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Úvod

Vnitřní dějiny granadského emirátu v XV. století byly dlouho dobu vní-
mány jako období velkého množství převratů symbolizujících postupný úpa-
dek, který směřoval k neodvratnému zániku království. Zlomový moment byl 
spatřován v roce 1419, kdy se na trůn dostal „nelegitimní“ panovník (Muham-
mad IX. al-Ajsar) z vedlejší větve nasrovského rodu. Tento rok je pokládán za 
začátek dlouhodobé občanské války, kterou ukončily až kapitulační smlouvy 
a vydání Granady v noci z 1. na 2. ledna 1492. Za hlavní představitele jsou 
pokládáni emíři ovlivňovaní příslušníky předních granadských rodin. Jako 
základní prvek je zde vztah emíra a elitní rodiny, přičemž panovník zastává 
vždy dominantní úlohu. Tomuto tradičnímu pojetí byly položeny základy již 
v 19. století a ve stoletích následujících ho především arabisté dále rozvíjeli. 
Druhý dominantní prvek představovalo jak vojenské, tak ekonomické zasa-
hování Kastilie do vnitřních poměrů v emirátu. Během celého XV. století se 
setkáme s různými taženími, která odrážela politický vývoj a poměry v sou-
sedních královstvích (koruna Kastilská, koruna Aragonská). Jakmile byla vy-
řešena otázka nástupnictví po zemřelém Enriqueovi IV., bylo už pouze otáz-
kou času, kdy dojde k závěrečné válce.

Realita vnitřních dějin byla pochopitelně daleko složitější. Především je 
nutné přehodnotit zažitý pohled na vztah panovníka a elitních rodin v XV. sto-
letí. V předkládaném textu je na základě veškerých dostupných pramenů 
a literatury rozebráno vystupování jednotlivých hlavních granadských rodin. 
Výchozí tezí je, že ne panovník, ale granadské elity představované předními 
rodinami měly vůdčí roli v jednotlivých událostech. Jednalo se především 
o několik rodů, které se neustále střídaly ve výkonu nejvyšších funkcí v emi-
rátu a ovlivňovaly veškeré dění jak na vnitřní, tak na zahraniční politické scé-
ně. Jejich vystupování ovlivňovaly především vlastní mocenské a ekonomické 
zájmy a emírů používaly pouze k zaštítění získané moci.

Tento text vznikl jako diplomová práce na oboru Dějiny a kultura islám-
ských zemí. Je výsledkem několikaletého studia problematiky nasrovského 
období al-Andalusu. Jeho cílem je přispět k přehodnocení pohledu na dějiny 
tohoto posledního arabského království v Evropě a lépe pochopit postupný 
proces úpadku emirátu. Granadské elity jsou v něm synonymem pro velké 
granadské rodiny, tak jak je stanovila španělská historiografi e upynulých dvou 
století. Jedná se tedy především o rody Ibn as-Sarrádž, Ibn cAbd al-Barr, Ibn 
Kumáša, Mufarridž, al-Amín a Bannigaš, z nichž pocházela převážná většina 
politických vůdců. Jejich představitelé též zastávali prakticky po celé XV. sto-
letí úřad prvního ministra a najdeme je jako protagonisty prakticky všech 
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převratů. Jedním z cílů práce je tedy zpřesnit jejich genealogie a znázornit 
jejich vystupování během uvedeného období. Další cíl vychází i z osoby au-
tora. Granadské dějiny jsou prakticky psány pouze španělskými arabisty či 
historiky, kteří velice často vycházejí z velkých postav své vlastní historiogra-
fi e (Lafuente, Seco de Lucena, Carriazo). V jejich dílech sice najdeme urči-
tou kritiku některých tvrzení klasiků, avšak i přes jejich chatrnost jsou dále 
přijímány. V téže historiografi i je též silně zakořeněna teze o vedoucí úloze 
panovníků, kterou autor této práce nezastává a v předkládaném textu jasně 
dokazuje, že minimálně ve zkoumané době ji lze jasně vyvrátit. Práce tedy 
umožňuje nahlédnout na spoustu otázek z odlišného úhlu.

Základem výzkumu hlavní otázky „vlivu granadských elit na politický vý-
voj nasrovského emirátu v XV. století“ byl důkladný rozbor veškerých dostup-
ných pramenů. Byl zde použit historický přístup a pohled dlouhého trvání 
dějin sledovaných jak s časovou osou, tak vhodně doplněný za pomoci retro-
spektivní metody, která hlavně pro určení některých osob byla velice užitečná. 
Pro stanovení biografi í jednotlivých rodin byla použita tradiční genealogická 
metoda. Na základě určených rodinných vazeb bylo možné jednotlivé osoby 
zasadit do struktury granadských elit a poukázat na jejich vzájemné vazby 
a vystupování.

Prameny

Veškerý pramenný materiál použitý v diplomové práci byl nashromážděn 
během autorova studia v Madridu a jeho studijních cest do Granady. Tam měl 
možnost seznámit s aktuálním stavem současného bádání. Období XV. století 
lze z hlediska pramenné základny charakterizovat jako velice špatně doku-
mentované. Z arabských narativních pramenů se dochovala jen dvě díla psaná 
bezprostředně ve studovaném období. Prvním je „Džanna“ od Ibn cÁsima, 
končící přibližně v polovině XV. století,1) a druhým anonymní kronika na-
psaná na začátku XVI. století.2) Ibn cÁsimova práce není kronikou, jedná se 
spíše o jakýsi esej o historii, jejíž některé zákonitosti jsou podpořeny udá-

1) IBN cÁSIM AL-GHARNÁTÍ, Abú Jahja. Džanna ar-ridá fí at-taslím lammá qarra assara 
wa qadá. Tahqíq Sálih Džarrár. cAmmán, 1989.

2) Kitáb nubdat al-casr fí achbár mulúk baní nasr aw taslím Gharnáta wa nuzúh al-andalusí-
jína ilá al-maghrib. (Fragmento de la época sobre noticias de los Reyes Nazaritas o Capitula-
ción de Granada y Emigración de los andaluces a Marruecos). Prólogo, notas y comentario 
Alfredo Bustani, versión española Carlos Quirós. Larache, 1940.
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lostmi z granadských dějin. Ibn cÁsim stál vždy na straně Muhammada IX. 
a je tedy nutné tento fakt brát v potaz. V předkládaném textu autor pracoval 
především se zpracováním historických událostí od Sáliha Džarrára.3) Autor 
druhé arabské kroniky byl vojákem a zúčastnil se vojenských operací během 
granadské války. Jeho práce se týká období granadské války a poskytuje plno 
zajímavých faktů pro počínání jednotlivých skupin. Na počátku války stál 
nepochybně v opozici proti Abú al-Hasanovi cAlímu, později zřejmě vystřídal 
jak vojsko Muhammada XI. tak Muhammada XII. Z ostatních arabských 
pramenů jsou použity v práci rozličné editované dokumenty, které poskytu-
jí především neocenitelnou pomoc v identifi kaci příslušníků elit uváděných 
křesťanskými prameny.4)

Zakladními křesťanskými narativními prameny byly rozličné kroniky. In-
formace v nich jsou často velmi útržkovité, setkáme se pouze s několika jmény 
a stručným popisem událostí. Informace v nich obsažené byly v každém mož-
ném případě konfrontovány s jinými prameny, aby nemohlo dojít ke špatné 
interpretaci. Pro období Juana II. je základním dílem, které obsahuje velké 
množství událostí granadských dějin, kronika Álvara Garcíi de Santa María. 
Je neocenitelným zdrojem mnoha informací ke granadským elitám a prak-
ticky nejdůležitějším pramenem pro období do roku 1434.5) Ze Santa Maríi 
vychází i kronika Fernána Péreze de Guzmána, především události do roku 
1434. V předkládaném textu byla využita pro události kolem roku 1445.6) 
Velké množství informací, hlavně ke třicátým létům, obshuje kronika Pedra 
Carrilla de Huete a její přepracování.7) Kroniky období Enriqua IV. se dotý-

3) DŽARRÁR, Sálih. Al-Awdác as-sijásíja fí casr al-mu’allif. In: IBN cÁSIM AL-GHARNÁ-
TÍ, Abú Jahjá. Džanna ar-ridá fí at-taslím lammá qarra assara wa qadá. Tahqíq Sálih Džarrár. 
cAmmán, 1989, pp. 9–32.

4) SECO DE LUCENA, Luis (ed.). Documentos árabigo-granadinos. Madrid, 1961.

5) SANTA MARÍA, Alvar García de. Crónica de Don Juan II de Castila. In: Colección de do-
cumentos inéditos para la historia de España. Ordenada por el Marqués de la Fuensanta del 
Valle, Don José Sancho Rayón y Don Francisco de Zábalburu. Tomo 100. Madrid, 1891.

6) GUZMÁN, Fernán Peréz de. Crónica del serenísimo príncipe Don Juan, segundo rey deste 
nombre en Castilla y León. In: Biblioteca de autores españoles Tomo 68. Colección ordenada 
por Don Cayetano Rosell. Madrid, 1877, pp. 275–695.

7) CARRILLO DE HUETE, Pedro. Crónica del halconero de Juan II. Edición y estudio por 
Juan de Mata Carriazo. Madrid, 1946; BARRIENTOS, don Lope. Refundación de la Cróni-
ca del Halconero. Edición y estudio por Juan de Mata Carriazo. Madrid, 1946.
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kají granadských dějin hlavně během králových tažení v padesátých letech.8) 
Především pro toto období jsou neocenitelným zdrojem informací, přede-
vším k nástupu Sacda a bojům mezi rodinami „Abencerrajes“. Velké množství 
zpráv, především k bojům Sacda proti „Abencerrajes“, poskytuje kronika hr-
dinských činů Miguela Lucase de Iranzo, neboť jeho panství přímo sousedilo 
s granadským emirátem a „condestable“ velice často podnikal nájezdy a tažení 
na granadské území.9)

Pro období granadské války se dochovalo velké množství vyprávěcích pra-
menů. Základním dílem je ofi ciální kronika katolických královských man-
želů Fernanda II. Aragonského (Fernando V. Kastilský) a Isabely I. Kastilské 
od dvorního kronikáře Hernanda de Pulgara, který se velké části tažení sám 
účastnil, své informace si ověřoval z několika různých zdrojů a poskytuje je-
dinečný pohled na mnoho vnitřních událostí v emirátu.10) Z dalších autorů 
Alonso de Palencia11) a Andrés Bérnáldez12) se dotýkají vnitřních událostí 
v emirátu, Diego de Valera se omezuje na líčení vojenských akcí.13) Další 
události lze z čerpat z anonymních dějin hrdinských činů markýze z Cádizu 
a od Hernána Péreze del Pulgara, jenž sepsal kroniku hrdinských činů „Vel-
kého Kapitána“ Gonzala Fernándeze z Córdoby. Skutečný skvost představuje 

8) Crónica anónima de Enrique IV de Castilla 1454–1474 (Crónica castellana). Edición crí-
tica y comentada de María Pilar Sánchez-Parra. Madrid, 1991; DE PALENCIA, Alonso. 
Gesta hispaniensia: Ex annalibus suorum dierum collecta.II tomos.Edición, estudio y notas de 
Brian Tate y Jeremy Lawrence. Madrid, 1998; TORRES FONTES, Juan. Estudio sobre la 
Crónica de Enrique IV del dr. Galíndez de Carvajal. Murcia, 1946; VALERA, Mosén Diego 
de. Memorial de diversas hazañas: Cronica de Enrique IV. Edición y estudio por Juan de Mata 
Carriazo. Madrid, 1941.

9) [ESCAVIAS, Pedro de]. Hechos del condestable don Miguel Lucas de Iranzo (Crónica del 
siglo XV). Edición y estudio por Juan de Mata Carriazo. Madrid, 1940.

10) PULGAR, Fernando del. Crónica de los Reyes católicos: volumen segundo Guerra de Grana-
da. Edición y estudio por Juan de Mata carriazo. Madrid, 1943.

11) PALENCIA, Alonso de. Guerra de Granada. Traducción castellana por Antonio Paz y 
Melia. Estudio preliminar por Rafael Gerardo Peinado Santaella. Granada, 1998. Edición 
fácsmil.

12) BERNÁLDEZ, Andrés. Memorias del Reinado de los Reyes Católicos. Edición y estudio 
por Manuel Gomez-Moreno y Juan de M. Carriazo. Madrid, 1962.

13) VALERA, Mosén Diego de. Crónica de los reyes católicos. Edición y estudio por Juan de 
M. Carriazo. Madrid, 1927.
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krátká kronika Hernanda de Baeza, který během granadské války několik let 
působil jako tlumočník na dvoře Muhammada XI.14) Ačkoli stál vždy na stra-
ně stoupenců svého milovaného Boabdila a velké množství událostí popisuje 
v jeho prospěch, je neocenitelným zdrojem pro vnitřní dějiny emirátu v po-
sledních dvaceti letech jeho existence.

Z pramenů diplomatického charakteru má největší význam sbírka doku-
mentů aragonských archivů publikovaná historičkou Roser Salicrú i Lluch.15) 
Jedná se o velké množství diplomatické granadsko-aragonské korespondence 
z období vlády Alfonse V. Jednotlivé dokumenty jsou neocenitelným zdro-
jem jmen, událostí, funkcí i časového zařazení a spolu s objevením práce Ibn 
cÁsima představují největší přínos pro historiografi i granadského emirátu za 
posledeních dvacet let. Z dalších edic dokumentů má prvořadý význam edice 
„kapitulací“, kterou vydal před sto lety Miguel Garrido Atienza na základě 
rozsáhlého výzkumu především granadského archivního materiálu.16) Stejné 
dokumenty vydal i Mariano Gaspar Remiro.17) Autor této práce měl k dis-
pozici obě edice a v textu vychází z Garrida Atienzy. Jedná se o unikátní 
soupis vyjednávání o kapitulacích dokumentující postoj předních představi-
telů „Abencerrajes“ v závěru granadské války. Doplněk k těmto dvěma edicím 
představuje García Luján.18) Další zajímavou kolekci tvoří dopisy k jednáním 
o míru z roku 1439, již vydal Amador de los Ríos.19) Kromě těchto doku-

14) BAEZA, Hernando de. Las cosas que pasaron entre los reyes de Granada desde el tiempo 
del rey don Juan de Castilla, segundo de este nombre, hasta que los Católicos Reyes ganaron 
el reyno de Granada. In: Relaciones de algunos sucesos de los últimos tiempos del Reino de Gra-
nada. [Editado por Miguel Lafuente y Álcantara]. Madrid, 1868.

15) SALICRÚ I LLUCH, Roser (ed.). Documents per a la história de Granada del regnat 
d’Alfons el Magnánim (1416–1458). Barcelona, 1999.

16) GARRIDO ATIENZA, Miguel. Las capitulaciones para la entrega de Granada. Estudio 
preliminar José Enrique López de Coca Castañer. Granada, 1992.

17) GASPAR REMIRO, Mariano (ed.). Ultimos pactos y correspondencia íntima entre los Reyes 
Católicos y Boabdil, sobre la entrega de Granada. Granada, 1910.

18) GARCÍA LUJÁN, José Antonio. Treguas, guerra y capitulaciones de Granada (1457–
1491): Documentos del archivo de los duques de frías. Granada, 1998.

19) DE LOS RÍOS, José Amador. Memoria histórico-crítica sobre las treguas celbradas en 1439 
entre los Reyes de Castilla y de Granada. Madrid, 1871.
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mentů je v práci použito velké množství materiálu uváděného většinou v pří-
lohách jednotlivých studií atd.20)

Literatura

Jedinou prací, která se z určitého úhlu pohledu zabývá granadskými 
elitami, je disertace Antonia Peláeze Roviry.21) Mladý španělský arabista se 
primárně zabývá tezí o delegování moci v emirátu. Jeho text je velice roz-
sáhlý, avšak velmi nevyvážený co se týče popisu jednotlivých událostí. Velké 
množství svých tezí vytváří na slabých základech, rozvíjí až absurdní teorie 
a jeho výběr pramenů je značně diskutabilní. I přesto je jeho text přínosný, 
především díky velkému množství citovaného materiálu. Granadských elit se 
okrajově dotýká María Jesús Viguera Molíns22) a politické dějiny nejmoder-
něji zpracoval Francisco Vidal Castro,23) avšak ani on se nedokázal oprostit 
od letitých klišé španělské historiografi e. Značně inovativní práci, především 
k zahraničním vztahům emirátu, avšak i s důrazem na vnitřní politiku napsala 
Roser Salicrú,24) která se k tématu granadských dějin vrátila i ve své poslední 
knize.25) Okrajově se dotkl granadských elit též Molina López.26)

20) Podrobný popis viz poznámky a bibliografi e.

21) PELÁEZ ROVIRA, Antonio. Dinamismo social en el reino nazarí (1454–1501): De la 
Granada islámica a la Granada mudéjar. Granada, 2006. Tesis doctoral inédita.

22) VIGUERA MOLÍNS, María Jesús. Componentes y estructura de la población. In: VI-
GUERA MOLÍNS, María Jesús (coord.). El reino nazarí de Granada (1232–1492): Socie-
dad, vida y cultura. Tomo VIII/4 de Historia de España Menéndez-Pidal y Jover Zamora. 
Madrid, 2000, pp. 17–70.

23) VIDAL CASTRO, Francisco. Historia Política. In: VIGUERA MOLÍNS, María Jesús 
(coord.). El reino nazarí de Granada (1232–1492): Política, instituciones, espacio y economía. 
Tomo VIII/3 de Historia de Espana de Menéndez-Pidal y Jover Zamora. Madrida, 2000, 
pp. 47–248.

24) SALICRÚ I LLUCH, Roser. El sultanat de Granada i la corona d’Aragó, 1410–1458. 
Barcelona, 1998.

25) Táž. El sultanato nazarí de Granada, Génova y la Corona de Aragón en el siglo XV. Grana-
da, 2007.

26) MOLINA LÓPEZ, Emilio. La dinámica política y los fundamentos del poder. In: PEI-
NADO SANTAELLA, Rafael G. Historia del Reino de Granada I: De los orígenes a la época 
mudéjar (hasta 1502). Granada, 2002, pp. 211–248.
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Z dnes již klasických prací je nutné uvést především disertaci Rachel 
Arié.27) Ačkoli je v textu používáno španělské vydání z roku 1992, původ-
ní text vznikl před téměř čtyřiceti lety, a tak informace a teze francouzské 
arabistky už v mnohém zastaraly. Největším jejím přínosem je, že práce je 
postavena především na věrohodných pramenech. Dodnes nejlepší syntézou 
granadských dějin je práce Ladero Quesady,28) jenž mnohé nové poznatky 
shrnul i do své další knihy.29) Španělský historik nejlé$pe dokázal vystihnout 
podstatu granadských elitních rodin a dodnes je nutné z něj i přes populární 
charakter jeho knihy vycházet. Jinou syntézu granadských dějin napsal Leo-
nard Harvey.30) Informace v ní vycházejí především ze staré edice granadských 
kronik a Arié a lze ji pokládat za zastaralou. Dlouhodobě se granadským ději-
nám věnuje López de Coca a jeho články týkající se hlavně období let 1445–
1480 lze považovat za základ pro studium dané epochy.31)

Z dalších autorů se ve svých studiích elit okrajově dotýká marocká histo-
rička Milouda Charouiti Hasnaoui,32) avšak její práce jsou především strohým 
popisem událostí bez hlubší interpretace. Za již klasické lze označit práce Seco 
de Luceny, jenž popsal jako první jednotlivé významné rodiny.33) Z dnešního 
pohledu jsou již zastaralé a navíc Seco de Lucena na mnoha místech cituje in-
formace, které prameny neobsahují, a vyvozuje i přehnané závěry. Přesto jsou 

27) ARIÉ, Rachel. El reino Nasrí de Granada (1232–1492). Madrid, 1992.

28) LADERO QUESADA, Miguel Ángel. Granada. Historia de un país islámico (1232 – 
1571). Madrid, 1989.

29) Týž. Las guerras de Granada en el siglo XV. Barcelona, 2002.

30) HARVEY, Leonard Patrick. Islamic Spain 1250 to 1500. Chicago, 1992.

31) LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José-Enrique. Revision de una decada de la historia 
granadina 1445–1455. In: Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos XXIX-XXX, 1980–81, 
pp. 61–90; Týž. De la frontera a la Guerra fi nal: Granada bajo la casa de Abú Nasr Sacd. 
In: LADERO QUESADA, Miguel Ángel (ed.). La incorporación de Granada a la corona de 
Castilla: Actas del symposium conmemorativo del quinto centenario. Granada, 1993, pp. 709–
730.

32) Např. CHAROUITI HASNAOUI, M. Nuevos datos sobre los últimos nasríes extraídos de 
una fuente árabe: Džunnat al-ridá de Ibn cÁsim. In: Al-Qanatara XIV, 1993, pp. 469–477.

33) Jednotlivé články viz bibilografi e. Své poznatky shrnul do monografi e SECO DE LU-
CENA PAREDES, Luis. Muhammad IX: Sultán de Granada. Granada, 1978. Práce byla 
napsána již v padesátých letech 20. století.
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důležité pro studium granadských dějin XV. století. Z arabských historiků 
zrekonstruoval Sálih Džarrár na základě textu Ibn cÁsima události let 1445–
145534) a cAbd al-cAzíz Sálim se věnoval rodině Ibn as-Sarrádž.35) Dodnes 
vynikající práci pro období granadské války představuje Juan de Mata Car-
riazo, především pro rozsáhlý pramenný materiál, který cituje.36) Ze stejného 
důvodu jsou důležité i některé jeho průkopnické články ze čtyřicátých let 
20. století. Pro granadské zahraniční vztahy především v souvislosti s oblastí 
Murcie jsou důležité práce Juana Torrese Fontese obsahující velké množství 
diplomatického materiálu v přílohách.37)

Struktura práce

Předkládaný text se skládá ze čtyř kapitol. V první kapitole nazvané Vlád-
noucí elity XV. století je nejprve stručně nastíněn charakter granadské spo-
lečnosti a posléze hlavní funkce v emirátu. Jádrem této kapitoly jsou popisy 
jednotlivých hlavních granadských rodin s důrazem na jejich původ, příbu-
zenské svazky jejich členů a příslušnost k jednotlivým skupinám (tj. za jakým 
emírem stáli). Na závěr je stručně uvedena genealogie nasrovského rodu pro 
lepší přehled v následujících kapitolách. Tato kapitola je postavena převážně 
na původním pramenném materiálu.

Druhá a třetí kapitola práce se věnují vnitřním dějinám granadského emi-
rátu v průběhu XV. století. Hlavní je zde vztah elity-panovník. Na základě 
analýzy jednotlivých událostí se zde autor pokusil stanovit jaké skupiny či je-
dinci stáli v určitých momentech ve vedení emirátu, jaké v opozici a znázornit 
vliv a narůstání moci elit a oslabování pozice panovníka. Kapitoly jsou rozdě-
lené na jednotlivé pododdíly ohraničné převraty, kdy docházelo k vystřídání 
vládnoucích elit v Alhambře. Jedná se tedy pouze o jakési pomyslné předěly, 

34) DŽARRÁR, Sálih. Al-Awdác as-sijásíja fí casr al-mu’allif. In: IBN cÁSIM AL-GHARNÁ-
TÍ, Abú Jahja. Džanna ar-ridá fí at-taslím lammá qarra assara wa qadá. Tahqíq Sálih Džarrár. 
cAmmán, 1989, pp. 9–32.

35) SÁLIM, Sahar cAbd al-cAzíz. Banú Sarrádž wuzará‘ baní Nasr: Bajna al-haqíqa at-
ta’ríchíja wa al-qissa š-šacbíja. In: Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid 
XXVIII, 1996, pp. 1–59.

36) CARRIAZO ARROQUIA, Juan de Mata. Historia de la guerra de Granada. In: Historia 
de España Menéndez Pidal Tomo XVI: La España de los reyes católicos (1474–1516). Dirigida 
por Jose María Jover Zamora. Madrid, 19925, pp. 385–914.

37) Viz bibliografi e.
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neboť boj jednotlivých granadských skupin probíhal po celé studované ob-
dobí.

Poslední kapitola je svým charakterem odlišná od předchozích. Zabývá 
se vnitřními dějinami nasrovského emirátu během granadské války. Vychází 
z předchozí autorovy studie38) a je rozdělena na tři nestejná období. První po-
jednává o závěrečném střetu hlavních představitelů granadských elit „Abencer-
rajes“ s opozicí. Druhá o bojích mezi „Abencerrajes“ a emírem Muhammada 
XII., když se na krátkou dobou obnovila silná moc vládnoucí síly v emirátu. 
Závěrečná třetí část popisuje poslední dva roky existence emirátu a kapitulaci 
Granady.

Předkládaná práce se primárně soustředí především a jen na vnitřní dějiny 
nasrovského emirátu a vztah elit, panovníka a jejich „politické střety“. Udá-
losti zahraniční politky jsou zmíněny, pouze pokud se dotýkaly bojů mezi 
elitami. Diplomová práce není tedy komplexním popisem dějin nasrovského 
emirátu v XV. století, ale pouze jeho jedné části. Stejně tak se dotýká jen velmi 
okrajově osudu granadských elit po pádu Granady, neboť problematika dě-
jin granadských mudéjarů a morisků je velice složitá a vyžadovalo by značný 
prostor vysvětlit „nové zřízení“ zavedené katolickými manžely. Stejně tak bylo 
nemožné na základně dostupných pramenů stanovit nějaký jasnější obraz elit 
jako celku, neboť pramenný materiál je příliš torzovitý, než aby toto umožňo-
val. I přesto text této práce umožňuje nahlédnout do složitých vnitřních dějin 
posledního muslimského státu na Pyrenejském poloostrově.

Jazyková poznámka

Veškerá arabská jména a termíny jsou uvedeny ve zjednodušeném přepisu. 
V některých případech nebylo možné určit arabskou variantu jména uvádě-
ného v nearabských pramenech. Tam je použita původní forma z citovaného 
zdroje. Prameny jsou citovány v překladu, aby nedošlo ke zkreslení některých 
pojmů a informací, je uveden originální text v poznámkách. Pokud měl autor 
k dispozici pouze překladovou verzi, jsou citáty pouze v češtině, stejně jako ty 
pocházející z odborné literatury.

38) ŽENKA, Josef. Boabdil a pád Granady. In: Člověk, časopis pro humanitní a společen-
ské vědy [online], červenec 2007 [cit. 2007–11–30]. Dostupný z WWW: <http://clovek.
ff .cuni.cz/view.php?cisloclanku=2007070105>.
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1. Vládnoucí elity XV. století

1.1 Charakter granadské společnosti

Základní obraz o složení společnosti nasrovského emirátu ustanovili dva 
autoři. Na konci 19. století Francisco Javier Simonet1) a v polovině 20. sto-
letí Isidoro de las Cagigas.2) Ti hovoří o Granadě jako o území, na němž žijí 
příslušníci všech tří velkých náboženství. Historiografi e druhé poloviny mi-
nulého století postupně tuto představu upravovala, až ji zcela opustila.3) Dnes 
je možné s jistotou říci, že populace byla většinově muslimská s židovskou 
menšinou.4) Křesťané byli zastoupeni toliko zahraničními kupci, diplomaty, 
zajatci a v některých obdobích i politickými uprchlíky.5) 

Z předmětu této práce je nejdůležitější muslimské obyvatelstvo. To lze 
charakterizovat jako arabizované a andaluské. Z hlediska tradičního rozdělení 
arabského obyvatelstva můžeme říci, že mělo charakter usedlé městské civili-
zace bez existence „arabských“6) či berberských kočovníků. O usedlosti anda-
luské společnosti hovoří na několika místech Ibn Chaldún ve své muqaddi-
mě: „Do Magriba zasa preniklo veľa prvkov usadlej kultúry zo Španielska z čias 
dynastie Almohádov a obyčaje mestskej kultúry sa tu udomácnili práve vďaka 
nadvláde tejto magribskej dynastie nad Španielskom. Mnohí obyvatelia Špani-
elska, či už z vlastnej vôle, prichádzali k magribským Almohádom a všetci dobre 
vieme, kam až siahal vplyv tejto dynastie. Bola tam pozoruhodná usadlá kultúra, 
ktorá našla medzi nimi dobrú živnú pôdu, a zväčša ju k nim prinášali obyvatelia 

1) SIMONET, Francisco Javier. Historia de los mozárabes de España. 2 vols. Madrid, 1897–
1903.

2) DE LAS CAGIGAS, Isidoro. Los mozárabes. 2 Tomos. Madrid, 1948.

3) Srovnej např. LADERO QUESADA, Miguel Ángel. Granada. Historia de un país islámico 
(1232–1571). Madrid, 1989, p. 53.

4) K židovské menšině dodnes nejlépe ARIÉ, Rachel. El reino Nasrí de Granada (1232–
1492). Madrid, 1992, pp. 145–152.

5) Podle výzkumů, které publikoval Manuel Ríu Ríu, se v odlehlých oblastech Alpujarras 
mohly nacházet oblasti křesťanského osídlení. Jeho teze nebyla dodnes potvrzena ani vy-
vrácena. Blíže viz ARIÉ, Rachel. Historia y cultura de la Granada nazarí. Granada, 2004, 
p. 80.

6) Obyvatelstvo, které lze označit za arabské, tvořili převážně potomci syrských Arabů 
a Hispánců konvertovaných k islámů. Z tohoto důvodu je slovo arabské uvedeno v úvozov-
kách. Ke složení muslimského obyvatelstva viz ARIÉ, Rachel. El reino…, pp. 125–126.
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Španielska. Keď však neskôr kresťanskí prišelci vytlačili obyvateľov východného 
Španielska do Ifrikíje, Španieli zanechali po sebe stopy usadlej civilizácie v tamoj-
ších mestách…“ 7) V emirátu nenalezneme tradiční dělení arabské společnos-
ti na badáwa a hadára, ale na „institucionální elitu“ (chássa) a „ostatní lid“ 
(cámma). Jako elitu lze označit tu část populace, která se určitým způsobem 
podílela na výkonu politických, soudních či náboženských funkcí, tj. ti co 
řídí. Naopak ostatní lid představují ti, kteří jsou řízeni. Charakteristiky jed-
notlivých složek zaznamenal Ibn al-Chatíb, jenže zároveň uvádí, že kromě 
těchto dvou složek nalezneme ještě jednu „střední třídu“, která má z každé 
z uvedených skupin pouze některé charakteristické znaky.8) Podle Arié se z ní 
rekrutovaly převážně vysoce prestižní právnické a soudní osoby.9)

Zatímco ve XIV. století se ještě setkáme se snahou odvozovat příbuzenství 
jednotlivých rodů se starými arabskými kmeny, v XV. století už arabská jmé-
na mizí a zcela převládají místní andaluská označení. Populace dosáhla svého 
fi nálního andaluského charakteru. Seco de Lucena uvádí: „Granaďan XV. sto-
letí se nezajímá o svou genealogii ve snaze spojit ji s nějakou význačnou rodinou 
arabského původu, plně se chlubí přihlášením, že on nebo jeho předkové pocházejí 
z Huénaju nebo Pechiny, namísto toho, aby se chvástal pochybným východním pů-
vodem. Plně se cítí zakořeněný k půdě a vychloubá se především „andaluzstvím“. 
Je to andaluský muslim.“10) Avšak kromě těchto převažujících místních ozna-
čení se setkáme i s tradičním označením některých rodin (viz níže). Dalším 
zajímavým prvkem granadské společnosti, který velice často uvádějí arabisté, 
byla neexistence klanové soudržnosti v al-Andalusu a vůbec ústup jakých-
koliv klanových znaků. Existovala silná migrace obyvatel, uzavírání sňatků 
mezi lidmi z různých míst emirátu, až se zcela přetrhaly vazby k původnímu 
místu. Z tradičních kmenových znaků se uchovala především klientela, avšak 

7) IBN CHALDÚN. Al-Mukaddima: Úvod do dejín. Přeložil, predslov a poznámky napísal 
Ladislav Drozdík. Bratislava, 1984, p. 214.

8) VIGUERA MOLÍNS, María Jesús. Componentes y estructura de la población. In: VI-
GUERA MOLÍNS, María Jesús (coord.). El reino nazarí de Granada (1232–1492): Socie-
dad, vida y cultura. Tomo VIII/4 de Historia de España Menéndez-Pidal y Jover Zamora. 
Madrid, 2000, p. 41. 

9) ARIÉ, Rachel. El reino…, p. 129. 

10) SECO DE LUCENA, Luis (ed.). Documentos árabigo-granadinos. Madrid, 1961, 
pp. XL–XLI.
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i ta musí být interpetována jako „…vytvoření svazku mezi skupinami mocných 
a jejich stoupenci, v souladu s vystupováním granadských rodů.“11)

1.1.1 Nejvyšší funkce v emirátu 

Veškerou moc představoval panovník titulovaný jako sultán, emír či král. 
Podobně jako v jiných muslimských „státech“ delegoval své pravomoce na 
jiné osoby. V čele jeho výkonného aparátu („vlády“) stál první ministr, jenž se 
v některých obdobích honosil titulem hádžiba. Pro XV. století je doložitelný 
pouze u Abú as-Surúra Mufarridže, jenž zastával úřad mezi lety 1408–1410. 
V křesťanských dokumentech byl označován jako „alguacil mayor del rey de 
Granada“. Nevíme, či se honosil titulem dhú al-wizáratajn, jenž je doložitelný 
pro tuto funkci od vlády Muhammada III. Zatímco ve XIV. století panovník 
sám vybíral prvního ministra, tak v XV. století tuto funkci s velkou pravděpo-
dobností držel vůdce té části granadské elity, která stála za nástupem emíra na 
trůn. První ministr byl jakýmsi prostředníkem mezi obyvateli emirátu a sul-
tánem, měl na starosti ofi ciální zahraniční korespondenci, stál v čele vojska 
a během XV. století se velice často lze setkat se situací, že právě on je skuteč-
ným vládcem emirátu.

Z křesťanských kronik je doložena existence královské rady („Concejo del 
Rey de Granada“; ve XIV. století známý pod arabským názvem al-mašwara).12) 
S velkou pravděpodobností právě tato královská rada představovala hlavní 
možnost pro uplatnění předních granadských rodin v přímém vlivu a kontro-
le osoby panovníka. Z křesťanských kronik víme pouze, že jejím členem byl 
tzv. alfaqueque mayor, tedy vezír odpovědný za zahraniční styky s křesťan-
skými královstvími, a tlumočník, jenž velice často působil též na diplomatic-
kém poli. Členové se honosili titulem qá’id, který je doložitelný v pramenech, 
případně vezír, o němž najdeme též několik pramenných dokladů. Kromě 
královské rady existoval ještě širší okruh dvořanů, kteří spolu s ní nepochybně 
vytvářeli palácovou elitu. Tito tvořili tu část populace, která skládala hold 
sultánovi a tedy ho prohlašovala vládcem

11) VIGUERA MOLÍNS, María Jesús. Componentes…, pp. 37–39.

12) GUZMÁN, Fernán Peréz de. Crónica del serenísimo príncipe Don Juan, segundo rey deste 
nombre en Castilla y León. In: Biblioteca de autores españoles Tomo 68. Colección ordenada 
por Don Cayetano Rosell. Madrid, 1877, p. 313; SANTA MARÍA, Alvar García de. Crónica 
de Don Juan II de Castila. Apud CARRIAZO ARROQUIA, Juan de Mata. Un alcalde entre 
los cristianos y los moros, en la frontera de Granada. In: al-Andalus XIII, 1948, pp. 83–85. 
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Dalším místem, kde se setkáme s představiteli granadských elit, jsou velká 
města emirátu. V každém městě narazíme na jak s qá’ida jeho alcazaby, tedy 
vojenského velitelem a ra’íse, jenž byl civilním správcem města. V křesťan-
ských pramenech se pro funkci, která označovala pána jednotlivého města, se-
tkáme s pojmenováním „alguacil mayor de [jméno města]“ nebo „cabecera“. 
Představitele předních rodin nalezneme na místech qá’idů i „guvernérů“ jed-
notlivých měst. Z dochovaných pramenů je nemožné určit proces jmenování 
a odvolávání těchto představitelů.

Obdobou prvního ministra v oblasti právní byl nejvyšší soudce, jmenoval 
jej panovník a mohl ho i kdykoliv odvolat. Nakolik byla tato zásada apliková-
na v praxi XV. století se z dostupných pramenů nepodařilo zjistit, otázkou se 
nezabývá ani dostupná literatura. Panovník měl stejně tak možnost jmenovat 
soudce do jednotlivých měst emirátu a kdykoliv je odvolávat. V XV. století 
se na nejvyšších právnických postech setkáme s několika „dynastiemi“ (Ibn 
cÁsim, al-Azraq). Jejich autority bylo využíváno minimálně pro sesazení jed-
notlivých panovníků, jak dokládají události let 1419 (sesazení Muhammada 
VIII.) a 1483 (odsouzení Muhammada XI.).13)

1.2  Velké granadské rodiny

Již od vzniku nasrovského emirátu se setkáme s tzv. „velkými rodinami“, 
španělskou historiografi í označovanými jako „linajes“ (Viguera, Ladero) nebo 
„familias ilustres“ (Seco de Lucena, Peláez). Kromě těchto dvou termínů se na-
zývají též „granadská aristokracie“ (Chássa; Arié). Jejich prestiž se zakládala na 
výkonu politických a vojenských úřadů a též na velikosti majetku. V prvních 
dvou stoletích existence emirátu byl jejich vliv značný, avšak nikdy nepřerostl 
v jasnou kontrolu osoby panovníka. V XV. století dosáhl vrcholu proces jejich 
emancipace a převzetí vlády v emirátu na úkor sultána. Jejich charakteristiky 
nejlépe sesyntetizoval Ladero Quesada „…granadská aristokracie byla funkč-
ní, zastávala vojenské, náboženské a administrativní pozice a z nich, stejně jako 
z vlastnictví půdy, získavala své příjmy. Tedy, pokud emíři považovali za nutné je 
často udělovat členům stejných rodů nebo význačných rodin, bylo to díky jejich do-
sažené moci, takže i bez feudálního zřízení získala granadská aristokracie znač-

13) K soudnímu aparátu nejlépe CALERO SECALL, Marías Isabel. La justicia. Cadíes y ot-
ros magistrados. In: VIGUERA MOLÍNS, María Jesús (coord.). El reino nazarí de Granada 
(1232–1492): Política, instituciones, espacio y economía. Tomo VIII/3 de Historia de España 
de Menéndez-Pidal y Jover Zamora. Madrid, 2000, pp. 365–428.
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nou stabilitu, přinejmenším v XV. století.“14) V posledním století granadských 
dějin se ustanovilo několik předních rodin, které prakticky ovládly vedení 
emirátu. Tyto rodiny autor této práce pokládá za představitele politických elit. 
V granadském emirátu se již nevyskytovala tradiční klanová soudržnost, avšak 
i přesto existovalo provázání jednotlivých rodin, jak manželskými svazky, tak 
především výkonem jednotlivých funkcí v emirátu a jejich ekonomickou nad-
řazeností. 

