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1 ÚVOD 

„Lidský život se točí pouze kolem sexuality. Na tom se nic nezměnilo a 
nezmění.“1 

 
Jak tvrdí česko-rakouský lékař a psycholog Sigmund Freud, sexualita 

silně ovlivňuje každodenní život všech lidí na zemi. Sex není pouze nástrojem 

k reprodukci a způsob zachování lidského druhu, ale stal se i potěšením a 

zábavou. Tělesná touha může silně ovlivňovat naše jednání a zastiňovat naše 

myšlení. Dnes je sexualita nedílnou součástí moderního světa a setkáváme se 

s ní na každém kroku - na internetu, v televizi, časopisech nebo venku na 

reklamních billboardech. Odborně lze definovat sexualitu jako souhrn 

pohlavích rozdílů mezi mužem a ženou. Odlišnosti mezi nimi se netýkají 

pouze anatomie, ale jsou i hormonální a emoční. Tyto znaky máme vrozené a 

dohromady vytváří naši osobnost a to, kým jsme. Sexualita je nedílnou 

součástí každého člověka bez ohledu na místo a čas. I před více jak třemi 

tisíci lety jí byli lidé ovlivňování a zasahovala do jejich běžných životů. 

Starověká Mezopotámie se rozkládala mezi dvěma řekami Eufrat a 

Tigris na území dnešního Iráku, části Sýrie, Turecka a Íránu. Právě kvůli její 

geografické poloze se jí přezdívá „Země mezi řekami“ nebo „Meziříčí“. 

Během třetího až prvního tisíciletí před naším letopočtem byla domovem 

několika odlišných civilizací. Usídlili se zde například Sumerové, Babyloňané 

nebo Asyřané. Všechny tyto národy byly tvořeny lidmi různého 

společenského postavení s bohatým náboženským životem. Právě veliká 

zbožnost a pestrý kultovní život zahrnoval rituály spojované s erotikou a 

lidskou sexualitou. Samozřejmě sexualita hrála klíčovou roli v manželství, 

především při zajišťování potomků a pokračování rodinné linie. Náboženský 

a obyčejný každodenní život obyvatel spolu velmi úzce souvisely, a proto se 

budou témata některých kapitol doplňovat a vzájemně na sebe navazovat. 

Mým cílem je tyto souvislosti najít a téma sexuality ve starověké 

Mezopotámii dostatečně obsáhnout a ucelit. 

 

                                         
1
 Sigmund Freud. Svoboda, 2016, http://citaty.net/autori/sigmund-freud/ (18.4.2016). 

http://citaty.net/autori/sigmund-freud/
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Bakalářská práce bude rozdělena do dvou základních částí. První se 

bude týkat sexuality v běžném životě. Hlavním tématem je pochopitelně 

manželství a vše s ním spojené, tudíž hlavními prameny zde budou právní 

dokumenty a zákoníky, které podrobně mapují problematiku rodinného a 

trestního práva. Podíváme se například na postoj k panenství, proces 

uzavírání a ukončování samotného manželství a podobně. Další větší 

podkapitola se bude zabývat sexuálními delikty, například znásilněním či 

incestem. V neposlední řadě se podíváme na méně obvyklou sexualitu, jako 

byla homosexualita a eunuchové sloužící na královském dvoře. 

Druhá část práce bude popisovat sexualitu v náboženství, které bylo 

pro obyvatele starověké Mezopotámie stěžejní záležitostí. V prvé řadě se 

zaměříme na bohyni lásky a tělesné touhy Inannu/Ištar. Poté se přesuneme 

na jeden z nejvýznamnějších sexuálních rituálů, který se nazýval Svatá 

svatba. Dále bude následovat mezopotamský chrám a jeho personál, 

konkrétně ženské služebnice, které byly zahrnovány i do záležitostí 

chrámové prostituce. Na závěr bude uvedena speciální podkapitola týkající 

se specifické sexuality, tentokrát v kontextu s chrámem a kultem.  

V celé bakalářské práci budu průběžně odkazovat na dochované 

literární a mytologické texty. Přímé ukázky z nich budou logicky doplňovat 

celý text práce. Také do příslušných míst zařadím i zmínky o výtvarném 

umění. Práci bude uzavírat obrázková příloha s krátkým komentářem.   

Téma sexuality ve starověké Mezopotámii není lehké shrnout, protože 

toho víme velmi málo o soukromém životě lidí ve společnosti. Právě kvůli 

nedostatku písemných pramenů nebude má práce zasazena do konkrétního 

časového období a místa, ale obecně popisuje mezopotamskou společnost. 

Ovšem zachovalo se poměrně dostatečné množství literárních textů, jako 

jsou zákoníky a mýty o božstvech, ze kterých si lze vytvořit docela ucelený 

obrázek o tehdejší společnosti. Informační podklady pro tuto práci budou 

především české a anglické odborné publikace a články ze sborníků. První 

polovina práce bude čerpat právě z dochovaných zákoníků, protože téma se 

dotýká rodinného a trestního práva. Nejčastěji bude odkazováno na 

Chammurapiho zákoník a dále na Středoasyrské zákony v překladu Josefa 

Klímy. V druhé části vystřídají zákoníky akkadské a sumerské mýty, a také 
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využiji Epos o Gilgamešovi v překladu od Jiřího Proseckého. V práci také 

bude často používán The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of 

Chicago, který poskytuje přepisy a definice akkadských termínů. 

S překladem sumerských výrazů bude nápomocen The Pennsylvania 

Sumerian Dictionary, ve zkratce ePSD dostupný online na internetu. 

Všechny transkripce cizích výrazů budou uváděny se speciálními znaky jako 

Ḫ/ḫ podle výše uvedeného akkadského slovníku. 
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2 SEXUALITA A BĚŽNÝ ŽIVOT 

2.1 Manželství 

Stejně jako je tomu dnes, i ve starověké Mezopotámii mělo manželství 

velký význam pro správný chod společnosti. Základním prvkem byla tzv. 

nukleární rodina, která zahrnuje manželský pár - muže a ženu, a jejich 

potomky. Zpravidla se jednalo o malou, úzce citově propojenou skupinu lidí, 

která se obecně nazývala domácností. Hlavou rodiny byl muž, který měl 

jednu manželku. Pokud mu jeho družka nebyla schopná porodit potomka, tak 

si mohl pořídit druhou manželku nebo konkubínu. Ve výjimečných případech 

si mohl manželský pár dítě adoptovat.2 Hlavním úkolem ženy byla starost o 

domácnost a opatřování potomků, především synů, kteří mají klíčovou roli 

při pokračování rodinné linie. V případě smrti otce přecházela domácnost 

právě na syny, kteří dále hospodařili v jeho domě. Synové měli také 

povinnost starat se o posmrtný kult svého otce, což vyžadovaly tehdejší 

náboženské představy. Dcery naopak domácnost opouštěly v mladém věku 

ihned po jejich provdání do jiné rodiny. Pokud ale z manželství vzešly pouze 

dcery, připadly na ně povinnosti synů a staly se tak dědičkami po otci.3 Do 

rodiny mohly být zahrnuty ovdovělé matky, neprovdané sestry nebo 

nedospělí bratři jednoho z manželů. Celkově se všichni členové rodiny pod 

jednou střechou označovali jako „domácnost otce“. Mezi sebou se oslovovali 

jako „bratři a sestry“, ušlechtilejší oslovení znělo „moje krev“ a mnohé 

další.4 

Mezopotamská domácnost byla obvykle patriarchální a monogamní. 

Otec jako hlava rodiny byl nezpochybnitelnou autoritou vůči své manželce a 

dětem. Důkazy o jeho vlivu můžeme najít uzákoněné například 

v Chammurapiho zákoníku:  

„Jestliže syn udeřil svého otce, bude mu uťata ruka (§195).“5 

                                         
2
 Nemet-nejat, 1998, str. 127. Podrobněji v kapitole 2.1.5. 

3
 Klíma, 1976, str. 217. 

4
 Nemet-nejat, 1998, str. 127. 

5
 Nováková, Pecha, Rahman, 2000, str. 172. 
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Otec také mohl dát rodinné příslušníky do dlužního otroctví 

k odpracování dluhu. To se týkalo především mužovy manželky, nikoliv jeho 

synů a dcer.6 Pokud nebyl dluh splacen včas, mohl věřitel otroka daného do 

zástavy prodat.7 Dlužník může vykoupit pouze takovou otrokyni, která je 

matkou jeho dětí.8 Na druhou stranu sumerská i starobabylonská žena byla 

společensky svobodnější a měla více práv než později žena asyrská či římská. 

Matka i otec měli k dětem stejná oprávnění. Babylonská žena mohla uzavírat 

smlouvy, zastávat funkce ve veřejném sektoru nebo vystupovat před soudem 

jako svědkyně.
9
 

Za jistých okolností mohl mít muž vedle oficiální manželky také 

vedlejší ženu nebo otrokyni, ale žádná z nich nebyla rovnoprávná s legitimní 

manželkou. Například Chammurapiho zákoník praví:  

„Jestliže si někdo vzal manželku a jí se zmocnila zhoubná horečka 

(la’bum), on si pak chtěl vzít jinou manželku, může ji vzít, ale svou manželku 

nevypudí; bude bydlet v domě, který jí postaví; pokud bude na živu, bude jí 

poskytovat výživu (§148).“
10

 

Když manželka onemocněla nevyléčitelnou nemocí, mohla být 

zastoupena jinou ženou. Nicméně stále měla své čestné místo v domácnosti a 

muž se s ní nesměl rozvést.11 Otrokyně se mohla stát konkubínou, pokud 

byla požádána neplodnou ženou jako její nástupkyně nebo si jí přivlastnil 

manžel. Od konkubíny bylo stále očekáváno, že bude v domácnosti plnit své 

povinnosti, jako byla například výpomoc ženě s jejími toaletními potřebami.12 

Postavení dětí, které zplodil plnoprávný manžel s otrokyní, zevrubně 

upravují zákony Lipit-Ištara. V těchto zákonech je uvedeno, že pokud muži 

dá jeho legitimní manželka zdravé potomky a otrokyně taktéž, ona a její děti 

                                         
6
 „Jestliže někoho svíral dluh a on prodal svou manželku, svého syna nebo dceru, nebo je dal 

jako rukojmí na dluh, budou 3 roky pracovat v domě jejich kupce nebo věřitele, ve 4. roce 
budou propuštěni (§117).“ (Klíma, 1976, str. 215). Omezení na 3 roky nejspíše znamenalo 
reformu obyčejového práva (Klíma, 1979, str. 80). 
7
 Chammurapiho zákoník §118 (Klíma, 1976, str. 130). 

8
 Chammurapiho zákoník §119 (Tamtéž). 

9
 Klíma, 1963, str. 153. 

10
 Klíma, 1979, str. 133. 

11
 Klíma, 1976, str. 216. 

12
 Nemet-nejat, 1998, str. 136. 
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získávají svobodu a nemají nárok na nějaký otcovský majetek.13 Ovšem 

v případě smrti hlavní manželky se legitimní děti budou dělit o majetek 

domácnosti s dětmi otrokyně.14 

Následně se touto problematikou zaobírají i Chammurapiho zákony. 

Tyto předpisy říkají, že potomci otrokyně a manželky si byli rovni jen 

v případě, když je otec prohlásil za legitimní. I přes prohlášení otce „Jste mé 

děti“, hlavní slovo při dělení majetku otcovské pozůstalosti zůstávalo synovi 

hlavní manželky.15 Nelegitimní děti a jejich matka byly následně propuštěny 

na svobodu.16 Právním postavením ženy a konkubíny se zabývají i 

Středoasyrské zákony, ve kterých je mimo jiné popsán způsob, jak muž mohl 

pojmout za manželku konkubínu. Muž si musel opatřit pět nebo šest svědků, 

prohlásil „To je moje manželka“ a zahalil ji závojem. Dále je zde uvedeno, že 

pokud jeho legitimní manželka zemře bezdětná, děti konkubíny se stávají 

právoplatnými dědici.17 

2.1.1 Uzavření manželství 

Ve starověké Mezopotámii bylo manželství nejčastěji monogamní, 

stejně tak mezopotamské božstvo také uzavíralo především monogamní 

svazky. Svatební zvyklosti se liší podle místa a doby, ale proces uzavření 

manželství měl obvykle čtyři základní části. Jako první se konaly zásnuby, 

poté následovala vzájemná platba mezi rodinou nevěsty (věno) a rodinou 

ženicha (cena nevěsty), následně se nevěsta přestěhovala do domácnosti 

svého tchána a závěrečnou fází byl sexuální styk mezi manželi, který nově 

                                         
13

 „Jestliže se někdo oženil s plnoprávnou ženou, ta mu porodila děti a tyto děti zůstaly 
naživu, a otrokyně také svému pánu porodila děti, otec dá svobodu otrokyni a jejím dětem; 
děti otrokyně se nebudou dělit s dětmi jejich pána o jeho majetek (čl. 30).“ (Klíma, 1976, str. 
207). 
14

 Středoasyrské zákony čl. 31 (Klíma, 1976, str. 207). 
15

 „Jestliže někomu manželka porodila děti a také jeho otrokyně mu porodila děti, a otec 
řekne za svého života k dětem, jež mu porodila, Jste mé děti, přičtou je k dětem jeho 
manželky; poté, když otec zemře, děti manželky i děti otrokyně se rozdělí rovnoměrně o 
otcův majetek; prvorozený syn manželky si vybere a vezme svůj díl (§170).“ (Klíma, 1976, 
str. 207). 
16

 Chammurapiho zákoník §171 (Klíma, 1976, str. 207). 
17

 Klíma, 1985, str. 151. 
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vzniklé manželství potvrdil. Do svatebního procesu lze ještě zařadit 

slavnostní ceremoniál a hostinu.18  

Manželská smlouva nejspíše zahrnovala ústní nebo písemnou dohodu 

a manželské sliby doprovázené symbolickými rituály. Nevěsta si nebrala 

pouze svého ženicha jako jedince, ale vdávala se přímo do jeho domácnosti. 

