr galbana 
v určitých oblastech země. 
 
Galbanum v parfémech světových značek: 
(firma – parfém, rok představení, zařazení do stupnice odpařování – svrchní tón, střed, báze) 
 
L' ARTISAN  PARFUMEUR – Premier Figuier, 1994, svrchní tón 
PARFUMS  BALMAIN – Vent Vert, 1945, svrchní tón; Ivoire, 1979, svrchní tón 
BOUCHERON – Boucheron, 1988, svrchní tón 
CARTIER – Must de Cartier, 1981, svrchní tón 
CARVEN  PARFUMS – Ma Griffe, 1946, svrchní tón 
CHANEL – Chanel No 19, 1970, svrchní tón 
CROWN  PERFUMERY – Marechale 90, podruhé v roce 1994, svrchní tón 
PARFUMS  CHRISTIAN  DIOR – Miss Dior, 1947, svrchní tón 
ESCADA – Escada, 1990, svrchní tón 
ROMEO  GIGLI – Romeo di Romeo Gigli, 1991, svrchní tón 
PARFUMS  GRÈS – Cabochard, 1958, svrchní tón 
PARFUMS  LELONG – Indiscret, 1936 a znovu 1997, střed 
PARFUMS  LOEWE – Aire Loewe, 1992, svrchní tón 
NICOLE  MILLER – Nicole Miller, 1993, báze (opopanax) 
MOLINARD – Molinard de Molinard, 1980, svrchní tón 
OSCAR  DE  LA  RENTA – Oscar, 1977, báze (opopanax) 
PARFUMS  YVES  SAINT  LAURENT – Opium, 1977, báze (opopanax) 
 
Na závěr přirovnání:  Lásku můžeme přirovnat k vůni  vzácného parfému — omamná a prchavá. 

BÚSTÁN 
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 „Co máš, to ti nikdo nevezme“ 
 

Jistý věřící klečel v mešitě, hluboce pohroužen v modlitby. Jinému modlícímu padly do oka 
jeho boty krásné, umělecky tkané boty a předstvil si, jak by to bylo krásné, kdyby patřily jemu. Od 
myšlenky  ke skutku čato nebývá daleko. Druhý muž se posunul zezadu k prvnímu a pošeptal mu do 
ucha: „Víš přeci, že když jsi obutý, tvá modlitba nedojde božího sluchu.“  Věřící přerušil modlitbu a 
stejně nenápadně pošeptal do ucha druhému: „Když má modlitba nebude vyslyšena, zůstanou mi 
aspoň boty !“ 

 

„Půlstoletí zdvořilosti“ 
 

Starší manželský pár slavil po dlouhých letech manželství zlatou svatbu. Při společné snídani 
se žena zamyslela: „Padesát let jsem neustále brala ohled na svého manžela a vždycky mu nechávala 
křupavou vrchní část žemle. Dnes  si chci této pochoutky konečně dopřát také já“. 

     Namazala si vrchní část žemle a spodní podala muži. S překvapením viděla, jak je potěšen, 
políbil jí ruku a řekl: „Moje milovaná, toto je pro mě nejšťastnější chvíle celého dne. Přes padesát let 
jsem nesnědl sousta ze spodního dílu žemle, který mám nejraději. Vždycky jsem si myslel, že ho 
musíš dostat ty, protože ti tolik chutná“.  

 

„Když nebude voda pro mě, bude chléb pro tebe“ 
 

    Bohatý muž povolal chudého studnaře, aby mu vykopal studnu. Po nějaké době studnař páno-
vi řekl: „Pane, tady žádná voda nebude“. Sedlák odpověděl: „ Nevadí, pokračuj ve své práci“. Po 
nějaké době studnař znovu opakoval : „Pane, tady žádná voda nebude“. Sedlák odpověděl: „Nevadí, 
pokračuj ve své práci. Když nebude voda pro mě, bude chléb pro tebe“. 

 

„Před sebou neutečeš“ 
 

Jeden muezzin, který každý den několikrát svolával z věže minaretu věřící k motlitbě, rozbě-
hl se jednou s křikem ulicem města Šíraz. Jeho hlas se rozléhal široko daleko. Udiveni zajímali se 
kolemjdoucí, proč tak utíká. Sotva popadaje dech, odpověděl jim muezzin: „Slyšel jsem, že můj hlas 
zní krásně z dálky, tak se mu snažím utéct, abych si ho mohl poslechnout“. 

 

„Dobrá výměna“ 
 

   Jedna žena se ptá své nejlepší přítelkyně, jak se daří jejímu poslednímu ctiteli, bohatému starší-
mu muži. Přítelkyně jí odpoví: „Myslím, že dobře. Dohodli jsme se na výměně. Ze začástku já měla 
zkušenosti a on měl peníze. Teď mám já peníze a on zkušenost“. 