Při vzniku emirátu působilo několik tradičních rodin, jako např. Ašqilúla 
a Ibn al-Mawl. Postupem času jejich vliv v emirátu převzaly jiné rodiny ať 
už „staroandaluského původu“ (Ibn cAbd al-Barr, Ibn as-Sarrádž) tak i křes-
ťanských konvertitů pocházejících z palácové gardy. (Mufarridž, Bannigaš). 
V průběhu XV. století tyto rodiny tvořily nasrovskou aristokracii, vytvářely 
mezi sebou jednotlivé bloky a kontrolovaly přední funkce výkonného apa-
rátu. Jejich členové kontrolovali post prvního ministra, ovládali královskou 
radu a zahraniční politiku. Nejednalo se o uzavřenou skupinu, neboť i mezi 
ně bylo možné se dostat na základě klientely případně manželskými svazky, 
jak dokládá příklad el-Valençího či Aben Mahfota.15) Vždy se však jednalo 
buď o velké vlastníky půdy nebo vojenské velitele. 

Tradiční španělská historiografi e používá pro dějiny XV. století rozdělení 
těchto elitních rodin na „legitimistas“ a „partidistas“. Mezi první zařazuje ty, 
které se během převratu roku 1419 postavily na stranu Muhammada VIII. 
a jeho „legitimní nástupnické linie“ a mezi druhé ty, které nastolily Muham-
mada IX. al-Ajsara.16) Pro španělskou historiografi i je příznačné, že tohoto dě-
lení se drží po celé období posledního století dějin nasrovského emirátu i pře-
sto, že v pozdějších obdobích je velmi obtížné určit, který emír byl „legitim-
ní“ či spíše „legitimnější“.17) V jednotlivých střetech v průběhu XV. století je 
totiž možné pouze určit ty rodiny, případně jedince, kteří bránili vládnoucího 

14) LADERO QUESADA, Miguel Ángel. Granada. Historia de un país islámico (1232–1571). 
Madrid, 1989, p. 94.

15) VIGUERA MOLÍNS, María Jesús. Componentes…, p. 47.

16) Toto dělení zavedl Luis Seco de Lucena Paredes. Viz např. SECO DE LUCENA PARE-
DES, Luis. Panorama político del islam granadino durante el siglo XV. In: Miscelánea de 
Estudios Árabes y Hebraicos IX, 1960, pp. 7–13.

17) Neudržitelnost tohoto dělení uznala i samotná španělská historiografi e tím, že oba dva 
termíny začala používat s uvozovkami. Viz např. LADERO QUESADA, Miguel Ángel. Las 
guerras de Granada en el siglo XV. Barcelona, 2002, pp. 29–31.
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emíra proti těm, kteří měli svého pretendenta trůnu. Zajímavou, avšak neu-
držitelnou hypotézu, navrhl Luis Seco de Lucena, který tvrdil, že „Abencerra-
jes“ stáli vždy na straně Muhammada IX. al-Ajsara a po jeho smrti na straně 
jeho dcery cAišy, manželky prince cAlího. Poté co se od nich odvrátil jeho otec 
Sacd, tak se zasadili o jeho sesazení. Když se Abú al-Hasan cAlí odvrátil od své 
manželky k Th urajje, přesunuli svou podporu na prince Muhammada, syna 
Aišy, pozdějšího Muhammada XI.18) Toto tvrzení však neobstojí v konfronta-
ci s dochovaným materiálem, neboť několik událostí, které budou nastíněny 
v kapitolách věnovaných vnitřní politice, tuto hypotézu zcela vyvrací. Jedná 
se především o nástup větve Abú Nasra Sacda a vzpouru „Abencerrajes“ proti 
Abú al-Hasanovi cAlí. 

Je tedy jasné, že bude nutné vytvořit nové dělení granadských elitních 
rodin. S určitými výhradami lze rozdělit tyto rody na „Abencerrajes“ a jejich 
opozici. První skupina se dá během celého XV. století jasně vymezit jednotli-
vými rodinami, z druhé známe pro některá období pouze jmenovitě několik 
jejich představitelů. „Abencerrajes“ můžeme také podle vystupování nazvat 
„elity Muhammada IX.“, neboť vždy podporovali tohoto emíra. Jmenovitě 
mezi ně můžeme zařadit rodiny Ibn as-Sarrádž, Ibn Kumáša, Ibn cAbd al-
Barr, Mufarridž, Qabsání. Další dvě význačné granadské rodiny, Bannigaš 
a al-Amín, lze označit jako přechodné. Tvořily pevnou součást aristokracie, 
avšak setkáme se s nimi jak v „Abencerrajes“ tak i v jejich opozici. Kromě 
těchto rodin lze identifi kovat ještě několik význačných jedinců, kteří se stali 
příslušníky granadské vládnoucí elity.19) Následující výčet rodin je nepochyb-
ně neúplný, avšak výchází z dochované torzovité pramenné základny. Nejprve 
jsou uvedeny rodiny pocházející z renegátů, poté přechodné a nakonec stálí 
členové elit Muhammada IX. Dalším význačným jedincům je vyhrazena sa-
mostatná část, ostatní obtížněji identifi kovatelní jsou uvedeni u jednotlivých 
politických událostí.

18) SECO DE LUCENA PAREDES, Luis. Los Abencerrajes: Leyendas e historia. Granada, 
1960, pp. 64–65.

19) Jejich vstup do této aristokracie není možné prameny doložit. Předkládané autorovy 
hypotézy se vyskytují v příslušných odstavcích.
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1.3 Rodina Bannigaš (Venegas)

1.3.1 Otázka zakladatele – Kdo byl Ridwán Bannigaš?

Jako první se pokusil shromáždit informace o této rodině Luis Seco de Lu-
cena ve svém průkopnickém článku zveřejněném v roce 1961.20) Navázal na 
předchozí výzkumy Miguela Lafuente Alcantary.21) Za zakladatele této rodiny 
bývá považován Ridwán Bannigaš, o jehož existenci a původu se vedou spory. 
Podle Lafuenteho Alcantary se jednalo o Pedra Venegase, syna dona Egase Ve-
negase señora de Luque, který padl do zajetí ve věku osmi let. V Granadě byl 
prodán na trhu s otroky. Zakoupil jej místní vznešený obyvatel Muhammad 
ibn al-Mawl a vychoval ho jako muslima.22) Tuto jeho defi nici se snažil potvr-
dit Seco de Lucena, který však zároveň poukázal na to, že Pedro Venegas podle 
některých křesťanských kronik stále žil na kastilském území.23) Z moderních 
autorů tuto tezi popírá Roser Salicrú, přičemž existenci Ridwána Bannigaše 
pokládá za nedostatečně doloženou. Uvádí, že většina historiků se drží teze, 
podle níž za druhé vlády Muhammada VIII. byl hádžibem (alguacil mayor 
dle křesťanských pramenů). Pro toto tvrzení však nenachází jediný doklad, 
neboť jako alguacil mayor se v dokumentech zmiňuje pouze jakýsi „Calit“ 
a později „Mancor Alazach“.  Jediná zmínka o Ridwánovi je v podobě jistého 
jména „Gilayre“. To se nachází v kastilských kronikách v souvislosti s jednání-

20) SECO DE LUCENA PAREDES, Luis. Alamines y Venegas, Cortesanos de los Nasríes. 
In: Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos X, 1961, pp. 127–142.

21) LAFUENTE ALCÁNTARA, Miguel. Historia de Granada Tomo III. Estudio preliminar 
Pedro Gan Gimenéz. Granada, 1992, p. 224. Edición facsmíl.

22) SECO DE LUCENA PAREDES, Luis. „Alamines…, p. 133.

23) SECO DE LUCENA PAREDES, Luis. „Notas para estudio de Granada bajo la domi-
nación musulmana“. In: MEAH I, 1952, p. 34. Cituje zde Pedra Carrillo de Huete: „Antes 
que este Rey don Jhoan partiese de la su Çibdad…fué preso Egas, señor de Luque, fi jo del alcayde 
Pero Fanegas, por mandado del Rey. E fué presa doña Mençía de Quesada, su muger, e dos fi jos 
suyos, a los quales llamaban, al mayor, Pedro Vanegas e al otro Garçía el Chibe, paje que fué del 
Rey, e fueron enviados al castillo de Almodóbar del Río.“ Viz CARRILLO DE HUETE, Ped-
ro. Crónica del halconero de Juan II. Edición y estudio por Juan de Mata Carriazo. Madrid, 
1946, pp. 92–93. 
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mi v roce 1431.24) Vidal Castro se naopak drží Alcantary, jeho zdroje považuje 
za dostatečně ověřené a Ridwána pokládá ze Pedra Venegase.25)

Pro správnou interpretaci je nutné rozebrat všechna fakta. Ridwán Banni-
gaš se jmenovitě vyskytuje ve 4 dochovaných arabských listinách, a to pouze 
v nisbě svého syna Abú al-Qásima nebo své dcery Fátimy.26) Jméno Ridwán 
Bannigaš nenajdeme v žádném prameni pocházejícím z doby nebo pojednáva-
jícím o době, v níž měl politicky působit, tj. pro období ohraničené přibližně 
lety 1419–1432. Nemáme tedy žádnou oporu pro tvrzení Lafuente Alcantary, 
z něhož se stalo opakované klišé španělské historiografi e. Prameny, jež použil 
pro své tvrzení, vědecky necituje a navíc je nikdo již téměř 100 let neviděl.27) 
Líčí události s příliš silným nádechem romantiky a pokud zvážíme fakt, jak 
kusé jsou prameny k dějinám 15. století, tak jsou až příliš podrobné. 

Salazar Castro uvádí: „Při jednom nájezdu, který mauři uskutečnili do Cór-
dobského království, zajali Pedra Venegase, třetího syna pánů z Luque, starého 
osm let. Vychovali jej ve svém náboženství a pojmenovali jej Obrácený, což arabsky 
zní Gilyare.“28)Zde nastává hlavní problém. Gilayre vyskytující se v kastil-
ských kronikách byl automaticky ztotožněn s Ridwánem Bannigašem, ačkoli 
pro to nenajdeme žádný přímý doklad. Álvar García de Santa María pouze 
uvádí: „Když král pobýval v Córdobě, přijel k němu pán, který se narodil jako 

24) SALICRÚ I LLUCH, Roser. El sultanat de Granada i la corona d’Aragó, 1410–1458. 
Barcelona, 1998, pp. 218–219.

25) VIDAL CASTRO, Francisco. Historia Política. In: VIGUERA MOLÍNS, María Jesús 
(coord.). El reino nazarí de Granada (1232–1492): Política, instituciones, espacio y economía. 
Madrida, 2000, pp. 215–216, poznámka 79. Zdroje jsou dva, jedním je rukopis, který se 
v 19. století nacházel v držení roku Pinedů z Granady a a druhým Luis Salazar y Castro, 
který se o Pedrovi Venegas zmiňuje ve svých dějinách rodu Larů z let 1696–97.

26) SECO DE LUCENA, Luis (ed.). Documentos árabigo-granadinos. Madrid, 1961, p. 19, 
listina o prodeji, kde se hovoří o Fátimě, dceři alcaideho Ridwána Bannigaše, p. 37, listina 
o prodeji, kde se hovoří o Abú al-Qásimovi b. Ridwán Bannigaš a na p. 39, na níž se také 
hovoří o Abú al-Qásimovi b. Ridwán Bannigaš.; SECO DE LUCENA PAREDES, Luis. La 
sultana madre de Boabdil. In: al-Andalus XII, 1947, p. 389.

27) GARRIDO ATIENZA, Miguel. Las capitulaciones para la entrega de Granada. Estudio 
preliminar José Enrique López de Coca Castañer. Granada, 1992, pp. XV-XVI.

28) „En una entrada que los moros hicieron en el reino de Córdoba, cautivaron á Pedro Venegas, 
tercero hijo de los Sres. de Luque, á los ocho años de su edad, al cual criaron en su ley, y le llama-
ron el Tornadizo, que en arábigo suena Gilayre.“ VIDAL CASTRO, Francisco. Historia…, 
pp. 215–216, poznámka 79.
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křesťan a v osmi letech byl odveden na maurské území. Nazývali ho Girayle [Gi-
lyare]. Byl velkým oblíbencem granadského krále Muhammada, kterému říkali 
Chiquillo, v době kdy byl králem. Proto se vzdálil a utíkal od krále Ezquierdo. 
Řekl králi, pokud by přijel se svým vojskem do Granadské nížiny, uznala by ho 
celá země a ještě by k jeho milosti přijel granadský infant, kterého nazývali Júsuf 
Ibn al-Mawl. Byl z pokolení krále ‚Bermeja‘, jehož nařídil zabít král Pedro v Se-
ville.“ 29) Druhá zmínka se týká jednání Júsufa IV. s Juanem II.: „Když král 
pobýval v tomto ležení na úpatí pohoří Elvira, přijel k Jeho výsosti muslim, který 
se nazýval granadský infant. Svým rodem pocházel z potomstva krále ‚Bermeja‘, 
jehož nařídil zabít král Pedro v Seville. Honosil se jménem Júsuf Ibn al-Mawl. 
Byl to ten, kterého muslimský pán Bitaire [Gilyare], o němž jsme říkali, že přijel 
do Córdoby za králem, zmínil, že přijde k Jeho milosti a že vykoná mnoho k jeho 
službám, kdyby byl granadským králem.“ 30) Pedro Carillo de Huete uvádí: „Na 
této cestě se ke králi Juanovi připojilo mnoho maurů. Mohlo jich být až pět set 
jezdců. Mezi vůdci byli tito: nejprve Avenaman, jeho bratr, Gil Haire, jeho bratr 
(tito dva byli renegáty), qá’id Bua a nacházel se tam další jezdec z dobrých nazý-
vaný Río. Byli z nejvýše postavených maurských pánů Granadského království.“31) 

29) „Estando el Rey aquí en Córdoba, pasóse á él un caballero que de su nascimiento fuera cris-
tiano é desde mozo de ocho años fuera levado á tierra de moros: llamábanle Girayle. Este fuera 
mucho privado del Rey don Mahomad de Granada que decían el chiquillo en el tiempo que fuera 
Rey, é por ende andaba apartando fuyendo del Rey Ezquierdo. Dijo al Rey que si lleagase con 
su hueste á la Vega de Granada, que toda la tierra se le daría, é aún que se vernía á su merced 
un Infante de Granada que llamaban Yuça Aben Almao, que era del linaje del rey Bermejo que 
mandara matar el Rey don Pedro en Sevilla.“ SANTA MARÍA, Alvar García de. Crónica de 
Don Juan II de Castila. In: Colección de documentos inéditos para la historia de España. Or-
denada por el Marqués de la Fuensanta del Valle, Don José Sancho Rayón y Don Francisco 
de Zábalburu. Tomo 100. Madrid, 1891, p. 279.

30) „Estando el Rey en este Real, al pie de la sierra de Elvira, vino á su Merced el moro que se 
llamaba Infante de Granada. Era por su linaje del linaje del Rey Bermejo, que mandó matar 
el Rey don Pedro en Sevilla. Había por nombre don Yuça Aben Almao. Este era del que Bitaire 
[Gilyare], el caballero moro que dijimos que se pasara á Córdoba al Rey, le fi ciera mencion que 
se vernía á su merced, é que cumplía mucho á su servicio, que fuese Rey de Granada.“ Ibidem, 
p. 286.

31) „Deste camino se pasaron al Rey don Jhoan muchos moros, que podían ser hasta quinientos 
de a cauallo. E las cabeçeras eran los que se siguen ser. Primeramente Avenaman, su hermano, Gil 
Haire, su hermano (estos dos eran elches), el alcaide de Buo, e otro cauallero de los buenos que ay 
avía, que llamauan Río. E estos eran cavalleros moros del rreyno de Granada, e de los que más 
montauan en ella.“ CARRILLO DE HUETE, Pedro. Crónica…, p. 109.
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Líčení Fernána Peréze de Guzmána se příliš neliší od Santamaríi, neboť jeho 
text je založen v této části na jeho kronice.32) 

Historikové tohoto Gilayre automaticky ztotožili s Pedro Venegasem, 
o němž hovoří Salazar Castro, i když proto není žádný důvod.33) Nejdál šel 
s jeho interpretací Seco de Lucena, který zřejmě z věty „Byl velkým oblíbencem 
krále Pequeña.“ 34) zrodil mystifi kující tvrzení, že Ridwán/Gilyare byl hádži-
bem Muhammada VIII. a Júsufa IV. a vedl „legitimisty“ po zavraždění cAlího 
al-Amína roku 1419.35) Tento „fakt“ nenajdeme v žádném dochovaném pra-
menu a navíc je v rozporu s výše citovanou ofi ciální granadsko-aragonskou 
korespondencí, jak je uvedeno u Salicrú. Jediný pramenný doklad o tom, 
že by otec Abú al-Qásima Bannigaše Ridwán, byl z rodu Venegasů, pochází 
z kroniky Andrése Bernáldeze napsané na počátku 16. století. Ten při popisu 
převratu z roku 1482 popisuje situaci v emirátu a zde uvádí následující: „Nej-
větší bolest starého krále pocházela ze závisti, kterou granadští páni měli kvůli 
velké přízni, v níž u něj byl Albocazín Venegas, alguacil Granady, který řídil 
Granadu a celé království mnohem lépe než král. Tento alguacil byl z křesťanské-
ho rodu Venegasů z Córdoby a jeho otec a dědové byli křesťany. On se narodil na 
maurském území a byl velmi velkým služebníkem krále.“ 36) Abú al-Qásimův 
otec se tedy narodil jako křesťan a byl spřízněný s Venegasy z Córdoby. Nikde 

32) GUZMÁN, Fernán Peréz de. Crónica del serenísimo príncipe Don Juan, segundo rey deste 
nombre en Castilla y León. In: Biblioteca de autores españoles Tomo 68. Colección ordenada 
por Don Cayetano Rosell. Madrid, 1877, p. 496.

33) Navíc, pokud vezmeme v úvahu, že Gil Ayre by mělo být synonymum pro elcheho v gra-
nadské hovorové arabštině. Viz SECO DE LUCENA, Luis. Notas para…, pp. 33–34.

34) „fue mucho privado del Rey Pequeño…“

35) SECO DE LUCENA, Luis. Alamines…, pp. 134–135.

36) „E la mayor parte desde daño le vino al rey viejo por envidia que avían los cavalleros de Gra-
nada por la gran privança que con él tenía Albocazín Venegas, alguacil de Granada, que man-
dava a Granada e todo el reyno mucho mejor que el rey. Este alguacil era de linaje de christianos, 
de los Venegas de Córdoba, e su padre e abuelos fueron christianos, e él nació en tierra de moros 
e era muy gran servidor del rey.“ BERNÁLDEZ, Andrés. Memorias del Reinado de los Reyes 
Católicos. Edición y estudio por Manuel Gomez-Moreno y Juan de M. Carriazo. Madrid, 
1962, p. 121.
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se však netvrdí, že to byl Pedro Venegas a Gilayre. Rodové spříznění dokládají 
navíc i dokumenty z roku 1490, které zveřejnil Antonio de la Torre.37)

Na základě výše zmíněných faktů lze dojít k závěru, že zakladatelem této 
rodiny byl Ridwán Bannigaš, který pocházel z rodu Venegasů z Córdoby, 
narodil se jako křesťan38) a zřejmě získal vysoké postavení, neboť jeho syn 
byl jedním z nejvýznamnějších granadských muslimů, což by nebylo možné, 
pokud by propuštěný otec či on sám nezískali vysoké postavení. V případě, 
že bychom opustili strohý pramenný základ, je možné navrhnout hypotézu 
o vztahu Ridwána Bannigaše, tedy pokud bychom přijali fakt, že se jedná 
o Gilayre, a Júsufa IV. a situaci v emirátu v krizových letech 1427–1432. Ta 
bude podrobněji rozpracována v následující kapitole.

1.3.2 Další příslušníci rodiny, potomci Ridwána Bannigaše

Pokračovatelem a nejvýznamnějším představitelem této rodiny byl syn 
Ridwána Bannigaše Abú al-Qásim. Jeho datum narození neznáme, ale podle 
jedné dochované listiny o dědictví z roku 1462 se oženil s jistou Šams bt. cAbd 
Alláh al-Musta’džar někdy kolem roku 1426.39) Z toho vyplývá, že se musel 
narodit někdy před rokem 1420, ne-li ještě dříve. Kolem roku 1460, z něhož 
pochází několik dochovaných listin, patřil mezi nejvýznamnější představitele 
u granadského dvora. Nemáme téměř žádné dochované zprávy o jeho pů-
sobení do roku 1470, kdy emír Abú al-Hasan cAlí potlačil „Abencerrajes“ 
a Abú al-Qásim se stal jeho prvním ministrem.40) Lze tedy vyvodit, že do 
roku 1470 zřejmě nebyl součástí vládnoucích rodin, ale držel si postavení 
jako jeden z nejvýše postavených „dvořanů“ a stále tvořil protipól „Abencer-
rajes“, s nimiž však obchodoval.41) Měl zřejmě význačné postavení v nejbližší 
rodině Abú al-Hasana cAlího, neboť byl oprávněný nakupovat pro jeho man-

37) TORRE Y DEL CERRO, Antonio de la. Unos documentos de 1490 sobre Albucasim Vene-
gas, alguacil de Granada. Córdoba, 1933. Citováno dle recenze Ángela Gonzáleze Palencia. 
In: al-Andalus I/2, 1933, p. 473.

38) Což dokládá i jeho jméno Ridwán, které se dávalo v Granadě otroků, blíže viz SECO 
DE LUCENA PAREDES, Luis. El hayib Ridwán, la madraza de Granada y las murallas de 
Albayzín. In: al-Andalus XXI/2, 1956, pp. 285–286.

39) SECO DE LUCENA, Luis (ed.). Documentos…, doc. 18, p. 39.

40) HARVEY, Leonard Patrick. Islamic Spain 1250 to 1500. Chicago, 1992, p. 265.

41) SECO DE LUCENA, Luis (ed.). Documentos…, doc. 16/b, 16/c, pp. 35–38.
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želku majetek.42) V závěrečných letech Abú al-Hasanovi vlády, kdy upada-
la jeho moc a pravděpodobně se začaly projevovat jeho zdravotní problémy, 
Abú al-Qásim vládl emirátu téměř nezávisle. Dokládají to jak křesťanské, tak 
i muslimské kroniky.43) Za granadské války zůstal na straně Abú al-Hasana 
cAlího a později jeho bratra Muhammada XII. vykonávající stále svou funkci 
hádžiba až do roku 1490, kdy se pravděpodobně podílel na prodeji majetku 
Muhammada XII. a odešel s ním do severní Afriky.44) Musel být již ve velmi 
pokročilém věku, zřejmě kolem osmdesátky, pro což by svědčily i dokumenty 
z roku 1490, v nichž je zmiňován jako „el viejo“.45)

O dalších představitelích této rodiny máme nečetné zprávy. Podle jedné 
dochované listiny víme, že Ridwán Bannigaš měl dceru Fátimu. Nemáme 
o ni podrobnější informace, z dané písemnosti jen vyplývá, že disponovala 
po svém otci určitým majetkem a hmotnou nouzí netrpěla.46) Z dokumentů, 
které uveřejnil Antonio de la Torre, víme, že Ridwán Bannigaš měl ještě syna 
Muchlise. Ze stejných dokumentů zjistíme, že Abú al-Qásim měl syna Much-
lise, což potvrzuje dochovaná arabská listina z roku 1460.47) Dále Seco de 
Lucena uvádí další dva mužské příslušníky tohoto rodu. Syna Muchlise Abú 
al-Qásima, který odešel po pádu Granady do severní Afriky, kde vykonával 
funkce na dvoře tuniského emíra Jagmurasána. Posledním mužským zástup-
cem je Ridwán b. Muchlis b. Abú al-Qásim ibn Ridwán Bannigaš. Nemáme 

42) SECO DE LUCENA PAREDES, Luis. La sultana…, pp. 385, 389.

43) BERNÁLDEZ, Andrés. Memorias…, p. 121. Kitáb nubdat al-casr fí achbár mulúk baní 
nasr aw taslím Gharnáta wa nuzúh al-andalusíjína ilá al-maghrib. (Fragmento de la época 
sobre noticias de los Reyes Nazaritas o Capitulación de Granada y Emigración de los anda-
luces a Marruecos). Prólogo, notas y comentario Alfredo Bustani, versión española Carlos 
Quirós. Larache, 1940, p. 7.

44) ARIÉ, Rachel. ARIÉ, Rachel. El reino Nasrí en Granada (1232–1492). Madrid, 1992, 
p. 131.

45) TORRE Y DEL CERRO, Antonio de la. Unos documentos de 1490 sobre Albucasim Vene-
gas, alguacil de Granada. Córdoba, 1933. Citováno dle recenze Ángela Gonzáleze Palencia. 
In: al-Andalus I/2, 1933, p. 473.

46) SECO DE LUCENA, Luis (ed.). Documentos…, doc. 7/f, p. 19.

47) SECO DE LUCENA, Luis (ed.). Documentos…, doc. 16/c, p. 37.
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o něm žádné detailnější informace.48) Posledním příslušníkem rodiny je Cetti 
Meriem (Marjam), která se provdala za Ibn Sálima an-Nadždžára, syna Júsu-
fa IV. Původ od ní odvozoval křesťanský rod Granada Venegas.49)

1.4 Rodina Mufarridž (Moff arix, Monfarix apod.)

1.4.1 Zakladatel Abú as-Surúr Mufarridž

Zakladatelem této rodiny byl Abú as-Surúr Mufarridž. Stejně jako Rid-
wán Bannigaš i on byl křesťanským renegátem. Byl zajat při muslimském 
nájezdu na křesťanské území a posléze prodán na trhu s otroky. Vychovali 
ho jako muslima a proslavil se jako válečník v bojích s křesťany. Jako příklad 
lze uvést jeho účast v dobývání Huércalu nakrátko obsazeném křesťanskou 
posádkou v roce 1407.50) O jeho „rytířských“ kvalitách hovoří, že zajaté křes-
ťanské pány nechal do Granady jet na koních a se všemi poctami je představil 
králi.51) Později zřejmě sloužil v palácové gardě a byl v blízkém vztahu s in-
fantem Júsufem.52) Můžeme přijmout tezi Seco de Luceny, že jeho křesťanský 
původ zaručoval loajalitu k vládci/infantovi, neboť nebyl spřízněn s žádnou 
z granadských rodin.53) Když roku 1408 zemřel Muhammad VII., tak právě 
Abú as-Surúr Mufarridž se vypravil do Salobreñi, kde zachránil Júsufa III. 
před podřezáním, a posléze ho tajně velmi rychle přivedl do Alhambry. Tam 
mu nechal skládat hold jako novému emírovi. Poté se čerstvý vládce ože-

48) SECO DE LUCENA, Luis. Alamines…, pp. 138, 142; SECO DE LUCENA PARE-
DES, Luis. „Notas…, pp. 33–37.

49) Blíže viz v oddíle věnovaném nasrovské dynastii.

50) TORRES FONTES, Juan. La regencia de don Fernando el de Antequera y las relaciones 
castellano-granadinas (1407–1416). In: Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos XIV-XV, 
1965–1966, pp. 157–164.

51) GUZMÁN, Fernán Peréz de. Crónica…, pp. 286–287. Mezi zajatými křesťanskými 
pány byli „…Mosen Pero Malladas, é Rodrigo Rodriguez de Aviles, é Martin Fernandez Piney-
ro, é Diego Gomez de Ávalos, é Juan de Salazar, é Diego Hurtado de Mendoza, de Baeza, é oros 
Escuderos Hijos-dalgo del Mariscal Fernán García…“

52) Nejstarší syn Júsufa II.

53) SECO DE LUCENA, Luis. Nuevas noticias acerca de los Muff arig. In: Etudes d‘orienta-
lisme dédiées à la mémoire de Lévi-Provençal. Paris, 1962, p. 300.



1. VLÁDNOUCÍ ELITY XV. STOLETÍ



nil Mufarridžovou dcerou a jeho jmenoval hádžibem, prvním ministrem.54) 
Další informace máme až o jeho smrti. Zemřel v červenci roku 1410. Infant 
Fernando tehdy obléhal Antequeru a Júsuf III. se rozhodl vykonat diverzní 
akci, kterou vedl právě jeho alguacil mayor Abú as-Surúr Mufarridž. Ten spo-
lu s elches, elitní palácovou gardou granadského krále, vyrazil do Montefría, 
kde měl shromáždit další muslimské jezdce a podniknout nájezd na křes-
ťanské území.55) Když tam však dojel, dozvěděl se, že Alonso Fernández de 
Córdoba vyrazil na podobný nájezd na muslimské území. Ten o přítomnosti 
Mufarridže neměl tušení. Muslimové křesťany početně výrazně převyšovali 
a ke střetu obou vojsk den následující došlo. Když se křesťané dali na ústup, 
oddělila se od granadského vojska malá skupina a vydala se je pronásledo-
vat. Jakmile křesťané zjistili, jak málo muslimů se za nimi vypravilo, přestali 
ustupovat a zaútočili na ně. V šarvátce byli všichni pronásledující muslimové 
pobiti. Álvar García de Santa María uvádí poslední okamžiky Abú as-Surú-
ra Mufarridže: „A tam padl qá’id Monfarrache. Bojoval velmi udatně opěšalý 
a s mečem, avšak zemřel tam. Křesťané se přeskupili, a jak mauři uviděli svého 
velitele a qá’ida Monfarrache, rozdělili se na dvě části. A jak šli křesťané po těch, 
co utíkali, tak druzí mauři šli za nimi a zraňovali je a zabíjeli.“56) Jeho tělu 
a šesti dalším byla useknuta hlava a poslána do Alcalá la Real k rukám dona 
Alonsa Fernández de Córdoba.57) Cestou do Alcalá jim jeden elche řekl, že 
porazili Mufarridže a nejlepší granadské renegáty. Též jim sdělil, že ta hlava, 
kterou nesou, je právě Mufarridžova. Alfonso Fernández posléze jeho hlavu 

54) SANTA MARÍA, Alvar García de. Crónica de Don Juan II de Castila. Apud CARRIAZO 
ARROQUIA, Juan de Mata. Un alcalde entre los cristianos y los moros, en la frontera de 
Granada. In: al-Andalus XIII, 1948, p. 90. Abú as-Surúr je posledním prvním ministrem, 
u něhož je na základě pramenů doložitelný titul hádžib.

55) Přesněji do oblasti Baeny, Castro del Río a okolí Córdoby. SANTA MARÍA, Alvar Gar-
cía de. Crónica de Don Juan II de Castila. Apud CARRIAZO ARROQUIA, Juan de Mata. 
Un alcalde…, p. 87.

56) „E allí cayó el alcaide Monfarrache; e peleó muy bien de pie con el espada, peró murió ende. 
E los cristianos se esforzaron, e los moros como se vieron sin su cabdillo e alcaide de Monfarrache 
fi ziéronse dos partes; e como los cristianos iban en pos de los unos que iban fuyendo, los moros iban 
en pos dellos, fi riendo e matando en los cristianos.“ Ibidem, pp. 88–89.

57) Z rodu hrabat z Aguilaru. Dějiny tohoto rodu viz QUINTANILLA RASO, María Con-
cepción. Nobleza y señoríos en el reino de Córdoba: La casa de Aguilar (siglos XIV y XV). Cór-
doba, 1979.
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spolu s jeho vlajkou poslal do ležení Infanta Fernanda u Antequery, který se 
z ní upřímně radoval.58)

1.4.2 Další příslušníci, potomci Abú as-Surúra Mufarridže

Z druhé generace Mufarridžů je známých celkem šest členů rodiny. Abú 
as-Surúr měl doložitelně dvě manželky. První se jmenovala Gajat al-Muná 
a měl s ní celkem pět dětí. Syny Muchlise a Muhammada a dcery Nacímu, 
cÁlíju a Zahr ar-Rijád. Z titulatury této manželky Seco de Lucena soudí, že 
byla z nasrovského rodu, a pokládá ji za dceru Júsufa III. a za první manželku 
Mufarridže.59) Jméno druhé manželky je nám neznámé. Identifi kovat jí lze 
pouze díky náhrobním nápisům jméno jejího syna Abú n-Nasra Futúha.60) 
Všichni jeho mužští potomci byli alcaides v grandském vojsku, navíc posledně 
jmenovaný je v pramenech označován jako mudžáhid a hraniční kapitán. Mu-
hammad Mufarridž je zmiňován v roce 1440 jako vyslanec Júsufa ibn Ahmad 
ke královně Marii Aragonské.61) Více informací o něm a jeho sourozencích 
však prameny neposkytují. Z ženských potomků Abú as-Surúra Mufarridže se 
nejvíce proslavila Zahr ar-Rijád, protože byla manželkou Muhammada IX. al-
Ajsara. Měla velký politický vliv během jeho obou prvních panování.62) Jejím 
nejznámějším činem je likvidace hádžiba Muhammada VIII. cAlího al-Amína 
roku 1419. O ní bude pojednáno v následující kapitole. Zemřela někdy v le-

58) SANTA MARÍA, Alvar García de. Crónica de Don Juan II de Castila. Apud CARRIAZO 
ARROQUIA, Juan de Mata. Un alcalde…, pp. 87–89.

59) SECO DE LUCENA PAREDES, Luis. La familia de Muhammad X El Cojo, Rey de 
Granada. In: al-Andalus XI, 1946, p. 384 arabské verze, p. 386 španělské. Avšak pokud by se 
jednalo o dceru Júsufa III., tak by si ji musel vzít v době jeho zajetí v Salobreñi.

60) LÉVI-PROVENÇAL, Évariste. Inscriptions arabes d’Espagne. Leyden – Paris, 1931, 
pp. 174–176.

61) „..bestrets per la provisió e despesa de Mahomet Moff errig, moro, missatger per lo infant de Al-
meria a la senyora reina…“ Viz SALICRÚ I LLUCH, Roser (ed.). Documents per a la história 
de Granada del regnat d’Alfons el Magnánim (1416–1458). Barcelona, 1999, p. 385.

62) 1419–1427, 1429–1431.
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tech 1431–32.63) O Nacímě nemáme žádné informace, o cÁlíje pouze víme, 
že roku 1470 patřila k váženým granadským dámám.64) 

Třetí generaci máme jmenovitě reprezentovanou dvěma muži a jednou 
ženou. Prvním je Abú as-Surúr Mufarridž a druhým jeho bratr Abú n-Nucajm 
Ridwán, oba synové Abú n-Nasra Futúha. Abú as-Surúr Mufarridž byl bezpo-
chyby hlavou rodiny a jedním z nejvlivnějších mužů v nasrovském emirátu. 
Spolu se svým bratrem zastával vysoké funkce u dvora a v době své smrti se 
nacházel ve funkci prvního ministra.65) První informace o něm pocházejí od 
Ibn cÁsima, který ho jmenuje jako jednoho z ministrů a qá’idů během ob-
čanské války v druhé polovině čtyřicátých let XV. století. Abú as-Surúr stál 
po celou dobu na straně Muhammada IX. a už tehdy je titulován jako wazír. 
Z dalších dokumentů také víme, že se v srpnu roku 1449 zúčastnil spolu 
s Ibráhímem ibn cAbd al-Barrem a Abú al-Qásimem ibn as-Sarrádž hostiny 
v Murcii na pozvání města a Alonsa Fajarda, aby si zajistili podporu křesťa-
nů.66) Další informace o něm máme z období padesátých let, kdy se nacházel 
na straně Sacda a účastnil se poselství jeho syna cAlího na kastilský královský 
dvůr.67) O několik let později dosáhl vrcholu své politické i životní dráhy, za-
stával totiž funkci prvního ministra. Z kroniky Pedra de Escavias též vyplývá, 
že jeho moc byla téměř neomezená a minimálně za hranicemi nasrovského 
území byl vnímán jako skutečný vládce Granady místo emíra. Sacadovi se ho 
však za pomoci palácové gardy složené z jemu loajálních křesťanských rene-
gátů podařilo vylákat do Alhambry, kde byl podřezán spolu s vůdcem Banú 

63) SECO DE LUCENA PAREDES, Luis. La Familia…, pp. 384, 386.

64) Z dokumentu, který cituje Seco de Lucena. V roce 1470 zakoupila nemovitost z králov-
ského majetku nacházející se v Alcaiceríi v Granadě. Viz SECO DE LUCENA, Luis. Nuevas 
noticias acerca…, p. 304. Publikované znění dokumentu viz SECO DE LUCENA, Luis (ed.). 
Documentos…, doc. 26/c, pp. 55–56.