Často se stávalo, že muž byl o hodně let starší než jeho nevěsta. Proto bylo 

možné, v případě jeho smrti, aby otec domácnosti doporučil jednoho z bratrů 

jako náhradu zesnulého manžela, pokud byl dostupný a vyhovujícího věku.19   

V zákonech z Ešnunny, což jsou první akkadsky psané zákony, je 

popsán proces uzavření manželství:  

„Jestliže se někdo ožení s dcerou někoho bez dožádání jejího otce nebo 

matky a nepřichystá jejímu otci nebo matce hostinu a neuzavře manželskou 

smlouvu, i kdyby nevěsta prodlela celý rok v jeho domě, nestane se jeho 

manželkou (čl. 27).“20 

Zde vidíme, že manželská smlouva probíhala mezi dvěma rodinami, 

které reprezentoval vždy otec v domácnosti, a pouze takto uzavřené 

manželství bylo právně ochráněno. Také Chammurapiho zákony vyžadovaly, 

aby bylo manželství uzavřeno výhradně písemnou formou. Pokud se tak 

nestalo, manželství nemohlo být považováno za platné.21 

Ve starověku bylo uzavření manželství vylíčeno jako koupě ženy. 

Ženich musel poskytnout svému budoucímu tchánu určitou finanční částku, 

akkadsky zvanou tirḫtum či terḫatum.22 Tento termín je někdy do češtiny 

překládán jako obvěnění. Jednalo se o kupní cenu za budoucí nevěstu, mohla 

to být částka k zajištění manželské smlouvy, hrála roli v případě rozvodu 

nebo byla kompenzací za ztrátu panenství. Tirḫatum bylo podobné jako cena 

za otrokyni, takže to nebyla nijak zvlášť vysoká částka. Na druhou stranu 

otec nevěsty poskytoval budoucímu ženichovi věno (starobabylonsky 

                                         
18

 Mark, 2014, http://www.ancient.eu/article/688/ (22.1.2016). 
19

 Nemet-nejat, 1999, str. 88. 
20

 Klíma, 1976, str. 209. 
21

 „Jestliže si plnoprávný občan vzal manželku, ale nevyhotovil o tom smlouvu, tato žena se 
nestane jeho manželkou (§128).“ (Klíma, 1979, str. 131). 
22

 CAD T, str. 350. 

http://www.ancient.eu/article/688/
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šeriktum, novobabylonsky nudunnu).23 Věno se skládalo z kuchyňských 

potřeb, otroků, stříbra a dokonce i pozemků. K těmto objektům byly 

v pozdější době zahrnuty věci potřebné do domácnosti například textilie, 

nábytek nebo šperky. Manželka s věnem vstupuje do domácnosti manžela, 

který její majetek může kdykoliv použít a nakládat s ním podle svého 

uvážení. Speciálně když se jedná o pozemky či otroky.24 Po smrti manželky 

připadá věno obvykle jejím dětem.25 Obě dvě platby - věno a cena za 

nevěstu, mohly být zaplaceny na splátky do doby, než se manželskému páru 

narodilo první dítě. Navíc rodina ženicha poskytovala zásnubní dar v podobě 

jídla pro předmanželské oslavy a svatební hostinu. Svatební oslavy mohly 

trvat několik dní i déle, v závislosti na bohatství a vliv obou rodin.26 

Po oslavách následuje krok přestěhování se novomanželky do 

domácnosti manžela.  Vzhledem k tomu, že se dívky často vdávaly velmi 

mladé a ještě nevyspělé, měly na výběr, jestli se přestěhují do nového 

domova nebo zůstanou v domácnosti svého otce. V častých případech 

následoval poslední krok - konzumace manželství, o dost později. Jestli si 

nevěsta vybrala zůstat ve své vlastní domácnosti, její ženich ji tam mohl 

kdykoliv navštěvovat, i za účelem mít se svojí novou manželkou pohlavní 

styk. V takovém případě musel být doprovázen mužským druhem, a oba dva 

mohli strávit nějakou dobu v domě tchána. Ve věnu byla uvedena dokonce i 

postel, která má být použita k řádné konzumaci manželství. Terakotové 

modely zobrazující souložící pár či královské hymny nám dávají představu, 

jaká postel byla užívání právě k milování.27 

2.1.2 Panenství 

V Mezopotámii, stejně jako na jiných místech starověkého světa, mělo 

panenství velký symbolický význam a hrálo klíčovou roli při vstupování dívky 

do manželského svazku. Bylo totiž zárukou toho, že mužská linie potomků 

patří pouze manželovi a nikomu jinému. Nevěsta měla skupinu přátel, kteří 

svědčili o její cudnosti a neposkvrněnosti. Také ji ochraňovali před vnějším 

                                         
23

 Klíma, 1963, str. 154. 
24

 Nemet-nejat, 1999, str. 89. 
25

 Klíma, 1963, str. 154. 
26

 Nemet-nejat, 1999, str. 89-90. 
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nebezpečím a po svatební noci vystavují zakrvácená prostěradla na důkaz 

toho, že proces uzavření manželství byl řádně dokončen.28 

Panenství dívek před svatbou bylo přirozeně očekáváno, což nám 

dokazují některé dochované historické prameny. Dobrým příkladem můžou 

zákony Lipit-Ištara vladaře z Isinu (z roku kolem 1930 př. n. l.) ve kterých 

stojí: 

„Jestliže někdo řekl, že něčí neprovdaná dcera, jež je pannou, měla 

(sexuální) styk, avšak poté se prokáže, že styk neměla, zaplatí 10 šekelů 

stříbra (čl. 38(33)).“29 

Toto opatření mělo zabránit šíření pomluv proti dívkám, které jsou 

stále panny. Částka 10 šekelů byla ale velice vysoká.30 Proto bylo častější, že 

viník veřejně přiznal svoji chybu, než finanční kompenzace. Díky tomu byla 

navrácena čest poškozené dívce a její rodině.31  

Jak se ve starověké Mezopotámii nazývaly dívky bez sexuální 

zkušenosti? Asyriologové Finkelstein a Landsberger objevili, že sumerská 

slova ki.sikil.tur a ki.sikil32, a akkadská slova batultu33 a ardatu34, znamenají 

věkové rozmezí mezi začátkem puberty a manželstvím. Oba dva odborníci se 

shodli na tom, že batultu znamená mladá dospívající dívka sotva na vdávání, 

kdežto ardatu je dívka starší. Ve skutečnosti se ale výraz ardatu užíval v 

akkadských literárních textech, a batultu v oficiálních písemnostech a 

osobních listech pro označení dospívající dívky ve starobabylonském období. 

Sumerské výrazy ki.sikil.tur a ki.sikil  jsou omezeny výhradně pro literární 

texty, například Enlil a Ninlil.35 V sumerských ani akkadských pramenech 

tedy neexistuje vhodné slovo, které by vystihovalo mladou dívku bez sexuální 

zkušenosti. Můžeme ale najít odkazy, které nám říkají, co nezkušená dívka 

                                                                                                                        
27

 Nemet-nejat, 1999, str. 90. 
28

 Tamtéž. 
29

 Klíma, 1979, str. 114. 
30

 Jestliže denní mzda byla 3 procenta šekelu na den, to znamená, že by dotyčný musel šetřit 
na zaplacení pokuty necelých 11 měsíců (Launderville, 2010, str. 254). 
31

 Launderville, 2010, str. 254. 
32

 ePSD, http://psd.museum.upenn.edu/epsd/nepsd-frame.html (26.3.2016). 
33

 CAD B, str. 173. 
34

 CAD A2, str. 242. 

http://psd.museum.upenn.edu/epsd/nepsd-frame.html
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nikdy nedělala a dělat nesměla.36 Charakteristika panenské démonky Ardat-

lilî říká: „Dívka, která nikdy neotěhotněla; Dívka, která nikdy neztratila 

panenství; Dívka, která nikdy necítila rozkoš v manželově klíně; Dívka, která 

si nikdy nesundala šaty na manželově klíně; Dívka, která neměla v prsou 

mateřské mléko“ a mnohé další.37 Podobné charakteristiky nalezneme ve 

Středoasyrských zákonech:  

„Dcera, jež je pannou, jež bydlí v domě svého otce, o niž její otec nebyl 

ještě požádán, jež nebyla dosud zbavena panenství, jež nebyla dosud 

provdána…“.38 

Někdy ale docházelo k případům, kdy byla mladá dívka - panna, 

zasnoubená, vdaná či otrokyně, svedena a znásilněna. Když bylo panenství 

určité ženy zpochybňováno, byla zavolána její ženská společnice, která 

složila přísahu a veřejně vystoupila před soudem. Ale ve skutečnosti mohla 

být ztráta panenství dokázána pouze těhotenstvím, anebo když byla žena 

přistižena během sexuálního styku s mužem.39 V zákonech ani v právních 

svědectvích není uvedeno, jak otestovat a prověřit počestnost ženy.
40

 

Lze najít několik zmínek o prvním sexuálním styku v sumerské a 

akkadské literatuře. Prvním příkladem je mýtus Enlil a Ninlil, ve kterém je 

probírána otázka panenství a jeho vlastní hodnoty. Zpočátku Ninlil mluví 

jako sotva dospělá dívka, která je ještě panna a pochybuje o své schopnosti 

mít řádný sexuální styk a brání se tomu: 

“Klín můj je příliš úzký, milovat neumí, mé rty jsou příliš malé, 

nemohou líbat!“41 

Nakonec k sexuálnímu styku mezi Ninlil a Enlilem skutečně došlo: 

“Vzal si ji teprve v člunu na řece. Tam miloval se s ní, líbal ji.“42 

                                                                                                                        
35

 Ninlil se poprvé objevuje jako ki.sikil.tur (řádek 11, doslova „malá mladá dívka“, v 
anglickém překladu „young women“) a posléze se mění na ki.sikil (řádek 13, doslova „mladá 
dívka“, v anglickém překladu „maiden“) (Black a kol., 1998-2006). 
36

 Cooper, 2002, str. 92. 
37

 Leick, 1994, str. 228. 
38

 Klíma, 1985, str. 155. 
39

 Launderville, 2010, str. 256-257. 
40

 Více v kapitole 2.2.2. 
41

 Hruška, Matouš, Prosecký, Součková, 1977, str. 66. 
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Na druhou se stranu v mýtu nenachází žádná zmínka o tom, že by byla 

Ninlil nebo její rodina nějak poškozena na cti, což bylo v mezopotamské 

společnosti docela běžným jevem. Ninlil se díky tomuto aktu dostává 

z nedospělosti (ki.sikil.tur) do sexuální dospělosti.43 V textu nejsou zmínky o 

tom, že by první pohlavní styk byl bolestivý či doprovázený krvácením. 

Dalšími příklady mohou být sumerské mýty Enlil a Sud, Enki a Ninchursanga 

nebo akkadský mýtus Nergal a Ereškigal.44 V žádném z těchto mýtů se 

nepíše o tom, že by byla první sexuální zkušenost nějak traumatická a měla 

větší fyzické projevy. Pro Mezopotámce byla ztráta panenství jen určitou fází 

dospívání mladé ženy.45 

2.1.3 Těhotenství a porod 

Ženské problémy související s těhotenstvím a se samotným porodem 

byly často popisovány v lékařských textech, ve kterých lze nalézt bezpočet 

návodů a receptů, jak léčit ženu, která má nějaké porodní komplikace. 

Ovšem také byl v těchto textech nalezen návod pro potracení plodu. Zaříkání 

se snažila předpovědět pohlaví nenarozeného dítěte skrz aktuální stav 

těhotné ženy, barvy její pokožky, tvar těla a podobně. Některé pasáže 

lékařských textů se zabývají plodnými a neplodnými dny, a kdy bylo pro ženu 

vhodné mít sexuální styk. Jako určitý způsob antikoncepce byly užívány 

praktiky análního sexu nebo různé bylinky a přívěsky. Nicméně tyto metody 

nebyly nejspolehlivější. Nechtěná novorozeňata bývala zanechána opuštěná 

na ulicích, kde zemřela nebo je snědli divocí psi. Zcela výjimečně se lze 

dočíst o příhodě, kdy náhodný kolemjdoucí zachránil miminko z tlamy psa.46 

Předporodní péče zahrnovala bylinkové elixíry, masti, amulety a 

rituály. Bylinkové nálevy byly používány především v době, když žena během 

těhotenství onemocněla. Předepsanou léčbou byl často mix bylin upravený 

nad ohněm a smíchaný s olejem nebo pivem. V této směsi se namáčely kusy 

vlněné látky, které se následně umisťovaly do ženské pochvy dvakrát denně. 

Takováto léčba byla podporována pomazáním a obvazy. Ve starověké 

                                                                                                                        
42

 Hruška, Matouš, Prosecký, Součková, 1977, str. 66. 
43

 Leick, 1994, str. 228. 
44

 McCallová, 1998, str. 100. 
45

 Launderville, 2010, str. 260-261. 
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Mezopotámii hrála velkou roli víra v božstvo, magii a nadpřirozeno. Proto 

byly při léčbě nemocných lidí důležité amulety, což jsou malé předměty, 

které měly magickou moc, schopnost přinášet štěstí a odpuzovaly zlo. 