 

„Drahocenný šperk“ 
 

  Naplněn hrdostí ukazoval muž příteli překrásný náhrdelník, který koupil pro manželku. Pří-
teli vyrazila nádhera a drahocennost šperku dech. Když se vzpamatoval, řekl: „Na tvém místě bych 
své ženě nekoupil náhrdelník, ale rovnou auto.“ „To bych taky udělal,“ opáčil muž, „ale nepravé 
auto ještě nikdo nikdy neviděl“. 

BÚSTÁN 

Perská kultura jako jedna z nejstarších kultur se za svého tísiciletého vývoje zdokonalila i v oblasti 
mezilidských vztahů a filozofie denního života. Používáním zjednodušených životních náhledů na svět 
popisovala velké moudrosti pomocí různých tvarů podobenství. Bústán pro své čtenáře připravil 
jejich vydávání na svých stránkách na pokračování. 
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avazujeme na předchozí čísla Bústánu a představujeme dalšího autora z devíti malířů, kteří 
vystavovali svá díla ve vybraných teheránských galeriích pod záštitou svazu íránských malí-
řů. Tyto výstavy začaly 22.1.1384 a skončily 7.4.1384 (únor 2005 až květen 2005).  Díla 

těchto autorů byla vystavována postupně na těchto místech: 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Přehled 
díla Kalantariho Parvize 

Kalantari je nejstarší malíř v této skupině vystavovatelů. Jako mladý 
student ilustroval historické a zeměpisné knížky. Láska k íránské 
historii a íránské satiře vydechuje z celé jeho umělecké tvorby. Před nástupem na fakultu  pracoval 
jako grafik v různých reklamních agenturách. Ilustroval íránské učebnice a dokonce některé afghán-
ské. Podle listiny vydané Svazem dětské knihy, Kalantari doposud vyzdobil svými kresbami 26 knih 
pro děti a mládež. Kalantari se řadí do skupiny íránských umělců, kteří byli fascinováni moderním 
uměním a on tuto lásku využil a ve svém díle pozvedl íránskou kulturu. V další etapě se zamiloval 
do nomádského způsobu života a rok pracoval na námětech z nomádského prostředí. Výsledkem 
toho byla kolekce s názvem Spolu s nomády. Z této kolekce byl vybrán jeden obraz, který byl vy-
dán jako speciální poštovní známka pro Organizaci spojených národů. V díle Kalantariho jsou všude 
přítomny prvky perského původu. V té době začal ve svých malbách používat jíl smíchaný se slá-
mou, stejný materiál, jaký se často používá jako stavební materiál na venkovská stavení. Vedle pra-
coval s různými dalšími materiály, jako jsou textil, mince, zámky, keramika a pod. a tvořil z nich 
koláže. V další etapě jeho tvorby , která byla pod vlivem atmosféry íránské pouště, používal při mal-
bě žlutou barvu, která je v poušti všudypřítomná a občas k ní přidal modrou barvu íránských kachlí-
ků. V dílech z tohoto období nejsou zobrazováni lidé, ale dá se z nich vycítit teplo života, které vy-
chází ze stínů zobrazených domů. Kalantari se vyjadřuje ke své moderní práci takto: „Já rozmístím 
některé prvky ve svých malbách a vytvořím z nich hádanku, kterou může pozorovatel luštit podle 
svých pocitů a nálady. Často využívám jako téma svých děl staré perské romance, které však bohu-
žel v dnešní době neexistují“. Kalantariho soubor Koláže zahrnuje skupinu pod názvem Television. 
Nejznámější z této skupiny jsou díla Hodinky, Housle a Golevision. Ve svých novějších pracích už 

Kalantari vynechává prvky, které byly u něho obvyklé, 
a směřuje hodně k minimalizmu. Jeho nejnovější práce 
jsou série skiců pod názvy Mobil a Mýty. Kalantari o 
sobě říká: „Pořád mě láká experimentování. A na zá-
kladě toho mě láká experimentovat v nových oblas-
tech. Napsal jsem už tři knihy“. Kalantari měl četné 
výstavy nejen v Íránu, ale i ve Spojených státech, Švý-
carsku, Německu, Jižní Korei, Indii, Francii, Španěl-
sku, Anglii a Austrálii.  
 

Kouzelná vesnice 

BÚSTÁN 

Přehled tvorby devíti význačných írán-
ských malířů 
L. Parsi, BBC xZÆûZ ‰•±âÆÖ j£∫ú 9 f£áÚ ÆÖ }fzÆõ  

N 
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  tádžickém Dušanbe se v r. 1989 konalo 
celosvětové setkání literátů a básníků. Při 
rozdávání květin zahraničním účastníkům 

v průběhu ceremonie se nedostala květina na pana 
Dr. Bečku a on tuto situaci komentoval svým 
typickým humorem: „Vypadá to, že můj pseudo-
nym je bigol (bez květin)“.  Tuto poznámku za-
slechl íránský básník Siávaš Kasraí a zaznamenal 
si verše na pohotovou reakci pana doktora  a ih-
ned mu je předal:  
 
 
 
 

 
 
 
 

Ni- kdo 
nemi- luje 
kytku tak 
jako sla-
vík. 
Kaž- dý 
má 

kytku 

v ruce, jenom slavík ne. 
 