65) Avšak na rozdíl od svého děda nemá v náhrobním nápisu uvedený titul hádžib. Pokud 
přihlédneme k praxi u nasrovského dvora, musel nepochybně vykonávat veškerou činnost 
stejně jako jeho předek. Pramenné doklady se však o tom nedochovaly.

66) LIVERMORE, Harold. El segundo rey chico, Muhammad XI, y la sucesión de la casa 
de Abú Nasr Sacd, 1452–56. In: al-Andalus, pp. 334–335

67) LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José-Enrique. Revision de una decada de la historia 
granadina 1445–1455. In: Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos XXIX–XXX, 1980–81, 
p. 90.
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Sarrádž Júsufem b. Abú al-Qásim Ibn as-Sarrádž.68) O jeho bratru Abú n-Nu-
cajm Ridwánovi máme jediné informace z jeho náhrobního nápisu, z něhož 
vyplývá, že byl qá’idem granadského vojska a bojoval proti křesťanům. Zemřel 
roku 845 hidžry (1441/1442 křesťanského kalendáře).69)

Na základě dokumentu, který zveřejnil López de Coca, a dalších prame-
nů, lze navrhnout hypotézu o další generaci Mufarridžů. Dokument z 5. úno-
ra 1455 uvádí ve výčtu granadských pánů a jejich synů, kteří se zúčastnili po 
boku prince cAlího cesty na kastilský dvůr také „…a Forox Mofarrax, bratr 
manželky krále Chequillo…“.70) Vychází tu na povrch postava Farádže Mufar-
ridže, o níž neměl Seco de Lucena, jediný arabista zabývající se touto rodinou, 
tušení. Podstatná je však skutečnost, že Farádž byl bratrem manželky Muham-
mada X. „el Chiquillo“. Muhammad X. tedy musel mít ještě druhou manžel-
ku, kromě opakovaně zmiňované dcery Muhammada IX. cAišy.71) Dalším za-
jímavým faktem je, že podle Hernanda de Baeza se Muhammad XI. (Boabdil) 
roku 1483 oženil „…s dcerou krále, kterého jeho otec podřezal…“72) Emírem, 
kterého Abú al-Hasan cAlí vlastníma rukama podřezal, byl Muhammad X.73) 
Jeho manželka cAiša byla Boabdilovou matkou. Z toho vyplývá, že ten se 
musel nepochybně oženit s dcerou Muhammada X. a jiné královny. To, že se 
jednalo o členku rodiny Mufarridžů, dokládá jiný pramen. Ve zprávě o bitvě 
u Luceny je uváděn výčet padlých, mezi nimiž je „…qá’id Monfurox, příbuzný 

68) [ESCAVIAS, Pedro de]. Hechos del condestable don Miguel Lucas de Iranzo (Crónica del 
siglo XV). Edición y estudio por Juan de Mata Carriazo. Madrid, 1940, pp. 83–84. LÉVI-
PROVENÇAL, Évariste. Inscriptions…, pp. 175–176.

69) Ibidem, pp. 173–175.

70) „…e Forox Mofarrax, hermano de la muger del rey Chequillo…“ LÓPEZ DE COCA 
CASTAÑER, José-Enrique. Revision…, p. 90.

71) K ní blíže viz SECO DE LUCENA PAREDES, Luis. La sultana…, pp. 359–389; 
SANTIAGO SIMON, Emilio de. Algo mas sobre la sultana madre de Boabdil. In: Home-
naje al prof. Darío Cabanelas Rodríguez con motivo de su LXX aniversario. Granada, 1987, 
pp. 491–496.

72) „…con una hija de el rrey que su padre avia degollado…“ BAEZA, Hernando de. Las 
cosas que pasaron entre los reyes de Granada desde el tiempo del rey don Juan de Castilla, 
segundo de este nombre, hasta que los Católicos Reyes ganaron el reyno de Granada. In: 
Relaciones de algunos sucesos de los últimos tiempos del Reino de Granada. [Editado por Miguel 
Lafuente y Álcantara]. Madrid, 1868, p. 21.

73) LIVERMORE, Harold. El segundo…, pp. 346–348.
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krále…“.74) Na základě těchto tří pramenů předkládá autor následující hypo-
tézu. Muhammad X. měl kromě cAišy druhou manželku, pocházející z rodiny 
Mufarridž. S ní měl dceru, jež se provdala za Muhammada XI. Mufarridž, 
jenž padl roku 1483 u Luceny, byl s velkou pravděpodobností výše zmiňo-
vaný Farádž, který byl v příbuzenském vztahu k Boabdilovi díky své sestře. 
Zbývá si ještě položit otázku, kdo byl otcem Farádže a „královny“. S velkou 
pravděpodobností nebyli potomky Abú as-Surúra Mufarridže b. Abú n-Nasra 
Futúha. Citovaný dokument totiž velice přesně uvádí vazby každého daného 
granadského pána a Farádž v něm není zmíněn jako jeho syn. Mohl by však 
být synem Abú n-Nucajma Ridwána b. Abú n-Nasra Futúha. Žádný doklad 
proto nemáme, avšak hovoří pro to zřejmé blízké vztahy vůči výše zmiňova-
nému vezírovi. Jde však pouze o domněnku. 

Poslední pramennou zmínku o nějakém Mufarridžovi najdeme v dopise, 
v němž Muhammad XI. prostřednictvím svých vyjednavačů žádá zvláštní zá-
ruky pro své dvořany a alcaidy. Je zde zmíněn jistý „syn qá’ida mofarraxe“.75) 
Jelikož je ve výčtu vždy zmíněn otec a pak syn, tak autor soudí, že by mohlo 
jít o syna Farádže zabitého v bitvě u Luceny. Seco de Lucena uvádí, že se neví, 
co se s Mufarridži stalo, zda odešli jako většina z okruhu Boabdila do Severní 
Afriky nebo zůstali v Granadě. Žádné další pramenné informace o nich však 
nemáme.76)

1.5 Rodina al-Amín (Alamines)

Na základě dodnes dochovaných pramenů je nemožné určit osobu za-
kladatele. Na povrch vystupují její příslušníci na začátku patnáctého století 
a v průběhu vojenského tažení kastilského infanta Fernanda na konci prvního 
desetiletí, a to v prvé řadě v zahraniční politice emirátu (tj. ve výkonu funkce, 
která se v křesťanských pramenech označuje jako „alfaqueque mayor“). S prv-
ním se setkáme s cAlím al-Amínem na konci roku 1405. Jelikož se v prame-
nech objevují velice často po nástupu Júsufa III., je pravděpodobné, že mu 

74) „…el alcaide Monfurox, pariente del rey…“ Relacion circunstanciada de lo acaecido en la pri-
sion del rey chico de Granada, año de 1483. In: Relaciones de algunos sucesos de los últimos tiempos 
del Reino de Granada. [Editado por Miguel Lafuente y Álcantara]. Madrid, 1868, p. 58.

75) „hijo del alcaide mofarrax“ GARRIDO ATIENZA, Miguel. Las capitulaciones…, 
p. 237.

76) SECO DE LUCENA, Luis. Nuevas noticias acerca…, p. 305.
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spolu s Abú as-Surúrem Mufarridžem dopomohli k trůnu. cAlí al-Amín na 
konci roku 1405 vedl poselství do Kastilie a je prvním známým členem rodi-
ny. Jako druhý se objevuje v květnu roku 1406 Sacíd al-Amín vyslaný podepat 
příměří s velmistrem řádu svatého Jakuba. Posledním je CAbd Alláh al-Amín, 
který se spolu s bratry zúčastnil jednání s Enriquem III. za účelem podepsání 
smlouvy o příměří.77) V poselství do Kastilie se v květnu roku 1408 objevují 
cAbd Alláh, cAlí a Sacíd, alcaides granadského vojska.78) V této době do his-
torie nejčastěji zasahoval cAbd Alláh, který vedl tři poselství do Kastilie do 
roku 1410.79) Velice často se v jeho společnosti vyskytoval Sacíd, jenž později 
převzal bratrovu funkci a vedl mnoho poselství ke kastilskému dvoru a kromě 
krátké přestávky po „převratu“ z roku 1419 zřejmě souvisle vykonával funkci 
hlavního vyslance ke kastilskému dvoru.80) Třetí z bratrů cAlí vstoupil znovu 
do hry roku 1410, kdy vyjednával spolu se svým bratrem mírové podmín-
ky s infantem Fernandem po pádu Antequery. Další zmínka o něm se váže 
na dobu, kdy se dostavil po uzavření míru do Córdoby s druhou polovinou 
křesťanských zajatců, přičemž o pět dní dříve Sacíd přivedl první propuštěné 
zajatce.81) Seco de Lucena prohlašuje, že cAlí vykonával po smrti Abú as-Su-
rúra Mufarridže úřad prvního ministra a po smrti Júsufa III. to byl právě 
on, kdo dosadil na trůn jeho osmiletého syna Muhammada. Vycházel z frag-
mentu kroniky Álvara Garcíi de Santa María, v němž se uvádí, že tento úřad 
zastával v době smrti Júsufa III. roku 1417 a prosadil nástup jeho nedospělé-
ho synka Muhammada VIII.82) Dokladem o tom, že opravdu zastával daný 
post i v době před rokem 1417, je až vydaná ofi ciální granadsko-aragonská 
korespondence. Zde najdeme řadu dokladů o osobě cAlího al-Amína, když 

77) PELÁEZ ROVIRA, Antonio. Dinamismo social en el reino nazarí (1454–1501): De la 
Granada islámica a la Granada mudéjar. Granada, 2006. Tesis doctoral inédita, p. 63.

78) SECO DE LUCENA, Luis. Alamines…, p. 127.

79) Crónica de Juan II de Castilla. Edición de Juan de Mata Carriazo y Arroquia. Madrid, 
1982, pp. 242, 257, 267.

80) Ibidem, pp. 330–343; 398–9, 402.

81) Ibidem, pp. 411.

82) SECO DE LUCENA PAREDES, Luis. Nuevas rectifi caciones a la historia de los nasríes. 
In: al-Andalus XX, 1955, pp. 394–395.
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se král Alfonso V.83) obrací k „…našemu vznešenému a milému Himinovi, al-
guatzirovi a rádci našeho drahého přítele, krále Granady“.84) Roku 1417 zemřel 
emír Júsuf III. a právě cAlí se postaral o to, aby za jeho nástupce byl prohlášen 
jeho šestiletý synek Muhammad. On sám nadále zastával funkci prvního mi-
nistra a zřejmě požíval titulu hádžiba. Měl v rukách veškerou moc a zřejmě 
se velice necitlivě choval k jiným nasrovským rodinám. Poté, co roku 1419 
došlo k převratu, odolával v Alhambře útokům stoupenců Muhammada IX. 
Až když dostal osobní záruky od nového emíra, že se mu nic nestane, vydal 
se druhé straně. Muhammad IX. záruky dodržel, avšak cAlí byl odstraněn na 
příkaz emírovi manželky Zahr ar-Rijád, dcery Abú as-Surúra Mufarridže.85) 
Je tedy zřejmé, že rebelům nešlo o likvidaci všemocného alguacila. Nabízí se 
však domněnka, že Zahr ar-Rijád pro jeho odstranění měla nějaké osobní dů-
vody, které by mohly pocházet ještě od osoby jejího otce, případně z okolností 
jeho smrti, protože byl zřejmě přímým předchůdcem cAlího v úřadu prvního 
ministra. 

Po sesazení Muhammada VIII. a zavraždění cAlího al-Amína nemáme na 
několik let zprávy o účinkování této rodiny v granadské politice. Jméno Sací-
da al-Amína se již nadále v kastilských kronikách nevyskytuje. V aragonsko-
granadské korespondenci se však k 30. prosinci 1424 objevuje dokument, 
kterým Alfonso V. uděluje průvodní list Caydi/Saydi Alaminovi, který je zde 
nazýván jako „alfaquesch major“, tedy jako ministr odpovědný za zahraniční 
záležitosti království.86) Peláez Rovira tvrdí, že „ačkoliv má stejné jméno jako 
známý vyslanec Sacíd al-Amín, není žádný jiný údaj, kterým bychom ho mohli 
identifi kovat s touto důležitou osobou.“87) Tím však popírá sám sebe, neboť na 
jiných místech jeho disertační práce mu stačí k identifi kaci jakékoliv osoby je-
diná byť sebemenší zmínka v pramenech. Autor této práce zastává stanovisko, 
že se jedná o výše zmíněného Sacída al-Amína, bratra zavražděného prvního 
ministra, který zřejmě díky svým zkušenostem a stykům s křesťany byl i pro 

83) Jeho biografi e viz RYDER, Alan. Alfonso the Magnanimous: King of Aragon, Naples and 
Sicily, 1396–1458. Oxford, 1990.

84) „..noble e amado nuestro Himin, alguatzir e consellero de nuestro caro amigo el rey de Gra-
nada“ SALICRÚ I LLUCH, Roser (ed.). Documents…, doc. 8, pp. 30–31.

85) SECO DE LUCENA, Luis. Nuevas…, pp. 394–395.

86) SALICRÚ I LLUCH, Roser (ed.). Documents…, doc. 105, pp. 137–138.

87) PELÁEZ ROVIRA, Antonio. Dinamismo…, p. 146.
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nové vládnoucí rodiny a emíra důležitý v zahraniční politice. Sacíd je jediným 
příslušníkem této rodiny, s kterým se setkáváme až do roku 1438. Ve svém 
úřadě „ministra zahraničí“ se udržel jak během druhé vlády Muhammada 
VIII.,88) tak i po dalším nástupu Muhammada IX. Tehdy dosáhla vrcholu 
jeho dráha „ministra zahraničí“, kdy byl hlavním vyjednavačem podmínek 
příměří v roce 1439.89) Během zmíněných jednání vystupují na povrch další 
členové této rodiny, přesněji synové Sacída Ibráhím90) a cAlí91), kteří následo-
vali svého otce ve službách granadskému emirátu jako vyslanci a vyjednavači. 
Z pozdějších let máme zmínky pouze z roku 1443 o Ibráhímovi al-Amínovi, 
jenž pokračoval v diplomatických službách Muhammadu IX.92) Sacíd vyko-
nával diplomatické služby až do konce 40. let, dále ho již prameny nepřipo-
mínají.93) O druhém synovi cAlím se zmiňuje dokument z roku 1472, kdy 
vykonával funkce „…sekretář a hlavní tlumočník pána a krále Granady, a jeho 
soudce mezi králi a rádce…“94)Posledním členem této rodiny, o němž hovoří 

88) Dokladem je, že fi guruje s titulem jako qá’id v poselství ke kastilskému dvoru na začát-
ku roku 1429, viz ABELLÁN PEREZ, Juan (ed.). Documentos de Juan II. Murcia – Cadiz, 
1984, pp. 393–394.

89) Existuje velké množství dokumentů, jež toto zmiňují. Viz DE LOS RÍOS, José Amador. 
Memoria histórico-crítica sobre las treguas celbradas en 1439 entre los Reyes de Castilla y de 
Granada. Madrid, 1871.

90) DE LOS RÍOS, José Amador. Memoria…, doc. I, p. 69. 

91) Ibidem, např. docs. XXII, XXIII, pp. 83–84. Velmi zajímavě je zmíněn v dopise (Ibidem, 
doc. XIII, p. 77) od Iñiga Lopeze Sacídovi al-Amínovi: „Sabed que yo he recebido vuestra carta 
con el solepne enbaxador é honrrado cavallero vuestro fi jo Alcayde Ally, al qual yo he avido plaser 
de conocer, ca syn dubda paresce ser vuestro fi jo.“; ALDÓN, Manuel Marcos – MARÍN RA-
MÍREZ, José Angel. La embajada de Diego Férnandez de Zurita al sultán Muhammad IX. 
de Granada. In: al-Andalus-Magreb V, 1997, p. 70.

92) PELÁEZ ROVIRA, Antonio. Dinamismo…, p. 191.; Kitáb nubdat…, documento pu-
blicado, p. 3.

93) Poslední pramenná zmínka je v dokumentu z roku 1448, který publikova Juan Tor-
res Fontes. Viz TORRES FONTES, Juan. La intromisión granadina en la vida murciana 
(1448–1452). In: al-Andalus 27, 1962, p. 147.

94) „…secretario et trugaman mayor del señor Rey de Granada, et su alcallde entre los señores 
Reyes de et del su consejo…“ Documentos relativos al desafío de d. Alonso de Aguilar y d. Die-
go Férnádez de Córdoba In: Relaciones de algunos sucesos de los últimos tiempos del Reino de 
Granada. [Editado por Miguel Lafuente y Álcantara]. Madrid, 1868, doc. V, p. 89.
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prameny, je Muhammad vyskytující se roku 1470 v diplomatických službách. 
Není jasné či se jednalo o dalšího ze synů Sacída nebo již o třetí generaci.95) 
Z dochovaných pramenů vyplývá, že rodina al-Amín udržovala výborné vzta-
hy s křesťanskými pány a hlavně Sacíd al-Amín byl u nich váženou osobou. 
Její úloha v zahraniční politice byla značná.

1.6 Rodina Ibn Kumáša (Abencomixa)

Na rozdíl od předchozích rodin je u Banú Kumáša při současném sta-
vu pramenné základny téměř nemožné určit příbuzenství jednotlivých čle-
nů. Tato granadská rodina zasahovala do politiky emirátu již od počátků 14. 
století. Za prvního prameny identifi kovatelného člena se pokládá Júsuf b. 
Muhammad Ibn Kumáša, jenž byl v roce 1316 qá’idem v pohraniční pro-
vincii Vere. Během vlád Júsufa I. a Muhammada V. tvořili zřejmě jeho sy-
nové součást královské rady. Setkáme se zde s Abú al-Hasanem cAlím Ibn 
Kumášou, který zodpovídal za vztahy s Kastilií. Dokládají to jeho časté cesty 
ke kastilskému dvoru. Doprovázel Muhammada V. do severoafrického exilu 
a dosáhl hodnosti vezíra.96) V jeho službách pokračoval zřejmě až do konce 
Muhammadovy vlády, poslední informace o něm je z roku 1382, kdy se zú-
častnil diplomatické mise do Aragónu. V roce 1392 se aragonsko-granadské 
korespondenci setkáme s Júsufem Ibn Kumášou vyslaným s dopisem pro Jua-
na I. Tentýž se objevuje během diplomatických jednání s hrabětem z Urgellu 
v roce 1412.97)

V první polovině 14. století se setkáme s jistým Ibn Kumášou v roce 1439, 
kdy je jeho jméno připojeno ke smlouvě o příměří. Byl tehdy součástí krá-
lovské rady, kterou vedl Ibráhím Ibn cAbd al-Barr. Bližší podrobnosti o něm 
nemáme.98) Během občanské války na konci čtyřicátých let se objevuje další 
člen této rodiny, jehož jméno je dochováno celé. Jedná se o jistého Abú al-

95) Ibidem, doc. XVIII, p. 134.

96) SECO DE LUCENA PAREDES, Luis. Cortesanos nasríes de siglo XV: Las familias 
de Ibn cAbd al-Barr e Ibn Kumáša. In: Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos VII, 1958, 
pp. 23–25.

97) PELÁEZ ROVIRA, Antonio. Dinamismo…, pp. 52, 104. SALICRÚ I LLUCH, Roser. 
El sultanat…, p. 58.

98) PELÁEZ ROVIRA, Antonio. Dinamismo…, p. 194.
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Hadždžádže Júsufa b. Farádž Ibn Kumáša. Od Ibn cÁsima víme, že tento muž 
byl součástí elity Muhammada IX., měl velmi blízký vztah s Abú al-Qásimem 
Muhammadem b. Júsuf Ibn as-Sarrádž a vykonával funkci qá’ida Bazy. V roce 
1445 po nástupu Júsufa V. mu byl zabaven majetek a byl uvězněn. Poslední 
informací o něm je, že ho Júsuf V. při svém útěku z Alhambry vzal s sebou do 
Almeríe.99) Především z faktu, že tento Júsuf Ibn Kumáša byl členem vládnoucí 
vrstvy a společníkem Abú al-Qásima Muhammada Ibn as-Sarrádž a prvního 
ministra Ibráhím Ibn cAbd al-Barr, můžeme říci, že Ibn Kumáša zmiňovaný 
roku 1439 je Júsuf. Zřejmě tentýž Júsuf se objevuje i v padesátých letech, kdy 
se setkáváme s dalším Ibn Kumášou na straně Muhammada X. „el Chiquillo“, 
při obraně Málagy společně s nejmenovaným cAbd al-Barrem.100)

V následujících letech až do granadské války se prameny zmiňují několi-
krát o příslušnících Banú Kumáša. Z charakteru informací lze vyvodit, že měli 
určitou lokální moc na západě emirátu a tvořili spolu s ostatními „abencer-
rajes“ nadále součást vládnoucí elity. V kronikách Enriqueho IV. se dočteme 
zajímavou zprávu o qá’idovi Gibraltaru k roku 1456, kdy se kastilský král 
vypravil do oblasti Xerezu. Takto situaci uvádí anonymní kronikář: „Tehdy 
byl qá’idem Gibraltaru dobrý muslimský pán, který se jmenoval Abencomixa. 
Ten, jak se dozvěděl o příchodu krále, rozhodl se mu přijít poklonit, pro což poslal 
žádost, aby mu udělil ochranu. Král mu ji ochotně poskytl, ne pouze na tehdy, 
leč pokaždé, kdy by si chtěl [Abencomixa] přijít s ním promluvit. Touto zárukou 
byli poslové velmi potěšeni a neméně qá’id, když viděl list, který mu král zaslal. 
Poté králi připravil velký dar ze všech druhů ovoce, co si lze představit a přijel 
se mu poklonit doprovázený až čtyřiceti nebo padesáti velmi dobře vystrojenými 
maury. Potom přikázal vyplout lodím na moře a rozhodit sítě, aby lovily ryby, 
slouže králi. Král se tam zdržel kvůli rybolovu velkou část dne a na noc odjel pře-

99) DŽARRÁR, Sálih. Al-Awdác as-sijásíja fí casr al-mu’allif. In: IBN cÁSIM AL-GHARNÁ-
TÍ, Abú Jahjá. Džanna ar-ridá fí t’taslím lammá qarra assara wa qadá. Tahqíq Sálih Džarrár. 
cAmmán, 1989, pp. 24–25. CHAROUTI CHAROUITI HASNAOUI, Milouda. Intrigas 
palacias: El comienzo del fi n de un Sultanato nasrí. [cit. 2006–11–22]. Dostupný z WWW: 
<http://www.alyamiah.com/cema/modules.php?name=News&file=article&sid=182>, 
pp. 6–7.

100) LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José-Enrique. Revision…, p. 81, 83. LIVERMO-
RE, Harold. El segundo…, p. 341. Avšak neuvádí zdroj svých informací. Tím je anonymní 
kronika Enriqueho IV. Crónica anónima de Enrique IV de Castilla 1454–1474 (Crónica cas-
tellana). Edición crítica y comentada de María Pilar Sánchez-Parra. Madrid, 1991, p. 31.
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spat do jedné věže nazývané Cartajena asi míli od Gibraltaru.“101) Nebudeme 
se nyní zabývat politickými okolnostmi tohoto vskutku romantického setká-
ní. Důležité je, že zde se vyskytuje jistý Ibn Kumáša, jenž byl zřejmě velmi 
respektovanou osobou s určitou nezávislou osobní mocí. Avšak není vůbec 
jasné, v jakém vztahu byl k Ibn Kumášovi, který bránil Málagu, pokud se 
vůbec nejedná o téhož člověka. Další informaci máme z roku 1458, kdy se ve 
společnosti emíra Sacda nacházeli „…Aben Comixa, s nímž byl jeho otec a bra-
tr…“102) S dalším, opět lokálním qá’idem, se setkáme na pozici pána Marbelly 
v roce 1471. Jedná se o cAlí Ibn Kumášu.103) Nabízí se, že by se mohlo jednat 
o téhož, který byl qá’idem Gibraltaru a po jeho pádu se přesunul na nové mís-
to. Pro Rojase je však tento cAlí ibn Kumáša totožný, jako zmiňovaný v roce 
1458.104)

V granadské válce (1482–1492) můžeme identifi kovat hned několik pří-
slušníků této rodiny. Prvním je jistý Ibn Kumáša, jenž byl ra’ísem/qá‘idem 
Alhambry po povstání „abencerrajes“ a nastolení Boabdila a bránil ji před 
útoky Abú al-Hasana cAlího roku 1482: „Maurský vůdce, který v ní byl jako 
qá’id, se nazýval Abencomixar, stáhl se do jedné z věží pevnosti s těmi, kteří do-
kázali uniknout.“105) V následných bojích mezi přívrženci otce a syna to byl 

101) „Y era entonçe alcaide de Gibraltar un buen cavallero moro que se llamava Abecomixa, el 
qual como supo la venida del rey acordo de la venir fazer reverençia para lo qual le enbio deman-
dar seguro, y el rey gelo dio graçiosamaente, no solamente para estonçe, mas para todas las vezes 
quel quisiese venir a le fablar, con el qual seguro los mensajeros fueron mucho alegres e no menos 
lo fue el alcayde quando vido el seguro quel rey le enbiava; el qual fi zo luego grant pressente al rey, 
de todas las frutas que pudo aver e le vino fazer reverençia aconpañado de fasta quarenta o çin-
quenta moros muy bien aderesçados, e mando luego meter barcos e redes en la mar para pescar, 
por fazer serviçio al rey, e assy el rey se detovo alli por ver la pesca una gran parte del dia, e a la 
noche se fue a dormir a una tore que dizen de Cartajena ques una legua de Gibraltar.“ Crónica 
anónima de Enrique IV…, p. 55.

102) „…Aben Comixa, con el que estavan su padre e hermano…“ ROJAS GABRIEL, Manuel. 
La frontera entre los reinos de Sevilla y Granada en el siglo XV (1390–1481): Un ensayo sobre la 
violencia y sus manifestaciones. Cádiz, 1995, p. 257. 

103) PELÁEZ ROVIRA, Antonio. Dinamismo…, p. 303.

104) ROJAS GABRIEL, Manuel. La frontera…, p. 427.

105) „E vn cabeçera moro que estaua en ella por alcayde, que se llamaua Abencomixar, retrúxose 
a vna torre de la fortaleza con los que con él podieron escapar.“ PULGAR, Fernando del. Cró-
nica de los Reyes católicos: volumen segundo Guerra de Granada. Edición y estudio por Juan de 
Mata Carriazo. Madrid, 1943, p. 39.
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právě „…onen velitel Abencomixar, který znovu získal Alhambru…“106) Mezi 
padlými v bitvě u Luceny najdeme Ibráhíma Ibn Kumášu. Proslulost si však 
získal až poslední člen této rodiny Júsuf Ibn Kumáša, během granadské války 
jeden z největších podporovatelů ambicí Muhammada XI. Historiografi e má 
tendenci ztotožňovat jej s tím Ibn Kumášou, který bránil Alhambru, avšak chy-
bí jakýkoliv doklad. Stejně tak se mohlo jednat o Ibráhíma Ibn Kumášu. Fakt, 
že Júsuf Ibn Kumáša vyjednával po bitvě emírovo propuštění, nic nedokazuje, 
neboť ve střetu u Luceny padla velká část vůdců jednotlivých rodin, takže Júsuf 
mohl být pouze přeživším seniorem rodiny Ibn Kumáša.107) Aktivně se účastnil 
války na straně Muhammada XI. a pomáhal v bojích proti Muhammadovi XII. 
i v čele křesťanských vojáků.108) Júsuf Ibn Kumáša byl spolu s Fernandem de 
Zafra a Abú al-Qásimem Mulíhem architektem kapitulačních smluv Granady 
a o jeho činnosti je dochováno obrovské množství ofi ciální i neofi ciální kore-
spondence, z níž si lze udělat jasnou představu o průběhu celých jednání a in-
formace o dalších členech této rodiny.109) Júsuf měl prvorozeného syna Ibráhí-
ma a druhého syna Muhammada. Oba dva získali značné záruky a renty díky 
privilegiu poskytnutým jim Fernandem a Isabelou.110) Z dalších dokumentů se 
dozvídáme jméno faqíha Farádže Ibn Kumáši. Nachází se na seznamu osob, pro 
něž Boabdil žádá záruky ze strany Fernanada a Isabely.111) Podle Seco de Luceny 
to byl bratr Júsufa, avšak pramen, na který odkazuje, nic takového neobsahu-
je.112) Po kapitulaci Granady zůstal nadále ve službách Muhammada XI., jenž 
se odebral na své panství v okolí Andraxu v Alpujarras. Poté, co se emír rozhodl 

106) „…aquel capitán Abencomixar tornó a recobrar el Alhanbra.“ Ibidem, p. 39.

107) Relacion circunstanciada…, p. 58. Nepřímým dokladem toho, že padla zřejmě velká 
část vůdců jednotlivých rodin Abencerrajes, může být i to, že se v „elitě této elity“ objevuje 
Abú al-Qásim Mulíh, který nepatřil ani k Banú cAbd al-Barr, Banú Sarrádž, Banú Kumáša 
či Banú Mufarridž.

108) Dokladem jsou boje v Albayzínu, které popisuje Pulgar. Viz PULGAR, Fernando del. 
Crónica de los Reyes católicos: volumen segundo…, p. 256.

109) Podrobněji viz část o kapitulaci Granady.

110) GARCÍA LUJÁN, José Antonio. Treguas, guerra y capitulaciones de Granada (1457–
1491): Documentos del archivo de los duques de frías. Granada, 1998, pp. 153–166.

111) GARRIDO ATIENZA, Miguel. Las capitulaciones…, p. 236.

112) SECO DE LUCENA PAREDES, Luis. Cortesanos…, p. 27. Citovaný pramen viz po-
známka 111.
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opustit al-Andalus a odjet do Afriky, vyjednával Júsuf Ibn Kumáša prodej jeho 
majetku a podmínky jeho odchodu a jeho dvořanů.113) V roce 1493 s ním od-
cestoval s téměř celou svou rodinou a usadil se v Africe.114)

Kuriózní jsou osudy jednoho ze synů Júsufa Ibn Kumáši po pádu Grana-
dy. Když se Júsuf Ibn Kumáša vypravil roku 1493 do Barcelony, aby vyjed-
nal odchod Boabdila do Severní Afriky, také požadoval: „a protože jmenovaný 
Abencomija chce dát donu Juanovi de Granada, svému synovi, uvedenou tahu 
Dalías, s polovinou jejích solných dolů, nebo za ní dostat peníze…“115) Jeden 
z jeho synů tedy konvertoval ke křesťanství. Kancléř Fernanda a Isabely o něm 
neměl vysoké mínění, jak se vyjádřil v dopise zřejmě krátce po jeho konverzi. 
Doporučuje v něm, že bude lepší, aby se přesunul jmenovaný don Juan na 
jejich dvůr, než aby setrvával v Granadě. V dopise ze 30. srpna 1493 je nazý-
ván jako „bratr Juan z Granady“ („Frey Juan de Granada“), protože vstoupil 
do františkánského kláštera. Později se rozhodl odejít do Severní Afriky, kde 
je doložen v roce 1509 jako qá’id, tedy se znovu obrátil k islámu. „Potom co se 
událo s králem Granady, se tento Abencomija stal křesťanem a královna Isabela 
ho měla v dobré vůli a udělila mu mnoho laskavostí. A když byl velmi v přízni 
a předstíral, že je dobrým křesťanem, žádal královnu o dovolení a stal se mnichem 
řádu Svatého Františka. Později odložil mnišskou kutnu a nalodil se na jisté be-
nátské galéry, které jely do Afriky z Málagy nebo Almeríe. Přijel do Bugíe v křes-
ťanském hávu, tajně mluvil s králem toho města a řekl mu, jak býval muslimem, 
a požádal ho, aby mu udělal laskavost…“116) Je to poslední zpráva o nějakém 
příslušníkovi této rodiny. 

113) Colección de documentos inéditos para la historia de España. Madrid, 1842–1895, Tomo 
VIII, p. 433. (dále citováno jako CODOIN)

114) Ibidem, p. 27. Ibidem, Tomo XI, pp. 490–491.

115) „…e porquel dicho Abencomija quería dar a Don Johan de Granada, su hijo, la dicha taha 
de Dalías con la mitad de las salinas della, o el dinero que por ello…“ LÓPEZ DE COCA 
CASTAÑER, José Enrique. El reino de Granada (1354–1501). In: DOMÍNGUEZ OR-
TIZ, Antonio (ed.). Historia de Andalucía III: Andalucía del medievo a la Modernidad 
(1350–1504). Madrid, 1981…, p. 636.

116) „…Este Abencomija después que pasó lo del rey de Granada se tornó cristiano, y la reina Isabel 
le tuvo buena voluntad y le hizo muchos mercedes. Y estando muy en graçia, fi ngiendo ser muy 
buen cristiano, pidió liçençia a la reina y se metió fraile en la orden de Sant Francisco, y después 
dejó los hábitos y se embarcó en çiertas galeras venecianas que pasaban a Africa desde Málaga o Al-
mería. Y llegado a Bugía en hábito de cristiano, fabló secretamente con el rey desta çibdad y díjole 
como era moro, y suplícole que le hiciese merçed de alguna cosa…“ Ibidem, pp. 636–637.
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1.7 Rodina Ibn cAbd al-Barr

Tato rodina přišla do Granady z Córdoby. Prvním jejím známým čle-
nem je Farádž Ibn cAbd al-Barr, dvořan Muhammada II. (1273–1302).117) 
S jeho synem Abú Isháqem Ibráhímem se setkáme na počátku vlády Júsufa I. 
(1333–1354) v pozici hádžiba. Ibn al-Chatíb ho líčí jako vznešeného statkáře 
s obrovským nemovitým majetkem a zisky. Funkci vykonával velmi krátce, 
neboť se proti němu postavila silná opozice v chásse a sultán ho musel odvo-
lat a nahradit nejprve Abú an-Nucajmem Ridwánem, svým propuštěncem, 
a později jedním členem rodiny al-Mawl.118) 

S dalšími členy rodiny Ibn cAbd al-Barr se setkáme na počátku třicátých 
let na straně stoupenců Muhammada IX. v bojích proti stoupencům Muham-
mada VIII. a později Júsufa IV. Jedná se o Ibráhíma Ibn cAbd al-Barr a Ha-
meta (Ahmeda) Ibn cAbd al-Barra. Ibráhím se zúčastnil diplomatické mise do 
Kastilie vyjednávající smlouvu o příměří.119) Další zmínka o něm je z téhož 
roku z granadsko-aragonské korespondence.120) Ibráhím se spolu s Hametem 
zúčastnili roku 1432 bojů proti Júsufovi Ibn al-Mawl a kastilské armádě Jua-
na II. pod vedením infanta Júsufa ibn Ahmad „el Coxo“. Ve střetnutí u Illory 
Hamet spolu s dalším „pánem“ zahynul. Zajímavě líčí jeho postavení Álvar 
García de Santa María: „…byli to největší z vůdců, a vůbec největší z Granad-
ského království, z hlavní rodiny a skupiny ve městě, a nejbližší králi Ezquier-
dovi…“121) Po smrti Júsufa Ibn as-Sarrádž se Ibráhím stal prvním ministrem 
Muhammada IX. a v této funkci vydržel zřejmě bez přestávky po následujících 
20 let. Ve třicátých letech mnohokrát vedl vojsko místo svého emíra.122) Byl 

117) IBN AL-CHATÍB, Lisán ad-Dín. Al-Iháta fí achbár Gharnáta. Tahqíq M. cA. A. cInán. 
Vol. I. al-Qáhira, 2001, p. 322.

118) IBN AL-JATÍB. Historia de los Reyes de la Alhambra: El resplendor de la luna llena. Estu-
dio por Emilio Molina López. Traducción e introducción por José María Casciaro Ramírez. 
Granada, 1998, p. 113.

119) SECO DE LUCENA PAREDES, Luis. Cortesanos…, p. 20.

120) SALICRÚ I LLUCH, Roser (ed.). Documents…, doc. 216, pp. 259–260.

121) „…que eran los mayores de las cabeceras, é los más Grandes del regno de Granada, é de 
mayor linaje é bando en la ciudad, é más allegados al Rey ezquierdo…“ SANTA MARÍA, Alvar 
García de. Crónica de…, p. 366.