Těhotné ženy je měly na ochranu nebo se při komplikacích umisťovaly na 

určité místo na těle. Rodičky nosívaly obraz démonického boha Pazuzu47, 

který neutralizoval zlé skutky a vliv démona Lamaštu.48 Lamaštu byla démon 

ženského pohlaví, který ohrožoval především těhotné ženy, rodičky a 

kojence. Nejčastěji byla zobrazována jako žena s odhalenými ňadry, lví 

hlavou, oslíma ušima, měla orlí nohy, v rukou hady a kojila psa nebo vepře.
49

 

Věřilo se, že se tento démon vplíží do domu těhotné ženy a zabije její 

nenarozené dítě opakovaným dotekem na matčino lůno.50 Lamaštu byla 

připisována zodpovědnost za smrt matky nebo dítěte při porodu, komplikace 

a onemocnění, a celkově mohla za vysokou úmrtnost novorozeňat.51 Také 

měla za úkol zabránit přemnožení lidského druhu, který je pro bohy příliš 

hlasitý a vyrušuje je v jejich rozjímání.52 Rituální texty podrobně popisují 

způsob, jakým lze odradit zlé nadpřirozené síly. Prostředků na ochranu 

těhotné ženy od zlých sil bylo mnoho - zaklínání, rituály, recitace magických 

textů a jiné. Nejčastěji se však podobizna samotné Lamaštu nějakým 

způsobem ničila, pálila, byla vhozena do řeky či zanechána v poušti.53 

K ochraně před démony a zlými živly sloužily také erotické reliéfy 

samostatně stojících nebo sedících nahých žen. Byly zobrazovány zepředu, 

aby byly jasně vidět jejich sexuální atributy.54 V některých případech žena 

na plaketě dřepí na stoličce nebo na kusu nábytku. První zmínky o těchto 

plaketách se speciálním účelem se objevují až v době vlády krále 

Chammurapiho a v oblasti spíše severní části Babylónie.
55

 

V čase porodu byl ženám vkládán kousek kůry stromu do úst ke 

žvýkání, jejich břicho bylo masírováno pomocí mastí nebo se používala 

                                                                                                                        
46

 Nemet-nejat, 1999, str. 91-92. 
47

 Viz Příloha - Obrázek č. 1. 
48

 Viz Příloha - Obrázek č. 2. 
49

 Prosecký, 2010, str. 247. 
50

 Nemet-nejat, 1999, str. 92. 
51

 Leick, 1998, str. 227. 
52

 Prosecký, 2010, str. 247. 
53

 Nemet-nejat, 1999, str. 92. 
54

 Viz Příloha - Obrázek č. 3 (Bahrani, 2002, str. 56). 
55

 Assante, 2002, str. 27 a 44. 
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metoda přejíždění magickým válečkem po břiše ženy. U porodu byly 

přítomny porodní asistentky nebo ženské příbuzné rodičky.56 Během tohoto 

procesu byl recitován mýtus Sín a jeho kráva. Jedná se o zaklínání, které má 

prvorodičce zajistit snadný porod bez komplikací. Měsíční bůh Sín nalezl 

zalíbení v krávě, která představovala vzor dokonalosti svého druhu. Sín jí dal 

do dobrého stáda, kde se těšila z hojnosti a dobré pastvy. Časem kráva 

zabřezla, ale když se začala telit, propukla v pláč, protože trpěla silnými 

porodními bolestmi a pastýři jí nemohli pomoci. Když to uslyšel bůh Sín, 

poslal jí na pomoc dvě pomocnice, ochranné bohyně (lamassu), dcery boha 

Anua. Zaklínání je zakončeno zvoláním, ať i dívka, která má obtížný porod, 

lehce porodí a dobře se jí daří.57 

Porod byl pro rodičku a i pro její nenarozené dítě velice nebezpečný. 

Smrt novorozenců byla bohužel častým jevem. Brzy po narození bylo dítěti 

dáno jméno. Akkadská jména byla originální mezi ostatními semitskými 

jazyky, protože odrážela pocity rodiny novorozeněte, například „Můj bůh se 

nade mnou slitoval“, „Sín vyslyšel mé modlitby“ a další. V novobabylonském 

období se používala k pojmenování nových členů rodiny rodová jména 

předků, což dokazuje, že lidé měli povědomí o historii svého rodu.58 

Tělesné nedostatky u novorozenců byly v textech velmi častým 

tématem, například děti s jednou nohou, siamská dvojčata (fyzicky spojená 

dvojčata), hermafroditi (mají jak ženské tak i mužské pohlavní orgány) a jiné. 

Čtyřčata byla vcelku normálním jevem, ale i tak to byla neobvyklá událost. 

Znetvořená miminka byla považována za zlá znamení. Musel být proveden 

rituál, při kterém bylo tělo znetvořeného dítěte vhozeno do řeky. Aby děti 

přestaly plakat a nerozhněvaly bohy, byly jim zpívány ukolébavky vycházející 

ze zaklínání. Věřilo se, že hlasité zvuky mohou bohy velmi rozzuřit.59 

Produkce mateřského mléka matkou byla klíčová pro přežití nově 

narozeného dítěte. Pokud matka z nějakého důvodu nemohla sama kojit, 

mohla si najmout kojnou. Bohužel pro chudé rodiny znamenalo selhání 

matky pro dítě jistou smrt. Děti byly obvykle kojeny po dobu dvou až tří let. 

                                         
56

 Nemet-nejat, 1999, str. 92. 
57

 Prosecký, 2010, str. 242-244. 
58

 Oppenheim, 2001, str. 67. 
59

 Nemet-nejat, 1999, str. 93. 
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Kojení se považuje za další způsob antikoncepce, protože ženy byly v tomto 

stavu relativně neplodné. Nemluvně obvykle spávalo v košíku. Když bylo 

dostatečně staré, mohla ho matka nosit u sebe přivázané kusem látky. 

Cyklus vývoje dítěte je popsán v několika stádiích: kojenec, odstavené dítě, 

vetší dítě, adolescent, dospělý a starší člověk. Celková porodnost ve 

starověké Mezopotámii není přesně známá, ale dospělosti se průměrně 

dožívaly dvě až čtyři děti. Nemluvňata byla případně pohřbívána do nádob 

pod podlahu obývacího pokoje domu.60  

2.1.4 Sexuální dysfunkce 

Ženská neplodnost nebo mužská impotence nebyly ve starověké 

Mezopotámii ničím neobvyklým. Neplodnost žen byla považována za součást 

přirozeného chodu přírody a měla zabránit k přelidnění populace. K léčbě 

byly používány různé amulety ze stříbra, zlata, hlíny nebo kamene.61 Mužské 

poruchy plodnosti byly léčeny kombinací magie a medicíny. Léčba mohla 

zahrnovat potírání penisu a dolní části těla mastí z rostlinného oleje. Také se 

věřilo, že sliny ze zvířat v říji nebo jejich pohlavní orgány mají moc vyléčit 

tuto chorobu. Během léčebného procesu manželka recitovala magická 

zaklínání, ve kterých byla požadovaná erekce partnera přirovnávána právě 

ke zvířatům.62 K překonání neplodnosti a impotence se používaly již výše 

zmíněné amulety. Jednak to mohly být reliéfy se sexuální tématikou, které se 

pokládaly vedle postele. V chrámu bohyně Ištar v Aššuru byly nalezeny 

modely mužských a ženských pohlavních orgánů z kamene a hlíny - ženská 

vulva nebo penis propíchnutý uprostřed, aby se mohl zavěsit a ochraňovat 

jeho nositele.63 

2.1.5 Adopce 

Nedostatek potomstva, například z důvodu velké poporodní úmrtnosti, 

byl velkým problémem pro správné fungování mezopotamského společnosti. 

Potomci zajišťovali pracovní sílu, starali se o své rodiče ve stáří a dbali o 

                                         
60

 Nemet-nejat, 1999, str. 94. 
61

 Budin, 2015, str. 3. 
62

 Tamtéž, str. 4. 
63

 Black, Green, 1999, str. 172. 
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posmrtný kult otce. Když manželský pár nebyl schopen mít vlastní děti, 

existovala možnost osvojit si (adoptovat) cizí dítě. Adopce byla právní akt, 

odlišný od legitimace, během kterého otec přisoudil postavení cizím dětem, a 

ti pak mohli být dědici domácnosti.64 Nejčastěji byli adoptováni nalezenci 

nebo děti z rodin, kde jich byl nadbytek a nemohla jim být zajištěna 

dostatečná péče. Také byly známy případy adopce dívek, které se měly 

následně provdat za člena své adoptivní rodiny. Takovéto jednání bylo 

zaznamenáno v Asýrii. Rodiny si vzájemně vyměnily dcery a vyhnuly se tak 

placení svatebního poplatku tirḫatum.
65

 Adopce staršího dítěte byla možná 

v případě, když adoptivní rodiče zaplatili biologickým rodičům určitou 

finanční částku - cenu za výživu a vychování jejich dítěte. Také dospělí 

jedinci měli na výběr a mohli se stát součástí jiné domácnosti. Důvodem bylo 

zajištění finanční a psychické jistoty pro adoptivní rodiče v jejich vysokém 

věku a starost o jejich posmrtnou památku. V takovém případě byl adoptivní 

syn prohlášen za legitimního bez ohledu na to, jestli manželský pár po jeho 

osvojení porodil další potomky.66 Porušením této dohody mohla rodina ztratit 

všechny hmotné statky a naopak jejich adoptivní syn mohl přijít o svoji 

svobodu a stát se otrokem.67 Svobodná matka mohla adoptovat dceru, která 

ale nebyla otrokyní. Matka byla sama hlavou domácnosti, a tak mohla své 

dceři dovolit vdát se nebo pracovat jako prostitutka. Dceři náležela 

povinnost starat se o svoji matku v jejím vysokém věku.68 

2.1.6 Zánik manželství 

Existovaly dvě základní formy zániku manželství: smrt jednoho 

z manželů nebo rozvod. Za konec se považoval i manželův svévolný odchod 

z obce, při kterém opustil svou manželku a rodinu. V případě jeho návratu se 

manželství neobnoví.69 Když manžel upadl během válečného stavu do zajetí a 

                                         
64

 Klíma, 1979, str. 248. 
65

 Klíma, 1963, str. 158. 
66

 Nemet-nejat, 1999, str. 94. 
67

 První zmínku o adopci lze najít v tzv. Sumerských rodinných zákonech. Podle nich byl 
adoptovaný syn, sumersky nazývaný dumu, který popřel své rodiče, zbaven majetku 
z rodinného společenství a prodán do otroctví; prohlásí-li otec nebo matka, že není jejich 
synem, přijdou o majetek a jsou vykázáni z občiny (Klíma, 1979, str. 249). 
68

 Nemet-nejat, 1999, str. 94. 
69

 Zákony z Ešnnuny čl. 30, Chammurapiho zákoník §136 (Klíma, 1979, str. 64 a 82). 
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vrátil se, jeho manželství bylo obnoveno a to i přes to, že si žena kvůli 

zajištění živobytí vzala jiného muže a porodila mu děti.70 

Obecně byl postoj k rozvodu ve starověké společnosti velmi skeptický 

a byl povolen jen za opravdu vážných okolností. Rozvod zpravidla inicioval 

pouze manžel, manželka nikoliv. Zde vidíme, že právní postavení manželů 

nebylo rovnocenné.71 Podle Chammurapiho zákonů existovalo několik 

různých důvodů, podle kterých mohlo být manželství zrušeno. V případě 

neplodnosti manželky nebo onemocnění vážnou chorobou manžel vždy vrátil 

své ženě věno a zaplatil jí odbytné. Neplodnost ženy mohla mít i jiné řešení 

než rozvod. Zákony dovolují neplodné ženě pořídit si zástupkyni, konkubínu 

nebo dokonce svoji sestru, která pro domácnost porodí legitimní potomky.72 

Pokud se manželka dopustila zpronevěry, byla vypuzena nebo se stala 

otrokyní domácnosti. Když žena odmítala plnit manželské povinnosti a 

manžela urážela, byla potrestána smrtí utopením.73 

2.1.7 Nevěra 

Největším proviněním, kterého se mohla manželka dopustit, bylo 

cizoložství. Znamenalo silný zásah do manželova společenského a právního 

postavení, velmi narušilo jeho autoritu v domácnosti. Zákony z Ešnnuny 

trestají manželku smrtí, pokud byla přistižena při činu.74 Přistižení manželky 

„in flagranti“ zmiňuje i Chammurapi. Manželka se mohla trestu smrti 

vyhnout, pokud si to její manžel přál. Trestu pak bude ušetřen i její milenec.  

„Jestliže něčí manželka byla přistižena při souloži s jiným mužem, 

svážou oba a hodí do řeky; nechá-li pán manželky svou manželku naživu, 

také král nechá svého služebníka naživu (§ 129).“75 

                                         
70

 Klíma, 1979, str. 271. 
71

 Podle sumerských rodinných zákonů, pokud se manželka chtěla rozvést, byla potrestána 
vhozením do řeky. Pokud rozvod žádal manžel, musel vyplatit ženě určitou částku (odbytné), 
která činila ½ miny stříbra (Klíma, 1979, str. 56). 
72

 Nemet-nejat, 1999, str. 95. 
73

 Klíma, 1963, str. 156. 
74

 „Jestliže někdo přichystal úmluvu a svatební hostinu pro jejího otce a její matku a vzal si ji, 
stane se jeho manželkou; v den, kdy bude přistižena v klíně (jiného) muže, zemře, nebude žít 
(čl. 28).“ (Klíma, 1979, str. 117). 
75

 Klíma, 1979, str. 131. 
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Při podezření z cizoložství se kladl velký důraz na to, zda ženu 

podezřívá pouze manžel nebo její okolí.  