Dušanbe    
Siávaš Kasraí 
17. 11. 1989 

 
 
 
 
 

BÚSTÁN 
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}£≈ö£•ûZ)¨¿öf¬ï fd Odorik z Pordenone  ‰úzZI xdf¬à gZ IflûfdzZ £û Oldřich Čech  flå “ûf¨öZ ’≈≤ò 

Otakar II. Přemysl wzd f£ºÜzZ zÎ±≈õÆà (Portus Naonis)  Furlánd ’ÜfZ Æ±ïZ ydZ¬ú£ã flûfd (gzÆõZ  
 gZ ‰ò (¨úd¬Ö y¨¿òZÆà £àzfZ ›ë£¿õ Æ•≤≈Ö fdzZ y£ßçzfdZf £àzfZ }£¡≤™Ö gZ }f£≈±Ö) 1253-1278    

/¨õÚ £≈úd ‰Ö 1285 v£ç fd d¬Ö flå x£ù y£é 
gZ ‘à /Õç¬≈à £ùx£º≤≈•úZÆï ’≈≤ò xZfdÆÖ Á§ù≠õ yzÆô ‰Ö ÁΩö£ç ydØú£àfd d¬ã ‰ú£õg \d£ì›§ë zZ 
 Áô¨úg ‰Ö £®úÚ fd z Õïf ‰±úZÆï [¬¿â fd provens ‘úzÆà ‰Ö Æûd fd d¬ã \£ø≈æ∑Ü x¨ú£çf x£û£à ‰Ö    
 x£ô¨ú£õg£Ö gZ ‰ò }£Ü£ñ£â dØúz £≈çÚfd Á§ù≠õ x¬≈±õ \f¬è ‰Ö Áô¨úg }ZÆÖ Zfd¬ãz ÕãZdÆà ‚≈æ∑Ü z 
/dÆò yd£õÚ x£ã¬òÍ¬ùz x£ã }£Ü£òzZ z dÆº≈õ yfZdZ zZZf x£•±ö¬∏õ Õøºä gZ Á≤™Ö z d¬Ö x£ãØ≈Ω¿å 
gZ xÚfd z ‰•é¬ú ^£à }ZÆÖ }f£Ü£Ü }Zfgz gZ Áºû ‰ò dfZd d¬âz }Z ‰õ£ú ÿ∫ï zZ Æπç Õø±ñ „ûZgZ  

x£•±ö¬∏õ fd ’•õ£ñZ xZfzd fd /ydÆò }¨¿çf¬ã f£¡íZ flå “ûf¨öZ y¨û¨¿±à f£•ïf z ÁúZd x£Ög xZØ≈õ  
 x£õg xÚ fd ‰ò „≈å z xZÆûZ £Ö ¨û¨â ‰µÖZf }fZÆñÆÖ fd £Ü ¨é y¨ûØôÆÖ Áô¨¿û£øú ÕÀ≈ù¬¥ì xZ¬¿ì ‰Ö  

 /¨¿ò ÕòÆé ¨úd¬Ö £¡ö¬∏õ Õõ¬ºä Õ©Ü  
}dÎ≈õ 1316 v£ç fd (gzÆõZ }£≈ö£•ûZ) Pordenon x¬údf¬à gZ Zf d¬ã Æπç flå “ûf¨öZ ’≈≤ò   

(gzÆõZ ‰≈òÆÜ fd) wzf gfZ z xZg¬ÖZÆÜ ÁùZf £®úÚgZ z ¨ú£çf v¬§ú£•çZ ‰Ö Zfd¬ã £ûfd yZf gZz dÆò ozÆé 
 ‘ûfz£Ü gZ ¨úd¬Ö \f£§ì Õé¬ú £¡úÚ yf£Öfd z dÆò ¨ûdg£Ö £¡úÚ gZ xZÆûZ fd zZ ‰ò Zf }£ùÆ¡é z ¨é  
gZÆ≈é z  ,Soldania £≈úZ¨ö¬ç (d£ÖÚ x£µæç)  Cassan x£ç£ò (x£é£ò) ,dØû  Yazd TTauris ,(ØûÆ§Ü)  

dZdÆ≈∏Ü (¨≈≤øâ Õ™Ü - ‘≈ö¬à iÆà) Conium w¬≈ú¬ò qÆë ‰Ö Zfd¬ã Æ≈±õ £®úÚgZ ,£ùÆ¡é ÆΩûd z  
 £¡úÚ yf£Öfd ’≈à gZ ‰ò Á™ûf£Ü }£ùÆ¡é ‰Ö ‰ñÎì Æ•≤≈Ö zZ ‰ò ÕçZ¨≈à zZ Æπç Æ≈±õ }Æ≈ô Áàfd £Ö  
  /¨é£Ö ‰â¬Ü ÁÖ wdÆõ yÆõgzf Áô¨úg z Õ∑≈§ë £Ü ¨ûdÆΩú Ã§ç ÆõZ „ûZ ‰•§öZ ,‰•éZd y¨úZ¬ã }Ø≈å 