122) S Muhammadem IX. al-Ajsarem se setkáme ve vedení vojska pouze v obléhání Almeríe 
roku 1445.
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jedním z hlavních strůjců mírové smlouvy z roku 1439, která zajistila emirátu 
příměří na následující roky. Ibráhím Ibn cAbd al-Barr měl obrovskou osobní 
moc po celou dobu vlády. Když se ve čtyřicátých letech objevila jasná opozice 
v podobě Júsufa Ibn Ahmada, tak to byl právě Ibráhím, kdo pevně podporo-
val vládnoucího emíra a v roce 1445 tvrdě bojoval s Júsufem V. Stál za povo-
láním Ismácíla IV. z Kastilie a roku 1446 úspěšně bránil Guadix proti útoku 
vojska Júsufa V. V občanské válce hájil především své vlastní zájmy a neváhal 
podle vývoje situace poskytovat svou podporu jednotlivým pretendentům. 
Zúčastnil se slavné bitvy u Río Verde, kde spolu s Abú al-Qásimem Ibn as-
Sarrádž porazil vojska Juana de Saavedra, jehož se podařilo zajmout. Roku 
1452 vedl vojska do bitvy u Lorcy, kde došlo ke zmasakrování granadského 
vojska a podle některých pramenů zde padl.123) Není však známo, kdy zemřel 
doopravdy. Jisté je, že roku 1453, když zemřel Muhammad IX., již nebyl 
prvním ministrem. Jeho účinkování bude podrobněji popsáno v následující 
kapitole. U Ibn cÁsima se setkáme s jeho synem Abú al-Abbásem Ahmadem 
b. Ibráhím Ibn cAbd al-Barr, který byl qá’idem granadského vojska, bojoval 
na stejné straně jako jeho otec a dobyl několik hradů.124)

V následujících letech máme o příslušnících této rodiny pouze kusé infor-
mace, z nichž však můžeme vyvodit, že neustále patřili mezi granadskou elitu. 
Jistý Ibn cAbd al-Barr stál po smrti Muhammada IX. na straně Muhammada 
X. překvapivě v opozici vůči ostatním členům tradiční skupiny „Abencerra-
jes“ a byl jeho prvním ministrem. Spolu s Ibn Kumášou bránil Málagu před 
vojsky Enriqua IV. roku 1455.125) Další zmínka o Ibn cAbd al-Barrovi pochází 
z téhož roku 1455. Znovu neznáme celé jméno, bezpochyby však jde o toho 
samého. Dle názoru autora této práce se bezpochyby jedná o Ibráhíma nebo 
jeho syna Ahmeda, avšak z dostupných pramenů nelze určit více podrobností. 
Tento „Abdíbar“ vyjednával mírové podmínky s Enriquem IV.: „A tento maur 
Abdibar přijel hovořit s králem a přivezl s sebou až dva tisíce jezdců. Většina 

123) VIDAL CASTRO, Francisco. Historia…, pp. 179–182. Je to však pokládáno za ro-
mantickou smyšlenku.

124) DŽARRÁR, Sálih. Al-Awdác…, p. 24. 

125) Crónica anónima de Enrique IV…, p. 31.
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přijela právě z války, která byla v Granadském království…“126) Bezpochyby byl 
vůdčí osobou strany Muhammada X., což dokládá tento i předchozí kroni-
kářský záznam. Fakt, že příslušníci Ibn cAbd al-Barr byli na straně Muham-
mada X., je zřejmě také důvodem, proč se nevyskytují po následujících třicet 
let v žádném dostupném prameni pro následujících přibližně dvacet let.

S dalšími zástupci této rodiny se setkáme až na počátku granadské války. 
Po povstání, které roku 1482 vyneslo na trůn Muhammada XI., se setkává-
me s Júsufem Ibn Ibráhím Ibn cAbd al-Barrem127) v pozici prvního ministra 
nového emíra. Bezpochyby byl hlavním strůjcem nastolení nového emíra, ve 
své pozici však nezůstal příliš dlouho. S Boabdilem se zúčastnil bitvy u Lu-
ceny a v ní zahynul. V téže bitvě zemřel také jeho bratranec Muhammad 
Ibn cAbd al-Barr.128) Další členové rodiny během války patřili k okruhu nej-
bližších dvořanů Boabdila, stáli po celou dobu na jeho straně a podporovali 
politické vedení Júsufa Ibn Kumáši, jenž pro ně jménem emíra Muhammada 
XI. žádal zvláštní záruky od katolických královských manželů. Odtud se do-
zvídáme i jejich jména: „…faqíh mahamat avdilbarr… qá’id avdil Barr a jejich 
děti a přibuzní a chráněnci… jeho bratr qá’id hamet avdil barr… qá’id yuçaf 
avdil barr chromý…“129) O osudech této rodiny, jež pravděpodobně patřila 
mezi nejbohatší a nejmocnější v emirátě, máme později pouze jednu struč-
nou informaci. V dopise z 22. září 1492, v němž Hernando de Zafra referuje 
katolickým manželům o stavu Granady, zmiňuje, že „Karaka, která má od-
jet do levante, připlula a přeplaví se na ní abdilbarové a nějací příbuzní Aben 
Comixy…“130) Je očividné, že odešli stejně jako jejich souputníci do severní 
Afriky.

126) „Y este moro Abdibar vino a la fabla con el rey, y traxo consigo hasta dos mill de cauallo, los 
más a punto de guerra que avía en el reyno de Granada…“ VALERA, Mosén Diego de. Memo-
rial de diversas hazanas: Cronica de Enrique IV. Edición y estudio por Juan de Mata Carriazo. 
Madrid, 1941, p. 26.; Crónica anónima de Enrique IV…, p. 43.

127) Nemáme doklad pro jeho křestní jméno. Takto ho identifkoval Seco de Lucena na zá-
kladě rukopisu o dějinách rodiny Aguilarů.

128) Relacion circunstanciada…, p. 58.

129) „…alfaquí mahamat avdilbarr… el alcayde avdil Barr y sus fi jos é parientes criados…su 
hermano alcayde hamet avdil barr… el alcayde yuçaf avdil barr el coxo…“ GARRIDO ATI-
ENZA, Miguel. Las capitulaciones…, pp. 236–237.

130) „La carraca que ha de pasar para levante es venida, y pasan en ella y los abdilbares [sic!], 
y algunos parientes de Aben Comixa…“ CODOIN, Tomo XI, p. 490.
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1.8 Rodina Ibn as-Sarrádž

Příslušníci rodiny Ibn as-Sarrádž jsou nejslavnějšími postavami nasrov-
ských dějin. Ve výzkumech historiků i literárních vědců jim byla věnována 
největší pozornost. Nezasloužili si ji pro své vystupování v dějinách nasrovské-
ho emirátu, nýbrž jako hrdinové proslulého románu Ginéze Péreze de Hity 
z roku 1595 o zápolení granadských rodin. Díky němu se dostala tato rodina 
i do literatur ostatních států a nechala zrodit mýtus o hrdinském vystupování 
a činech jejích členů.131) Dlouhou dobu bylo obtížné rozlišit, co jsou skutečná 
pravdivá fakta o této rodině a co výmysly jednotlivých spisovatelů.

Rodina Ibn as-Sarrádž se hlásila ke staroarabskému původu, a proto s je-
jími příslušníky se setkáme již během prvních století muslimské vlády na Py-
renejském poloostrově. Na rozdíl od všech výše uvedených „arabských rodin“ 
je možné aspoň částečně zjistit její původ díky častým zmínkám historiků. 
Al-Himajrí zmiňuje, že členové této rodiny přišli do al-Andalusu již za Uma-
jjovců a řadí je mezi příslušníky jemenských kmenů. Al-Maqqarí se s ním 
shoduje a zároveň je řadí mezi Córdóbské rodiny.132) 

V nasrovském emirátu se setkáme s prvním členem této rodiny ve 13. sto-
letí. Jednalo se o jistého Abú al-Husajna Ibn as-Sarrádž. Nacházíme ho mezi 
studenty hlavní granadské mešity. Prvním politicky aktivním členem této 
rodiny, jehož můžeme zařadit bez jakýchkoliv pochybností mezi význačené 
muže emirátu, byl Muhammad ibn Ibráhím ibn as-Sarrádž v první polovině 
14. století.133) V politice se angažoval i jeho syn Abú Isháq Ibráhím s titulem 
qá’ida Rondy.134) Zemřel 9. října 1364 a jeho tělo bylo převezeno do Grana-

131) Podrobněji se této otázce věnuje například CARRASCO URGOITI, María Soledad. 
Apuntes sobre el mito de los Abencerrajes y sus versiones literarias. In: Miscelánea de Estudios 
Árabes y Hebraicos XLVII, 1998, pp. 65–88. Dále viz např. FOSALBA, Eugenia. Sobre la 
historia de los Abencerrajes. In: Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 
XLVIII, 2002, pp. 313–334.

132) SÁLIM, Sahar cAbd al-cAzíz. Banú Sarrádž wuzará‘ baní Nasr: Bajna al-haqíqa at-
ta’ríchíja wa al-qissa š-šacbíja. In: Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid 
XXVIII, 1996, pp. 1–2.

133) Seco de Lucena o něm uvádí, že stál v opozici vůči sultánovi. Bohužel však nejmenuje, 
o kterého sultána se jednalo. Muhammad byl profesí lékař a botanik a je autorem několika 
děl. Do dnešních dní se však žádné nedochovalo. SECO DE LUCENA PAREDES, Luis. 
Los Abencerrajes…, p. 49. 

134) SÁLIM, Sahar cAbd al-cAzíz. Banú Sarrádž…, p. 19.
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dy, kde podle náhrobního nápisu trvale sídlila jeho rodina.135) Její příslušníci 
nepochybně tvořili v této době přinejmenším vojenskou elitu a aktivně se 
účastnili bojů s křesťany, jak dokládá další dochovaný náhrobek Abú Džac-

fara Ahmada Ibn as-Sarrádž, jenž zemřel při pádu z koně 14. dubna 1404. 
Ze stejného nápisu se ještě dozvíme, že byl synem vznešného a odvážného 
mudžáhida cAbd Alláha Ibn as-Sarrádž.136) 

Aktivní účast rodiny Ibn as-Sarrádž v nejvyšší politice můžeme bez nejmen-
ších pochybností doložit od povstání, jímž se na trůn dostal Muhammad IX. 
a jeho elity. Rodina tvořila její jasnou součást a dal ji též jméno v kastilských 
kronikách (Abencerrajes).137) Ve funkci prvního ministra se setkáme s Júsu-
fem Ibn as-Sarrádž. Tuto funkci pravděpodobně vykonával již od roku 1419, 
v pramenech se však vyskytuje poprvé až v dopise ze 17. února 1424, v němž 
se na něj obrací aragonský král Alfonso jako na „alguacila mayor“.138) Na vlá-
dě se tehdy podílel pravděpodobně i jeho bratr Muhammad Ibn as-Sarrádž. 
Po prvním sesazení Muhammada IX. neodjeli do Túnisu s emírem a zůsta-
li na územi emirátu. Roku 1428 Júsuf prchl z granadského území a spolu 
s bratrem aktivně připravovali půdu pro návrat Muhammada IX.139) Během 
druhého vládního období se Júsuf stal znovu prvním ministrem a tuto funkci 
vykonával až do své smrti v prosinci 1431 v bitvě u Lojy „ a zemřel tam jeden 
maurský pán, alguacil mayor Granady, nazývaný Abenzerrax.“.140) Muhammad 
Ibn as-Sarrádž zahynul podle Seco de Luceny v bojích 28. června 1438.141) 

135) SECO DE LUCENA PAREDES, Luis. Los Abencerrajes…, pp. 49–50. Náhrobní nápis, 
jenž je však velmi torzovitý, z něhož vyvozuje tyto údaje viz LÉVI-PROVENÇAL, Évariste. 
Inscriptions…, pp. 163–164.

136) Ibidem, pp. 168–169.

137) Viz níže.

138) SALICRÚ I LLUCH, Roser (ed.). Documents…, doc. 93, p. 122. 

139) SANTA MARÍA, Alvar García de. Crónica de…, pp. 30–31.

140) „…é murió ende un caballero moro, Alguacil mayor de Granada, que llamaban Abenzer-
rax.“ Ibidem, p. 324.

141) SECO DE LUCENA PAREDES, Luis. Los Abencerrajes…, p. 58.
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„Z maurů zemřel jeden pohlavár, který se jmenoval Avençerrax, jenž byl nejlepším 
z Granadského království…“142)

Další generaci představovali potomci Júsufa Ibn as-Sarrádž. Syn Abú al-
Qásim Ibn as-Sarrádž nahradil svého otce ve vedení rodiny v rámci elit Mu-
hammada IX. Krátce zastával úřad prvního ministra za Júsufa V., posléze byl 
však sesazen a uvězněn. Po návratu Muhammada IX. na trůn roku 1447 se 
stal jedním z qá’idů granadského vojska a honosil se titulem vezíra.143) Po 
smrti al-Ajsara vykonával funkci prvního ministra během prvního panování 
Muhammada X. i posléze za vlády Sacda, za jehož nástupem na trůn nepo-
chybně stál právě on.144) Zemřel někdy do roku 1458, neboť už tehdy se 
nacházel v úřadu prvního ministra Abú as-Surúr Mufarridž. 

Na jeho potomky poprvé narazíme roku 1455, kdy se v jednom dopise 
vyskytuje „fi jo…de Abencerrax…“145) Tento syn bývá ztotožňován s Júsufem 
Ibn Abí al-Qásimem, jehož zmiňují dvě listiny o koupi nemovitého majet-
ku v centru Granady z roku 1460.146) Avšak není vyloučeno, že se jednalo 
o některého z dalších členů rodiny, o nichž hovoří kronika Pedra de Escavias 
k roku 1462. Tehdy byl Júsuf podřezán při snaze emíra Sacda vymanit se 
z područí „Abencerrajes“. Mezi uprchlíky do Málagy najdeme Muhammada 
Ibn as-Sarrádž a cAlího Ibn as-Sarrádž.147) Znovu do funkcí se členové rodiny 
dostali převratem, jímž dosadili roku 1464 Abú al-Hasana cAlího do Alhamb-
ry. V pramenech se však nesetkáme ani s jejich jmény, ani s funkcemi. Po po-
tlačeném povstání proti emírovi museli přeživší členové rodiny emigrovat na 
panství andaluských pánů a setkáme se s nimi až během panování Boabdila, 
jemuž dopomohli k trůnu a tím sobě k návratu. V bitvě u Luceny byl jedním 

142) „E de los moros murió un capitán que llamaban Avençerrax, que abía fecho mucho daño 
en Castilla, el qual capitán era el mejor del rreyno de Granada…“ CARRILLO DE HUETE, 
Pedro. Crónica…, p. 254.

143) DŽARRÁR, Sálih. Al-Awdác…, pp. 24–27.

144) LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José-Enrique. Revision…, pp. 77–79.

145) Ibidem, p. 90.

146) SECO DE LUCENA, Luis (ed.). Documentos…, doc. 16/b, 16/c, pp. 35–37.

147) [ESCAVIAS, Pedro de]. Hechos…, pp. 83–84. Text kroniky viz níže.
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z kapitánů Ahmed Ibn as-Sarrádž148) a mezi zajatými najdeme Muhammada 
Ibn as-Sarrádž.149) Během Boabdilova zajetí Pulgar uvádí, že na žádost emíra 
král Fernando nařídil, aby „…nechali svobodně přeplavit jednoho maurského 
pána, který byl v Africe, jménem Mahomad Abençerrax, který je mu poslušen.“150) 
Posledně jmenovaným členem rodiny je Abú al-Qásim Ibn as-Sarrádž, zastával 
funkci prvního ministra v roce 1487 během pádu Vélez-Málagy.151) S tímtéž 
se setkáme po pádu Granady v roce 1493, kdy je uveden ve smlouvě, kterou 
Boabdil a jeho nejbližší prodávají svůj majetek před odchodem do Afriky.152) 
Po pádu Granady o nich máme pouze několik zpráv. V dopise z prosince 
1492 stojí, že „ Abencerrajes odvezli své ženy do Alpujarras. Poté co prodají veš-
kerý majetek, připraví se k odjezdu na konci března. Podle mého názoru spousta 
lidí dělá zásoby, aby v té době odjela.“153) Je tedy více než pravděpodobné, že 
odjeli do Afriky jako zbylí příslušníci elit Muhammada XI.

1.9 Další rodiny či význační jedinci

Kromě výše zmíněných rodin tvořilo dvořanskou elitu a královskou radu 
velké množství jedinců, či příbuzných, jejichž rodokmeny, případně zastou-
pení v delším časovém úseku dějin emirátu je velice obtížné určit. Rekrutovali 
se jak z palácové gardy emíra, tj. jednalo se o propuštěnce z řad křesťanských 

148) PALENCIA, Alonso de. Guerra de Granada. Traducción castellan por Antonio Paz 
y Melia. Estudio preliminar por Rafael Gerardo Peinado Santaella. Granada, 1998. Edición 
fácsmil, p. 73.

149) Relacion circunstanciada…., pp. 58–59.

150) „…dexasen pasar libremente a vn cauallero moro que estaua en África, llamado Mahomad 
Abençerrax, que era en su obediençia.“ PULGAR, Fernando del. Crónica de los Reyes católicos: 
volumen segundo…, p. 90.

151) VALERA, Mosén Diego de. Crónica…, p. 238.

152) CODOIN, Tomo VIII, p. 447 an. 

153) „Los abencerrajes llevaron sus mujers al Alpujarra. Despues de haber vendido aquí todas sus 
haciendas, aderezan partir en fi n de marzo, y á mi ver toda la mas de la gente hace talegas para 
partir para este tiempo.“ CODOIN, Tomo XI., p. 503. Dopis Hernanda de Zafra katolickým 
manželům z 9. prosince 1492. Tento dopis je zajímavý kvůli sekretářově poznámce, že po-
kud jejich výsosti přijedou do Granady až v létě (1493), tak tam nenajdou už nikoho kromě 
dělníků a úředníků (p. 504).
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otroků, tak z bohatých granadských i jiných lokálních rodin. Jejich moc v ně-
kterých případech vycházela od vládnoucího emíra, respektive prvního mi-
nistra a jeho vládnoucí kliky, tak i z výše majetku a pozemkového vlastnictví. 
Na straně Muhammada IX. a součástí strany, kterou historiografi e nazývá 
„Abencerrajes“, byli někteří příslušníci rodiny Qabšání.154) S jejich členy se 
setkáváme prakticky po celé 15. století. Ve třicátých letech se setkáme s Mu-
hammadem al-Qabšáním, qá’idem tvořícím vládu Júsufa Ibn as-Sarrádž.155) 
Ve čtyřicátých letech se u Ibn cÁsima setkáme s Muhammadem b. Ibráhím al-
Qabšáním.156) Mohlo jít o stejného jedince, avšak to není možné z pramen-
ných dokladů určit. Ze dvou dopisů z roku 1450 víme, že Ibráhím b. Mu-
hammad al-Qabšání byl pánem Rondy.157) V padesátých letech se drželi stále 
stejné politické linie, což dokládá přítomnost dvou jejich vůdců v poselství ke 
králi Jindřichovi IV. roku 1455, v němž se nacházejí ve společnosti zástupců 
dalších předních granadských rodin.158) Po zavraždění Abú as-Surúra Mufar-
ridže byl jeden Qabšání mezi těmi, kteří prchli do Málagy.159) Další informa-
ce se o nich nepodařilo zjistit. 

Dalším jedincem, jenž významně zasáhl do dějin Granady, je cAlí al-At-
tár, pevný článek „Abencerrajes“. Poprvé se objevuje u Ibn cÁsima na přelo-
mu čtyřicátých a padesátých let.160) Z pozdějších pramenů víme, že se narodil 
někdy na počátku 14. století a v mládí byl qá’idem granadského vojska.161) 
Roku 1457 se v čele malé skupinky jezdců vypravil sám proti křesťanským 

154) Dějiny této rodiny rozpracoval PEINADO SANTAELLA, Rafael. „Los Banú al-Qab-
šání: un linaje de la aristoracia nazarí. In: Historia. Instituciones. Documentos XX, 1993, 
pp. 313–353. Tuto studii však autor této práce neměl k dispozici.

155) SALICRÚ I LLUCH, Roser (ed.). Documents…, doc. 216, pp. 259–260.

156) IBN cÁSIM AL-GHARNÁTÍ, Abú Jahjá. Džanna ar-ridá fí t’taslím lammá qarra assara 
wa qadá. Tahqíq Sálih Džarrár. cAmmán, 1989, vol I., p. 306, vol II, pp. 58–59.

157) LABARTA, Ana. Cartas árabes malagueñas. In: Anuario de estudios medievales XIX, 
1989, pp. 614–616.

158) LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José-Enrique. Revision…, p. 90.

159) [ESCAVIAS, Pedro de]. Hechos…, pp. 83–84.

160) IBN cÁSIM AL-GHARNÁTÍ, Abú Jahjá. Džanna…, pp. 259, 298.

161) TORRES FONTES, Juan. Estudio sobre la Crónica de Enrique IV del dr. Galíndez de 
Carvajal. Murcia, 1946, p. 123.
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vojskům Jindřicha IV.162) Roku 1458 byl jmenován guvernérem Málagy. 
Informace o tomto jmenování pochází z unikátního dochovaného dopisu 
zaslaného 13. ledna, kterým o svém ustavení do funkce informuje hraběte 
z Arcosu: „…Zdraví Vás Váš přítel, ten který je Vám zavázán, vzpomíná na Vás 
a má Vás rád, cAlí al-cAttár - Nechť je s ním Bůh milostivý – z Malagské alcazaby 
– Nechť ji Bůh ochrání od podmanění…Tak tedy alcaide – Nechť ho Bůh poctí 
– vězte, že Váš přítel, dnes mi dal král můj pán – Nechť mu Bůh dá vítězství – 
město Málaga s funkcí šejcha a qá’ida a nyní v ní je Váš přítel, o čemž je nezbytné 
Vás informovat a jestliže budet potřebovat něco ode mě, oznamte mi to a my se 
v tom vynasnažíme. Mír bude z mé strany zaručen mým synem Muhammadem, 
který zdraví všechny Vaše sny a Bůh je poctěn Vaší zbožností…“163) Roku 1462 
se právě Málaga stala útočištěm uprchnuvších „Abencerrajes“, mezi nimiž je 
jmenován i cAlí al-cAttár, nepochybně kvůli jeho pozici ve městě.164) Přežil 
obě likvidace Banú Sarrádž a přidružených rodin a v roce 1482 ho nachází-
me za vlády Abú al-Hasana cAlího jako pána Lojy v čele obrany města před 
křesťanskými vojsky vedenými králem Fernandem: „Ve městě bylo ke 3000 
ozbrojenců ze všech Maurů vedeni nejzkušenějším ve věcech vojenských Alata-
rem, kterého nazývali voňavkář.“165) Zřejmě jeho chrabrost a neustálá vojenská 
aktivita z něj učinila váženou osobu. Umožnilo mu to uchovat si pozici ve 

162) DE PALENCIA, Alonso. Gesta hispaniensia: Ex annalibus suorum dierum collecta.
Tomo I. Edición, estudio y notas de Brian Tate y Jeremy Lawrence. Madrid, 1998, p. 158.

163) „Os saluda vuestro amigo, el que os está agradecido, os recuerda y os quiere, cAlí al-cAttár – 
Dios sea benévolo con él – desda la alcazaba de Málaga – guardéla Dios de la sumisión…Pues 
bien, alcaide – Dios os honre – sabed que, vuestro amigo, me ha dado hoy el monarca mi señor – 
Dios le dé la victoria – la ciudad de Málaga con el cargo de jeque y alcaide, y vuestro amigo ahora 
está en ella, de lo cual es preciso informaros y si necesitáis algo de mí, me lo hacéis saber, y nos 
esforzaremos en ello, Dios mediante. La paz sea sobre vos de parte de mi hijo Muhammad, quien 
saluda a todos vuestros hijos, y Dios – ensalzado sea – os honre por vuesra piedad.“ LABARTA, 
Ana. Cartas…, pp. 618–619. U Diega de Valery se setkáme s jeho titulaturou jako pána 
Málagy již pro rok 1456. Jsou dvě možnosti. Buď tuto funkci vykonával neofi ciálně, nebo 
ho měl kastilský kronikář takto zafi xovaného když psal svou kroniku. Viz VALERA, Mosén 
Diego de. Memorial…, p. 40.

164) [ESCAVIAS, Pedro de]. Hechos…, pp. 83–84.

165) „Erant in urbe ad tri millia armatorum ex omni Maurorum numero delecta sub duce rei 
militaris experientissimo, Alatarum, hoc est Aromatopolam, illi vocabant.“ NEBRIJA, Alonso 
de. De Bello Granatensi. Edición y transcripción del texto latino, con introducción, traduc-
ción y notas de María Luisa Arribas. Madrid, 1990, p. 86.
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struktuře emirátu i po vyvražďování a emigraci „Abencerrajes“. Svou životní 
pouť zakončil více než osmdesátiletý v bitvě u Luceny. Nejdříve odrazil ně-
kolik útoků vojska andaluských pánů, aby ho na konci bitvy našli utopeného 
v řece. Takto jeho smrt popsal Andrés Bernáldez: „…Aliatar starý, qá’id Lojy, 
který byl odvážným a věhlasným maurem, byl mrtev utopený v řece… ten který 
od mládí vedl válku proti křesťanům.“166) Veškerá historiografi e zmiňuje cAlího 
al-cAttára jako tchána Muhammada XI.167) Ani jeden však necituje nějaký 
pramen, odkud daná informace pochází.168) Nadto výše uvedené skutečnosti 
u rodiny Mufarridž zcela jasně hovoří proti tomuto zažitému „historiografi c-
kému klišé“.

V pramenech jsou známi i jeho synové, qá’idové granadského vojska. 
Vždy se vyskytují ve společnosti svého otce, nebo jsou titulováni jako „fi jos 
de Aliatar“. Jmenovitě známe tři z pramenů ze semdesátých let 15. století – 
Muhammada a Ahmada a Ibráhíma. O prvních dvou víme z dokumentů, 
jež uvádějí křesťanské zajatce, kteří byli rozděleni mezi oba bratry.169) Jeden 
z nich padl roku 1482 při pokusu Abú al-Hasana cAlího dobýt zpět Alha-
mu.170) Od Pulgara se dozvídáme o třetím z nich jako o jednom z předních 
obránců Lojy: „…s velitelem, který se nazýval Abraén el Alatar, člověk velmi 
smělý a zkušený ve válce…“171) Tuto informaci musíme brát však s rezervou, 
neboť se příliš neliší od výše zmíněného líčení Alonsa de Nebrija k jeho otci. 
Naopak její věrohodnost by potvrzoval další záznam u Pulgara z roku 1486, 
kdy Fernando Loju na druhý pokus dobyl, v něm jsou zmiňováni „…synové 
Alatara z Loxy.“172) Mohlo se však také jednat o Ibráhímovy syny. Další zmín-

166) „…e Aliatar Viejo, alcaide de Loxa, que era un esforçado e nonbrado moro, fué muerto é 
ahogado en el río…el cual avía fecho desde su mocedad guerra a los cristianos.“ BERNÁLDEZ, 
Andrés. Memorias…, p. 133.

167) Např. ARIÉ, Rachel. El reino…, p. 82.

168) Tím pramenem je kronika Alonsa de Palencia. PALENCIA, Alonso de. Guerra…, 
p. 71.

169) PELÁEZ ROVIRA, Antonio. Dinamismo…, p. 460.

170) VALERA, Mosén Diego de. Crónica de los reyes católicos. Edición y estudio por Juan de 
M. Carriazo. Madrid, 1927, p. 145. „…murió fi jo de Alatar, alcayde de Loja…“

171) „…con un capitán que se llamaua Abraén el Alatar, ome muy esforçcado i cursado en la 
guerra…“ PULGAR, Fernando del. Crónica de los Reyes católicos: volumen segundo…, p. 28.

172) „…los fi jos del Alatar de Loxa.“ Ibidem, p. 226.
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ky jsou o dvou jeho synech jako qá’idech bránících Loju v roce 1489, pře-
kvapivě na straně Muhammada XII. Jsou to poslední údaje, které o členech 
rodiny al-cAttár prameny poskytují. Ze všech uvedených fakt vyplývá, že tato 
rodina je typický příkladem vojenské elity, jejíž moc a prestiž jsou založeny na 
lokální bázi a na účasti v bojích proti křesťanům, které upřednostňovali před 
loajalitou ke stoupencům jednotlivých frakcí.

Dalším významným jedincem, který značně zasáhl do života hlavně v po-
slední fázi existence emirátu je Abú al-Qásim Mulíh, vezír Muhammada XI. 
a jeden ze dvou hlavních vyjednavačů kapitulací Granady. Jeho původ není his-
torikům známý a je jimi opomíjen, lze však navrhnout několik hypotéz. Mohl 
pocházet z některé granadské rodiny a přiženit se do jedné z elitních. Druhou 
možnost nabízí Hernando de Baeza, který hovoří o nějakém propuštěnci Mu-
hammada IX., jenž po smrti emíra pokračoval ve službách u královny cÁišy. Po 
jejím zapuzení ho nechal emír Abú al-Hasan cAlí popravit.173) Abú al-Qásim 
Mulíh mohl být jeho potomkem. Žádnou z domněnek však nelze doložit pra-
meny. V těch se s ním setkáme při vyjednávání propuštění Muhammada XI. ze 
zajetí po bitvě u Luceny ve funkci králova vlajkonoše. To by mohlo nasvědčovat 
o jeho příslušnosti k palácové gardě emíra. Velké množství dokumentů o k čin-
nosti se dochovalo k jednáním o kapitulaci Granady. Jeho úloha při vyjednávání 
byla klíčová, dochovalo se obrovské množství dopisů mezi ním a kancléřem Isa-
bely a Fernanda Hernandem de Zafra.174) Jeho postavení na granadském dvo-
ře muselo být výjimečné, neboť pro něj Boabdil požadoval vlastní kapitulační 
smlouvu. Z tohoto dokumentu lze zjistit, že měl syny Ahmeda a Muhammada, 
avšak je nemožné kromě určitého majetku zjistit, zdali vykonávali nějaké funk-
ce.175) Po pádu Granady byl stále jedním z hlavních obhájců zájmů Muhamma-
da XI. a prostředníkem v jednáních mezi ním a Hernandem de Zafra.

1.9.1 „Abencerrajes“

Pro pochopení nasrovských dějin je nutné objasnit tento termín, který do 
dějin zavedl na začátku 16. století Ginés Peréz de Hita ve své slavné knize.176) 

173) BAEZA, Hernando de. Las cosas…, pp. 10–14. 

174) Jeho biografi e viz LADERO QUESADA, Miguel Ángel. Hernando de Zafra: Secretario 
de los Reyes Católicos. Madrid, 2005.

175) GARCÍA LUJÁN, Antonio. Treguas…, p. 158.

176) PÉREZ DE HITA, Ginés. Historia de los bandos de zegríes y abencerrajes. Estudio 
preliminar e índices por Pedro Correa Rodríguez. Granada, 1999. 
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Jedná se o španělský přepis jména Ibn as-Sarrádž, avšak pokud se podívá-
me do dobových pramenů, zjistíme, že tento termín označoval nejen členy 
této rodiny, ale i příslušníky spřátelených a pravděpodobně i vzájemnými 
manželskými svazky propojených granadských rodin. Tuto skupinu můžeme 
ztotožnit se stoupenci Muhammada IX. al-Ajsara. Jednalo se tedy především 
o rodiny Ibn as-Sarrádž, Ibn cAbd al-Barr, Ibn Kumáša, Mufarridž, Ibn cÁsim 
a al-Qabsání spolu s dalšími jedinci. V tomto významu je tento termín po-
užíván v předkládaném textu. Je velmi obtížné odlišit, kdy se v jednotlivém 
kronikářském záznamu hovoří o příslušnících rodiny Ibn as-Sarrádž a kdy se 
pojmenování vztahuje na širší složku granadské elity. Hlavně v padesátých le-
tech, kdy došlo k rozdělení těchto rodin, je složité určit, kdo se ve skutečnosti 
tímto pojmenováním označuje.

1.10 Renegáti/konvertité jako složka granadské elity

Stejně jako v ostatních částech muslimského světa se v nejvyšších funkcích 
objevovali konvertovaní křesťané, většinou zajatí jako malí chlapci při mus-
limských nájezdech na andaluské či murcijské území. Odrazovým můstkem 
pro jejich „kariéru“ ve službách nasrovského emíra byla sultánova palácová 
garda, o níž najdeme několik zmínek v kastilských kronikách.177) Ta byla slo-
žena výhradně z konvertitů a v době silné pozice vládnoucího emíra zaručo-
vala jeho nedotknutelnost. V 15. století se z jejího středu rekrutovalo hned 
několik prvních ministrů. Jako prvního najdeme zmíněného jistého Ridwá-
na, jenž vystupoval v jednáních o míru s aragonským velvyslancem v roce 
1404.178) Tentýž již ve funkci „Alguacila mayor del Rey de Granada“ vedl roku 
1406 vojenský nájezd na murcijské území.179) Svůj život zakončil roku 1407 
při útoku na Jaén. „A v této bitvě zemřel qá’id Redoun, který byl největším pá-
nem, jehož s sebou měl.“180)

V následujících letech se setkáme roku 1408 při útoku na Alhendin s pa-
lácovou gardou emíra, v jejímž čele stál „…velitel qá’id Galid, který byl hla-

177) GUZMÁN, Fernán Peréz de. Crónica…, p. 305.

178) PELÁEZ ROVIRA, Antonio. Dinamismo…, p. 59. 

179) F. Cascales apud PELÁEZ ROVIRA, Antonio. Dinamismo…, p. 64.

180) „Y en este combate murió el Alcayde Redoan, que era el mayor caballero que él consigo traia.“ 
GUZMÁN, Fernán Peréz de. Crónica…, p. 296. 
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vou jeho stráže, s červeným praporem krále…“181) Hádžibem se roku 1408 po 
nástupu Júsufa III. stal jiný člen této jednotky Abú as-Surúr Mufarridž, jenž 
stál přímo za nástupem nového emíra. Jeho osudy jsou uvedeny výše. Během 
krátké vlády cAlího al-Amína se setkáme s jistým Hajránem ve funkci vyslance 
k aragonskému králi Alfonsovi V.182) Na další vysoce postavené renegáty nara-
zíme až při vyjednáváních stoupenců Júsufa Ibn al-Mawl s kastilským králem 
Juanem. Posledním renegátem (či jeho potomkem), který zasáhl významně 
do dějin nasrovského emirátu, byl Abú al-Qásim Bannigaš, který vystupuje 
na straně emíra Sacada po jeho povstání proti Muhammadovi X. a později 
ve funkci prvního ministra přibližně od roku 1470 za vlády Abú al-Hasana 
cAlího. 

Z indicií, jež máme k dispozici, lze vyvodit, že význam renegátů byl velmi 
vysoký. Často tvořili protipól k tradičním mocným elitám, jež byly u moci 
a někteří jejich příslušníci, jako představitelé rodin Mufarridž a Bannigaš, se 
do nich plně začlenili. Vázala je absolutní loajalita k emírovi, od něhož od-
vozovali své postavení a jenž jim zaručoval život. I v době nejvyšší kontroly 
emirátu elitními rodinami bylo možné za pomoci renegátů pokusit se vyma-
nit z vlivu těchto rodin, jak dokládá příklad emíra Sacda roku 1462 a cAlího 
roku 1470. 

1.11 Vládnoucí dynastie – zdroj privilegovaného postavení elity

O nutnosti existence dynastie, od níž všechny skupiny v muslimském svě-
tě odvozují svou moc delegovanou na ně vládcem, se napsalo již velmi mno-
ho.183) V granadském emirátu tuto funkci vykonával rod Nasrovců, někdy 
známých také pod přídomkem prvního emíra Muhammada b. Júsuf, jako 
dynastie Ibn al-Ahmar. Svůj původ odvozovala od vůdce medínského kmene 
Chazrádž a druha proroka Muhammada Sacda b. Ubadá. Odtud pramení 
používání přídomků za jejich jménam „al-Chazrádží al-ansárí“.

V 15. století (1392–1492) se ve velkém paláci v Alhambře vystřídalo 
opravdu mnoho emírů. Pouze u jednoho z nich šlo o posloupnost po zemře-

181) „…Capitan el Alcayde de Galid, que era su Guarda mayor, con un pendon bermejo del 
Rey…“ Ibidem, p. 305.

182) SALICRÚ I LLUCH, Roser (ed.). Documents…, docs. 21–23, pp. 45–47.

183) Viz FIERRO, María Isabel. La legitimidad del poder en el islam. In: Awráq XV, 1994, 
pp. 147–184.
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lém otci.184) Avšak i v tomto případě, stejně jako ve všech ostatních, stála za 
jeho nastolením některá ze složek granadské elity. Kromě vládnoucích emí-
rů tvořili nejbližší příbuzní součást dvora v Alhambře, s jednou podstatnou 
výjimkou, že většinou byli ostatní dospělí pretendenti na trůn zavřeni v krá-
lovském vězení v Salobreñi185) (např. pozdější Júsuf III., Muhammad VIII., 
Muhammad IX.). Toto však neplatilo beze zbytku, což dokládá několik pří-
padů, kdy např. bratři emíra působili ve vedení vojska místo panovníka.186) 
Výsostné postavení v rámci dynastie měla ta manželka, která byla matkou 
prvorozeného syna, dcery panovníka, a pokud žila, tak i matkou vládnoucího 
emíra.187) Vysokou roli měly též vlastní sestry sultána.188) Jediného pravidla, 
kterého se držela posloupnost vládců, i když ne bezvýhradně, bylo příbuzen-
ství po mužské linii. Zásada zavedená Muhammadem I., že nástupce určuje 
před svou smrtí otec, nebyla respektována.189) Pouze příbuzenstvím po matce 
s vládnoucí dynastií se pyšnil Júsuf IV. Ibn al-Mawl, jenž byl synem dcery 
Muhammada VI. V 15. století se setkáváme i s dlouhodobou či krátkodo-
bou přítomností některých nasrovských princů, kteří dosáhli na titul emíra, 
u kastilského dvora. Krátkodobým se může pyšnit Sacd a dlouhodobým Is-
mácíl III.

184) Rok 1417 kdy zemřel Júsuf III. nastoupil na trůn jeho šestiletý syn Muhammad VIII. 
„El Chiquito“ (1417–1419; 1427–1429).

185) CASTRILLO, Rafaela. Salobreña, prisión real de la dinastía nasrí. In: al-Andalus 
XXVIII, 1963, pp. 463–472.

186) Srv. Ahmad a Alí v akcích proti Fernandovi el de Antequera.

187) Příkladem může být vystupování matky Muhammda VIII. během jeho druhé vlády, 
Zahr ar-Rijád v roce 1419 a aktivity matky Muhammada XI. během granadské války.