„Jestliže manželku nařkl její manžel, ona však nebyla přistižena, že 

spala s cizím mužem, odpřísáhne při bohu a vrátí se do svého domu (§ 

131).“76 

V takovém případě se trest ženy netýká, pouze svou nevinnu 

odpřísáhne před bohem. V druhém případě, při podezření nějakou třetí 

stranou, podstoupí manželka vodní ordál.
77

   

Středoasyrské zákony se problematikou nevěry manželky také 

zabývají, tresty byly udělovány jen v případě, že žena byla skutečně vinna a 

vědomě svého muže podvedla: 

„Jestliže vdaná žena vyšla ze svého obydlí a šla k někomu do jeho 

obydlí, jestliže se on s ní vyspal a věděl, že je vdaná, tento muž i tato žena 

budou potrestáni smrtí (čl. 13).“78 

Dále pokud se nějaký muž vyspí s cizí manželkou a neví, že je vdaná, 

je nevinný a žena bude potrestána svým mužem podle jeho uvážení. Ale 

v případě, že je vdaná žena znásilněna cizím mužem například na ulici, bude 

viník potrestán smrtí a tato žena je tím pádem nevinná.79 

Na rozdíl od ženy, manžel mohl legálně udržovat intimní vztah s jinými 

ženami, mimo své legitimní manželky. Postavení ženatého mladého muže 

(akkadsky eṭlu80, sumersky guruš), který má poměr s prostitutkou („dívkou 

z ulice“), se zabývají pouze zákony Lipit-Ištara. Pokud mu soud nařídil 

nestýkat se s ní, ale rozhodl se pro rozvod, musí své manželce zaplatit 

náležité odškodné a vrátit věno. Soud byl v takovém případě pouze 

administrativní opatření, nikoliv trest.81  

                                         
76

 Klíma, 1979, str. 131. 
77

„Jestliže na něčí manželku ukazovali prstem kvůli cizímu muži, ona však s cizím mužem 
nebyla přistižena, že u něho spala, ponoří se kvůli svému muži do řeky (§ 132).“ (Klíma, 
1976, str. 216). 
78

 Klíma, 1985, str. 144. 
79

 Klíma, 1976, str. 220. 
80

 CAD E, str. 407. 
81

 Klíma 1979, str. 54-55. 
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2.2 Sexuální delikty 

2.2.1 Incest 

Krvesmilstvo neboli incest patřilo i ve starověké Mezopotámii mezi 

jedny z nejvážnějších sexuálních prohřešků, které mohl člověk spáchat. 

Dochované právní dokumenty nám dávají dobrou představu o tom, jak byl 

tento čin trestán a podle jakých kritérií. Nejhorším proviněním byl sexuální 

styk mezi matkou a synem.
82

 V Chammurapiho zákoníku je tento čin trestán 

upálením obou aktérů: 

„Jestliže někdo po smrti svého otce vyspal v klíně své matky, upálí je 

oba (§157).“83 

Ovšem když se syn vyspal po smrti otce s nevlastní matkou, která už 

porodila děti, bude syn pouze vyhoštěn. Další možností incestu je pohlavní 

styk mezi otcem a jeho snachou. Jestliže syn již konzumoval manželství se 

svojí nevěstou a otec s ní měl i přes to pohlavní styk, tak bude potrestán 

smrtí utopením. Ale pokud jejich manželství konzumováno nebylo, tak otec 

zaplatí pouze určitou finanční částku a dívka se může bez problémů vdát za 

svého milého.84 V neposlední řadě byl trestán i pohlavní styk mezi otcem a 

dcerou. Nicméně tento prohřešek nebyl brán jako závažný a otec byl 

potrestán pouhým vyhoštěním z obce.85 

O incestu se můžeme dočíst i v mezopotamském mýtu Enki a 

Ninchursanga. Příběh je situován na idylický ostrov Dilmun, kde však chybí 

sladká voda. Enki jako zajistí pro ostrov hojnost, ale voda je jeho semenem, 

kterým oplodnil svou manželku. Ninchursanga mu porodí dceru, se kterou se 

Enki také miluje a oplodní ji. To samé provede i se svou vnučkou. Enki se tak 

opakovaně dopouští incestu se svými dcerami a vnučkami až do čtvrté 

generace. Poslední dcera Uttu je před ním varována, ale Enki ji obelstí 

v přestrojení za zahradníka:  

                                         
82

 Bertman, 2003, str. 278. 
83

 Klíma, 1979, str. 134. 
84

 Chammurapiho zákony §155 a §156 (Klíma, 1979, str. 134). 
85

„Jestliže se někdo vyspal se svou dcerou, bude tento člověk vyloučen z občiny (§154).“ 
(Klíma, 1979, str. 133-134). 
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„Vzal si její ňadra, v klínu jí spočinul, vzal si její hýždě, všude ji 

hladil,…on, mladík, s ní miloval se. Enki semeno své jí do lůna vložil. Sémě 

jeho do svého lůna přijala, Enkiho sémě, Uttu krasavice…“86 

Naštěstí zasáhne Enkiho manželka, vyjme semeno z dívčina lůna, 

nechá z něho vyrůst osm rostlin a svého muže prokleje. Ten z důvodu kletby 

onemocní. Ninchursanga nakonec porodí osm božstev, které vyléčí všech 

osm Enkiho nemocí. Význam tohoto mýtu není znám, ale je důkazem toho, že 

i bohové měli přinejmenším zvláštní sexuální tužby.87 

2.2.2 Znásilnění 

Znásilnění neboli násilné smilstvo se také řadí mezi závažné sexuální 

delikty. Informace o tomto trestném činu máme především z dochovaných 

zákoníků. Míra trestů je rozlišována podle okolností, za kterých znásilnění 

proběhlo - žena byla vdaná či nikoliv, viník byl přistižen nebo byl jeho čin 

dosvědčen svědky a podobně.  

Nejprve bych uvedla několik příkladů ze Středoasyrských zákonů, 

které se v Právním zrcadlu asyrské ženy do hloubky zabývají problematikou 

ženského práva. Lze se zde dočíst o tom, co se stane, když někdo zadrží 

vdanou ženu na ulici a znásilní ji. Pokud je tento čin dosvědčen svědky nebo 

je pachatel přistižen přímo při činu, bude muž usmrcen a žena je bez 

trestu.88 Další ustanovení upravuje znásilnění mladé díky - panny. Otec dívky 

může dát manželku pachatele také znásilnit anebo si ji může ponechat. 

Pokud viník manželku nemá, musí zaplatit za zneužitou dívku trojnásobek 

její kupní ceny a následně si ji může nebo i nemusí vzít za manželku.89  

Násilným smilstvem se zabývá i Chammurapi. Na rozdíl od 

předchozího ustanovení ze Středoasyrských zákonů bude viník v případě 

znásilnění zasnoubené panny potrestán smrtí:  

                                         
86

 Hruška, Matouš, Prosecký, Součková, 1977, str. 59. 
87

 Hrůša, 2015, str. 52, srov. Prosecký, Hruška, Součková, Břeňová, 2003, str. 66. 
88

 Středoasyrské zákony §12 (Klíma, 1985, str. 144). 
89

 Středoasyrské zákony §55 (Tamtéž, str. 95). 
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„Jestliže někdo zacpal ústa manželce, jež dosud nepoznala muže a 

bydlela v domě svého otce, a vyspal se v jejím klíně, a dopadli jej, tento 

člověk bude potrestán smrtí; tato žena bude bez viny (§130).“90 

Tento čin byl považován za velmi vážný, protože se pachatel dopustil 

rovnou tří deliktů: proti rodičům dívky (porušení jejich vlastnického práva), 

proti snoubenci dívky (urážka na cti) a proti samotné dívce (poškození její 

počestnosti).91 Co se týče postavení otrokyň při znásilnění, je s nimi 

nakládáno jako s majetkem, protože otrok není způsobilý k právním úkonům. 

Trestný čin je tedy hodnocen jen jako poškození cizí věci a za ten se 

nejčastěji uděloval pouze peněžitý trest.92 

2.2.3 Prostituce a kuplířství 

Prostituce v Mezopotámii je považována za jednu z nejstarších 

světových profesí.93 Byla nedílnou součástí vzniku otroctví a formování 

různých společenských vrstev. Jedním důvodem vzniku prostituce bylo 

vojenské dobývání území ve 3. tisíciletí př. n. l., což vedlo k sexuálnímu 

zneužívání a zotročování žen. Otroctví se stalo brzy ustálenou institucí - ženy 

se dostávaly do rukou otrokářů, kteří z nich udělali prostitutky a umisťovali 

je do nevěstinců. Sexuální potřeby mužů, zejména aristokratů, vysokých 

úředníků či dokonce králů vedly k legitimizaci nevěstinců a harémů. Také 

bylo velmi časté zadlužování domácností a prodávání členů rodiny do 

otroctví k odpracování dluhu. Ženy se tedy mohly lehce stát prostitutkami. 

Během 2. tisíciletí př. n. l. se prostituce stala povoláním dcer z chudých 

rodin.
94

 Tyto ženy byly na úrovni otrokyň a pod dohledem chrámových 

úředníků. Podle dochovaných textů ze Sipparu mohly být i ve vlastnictví 

kněze nebo kněžky.95 

                                         
90

 Klíma, 1979, str. 131. 
91

 Tamtéž, str. 292. 
92

 Tento případ je například uveden v Urnammuových zákonech v čl. 5: „Jestliže někdo 
znásilnil něčí otrokyni, jež byla pannou, tento člověk zaplatí 5 šekelů stříbra.“ (Klíma, 1979, 
str. 110, srov. Klíma, 1979, str. 169). 
93

 Assante, 2003, str. 14. 
94

 Lerner, 1986, str. 247. 
95

 Tamtéž, str. 244. 
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Akkadské označení pro pouliční prostitutku je pravděpodobně 

kezertu96 (v překladu „žena, se zvláštními vlasy, prostitutka“), ḫarimtu97  

(sumersky kar.kid98 „prostitutka“) nebo šamḫatu99 (doslova „smyslná 

žena“).100 Ḫarimtu byla svobodná žena, která nespadala pod autoritu otce a 

její sexualita nebyla regulována. Tudíž mohla být lehce profesionální 

prostitutkou.101 V dochovaných zákonících se lze dočíst o rozdílech mezi 

prostitutkou a vdanou ženou. Hlavním rozlišovacím prvkem bylo zahalování. 

Zpravidla žena, která sloužila v domácnosti jednomu muži a byla pod jeho 

ochranou, musela mít na veřejnosti zahalenou hlavu. Ženy, které nebyly 

vdané a sexuálně kontrolované, byly považovány za „veřejné“ a musely 

chodit nezahalené.102 Zahalování žen je podrobně popsáno 

v Středoasyrských zákonech. Ohledně prostitutek zde stojí:  

„…prostitutka (ḫarimtu) nebude v závoji, její hlava bude nepokryta; 

kdo uvidí prostitutku v závoji, zadrží ji (?), zjedná svědky a přivede ji ke 

vchodu Paláce, nevezmou jí její šperky, ten kdo ji zadržel, vezme si její oděv; 

dostane 50 ran holí a na hlavu jí vylijí smolu…“103 

Podobný trest čekal i člověka, který viděl tento prohřešek, ale 

nenahlásil ho. Sám bude fyzicky potrestán a navíc dostane veřejné 

prospěšné práce pro krále. To samé platí pro případ zahalené otrokyně.104 

Prostituce obvykle probíhala na veřejných místech ve městech - v 

tavernách, přístavu nebo u městských hradeb. Prostitutky byly samozřejmě 

oblečeny tak, aby přilákaly co nejvíce zákazníků, a nosívaly speciální kožený 

plášť. Jeden asyrský text popisuje prostitutku, jak odhaluje své spodní 

prádlo, aby získala klienty.105 

                                         
96

 CAD K, str. 314. 
97

 CAD Ḫ, str. 101. Mužský ekvivalent ḫarmu není spojován s přímo prostitucí, ale označuje 
spíše „milence nebo přítele“, především pokud jde o vztah bohyně Ištar a Tammuze (Budin, 
2008, str. 26). 
98

 ePSD, http://psd.museum.upenn.edu/epsd/nepsd-frame.html (12. 3. 2016). 
99

 Toto označení může také vyjadřovat vlastní jméno - nejznámější je prostitutka Šamchat, 
která svedla Enkidua v Eposu o Gilgamešovi. Viz kapitola 3.4.2. 
100

 Cooper, 2013 str. 50. 
101

 Budin, 2008, str. 26. 
102

 Lerner, 1986, str. 248. 
103

 Středoasyrské zákony §40 (Klíma, 1985, str. 151). 
104

 Tamtéž. 
105

 Nemet-nejat, 1999, str. 107-108. 

http://psd.museum.upenn.edu/epsd/nepsd-frame.html
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Samotným kuplířstvím se podrobněji zabývají Středoasyrské zákony, 

které popisují příklady, kdy vdaná žena odešla z domu svého manžela. Pokud 

žena odešla ke kuplířce, měla pohlavní styk s jiným mužem, a ten věděl, že je 

vdaná, budou všichni tři viníci potrestáni stejně. Manžel určí trest pro svou 

nevěrnou manželku. Pokud ji nepotrestá, tak nebude trestán nikdo z aktérů. 