 if£ï –≈æã fd z yÆ≥Ö Æ¡é fd £®úÚgZz dZdÆ≈∏Ü dZ¨∏Ö Õ¡â ‰Ö Zfd¬ã Æ≈±õ ‰æäÆõ „ûZ x£û£à gZ ‘à 
 ÁÜ¨õ z ¨é yd£≈à d¬Ö x£õg xÚ }f£®Ü ØòZÆõ „ûÆ•ôfØÖ gZÁºû ‰ò (ØõÆù)ØõfzZ fdz Õ±≤ú Á•≤ò ‰Ö 
  ‰ç z ¨ú£çf „≈å ‰Ö Zfd¬ã £ûfd z Áº≤ã ›†Æë gZ ’ú£ùZÆøù £Ö xÚgZ ‘à z d¬Ö if£ï –≈æã fd Zf  

BÚSTÁN 

řed lety se mi dostala do rukou velice 
zajímavá knížka, která je svědectvím o 
návštěvě člena františkánského řádu v 

Persii při jeho misijní cestě po Asii.  
Považuji za svou povinnost seznámit širší per-
sky hovořící veřejnost s tímto světově známým 
cestopisem, který nese název Popis východních 
krajů světa a jejímž autorem je již zmíněný fran-
tiškán bratr Oldřich, Čech z Furlánska. Cestopis 
z počátku 14. století je věrným popisem zemí 
tehdejší Asie. 

P 
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/d¬Ö „≈å }£ù x£ã Õõ¨ã fd Zf ˘£ç 
}£®úÚgZ ˘z ¨ûdÆô ·û¨§Ü [£û£ú f£≈±Ö ÁÖ£•ò ‰Ö flå “ûf¨öZ ’≈≤ò ‰õ£úÆπçzZ Õ≤ôg£Ö gZ ‘à }¨¿å 

/¨é ydÆßç Áé¬õZÆï ‰Ö ‰ò Õé≠ô ‰ú Áú£õg ÕçZ £¡Ö£•ò ‰ú¬ô „ûZ ‰•é¬úÆç ‰ò  
‰õ£úÆπç w£ú Õ©Ü [£•ò „ûZ /ÕïÆô fZÆñ ’úZ¨¿õ ‰ñÎì f£≈•ãZfd z ^£å [£•ò „ûZ x£õgfzÆõ ‰Ö ‰•§öZ 

 /ÕïÆô fZÆñ x£õg xÚ \£ì£ø•âZ gZ Á∑≈çz ‰∫§ë f£≈•ãZfd Sir Johan Mandevill  ·ûz¨ú£õ x£â   
ÕñZ¨è ‰Ö ¨¿§û£à xZ¨¿å ‰ò (1300-1372)Mandevill ·ûz¨ú£õ w£¿Ö Áºå ÆΩûd Æ±ïZ Zf ‰õ£úÆπç „ûZ   
„ûZ ‰Ö ·ûz¨ú£õ z ¨¿•éZ¨¿à Áõ pzfd Zf £ù [£•ò ‰ú¬Ω¿ûZ x£õg xÚ wdÆõ x¬å /dÆò Á±û¬ú g£Ö d¬§ú  
(·ûz¨ú£õ x£â ‰õ£úÆπç) /Æ•¡Ö Æ•ôfØÖ ‰åÆù ‘à ÕçZ pzfd ‰´ú£¿å dÆòf¬≥Ü „≈¿å ,d¬Ö ‹ñZz ⁄ê¬õ  
Zf ‰õ£úÆπç „ûZ flå f¬≤ò fd /¨é ‰•é¬ú (¸£ì ÁñÆé }£¡¿≈õgÆç) [£•ò gZ ‘à v£ç Áç £§ûÆ∫Ü  

f£≈•ãZ fd ‰ò ‚ùdf£¡å xÆñ ‰™±ú £¡¿Ü gZ d¬ãf£ò }ZÆÖ zZ ,dÆò ‰øâÆÜ Vavřinec Õ±ú∞ûfzZz w£¿Ö }dÆï   
 /ÕïÆô f£ò ‰Ö flå “†f¨özZ ‰™±ú }£â ‰Ö Zf ·ûz¨ú£õ ‰™±ú Æ•≤≈Ö ÁçÆÖ xz¨Öz ‰ò ÕïÆôÆ¡Ö }ZÕéZd  
‚û¨∫Ü "£≥™é Zf £≈çÚfd ’Ü£≈π≤ò z Æπç ‰®≈•ú ‰úZ¬¿ì ‰Ö £Ü d¬Ö ydÆò yd£õÚ Zf ’Ö£•ò flå “ûf¨öZ  