188) CHAROUITI HASNAOUI, Milouda. La intervención de la mujer en la vida política 
granadina durante la primera mitad del siglo XV. In: TORO CEBALLOS, Francisco – RO-
DRÍGUEZ MOLINA, José (coords.). Estudios de frontera, Alcalá la Real y el Arcipreste de 
Hita: Congreso internacional celebrado en Alcalá la Real, del 22 al 25 de noviembre de 1995. 
Jaén, 1996, pp. 323–334.

189) Muhammad I. určil za svého nástupce nejstaršího syna Muhammada. Hlavním důvo-
dem byla snaha zabránit nástupu rodiny Banú Ašqilúla, která mu velmi pomohla při zrodu 
emirátu. Z ní pocházela i jeho manželka. 
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1.12 Genealogie nasrovského rodu XV. století

Muhammad V. po své smrti roku 1391 zanechal celkem čtyři syny a jednu 
dceru. Jeho nástupcem se stal nejstarší syn Júsuf (jako Júsuf II.; vládl 1391–1392). 
O osudech princů Nasra, Sacada a Muhammada a princezny Umm al-Fath 
nemáme žádné další zprávy.190) Nasr měl syna Muhammada a dceru Fátimu. 
Následníkem Júsufa se nestal jeho prvorozený syn, neboť jedna skupina dvo-
řanů dosadila na trůn druhorozeného Muhammada VIII. (1392–1408). Jeho 
bratři Júsuf, Ahmad a cAlí byli uvězněni v Salobreñi. Nemáme žádné doklady 
o jeho potomcích, což ale při kusých informacích k této době nemusí nutně 
znamenat, že je neměl. Jeho nástupcem se díky Abú as-Surúr Mufarridžovi 
stal jeho bratr Júsuf III. (1408–1417). Nový emír se oženil s Mufarridžovou 
dcerou, pravděpodobně Umm al-Fath, což víme z aragonských pramenů. Ho-
vořil by pro to fakt, že jeho synovi bylo pouhých 6 let při nástupu na trůn. 
Došlo zde tedy poprvé k propojení jednoho z elitních rodů s vládnoucí dy-
nastií. Jeho bratři Ahmad a cAlí bojovali v čele granadského vojska ve válkách 
proti Fernandovi Antequerskému. Ahmad si vzal za manželku Fátimu bt. 
Nasr b. Muhammad V. a měl s ní syna Júsufa, proslulého jako infant el Coxo 
a emír Júsuf V. (1445–1446). cAlí měl syna Sacada, jehož potomci budou po-
psáni níže. Nástupcem Júsufa III. se stal díky prvnímu ministrovi cAlí al-Amí-
novi teprve šestiletý chlapec Muhammad VIII. (1417–1419, 1427–30). Ten 
měl ještě bratra, který se jmenoval cAlí. Oba dva nechal roku 1430 zavraždit 
Muhammad IX. Muhammad VIII. měl dva syny, jejichž výchova byla pod 
dozorem „Abencerrajes“ zaštítěných Muhammadem IX. Prvorozený z těchto 
synů se stal roku 1453 na krátkou dobu emírem jako Muhammad X. Roku 
1455 byl podřezán a jeho synové udušeni ručníkem. Měl dvě manželky, první 
byla dcerou Muhamamda IX. a druhá dcerou nejmenovaného Mufarridže. 
Jde o třetí spojení s jednou z rodin granadské elity. Jeho dcera s druhou ženou 
se později stala manželkou Muhammada XI. O osudu bratra Muhammada X. 
neexistují žádné doklady

Muhammad IX. (1419–1427, 1428–1431, 1432–1445, 1447–1453) 
představoval ústřední postavu dějin první poloviny 15. století. Jeho první ná-
stup na trůn je dokladem prvního sesazení vládnoucího sultána v 15. století. 
Byl synem Nasra b. Muhammad V. Měl doložitelně dvě manželky, první byla 

190) Jeden z nich bývá identifi kován jako básník Ibn al-Ahmar dlouhodobě pobývající v Se-
verní Africe na merínovském území. Viz např. IBN AL-AHMAR, Ismácíl b. Yúsuf. Rawdat 
al-nisrin fi  dawlat Bani Marin. Introducción y traducción anotada de Miguel Angel Manza-
no. Madrid, 1989.
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Zahr ar-Rijád, dcera Abú as-Surúra Mufarridže a druhá tuniská princezna, 
dcera Abú Fáris z rodu Hafsovců. Nalézáme zde druhé spojení elitní rodi-
ny s vládnoucím rodem. Neměl mužské potomky, pouze dcery. Během jeho 
vlády hrála vysokou roli jeho první manželka, s níž měl dceru Umm al-Fath, 
a sestra Fátima, manželka Ahmada b. Júsuf II. a matka Infanta el Cojo (Jú-
suf V.). Muhammad b. Muhammad VIII. se měl stát zřejmě jeho nástupcem, 
proto ho oženil se svou dcerou s manželství z tuniskou princeznou. Dodnes 
panují spory, o kterou ze dvou výše jmenovaných dvou infantek se jednalo.

Ve druhé polovině 15. století dochází ke spojení všech větví nasrovského 
rodu v domu Sacada, syna cAlího b. Júsuf II. Když Abú Nasr Sacd poprvé na-
stoupil na trůn, byl již velmi pokročilého věku, neboť se narodil roku 1398. 
V mládí ho nalézáme po boku Muhammada VIII., později určitý čas strávil na 
kastilském královském dvoře. Neznáme jméno žádné jeho manželky. Z jeho 
potomků nám jsou známa jména jeho tří synů cAlího, Muhammada a Júsufa. 
cAlího provdal za dceru Muhammada IX. a vdovu po Muhammadovi X. cAi-
šu. Muhammadovou ženou se stala dcera Ibn Sálima b. Júsuf IV. Júsuf zemřel 
jako mladý chlapec na mor. cAlí měl z manželství syny Muhammada a Júsufa 
a dceru cÁišu. Z druhého manželství s křesťankou Zorayou známe syny Nasra 
a Sacada. cAlí Zemřel roku 1485. O potomcích jeho bratrů nemáme žádné 
zprávy. Muhammad b. cAlí měl za manželku vnučku Muhammada X. a dceru 
princezny z rodu Mufarridžů. V jeho osobě tedy došlo ke spojení všech částí 
nasrovské rodiny. V době jeho odchodu do Severní Afriky s určitostí víme, že 
měl dva syny. Nasrovský rod na pyrenejském poloostrově zůstal po pádu Gra-
nady zachován v osobě jeho nevlastních bratrů Nasra a Sacda, již byli pokřtěni 
jako Don Juan de Granada a Don Fernando de Granada.

V XV. století se kromě výše zmíněných emírů, princů a princezen setkáme 
v pramenech ještě s několika představiteli dynastie, jež je však obtížné zařadit 
do genealogického stromu, neboť nepocházeli z větve Muhammada V. Tím 
prvním je Júsuf IV. Ibn al-Mawl. Tradiční genealogie uvádí, že byl vnukem 
Muhammada VI. „Bermejo“, emíra, kterého nechal zavraždit Pedro I. Krutý 
roku 1360 v Seville. Jeho dcera se stala manželkou příslušníka vznešeného 
granadského rodu původem ze Sevilly Muhammada Ibn. al-Mawl. O zajíma-
vých podrobnostech jeho krátkého období panování bude pojednáno později. 
Z Júsufa IV. pocházeli infanti z Almeríe, jeho syn Ibrahím Ibn Sálím a jeho 
vnuk Jahjá an-Nadždžár, po přestoupení ke křesťanství roku 1490 známý jako 
don Pedro de Granada, zakladatel křesťanského šlechtického rodu Granada 
Venegas. Dalším nezařazeným emírem je Ismácíl III. Jeho původ se skrývá 
pod rouškou tajemství. Bývá zařazován jako syn Júsufa II. Na granadský trůn 
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se dostal po dlouholetém pobytu u kastilského dvora. Posledním Nasrovcem 
15. století je jistý Aben Ismael/Muhammad, jenž se objevuje jako vládce po 
krátkou dobu roku 1462. Zřejmě byl stejně jako Ismácíl dlouhou dobu na 
kastilském dvoře. Avšak jeho osoba by se dala označit za nejtajemnějšího pa-
novníka granadských dějin.





2. Granadské elity a jejich působení 
do roku 1453

2.1 První převrat a vstup Muhammada IX. do politiky 

(1392–1427)

Oslabování moci emíra začalo již zřejmě na konci vlády Muhammada V. 
O nástupnictví po jeho smrti v lednu 1391 se postaral propuštěnec Chálid, 
který na trůn dosadil Júsufa II. a ostatní bratry nechal zavřít v Salobreñi, kde 
zahynuli.191) V Almeríi byl uvězněn též bývalí první ministr Ibn Zamrak.192) 
Nový emír byl po celou svou krátkou vládu pod vlivem propuštěnce Chálida, 
který se ho zřejmě pokusil za pomoci židovského otroka otrávit. Mohlo však jít 
též o konspiraci, za účelem odstranění tohoto propuštěnce, neboť se na celou 
akci přišlo a Chálid byl popraven. Júsuf II. však záhy zemřel, zřejmě nepřiroze-
ně, jak naznačuje kronika Juana II.193) Nástupcem se stal roku 1392 druhoro-
zený, teprve šestnáctiletý Muhammad VII., ostatní princové byli opět zavřeni 
v Salobreñi. Toto nástupnictví můžeme nazvat jako první uzurpací XV. století. 
Historiografi e označuje tento převrat jako důsledek touhy po moci Muham-
mada VII., jenž nedokázal uchvátit otcův trůn, což se mu podařilo u bratra.194) 
Arié vidí na základě al-Maqqarího za tímto převratem „vysoké hodnostáře krá-
lovství“.195) Stejně tak soudí Vidal Castro, avšak necituje žádný pramen.196) 
Anonymní kronikář popisuje převrat následovně: „Nato zemřel král Júsuf. Jeho 
druhorozený syn Mahomad Aben Barba se cítil velmi mocný se značnou přízní 

191) ARIÉ, Rachel. El reino…, p. 55.

192) Jeho biografi e viz al-HIMSÍ, Ahmad Sálim. Ibn Zamrak al Garnati : (733–796 h.; 
1333–1393 m.): Síratuhu wa-adabu-hu. Tarábulus, 1985.

193) „…porque estando él en Granada vido que el Rey de Fez embió á Yucef Rey de Granada, 
padre deste que agora reynó, una aljuba muy rica de oro, y en el punto que la vistió se sintió toma-
do de yerbas, é dende á treinta dias murió, cayéndosele á pedazos sus carnes.“ GUZMÁN, Fernán 
Peréz de. Crónica…, p. 313. Tento záznam se musí však brát s velkou rezervou, protože na 
tom samém místě jsou uvedeny další podobné případy. Můžeme však vyvodit, že existovalo 
určité podvědomí o nepřirozené smrti Júsufa II.

194) PULGAR, Hernando del. Tratado de los reyes de Granada, apud PELÁEZ ROVIRA, 
Antonio. Dinamismo…, p. 47. „…ya que no pudo quitar el reyno a su padre, tuvo modo de 
quitarselo al Infante Juceph…“

195) „Los altos dignatorios del reino.“ ARIÉ, Rachel. El reino…, p. 55.

196) VIDAL CASTRO, Francisco. Historia…, p. 143.
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od předních maurů. Utiskoval království, které náleželo jeho staršímu bratrovi 
Júsufovi. Byl nastolený králem a následníkem svého otce.“197) Nelze přijmout, 
že by šestnáctiletý princ mohl být architektem tohoto převratu. Za vším, jak 
zmiňují prameny, nepochybně stála část elit, protože neměla zřejmě za vlády 
Júsufa II. podíl na moci. Musíme si však položit otázku, kdo byli tito „vysocí 
hodnostáři“, o nichž mluví prameny. Víme, že jedním z ministrů se stal Abú 
Bakr Muhammad Ibn cÁsim, v diplomatických službách byl Ibn Kumáša, 
dále z této doby známe z náhrobního nápisu jméno jistého Ibn as-Sarrádže. 
Jedná se tedy o příslušníky tří rodin, které historiografi e nazývá „Abencer-
rajes“. Vhodnější se však jeví termín, že se jedná příslušníky rodin, majících 
moc za vlády Muhammada IX. a patřících k jeho nejvěrnějším stoupencům. 
Přesněji je však při současném stavu pramenů vymezit nelze. Podstatné je, že 
nástupem Muhammada VII. se k moci dostala skupina elit stojící v opozici 
vůči té, která později podporovala Júsufa III. Mladý emír byl snáze manipu-
lovatelný, čímž došlo k oslabení moci panovníka. Jeho vláda se charakterizu-
je jako období nepřetržitých střetů s Kastilií, především zásluhou tamějších 
vnitřních problémů. Roku 1406 se setkáme s příslušníky rodin al-Amín, kteří 
stáli na straně Muhammada VII. Angažování rodiny al-Amín v těchto letech 
je velmi zajímavé a problematické. Se všemi třemi bratry se setkáváme jako se 
stoupenci Muhammada VII., avšak po jeho smrti jsou i na straně Júsufa III., 
což s ohledem na jeho nástup na trůn vyvolává řadu otazníků.

Muhammad VII. zemřel roku 1408, zřejmě nepřirozenou smrtí, ve věku 
32 let. Uvádí se, že před svou smrtí, aby zajistil nástupnictví pro svého syna, 
dal příkaz zavraždit své bratry uvězněné v Salobreñi, ten však nebyl splněn. 
Kromě toho se v žádném dochovaném prameni nehovoří o jeho potomcích. 
Nástupcem se stal Júsuf III. odstavený roku 1392, kterého zachránil před 
smrtí Abú as-Surúr Mufarridž spolu s palácovou gardou: „Tento Monfarrache 
býval velkým chráněncem krále Granady. A tento Monfarrache vyvedl tohoto krá-
le Júsufa z hradu, ve kterém byl uvězněný, nazývaném Salubreña, která je blízko 
Málagy. Když král Mahomad, zemřel přivedl ho do Alhambry a prohlásil králem. 

197) „Luego murió el rey Juceph, su hijo segundo Mahomad Aben Barba, allándose muy poderoso 
con muchos favores de los más principales moros, tiraniçó el reyon, que benía a su hermano mayor 
Juceph. Y fue alçado rey y sucesor de su padre.“ CARRIAZO Y ARROQUIA, Juan de Mata 
(ed.). La historia de la Casa real de Granada: Anónimo castellano de mediados del siglo XVI. 
In: Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos VI, 1957, p. 34.
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Tehdy se oženil tento král s dcerou Monfarrache.“198) Celá akce se musela ode-
hrát velmi rychle a potají, neboť se o ni pohraniční andaluští pánové hned 
nedozvěděli. První informace k nim dorazila až s ofi ciálním poselstvím k al-
caldemu Alcalá la Real, které vedl cAbd Alláh al-Amín.199) Z hlediska vzta-
hu panovníka a elity zde došlo k několika zajímavým momentům. Júsuf III. 
vděčil za trůn Mufarridžovi a jeho loajálním stoupencům. Svůj vděk vyjádřil 
jednak sňatkem s Mufarridžovou dcerou, jednak i tím, že jej jmenoval do 
funkce hádžiba, prvního ministra. Jak Mufarridž, tak bratři al-Amínové slou-
žili předešlému emírovi. On jako kapitán pohraničního vojska a člen emírovy 
gardy, oni hlavně v diplomatických službách. Obě tyto rodiny měly zřejmě 
největší zásluhu na událostech z let 1408–1419, kdy poprvé nastoupil na trůn 
Muhammad IX. Pokud se totiž podíváme na nástupnictví z roku 1417 a pře-
vrat u roku 1419, zjistíme zajímavé souvislosti jasně vymezující vztah mezi 
emíry a elitou. Situaci z let 1417–1419 popsal Álvar García de Santa María 
následovně: „Slyšel jsem, jak onen král Júsuf zemřel. Jak jsme říkali předtím, 
stal se tam králem jeho malý synek a s ním jako poručník qá’id Alamin, alguacil 
mayor zmíněného krále Granady. Událo se, že jeden bratr krále Júsufa, otce uve-
deného krále Granady, že ho zmíněný král [Júsuf ] věznil na hradě nazývaném 
Salobreña. Zdá se, že vůdcové Yllory a Guadixu záviděli qá’idovi Alaminovi, 
protože ovládal krále, tak byl po něm nejvyšší v království. A ještě říkali, že podle 
jejich práva by byli vyobcováni, protože mají králem teprve osmiletého chlapce.“

Proto se dohodli, jak vyvedou zmíněného infanta, pobývajícího v Salobreñi, 
kterému říkají Mahomat el Esquierdo. A dohodli se, že ho navštíví v Salobreñi, 
a poté co tam vstoupili dovnitř, zabili qá’ida, který ho věznil. A zmínění qá’idové 
ho vyvedli a řekli mu, aby byl králem, že nemají krále. A král se tím potěšil. Vyjeli 
s ním odtamtud s až šesti sty jezdci a jeli rovnou do Granady.

A ti z města jim zavřeli brány. Nejlepší z nich se vydali do mešity, aby se 
poradili o tom s učenci. Shledali, že kvůli tomu, že mají králem chlapce, jsou 
vyobcovaní. Proto se shodli, že mu otevřou brány a přijmou ho za krále. Otevřeli 
mu brány a šel k Alhambře a zavolal qá’ida Alamina. On jim odpověděl zvrchu 
a požadoval záruku zmíněného Mahomata el Yzquierdo, který přicházel jako 
král. Ten ho ujistil, že ho nezabijí.

198) „E este Monfarrache era muy privado del rey de Granada. E este Monfarrache sacó a este rey 
Yuçaf de un castillo en que estaua preso, que llaman Salubreña, que es çerca de Málaga, cuando 
el rey Mahomad su hermano murió; e lo llevó al Alhambra, e lo alçó por rey. Entonçes casó este rey 
con su fi ja de Monfarrache.“ CARRIAZO ARROQUIA, Juan de Mata. Un alcalde.., p. 90.

199) GUZMÁN, Fernán Peréz de. Crónica…, p. 309.



2. GRANADSKÉ ELITY A JEJICH PŮSOBENÍ DO ROKU 1453



Proto jim otevřel brány Alhambry a vstoupil dovnitř a potom si promluvil 
s králem. Ten zadržel krále Pequeña a qá’ida Alamina. A manželka tohoto krále 
Mahomada el Izquierda, aby dostála slibu svého manžela o zárukách, které dal 
qá’idovi Alaminovi, ho nařídila zabít. Tak zůstal králem Granady král Mahomat 
el Esquierdo a v jeho moci uvězněný král Pequeño.“ 200) 

Historiografi e tradičně interpretuje jako důvod tohoto převratu nenávist 
pánů Illory a Guadixu vůči cAlímu al-Amínovi a nízký věk mladého emíra. 
Nikdo se však doposud nepokusil zasadit text do souvislostí s událostmi před-
chozího desetiletí. Ve skutečnosti zde nepochybně došlo ke střetu několika 
elitních rodin o podíl na moci. Když nastoupil Júsuf III., vzal si za manžel-
ku dceru Mufarridže, kterého jmenoval svým hadžibem a jenž měl zřejmě 
velký podíl na výkonu moci. Sňatek se odehrál roku 1408, nejpozději roku 
1409. Když sultán roku 1417 zemřel, stal se jeho nástupcem jeho šestiletý 
syn Muhammad VIII., o jehož matce víme z dochované granadsko-aragonské 
korespondence z období jeho druhé vlády (1427–1429). Jmenovala se Umm 
al-Fath a je možné, že ona byla tou dcerou. Proti tomu hovoří fakt, že žádný 
Mufarridž nikdy nestál na straně této větve nasrovské rodiny. Další dcera Abú 

200) „Yo avedes oído en cómo, después quel rey Yuçaf murió, segund diximos antes desto, quedó 
ende su fi jo pequeño por rey…e con él, por su ayo, el alcaide Alamin, alguacil mayor del dicho 
rey de Granada. E acaeció que un hermano de este rey Yuçaf, padre deste dicho rey de Granada, 
quel dicho rey lo tenía preso en un castillo que dizen Salobreña, e paresce ser que la cabeçera de 
Yllora e la cabeçera de Guadix avían grande enbidia del alcaide Alamín, por tener al rey estava 
por mayor del reino después del rey. E aún dezían que segund su Ley, por tener rey niño que eran 
descomulgados, queste rey no avía sino fasta ocho años. 
Por ende ovieron su fabla vno cómo sacarían al dicho ynfante que estava en Salobreña, que dezían 
Mahomat el Esquierdo. E acordaron de lo yr a ver Salobreña, e desque entraron dentro mataron 
al alcaide que lo tenía preso; e sacáronlo los dichos alcaides é dixéronle que fuese rey, que no tenían 
rey. E al rey plogo dello; e salieron de allí con él, con fasta seiscientos de cavallo, e fuéronse derecho 
en Granada.
E los de la ciduad cerraron las puertas, e fuéronse los mejores dellos a la mezquita, aver su consejo 
sobrello con sus savios. E fallaron que por tener rey chico estavan descomulgados. E por ende acor-
daron de le abrir la puerta, e de lo recevir por rey. E abriéronle las puertas, e fueron el Alhambra, 
e fi zieron llamar al alcaide Alamin. E él respondió de arriba, e demandó seguro al dicho Maho-
mat el Yzquierdo, que venía por rey; e él lo aseguró que lo non matarína.
E por ende, abrióles las puertas del Alhambra, e entró dentro, e luego tomó voz de rey. E prendió 
al dicho rey Pequeño, e al dicho alcaide Alamin. E su muger deste rey Mahomad el Izquierdo, 
por guardar la palabra de su marido, del seguro que fi zo al alcaide Amin, mandólo luego Matar. 
E así quedó por rey de Granada el rey Mahomat el Esquierdo, e en su poder el rey Pequeño preso.” 
Álvar García de Santa María, apud SECO DE LUCENA, Luis. SECO DE LUCENA, Luis. 
Nuevas…, pp. 394–395.
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as-Surúra Mufarridže Zahr ar-Rijád byla manželkou Muhammada IX. Právě 
ona nechala roku 1419 odstranit cAlího al-Amína. Obě rodiny spolu zřejmě 
na počátku vlády Júsufa III. spolupracovaly, k rozepři došlo až po smrti Abú 
as-Surúra Mufarridže roku 1410. Jeho nástupcem na pozici prvního ministra 
se mohl stát některý z jeho synů, nebo už tehdy cAlí al-Amín, který je dolože-
ný ve funkci až v roce 1417.201) Tím, že Abú as-Surúr Mufarridž provdal své 
dvě dcery za nasrovské prince, měl pravděpodobně v úmyslu zajistit trvalý vliv 
pro svou rodinu, která musela být v té době nepochybně provázána i s Banú 
Sarrádž. cAlí al-Amín však uzurpoval moc pro sebe, otupil vliv manželky Jú-
sufa III. (své dcery) a Muhammada IX., zetě Mufarridže, odklidil do bezpečí 
v Salobreñi. Tím si cAlí al-Amín zabezpečil svou moc, jejíž legitimita vycháze-
la od Júsufa III a po jeho smrti od Muhammada VIII. Vzhledem k nízkému 
věku emíra měla neomezený charakter.

Opozici proti jeho vládě netvořil žádný sultán, ale ra’ísové Illory a Guadi-
xu, z nichž jedním byl určitě Júsuf Ibn as-Sarrádž. Druhým mohl být některý 
z potomků Abú as-Surúra Mufarridže, případně dalších rodin „Abencerrajes“. 
Máme doklad, že do Guadixu byl ještě za vlády jmenován na pozici soudce 
Abú Bakr Ibn cÁsim, příslušník jedné z rodin zařazených mezi „Abencerraje-
s“.202) Jejich převrat z roku 1419 mohl být výsledkem dvouletého postupného 
narůstání tlaku a reakcí na něj, nebo naopak vůdci tohoto vzbouření čekali 
dva roky, než získali potřebný počet stoupenců a hlavně granadské právní elity 
pro svou akci. Odstranění cAlího al-Amína se odehrálo tradiční cestou tak, 
že v Salobreñi byl osvobozen princ Muhammad IX. napojený na „Abencer-
rajes“. Za pomocí faqíhů a soudců se podařilo prohlásit Muhammada VIII. 
díky jeho nízkému věku za neschopného vládnout, a titíž spolu s ra’ísi a dal-
šími „Abencerrajes“ mohli holdovat Muhammadovi IX. jako novém emírovi. 
cAlí al-Amín tedy ztratil legitimitu své moci a požadoval záruky, aby mu byl 
zachován aspoň holý život. Dostal je jménem nového sultána. Zřejmě však 
došlo k provedení msty, protože byl odstraněn na příkaz sultánovy manželky 
Zahr ar-Rijád bt. Mufarridž. To dokládá konfl ikt mezi ním a Mufarridži v mi-
nulosti. Tímto převratem se k moci dostali největší a nejmocnější granadské 
rodiny zaštítěné emírem, který na ně byl napojen manželským svazkem. Moc 
granadských rodin vycházela z emíra a z rozsáhlého vlastnictví pozemků, kte-
rým se tyto rodiny vyznačovaly. Události zmíněné v předchozích odstavcích 

201) SALICRÚ I LLUCH, Roser (ed.). Documents…, doc. 8, p. 31: „al noble e amado nuestro 
Himin, alcayt, alguatzir e consellero de nuestro caro amigo el rey de Granada.“

202) PELÁEZ ROVIRA, Antonio. Dinamismo…, p. 111.
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jsou jasným dokladem úpadku moci emírů a postupným nástupem vlády jed-
notlivých rodin elity. Např. za krátké vlády Muhammada VIII. nedošlo k po-
depsání nových mírových smluv s Kastilií a Aragónem. Peláez Rovira za tím 
vidí jasný doklad ústupu panovnické moci na úkor „El consejo del Rey“, kde 
měl vůdčí pozici cAlí al-Amín.203) I to mohlo být jednou z příčin, proč bylo 
sesazení Muhammada VIII. tak pokojné. Jednoduše se prezentovalo lidu, že 
Muhammad IX. zajistí smlouvy o příměří s Kastilií. Avšak zatímco dříve moc 
vycházela od emíra a jeho rady, za vlády Muhammada VIII. se plně dostala 
do rukou jednotlivých mezi sebou soupeřících rodin, jež si rozdělily význačné 
posty, a emír se stal zaštiťující postavou. Sultán nepochybně vliv měl, ale jak 
uvidíme dále, postupně se zmenšoval, přičemž reálná moc byla pouze v rukou 
elity. 

Následující léta až do roku 1427 jsou méně známou epochou. Z docho-
vané granadsko-aragonské korespondence víme, že prvním ministrem, tj. al-
guacilem mayor, se stal Abú al-Hadždžádž Júsuf Ibn as-Sarrádž.204) Nejvyš-
ším soudcem emirátu se stal Abú Bakr ibn cÁsim, jmenovaný do funkce 6. 
listopadu 1421. Dále se na vládě účastnil Muhammad Ibn as-Sarrádž. Jelikož 
nedocházelo k souvislejším vojenským akcím, neznáme jako v předchozích 
letech jména qá’idů granadského vojska a dalších ra’ísů jednotlivých granad-
ských pevností, stejně jako většiny granadských dvořanů. Zajímavé je, že seni-
or rodiny al-Amín Sacíd vykonával funkci vyslance ke kastilskému dvoru i za 
vlády Muhammada IX., což dokládá listina z roku 1424, kde je uveden jako 
„alfaqueque mayor“, tj. vezír odpovědný za “zahraniční politiku”.205) V emi-
rátu i nadále existovala opoziční skupina, jak dokládá nábožensky motivované 
povstání proti centrální vládě v Almeríi, která se na určitý čas dostala zcela 
mimo kontrolu granadské centrální moci a muselo se proti ní vojensky za-
sáhnout.206) Další povstání, jehož datace je však obtížnější, proběhlo přímo 
v hlavním městě.207) Jeho hlavním protagonistou byl Júsuf al-Mudadždžán a, 

203) Ibidem, pp. 118–123.

204) SALICRÚ I LLUCH, Roser (ed.). Documents…, doc. 93, p. 122: „Al amado e devoto 
nuestro Iuçeff  Abençcerach, algutzir mayor del muy alto rey de Granada, nuestro muy caro ami-
go.“

205) SALICRÚ I LLUCH, Roser (ed.). Documents…, doc. 105, pp. 137–138.

206) VIDAL CASTRO, Francisco. Historia…, pp. 156–157.

207) Milouda Charouiti Hasnaoui umísťuje povstání do období první vlády, zatímco Sálih 
Džarrár do druhé. 
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stejně jako předchozí povstání, ho vládnoucí elita potlačila.208) O opozici vůči 
Abencerrajes z elitních rodin máme pouze sporé informace z granadsko-ara-
gonské diplomatické korespondence. Starší historiografi e tvrdila, že po roce 
1419 se do čela opozice postavil Ridwán Bannigaš, avšak toto tvrzení nelze 
doložit žádným dochovaným pramenem a jedná se pouze o výmysl historiků. 
Z dopisů známe pouze některá jména bývalých stoupenců cAlího al-Amí-
na a sesazeného Muhammada VIII., jenž byl uvězněn prozatím v Salobreñi. 
Centrem opozice by mohla být Almería, jak by nasvědčovalo povstání „san-
to moro“ a také granadsko-aragonská korespondence.209) Z několika listin 
z roku 1425 se dozvídáme o několika Granaďanech, kteří toho roku dostali 
možnost se vrátit z emigrace. Známe také jména dvou prvních ministrů druhé 
vlády Muhammada VIII. (1427–1429). Bližší podrobnosti, např. jaké funkce 
zastávali, z jakých byli rodin, nejsou známy, ale určitě mezi nimi existovalo 
nějaké pouto vzájemných vztahů, buď rodinných nebo funkcionálních a ur-
čitě měli nějaký význam pro vládnoucí elitu a emíra. Zajímavou informaci 
obsahuje dopis, který zaslal Alfons el Magnánimo, aragonský a sicilský král, 
Joanu Mercaderovi, baile general valencijského království, v němž se říká „Již 
je nám známo, že kvůli nějakým sporům a neshodám, které jsou mezi některými 
maurskými pány Granadského království, jejich syny a služebníky, opustili svou 
vlastní zemi a hledají útočiště v ostatních královstvích a jim cizích místech.“210) 
Je to jediný doklad existence určitých rozepří mezi příslušníky granadské elity, 
tedy těch, které autor listu pojmenoval jako „maurští páni“ („moros cavallers“). 
Jmenovitě se v dokumentech uvádějí tito: „…l’alcalde Mahomet Ben Helel…
Cassim Cabrero, Mahomat Gumeri, Çaydi Cosinero, Rafe ben Saqui, Hamet 
Muaden, Çayt Hage, Mobarich Abuy, Maza Mançor, Abdalla Bargi, Mahomat 
de Muça, Ali Aliaçar, Trujani Azmet, Muça Maçot, Allepeci Mahomat, su fi llo, 
moros familiares e sevidores suyos.“211) Další dochovaný dokument je zajímavý 
tím, že z vyslance granadského krále z předchozího dopisu Mahomata ben 

208) CHAROUITI HASNAOUI, Milouda. Nuevos datos sobre los últimos nasríes ex-
traídos de una fuente árabe: Džunnat al-ridá de Ibn cÁsim. In: al-Qantara XIV, 1993, 
pp. 472–474.

209) SALICRÚ I LLUCH, Roser (ed.). Documents…, doc. 82, p. 110.

210) „Ja crehem sapiats com, per alguns debats e dissencions qué son entre alguns moros cavallers 
del regne de Granada…lurs moços o servidors, lexar la pròpria lur pàtria e cercar refugi en altres 
regnes e parts a ells estranys.“ Ibidem, doc. 122, p. 156.

211) Ibidem, doc. 119, p. 153.
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Helel (Muhammad b. Hilál), se stal „alcaydum maiorem“ a jsou uvedena další 
jména: „..ac Mucliç ben Hiliel, Çarim ben Fucen, Mahomet ben Huçen, Abul-
cacim ben Mahomet, Abulçacen ben Mahomet, Mhamat Hatjetg, Mahamet Za-
mbi, Mubarich Himobarich, Abdalla Alconizar, Mahamat Aben Muçe, Maha-
met Alaçeri, Mahamet Alfaqui, Halib Alcubbi, Maçot Alapiç, Mahamat Alapiç, 
saracenos regni Granate, una cum Ffaat, Mahamet, Yuçef, Mahomat, Hamet, 
famulis vestris…“ s tím, že po dobu následujících tří měsíců mohou volně 
projít buď do Granady nebo do Barbarie, tj. do Maghribu.212) První dopis 
je datovaný 26. října 1425, druhý 12. listopadu 1425. Jaký byl osud těchto 
„caballeros“, však nevíme. Dokud nebudou objeveny další prameny, zůstanou 
skutečné důvody rozepří neznámé.

2.2 Nejasné panování Muhammada VIII., 

úloha elit při návratu Muhammada IX. 

a povstání Júsufa Ibn al-Mawl (1427–1432)

Roku 1427 došlo k novému střetu jednotlivých skupin elity, na trůn 
v Alhambře se vrátil Muhammad VIII. Salicrú tvrdí, že Ibn ćÁsim narozdíl 
od ostatních o tomto povstání mlčí, z toho důvodu, že se jednalo o návrat 
legitimního panovníka, a proto nechce zmiňovat nelegitimní povstání Mu-
hammada IX. ani pozdější zavraždění Muhammada VIII. a prince cAlího.213) 
Z křesťanských pramenů máme jen sporé informace od Álvara Garcíi de Santa 
María a z dokumentů murcijského království, v nichž se zmiňuje, že „…něja-
ké pohyby, které nyní znova nastaly v Granadě, zvláště protože se říká, že někteří 
povstali proti králi Maomadovi ve prospěch jeho synovce, syna druhého…“214) Za 
sesazením tedy stála jedna skupina granadské elity. To je však jediná informa-
ce, kterou máme k dispozici. Dlouho bylo též neznámé datum této událos-
ti. Nejprve byla situována na konec roku 1427, později jej Torres Fontes na 

212) Ibidem, doc. 121, p. 155.

213) SALICRÚ I LLUCH, Roser. El sultanat…, p. 213.

214) „…algunos movimientos que agora nuevamente an acaescido en Granada, especialmente 
porque diz que algunos se levantaron contra el rey Maomad en favor de otro su sobrino, fi jo del 
otro…“ TORRES FONTES, Juan. Nuevas noticias acerca de Muhammad VIII „El Pequeño“, 
rey de Granada. In: Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos IX, 1960, pp. 131–132.
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základě dokumentů z Murcie posunul již na jeho počátek.215) Přesné datum 
známee z granadsko-aragonské korespondence, v níž Muhammad VIII. infor-
muje aragonského krále Alfonsa, že 9. ledna 1427 získal trůn nazpět.216) 

Jak bylo uvedeno výše, není známo, kdo Muhammada VIII. osvobodil 
a dosadil zpátky na trůn.217) O příslušnících jednotlivých rodin z doby jeho 
vlády máme minimální informace a netušíme, jaký měly vliv na tehdejší vlá-
du.218) Trochu lépe jsou známy granadsko-aragonské vztahy a čemu se prameny 
nejvíce věnují, je způsob návratu Muhammada IX. Ze známých osob se setká-
me pouze se Sacídem al-Amínem, jak jinak než v diplomatických službách.219) 
Ze dvou dopisů také známe jméno prvního ministra, jimž byl „…náš milý qá‘id 
Çalit, algotzir mayor granadského krále.“220) a jméno dalšího ministra „…náš 
milý qá‘id Mançor Alazach, alguazir granadského krále…“221) Historici oba na-
zývají prvními ministry (alguacil mayor), avšak u druhého to není doložené. 
V listu je titulován pouze jako vezír (alguazir). Z pozdějších kronikářských 
záznamů víme, že určitou pozici musela mít palácová garda, v jejímž čele stál 
v předchozí kapitole zmíněný Gilayre.222) Z dalších dopisů vyplývá, že jistou 
moc měla také matka sultána Umm al-Fath, která vedla vlastní diplomatickou 

215) Ibidem, pp. 131–133.

216) SALICRÚ I LLUCH, Roser. El sultanat…, pp. 215–217. 

217) Antonio Peláez Rovira zde vidí analogii s osovobzením jeho otce Júsufa III. ze Salobreñi. 
Viz PELÁEZ ROVIRA, Antonio. El dinamismo…, p. 159.

218) Dřívější historiografi e, jak bylo uvedeno v první kapitole, ztotožňuje tuto dobu s Rid-
wánem Bannigašem a jeho staví do čela skupiny proti Muhammadu IX. a dělá z něj prvního 
ministra. Jak bylo uvedeno výše, tuto skutečnost nelze doložit žádnými prameny. Staré líčení 
viz SECO DE LUCENA PAREDES, Luis. Muhammad IX: Sultán de Granada. Granada, 
1978, pp. 39–51.

219) ABELLÁN PEREZ, Juan (ed.). Documentos…, pp. 393–394.

220) „…amado nuestro alcyat Çalit, algotzir mayor del rey de Granada.“ Dopis z 12. září 1427. 
Viz SALICRÚ I LLUCH, Roser (ed.). Documents…, doc. 159, pp. 198–199.

221) „…amado nuestro alcayt Mançor Alazach, alguazir del rey de Granada…“ Dopis z 3. úno-
ra 1428, Ibidem, doc. 169, pp. 208–209.

222) SANTA MARÍA, Alvar García de. Crónica de…, p. 279.
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korespondenci s aragonským dvorem a královnou Marií.223) Jako kapitány 
granadského vojska uvádí Seco de Lucena prince Sacda a Júsufa. Avšak s dru-
hým se později setkáváme v čele vojsk strany Muhammada IX. Nepochyb-
ně se jedná o další nesprávnou interpretaci španělského arabisty.224) Poslední 
zprávou je dopis ze 13. listopadu 1427, v němž Muhammad VIII. píše do 
Kastilie, že „…jmenovali jsme qá’idem vaší oblasti znamenitého qá’ida… Abú 
al-Qásima, syna váženého šejcha Abú cAbd Alláh Muhammad al-Bádží…“225) 
Nepochybně za ním také musela stát rodina Ibn al-Mawl a an-Nadždžár, jak 
by napovídaly události z let 1431–1432.