Ovšem pokud byla žena ke styku s cizím mužem donucena, bude kuplířka i 

tento muž usmrceni a žena je beztrestná (pod podmínkou, že při odchodu 

z krčmy prohlásí, že byla zneužita a přelstěna).106 

Ve výtvarném umění se zachovalo velké množství terakotových plaket 

se sexuální tématikou, a to především ze starobabylonského období. Reliéfy 

s latinským názvem coitus a tergo zobrazují milenecký pár během sexuálního 

styku.107 Výjev je situován do prostředí veřejné taverny, kde se scházely 

prostitutky a nejčastěji zde probíhal sexuální styk. Žena je v předklonu a 

popíjí nápoj (pivo108) pomocí dlouhé slámky z nádoby, která je umístěná na 

podlaze. Muž má méně důležitou roli a proto je vyobrazen stojící na straně, 

drží ženu pevně za boky a vstupuje do ní zezadu.109 Občas je žena skoro 

vzpřímená, jindy je paralelně se zemí - záleží na délce slámky. Jedná se o 

jeden z nejstarších sexuálních motivů použitých v umění.110 

2.3 Homosexualita 

Případy homosexuálních vztahů jsou popsány zhruba od 3. tisíciletí př. 

n. l., lze se dočíst o sodomii mezi muži i mezi chlapci. V Babylónii nebyla 

homosexualita odsuzována, ovšem mužská prostituce ano. Toto povolání bylo 

považováno za hanebné. Asyřané nenásledují babylonský příklad kladného 

přístupu k neobvyklé sexuální orientaci a později ve středoasyrském období 

byla homosexualita dokonce trestána.111 Ve Středoasyrských zákonech se 

setkáváme s homosexualitou u v rámci Právního zrcadla asyrské ženy. Jsou 

zde popsány dva případy. Jako první je nařčení nějaké osoby 

                                         
106

 Klíma, 1985, str. 92 a 146. 
107

 Viz Příloha - Obrázek č. 4 a 5. 
108

 Pivo bylo často používáno jako hlavní nápoj při magických obřadech a rituálech, a také to 
byl nápoj nejčastěji podávaný v hospodách a tavernách (Assante, 2002, str. 31). 
109

 Assante, 2002, str. 27. 
110

 Poprvé se objevuje v Nippuru jin na konci vlády III. dynastie z Uru (Assante, 2002, str. 
31). 
111

 Nemet-nejat, 1998, str. 139. 
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z homosexuality. V případě, že toto tvrzení nemohlo být potvrzeno, dostane 

viník 50 ran holí, nucené práce, nelichotivou přezdívku a pokutu. V případě, 

že byl někdo usvědčen z homosexuality pomocí důkazů či svědectvím, bude 

dotyčný potrestán homosexuálním stykem před veřejností a kastrací:  

„Jestliže někdo měl pohlavní styk se svým druhem, byly podány 

důkazy a usvědčili ho, vykoná se s ním soulož a bude vykleštěn (§20).“112 

Účel veřejného pohlavního styku byla potupa na cti provinilého. 

Pasivní účastník homosexuálního styku byl považován za poškozeného, 

trestný byl tedy jen aktivní účastník.113 

Homosexuálové se objevují v rámci kultu jako chrámoví služebníci. 

Setkáváme se s nimi při rituálních tancích, kdy vystupují v ženském převleku 

a často mají v rukou výhradně ženské rekvizity.114 

Co se týče Eposu o Gilgamešovi, podle některých badatelů je možné 

považovat vztah, který vznikl mezi Gilgamešem a jeho nejlepším přítelem 

Enkiduem za homosexuální. Podložení tohoto tvrzení nacházíme 

v akkadských termínech kiṣru115 a ḫaṣṣinnu116. Tyto výrazy označují dva 

předměty - povětroň a sekeru, které Gilgameš viděl ve snu. Lze k nim najít 

asociaci v podobných akkadských výrazech kezru117, což znamená „muž 

s kudrnatými vlasy, kultovní prostitut“ a assinnu118 „kultovní prostitut, 

zženštilec“. Těžko říct, jestli se jedná o náhodu nebo skutečně byl mezi 

Gilgamešem a Enkiduem vztah silnější než přátelství.119 

Homosexuální praktiky nebyly nikdy vyobrazeny ve výtvarné umění, 

s možnou výjimkou pečetních válečků, na kterých je pohlaví hlavních 

protagonistů neznámé.120  

                                         
112

 Klíma, 1985, str. 145. 
113

 Klíma, 1985, str. 92. 
114

 Bottéro, 2005, str. 153. Více v kapitole 3.5. 
115

 CAD K, str. 436. 
116

 CAD Ḫ, str. 133. 
117

 CAD K, str. 316. 
118

 CAD A2, str. 341. 
119

 Prosecký, 2003, Epos o Gilgamešovi, Tabulka I., str. 97.  
120

 Nemet-nejat, 1998, str. 139. 
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2.4 Eunuchové  

Eunuch neboli kastrát je označení pro muže, který byl vykastrovaný 

(nejčastěji ve velmi mladém věku) nebo se narodil se špatně vyvinutými 

pohlavními orgány. 121 Ve Středoasyrských zákonech se lze dočíst o dvou 

trestných činech - cizoložství a homosexualitě, které byly trestány 

kastrací.122 

Eunuchové sloužili na královském dvoře a hodně z nich dosáhlo 

vysokých pozic například v administrativě.123 V Babyloně za vlády krále 

Chammurapiho byli eunuši osobními služebníky samotného krále. Dále mohli 

být vysokými úředníky nebo sloužit v soukromých domácnostech.124 Také 

měli právo adoptovat děti (tuto možnost upravuje samotný Chammurapiho 

zákoník v paragrafech §192 a §193). Byli velmi úspěšní v administrativě, 

mohli dosáhnout i funkce guvernéra.  

V Asýrii sloužili na královském dvoře již od středoasyrského období.125 

Podle předpisů pro palác a harém panovníka Tiglatpilesara I. měli 

eunuchové přístup do harému a nemohli opustit palác bez královského 

povolení (stejný zákaz platil i pro ženy pověřené službou v dvorním 

harému).126 Eunuchové náleželi buď k vnitřnímu dvoru (bῑtānu127), který 

zahrnoval soukromé královské komnaty, a stali se v podstatě komorníky 

panovníka. Nebo mohli příslušet k vnějšímu dvoru (bābānu128) a účastnit se 

zasedání rady.  Hlavní eunuch (rab ša rēši129) byl jeden z nejvýznamnějších 

úředníků vlády, mohl dohlížet na státní správu a dokonce se mohl stát 

velitelem asyrské armády. I přes to, že eunuchové často pocházeli z málo 

významných rodin, tak byli důležitou oporou královské moci. Podle myslitele 

Xonofóna spočívala úspěšnost eunuchů v tom, že díky absenci pohlavních 

                                         
121

 Nemet-nejat, 1998, str. 139. 
122

 Klíma, 1985, str. 145. Viz výše kapitola 2.3. 
123

 Tamtéž. 
124

 Leick, 2010, str. 43. 
125

 Pečírková, 2000, str. 113. 
126

 Klíma, 1985, str. 112-113. 
127

 CAD B, str. 274-276. 
128

 CAD B, str. 7. 
129

 Tento výraz může také označovat eunuchy obecně (CAD R, str. 289-292). 



  

 

25 

orgánů je netrápila tělesná touha a láska k milované osobě. Tvrdil, že si 

nejvíce dokáží vážit toho člověka, který jim bohatě zaplatí za jejich služby.130  

Eunuchové také mohli sloužit v kultu, kde měli funkci zpěváků, 

hudebníků či prostitutů.131 Na asyrských palácových reliéfech jsou 

zobrazování s obtloustlou postavou a tvář mají bez vousů.132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
130

 Pečírková, 2000, str. 114-115. 
131

 Více v kapitole 3.4.2. 
132

 Prosecký, 1999, str. 99. 
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3 SEXUALITA A NÁBOŽENSTVÍ 

3.1 Bohyně Inanna/Ištar 

Inanna, akkadsky Ištar, je bezpochyby nejznámější bohyně 

mezopotamského pantheonu. Patří k astrální trojici bohů a astronomicky je 

ztotožňována s planetou Venuší - večernicí a jitřenkou.  Její sumerské jméno 

Inanna má původ ve slově Nin-anna „Paní nebe“. Akkadské jméno Ištar133 se 

ve starobabylonské době stává i obecným označením pro bohyni (ištaru, 

ištartu).134 Hlavním znakem Inanny je hvězda s osmi nebo šestnácti paprsky 

v kruhu.135 Dalším jejím starobylým symbolem je rákosový snopek, který 

sloužil jako předloha ke klínopisnému znaku. Tento znak byl jeden ze 

způsobů zápisu jejího jména.136 

Inanna je na jednu stranu bohyní války a boje, na druhou stanu 

zosobňuje krásu, lásku, vášeň a sexuální přitažlivost. Je to především ženská 

bohyně, ale má v sobě i mužské prvky. V mytologických textech vystupuje 

jako oboupohlavní a má schopnost změnit se z muže na ženu a naopak.137 

Její mužská část se projevuje hlavně v oblasti války. Často je zobrazována se 

zbraněmi, jako jsou meč, kyj, šavle nebo luk. V literárních textech se lze 

dočíst o bitvě jako o „Ištařině hře“. Její válečný charakter byl stěžejní při 

vytváření ideologie asyrského státu.138 Výstižný literární důkaz o její bojovné 

povaze lze najít v epilogu Chammurapiho zákoníku, ve kterém vladař vyzývá 

všechny bohy a varuje ty, kteří by chtěli jeho zákony zrušit. Ištar zde 

vystupuje velmi rázně, bojovně se schopností úplně zničit vojsko jakéhokoliv 

protivníka.139 

                                         
133

 Jméno Ištar je odvozeno ze semitského výrazu mužského rodu Aṯtaru (Aštar). Tento výraz 
se v akkadském jazyce mění na ženský rod Ištar (Eštar) (Hrůša, 2015, str. 60). 
134

 Hrůša, 2015, str. 60. 
135

 Heller, 2010, str. 157. 
136

 Hrůša, 2015, str. 62. 
137

 Leick, 1994, str. 157. 
138

 Tamtéž. 
139

 „Nechť Ištar, paní vojny a bitvy, jež tasí moje zbraně…, prokleje jeho království svým 
rozhněvaným srdcem, svým mocným rozhorlením…, nechť zlomí jeho zbraně na místě vojny 
a bitvy, nechť mu vnese zmatek a vzpouru, nechť srazí jeho bojovníky, nechť napojí půdu 
jejich krví…, nechť se neslituje nad jeho vojskem...“ (Klíma, 1979, str. 146). 
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Bohyně Inanna je patronkou fyzické lásky a rozkoše. Také má roli 

bohyně plodnosti při rituálech plození a obnovování života v přírodě i ve 

společnosti. Nepostradatelná je při obřadu svaté svatby. Inanna je spojována 

s prostitucí a s místy, na kterých nejčastěji probíhá sexuální styk, jako jsou 

krčmy a taverny. Sama se nazývá „velkou prostitutkou“.140 Také jsou podle 

ní pojmenované chrámové kněžky, zabývající se posvátnou prostitucí - 

ištarῑtu (Istařiny).141 Někdy je zobrazována s falickými symboly, které jí 

vyrůstají z ramen, a zdůrazňují tak její sexuální zdatnost.142 

Podle tradice je otcem bohyně Inanny bůh měsíce Nanna (Sín) a její 

matkou je Ningal. Někdy je označována za dceru boha Ana. Podle jiné verze 

mohla být dcerou boha Enlila, nebo Enkiho. Jako dcera boha Sína je jejím 

bratrem sluneční bůh Šamaš. Její sestra je královna podsvětí Ereškigal. Díky 

tomu, že Inanna nemá trvalého mužského partnera, nemohou jí být 

připisováni nějací potomci.143   

Podle mýtu „Povýšení Inanny (Ištar)“ získala Inanna vysoké postavení 

(Antu - manželka boha Ana) a také jí byla svěřena veliká moc. Díky tomu se 

hlavním městem Ištařina kultu stalo město Uruk na jihu Mezopotámie, kde 

bohyně sdílela chrám Eanna144 s bohem Anem.  Později v seleukovském 

období jí byl zde postaven a zasvěcen nový chrám Irigal. Inanna byla ve 3. 

tisíciletí př. n. l. městskou bohyní v Akkadu za vlády dynastie Sargona 

Akkadského, a toto město se stalo jedním z nejdůležitějších míst jejího kultu. 

Další její střediska lze nalézt v asyrských městech, např. v Ninive, Aššuru 

nebo Arbele. Pro Asyřany byla důležitá její schopnost boje a vést válku.145  

Inanna je velmi proměnlivá, co se týče vztahů, není manželkou 

jednoho boha. Neznámější je její poměr s bohem Dumuzim a jejich vztah se 

stal podkladem pro rituál svaté svatby. Inanna však vždy měla mnoho dalších 

milenců, které ale nikdy nebere jako sobě rovné a jejich láska neskončí 

šťastně. Samotný Gilgameš Ištaře vyčítá její bezohledné jednání ohledně 

jejích milenců. Ištara mu nejprve nabízí, že bude jeho milenkou:  

                                         
140

 Hrůša, 2015, str. 60. 
141

 CAD I-J, str. 270-271. 
142

 Hrůša, 2015, str. 60. 
143

 Black, Green, 1999, str. 93. 
144

 Eanna znamená „Dům Anův“ nebo „Dům nebes“ (Heller, 2010, str. 157). 
145

 Hrůša, 2015, str. 62. 
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„Pojď, Gilgameši, staň se mým chotěm! Mužností svou mne obdaruj, ty 

budeš mužem mým a já tvojí ženou!“146 

Ten ji však s velkými urážkami odmítá:  

„Který z tvých manželů stále tě miluje? Který z tvých hrdinů a nebe 

vystoupil?“147 

Gilgameš Ištaře vyjmenovává všechny její milence a vyčítá jí, že je 

zahubila a způsobila jim krutý osud. Ištara se rozhněvá, od svého otce boha 

Ana si vyžádá nebeského býka, kterého pošle na Gilgameše a Enkidua, aby je 

potrestala. Pomsta se jí nezdařila a nebeský být je zabit.148 

O bohyni Inanně se zmiňují i další dochované mytologické texty, 

například Inanna a Enki, Inanna a An, Inanna a Ebech, Inanna a Šukaletuda, 

Sestup Inanny (Ištary) do podsvětí nebo milostná poezie o Inanně a 

Dumuzim.149 Podrobněji bych se zaměřila na taková literární díla, která 

ukazují Inannu jako symbol lásky, sexuality a fyzické přitažlivosti. 