 }£à gZ ZfzZ }f£ø≈Ö ˘z ¨û£øú ‚û¨∫Ü d¬Ö £¡à£à Õõ£ñZ ·©õ ‰±úZÆï x£õg xÚfd ‰ò ^£à 
/¨ú£çÆÖ ^£à ‰Ö Zf d¬ã Õ±úZ¬•ú zZ z dfzÚfd 

 y£Ω≤úZd gZ Richard Hakluyt Õû¬æò£ù df£´ûf ÁïZÆ∏â ‰•éf xZ¬â d£•çZ [£™•úZ }dÎ≈õ1575 v£çfd  
‰§ÜÆõ ‰Ö }d£ûg Õõ¨ã dÆò \¬ï 58„ç fdzZ ‰ò Áú£õg /dÆòd£®ûZ }d£ûg }Z¨èzÆç x£•±æΩúZ df¬π±òZ 
  £≈ú£ßçZ gZ Á•ä x£õg xÚ £Ü ‰ò ÆΩûd yÆò ‚≈ú }£ùf¬≤ò £Ö x£édf¬ãÆÖ Æ∂úgZ Zf £ù Á±≈æΩúZ w£∫õ z  
 ˙èZ‰πµú fZ≠ôx£√¿Ö Zf Õû¬æò£ù df£´ûf ¨û£Ö ⁄ñZzfd z dÆÖÍ£Ö Zf ¨úd¬Ö ÆÜ Ã∫ì £ºûÆõÚ yf£ñ ‹≤òfd 
d¬ãZf “ûf¨özZ (¸£ì ÁñÆé }£¡¿≈õgÆç) [£•ò f£Ö „ûZzZ /Õ±úZd x£•±æΩúZ Æê£ä x£õg Áâf£ã Õç£≈ç 

}£¡¿≈õgÆç) [£•ò gZ Áµã ‰™±ú 12 x£•±æΩúZ fd /dÆò ‰øâÆÜ Á±≈æΩúZ ‰Ö ·ûz¨¿õ ‰õ£úÆπç }£®Ö  
/¨ûdÆô ‰øâÆÜ £≈úd }£¡ú£Ög Æ¶òZ ‰Ö £ù¨∑Ö [£•ò „ûZ /dfZdd¬âz (¸£ì ÁñÆé 
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nímaví a ve své době pokrokoví Peršané vždycky 
žili ve spojení s přírodou - voda, oheň a země jim 
byla posvátná a proto ji uctívali, ale zároveň ji 
brali na pomoc k dennímu životu. Vítr byl jedním 

z prvních přírodních zdrojů, kterého si začali všímat a 
snažili se jeho sílu využít ve svůj prospěch. 
První větrné mlýny 
Větrem poháněné mlýny jsou pradávnou historií. Histo-
rické zdroje udávají, že v 17. století př.n.l. v perské Ba-
bylonii měl Hammurabi zavést systém zavlažování pou-
žívající větrné mlýny, ačkoliv spolehlivě víme, že první 
stroj poháněný větrem byl perský a byl typově konstruo-
vaný podle svislé osy. 
Perský větrný mlýn z let 1000 př.n.l. je nejstarší známý 
typ větrného mlýnu. Mlýn vede tlak větru na křídla větr-
ného mlýnu ve směru větru, a využívá tak aerodynamiku 
tahu větru. První větrné mlýny byly vyvinuty za účelem 
zautomatizování procesů mletí obilí a čerpání vody. Nejčasnější známá podoba tohoto zařízení je 
vertikální (svislý) systém vyvinutý v Persii kolem let 500-900 n.l. První známý doložený náčrtek se 

týká perského větrného mlýnu se svislými lopatkami zhotovenými 
ze svazků rákosí nebo ze dřeva, které byly připevněny ke středové 
svislé ose pomocí vodorovných trámků. Ložisko kola větrných lopa-
tek u nejranějších mlýnů bylo umístěno horizontálně a bylo pode-
přeno svislou osou. Tyto stroje byly relativně neúčinné. Maximální 
účinnost takového unášecího zařízení se získá jednoduše, když se do 
cesty větrnému proudu umístí sběrač s lopatkami, jako je tomu u 
plachetnic. U tohoto perského větrného zařízení (panemone) může 
rotující část sebrat pouze polovinu proudu větru proudícího do sběr-
ného prostoru. Panemone je jedním z nejméně účinných, zato ale 
nejběžnějších vynalezených               (a patentovaných) větrných 
turbínových návrhů. 
Perský větrný mlýn byl mnohokrát přetvořen různými tvůrci, kteří 
jej rovněž mnohokrát patentovali, přesněji řečeno, jeho různé vari-