Daleko více informací máme o činnosti „Abencerrajes“ a návratu Mu-
hammada IX. na trůn, jenž po nástupu svého synovce uprchl do Tunisu na 
dvůr hafsovského sultána Abú Fárise. Následovali ho i jeho stoupenci z gra-
nadské elity, jak dokládá dopis z 6. října 1427, v němž jim poskytuje Alfonso 
povolení přeplavit se z Valencie do Tunisu.226) V dalším listu z 9. října 1427 
informuje Alfonso Magnánimo Muhammada II., vládce Tlemcenu o těchto 
uprchlících a žádá ho, aby je nechal žít na svém území mezi souvěrci. „S Ab-
delmuminem, alcaytem major města Granada, a Mahomatem a Abduramenem, 
bratry, a Mahomatem a Alim, jejich syny, a dalšími uprchlými maury z Gra-

223) SALICRÚ I LLUCH, Roser. La corona de Aragón y los nazaritas en el segundo reina-
do de Muhammad El Pequeño (1427–29). In: SEGURA ARTERO, Pedro (ed.). Actas del 
Congreso „La frontera oriental nazarí como sujeto histórico (s. XIII-XVI)“, Lorca-Vera, 22 a 24 
de noviembre de 1994. Almeria, 1997, p. 202; doc. I, p. 208.

224) SECO DE LUCENA PAREDES, Luis. Muhammad IX…, pp. 41–42.

225) „…hemos nombrado alcaide de vuestro lugar al alcaide excelente…Abú l-Qásim, hijo del 
jeque ilustre…Abú cAbd Alláh Muhammad al-Bádží…“ PELÁEZ ROVIRA, Antonio. El di-
namismo…, pp. 163–164.

226) „…Nos, Alfonsus…tenore presentis in nostra regia bona fi de guidamus assecuramus et af-
fi damus vos, devotos nostros Abdelmumin, alcaytum maiorem civitatis Granate, Mahomat et 
Abduramen, fratres, et Mahomat et Ali, fi lios dicti alcayti, necnon Halli, Mahomat ben Muça. 
Ali Megdi, Azahin Mahaluf, Mahomat Aben Yaharon, Abdurahamen Azcuri, Çayde Azcuri, Ali 
Yabeni, Cilimen Buquer, Maçot Yusef Aben Ali, Yusef Sucuri, Mahomat Elbegi, Cacin Abdalla, 
Ali Lopo, Mahomat Yaeni et Ali Yabeni, sarracenos regni Granate pronunc in civitate Valentie 
residentes, ita quod huiusmodi perdurant guidatico et salvo conductu possitis e libere valeatis salve 
pariter et secure ac sine iniuria, noxia, novitate seu damno aliquali, cum omnibus et singlusi 
rebus et bonis vestris cuiuscumque fuerint maneriei seu valoris, a dicta civitate Valentie tradere et 
abire ac ad regnum Tunisii seu alias quasis partes Barbarie pro vestro libito vos conferre cum qua 
volueritis navi etiam seu navili.“ SALICRÚ I LLUCH, Roser (ed.). Documents…, doc. 163, 
p. 203.
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nadského království, kteří so dostavili k vám a do vašeho království, aby nalezli 
útočiště a žili mezi lidmi vaši sekty…“227) Oba tyto listy jsou dokladem, že 
v Granadě nešlo o spor emírů, ale konfl ikt jednotlivých součástí elity. Vidíme, 
že sesazeného sultána do Afriky následovalo velmi mnoho granadských pánů, 
vedených vysoce postaveným qá‘idem Granady, včetně pěti příslušníků jedné 
význačné rodiny. Zároveň to dokládá, že po nástupu Muhammada VIII. do-
šlo k vystřídání představitelů jedněch elit za představitele dalších elit stojích 
za novým emírem a jeho uchopením moci.

Další zprávy o činnosti „elit Muhammada IX.“ máme až z listopadu roku 
1428, kdy se na kastilský královský dvůr dostavil Júsuf Ibn as-Sarrádž, bývalý 
první ministr Muhammada IX.: „V měsíci listopadu tohoto roku přijel s třiceti 
jezdci do města Lorca maurský pán, kterého nazývají Yuza Abençarrax. Byl algu-
acil a velký chráněnec granadského krále Mahomada Abennatara, el Ezquierda, 
který byl vyhnán z království nyní vládnoucím granadským králem Mahomatem 
el Pequeño. Přijel ke králi [Juan II.] pobývajícím toho času v Illescas a utíkal od 
krále Pequeña. Přijel s ním ve službách krále [Juana II.] Lope Alfonso de Lorca, 
který býval pánem a jedním z regidorů města Murcia, rozuměl arabsky. Králem 
byli přijati dobře. Souhlasil vyslat oba dva k tuniskému králi, kterého nazývají 
Abuferriz, aby mu řekli, ať pošle do Granadského království krále Mahomata, el 
Ezquierda, svého příbuzného, který k němu přišel, když ho vyhnali z království. 
On [Juan II.] ho podpoří, aby získal své království. Toto přikázal král Lopemu 
Alfonsovi, aby řekl za jeho stranu jako jeho Vyslanec tuniskému králi, pro což 
mu přikázal dát zplnomocnění.“228) Júsuf Ibn as-Sarrádž prchal z emirátu na 

227) „Com Abdelmumin, alcayt major de la ciutat de Granada, ab Mahomat e Abduramen, 
frares, e Mahomat e Ali, fi lls seus, e altres moros foragitats del regne de Granada, vagen de 
present a vós e vostre regne per haver refugi e habitar entre gents de vostra secta…“ SALICRÚ 
I LLUCH, Roser (ed.). Documents…, doc. 164, p. 204. 

228) „En el mes de Noviembre de este año vino á la villa de Lorca un caballero mor que llamaban 
don Yuza Abençarrax, con treinta de caballo. Fuera alguacil é mucho privado del Rey de Grana-
da Mahomad Abennatar, el Ezquierdo, que fuera echado del reino por el Rey de Granada don 
Mahomat el Pequeño, que agora regnaba, é vínose para el Rey que estaba en Illescas á lá sazon 
fuyendo del Rey Pequeño. Vino con él, por facer servicio al Rey, Lope Alfonso de Lorca, que era ca-
ballero, é uno de los Regidores de la ciudad de Murcia, é entendía la lengua arábiga, é fueron bien 
rescibidos por el Rey. Acordó de enviar entrambos al Rey de Tunez, que llamaban Abuferriz, á le 
dezir que en viase al reino de Granada al Rey don Mahomat, el Ezquierdo, su pariente, que á él 
se fuera cuando le echaran del reino, qu él le daría favor para que cobrase su regno. É esto mandó 
el Rey á Lope Alfonso que dijese de su parte, como su Embajador, al Rey de Tunez, para lo cual le 
mandó dar su carta de creencia.“ SANTA MARÍA, Alvar García de. Crónica de…, p. 30.
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území Juana II., aby získal podporu pro návrat Muhammada IX. z tuniské-
ho exilu. Z daného textu víme, že pobýval v emirátu a nyní byl na útěku 
před Muhammadem VIII. a jeho stoupenci. Byl qá’idem ve Vere, pohraniční 
provincii s Murcií, kam byl pravděpodobně poslán, aby nemohl ovlivňovat 
dění v hlavním městě.229) Od Álvara Garcíi a z diplomatické korespondence 
víme, že při znovunastolení Muhammada IX. se angažovali vedoucí předsta-
vitele „Abencerrajes“ a bylo dílem granadské elity. Ladero Quesada vidí v těch 
„treinta de caballo“ vedoucí představitlé rodin „Abencerrajes.230)Historikové 
poukazují také na fakt, že podporou snah Júsufa Ibn as-Sarrádže se kastilský 
král Juan II.231) očividně snažil destabilizovat emirát.232) Spojily se zde tedy 
dva faktory: zahraniční pomoc a zřejmě dostatečná síla „Abencerrajes“ pro 
návrat sesazeného sultána. Kromě kastilského panovníka vystupují na povrch 
i zájmy aragonského království. Z listiny ze 13. května 1429 se dovídáme zají-
mavou informaci, že král Alfonso poskytl Júsufovi a jeho doprovodu 100 zla-
tých fl orénů k uhrazení nákladů na cestu do Tunisu.233) S ním poslal Juan II. 
Lopeho Alfonsa de Lorca jako ofi ciálního vyslance k tuniskému vládci. O ces-
tě, kterou vykonal Júsuf Ibn as-Sarrádž s kastilským doprovodem hovoří dále 
Álvar García de Santa María: „Když přijeli do Tunisu, přednesl Lope Alfonso své 
poselství a [Abú Fáris] jím byl velmi potěšen, protože ho velmi tížila újma, kterou 
utrpěl král Ezquierdo, jeho příbuzný, a tožil, aby se znovu stal králem. Současně 
nařídil, aby se dali do díla. Vyjel z Tunisu král Ezquierdo až s třemi sty maury 
na koních a dvěma sty pěších. Nejvíce z nich pocházelo z Granadského království, 
kteří se za ním přesunuli. Přijel s ním Lope Alfonso, s nímž tuniský král poslal 
králi dar, jemný lněný a hedvábný oděv, vonné koření, pižmo, jantar a další věci. 
Takto jeli africkou zemí sedmdesát dní, až přijeli do jednoho města Tremcenského 
království nazývaného Orán. Poté se nalodili a připluli na pobřeží Very, které je 

229) PELÁEZ ROVIRA, Antonio. El dinamismo…, p. 169.

230) LADERO QUESADA, Miguel Ángel. Las guerras…, p. 32.

231) Jeho biografi e viz PORRAS ARBOLEDAS, Pedro A. Juan II.: 1406–1454. Palencia, 
1995.

232) TORRES FONTES, Juan. Las relaciones castellano-granadinas, 1427–1430. In: SE-
GURA GRAIÑO, Cristina (ed.). Relaciones exteriores del reino de Granada: IV Coloquio de 
historia medieval andaluza. Almería, 1987, pp. 97–102.

233) SALICRÚ I LLUCH, Roser. La corona…, doc. IV, p. 210.



2. GRANADSKÉ ELITY A JEJICH PŮSOBENÍ DO ROKU 1453



v Granadském království, kde byl tento král Mahomad, el Ezquierdo, velmi dobře 
přijat za krále.“234)

Podařilo se tedy zajistit podporu hafsovského vládce, současně poskytl 
zřejmě i nějaké muže. Zajímavá je informace o jeho příbuzenství s Muham-
madem IX. Autor této práce se domnívá, že Abú Fáris provdal jednu ze svých 
dcer za nasrovského emíra. Sesazený sultán se tedy se zahraniční podporou 
a s „Abencerrajes“ vylodil ve Vere, jež se měla stát východiskem pro znovuna-
stolení emíra. Návrat na území emirátu se odehrál v roce 1429 někdy mezi 
červencem a říjnem.235) Doplňující informace k této akci poskytují aragonské 
dokumenty. Podle nich víme, že Muhamad Ibn as-Sarrádž byl připraven odjet 
do Tunisu v polovině května 1429 spolu s dalšími 45 osobami. Alfonso Mag-
nánimo vydal ochranný list umožňující jim bez jakýchkoliv omezení odejít 
do Tunisu a zpět po dobu 14 měsíců.236) Ve stejný den též vydal ochranný list, 
v němž dovoloval Muhammadu IX. („Mahomat Aben Naçar, dříve král Gra-
nady, toho času pobývající v Tuniském království…“)237) vylodit se po dobu ná-
sledujícíh 14 měsíců na katalánsko-aragonském území, připlout na jakékoliv 
lodi se všemi svým stoupenci („Náš vzácný, zajišťujeme a provedeme vás a vaše 
jmenované qá’idy, příbuzné a sluhy a každého jednoho z nich, vrátit se odtamtud 
během výše zmíněného času.“).238) Ten samý den vydal ještě další dva listy, ten-
tokráte na dobu 6 měsíců, s týmž zněním, adresované „…Mahoma Abença-
lema, qá’id Lauzu a Abulcaçim Abendalam, qá’id Mujáquaru, mauři, pánové 

234) „Allegados á Tunez, é propuesta por Lope Alfonso su Embajada, hobo gran placer con ella, 
porque le pesara mucho del daño que rescibiera el Rey Ezquierdo, su pariente, é cobdiciaba que 
fuese tornado en su estado; é presentamente adereszó como se pusiese en obra, é partió de Tunez 
el Rey Ezquierdo con fsta trescientos moros de Caballo, é doscientos de pie. Los más de éstos eran 
del regno de Granada, que á él se pasaran. É vino con él Lope Alfaro con el cual el Rey de Tunez 
envió al Rey presente de ropa delgada de lino é de seda, é sahumerios, é almizque, é alambar é de 
otras cosas. De esta manera vinieron por tierra de Africa sesenta jornadas, fasta que llegaron á una 
ciudad del reino de Tremcen que dicen Orán, é dende embarcaron é llegaron á la playa de Vera, 
que es del regno de Granada, donde este Rey don Mahomad, el Ezquierdo, fué bien rescibido é por 
Rey.“ SANTA MARÍA, Alvar García de. Crónica de…, pp. 30–31.

235) SALICRÚ I LLUCH, Roser. La corona…, p. 205.

236) SALICRÚ I LLUCH, Roser (ed.). Documents…, doc. 188, pp. 228–229.

237) „Mahomat Aben Naçar, olim rey de Granada, resident de present en el regno de Túniz…“ 
SALICRÚ I LLUCH, Roser. La corona…, p. 206; doc.V, pp. 210–211.

238) „Car nós asseguramos e guiamos a vós e a los ditos vuestros alcaydes, familiares e servidores, 
e cada uno d’ellos, inde stando e tornando durando el tiempo sobredito.“ Ibidem.



2. GRANADSKÉ ELITY A JEJICH PŮSOBENÍ DO ROKU 1453



z Granadského království, kteří míní jít za tuniským králem…“239) Z dalšího 
dokumentu opět ze 14. května 1429 se dozvídáme podrobnosti o jejich ces-
tě do Tunisu, která měla vést nejprve na Mallorcu a poté zamířit do Afriky. 
Stejnou cestou se měl na Pyrenejský poloostrov dostat i Muhammad IX.240) 
Poslední informací je dokument, v němž aragonský král nařídil zaplatit 250 
zlatých aragonských fl orénu Antoni Marquetovi, na jehož lodi se měli dostat 
výše uvedení granadští páni do severní Afriky.241)

Z uvedených skutečností vyplývá, že návrat Muhammada IX. byl velkou 
politickou hrou několika stran. Ve starších historiografi ckých pracích se uvá-
dělo, že Muhammad VIII. udělil milost „Abencerrajes“.242) Z dnešního stavu 
pramenů víme, že jejich vůdce Júsuf Ibn as-Sarrádž musel pobývat na území 
emirátu v roce 1428. Co ho vedlo k jeho cestě do Kastilie však netušíme. 
Spustila však očividně vlnu nejrúznějších událostí. Jako celek nám zde vystu-
puje jedna skupina granadské elity operující jednotně s jasným cílem navrátit 
Muhammada IX. na trůn. Využívá k tomu jak představitelů Kastilie, tak Ara-
gónu. Ti však nepochybně měli své vlastní cíle vycházející z jejich tehdejšího 
vzájemného konfl iktu. Aragón se dozajista snažil oslabit pozici Kastilie tím, že 
by rozpoutal nový konfl ikt v emirátu. 243)

„Abencerrajes“ s Muhammadem IX. se tedy někdy před 18. říjnem 1429 
vylodili ve Vere a odtud začali s postupným obsazováním emirátu: „Jakmile 
se vědělo v Almeríi, místě Granadského království, že král Izquierdo pobývá ve 
Vere, vzkázali mu, aby tam přišel, že by ho přijali za krále a tak se stalo… Když 
se toto dozvěděl král Pequeño, poslal proti němu Infanta244) svého bratra s téměř 
sedmi sty jezdci. Přijeli až na dohled druhým, a tak viděni přešly dvě třetiny od 
krále Pequeña ke králi Ezquierdovi a ti zbylí se obrátili na útěk do Granady. Kral 

239) „…don Mahoma Abençalema, alcayde de Lauz e Abulcaçim Abendalam, alcayda de 
Mujáquar, moros, cavalleros del regno de Granada los quales entienden ir al rey de Túniz…“ 
Ibidem.

240) SALICRÚ I LLUCH, Roser (ed.). Documents…, doc. 189, pp. 229–230.

241) SALICRÚ I LLUCHU, Roser. La corona…, pp. 206–207; SALICRÚ I LLUCH, Roser 
(ed.). Documents…, doc. 186, pp. 226–227.

242) ARIÉ, Rachel. El reino…, p. 62.

243) Domněnky, proč to tak bylo, viz PELÁEZ ROVIRA, Antonio. El dinamismo…, 
p. 181.

244) Princ cAlí ibn Júsuf III.
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Ezquierdo vyjel z Almeríe do Guadixu a ten se mu vzdal. Potom jel do města 
Granady a byl její větší částí přijat za krále, kromě krále Pequeña a jeho stoupen-
ců, kteří se opevnili v Alhambře, která je jednou z pevností, aby se tam bránili. 
Král ezquierdo založil své ležení v alcazaru zvaném Arabita, který je nedaleko 
od Alhambry. Zatímco pobýval v tomto ležení, Gibraltar, Málaga, Ronda a další 
místa Granadského království mu slíbily poslušnost a přijali ho za krále. Králi 
Pequeñovi zbývala pouze už jen Alhambra.“245) Na stranu Muhammada IX. se 
nejprve tedy přidala Almeríe, následoval Guadix, což není překvapující po-
kud si uvědomíme, že jeden z vůdců povstání z roku 1419 byl qá’idem právě 
v tomto městě. Muhammad VII. se pokusil zakročit, ale většina jeho vojska 
v bitvě dezertovala, což jen dokazuje silnou pozici stoupenců al-Ajsara v emi-
rátu. Postupně se přidal celý zbytek emirátu až na Alhambru na jeho stra-
nu. V té se nacházel Muhammad VIII. se zbytkem svých stoupenců (nejvýše 
500 lidí).246) Z vlastní Granady se stalo bojiště, jak informuje Garci Sánchez: 
„V tomto roce byli v Granadě dva králové, jeden ve městě a druhý v Alhambře 
a bojovali mezi sebou. Ten, který držel Alhambru, byl král Mozo a byl v přízni 
kastilského krále, a tomu který byl ve městě, říkali Yzquierdo.“247) Nemáme žád-
né informace o hafsovských či aragonských jednotkách ve vojsku Muham-
mada IX., a tak se Peláez Rovira domnívá, že veškerá tíha akce spočívala jen 

245) „Luego que se supo en Almería, lugar del reino de Granada, que el Rey Ezquierdo era en 
Vera, enviáronle decir que se fuese para allá, é que lo rescibieron por Rey, é así se fi zo… Sabido 
esto por el Rey Pequeño, envió contra él un Infante, su hermano, con fasta setecientos de caballo, 
é llegaron fasta se ver los unos con los otros, é así vistos, pasaron los dos partes del Rey Pequeño 
al Rey Ezquierdo, é los tornáronse fuyendo á Granada. Partió el Rey Ezquierdo de Almería para 
Guadix, é diósele. Dende fué á la ciudad de Granada, é fué por los más de ella rescibido por Rey, 
salvo que el Rey Pequeño é los de su parte se alzaron en el Alhambra, que es una fortaleza, por se 
defender ende, é el Rey ezquierdo asentó su Real en un Alcázar que dicen el Arabita, que estaba 
cerca del Alhambra. É estando en este Real, Gibraltar, é Málaga, é Ronda, é todos los otros lugares 
del reino de Granada le enviaron obedescer é rescibir por Rey, é al Rey Pequeño non quedaba ya 
sino el Alhambra.“ SANTA MARÍA, Alvar García de. Crónica de…, p. 31.

246) PELÁEZ ROVIRA, Antonio. El dinamismo…, p. 180.

247) „En este año avía dos reyes en Granada, uno en la ciudad y otro en el Alhambra, y guer-
reábanse el uno al otro. Y el que ostaba en el Alhambra el rey Mozo, y éste avía favor del rey de 
Castilla; y el que estaba en la ciudad decían el Yzquierdo.“ CARRIAZO, Juan de Mata (ed.). 
Los Anales de Garci Sánchez, jurado de Sevilla. In: Anales de Universidad Hispalense XIV, 
1953, p. 26.
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na stoupencích Muhammada IX. v emirátu, tj. „Abencerrajes“.248) O pomoci 
Abú Fárise nasvědčují kromě Santa Maríi ještě arabské prameny.249) Muham-
mad VIII. se vzdal na začátku roku 1430 a byl uvězněn spolu se svým bratrem 
cAlím v Salobreñi. Přesnou dataci této události však neznáme. Júsuf Ibn as-
Sarrádž se též vrátil do svého úřadu prvního ministra.250)

Na počátku dubna se setkalo šest stoupenců Muhammada VIII. s kastil-
ským králem Juanem II. a předali mu dopisy, v nichž ho Muhammad VIII. 
informoval o své situaci a žádal o pomoc. Král mu ji neodepřel a doufal, že 
posílí rozepře v emirátu. Velice dobře vyjádřil Ladero Quesada: „Kastilští vlád-
ci pomohli Muhammadovi IX. bez toho, aby se zcela odvrátili do jeho rivala. Pro-
váděli tedy politiku, při níž využívali vnitřních dynastických sporů.“251) Ve stejné 
době dorazilo poselství stoupenců Muhammada IX., vedených Ibráhímem 
Ibn cAbd al-Barr, aby vyjádřilo vděk za pomoc, informovalo ho o vítězství 
a nabídlo mu pomoc v dynastických bojích proti Navaře a Aragónu.252) Král 
s nimi nazpět poslal svého vyslance Luise Gonzáleze de Luna s požadavky, za 
nichž by mohlo být uzavřeno příměří. Ty byly pro „Abencerrajes“ a Muham-
mada IX. naprosto nepřijatelné, jak kvůli výši požadovaných „parias“, tak 
především kvůli podmínce, aby byli propuštěni všichni křesťanští zajatci (tj. 
otroci) nacházející se na území emirátu.253)

V dostupném pramenném materiálu se velice často setkáme s vyjmenová-
váním stoupenců Muhammada IX. U přívrženců jeho rivala se však s něčím 
podobným nesetkáme. Nasvědčovalo by to tomu, že představitelé jednotli-
vých granadských rodin měli opravdu výjimečné postavení a velký podíl na 
moci al-Ajsara. Na druhé straně však události následujících let dokazují pře-
trvávající silné postavení opozičních elitních skupin. Víme, že do jejich čela 

248) PELÁEZ ROVIRA, Antonio. El dinamismo…, p. 176.

249) „Poté mu pomohl v jeho nárocích na granadský trůn, když mu poskytl silné vojsko, znač-
né peníze, jezdectvo a zbraně. Potom ho nechal jít do al-Andalusu. Zůstal v Granadě dokud 
nezemřel Abú Fáris.“ Taghribardi. Minhal. Apud SECO DE LUCENA PAREDES, Luis. 
Nuevas…, p. 391.

250) CARRIAZO Y ARROQUIA, Juan de Mata (ed.). La historia…, p. 38.

251) LADERO QUESADA, Miguel Ángel. Las guerras…, p. 32.

252) CARRIAZO Y ARROQUIA, Juan de Mata (ed.). La historia…, p. 38. VIDAL CAST-
RO, Francisco. Historia…, p. 160.

253) GUZMÁN, Fernán Peréz de. Crónica…, pp. 483–484.
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se postavil Gilyare a jejich páteř tvořili renegáti, tj. nepochybně příslušníci 
palácové gardy sesazeného Muhammada VIII.254) V pramenech se však ne-
setkáme se žádným příslušníkem velkých rodin, pokud nepočítáme Júsufa 
Ibn al-Mawl, který se stal jejich kandidátem na nasrovský trůn po zavraždění 
Muhammada VIII. a prince cAlího. Už tento fakt, že opoziční „elity“ neměly 
žádného sílnějšího a legitimnějšího kandidáta, nasvědčuje značnému oslabe-
ní jejich pozice. Naopak pozice elitních rodin zaštítěných al-Ajsarem byla 
velmi silná. Kontrolovay svého vládce a další dva prince, Júsufa Ibn Ahmada 
„El Coxo“ a Sacda b. cAlího. V té době vstoupil do hry další faktor v podobě 
změny orientace kastilské zahraniční politiky. Po dvaceti letech opakovaně 
prodlužovaných smluv o příměří se rozhodl Juan II. pod vlivem svého rádce 
Condestabla Álvara de Luny255) k novému vojenskému tažení proti granad-
skému emirátu po vzoru Fernanda Antequerského. 

Celé události z let 1430–1432 musíme tedy chápat nejen jako souboj 
elit Muhammada IX. a jeho odpůrců, ale hlavně jako mocenskou zahranič-
ně-politickou hru Juana II. a Álvara de Luny, kteří hodlali využít rozbrojů 
mezi grandskými pány ve svůj vlastní prospěch. Oba jmenovaní se rozhodli 
především co nejvíce oslabit pozici strany Muhammada IX. a tím si usnadnit 
chystaná vojenská tažení. Podařilo se jim zajistit, aby se ani merínovský ani 
hafsovský vládce nezapojili do války a neposlali kromě diplomatické podpory 
žádnou jinou.256) Tím zůstali „Abencerrajes“ izolováni a museli se spolehnout 
jen na své lidské a materiální zdroje. Co se týče vztahu elit a nasrovské vlád-
noucí dynastie, jsou události let 1431–32 dokladem o nezbytnosti existence 
nasrovského prince pro zaštítění jakýchkoliv snah skupiny, která co se snažila 
získat určitou kontrolu nad emirátem. Zároveň dokládají, že jedna ze skupin 
byla příliš slabá na to, aby dokázala účinně vzdorovat druhé bez zahraniční 
pomoci. Toto období je charakterizováno mnoha vojenskými akcemi, které 

254) SANTA MARÍA, Alvar García de. Crónica de…, p. 279.

255) Jeho biografi e viz ROUND, Nicholas. Th e greatest man uncrowned: A study of the fall of 
don Alvaro de Luna. London, 1986. PASTOR BODMER, Isabel. Grandeza y tragedia de un 
valido la muerte de Don Alvaro de Luna. Madrid, 1992.

256) ARIÉ, Rachel. El reino…, p. 63.
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zde však pro nedostatek místa nebudou popsány blíže.257) Podstatné je to, že 
skupina bývalých stoupenců Muhammada VIII. podnikla nový pokus získat 
moc v emirátu. Využila vojenské podpory kastilského krále jak proti „Aben-
cerrajes“, tak k vyvolání nespokojenosti prostého obyvatelstva. Chtěla si ho 
získat na svou stranu zárukou smlouvy o příměří, která by zaručila neútočení 
na granadské území a zabránila dalšímu plenění.

Jak bylo uvedeno výše, v čele protistrany „abencerrajes“ stál Gilayre. Na 
konci května 1431 se vypravil s několika muži do Córdoby, kde dlel král 
Juan II. a připravoval se vyrazit na velké tažení do Granadské nížiny. Granad-
ský pán mu řekl, že „…pokud by přijel se svým vojskem do Granadské nížiny, 
uznala by ho celá země a ještě by k jeho milosti přijel granadský infant, kterého 
nazývali Júsuf Ibn al-Mawl. Byl z pokolení krále ‚Bermeja‘, jehož nařídil zabít 
král Pedro v Seville.“258) Kandidátem Gilayre na trůn byl Júsuf b. Muhammad 
Ibn al-Mawl. Proč to byl zrovna tento muž ze vznešené granadské rodiny 
spřízněný s vládnoucí dynastií po matce? Nabízí se jedna hypotéza vycházející 
ze starého tvrzení Lafuente Álcantary. Ať už se jednalo či nejednalo o Ridwá-
na Bannigaše, tak působí celkem věrohodně to, že Gilayre byl propuštěným 
otrokem Muhammada Ibn al-Mawl, švagrem Júsufa Ibn al-Mawl a velitelem 
palácové gardy Muhammada VIII. Po jeho smrti se jevil Gilayreho příbuzný 
jako nejvhodnější kandidát. Jedině tak si lze vysvětlit, že tento infant dostal 
vůbec možnost bojovat o granadský trůn. Zároveň s Júsufem Ibn al-Mawl 
zcela padá pojmenování této skupiny granadské elity jako „legitimistas“, tj. 
stoupenci emíra z legitimní nástupnické linie, neboť jeho legitimita byla zcela 
nulová a do dynastie patřil pouze příbuzenstvím po své matce, dceři Muham-
mada VI., jenž sám patřil do vedlejší linie nasrovského rodu.259)

257) Podrobně na základě kastilských narrativních pramenů jsou rozpracovány v SECO DE 
LUCENA PAREDES, Luis. Las campańas de Castilla contra Granada en el ano 1431. In: 
RIEEI, pp. 79–120. Doplněním k této práci je článek ESPINAR MORENO, Manuel – 
QUESADA GÓMEZ, Juan José. Precisiones a las campañas de Juan II contra el Reino de 
Granada (abril-julio de 1431). In: Homenaje al Profesor José María Fórneas Besteiro. Granada, 
1995, pp. 735–755.

258) „…si lleagase con su hueste á la Vega de Granada, que toda la tierra se le daría, é aún que se 
vernía á su merced un Infante de Granada que llamaban Yuça Aben Almao, que era del linaje del 
rey Bermejo que mandara matar el Rey don Pedro en Sevilla.“ SANTA MARÍA, Alvar García 
de. Crónica de…, p. 279.

259) Jediný známý kronikář 15. století Ibn cÁsim ho nikdy ve svém díle necituje jako emíra, 
ale vždy pouze Ibn al-Mawla. Viz VIDAL CASTRO, Francisco. Historia…, p. 165. 



2. GRANADSKÉ ELITY A JEJICH PŮSOBENÍ DO ROKU 1453



V červnu roku 1431 se vydal Juan II. na tažení směrem na Granadu. Když 
rozložil své ležení v místě nazývaném „Alcarría Alforra“ připojil se k němu 
„…dostavil se ke králi maurský infant nazývaný Abenalmao…“260) Podrobnější 
zprávu nám poskytuje Álvar García de Santa María, od něhož víme, že infant 
přijel v doprovodu Gilayre. Dále popisuje akt složení přísahy do rukou kas-
tilského krále, který mu za to přislíbil pomoc. „Políbil králi ruku a učinil mu 
poníženou poklonu nabízeje mu, že mu bude sloužit v jakékoliv situaci, kterou 
by uvážil, a mnohem více, jestliže by mu dal Granadské království. Říkával, že 
na ono království má větší právo než král ezquierdo, který ho držel, a že by byl 
vazalem krále a učiní on a Granadské království vše, co by potěšilo jeho Výsost.

Král se tím potěšil a přijal ho a jeho nabídky, nechal mu dát stany, aby v nich 
pobýval, koně, zásoby a další věci, které mu přísluší podle jeho postavení, a lidi, 
aby ho hlídali. Nepřišlo s ním více než sedm set nebo osmset jezdců.“261) Júsuf 
ibn al-Mawl a jeho stoupenci vedení Gilayreyem se zúčastnili 1. července 
1431 bitvy u Higueruely po boku vojsk Juana II. V této jediné skutečné velké 
polní bitvě XV. století byly síly Muhammada IX. a jeho stoupenců rozdrceny. 
Vojska proti králi vedl princ Júsuf Ibn Ahmad a sám kastliský kronikář uvádí, 
že „…ještě tam padli všichni nejlepší páni Granadského království…“262)Vůd-
ci „Abencerrajes“ a král se bitvy nezúčastnili a zůstali v bezpečí Alhambry, 
což mohlo vyvolat určitou nespokojenost v řadách jejich stoupenců. Vítězství 
však král nevyužil a po několika dnech odtáhl zpátky do Córdoby. Poté za-
čal zdlouhavý proces dosazení Júsufa IV. na trůn. Z kronikářských záznamů 
víme, že infantovi byly svěřeny jednotky pod velením dona Diega Gomeze de 

260) „…pasóse al Rey vn ynfante moro que se llamaba Abenalmao…“ CARRILLO DE HUE-
TE, Pedro. Crónica…, p. 104.

261) „Besó la mano al Rey, é fízole humil reverencia, ofresciéndole que le serviría en cualquier 
estado que él estudiese, é mucho más si le hubiese hacer haber el regno de Granada; al cual regno 
decía que había más derecho que no el Rey ezquierdo que lo tenía; é ue sería su vasallo del Rey, é 
faría de él é del regno de Granada cuanto á su Merced pluguiese.
Al Rey plugo con él, é rescibió bien á él é á sus ofrescimientos, é fízole dar tiendas en que estoviese, 
é caballos é mantenimientos é las otras cosas que le cumplían segun su estado é gente que lo agu-
ardase; é con él non vinieron más que siete ó ocho de caballlo.“ SANTA MARÍA, Alvar García 
de. Crónica de…, p. 286.

262) „…é aún acaesciéndose ende todos los más é mejores caballeros del reino de Granada…“ 
SANTA MARÍA, Alvar García de. Crónica de…, p. 300. Toto tvrzení je však nutné brát 
s rezervou, neboť se také může jednat o záměrné zveličování vítězství křesťanských vojsk 
proti nevěřícím.
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Ribera, nejvyššího královského správce Andalusie. Zároveň se k němu z Gra-
nady přidali další granadští páni. Poté byl dosazen do Montefría a mohlo 
začít postupné obsazování emirátu. Nejprve se mu odevzdala Loja, avšak její 
alcazaba byla dobyta až za přispění vojsk vyslaných velmistrem řádu z Calat-
ravy. Patrně někdy na podzim došlo k bitvě mezi vojsky Júsufa Ibn al-Mawl 
a „Abencerrajes“: „Byla s maury krále ezquierda velká bitva, v níž byli ezquier-
dovi přemoženi a zničeni. Zemřel tam maurský pán, alguacil mayor Granady 
nazývaný Abenzerrax a mnoho dalších, jak pěších tak jezdců. Ti z Alcazaby poté, 
co viděli porážku svých souputníků, ji předali králi Abenalmaovi dohodou.“263) 
V bitvě zemřel jeden ze členů rodiny Ibn as-Sarrádž. Tradičně se předpokládá, 
že to byl Júsuf, s nímž se v pozdějších letech už nesetkáváme. Někteří se však 
domnívají, že by se mohlo jednat o Muhammada Ibn as-Sarrádž, jeho brat-
ra.264) A jelikož již v roce 1433 se v pozici alguacila mayor vyskytoval Ibráhím 
ibn cAbd al-Barr, šlo nepochybně o Júsufa. Podstatnější však je, že vykonával 
funkci prvního ministra, takže „Abencerrajes“ nepochybně ztratili jednu z vý-
znamných postav. Kromě vojenských kastilských posil s sebou nesl Júsuf Ibn 
al-Mawl ještě jeden trumf. Tím byla jedna z tradičních zásad kastilské zahra-
niční politiky, že města a oblasti, jež se přidají na jeho stranu, budou ušetřena 
vpádu křesťanských vojsk.

Do Granady a Alhambry vstoupil Júsuf Ibn al-Mawl se 600 stoupenci 
1. ledna 1432. „Abencerrajes“, Muhammad IX. a ostatní jeho stoupenci prch-
li přes Almeríi do Málagy.265) Jak vidíme, jde tu poprvé o odlišnost. Elita, 
jež stála za dosazením Júsufa IV., nebyla dostatečně silná na to, aby získala 
kontrolu nad celým emirátem. Naopak „Abencerrajes“ si udrželi kontrolu 
nad Málagou, která se i v budoucnu stala jejich častým útočištěm, Rondou, 
jenž byla po celé 15. století oporou moci silné rodiny Qabšání, a Almeríí. 
Podle Ibn cÁsima se nejprve na stranu Muhammada IX. přidal Vélez-Má-

263) „..é hobó con los moros de parte del Rey ezquierdo una gran pelea, en la cual los del Ezquier-
do fuerono vencidos é desbaratados, é murió end un caballero moro, Alguacil mayor de Granada 
que llamaban Abenzerrax, é muchos otros, así de pie como de caballao. É luego los del Alcazaba, 
desque vieron el vencimiento de los de su parte, dieron el Alcazaba al Rey Abenalamo por pleite-
sía.“ SANTA MARÍA, Alvar García de. Crónica de…, pp. 323–324.

264) PELÁEZ ROVIRA, Antonio. El dinamisimo…, p. 186.