Jako první bych zmínila sumerský soubor básní milostná poezie o 

Inanně a Dumuzim. Tyto básně pocházejí z přelomu 3. a 2. tisíciletí př. n. l. a 

popisují silnou erotickou přitažlivost mezi Inannou a jejím milencem 

Dumuzim. Je v nich často popisováno Inannino lůno a také sexuální spojení 

mezi milenci. Na druhou stranu jsou to básně lyrické a velice romantické. 

Ukazují nám silné citové vzplanutí obou aktérů. Navíc jsou je v nich popsán 

rituál svaté svatby, jeho průběh a účel. Cílem bylo zajištění blahobytu, 

hojnosti a dlouhé vlády pro krále a jeho zemi.150 V krátkém úryvku v knize 

Jeana Bottéra se lze dočíst o přípravě Inanny na setkání se svým milencem. 

Inanna se vykoupala, potřela olejem, oblékla si slavnostní šaty a šperky a 

čekala:  

                                         
146

 Prosecký, Epos o Gilgamešovi, 2003, Tabulka VI., str. 127. 
147

 Prosecký, Epos o Gilgamešovi, 2003, Tabulka VI., str. 129. 
148

 Tamtéž, str. 127-135, srov. Hrůša, 2015, str. 64. 
149

 Hrůša, 2015, str. 63-64. 
150

 Bottéro, 2005, str. 189. 
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„…dívka mladá v očekávání stanula. Dumuzi se do dveří opřel, v domě 

se před ní jak měsíční svit objevil. Pohlédl na ni, zaradoval se, objal ji a 

zlíbal.“151 

Další text popisující Inannu z pohledu sexuality je mýtus Inanna a 

Šukaletuda. Inanna po dlouhém a náročném tažení ulehá unavená v zahradě 

pod stromem. Lidský zahradník jménem Šukaletuda si jí všimne, sebere jí 

některé odznaky moci - kamenné přívěsky, které chrání její klín.  Poté ji 

znásilní. Inanna po probuzení hledá natřikrát toho, kdo zneuctil její čest. 

Jako trest sešle na Sumer tři boží rány: voda se promění v krev, zasáhnou 

přírodní živly (vítr, bouře) a nakonec jsou uzavřeny všechny cesty. Inanně 

v hledání zahradníka pomůže Enki, za příslib uklidnění situace. Inanna 

Šukaletudu najde a promění ho nejspíš v nějaké zvíře.152 

V Sestupu Inanny (Ištary) do podsvětí se bohyně rozhodne připravit o 

moc svou sestru Ereškigalu. U sedmi podsvětních bran jsou jí postupně 

odebrány všechny ochranné šperky, ozdoby a šaty. Inanna vstupuje do 

podsvětí zcela nahá a shrbená, aby připomínala pohřbené lidské tělo:  

„Tiše buď, Inanno,…tvá ústa nesmějí hanět. Shrben a nahý každý sem 

přichází.“153 

I přes toto ponížení si Inanna sedá na trůn, ale následně je za takovou 

urážku zabita. Bůh Enki (Ea) jí na pomoc pošle dvě lidské bytosti, které mají 

speciální sexuální identitu, nejsou ani muž ani žena.154 Podaří se jim Inannu 

zachránit, ale ta musí sebe v podsvětí nahradit. Rozhodne se pro svého 

milence Dumuziho, protože po jejím odchodu netruchlil jako správný vdovec, 

                                         
151

 Bottéro, 2005, str. 190. 
152

 Hrůša, 2015, str. 63, srov. Prosecký, Hruška, Součková, Břeňová, 2003, str. 101. 
153

 Prosecký, 2010, str. 124. 
154

 Bytosti jsou označováni sumerskými výrazy kur.gar.ra a gala.tur.ra. V akkadštině máme 
ekvivalent prvního výrazu kurgarrû, což je označení pro herce, který se účastní různých 
kultovních představení. Je spojovaný výhradně s kultem bohyně Ištar. Druhý výraz gala.tur, 
v akkadštině galaturru poukazuje na mladého učně, který se stane knězem-naříkačem. 
V obou případech se může jednat o homosexuály či chrámové eunuchy (Prosecký, 2010, str. 
124-125; viz také kapitola 3.4.2). 



  

 

30 

ale radoval se. Stává se z něj tzv. mizející bůh vegetace. Každý půl rok se 

vrací do podsvětí a druhý půlrok ho nahrazuje jeho sestra Geštinanna.155 

O pozoruhodné bohyni Inanně se nezmiňují pouze mytologické texty, 

ale i některá další liturgická díla. Například akkadský zpěv pocházející 

z doby třetího nástupce Chammurapiho, krále Ammí-ditány (1683-1647 př. 

n. l.) z konce starobabylonského období. Inanna je zde bohatě oslavována a 

na závěr je krátká prosba za samotného panovníka.  

„Ona je bohyně kypící síly, oděna v milostné vnady, krášlena 

půvabem, svůdností, kouzlem…Rtů sladkých, život jsou její ústa,…krásné 

jsou její líce, barevné oči měňavé.“156 

 Inanna nebyla pouze námětem mnoha literárních památek, ale také se 

hojně objevovala ve výtvarném umění. Její motiv byl používán na reliéfech, 

soškách a pečetních válečcích. Jeden z nejznámějších nalezených objektů se 

symboly Inanny je alabastrová váza z Uruku.157 Na reliéfu vázy jsou 

zobrazeny mimo osob i dvě zvířata, beran a lvice, která reprezentují mužský 

a ženský princip bohyně.158 

 Vztahem bohyně Inanny a jejího milence Dumuziho byly inspirovány 

reliéfy s latinským označením en face, zobrazující milenecký pár 

v objetí tváří v tvář.159 Někdy mohou stát, ale častěji jsou milenci spolu 

v posteli bok po boku. Nejspíš se jednalo o misionářskou polohu, která byla 

znázorněna z boku kvůli lepší srozumitelnosti. Reliéfy nám ukazují hluboké 

emoce mezi oběma milenci, o kterých se můžeme dočíst ve výše zmíněné 

milostné poezii.160  
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 Hrůša, 2015, str. 63-64, srov. Prosecký, Hruška, Součková, Břeňová, 2003, str. 101-103, 
srov. Prosecký, 2010, str. 123-126. 
156

 Bottéro, 2005, str. 177-178. 
157

 Collins, 1994, str. 108. 
158

 Viz Příloha - Obrázek č. 6 (Collins, 1994, str. 113). 
159

 Viz Příloha - Obrázek č. 7. 
160

 Assante, 2002, str. 27 a 37-38. 
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3.2 Svatá svatba 

Svatá svatba byla jedním z předních obřadů kultovního kalendáře ve 

starověké Mezopotámii. Tento termín pochází z řeckého slovního spojení 

hieros gamos, které označovalo posvátný sňatek mezi bohem Diem a bohyní 

Hérou.161  

Význam posvátného sňatku se vztahuje k mytologii, ve které existovala 

tzv. mizející božstva vegetace. Božstvo pravidelně opouštělo úrodou krajinu a 

sestupovalo do podsvětí (období letního sucha a zimního vegetačního klidu). 

Jejich návrat zpět na zem byl slaven prostřednictvím oslav Nového roku, 

které se konaly na jaře na přelomu měsíce února a března.162 Původně byl 

posvátný sňatek prováděn samostatně u příležitosti zbožšťování vládců při 

jejich uvádění na trůn.163 Později se tento jednorázový korunovační obřad 

změnil v každoročně opakovanou součást novoročních slavností. Provedení 

svaté svatby mezi bohy zajišťovalo obnovení života v přírodě a ve společnosti 

a také zaručovalo celkovou prosperitu státu v následujícím roce.164 Mezi 

nejvýznamnější antropomorfní božské páry, které jsou spojované se svatou 

svatbou, patří například Dumuzi a Inanna v Uruku a Badtibiře165, Ningirsu a 

Baba v Lagaši, Marduk a Sarpánítu v Bybylónii nebo Nabú a Tašmétu 

v Asýrii.166 

První zmínky o posvátné svatbě se datují až do 4. tisíciletí př. n. l. 

Z této doby pochází pečetní válečky a tzv. Urucká váza, na které je 

vyobrazeno obětování bohyni Inanně.167 Písemné důkazy o tomto rituálu 

pocházejí od sumerských králů na přelomu 3. a 2. tisíciletí př. n. l.168 Obřad 

svaté svatby byl tehdy reálný pohlavní akt, který prováděl vládnoucí král a 

vybraná velekněžka. Společně zastupovali městského boha a bohyni a 

vystupovali při tom jako ženich a nevěsta. Takto prováděný rituál byl 

jednorázovou akcí při příležitosti zbožšťování krále a jeho uvádění na trůn. 

Mezi panovníky, kteří praktikovali tento obřad k legitimizaci jejich vládní 
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moci, můžeme řadit např. novosumerskou III. dynastii z Uruku (cca 2112-

2004 př. n. l.), krále z Isinu (cca 2017-1774 př. n. l.) a krále z Larsy (cca 

2025-1763).169 

Později během vlády krále Iddin-Dagana z Isinu (1974-1954 př. n. l.) 

se stal posvátný sňatek součástí oslav Nového roku. Král při něm rituálně 

souložil s kněžkou, která zastupovala bohyni Inannu. Rituál byl převzatý ze 

svatby bohyně Inanny a jejího milence Dumuziho (Tammuz). Jejich spojení 

mělo zajistit prosperitu státu do následujícího roku.170 V akkadském hymnu 

na Iddin-Dagana se lze skutečně dočíst o novoroční slavnosti a jejím 

průběhu:  

„…koupou moji Paní pro božský klín,…koupou ji pro klín Iddin-

Dagana, omývají svatou Inannu,…Amaušumgalana leží u ní, okouší její svaté 

tělo.“171 

Jméno Amaušumgalana je přezdívka pro boha Dumuziho, kterého 

zastupuje král. Průběh ceremoniálu svaté svatby hodně připomínal skutečné 

svatební obřady. Ženich přinesl svatební dary ke dveřím nevěsty a žádal o 

vstup dovnitř. S nevěstou proběhlo symbolické rozloučení, následovala 

koupel, byla pomazána olejem, oblečena do šatů a ozdobena šperky. Poté 

otevřela dveře a společně se svým ženichem se odebrali na připravené 

svatební lože, kde konzumovali své manželství.172 Po dokončení samotného 

sexuálního aktu slibuje kněžka králi dlouhou vládu, dobrou úrodu a dobytek. 

Králi je také přáno, aby se dlouho těšil ze svatého lůna bohyně Inanny.173 

Obřad byl připravován na prostranství před chrámem za účasti kněží a 

dvorské družiny a byl vykonáván ve svatyni na nejvyšším stupni zikkuratu. 