anty na způsob padáků, otáčecích větrných zábran apod. Unášecí síla základních větrných mlýnů je 
velmi nevýkonná. Ale samotní Peršané tyto mlýny zdokonalili a tak se znovu staly podkladem pro 
vývoj moderních větrných turbín, které nepoužívají klasické lopatky. Některé z nich se do dnešní 
doby mohou vidět v oblasti Yazdu ve středním Íránu. 
Rozšíření větrných mlýnů do Evropy 
Až za dalších několik set let se objevily první mlýny tohoto typu v Evropě. Sem se dostaly přes Ma-
roko a Španělsko a na sever kontinentu je přinesli němečtí křižáci. Větrné mlýny se během 12. století 
nejdříve objevily ve Francii a v Anglii a rychle se rozšířily po celé Evropě. Tyto časné dřevěné kon-
strukce, zvané tyčové rychlomlýny, se otáčely pomocí ručního pohonu kolem středové osy, aby se 
lopatky uváděly do pohybu. 
Věžový mlýn byl vyvinut ve Francii během 14. století. Skládal se z kamenného bloku krytého otáče-
jící se dřevěnou hlavou podepřenou větrnou osou a horní částí pohonu mlýnu - ozubeného soukolí na 
větrný pohon.                                                                                                          R. M. 
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eheránské Muzeum současného umění  poprvé ve své historii otevřelo svůj depozitář s dříve 
shromážděnými poklady světové moderní tvorby. Tento celek obsahuje 170 obrazů, 15 soch a 
5 jiných uměleckých předmětů.  

Výstava začíná díly impresionistů a expresionistů a končí díly z období vyvrcholení minimalismu. 
Mezi poklady muzea v Teheránu můžete najít hlavní díla nejdůležitějších výtvarných a uměleckých 
škol a směrů z 20. století od významných tvůrců. Zastoupeni jsou tu především impresionisté, kubis-
té, expresionisté, poppisté, malíři směru Post-panteirly, Abstraction a umělecký směr Op Art, mini-
malisté a trojrozměrní minimalisté.  
Edward Lucy Smidt, historik a současný umělecký kritik, ve svém rozhovoru pro internetové noviny 
Art Daily o pokladu teheránského muzea řekl: „Je to dokonalé spektrum od zrození imprese až po 
vítězství minimalismu. Výstava ukazuje vývoj malířského umění a sochařství jako velký pokrok 
západu.“   
Tento celek je jedním z nejdůležitějších souborů děl vytvořených od roku 1870 až po rok 1980 mimo 
území Evropy a Severní Ameriky. 
Předváděná díla připoutají návštěvníky svou výjimečností na celé hodiny. Některé ze soch jsou roz-
místěné také na otevřených prostranstvích v areálu muzea. 
Pan Ali Reza Samiázar uspořádal tuto výstavu jako akt svého rozloučení s dlouhodobým působením 
ve funkci ředitele Muzea současného umění. 
Toto muzeum bylo postaveno na pokyn bývalé královny Íránu Farah Pahlaví. Výstavba začala v roce 
1970 a stavba byla dokončena v roce 1976. Svou výstavní činnost zahájilo muzeum rok před revolu-
cí. 
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Malířští mistři 

Sochařští mistři 

Další mistři 

Mezi vystavenými díly se dají shlédnout práce těchto 
významných světových umělců: 

Vzhledem k jedinečnosti  
všech těchto tvůrců bude v 
dalších číslech Bústánu na 
zadní straně obálky galerie 
vystavených děl.         Redakce 
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tarý íránský obytný dům je jednou z mnoha uměleckých podob této podivuhodné země. Mno-
ho jich bylo důkladně prozkoumáno a mnoho jich získalo obdiv celého kulturního světa. Írán-
ská města se v minulých desetiletích překotně rozrůstala a nelze proto pochybovat o tom, že 