265) CARRILLO DE HUETE, Pedro. Crónica…, pp. 119–120. SANTA MARÍA, Alvar 
García de. Crónica de…, p. 333.
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laga „vedeni svými notábly a faqíhy rozčarování z toho co se stalo.“266) Pozice 
Júsufa IV. se tedy zakládala pouze na dobré vůli kastilského krále, pomoci 
andaluských pánů a velmistra řádu z Calatravy. Po svém vstupu do Alhambry 
potvrdil Júsuf IV. 27. ledna 1432 vazalskou smlouvu, kterou uzavřel v září 
roku 1431.267) Její podmínky byly velice přísné. Obsahovala obrovský tribut, 
měli být propuštěni všichni křesťanští zajatci na území emirátu a neměla být 
povolena konverze křesťanů k islámu.268) Současně bývá tato smlouva poklá-
dána za důvod, proč se od Júsufa IV. odvrátili obyvatelé Granady a začali taj-
ně podporovat sesazeného emíra. Situaci panující mezi samotou granadskou 
„chássou“ a „cámmou“ popisuje kastilský kronikář tímto způsobem: „V čase, 
kdy tam pobýval, jednal s některými, kterým král Abenalmao více důvěřoval, 
a s dalšími z města Granady a oni s ním. A jak mauři mění krále častěji než košili 
a kabát, došla jednání tak daleko, že větší část Granady byla již potají pro krále 
Ezquierda.“269)

Díky příznivé situaci a slabé kastilské vojenské pomoci mohli „Abencerra-
jes“ zahájit rychlé znovuobsazení Granady. Jako velitel je znovu uváděn infant 
Júsuf Ibn Ahmad. Nejzajímavější na následujícím je poměr „caballeros“ stojích 
na každé straně, který byl přibližně pět ku třem ve prospěch al-Ajsara. „V mě-
síci únoru tohoto roku byl přijat ve městě infant Coxo synovec krále ezquierda, až 
s pěti sty maurskými jezdci a mnoha jinými pěšími, které s sebou přivedl z Málagy, 
některými branami, které mu otevřeli jeho stoupenci. Poté se vzbouřila většina 

266) CHAROUITI HASNAOUI, M. Nuevos…, p. 475.

267) Již 20. ledna psal dopis podle Kroniky „Halconero“ králi Juanovi, v němž mu sděloval: 
„Señor, el vuestro vasallo Juçab Venalmao, rey de Granada, vesa vuestra manos e me encomien-
do en vuestra merced…cómo yo partí de Illora e fuy a la mi cibdad de Granada, e saliéronme 
a rreçeuir toda la cauallería de Granada. Vesáronme la mano por rrey e por señor, e entregáronme 
el Alfanbra.“ CARRILLO DE HUETE, Pedro. Crónica…, pp. 121–122. Líčení nepochyb-
ně zajímavé, ale patrně neodpovídající skutečnosti. Na stejném místě hovoří též o útěku 
Izquierda: „E el rrey Esquierdo que fué se fué a Almería, e llebó consygo a su hermana del ynfante 
Coxo su sobrino, e a dos fi jos del rrey chico, al qual el rrey Esquierdo avía mandado degollar.“ Je 
to jediný pramen, v němž se dozvídáme o osudu synů Muhammada VIII.

268) Smlouva se dochovala do dnešních dní a tak známe celé její znění. SUÁREZ FERNAN-
DEZ, Luis. Juan II y la frontera de Granada. Valladolid, 1954, doc. VI, pp. 39–42.

269) „En el tiempo que ende estuuo, traía sus tratos con algunos de quien el Rey Abenalmao más 
se fi aba, é con otros de la ciudad de Granada, é ellos con él. É como los moros más de lijero mudan 
los Reyes que las ropas, á tanto llegaron los tratos, que la mayor parte de Granada secretamente era 
ya por el Rey ezquierdo.“ SANTA MARÍA, Alvar García de. Crónica de…, p. 364.
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města proti králi Abenalmaovi, kromě části Albaicínu a některých z těch, s nimiž 
se nacházel v Alhambře, kterých čítalo až tři sta jezdců.“270) V následujích dnech 
dorazilo 300 jezdců od dona Diega Gómeze de Ribera a o několik dní později 
ještě 50 jezdců pod velením alcaida Antequery dona Pedro de Narvaéz. K nim 
se připojilo 400 jezdců z Illory („con ciertas cabeceras é Alcaides moros“), kteří byli 
na straně Júsufa IV. a došlo k další bitvě mezi oběma stranami. Při ní zemřeli 
„el Garnatexti“ a „Hamete Abdulbir“, kteří „…bývali největšími vůdci a vysoce 
postavenými pány Granady, z hlavních rodin a frakcí ve městě, nejbližší králi 
ezquierdovi, a dost dalších z vysoce postavených pánů, qá’idů a velitelů…“271) 
Po svém příchodu do Granady se Muhammad IX. a jeho stoupenci usadili ve 
staré alcazabě a začali s obléháním Alhambry ze směru od Generalife. Poté, 
co byla Alhambra obsazena, hledali vojáci vedeni Júsufem ibn Ahmad Júsufa 
Ibn al-Mawl a zbytek jeho stoupenců. Objevili ho až po několika dnech v taj-
né místnosti a tam jej usmrtili.272) Došlo k tomu pravděpodobně na konci 
dubna 1432.

Povstání z let 1431–1432 Ibn al-Mawla bylo střetem zbytku stoupenců 
Muhamamada VIII. a velmi silnou elitou Muhammada IX. S jejími přísluš-
níky se setkáváme v čele poselství (Ibráhím Ibn cAbd al-Barr), na pozicích 
velitelů vojska (al-Gharnátí273), Ahmed Ibn cAbd al-Barr) a na postech vezírů 
(Júsuf Ibn as-Sarrádž). Od povstání z předchozích let se odlišovalo silnou pod-
porou jedné ze stran kastilským králem. Tento faktor se stal pro zbývající roky 
emirátu velice častým jazýčkem na vahách mezi silami jednotlivých uskupení. 
Znovudobytím Alhambry byly vyřazeny opoziční elitní skupiny v Granadě, 
což mělo za následek období krátkodobé vnitřní stability přibližně do roku 
1445. I když „Abencerrajes“ zaznamenali citelné ztráty ve svých řadách (smrt 

270) „En el mes de Hebrero deste año fué acogido el Infante Coxo, sobrino del Rey ezquierdo, en la 
ciudad con fasta quinientos moros de caballo é otros tantos de pie que consigo trajo de Málaga, por 
algunas puertas que le dieron los que eran de su parte, é luego se levantaron los más de la ciudad 
contra el rey Abenalmao, salvo una parte de los del Albaicin, é algunos de los que con él estaban 
en la Alhambra, que serían fasta trescientos de caballo.“ Ibidem.

271) „…eran los mayores de las cabeceras, é los más Grandes del regno de Granada, é de mayor 
linaje é bando en la ciudad, é más allegados al Rey ezquierdo, é otros asaz de los Grandes, Alcaides 
é Cabeceras…“ Ibidem, pp. 364–365.

272) CHAROUITI HASNAOUI, Milouda. Nuevos datos…, pp. 475–476.

273) „Al-Gharnátí“ se vyskytuje v pramenech i v pozdější době. Při současném stavu prame-
nů je nemožné zjistit genealogii této „rodiny“ ani blíže určit její původ. Vždy však byla na 
straně „Abencerrajes“. 
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Júsufa Ibn as-Sarrádž), stále byli hlavní mocenskou silou v emirátu. Jejich 
příslušníci zaujali prakticky všechny vysoké posty v emirátu, novým prvním 
ministrem po smrti Júsufa Ibn as-Sarrádž se stal Ibráhím Ibn cAbd al-Barr. Po 
zavraždění Júsufa Ibn al-Mawl navíc nebyl v Granadě žádný jiný emír, který 
by mohl zaštítit případnou opozici. Jediný, který měl dostatečný kredit, byl 
Júsuf Ibn Ahmad, synovec Muhammada IX., jenž se však nacházel pevně na 
straně stoupenců svého strýce. Dalším důležitým znakem, který se objevil 
během tohoto povstání, bylo štěpení lokální moci v emirátu. Dobytí Granady 
Júsufem IV. už neznamenalo nutnost odchodu do exilu pro opoziční skupinu, 
ale pouze její přesun do jiné oblasti emirátu, v tomto případě do Málagy. Ta 
se stala na další roky pevnou oporou „Abencerrajes“ a vždy jakýmsi útočištěm 
v případě nouze. Během dalších let se vícekrát setkáme s několika emíry vlád-
noucími současně, každý s podporou jiných rodin granadské elity.

2.3 Období relativního vnitřního klidu a občanská válka 

na konci čtyřicátých let (1432–1445)

Z hlediska vztahu granadské elity a emíra lze rozdělit toto obodobí na dvě 
části. První, přibližně v rozmezí let 1432–1445, kdy je moc v emirátu plně 
v rukou „Abencerrajes“ zaštítěných Muhammadem IX., a druhé, vymezené 
roky 1445–1453, kdy probíhala v zemi otevřená občanská váka (fi tna) mezi 
jednotlivými elitními rodinami a na trůně se vystřídalo pět emírů (Muham-
mad IX., Júsuf V., Ismácíl, Muhammad X., Sacd).274) Zatímco pro období kli-
du je k dispozici velmi málo zpráv o vnitřní politice emirátu, pro druhé máme 
relativně detailní líčení Ibn cÁsima. Celé toto období chrakterizuje také trvalý 
konfl ikt s Kastilií, přerušený na několik let příměřím z roku 1439. Během 

274) Dlouho dobu sem historiografi e umisťovala ještě Muhammada X. Ibn Uthmán „El 
Coxo“. Jeho existenci prakticky z ničeho stanovil Miguel Lafuente Álcantara a historikové 
tohoho emíra přijali jako fakt. Teprve objevení Ibn cÁsimovi „Džanny“ a důkladné prozkou-
mání aragonských archivů prokázalo, že žádný takový emír neexistoval a přidomek „El coxo“ 
náležel Júsovi V. ibn Ahmad. Viz SALICRÚ LLUCH, Roser. Fou Yusuf V ibn Ahmad, rei 
de Granada, l‘infant coix de les croniques castellanes?. In: Anuario de estudios medievales 24, 
1994, pp. 807–830. VIDAL CASTRO, Francisco. Una década turbulenta del al dinastía 
nazarí de Granada en el siglo XV: 1445–1455. In: MORAL, Celia del (ed.). En el epílogo del 
islam Andalusí: La Granada del siglo XV. Granada, 2002, pp. 80–86.
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vyjednávání o této smlouvě se plně prokázal vliv elit.275) Příměří bylo později 
prodlouženo o několik dalších let. Ve čtyřicátých letech se kastilská vojenská 
přítomnost oslabila v souvislosti s vnitřními boji mezi condestablem Álvarem 
de Lunou a infantem Enriquem (pozdější Enrique IV.), za nímž stála šlechtic-
ká opozice. V této době byly dobyty zpět i některé oblasti, o něž emirát přišel 
v letech 1433–1439. Neznamenalo to však, že by došlo k vojenskému posílení 
emirátu. Pouze, jako již mnohokrát v předchozích letech, stály veškeré vojen-
ské akce pouze na nejmocnějších šlechtických rodech Andalusie a Murcie, 
jako byli například Fernándezové z Córdoby, hrabata z Aguilaru; Guzmánové, 
vévodové z Medina Sidionie; Ponceové z Leónu, hrabata z Arcosu. S před-
staviteli elitních granadských rodin se setkáme v čele vojska, jako například 
v bitvě u Guadixu, kde „Z maurů tam zemřelo až čtyři sta jezdců, mezi nimi 
velitelé Guadixu a Bazy a sedmnáct jiných nejmocnějších velitelů Granadského 
krále Ezquierda.“276) Stejné bitvy se zúčastnil na straně křesťanů jeden ze stou-
penců Júsufa IV. Ibn al-Mawl, jenž po jeho sesazení emigroval.277) Roku 1433 
se v čele vojsk, která měla zastavit další křesťanský vpád, nacházel Ibráhím Ibn 
cAbd al-Barr, „a poté, co přišli do Granadské nížiny, věděli, že dorazil pán, které-
ho nazývají Abdilbar, alguacil a velký oblíbenec krále Ezquierda.“278) Pravděpo-
dobně k roku 1434 máme zprávy o jistém členovi rodiny Qabšání, který měl 
zastavit postup dona Rodriga Manrique, jenž dobyl Huéscar. „…když byla do-
byta pevnost, přijel ji na pomoc Cabzani s mnoha lidmi Bazy a jejího okolí. V čele 
křesťanů byl adelantado Caçonly a don Fernán Albarez de Toledo, kteří uprchli 

275) DE LOS RÍOS, José Amador. Memoria histórico-crítica sobre las treguas celbradas en 
1439 entre los Reyes de Castilla y de Granada. Madrid, 1871.

276) „…Murieron ende de los moros fasta cuatrocientos de caballo, entre los cuales las cabeceras de 
Guadix é de Baza, é otros diez é siete Cabeceras de los que más montaban con el Rey de Granada, 
el Ezquierdo.“ SANTA MARÍA, Alvar García de. Crónica de…, p. 368.

277) Ibidem; existují i další kusé zprávy o emigraci stoupenců Júsufa IV. Např. „En estas guer-
ras se pasaron al rey de Castilla muchos principales moros.“ CARRIAZO, Juan de Mata (ed.). 
Anonimo…, p. 40. SALICRÚ I LLUCH, Roser (ed.). Documents…, doc. 300, p. 359.

278) „…é desque llegaron á la Vega de Guadix supieron que era venido un caballero que llama-
ban Abdilbar, que era Alguacil é mucho privado del Rey Ezquierdo.“ SANTA MARÍA, Alvar 
García de. Crónica de…, p. 382
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maurům, kteří ji dobyli silou.“279) Roku 1438 se dovídáme o smrti Rodriga 
de Perey „adelantado de Caçorla“, který „…vstoupil se 400 jezdci a tisícovkou 
pěších na maurské území. Byl zabit se svými věrnými Abencerraxem, velitelem 
granadského krále, který na jeho příkaz jel proti němu s 2000 pány…“280) Jinde 
se uvádí, že v té samé bitvě zemřel i „…jeden velitel nazývaný Avençerrax.“281) 
Existují i určité náznaky existence opozice mající zřejmě souvislost hlavně 
s neustávajícími útoky křesťanů. 

V kronice Pedra Carrilla de Huete k roku 1436 nacházíme zajímavý zá-
znam. „Když pobýval král Jhoan v Alcalá de Henares, roku 1436, přijeli maurští 
vyslanci z Bazy a Guadixu. Poselství bylo takové: žádali krále, aby jim dal maur-
ského krále, který by byl v jeho přízni, že ho přijmou za krále, budou válčit pod 
jeho vedením proti králi Esquierdovi, královi maurů. Ten král Esquierdo býval 
toho času králem Granady.“282) Odpovědí jim byly velice tvrdé podmínky, na 
něž vyslanci nepřistoupili.283) Kdo však byli tito vyslanci a kdo byl onen emír, 
žijící na kastilském dvoře? Na první otázku najdeme odpověď v aragonské di-
plomatické korespondenci. Juan Navarrský informuje Joana Mercadera („bai-
le general de Valencia“) o jistém „Ali ben Muça, vůdce Bazy“ a uděluje jemu 

279) „…teniendo tomada la fortaleça vino en su socorro Cabzaní con mucha gente de Baça y su 
hoya, y en fabor de los cristianos el adelantado de Caçonla y don Fernán Albarez de Toledo, los 
quales hizieron huir a los moros; y tomaron la fuerça.“ CARRIAZO Y ARROQUIA, Juan de 
Mata (ed.). La historia…, p. 40. Podobně viz CARRILLO DE HUETE, Pedro. Crónica…, 
pp. 164–165.

280) „…abiendo entrado con 400 caballos y mil infantes en tierras de moros, fue muerto con 
los suyos por Abencerrax, capitán del rey de Granada, que por mandado del rey fué contra él 
con 2000 caballeros…“ CARRIAZO Y ARROQUIA, Juan de Mata (ed.). La historia…, 
pp. 40–41.

281) „…un capitán que llamaban Avençerrax.“ CARRILLO DE HUETE, Pedro. Crónica…, 
p. 254.

282) „Estando el Rey don Jhoan en Alcalá de Henares, año de 1436 años, vinieron envaxadores 
moros de Baça, e de Guadix. La envaxada hera esta que ayuso oyredes: que pedían al Rey que les 
diese vn rrey moro, qual a su merced pluguiese, e que lo rreçibirían por rrey. E que farían guerra 
al rrey Esquierdo, rey de los moros, por su mandado; el qual rrey Esquierdo era a la sazón rrey de 
Granada.“ Ibidem, p. 226.

283) Ibidem, pp. 227–228. 
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a jeho společníkům povolení odjet do Tunisu.284) V první polovině XV. století 
pobývali v Kastilii pouze princové Sacd b. cAlí a Ismácíl. Avšak nelze určit, 
o kterého z nich se jednalo, či se nejednalo vůbec o někoho jiného.285) 

Jako počátek nového vnitřního konfl iktu se uvádějí „pomluvy“ a odcizení 
se mezi Muhammadem IX. a jeho synovcem Júsufem Ibn Ahmad. Histori-
kové citující Ibn cÁsima uvádějí, že nejprve se Júsuf se svou matkou přesunul 
do Qarjat wád nedaleko Granady. Z obavy, aby se vztah mezi ním a strýcem 
urovnal, se na infant základě doporučení své matky Fátimy, sestry Muhamma-
da IX., přesunul do Almeríe, kde ho emír jmenoval qá’idem. Ibn cÁsim hovoří 
o jejich obavách o syna z důvodu, že je snadno manipulovatelným.286) Podle 
aragonských dokumentů se poprvé s infantem z Almeríe setkáme 10. května 
1438, kdy se k němu obrací aragonská královna Marie v jednom z dopisů.287) 
Katalánská historička Roser Salicrú na základě tohoto pramene soudí, že ke 
konfl iktu muselo dojít někdy mezi rokem 1432 a květnem 1438.288) Další 
dopis, kde je jmenován, pochází z 12. listopadu 1438. 289) Roku 1440 se 
setkáme s Muhammadem Mufarridžem ve službách Júsufa ibn Ahmada jako 

284) SALICRÚ I LLUCH, Roser (ed.). Documents…, doc. 301, p. 360: „Com Heça, moro del 
realme de Castella qui és vengut en companyia de Don Ali ben Muça, capdill de Basta, cavaller, 
moro, e de altres moros del regne de Granada, los quals precedent nostra seguretat e guiatge, són 
venguts de les parts e regnes de Castella e arribats en aquestes parts del regnes e senyoria del senyor 
rey…de nostra voluntat e licència, anar e passar en les parts del realme de Túniç…” V dalším 
dokumentu je uveden i výčet těch pánů, kteří ho doprovázeli: „Com don Ali ben Muça, al-
cayt, Mahomat Aben Zeyt, alcayt Huque Aben Zeyt, alcayt, Muqueliz, Araho e Muce, fi lls del 
dit don Ali ben Muça, alcayt, Halit Huanem, alfaquí de Beyze, alcayt, Abdulaziz e Mahomat 
Bacahalit, cavallers, moros de Granada…“ Ibidem, doc. 302, p. 361; další podobný případ je 
tamtéž v doc. 310, p. 370.; dále v doc. 315, p. 377, podle jmen se nepochybně jedná o pří-
buzné výše uvedených „…los alcayts Abdulazis e Abdalla ben Zeyte, moros, cavallers del regne 
de Granada, Mahomat Algazi, Iucef Alabiar, Mohomat ben Mahomet, Çaat ben Ali e Hamet, 
moros…“ (11. února 1438 Valencie).

285) Ibidem, doc. 293 p. 350. Nachází se zde dokument, v němž se uvádí jistý „…Yaha Abe-
namar e altres cavallers moros…“. Podrobněji otázku tohoto Abenamara sleduje SALICRÚ 
I LLUCH, Roser. El sultanat.., pp. 350–352.

286) DŽARRÁR, Sálih. Al-Awdác…, p. 22. CHAROUITI HASNAOUI, Milouda. Intrigas 
palaciegas…, p. 4.

287) SALICRÚ I LLUCH, Roser (ed.). Documents…, doc. 319, pp. 381–2. 

288) SALICRÚ I LLUCH, Roser. El sultanat…, p. 360.

289) SALICRÚ I LLUCH, Roser (ed.). Documents…, doc. 320, pp. 383–385. 
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s vyslancem ke královně Marii.290) V dalším dopise z 22. srpna roku 1440 už 
je zmíněn jako „infant don Iuceff , fi lla del infant don Azmet, senyor de Alme-
ria.“291) Další dopis o infantovi z Almeríe pochází z 29. srpna 1441.292) Velmi 
důležitou informaci poskytuje dopis z 23. prosince 1443, v němž se znovu 
královna Marie obrací na infanta z Almeríe. V dopise je zmíněn „Maomat 
Algazi, maurský vazal z vašeho města Almeríe, jak se zdá podle přípisu ručně psa-
ném zmíněným Mahomatem Algazim.“293) Tento dopis, spolu s dalšími a daty, 
které poskytuje Ibn cÁsim, ukazují na část granadské elity, která se shromáž-
dila kolem prince Júsufa. Jedná se o příslušníky rodin, jimž aragonský král 
udělil povolení přeplavit se do Maghribu. Jestli tam dojeli a vrátili se, nebo 
zůstali v Almeríi, není známo. Důležité je, že tvořili jádro stoupenců, kteří se 
zasloužili o nástup synovce Muhammada IX. Júsuf je pojmenován jako král 
Granady už 20. února 1445.294) Historikové také vidí tuto revoluci jako tou-
hu infanta po moci, po vládě v Alhambře.295) Je nutné si však položit otázku, 
zda opravdu nějaká taková touha byla a či nešlo pouze o touhu odstavených 
elit navrátit se k moci. Proč se však setkáváme znovu se stejnými osobami, jež 
byly v opozici vůči Muhammadovi IX., i za vlády Júsufa IV.? 

Začátek povstání Júsufa lze datovat na počátek roku 1445, kdy mu zřejmě 
holdovala část chássy v Almeríi. Muhammad IX. se dlel se svými stoupenci 
v Granadě. V jejich čele byl první ministr Ibráhím Ibn cAbd al-Barr a po jeho 
boku se nacházeli téměř všichni představitelé rodin „Abencerrajes“. Funk-
ce vezírů a qá’idů vojska vykonávali Abú as-Surúr Mufarridž b. Futúh, Abú 
al-Qásim b. Júsuf Ibn as-Sarrádž, Júsuf b. Farádž Ibn Kumáša. Setkáme se 
i s dalšími příslušníky rodin spadajících pod loajální elitu Muhammada IX. 
Co se týče Júsufa V., hlavním protagonistou jeho strany byl cAlí al-Alláq, 
jenž zastával funkci prvního ministra a v džanně je označen i za „hlavního 

290) SALICRÚ I LLUCH, Roser (ed.). Documents…, doc. 321, p. 385. 

291) Ibidem, doc. 325, pp. 390–391.

292) Ibidem, doc. 330, pp. 396–397.

293) „…Mahomat Algazi, moro vassallo vuestro d’exa ciudat vuestra de Almería, segunt parece 
por hun albarano scripto de mano del dito Mahomat Algazi.“ Ibidem, doc. 338, p. 405.

294) Ibidem, doc. 348, pp. 417–418.

295) CHAROUITI HASNAOUI, Milouda. Intrigas…, p. 4.
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pomlouvače“.296) S dalšími představiteli se setkáme jako qá’idy povstaleckého 
vojska. První rozdělení rodin „Abencerrajes“ lze vidět v přítomnosti Muham-
mada al-Qabšáního v čele vojsk Júsufa V.297) Muhammad IX. a jeho ministři 
se rozhodli Júsufovu vzpouru potlačit vysláním vojska proti Almeríi, v níž 
se nacházel jak emír osobně, tak všichni vůdci jeho elitních rodin, právníci 
a ulamá, aby zajistili právní oporu svého jednání. Během obležení vojska do-
šlo k rozkolu uvnitř vojska Muhammada IX., tj. zřejmě část jeho vůdců spolu 
se svými jezdci přešla na druhou stranu. Z tohoto důvodu bylo přerušeno 
obléhání a vojsko se vypravilo zpět ke Granadě. Cestou se jim nepodařilo 
vstoupit do Guadixu, jenž se přidal na stranu Júsufa V., totéž se odehrálo 
před branami Granady a Alhambry, jejichž představitelé odmítli otevřít brány 
Muhammadovi IX. a jeho stoupencům. Emír se vypravil tedy do tradiční-
ho útočiště „Abencerrajes“ Málagy. O tom, že toto město bylo skutečnou 
baštou jeho stoupenců, svědčí to, že se podařilo shromáždit dostatečně silné 
vojsko, aby zaútočilo znovu na Granadu. V bitvě byla poražena vojska Júsufa 
V., „Abencerrajes“ se však z úspěchu netěšili dlouho, protože se na stranu 
Júsufa V. přidal Vélez Coín a Ronda.298) Emír poté uprchl do Illory a Buníry 
a nakonec abdikoval ve prospěch svého synovce, jenž mu umožnil žít dále 
v Alhambře a dal mu do držení Motril a Salobreñu.299) Tyto události se staly 
během čtyř měsíců v roce 1445, někdy mezi dubnem/květnem až přelomem 
července/srpna.

V čele vlády Júsufa V. byl i po jeho vstupu do Alhambry cAlí al-Alláq. 
Příslušníky rodin, kteří stáli za jeho nástupem, jmenoval do důležitých postů 
v emirátu, např. Abú al-Qásim b. Muhammad ar-Rájí se stal qá’idem Almeríe, 
Abú Zajd a bratři cAbbás a cÍsá b. cAlí al-Hamíd se stali qá’idy v granadském 
vojsku a dobyli od křesťanů několik hradů ztracených v předchozích letech. 
Osudy představitelů elity Muhammada IX. jsou složitější a jasně dokazují, 
že byli hlavní mocenskou silou v emirátu. Jejich hlavní představitelé v čele 
s bývalým „alguacilem mayor“ Ibráhímem Ibn cAbd al-Barr Muhammada IX. 

296) DŽARRÁR, Sálih. Al-Awdác…, p. 22.

297) VIDAL CASTRO, Francisco. Historia…, p. 173.

298) Přistoupení Rondy na stranu Júsufa V. pravděpodobně souviselo s přistoupením rodiny 
al-Qabšání na stranu Júsufa V., neboť oblast kolem tohoto města byla jejich mocenskou 
základnou.

299) DŽARRÁR, Sálih. Al-Awdác…, pp. 23–24; VIDAL CASTRO, Francisco. Historia…, 
pp. 173–174. 
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ustoupili do Montefría, odkud začali okamžitě jednat proti nové vládě v Al-
hambře. K tomu se rozhodli využít jednoho z nasrovských princů dlouhodo-
bě pobývajícícího v Kastilii, jenž měl zaštítit celou jejich akci: „Alguacil mayor 
řečený Andílbar, kterého toto všechno velmi tížilo, a někteří další páni jeho pří-
buzní přijeli do Montefría, které se nachází nedaleko Alcalá la Real. Poté vyslali 
dva posly do Kastilie k infantovi Izmaelovi pobývajícím s králem. Po nich mu 
zaslali vzkaz, aby přijel za nimi, že ho přijmou za krále. Jak za ním tito vyslanci 
přišli, infant Izmael, vazal krále, ho požádal, aby mu dal svolení jít do Grana-
dy ujišťujíce ho, že pokud by získal království, bude mu sloužit s ním a stane se 
jeho vazalem. Král mu povolení vydal a nařídil mu dát lidi a peníze, s kterými 
by odešel. Byl přijat za krále Granady a odstavil infanta Coxa.“300) S určitostí 
víme, že za jeho povoláním stál výše zmíněný první ministr. Kde se tou dobou 
nacházeli Abú al-Qásim Ibn as-Sarrádž, Abú as-Surúr Muff ardiž b. Futúh 
a Júsuf Ibn Kumáša, nevíme. Mufarridž zřejmě vedl nějaká vojska v bojích 
proti Kastilcům a ostatní dva též.301) 

Ismácíl se usídlil v Cambilu a byl pouhou loutkou v mocenské hře „Aben-
cerrajes“ a jejich vůdce Ibráhíma Ibn cAbd al-Barra. Pro uklidnění vnitřní 
situace byl sesazen cAlí al-Alláq z úřadu prvního ministra Júsufa V. a na jeho 
místo jmenováni Abú al-Qásim Ibn as-Sarrádž a Júsuf Ibn Kumáša. Tím se 
dostali k moci znovu elity „Abencerrajes“ a Ismácíl se vrátil do Kastilie.302) 
V tomto krátkém mezidobí se podařilo dobýt v bojích s křesťany několik 
dříve ztracených míst. V čele vojsk se setkáme především s představiteli rodin 
Ibn as-Sarrádž, Ibn Kumáša, Ibn cAbd al-Barr a Mufarridž.303) Když však ne-
bezpečí pominulo, byli oba ministři uvězněni, zabaven veškerý jejich majetek 
a do úřadu se vrátil cAlí al-Alláq. Centrem opozice, tj. zbývajících „Abencerra-
jes“, se stal Guadix, jehož qá’idem se stal Ibráhím Ibn cAbd al-Barr. Stoupenci 

300) „Y el Alguacil mayor llamado Andílbar, á quien desto mucho pesó é algnos otros caballeros 
sus parientes, se vinieron á Montefrío, que es cerca de Alcalá la Real, y embiaron luego dos mensa-
geros á Castilla al Infante Izmael que era con el Rey; con los quales le embiaron decir que se fuese 
para ellos é que le tomarian por Rey; é como aquellos mensageros le llegaron, el Infante Izmael, 
que era vasallo del Rey, le demandó licencia para se ir para Granada, certifi cándole que si oviese 
el Reyno, le serviría con él é seria su vasallo. El rey le dió licencia, é le mandó dar gente é dineros 
con que se fuese, é fué rescebido por Rey en Granada é lanzó fuera al Infante Coxo.“ GUZMÁN, 
Fernán Peréz de. Crónica…, p. 638.

301) DŽARRÁR, Sálih. Al-Awdác…, p. 24.

302) VIDAL CASTRO, Francisco. Historia…, p. 174.

303) DŽARRÁR, Sálih. Al-Awdác…, p. 24. 
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Júsufa V. shromáždili vojsko a vydali se ke Guadixu, kde však byli odraženi 
a poraženi. Ibráhím Ibn cAbd al-Barr na to reagoval dalším povoláním Ismá-
cíla z Kastilie a znovu zahájil otevřený boj proti Júsufovi, legalizovaný kandi-
dátem, kterého navíc vojensky podporoval i kastilský král. Vidal Castro tvrdí, 
že se za pomoci Ismácíla snažil získat znovu trůn pro Muhammada IX.304) cAlí 
al-Alláq spolu s Júsufem V., několika jeho příbuznými a zajatými ministry Ibn 
as-Sarrádžem a Ibn Kumášou, se vydal na počátku roku 1446 do Almeríe, 
kde zřejmě bylo více loajálních stoupenců této strany než v Granadě. Na trůn 
do Granady dosedl Ismácíl a Ibráhím Ibn cAbd al-Barr se znovu stal prvním 
ministrem. V bojích proti Júsufovi V., pevně se držícímu na východě emirátu, 
přišel na pomoc i hrabě z Arcos Pedro de Aguilar, čímž naplnil Juan II. svůj 
slib podpory.305) Prameny uvádějí, že Júsuf V. byl v srpnu 1447 zavražděn 
v Almeríi cAlí al-Alláqem a prakticky hned potom „Abencerrajes“ odmítli 
Ismácíla. Ten musel prchnout do Kastilie a na trůn se opět vrátil Muham-
mad IX. 306) 

Události těchto let vypovídají o silné pozici „Abencerrajes“ a o tom, že 
funkce emíra byla důležitá spíše v očích prostých obyvatel než elit. Muham-
mad IX. a jeho elity ztráceli své pozice velice rychle proti Júsufovi V. Jakmile 
však „Abencerrajes“ měli jiného kandidáta, Ismácíla, posílili opět svou pozici. 
Jiným dokladem téhož je, že Júsuf V. umístil do úřadu prvního ministra Abú 
al-Qásima Ibn as-Sarrádž a Júsufa Ibn Kumáša. Díky chytré politice Ibráhíma 
Ibn cAbd al-Barr se v konečném důsledku znovu dostal k moci v létě 1447 
Muhammad IX. První ministr obratně využil i vojenské pomoci Kastilců Is-
mácílovi. Posledním zajímavým okamžikem je smrt Júsufa V. Je nelogické, 
aby cAlí al-Alláq zabíjel jedinou osobu, která mohla legitimizovat jeho úřad, 
tedy pokud by mu za to někdo něco nenabídl nebo nedošlo mezi nimi ke 
konfl iktu na osobní úrovni. Jelikož je jediným zdrojem informací o této udá-
losti Ibn cÁsim, vždy věrný stoupenec Muhammada IX., nabízí se domněnka, 
že pouze chtěl svalit jeho smrt na cAlího al-cAlláqa a zdůraznit lepší kvality 
své vlastní strany.

Muhammad IX. se tedy roku 1447 znovu vrátil do Alhambry, aby zahájil 
své čtvrté vládnoucí období, pevně podpořen všemi rodinami „Abencerrajes“. 
Na scéně se však objevuje infant Muhammad b. Muhammad VIII., „dar z ne-

304) VIDAL CASTRO, Francisco. Historia…, p. 175.

305) CHAROUITI HASNAOUI, Milouda. Intrigas…, p. 6.

306) DŽARRÁR, Sálih. Al-Awdác…, pp. 25–26.
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bes“, jak ho nazývá Ibn cÁsim.307) Ten se nacházel v čele granadských vojsk 
společně s Abú al-Qásimem Ibn as-Sarrádž, Abú as-Surúrem Mufarridžem 
a Ibráhímem Ibn cAbd al-Barr. Následující dva roky jsou ve znamení trvalých 
hraničních bojů, při nichž jsou znovu dobyta téměř všechna území ztrace-
ná v předchozích letech ve střetech s Kastilci.308) V březnu 1448 došlo ke 
slavné bitvě u Marbelly (Río Verde), v níž Ibn as-Sarrádž a Ibn cAbd al-Barr 
rozdrtili vojsko alcaida Jimeny de la Frontera Juana de Saavedra, ten padl do 
zajetí.309) V březnu/dubnu roku 1450 se znovu objevuje na scéně postava Is-
mácíla. V Málaze ho 2. dubna prohlásili emírem, avšak po dobytí Málagy voj-
sky Muhammada IX. na konci června byl popraven.310) Podle Džarrára toto 
povstání bylo odmítnuto kvůli podpoře Kastilie.311) Pravděpodobnější však 
je, že nemělo podporu žádné části granadské elity a pouze kastilská vojenská 
pomoc nemohla zaručit jeho úspěch.

307) Ibidem, p. 26.

308) CARRILLO DE HUETE, Pedro. Crónica…, pp. 487–488.

309) VIDAL CASTRO, Francisco. Historia…, p. 179.

310) Kompletní popis v dopisu, který zaslal Pedro Afán de Ribera do Sevilly, viz LÓPEZ 
DE COCA CASTAÑER, José-Enrique. Revision…, doc. 2, p. 87.

311) DŽARRÁR, Sálih. Al-Awdác…, pp. 28–29.





3.  Granadské elity mezi lety 1453–1470

3.1 Nástupnictví po Muhammadu IX. 

a příklon elit k větvi Abú Nasra Sacda (1453–1482)

Poslední roky vládnutí Muhammada IX. jsou charakterizované tím sna-
hou zajistit, aby po jeho smrti vláda přešla na Muhammada b. Muhamma-
da VIII. Provdal za něho svou dceru, čímž mu chtěl zajistit nástupnictví.312) 
Na počátku padesátých let ho nacházíme ve funkci qá’ida Almeríe.313) Elity 
utrpěly citlené ztráty 17. března 1452 v bitvě u Alporchones, v níž zemřelo 
tam mnoho vojenských velitelů a qá’idové 14 měst. Podle některých auto-
rů tam zahynul i Ibráhím Ibn cAbd al-Barr, avšak pramen, jenž to dokládá, 
je velmi nevěrohodný.314) Muhammad IX. zemřel někdy v první polovině 
roku 1453 a na trůnu ho nahradil Muhammad X. b. Muhammad VIII., jak 
o tom informuje v dopise z 24. července 1453 do Sevilly Abú al-Qásim Ibn 
as-Sarrádž, jenž se stal jeho prvním ministrem: „Já, Abulcaçim Abençeraf, al-
guasil mayor krále Mahomada mého pána, toho co byl následníkem trůnu, syna 
krále Mahomada, vám zasílam mnoho pozdravů s připravenou vůlí vykonat věci, 
které by byly na vaši počest. Velmi čestní a urození páni, oznamuji vám, že můj 
pán Viejo zesnul – Nechť ho Pán přivede do svého svatého ráje – a vězte, že jsme 
přijali za pána zmíněného infanta jeho synovce, dědice království, Nechť ho Bůh 
zachová.“315) Z dopisu vyplývá, že Muhammad X. byl regulérním dědicem 
a že v úřadu prvního ministra se nyní nacházel Abú al-Qásim Ibn as-Sarrádž. 
Klasická historiografi e brala osobu Muhammada X. jako příležitost pro usmí-

312) IBN cÁSIM AL-GHARNÁTÍ, Abú Jahjá. Džanna…, tomo I., p. 319. Zde je jmenová-
na Umm al-Fath. Ve starších pracech se jako jeho manželka uvádí princezna cÁiša. Muham-
mad musel mít více manželek, jak je doloženo nejen u Ibn cÁsima, tak i v dopise z 5. února 
1455, viz LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José-Enrique. Revision…, pp. 81, 90.

313) První zmínka je z 21. května 1451. SALICRÚ I LLUCH, Roser (ed.). Documents…, 
doc. 375, p. 453.

314) LADERO QUESADA, Miguel Ángel. Las guerras…, pp. 42, 80.

315) „Yo Abulcaçim Abençeraf, alguasil mayor del rey don Mahomad mi señor, el que era ynfante 
eredero, fi jo del rey don Mahomad, vos enbio mucho saludar con presta voluntad de faser las cosas 
que a vuestra onrra sean. Mucho onrrados e nobles cavalleros, fago vos saber quel rey mi señor 
el Viejo es falleçido – el Señor lo lleve a su santo parayso-, e sabed que avemos reçebido por rey e 
señor al dicho ynfante su sobrino, eredero de su reyno, que Dios mantenga.“ LÓPEZ DE COCA 
CASTAÑER, José-Enrique. Revision…, pp. 88–89.