Celý ceremoniál ukončuje velká hostina.174 

Oslavy svaté svatby musely být vskutku velkolepé plné fyzické 

přitažlivosti, vášně a zbožné lásky. Jako příklad si lze uvést oslavný zpěv 
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jedné z kněžek určený jejímu milenci králi Šu-Sínovi (čtvrtý vládce III. 

dynastie z Uru, cca 2037-2029 př. n. l.):  

„Ženichu mého srdce, milý můj, krása tvá je skvělá, sladká jako 

med,…Když jsi se mnou miloval, miláčku, kéž bys mně činil jen to, co je 

dobré!“175 

V úryvku se lze dočíst o tom, jak probíhala jejich svatební noc. Je 

vidět, že kněžka svého ženicha bezmezně milovala, oslovuje ho „miláčku“ a 

slibuje, že mu splní všechna přání a chce ho jen potěšit. Celý text je ukončen 

dovětkem „Balbale bohyně Inanny“.176 

V 1. tisíciletí př. n. l. se výraz „svatá svatba“ používal výhradně 

v kontextu manželského nebo sexuální spojení dvou božstev.  Král v rituálu 

neměl hlavní roli ženicha, svatba probíhala pouze za pomoci dvou soch 

symbolizujících boha a bohyni. Účel obřadu zůstal zachován - přání za 

vládnoucího krále, prosperita a blahobyt pro stát. Božské páry spojené 

s tímto obdobím jsou: Nabú a Tašmétu nebo Nanája, Marduk a Sarpánítu, 

Šamaš a Aja, Anu a Antu.177 U těchto božstev jsou známé jen zmínky o 

konání svaté svatby, ale podrobnější popis tohoto rituálu je doložen u páru  

Nabú a Tašmétu v Asýrii či Nanája v Babylónii. Svatba se konala v měsíci 

ajjaru. Sochy představující oba manžele byly přeneseny do speciální 

vyzdobené svatyně (bῑt erši „ložnice“), následně zde spolu manželé strávili 

nějaký čas na loži. Při tom jim byly recitovány modlitby a přinášeny obětní 

dary. O svaté svatbě těchto konkrétních božstev byla dochována milostná 

poezie.178 

Ve výtvarném umění se objevují terakotové modely postelí, na kterých 

je ležící ženské tělo. V jiných případech je na posteli pouze symbolicky 

nakreslena ženská pochva jako znak trojúhelníku. Pravděpodobně se jedná o 

přípravu těla bohyně Inanny a jejího lože na rituál posvátného sňatku.179 
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Přítomnost dalších prvků na plaketě, jako jsou zvířecí nohy u postele či další 

postavy naznačují, že se skutečně jednalo o kultovní obřad.180 

3.3 Personál chrámu 

Do chrámového personálu byli řazeni jak muži, tak ženy, kteří byli 

rozděleni do různých kategorií podle svých funkcí. Personál se staral hlavně 

o kultovní a administrativní záležitosti chrámu. Pečoval o potřeby bohů, 

umísťování obětí, předvádění rituálů a další věci nutné ke správnému 

fungování chrámu. Podle sumerské náboženské praxe kněžky sloužily jako 

hlavní ošetřovatelky bohů, kněží naopak sloužili bohyním. Zaměstnanci 

chrámu měli kromě kultovních i světské povinnosti, jako byla péče o nádvoří, 

hlídání vchodu, organizace majetku chrámu a další.181 

3.3.1 Kněžky 

3.3.1.1 Ēntu 

Mezi kněžkami zaujímala nejvyšší postavení kněžka ēntu182 (sumersky 

erešdiĝir183 „paní boha“). Většinou pocházela z královské nebo vysoce 

postavené rodiny.184 Byla dosazována králem a k výběru byly často 

používány věštby. Kněžka sídlila se svým personálem v residenci, která byla 

přímo připojena k chrámu. Tento komplex se nazýval giparru185. Sexuální 

status kněžky ēntu byl dvojznačný. Mnoho pramenů tvrdí, že byla počestná a 

nesměla porodit dítě. Za sexuální styk s kněžkou ēntu stihl viníka podobný 

trest jako třeba za vraždu či cizoložství.186 Důkaz o zákazu těhotenství 

nacházíme v mýtu o Atrachasísovi, kde bůh Enki praví:  
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„Ustanov kněžky ugbabtu, kněžky ēntu a kněžky igisitu! Ať zakázány 

jsou a tak omezíš porody!“187 

Na druhou stranu kněžka ēntu reprezentovala bohyni v rituálu Svaté 

svatby a měla zde úlohu nevěsty boha. Provedení svatebního rituálu mezi ní 

a králem mohlo někdy vést k incestu, pokud byl král zároveň otcem kněžky 

ēntu.188 

3.3.1.2 Nadῑtu 

Vysoké postavení měla také kněžka nadῑtu189 (sumersky lukur190 

„mladá kněžka, manželka zbožňovaného krále“), která byla bohu zasvěcená 

ve velmi mladém věku. Akkadské označení nadῑtu znamená „opuštěná“ nebo 

„ponechána ladem“.191 Toto pojmenování se vztahuje k faktu, že jeho 

nositelka nesměla mít děti. Její lůno bylo považováno za posvěcený dar. 

Kněžky nadῑtu zasvěcené bohu Šamašovi v Sipparu ze starobabylonského 

období se nemohly vdávat. Přicházely do kláštera ve velmi mladém věku a 

musely zůstat neprovdané. Naopak kněžky zasvěcené bohu Mardukovi 

v Babylonu se vdávat mohly. Protože bylo ve starověké společnosti žádoucí, 

aby mužova domácnost měla potomky, mohla nadῑtu svému manželovi 

pořídit otrokyni nebo kněžku nižšího postavení zvanou šugῑtu192, která mu 

porodí dědice.193 Tuto možnost právně upravuje Chammurapiho zákoník.194 

Kněžky nadῑtu se mohly dožít velmi vysokého věku, protože žily odděleně 

mimo společnost, což je chránilo před častými epidemiemi ve městech. Měly 

možnost adoptovat děti, které je zaopatří ve stáří.195 Také díky slibu cudnosti 

nebyl jejich život ohrožen riziky těhotenství a porodu.196 
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Nadῑtu sídlila podobně jako kněžka ēntu mimo společnost, 

v samostatné budově poblíž nebo přímo v chrámu nazývané gagûm197. Tato 

residence existovala na podobném principu jako klášter. Žilo zde více žen 

pohromadě, obvykle pocházely z bohatých rodin. Ženy zde přinášely 

modlitby a oběti za svou rodinu.198 Živily se samy pomocí svého soukromého 

jmění, které dostaly od otce při vstupu do gagûm. Protože pocházely 

z vysoce postavených rodin, byly velice vzdělané s vytříbenými způsoby, 

uměly číst a psát. Byly aktivní v obchodu, svými investicemi do podnikání 

se podílely na hospodaření města.
199

 Nadῑtu měly zakázáno pod trestem 

smrti navštěvovat nevhodná místa v městě, zejména hostince a taverny. 

Podle Chammurapiho zákonů, když kněžka nadῑtu nebo ēntu, která nebydlí 

v klášteře, vstoupí do krčmy, tak bude potrestána smrtí upálením.200 

Návštěva těchto míst by mohla ohrozit jejich počestnost, protože zde 

nejčastěji probíhal pohlavní styk s prostitutkami.201 

3.4 Chrámová prostituce 

Kultovní prostitutky byly ženské služebnice, které udržovaly 

pravidelný sexuální styk za úplatu jejich chrámu. Může se zdá, že kněžky 

zapletené do posvátné prostituce, mohly být nějakým způsobem omezené, 

ale ve skutečnosti měly větší ideologickou, právní a ekonomickou moc než ty 

ženy, které byly aktivní pouze v domácí sféře. Kultovní prostituce nikdy 

neznamenala společenskou diskvalifikaci, ale bylo to počestné zaměstnání 

jako každé jiné. Vysoce postavené kněžky z vlivných rodin nabízely svoje 

sexuální služby králi při rituálu svaté svatby k uctění bohyně plodnosti.202  

Nicméně podle řeckého historika Hérodota byla prostituce pro chrám 

nejvíc ohavným babylonským zvykem. Jak uvádí ve své knize Dějiny, každá 

žena se musela jednou za život posadit u chrámu bohyně Afrodity a souložit 

s náhodným kolemjdoucím, který jí do klína hodí minci. Při vhazování mince 
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muži prohlašují, že volají bohyni Mylittu.203 Žena nesmí od chrámu odejít, 

dokud se pohlavně nespojí s cizím mužem.204 Peníze, které si žena tímto 

způsobem vydělala, musely být odevzdány jako dar příslušnému chrámu.205 

„Nejohavnější z babylonských obyčejů je tento: Každá tamní žena musí 

jednou za život usednout v posvátném obvodu Afroditině a souložit s cizím 

mužem… Jakmile tam žena usedne, neodchází domů dřív, dokud jí některý 

cizinec nehodí do klína peníz a nespojí se s ní mimo posvátný obvod. Ten, 

kdo hází peníz, musí říci: „Vzývám bohyni Mylittu.“ Žena jde za prvním, kdo 

jí peníz hodil, Ať je to kdokoliv. Souloží vykonala svou posvátnou povinnost 

vůči bohyni a odchází domů…“206 

Nelze s jistotou určit, jestli bylo toto jednání příkladem chrámové 

prostituce. Jediné potvrzení Hérodotova tvrzení přichází o čtyři sta let 

později od římského historika Strabóna. Kromě toho neexistují žádné právní 

dokumenty, které by tyto praktiky uváděly a regulovaly. Je možné, že si 

Hérodotos zaměnil aktivitu prostitutek kolem chrámu za nějaký rituál 

v perské Babylónii.
207

 

3.4.1.1 Ištarῑtu 

Patronkou všech prostitutek byla bohyně Ištar (Inanna)208, která 

ochraňovala a vyznávala volnou lásku a prostituci. Proto se její lidské 

služebnice nazývaly ištarῑtu209 (sumersky nu.gig210 „zasvěcené Ištaře“). 

Střediskem kultu bohyně Ištar bylo město Uruk, které je v akkadském mýtu 

nazýváno „Sídlo Ana a Ištary“ ale i „městem kurtizán, děvek a nevěstek, jež 

Ištar mužů zbavila a sama si je přivlastnila“.
211
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3.4.1.2 Qadištu 

Kněžka qadištu212 (sumersky nu.gig213) nejspíš obstarávala úkony 

chrámové prostituce. Pocházela z nejvýše postavené vrstvy společnosti214 a 

měla povolený sňatek po uplynutí určité doby služby v chrámu. Po provdání 

žila mimo klášter, mohla nosit závoj, který prostitutka nebo otrokyně 

nesměly nosit.215 Jiné zdroje uvádí, že se qadištu nemusela vdávat vůbec a 

mohla spravovat vlastní domácnost a majetek.216 Navíc mohla porodit dítě a 

dokonce zastávat práci kojné, na rozdíl od kněžek nadῑtu.217 V anglickém 

překladu mýtu o Atrachasísovi je rodící žena uvedena jako „qadištu-woman“, 

což naznačuje, že skutečně mohla otěhotnět a kojit.218 

3.4.1.3 Kulmašῑtu 

Prostituci vykonával velký počet chrámových služebnic nižších 

hodností. Kněžka kulmašῑtu219 (sumersky nu.bar) byla kultovní nevěstkou a 

podle Bellingera se stýkala s mnoha muži.220 Nežila v klášteře a mohla 

nezávisle účastnit obchodních transakcí. Zřídka kdy vstupovala do 

manželského svazku a není důkaz o tom, že mohla mít děti.221 Kulmašῑtu 

nejspíš žila pod dozorem v uzavřené společnosti, ale neexistují důkazy, že by 

se jednalo přímo o klášter.222 

Jedno babylonské pořekadlo varuje všechny muže před sňatkem 

s nevěstkou:  

„Neber si prostitutku, která má mnoho mužů, Ištařinu ctitelku, která 

je zaslíbena bohu, chrámovou služebnou, která má častý pohlavní styk.223 

Nepodpoří tě ve tvém neštěstí, dostaneš-li se do sporu, bude se ti jízlivě 
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smát…Jinak řečeno, dům, do něhož vstoupí, přijde vniveč, ten, kdo si ji 

vezme, nebude na tom dobře.“224 

3.4.2 Prostituce v Eposu o Gilgamešovi  

Skutečná existence chrámových prostitutek je doložena 

v nejznámějším díle v Eposu o Gilgamešovi. Bohyně matka Aruru stvořila i 

Enkidua, který byl Gilgamešovi velmi podobný, ale byl divoký a žil v lese 

v harmonii se zvířaty. Jednoho dne k němu byla poslána právě ḫarimtu z 

Uruku, aby z tohoto divocha udělala muže. Nevěstka se jmenovala Šamchat 

a bez nejmenších potíží Enkidua svedla:  

„Rozvázala Šamchat svoji zástěrku, rozevřela svůj klín, půvabu jejího 

se zmocnil, nebála se a dechu jej zbavila. Rozhalila oděv svůj, na ni se 

položil, učinila s ním, divochem, jak žena činí, a rozkoší s ní se miloval.“225 

Enkidu se s ní miloval po dobu šesti dní a skutečně se změnil. Zvířata, 

která k němu měla důvěru, se ho začala bát a utíkala před ním. Šamchat mu 

poradila, ať opustí les a jde s ní do Uruku, kde sídlí bůh nebes An a bohyně 

Ištar. Mimo jiné mu vylíčila, že ve městě jsou „nevěstky lepých postav, 

obdařené vnadami a plné rozkoše“.226 Enkidu souhlasí, potká Gilgameše a 

stanou se z nich nejlepší přátelé.227  

V tomto mýtu je prostitutka vybrána, aby zcivilizovala divokého muže 

pomocí své sexuality. Její povolání je tudíž společností akceptované a nejspíš 

považováno za počestné. Použila své ženské přednosti k tomu, aby 

přesvědčila Enkidua, aby ji následoval do Uruku. Avšak později Enkidu lituje 

toho, že do města vstoupil a proklíná Šamchat:  

„Velikou kletbou tě prokleji,…nevstoupíš do dívčího domu! Nechť 

bláto zničí tvůj pěkný šat,…na křižovatce cest budeš uléhat, zdržovat se 

budeš ve stínu hradeb,…opilec i střízlivý udrží tě ve tvář!“228 
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Zde vidíme, že nevěstka žila s Enkiduem v dobrých podmínkách, 

mohla si dovolit pěkné šaty a také byla pod jeho ochranou. Teď ji posílá ke 

městské zdi nebo na křižovatku cest, což mimo taverny a hospody byly 

nejčastější místa pro ženy vykonávající prostituci.  Je možné, že Enkidu byl 

na ni velmi rozzlobený, a tak ji posílá na místa k obyčejným prostitutkám, 

aby ji urazil. Těžko říct, jestli byla Šamhat posvátnou nevěstkou sloužící 

v chrámu nebo obyčejnou městkou prostitutkou.229 

3.5 Specifická sexualita v chrámu 

K chrámovému personálu náležely kromě jiných i osoby, u kterých 

není zcela jasná jejich sexuální identita a orientace. Mohlo se jednat o 

eunuchy (kastráty), neplodné muže, transvestity a homosexuály. 