mnoho zajímavých projevů lidového stavitelství ustoupilo moderní výstavbě, která jde cestou mezi-
národní zneutralizované architektury, ačkoli v nedávné minulosti se tu velmi výrazně projevovala 
snaha těžit ze stavebně uměleckých tradic.  
Pojem íránský lidový dům není nijak jednoznačný a má také mnoho architektonických podob a nápl-
ní. Lidový stavitel a řemeslník-umělec mohl pochopitelně uplatnit svůj um na stavbách obydlí zá-
možných rodin, neboť obydlí chudých byla vždy poznamenána bídou a kočující rodiny bydlely ve 
stanu. Staří íránští mistři rozvíjeli na svých stavbách bohatství tvarů a barev. Nejen u mešit, paláců a 
pavilónů, ale i u obytných domů. 
V naší stati si všimněme podrobněji íránského domu, stavěného v centrálních oblastech Íránu. 
V přikaspických oblastech, po valnou část roku deštivých, byly stavěny domy s poměrně strmými 
střechami, krytými rákosem. Odlišné byly domy na jihu, kde zimy jsou mírné a letní měsíce skuteč-
nou výhní. Tam se obytný dům stával skutečnou pevností proti tepelným a zářivým účinkům sluneč-
ních paprsků. 
Klasický názor, že starý íránský dům, charakterizovaný sloupovou lodžií, tzv. ejvánem, má svého 
prapředka v achaimenovských architekturách lze těžko popírat, ale také s ním nelze bezvýhradně 
souhlasit. Jisté však je, že achaimenovské formy procházely mediem helenizmu. Ale neměly snad 
helénské domy své praprapředky opět na území Přední Asie? Spokojme se v naší stati s tím, že írán-
ský dům opatřený ejvánem má svůj původ především v té primitivní formě obydlí, která na území 
Asie existovala od pradávna a kterou ostatně můžeme vidět na vesnicích i dnes: prostor, jehož rovná 
střecha, vytvořená z kulatiny, rohože a hlíny je vyložena na jednu či více stran a podepřena jedním či 
více sloupky ze dřeva. 
Uměním lidových mimárů a řemeslníků byla tato prostá forma obohacována a rozvíjena. Dům 
s ejvánem nelze považovat za jediného představitele typického obydlí středních oblastí Íránu. 
V samotném Teheránu byly často stavěny domy, jejichž celé jižní průčelí bylo proskleno, anebo i 
domy, které měly ejván a část průčelí bez něj, ale s velkým hustě členěným oknem. Ve známé knize 
akademika Jana Rypky „Íránský poutník“ je snímek domu v Kášánu a v Jazdu, kde je ejván poměrně 
hluboký a zaklenutý, bez sloupů v průčelí. Podobný lodžiový klenutý prostor, chránící místnosti před 
účinky slunce, je např. u bývalého paláce íránských šáhů, historického Golestánu v Teheránu. Na-
proti tomu andarún (dům žen) tohoto paláce byl opatřen ejvánovými ochozy kolem všech průčelí 
objektu.  
Tradiční východní segregace žen ze širšího společenského dění vedla často k členění obydlí na před-
ní dům birún, určený mužům a andarún, určený rodinnému životu, rozvíjejícímu se kolem žen a 
dětí. Majetné rodiny v městech se stěhovaly na léto do letních  domů, stavěných v chladnějších, 
vyšších polohách v okolí měst. 
Dům měl zpravidla dvě podlaží. Spodní podlaží zírzamín bylo více nebo méně zapuštěno pod úroveň 
terénu a jeho výška byla podstatně menší než výška horního podlaží. Bylo určeno pro pobyt v letním 
období, které v oblasti Íránské vysočiny je suché a horké. Tak např. v Teheránu (1173 m) je květno-
vý průměr přibližně 22°C a letní maxima dosahují i 50°C ve stínu. Lednový průměr je 1°C. Hlavní 
obytný prostor spodního podlaží byl často vybaven mělkou nádrží vody stále protékající. 
V zobrazeném domě v Golhaku u Teheránu měl tento prostor, zvaný houzchané křížový půdorys. 
Střední část houzchané mívala podlahu o něco níže, než přilehlé alkovny. Místo oken tu bývaly otvo-
ry opatřené výplněmi, zpravidla z keramických tvarovek s tyrkysově modrou glazurou, jimiž mohl 
volně proudit vzduch a které podstatně snižovaly tepelné a zářivé účinky slunečních paprsků. 
Z místností zírzamínu se vycházelo přímo do zahrady přední a zadní. 
Podivuhodným zařízením některých větších domů byl tzv. bádgír, doslovně „lapač větrů“. Byly to 
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vzduchovody skryté ve zdivu, vyúsťující nad střechu v podobě vížky nebo komínu, otevřenému do 
stran. Tímto zařízením se urychlovala výměna vzduchu uvnitř domu. 
Preferovanou světovou stranou je v Íránu jih. Jihu je tu dávána přednost dokonce mnohem výrazněji 
než v našich klimatických podmínkách. Charakteristickou součástí jižního průčelí horního podlaží 
byl ejván. Byla to sloupová lodžie, která stínila jižní obytné místnosti. Podle sdělení starého mistra 
(mimára), poměr hloubky k výšce měl být asi 1:3. v dopoledních a pozdně odpoledních hodinách 
umožňoval paprskům vstup do místnosti, kolem poledne stínil celé průčelí. V letním domu 
v Golhaku byl takový ejván i při severním průčelí. U některých objektů lodžie byla zaklenuta a bez 
sloupů, jindy bývala vyložena před průčelí a tvořila spíše krytý balkón. 
V horním podlaží byla uprostřed obývací místnost, která byla podélná ve směru průčelí a měla vý-
chod na ejván. Ze tří stran k ní přiléhaly místnosti menší, ložnice, komory, místnosti služebných 
apod. Obvyklý pilířový systém nosné konstrukce vedl k výklenkům a vestavěným skříním. Íránští 
lidoví staviterlé tu předstihli své  evropské kolegy o několik desetiletí, ne-li staletí, protože tzv. zabu-
dované skříně se v Evropě uplatňovaly teprve s rozvojem železobetonových skeletových konstrukcí. 
Kuchyně bývala situována mimo vlastní dům nebo v zírzamínu, hlavně proto, že byla zdrojem zápa-
chu z dřevěného uhlí a také pachu z beraního tuku, na němž byla připravována jídla. Nedaleko ku-
chyně bývala lázeň. Protože Korán klade velký důraz na očistu těla, byly tu spíše navštěvovány ve-
řejné lázně, hamám, které byly stavěny i v menších vesnicích, byť nejprostším způsobem. Zmiňme 
se zde jen o tom, že bývaly často opatřeny hliněnými kopulkami, do nichž byly vsazeny skleněné 
tvárnice čočkového tvaru na způsob našich sklobetonů. Jejich podlehy byly vyhřívány horkým vzdu-
chem, proudícím v kanálcích pod podlahou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Měl-li zír-
zamín 
strop za-