Nepravděpodobněji se označovali v akkadštině jako kurgarrû230 „herec 

předvádějící kultovní hry, zpěvy a tance“, assinnu231 „zženštilec, kultovní 

prostitut“ nebo kalû232 „zpěvák nářků“.  

V jednom mýtu se dočteme toto: 

„Bok po boku Ištary z Babylonu hrají assinnu a kurgarrû na flétnu, toť 

se rozumí, hrají.“233 

Jak z úryvku vyplývá, tito chrámoví služebníci měli své místo 

především v kultu bohyně Ištar, která byla spojována nejen s ženskou, ale i 

mužskou prostitucí. Během obřadů k poctění této bohyně z 2. tisíciletí př. n. 

l. se jejich účastníci převlékali do šatů opačného pohlaví.234 Zpívali zvláštní 

písně, hráli na hudební nástroje a předváděli lascivní tance v ženském 

převleku. To naznačuje, že mohlo jít o travestity či homosexuály.235 Toto 

jednání souviselo s tím, že samotná bohyně Inanna mohla změnit svojí 

sexuální identitu. Měla schopnost se přeměnit z muže na ženu a naopak.236  
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V mýtu o Erovi stojí: 

„Z Eanny vyhnali kurgarrû a assinnu, co mužství jejich k postrachu 

lidí Ištar na ženství proměnila, již meč, břitvu, nůž a kamennou čepel nosí, a 

k potěše mysli Ištařiny konají věci zakázané.“237 

Zmínka o zbraních může naznačovat, že tito jedinci vykonávali obřady 

zahrnující tance s meči a sebezraňování, které je uvedli do stavu extáze. Tyto 

praktiky jsou doložené i v sumerském Inanna a Ebech nebo se o nich 

můžeme dočíst v hymnu na panovníka Iddin-Dagana z Isinu. 

 Další důkaz o existenci lidí se speciální sexualitou nalézáme mýtu 

Enki a Ninmach. Bohyně vytváří osoby s různými fyzickými defekty. Mimo 

jiné vytvořila tři jedince různou deformací pohlavních orgánů. Nejprve muže, 

který měl problémy s prostatou a stále močil. Následně stvořila neplodnou 

ženu a nakonec člověka, který „úd mužský ani pochvu neměl.“238 Enki tohoto 

zvláštního bezpohlavního člověka posílá na královský dvůr, kde nalezne svůj 

úděl. Pravděpodobně se jednalo o eunucha sloužícího králi. V mýtu se lze 

dočíst, že osoby s takovým postižením nestály na kraji společnosti, ale byly 

akceptovány a zařazeni do běžného života.239 

Také sumerské verzi mýtu o sestoupení Inanny do podsvětí se mluví o 

neobvyklých lidech. Bůh Enki stvořil dvě zvláštní bytosti s neurčenou 

sexualitou, aby se vydaly do podsvětí na pomoc. Jeden z nich byl právě 

akkadsky kurgarrû a druhý galaturru. Pravděpodobně to byli eunuchové 

nebo homosexuálové (viz výše). V akkadské verzi tohoto mýtu vytvořil bůh 

Ea na pomoc osobu s označením assinu či kulu’u („kultovní prostitut“). Jeho 

výtvor dostal jméno Asúšu-namir, respektive Asnamer - v doslovném 

překladu „jeho východ je zářivý“. To naznačovalo, že tento jedinec byl 

nesmírně pohledný a přitažlivý. Měl svou krásou ohromit bohyni podsvětí 

Ereškigal, aby se do něj zamilovala a splnila mu každé přání. On pak mohl od 

ní získat vodu na oživení mrtvé Ištary, která se mohla navrátit zpět na 

zemi.240  
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4 ZÁVĚR 

Předpokladem této práce bylo tvrzení, že nejen soudobá civilizace je 

silně ovlivňována lidskou sexualitou, ale i před více než třemi tisíci lety se 

podílela na životě lidí ve starověké Mezopotámii. Měla svojí roli především 

v soukromém životě občanů, ale zasahovala i do náboženského života a stala 

se součástí kultovních rituálů.  

Pro člověka žijícího v 21. století je asi těžké představit si život na 

starověkém Předním východě. Společnost měla trochu jiné priority a byla 

více nábožensky založená. Jedny z prvních dochovaných zákoníků obsahovaly 

ustanovení ohledně rodinného, trestního nebo dědického práva.  

Hlavní nezpochybnitelnou autoritou v rodině byl muž. Manželství bylo 

obchodním ujednáním mezi dvěma rodinami a uzavíralo se za účelem plození 

potomků a zajišťování dědiců pro domácnost a její hmotné statky. Na rozdíl 

od současnosti existovala možnost druhé vedlejší manželky - konkubíny nebo 

otrokyně - v případě, že byla žena vážně nemocná nebo neplodná. Manžel 

svoji hlavní manželku nezapudil, naopak se o ni dál staral a zajišťoval ji. 

Ovšem pokud muže vztah s jeho manželkou fyzicky neuspokojoval, měl 

možnost navštívit nevěstinec nebo zajít za pouliční prostitutkou.  

Prostituce bylo povolání jako každé jiné a probíhala na veřejných 

místech, například v tavernách. Některé kněžky mohly poskytovat sexuální 

styk za úplatu chrámu, ke kterému náležely. Jedná se o tzv. chrámovou 

prostituci. Epos o Gilgamešovi popisuje případ, kdy nevěstka svedla 

divokého Enkidua, aby z něj pomocí sexu udělala civilizovaného muže. Za 

své povolání nebyla odsuzována, tudíž lze usoudit, že prostituce byla 

společensky akceptovatelnou. Ženatý muž, který měl styk s nevěstkou, nebyl 

trestný a měl v podstatě právo veta. Naopak žena byla za cizoložství skoro 

vždycky trestána smrtí.  

Mezi další závažné sexuální trestné čity lze zařadit znásilnění a incest. 

Obecně byly mezopotamské tresty velice kruté a právo se často řídilo 

zásadou „oko za oko, zub za zub“. Homosexualita nebyla považována za 

vážný prohřešek, dá se říci, že byla i akceptovanou součástí života. Ovšem 

homosexuální styk byl trestán vykleštěním a mužská prostituce byla dokonce 
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silně odsuzována. Špatný přirozený vývoj pohlavních orgánů nebo kastrace 

vedly ke vzniku velkého počtu eunuchů, kteří měli své místo na královském 

dvoře a zde vykonávali administrativní práce. Dále náleželi do chrámového 

personálu, především v kultu bohyně lásky a fyzické touhy Inanny/Ištar. Byli 

služebníky se speciální sexuální orientací, účastnili se obřadů zahrnující 

tance, zpěv a převleky.  

Právě bohyně Inanna je hlavní patronkou sexuality v mezopotamském 

pantheonu. Dochovalo se mnoho literárních památek, jako například 

milostné písně oslavující její smyslné tělo a lásku k jejímu milenci 

Dumuzimu. Jejich vztahem byl inspirován jeden z nejvýznamnějších rituálů 

kultovního kalendáře obřad Svaté svatby. Tento rituál byl prováděn u 

příležitosti zbožšťování panovníka při jeho uvádění na trůn. Král jako 

zástupce městského boha uskutečnil reálný pohlavní akt s velekněžkou, 

která zastupovala bohyni. Tento obřad měl zajistit blahobyt a prosperitu 

státu do dalších let. Původ Svaté svatby lze najít v mytologii, která byla 

velice důležitou součástí mezopotamského kulturního dědictví. Lidé věřili, že 

bohové mají neomezenou moc a ovlivňují jejich životy. Proto byla nezbytná 

různá magická zaříkání a amulety, které měly vyřešit každodenní problémy 

lidí. Erotické symboly a reliéfy se používaly jako amulety na léčbu mužské 

impotence nebo ženské neplodnosti. Byly také nedílnou součástí předporodní 

péče o matku a její nenarozené dítě.  

Sexualita je z biologického hlediska silná chemická přitažlivost mezi 

dvěma lidmi, která aktivuje vnitřní rozmnožovací pud, aby zůstal lidský druh 

zachován. Co když se ale k sexualitě připojí jeden z nejsilnějších citů, 

kterých je člověk schopen, a to láska? Stejně jako my dnes mohli lidé ve 

starověké Mezopotámii prožít šťastný a spokojený život nehledě na odlišnost 

doby. Důkazy o existenci psychické i fyzické lásky nacházíme například ve 

vztahu bohyně Inanny s jejím milencem Dumuzim, o kterém se dochovaly 

nejen překrásné milostné básně a mýty, ale i hliněné či kamenné reliéfy. 

Lidé se vzájemně milovali, radovali se ze svých vnoučat a pravnoučat, hádali 

se, rozcházeli. Obdobnými vztahovými záležitostmi se zabývalo i 

mezopotamské božstvo. Běžný každodenní život se promítal do života 

náboženského a naopak. Starověk se může zdát pro moderního člověka 

poněkud krutý, ale lidé řešili ve vztazích obdobné milostné a sexuální 
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problémy, jako my dnes. Sex byl nedílnou součástí společnosti, stejně tak, 

jako té dnešní. 

Při zpracovávání mé bakalářské práce jsem nejčastěji používala 

cizojazyčné prameny, především anglicky psané odborné články ve 

sbornících nebo samostatně dostupné na internetových stránkách. Čeští 

odborníci se přímo sexualitou v mezopotamské společnosti zabývají pouze 

okrajově. Nicméně dostatek informací, které pocházejí z českých zdrojů, 

jsem měla k dispozici ke kapitole manželství. Zde jsem se dotkla rodinného 

práva, o kterém se lze dočíst v dochovaných a přeložených zákonících. Ty 

jsem později znovu bohatě využila při psaní kapitoly týkající se sexuálních 

deliktů, kde jsem narazila především na trestní právo. Ohledně 

mezopotamského náboženství a pantheonu existuje nespočet českých i 

cizojazyčných pramenů. Vzhledem k rozsahu mé práce jsem o bohyni Inanně 

napsala jen několik základních informací, a to především ty, které se přímo 

dotýkají její sexuality. Nicméně ohledně chrámového personálu se někdy mé 

dostupné zdroje rozcházely, a tak jsem měla menší problémy získané 

informace o chrámových prostitutkách nebo homosexualitě správně 

vyhodnotit. Během psaní celé mé bakalářské práce jsem samozřejmě 

neustále používala jak sumerský, ale hlavně akkadský slovník, díky kterému 

jsem byla schopná přeložit do češtiny akkadské termíny a také jim lépe 

porozumět.   
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6 RESUMÉ 

Ancient Mesopotamia was located between two rivers Tigris and 

Euphrates and today we can find there Iraq, part of Syria, Turkey and Iran. 

During the third to first millennium it was a homeland for several 

civilizations like Sumerians, Babylonians or Assyrians.  

Marriage was really important arrangement in ancient Mesopotamia. 

It was a business contract between two families. The main reason of 

marriage was to ensure children and inheritors. Father had the leading role 

and authority in his household.  He could have another wife, concubine or 

female slave when his wife had some serious disease.  The prostitution was 

legal job and in Mesopotamia there existed a lot of public brothels and pubs 

with common prostitutes. Some priestesses could provide sexual services for 

the temple. This case was called “temple prostitution”. Adultery of the 

husband was not punishable. On the contrary wife was almost always 

punished for this sexual misconduct. Another serious sexual offence was for 

example rape or incest. The punishment for these crimes was often death. 

The homosexuality was not considered as a crime. It was accepted by the 

society but the homosexual intercourse was punished by the emasculation. 

In Mesopotamia there existed a lot of eunuchs. These men without male 

sexual organ served on the royal court or in the temple. 

The main sexual goodness in Mesopotamia was Inanna/Ishtar. Sexual 

ceremony called the Sacred Marriage was inspired by this goodness and her 

relationship with other god Tammuz. The king represented god and high 

priestesses represented goodness. They together demonstrated real sexual 

intercourse.  This ritual should ensure prosperity and good wealth for the 

country in future years.  

Human sexuality has really big influence on our everyday lives.  More 

than three thousand years ago in ancient Mesopotamia was sexuality very 

important for people in their private lives and in the religion.  
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7 PŘÍLOHA 

 

Obrázek č. 1: Bronzová soška asyrského démona Pazuzu z počátku 1. 

tisíciletí př. n. l. (Paříž, Louvre). 

Na zadní straně je napsáno: „I am Pazuzu, son of Hanpa. The king of the evil 

spirits of the air who emerges in a violent rage from the mountains is me.” 
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Obrázek č. 3: Hliněný reliéf nahé stojící ženy symbolizující bohyni z období 

kolem roku 1700 př. n. l. (Britské muzeum). 
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Obrázek č. 4: Coitus a tergo vyobrazen na hliněném reliéfu pocházející ze 

starobabylonského období (Muzeum Izrael). 
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Obrázek č. 5:  Terakotový reliéf souložícího páru z roku kolem 1800 př. n. l. 

zobrazující ženu, která pije nápoj z nádoby na zemi pomocí dlouhé slámky. 
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Obrázek č. 6: Alabastrová váza nalezená v sumerském městě Uruk ze 4.–3. 

tisíciletí př. n. l. zobrazující bohyni Inannu, která dostává od kněze koš plný 

ovoce jako obřadní dar. Také na ní můžeme vidět symboly bohyně - berana a 

lvici. 
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Obrázek č. 7: Terakotový reliéf ze starobabylonského období zobrazující 

sexuální styk mezi mužem a ženou v misionářské poloze. (Anciet Orient 

Museum, Istanbul, Turecko). 
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Obrázek č. 8: Sumerský reliéf zobrazující Inannu a Dumuziho v rituálu 

Svaté svatby.  
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