klenutý, horní podlaží jej mělo zpravidla rovný, s dřevěným podhledem rovným nebo kazetovým, 
někdy po celé ploše malovaným. Sloupy ejvánu nesoucí širokou a výrazně vyloženou římsu byly 
dřevěné, také hlavice byla ze dřeva, někdy z kolatiny obalené sádrovým štukem a s dekorativní štu-
kovou hlavicí. Podrobný rozbor architektonických vlivů, působících na tvarosloví íránského domu 
minulého století by byl dosti složitý. Jisté je, že se tu projevovaly vlivy, v jejichž znamení se nachá-
zela evropská architektura z „fin de siécle“ – pseudorenesance, pseudobarok apod. Ale íránský umě-
lec je přetvářel po svém do bezpočtu podivuhodných tvarů, potvrzujících velké tvůrčí schopnosti, 
tím spíše, že pracoval s chudší škálou stavebních materiálů. 
Pozoruhodným typem obytného domu, který byl k spatření v nejstarších čtvrtích Teheránu, byl dům, 



který neměl ejván, ať již sloupový nebo klenutý, ale velkou okenní stěnu. Dům měl tradiční zírzamín 
s obvyklými zaklenutými otvory, vyzděnými keramickými tvarovkami a nad ním vysoký obytný 
prostor. Jeho jižní stěna byla vytvořena jednak z nosných dřevěných podpor, obdélného průřezu, 
příčně vyztužené trámky, jednak z velkých oken ve dvou řadách nad sebou. Spodní okna byla svisle 
posuvná, takže vnitřní prostor bylo možné široce rozevřít do přilehlého dvora – zahrady. Před do-
mem byl vžfy bazén. Nalevo a napravo od okenní stěny byly užší zděné trakty, v nichž byly vstupy 
do domu. Stěna byla chráněna značně vyloženou římsou jednoduch krakorcové konstrukce. Toto 
průčelí a jeho konstrukční a architektonická koncepce znovu potvrzuje, že prostý a anonymní lidový 
stavitel či inženýr s vyspělým citem pro konstrukční jednoduchost, funkční potřeby bydlení a  a arhi-
tektonickou působivost tu utvářel dům podle zásad, které zobecněly v Evropě až po první světové 
válce, ne-li později. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nelze se nezmínit o tom, že prostí lidoví stavitelé byli jistě výtečnými geometry, jak dokazují někte-
ré síťové klenby z cihel, např. ve starém teheránském bazáru. Je možné, že používali i různých pravi-
del k dosažení ušlechtilých proporcí svých staveb.  
Zmiňme se ještě o vnitřním zařízení starých íránských domů. Bylo velmi jednoduché. Ono přeplňo-
vání příbytků nábytkem a různými předměty, více či méně neužitečnými, které charakterizovalo by-
tovou kulturu v minulém století, nenašlo v Íránu odezvu. Tím více se tu uplatnily překrásné perské 
tkaniny, kelímy a kalamkáry (ručně tištěné bavlněné přehozy) a koberce. Sedací nábytek tu byl pou-
žíván až s pronikáním evropských způsobů, k ukládání prádla a šatstva sloužily truhlice a skříně, 
důležitou součástí zařízení byl nízký, velký stůl, zv. korsí, na nějž se pokládal přesahující koberec. 
Pod korsí se v zimě stavěla malá kamínka na dřevěné uhlí. Rodina se usazovala nebo ukládala ke 
spánku tak, že chodidla směřovala ke zdroji tepla, pod záda se navršily polštáře a všechno se doplni-
lo ještě pokrývkami (a dodejme, že tento způsob ložničení a vyhřívání korsí uspal leckterého spáče 
navždy). 
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Občan- ské 
sdružení Berkat 
bylo za- loženo 
v roce 2001 s myšlenkou pomáhat lidem v zemích zbídačených válkou. Navázalo se 
tak na neformální výbor SOS Čečensko a práci novinářky a humanitární pracovnice 
Petry Procházkové v Čečensku. Sdružení Berkat začalo působit i v Afghánistánu, 
kde v nynější době P. Procházková pobývá. Stejně jako v Čečensku, se tam činnost 
sdružení zaměřila na ty nejubožejší, na které se pomoc jiných humanitárních orga-
nizací již nedostala. Kromě aktuálního projektu na pomoc téměř slepému chlapci 
Adjamalovi (a návaznou výuku afghánských lékařů operovat oční rohovku) již rok a 
půl běží jiný projekt – se ženami ve velmi chudé polopouštní oblasti na jihovýchod 
od Kábulu. 

BERKAT                                                              pomá-
há Evropanům být lidmi s otevřeným srdcem 
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