3. GRANADSKÉ ELITY MEZI LETY 1453–1470



ření obou „partidistas“ y „legitimistas“. Jedná se o logickou domněnku, avšak 
nepodloženou prameny.

Muhammad X. na trůně nepobyl příliš dlouho, protože již v dopise ze 4. 
srpna 1453 se dozvídáme, že „Kromě toho, co říkáš, že maur, který vám přinesl 
dopisy, vám řekl, že v souladu s dobrou vůlí, kterou většina maurů má s infan-
tem Çediça, se věří a očekávají velké pohyby mezi nimi…“316) V dalším dopise 
z 19. srpna 1454 informuje znovu Abú al-Qásim Ibn as-Sarrádž, že „…král 
můj pán Mahomad se zřekl království / / a odevzdal ho králi mému pánovi Ça-
hedovi…“317) O tom, co se mezi jednotlivými událostmi stalo, nemáme žádné 
zprávy, pouze strohé naznačení Alonsa de Palenci. Uvádí, že po smrti al-Ajsara 
znovu vypukly rozbroje.318) Z pozdějších událostí můžeme vyvodit, že došlo 
ke konfl iktu uvnitř „Abencerrajes“, protože představitele rodin Ibn cAbd al-
Barr a Ibn Kumáša najdeme na straně Muhammada X.319) a rodiny Banú 
Sarrádž, Mufarridž, al-cAttár, Qabšání, Bannigaš a další na straně Sacda.320) 
Z toho vyplývá, že Sacd se neobjevil jako pretendent trůnu, nýbrž jako repre-
zentant odlišných zájmů některých granadských elitních rodin. Střet mezi 
Sacdem a Muhammadem X. byl tedy spíše střetem zájmů Abú al-Qásima Ibn 
as-Sarrádž a Abú as-Surúra Mufarridže na jedné straně a Ibn cAbd al-Barra, 
u něhož nevíme, či se jednalo o Ibráhíma nebo jeho syna Ahmada b. Ibráhí-
ma, na straně druhé.

Prameny můžeme podložit až události z roku 1454 a především z roku 
1455. Oponentům Sacda se podařilo zřejmě sesadit emíra někdy na přelomu 
1454–1455. Jeho stoupenci se rozhodli využít nového kastilského krále Enri-
qua IV. a nabídli mu vazalský slib.321) O tom, že ho král přijal, hovoří dopis 

316) „Otrosi, quanto a lo que desis que el moro que vos traxo las cartas vos dixo que, segund la 
buena voluntad que los más de dichos moros tienen con el infante Çediça, que se cree e espera 
qua auia grand movimiento entre ellos…“ LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José-Enrique. 
Revision…, p. 78.

317) „…el rey mi señor don Mahomad renunçió el reino de / / lo dio e entregó al rey mi señor, don 
Çahed…” Ibidem…, p. 79.

318) DE PALENCIA, Alonso. Gesta…, p. 107.

319) LIVERMORE, Harold. El segundo…, p. 341. Dokladem je i jejich absence cca až do 
roku 1482 mezi jmenovanými příslušníky rodin „Abencerrajes“.

320) Viz LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José-Enrique. Revision…, p. 90. DE PALEN-
CIA, Alonso. Gesta…, p. 107.

321) LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José-Enrique. Revision…, p. 80.
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z 5. února 1455. Tento dopis je také důležitý, protože obsahuje jasný výčet 
těch rodin, jež podporovaly Sacda: „Pánové. S radostí se domnívám, že víte, jak 
král Çidiçaz se nabídl být vazalem našeho pána a krále, protože pro pevnost a do-
klad toho má být vyslán infant, jeho nejstarší syn a dědic, k našemu pánu a krá-
li, se všemi nejlepšími granadskými pány, předně qá’id Mofarrax, jeho vyslanec 
k infantovi nejstaršímu synovi a dědici, a alguasil mayor; syn a zeť Abençerraxe; 
syn Alatara; Forox Mofarrax, bratr manželky krále Chequilla; dva vůdcové Qab-
saní; qá’id Yllory; qá’id Canbilu; Abenseyn, vůdce Very, s dalšími veliteli a qá’idy, 
kterých všech může být až sto padesát jezdců. Tito všichnou, jdou jak je řečeno, 
za naším pánem a králem a pokračují ve své cestě, aby ho přijali za pána, jak za 
stranu zmíněného krále Çaga tak za jeho dalšího syna infanta panujícího nad 
Almeríi [Muhammad b. Sacd], jako všechny pány, kteří jsou na straně uvedeného 
krále a infanta. Jakýmkoliv způsobem tento infant nyní ve službách našeho pána 
a krále a zmínění páni, qá’idové, velitelé, pánové, nyní mi bylo oznámeno, že král 
Chequillo je v pohybu a přesouvá se s celou svou silou, aby zaútočil na zmíněného 
krále Çaza, což je přečin proti našemu služebníkovi a újma vznešenosti našeho 
pána krále, tedy, že zmíněný král Çaz a všichni co jsou s ním, jsou známi jako 
vazalové a služebníci našeho pána a krále.“322) Znění tohoto dopisu potvrzuje 
verzi, kterou nabízejí kastilští kronikáři, a hovoří též o fi nančních odměnách, 
které Scadovi, jeho synovi a představitelům elit poskytl Enrique IV. „…naři-
zuji dát čtyři zlaté pistole každý den na jeho výlohy a jinému pánovi, který s ním 
přišel, nazývaném Abencerraxe dvě pistole každý den a jiným maurským pánům, 

322) „Señores. Bien creo que sabeys como el rey don Çidiçaz [Sídí Sacd]se ha ofreçido a ser vasallo 
e es de nuestro señor el rey, ca para fi rmesa e prueva dello tienen enbiada al ynfante su fi jo mayor, 
su heredero, a nuestro señor el rey, con todos los mejores cavalleros de Granada, prinçipalmente el 
alcayde Mofarrax, su enviado al ynfante su fi jo el mayor, su heredero, a alguasil mayor, e el fi jo e 
el yerno de Abençerrax, el fi jo del Alatar, e Forox Mofarrax, hermano de la muger del Rey Che-
quillo e dos cabeçeras de los Cabçanis, e el alcayde de Yllora e el alcayde de Canbil, e Abenseyen, 
cabeçera de Vera, con otros cabeçeras e alcaydes, que pueden ser por todos fasta çiento e çinquenta 
de cavallo. Los quales todos van como dicho es a nuestro señor el rey e contynuan su camino para 
lo reçebir por señor, asy por parte del dicho rey don Çag como por otro su fi jo, ynfante que tyene el 
señorío de Almería, como por todos los cavalleros que son con el dicho rey e ynfante. E comoquier 
este ynfante que agora a nuestro señor el rey e los dichos cavalleros, alcaydes e cabeçeras, señores, 
agora me es fecho saber como el rey Chequillo es movido e se mueve con todo su poder para venir 
sobre el dicho rey don Çaz, lo qual es en deserviçio e perjuysio del altesa de nuestro señor el rey, 
pues quel dicho rey don Çaz e todos los quel tyene están conoçidos por vasallos e servidores de nues-
tro señor el rey.“ Dopis, kterým hrabě z Arcosu informuje „concejo de Sevilla“ o povinnosti 
poskytnout pomoc Sacadovi. LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José-Enrique. Revision…, 
doc 4, pp. 89–90.
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kteří nejsou takového stavu, každému jednomu z nich jednu pistoli. Ostatním 
jezdcům dvacet maravedíů denně a ostatním pěším dvanáct…“323) 

Livermore se domníval, že Sacd a jeho stoupenci se v té době nacházeli 
v Archidoně,324) López de Coca soudí, že se nalézali v Casarbonele. Muham-
mad X. musel tedy nepochybně být v Alhambře. Naopak Sacadovi stoupenci 
měli pod kontrolou Almeríu, kde byl guvernérem Sacdův druhorozený syn 
Muhammad, později známý pod přídomkem az-Zaghal.325) Pod dojmem 
těchto skutečností se rozhodl Enrique IV. pro své první tažení na granadské 
území. V záznamech z března 1455 se hovoří o tom, že bude na podporu 
Sacada. Některým andaluským šlechticům a concejům se to zřejmě nezamlou-
valo, více podrobností však neznáme.326) Vojenské tažení, které se uskutečnilo 
v průběhu roku 1455, bylo tedy jasně na podporu Sacada a na granadském 
území probíhala „občanská válka“.327) Co se týče elit, máme jen několik zpráv 
a průběhu bojů mezi oběma stranami. Když byla napadena křesťany oblast 
Guadixu a došlo k mnohým šarvátkam, tak se „ Probíhaly tak šárvátky jedněch 
s druhými. Objevil se nedaleko nich granadský král Muley Abdeli se čtyřmi sty 
jezdci, který jel do Almeríe oblehnout syna krále Ceriça…“328) Později, když 
se Enrique pohyboval v oblasti Málagy, se dozvěděl, že v samotném městě je 
pouhých 400 jezdců, a proto se na něj rozhodl zaútočit, avšak „…dozajista se 
vědělo, že král Granady tam vyslal tisíc pět set jezdců a s nimi největší pány svého 
království. Jeden se jmenoval Abdilbar a druhý Aben Comisa…“329) Tento zá-

323) „…mando dar quatro doblas de oro cada dia para su despensa y a otro cavallero con que 
el venia que se llamaba Abencerraxe, dos doblas cada dia y otros cavalleros mors que no eran de 
tanto estado a cada uno una dobla y a los otros comun e a los de a cavallo a veinte maravedis al 
dia y a los de a pie a doce…“ TORRES FONTES, Juan. Estudio…, p. 91.

324) LIVERMORE, Harold. El segundo…, p. 340.

325) TORRES FONTES, Juan. Estudio…, p. 95.

326) LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José-Enrique. Revision…, pp. 81–82. 

327) PELÁEZ ROVIRA, Antonio. Dinamismo…, p. 220.

328) „Estando ansi escaramuçando los unos y los otros, pareszcio cerca dellos el Rey de Granada, 
Mulei Abdeli, con quatrocientos de cavallo, el cual iva a la ciudad de Almería a cercar a un hijo 
del rey Ceriça…” TORRES FONTES, Juan. Estudio…, p. 95.

329) „…supose cierto que el rey de Granada enbio ende mill e quinientos de cavallo y con ellos do 
cavalleros los mayores de su reino llamados el uno Abdilbar y el otro Aben Comisa…“ Ibidem, 
pp. 97–98.
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znam je jedním z mála dokladů o vůdcích elit stojících za Muhammadem X. 
Kronikářské záznamy též naznačují přítomnost skupiny rukojmích, o nichž se 
mluvilo v dopise z února roku 1455 ve vojsku Enriqua IV.330) 

Kdy a jak přesně skončil střet jednotlivých rodin a na trůn se defi nitivně 
dostal Sacd, není známo.331) K roku 1456 nejsou už žádné zprávy o Muham-
madovi X. a také se od té doby až do roku 1483 nesetkáme s žádným pří-
slušníkem rodiny cAbd al-Barr. Naopak Ibn Kumáša vykonával roku 1456 
funkci guvernéra Gibraltaru. Livermore soudí, že slavné líčení smrti ve zprávě 
Hernanda de Baeza se vztahuje k Muhammadovi X.332) Synovi Sacda Abú al-
Hasanovi cAlímu se podařilo zadržet sesazeného emíra a v jedné z místností 
v Alhambře „…princ Muley Abulhacen zajal maurského krále, přivedl ho do 
Alhambry a otec ho nařídil podřezat a jeho dva maličké synky zadusit ruční-
kem…“333) Můžeme tedy konstatovat, že roku 1456 byl emirát plně pod kon-
trolou příslušníků „Abencerrajes“. Do funkce prvního ministra se dostal Abú 
as-Surúr Mufarridž334) a jemu na roveň byl postaven Júsuf Ibn as-Sarrádž, 
jenž vystřídal po smrti svého otce Abú al-Qásima.335) S dalšími představite-
li jednotlivých rodin se setkáme jak na místech qá’idů nebo guvernérů jed-
notlivých měst,336) tak jako s dvořany v Alhambře. Události z let 1453–56 
a boj mezi příznivci Muhamamda X. a Sacda je pokládán historiky jako střet 
„Abencerrajes“ s „legitimisty“, tj. s příznivci Muhammada VIII.337) Na výše 

330) Ibidem, p. 97.

331) Zřejmě to bylo někdy před listopadem 1455, viz SALICRÚ I LLUCH, Roser (ed.). 
Documents…, doc. 398, p. 479.

332) LIVERMORE, Harold. El segundo…, pp. 344–347.

333) „…y el príncipe Muley Abulhacen prendió al rrey moro, y lo truxo al alhambra, y el padre le 
mandó degollar, y ahogar con una touaja á dos hijos suyos de harto pequeña hedad…“ BAEZA, 
Hernando de. Las cosas…, p. 5.

334) SALICRÚ I LLUCH, Roser (ed.). Documents…, doc. 426, doc. 428, pp. 516–518. 

335) [ESCAVIAS, Pedro de]. Hechos…, p. 83.

336) Viz např. LABARTA, Ana. Cartas…, pp. 618–619.

337) LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique. De la frontera a la Guerra fi nal: Gra-
nada bajo la casa de Abú Nasr Sacd. In: LADERO QUESADA, Miguel Ángel (ed.). La in-
corporación de Granada a la corona de Castilla: Actas del symposium conmemorativo del quinto 
centenario. Granada, 1993, pp. 710–711.
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zmíněných faktech bylo jasně dokázáno, že se jednalo spíše o střet rodin, které 
táž historiografi e počítá mezi „Abencerrajes“. 

Období vlády Sacda je charakterizováno prakticky nulovou mocí panov-
níka a kontrolou emirátu jednotlivými elitními rodinami. Oba výše zmínění 
první ministři jsou označováni skutečnými králi Granady.338) Z dochovaných 
dokumentů víme o rozprodávání královského majetku, jež se dostával do ru-
kou představitelů těchto rodin.339) Důvodem byla nutnost placení vazalských 
dávek vázaných na osobu emíra, avšak peníze vybrané za tímto účelem zřejmě 
končily v rukách nejvyšších ministrů.340) Období Sacda bylo také mnohokrát 
nazýváno obdobím vlády tvrdé ruky. Tato mystifi kace vychází ze záznamu 
Hernanda de Baeza, líčení o epoše Sacda však slyšel od lidí, proti kterým se 
emír roku 1462 postavil.341) Ze zajímavých postav elit nám zde vystupuje 
Abú al-Qásim Bannigaš, zřejmě důvěrník Abú al-Hasana cAlího. Pro jeho 
manželku cÁišu nakupoval nemovitý majetek.342)

3.2 Pokusy panovnické moci o eliminaci „Abencerrajes“

Roku 1462, zřejmě pod vlivem ztrát způsobených pustošivým nájezdem 
vojska Miguela Lucase de Iranzo a dalších neustávajících útoků Kastilců, do-
šlo v Granadě k novému otřesu. Klasicky označuje jako snaha Sacada vymanit 
se z kontroly „Abencerrajes“. K tomuto se kloní jak Arié343) tak López de 
Coca344) i Vidal Castro.345) Všichni interpretují záznam z kroniky Miguela 
Lucase de Iranzo, v němž kronikář Pedro de Escavias vkládá část líčení do úst 
samotného emíra: „Přičemž jak přišla do Granady zvěst o ničení, velkých neštěs-

338) [ESCAVIAS, Pedro de]. Hechos…, p. 83.

339) SECO DE LUCENA, Luis (ed.). Documentos…, doc. 15/B, pp. 32–33 a doc. 16, 
pp. 35–37. VIDAL CASTRO, Francisco. Historia…, p. 186.

340) K mírové smlouvě viz LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique. De la fronte-
ra…, pp. 712–713.

341) BAEZA, Hernando de. Las cosas…, pp. 5–6.

342) SECO DE LUCENA PAREDES, Luis. La sultana…, pp. 384–389.

343) ARIÉ, Rachel. El reino…, p. 73. 

344) LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique. De la frontera…, p. 714.

345) VIDAL CASTRO, Francisco. Historia…, p. 187.
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tích a škodách, které řečený pán Condestable [Miguel Lucas de Iranzo] způsobil 
na maurském území, jak je zmíněno, všichni obyvatelé toho města se bouřili a po-
vstali proti svému králi Sacadovi. Říkali mu, že nemají krále, aby je rozčiloval, 
okrádal a aby je nebránil a neochraňoval před křesťany, kteří jim projíždějí zemí, 
okrádají, pálí, zabíjejí je a odvážejí jejich zajaté příbuzné. Kromě toho, že zapla-
tili parias, které mají dávat kastilskému králi a on je vzal, utratil a nezaplatil je. 
Kvůli tomu křesťané všude válčí, země maurů se každým dnem vylidňuje a ztrácí. 
A jak král Granady vida velké hnutí lidu proti němu povstávat, z těchto slov vy-
děšený a naplněný strachem, jim odpověděl takto:

Přátelé, já nejsem král Granady, nýbrž qá’id Moff arás, který je alguacilem 
mayor, a Abençerrajes. Tito jsou králi Granady, tito sebrali a utratili pistole, které 
jste zaplatili jako parias, a mně nedali prostor, abych je zaplatil kastilskému králi, 
ani mně nedovolili se k nim přiblížit, ani mi nechtějí pomoci bránit území. 

Tehdy mu Mauři řekli:
Nuže ty, proč jsi král? Jestliže tito páni berou parias, utrácejí je a chtějí rozka-

zovat více než ty a jsou příčinou tak velkého neštěstí a škod, které mauři podstu-
pují, proč je nepodřežeš?

Jestliže mi proto dáte podporu, tak to udělám. 
A jak byl jimi ujištěn, že mu dají veškerou pomoc a podporu, že se vyhne vel-

kému nebezpečí, v kterém byl, a uspokojí a utiší lid tak velkého lidnatého města, 
když proto měl příležitost. Pod záminkou rady, poslal pro qá’ida Moff arráse, svého 
alguacila mayor, a Çidi Yuçefa Abençerrajes, dva nejmocnější pány granadského 
království. A jak vstoupili do Alhambry, kde již král tajně připravil lidi, nařídil 
je potom podřezat.

A tak učinili i jiným, ledaže by pro ně prosil infant jeho syn. Jak se zvěst rozšířila 
Granadou, potom Mahomad Abençerraje, Aly Abençerraje, el-Valençi, al-Cabçani, 
Alatar a dost jiných pánů, kterých byl téměř celý majetek granadského rodu, vyrazili 
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odtamtud s dosti jezdci a odjeli do Málagy.“346) Jedná se bezesporu o jedno z nejza-
jímavějších líčení událostí v Granadě v XV. století, avšak co stalo ve skutečnosti? 

Arabské prameny ani žádné dokumenty k této události nemáme. V ostat-
ních současných kastilských kronikách najdeme pouze letmou zmínku u Pa-
lencii „…Ono království bylo svého času rozdrásané kvůli bouřícím se skupinám. 
Calpe sledoval frakci rodiny Ibn as-Sarrádž, kteří se postavili králi Sacdovi…“347) 
Roznětkou byly nepochybně kastilské útoky, což vyvolávalo nespokojenost 
prostého obyvatelstva („ámmy“), především kvůli tomu, že byli svévolně 
osvobozováni křesťanští zajatci. Skutečná moc a vláda byla v rukou dvou ve-
zírů Abú as-Surúra Mufarridže a Júsufa Ibn as-Sarrádž. „Abencerrajes“ si také 
nechávali peníze vybírané na zaplacení parias, Sacd se je tedy rozhodl zlikvi-

346) „Onde como la nueua de la destruyçión i grandes males i daños quel dicho señor Condestable 
fi zo en tierra de moros, segúnd dicho es, llegase a la çibdad de Granada, todo el común se alborotó 
i leuantó contra su rey Çidi-Çaha, diciendo que no tenían ellos rey sinó para los despechar y robar, 
mas no para los defender y anparar de los cristianos, que les corrían i robauan i quemauan la 
tierra, i les matauan i leuauan sus parientes catiuos. Y demás desto, que avían pechado las párias 
que avían de dar al rey de Castilla y se les avía tomado i comido, i non las avía pagado; por cabsa 
de lo qual los cristianos les facían por todas partes la guerra, y la tierra de los moros de cada día se 
despobalaua y perdía. Y como el rey de Granda, visto el mouimiento grande del pueblo contra él 
levantado, de aquestes palabras terreçió i ovo grant miedo respondióles así:
Amigos, yo no soy rey de Granada, saluo el alcayde Moff arás, que es alguacil mayor, i los Abençer-
rajes. Estos son reyes de Granda, y estos han tomado i comido las doblas qué pechastes para las 
parias, que a mí no dieron lugar que las pudiese pagar al rey de Castilla; ni me dexaron llegar 
a ellas, ni me quieren ayudar a defender la tierra.
Estonçes los moros le dixieron:
Pues tú ¿para qué eres rey? Si esos caualleros toman las párias, i las gastan, i quieren mandar más 
que tú, y son cabsa de tan grandes males y daños como los moros reçiben, poqué no los deguellas?
Si vosotros me days fauor para ello, así lo faré.
Y como dellos fuese çertifi cado que le darían toda ayuda y fauor, por obuiar el grant peligro en que 
estaua pi por contentar i sosegar el común de aquela tan populosa cibdad, quando oportunidad 
ovo para ello, so color de tener consejo, enbió por el alcayde Moff arrás, su alguacil mayor, i por 
Çidi Yuçef Abençerraje, dos caualleros los más poderosos del reyno de Granada. 
E como entraron en la Alhanbra, do el rey estaua ya proueydo de gente secreta, luego los mandó degol-
lar. E avn así fi cieran a otros, saluo por quel ynfante su fi jo rogara por ellos. Y como la nueua sonase 
por la çibdad de Granada, luego Mahomad Abençerraje, i Aly Abençerraje, i el Valençi, y el Cabçani, 
i el Alatar, i otros caualleros asaz, que eran casi todo el cabdal de la casa de Granada, partieron de allí 
con asaz caualleros, i fuéronse a Málaga.“ [ESCAVIAS, Pedro de]. Hechos…, pp. 83–84.

347) „…aquel reino a la sazón estaba desgarrado por bandos turbulentos. Calpe seguía la parci-
alidad de la familia de los Banú s-Sarrádž, que se habían rebelado contra el sultán Sacd…“ DE 
PALENCIA, Alonso. Gesta…, p. 241.
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dovat. Kdo však byli ti, kteří mu pomohli s odstraněním všmocných minis-
trů? Místo činu by nasvědčovalo příslušníkům palácové gardy. Zpráva také 
informuje, že se za ně přimlouval syn emíra Abú al-Hasan cAlí. Přeživší v čele 
s cAlím Muhmmadem a cAlím Ibn as-Sarrádž, al-Balansím, al-Qabšáním a al-
cAttárem se vypravili do Málagy, kde byl posledně jmenovaný guvernérem. 

Spolu s nimi se do Málagy shromažďovali i všichni další stoupenci „…všich-
ni vůdcové města, jak na koních tak pěší, odjeli do Málagy, aby přijali krále, který 
se jmenoval Muley Maomad, jenž z Kastilie vstoupil s dvěma sty jezdci s podpo-
rou krále Enriqua….“348) Z Kastilie byl se svolením Enriqua IV. poslán princ 
z nasrovského rodu, jemuž „Abencerrajes“ holdovali jako panovníkovi a mohli 
dále legitimizovat svůj odpor proti Sacadovi v Alhambře. Dříve byl pokládán 
tento princ za Júsufa V.,349) který však zemřel již před patnácti lety, a tak bude 
nutné, aby se znovu historiografi e zabývala otázkou, o jakého prince se ve sku-
tečnosti jednalo. Pedro de Escavias jeho příchod líčí následujícími slovy: „A na-
konec, rozmýšleje se uchránit tolika činností, rozhodli se přijmout za krále infanta 
Ysmaela, který toho času z příkazu krále našeho pána přijel z jeho dvora, kde dlouhý 
čas pobýval, a na jeho straně byla Málaga, Ronda a Setenil…“350) „Abencerrajes“ 
se podařilo nakrátko dostat Sacada z Alhambry a dosadit svého kandidáta, avšak 
již v následujícím roce se Sacd opět nacházel na trůně v Alhambře. „Abencerra-
jes“ však svůj boj nevzdali a našli nového kandidáta v osobě nejstaršího Sacdova 
syna Abú al-Hasana cAlího. S jeho pomocí se jim podařilo sesadit Sacda někdy 
v průběhu roku 1465 a následně ho poslat do Almeríe, kde si zachoval všechny 
znaky sultánské moci. Zemřel někdy v následujících letech.351)

Pro nadcházející roky až do počátku granadské války není příliš pramenů, 
na jejichž základě lze dokázat vliv elit na sultánskou vládu a události v emirá-

348) „…todos los principales de la ciudad, asi de cavallo como de a pie, eran idos a Malaga por 
recivir un rey que se llamava Muley Maomad, que de Castilla avia entrado con doscientos de 
cavallo, con favor del rey don Enrrique…“ TORRES FONTES, Juan. Estudio…, p. 176.

349) Viz např. SECO DE LUCENA PAREDES, Luis. Cuándo subió Muley Hacén al trono 
de Granada In: al-Andalus 25, 1960, p. 27.

350) „E al fi n, pensando anpararse de tantos trabajos, delibraron de tomar por su rey al ynfante 
Ysmael, que a la sazón por mandado del rey nuestro señor, era venido de su corte, do granda ti-
enpo con su alteza avía andado, y estaua a la parte de Málaga, e Ronda e Setenil.“ [ESCAVIAS, 
Pedro de]. Hechos…, p. 90.

351) LEVI DELLA VIDA, G. Il regno di Granata nel 1465–1466 nei ricordi di un viaggia-
tore egiziano. In: al-Andalus I, 1933, pp. 329–330. PELÁEZ ROVIRA, Antonio. Dinamis-
mo…, pp. 221–223.
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tu. Na počátku vlády Abú al-Hasana cAlího byli jeho oporou „Abencerrajes“, 
pravděpodobně ve složení líčeném v událostech z roku 1462. Někdy okolo roku 
1470 se však rozhodl vymanit z jejich vlivu, stejně jako před lety jeho otec.352) 
Velice často se hovoří o tom, že příčinou nepokojů byla křesťanská otrokyně 
Isabela de Solís, jež odstavila královnu cÁišu, a emírův rozmařilý život. Her-
nando de Baeza hovoří o tom, že „Tento král byl tedy zapletený do svých hříchů. 
Když viděli chaos jeho osobnosti, vzbouřili se jistí páni z království, jak sluhové 
královny, tak jejího otce [Muhammad IX.] a odepřeli poslušnost králi, činili mu 
drsnou válku. Mezi nimi byli jistí, kteří si říkají abençerrages, což znamená synové 
výrobce židlí, kteří byli původem zpoza moře. Přišli na toto území s touhou zemřít 
bojujíce s křesťany. Ve skutečnosti byli nejlepšími jezdci a kopiníky vůbec v dějinách 
Granadského království, a ačkoli byli téměř největšími pány království, nezměnili 
proto přídomek svých otců, kteří byli židláři, protože mezi mury není zvykem po-
hrad nelepšími a nejvznešenějším, protože pocházejí z řemeslnických otců.“ Král tedy 
pokračoval ve válce proti nim a zadržel a podřezal mnoho pánů, přičemž jednoho 
dne podřezal 7 abençarrajes. Podřezané přikázal položit na podlahu, jednoho vedle 
druhého a nařídil dát je na místo, aby všichni co by chtěli vstoupit, je viděli. Tím 
nahnal takovou hrůzu v zemi, že ti co zbývali z avençarrajes, se přesunuli ve velkém 
do Kastilie. Jedni šli k rodu vévody z Medina Sidonie a další k rodu Aguilarů. Ta by 
byli zahrňováni spolu se svými stoupenci velkými poctami, dokud nepřišel král Chi-
quito [Muhammad XI.]…kdy se vrátili do svých domů a ke svému majetku…“353) 
Z líčení arabského kronikáře ještě víme, že jmenovaní qá’idové prohlásili bratra 

352) VIDAL CASTRO, Francisco. Historia…, p. 192.

353) „Estando pues este rrey metido en sus vicios, visto el desconcierto de su persona, leuantaronse 
ciertos caualleros en el rreyno, así criados de la rreyna como de el rrey su padre de ella [Muhammad 
IX.], y alçaron la obedencia del rrey, y hicieronle cruda guerra: entre los cuales fueron ciertos de los 
que decian abençarrages, que quiere dezir los hijos del sillero, los quales eran naturales de allende, y 
auian pasado en esta tierra con deseo morir peleando con los christianos. Y en verdad ellos eran los 
mejores caualleros de la gineta y de lança que se cree que ovo jamas en el rreyno de Granada; y aun-
que fueron casi los mayores señores del Reyno, no por eso mudaron el apellido de sus padres, que eran 
silleros: porque entre los moros no suelen despreciarse los buenos y nobles por venir de padres offi  ciales. 
El rrey pues, siguió la guerra contra ellos, y prendió y degolló muchos de los caualleros, entre los quales 
un dia degolló siete de los abençarrajes; y degollados, los mandó poner en el suelo, uno junto con otro, 
y mandó dar lugar á que todos los que quisiesen los entrasen á ver. Con esto puso tanto tanto espanto 
en la tierra, que los que quedauan de los avençarrajes, muchos de ellos se pasaron en Castilla, y unos 
fueron á la casa del duque de medinasidonia, y otros á la casa de aguilar, y ay estuuieron haziendoles 
mucha honrra á ellos y á los suyos, hasta que el rrey chiquito [Muhammad XI.]…que se bolvieron 
á sus casas y haziendas…” BAEZA, Hernando de. Las cosas…, p. 9. 
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Abú al-Hasana cAlího Muhammada b. Sacda emírem. Ten se dokázal z jejich 
vlivu vymanit a připojil se na stranu svého bratra. Poté „Abencerrajes” oblehl 
v Málaze a mnohé z nich popravil.354) 

Podle obou těchto líčení došlo tedy znovu k pokusu emíra vymanit se 
z vlivu „Abencerrajes“ a zamezit kontrole politiky emirátu. Je zřejmé, že se 
to podařilo, avšak přesné souvislosti neznáme.355) Sultán i jeho mladší bratr 
byli velmi silné osobnosti, což prvně jmenovaný dokázal během své vlády. 
V sedmdesátých letech nastalo delší období míru, došlo k určitému posílení 
vojenských složek a uklidnění v emirátu. Druhý vynikl za granadské války 
a vysloužil si přídomek az-Zaghal.356) Jejich velkou oporou byl první minis-
tr Abú al-Qásim Bannigaš.357) Hlavní příčinou stability a míru však nebyl 
vzrůstající potenciál království, ale boj o nástupnictví v Kastilii po Enriquovi 
IV.358) Vypuzení příslušníci rodin „Abencerrajes“ uprchli na hrady sousedních 
křesťanských pánů a do Granady se vrátili až na počátku osmdesátých let, kdy 
obnovili svůj boj proti emírovi. Hlavním důvodem evidentně bylo to, že se 
v emirátu nenacházel žádný dospělý nasrovský princ schopný legitimizovat 
povstání těchto elit a delegovat na ně moc. Změna nastala až ve chvíli, kdy 
dospěl princ Muhammad b. cAlí. Tehdy využili „Abencerrajes“ složité situace, 
do níž se emirát dostal dobytím Alhamy, a zahájili konečnou fázi vnitřní-
ho rozkladu emirátu, tentokráte doplněnou o masivní vojenské akce Kastilie 
a Aragónu, jejichž cílem nebylo nic menšího než likvidace posledního mus-
limského státu na Pyrenejském poloostrově.

354) Kitáb nubdat…, pp. 3–4.

355) Budou nastíněny v následující kapitole.

356) ÁLVAREZ MORALES, Camilo. Muley Hacén, El Zagal y Boabdil: Los últimos reyes de 
Granada. Granada, 2000, pp. 107–124.

357) Kitáb nubdat…, p. 7. , BERNÁLDEZ, Andrés. Memorias…, p. 121.

358) Blíže viz SUÁREZE FERNÁNDEZ, Luis. Los Reyes Católicos: La conquista del trono. 
Madrid, 1989.





4. Granadské elity a závěrečná válka 
(1482–1492)

4.1 „Abencerrajes“ a Abú al-Hasan cAlí

Granadská válka je termín, jímž historiografi e označuje závěrečné období 
dobývání emirátu ze strany křesťanských království. Jako její počátek se ozna-
čuje dobytí Alhamy 28. února 1482 a jako její konec vstoupení v platnost 
kapitulačních smluv a vydání Granady v noci z 1. na 2. ledna 1492. Toto ob-
dobí se však kromě kastilských vojenských operací též vyznačuje závěrečným 
střetem jednotlivých rodin granadské elity jak mezi sebou, tak s panovnickou 
mocí a propuknutím další fi tny, jež však měla tentokrát katastrofální důsledek 
pro samotné muslimské království. Jejími hlavními protagonisty byli emíři 
Abú al-Hasan cAlí a především jeho bratr Muhammad, v jejichž osobách se 
znovu navrátila sultánům určitá samostatnost, a Muhammad b. cAlí, který 
jako fi gurka v roli „Abencerrajes“ sehrál svou „tragickou“ úlohu, díky níž se 
dostal do romantických vyprávění a různých legend.

Počátek samotného konfl iktu je nutné hledat již v druhém vyvražďování 
„Abencerrajes“ roku 1470, jímž se Abú al-Hasan rozhodl vymanit z jejich vlivu 
podobně jako jeho otec Sacd. Přeživší příslušníci prchli na hrady andaluských 
pánů, kde čekali na svou příležitost.359) O koho se jmenovitě jednalo, nevíme. 
Díky nástupnickým válkám po Enriquovi IV. v Kastilii a Leónu dostal emirát 
tolik potřebný odpočinek od vojenských akcí a pravidelného plenění a nájez-
dů. Docházelo pouze k tradičním drobným pohraničním konfl iktům. Abú al-
Hasanovi se podařilo vybudovat velmi silné vojsko, což dokládá jak unikátní 
svědectví o mnohadenní vojenské přehlídce veškerých vojenských sil v ulicích 
Granady,360) tak i poznámka ofi ciálního kastilského kronikáře Hernanda del 
Pulgara „Onen maurský král… tehdy měl větší počet jezdců a dělostřelectva a dal-
ších potřebých věcí pro válku, než doposud žádný granadský král.“361) Zároveň 
se mu podařilo celkově pozvednout situaci v emirátu a razit po dlouhé době 
hodnotné mince.362) 

359) Viz výše.

360) Kitáb nubdat…, pp. 4–5.

361) „Aquel rey moro…tenía entonces mayor número de gente a caballo e artillería, e las otras 
cosas necesarias a la guerra, que tovo ningún rey de los que fueron en Granada todos los tiempos 
pasados.“ PULGAR, Fernando del. Crónica de los Reyes católicos: volumen segundo…, p. 5.

362) Kitáb nubdat…, p. 4
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Dalším rysem Abú al-Hasanovi vlády, na něž kladla hlavní důraz přede-
vším starší historiografi e, je Abú al-Hasanův soukromý život. Podle pramenů 
měl za manželku dceru Muhammada IX. al-Ajsara z manželství s tuniskou 
princeznou cÁišu.363) Avšak v určitém momentu začal dávat přednost své 
křesťanské otrokyni, kterou arabský kronikář označuje jménem Th urajja364) 
a Hernando de Baeza jako Rúmíja.365) Na dalších místech se o něm dočteme, 
že poté proti němu povstali „…sluhové královny jako krále jejího otce…“, tedy 
elity Muhammada IX. a Sacda, jež označuje na stejném místě jako „Abencer-
rajes“.366) To by nasvědčovalo tomu, že se to stalo někdy před rokem 1470, 
kdy určitou formu povstání zaznamenává Pedro de Escavias ve svých dějinách 
hrdinských činů Miguela Lucase de Iranzo.367) Problém však je, že o několik 
stran dále ve své práci popisuje další rebelii, v níž je za emíra prohlášen jeho 
bratr Muhammad b. Sacd.368) Tu umísťuje někdy do doby po obléhání Cie-
zy, tedy do roku 1477.369) Arabský kronikář, jehož text v tomto roce začíná, 
píše o stejném povstání.370) Další prameny o této události nemáme, avšak 

363) Historiografi e dlouhou dobu vedla spory o jméno této královny. Tradičně byla označo-
vána jako cÁiša. Na konci čtyřicátých let však Seco de Lucena přednesl hypotézu, v níž usou-
dil, že se jmenovala Fátima a cÁiša byla pouze její sestra. Dokument, který zveřejnil Emilio 
Santiago de Simon na konci osmdesátých let, však jasně označuje královnu jako cÁišu. Toto 
tvrzení přijala i moderní španělská historiografi e, např. v osobách Ladera Quesady a Vidala 
Castra. Jednotlivé práce viz bibliografi e.

364) Kitáb nubdat…, p. 7.

365) BAEZA, Hernando de. Las cosas…, p. 8. Moment zapuzení popisuje takto: „Dende á 
pocos dias vino la pascua de los moros, á donde es uso entre ellos que todos generalmente…suben á 
hazer reuerencia y vesar el pie al rrey y las mugeres á la rreyna la mano, y consultado el rrey por las 
grandes á quien avian las mugeres de subir á hablar y dar las buenas pasquas, respondió que á la 
Romía…Y asi se hizo como el rrey lo mandó, y desde alli adelante hizo vida con ella, y fué tenida 
por rreyna, y nunca jamás habló ni vido á la rreyna su muger: antes ella con sus hijos tenia su casa 
y estado y gente en el quarto de los leones, y el rrey en la torre de comares con la otra rreyna…“

366) „…criados de la rreyna como de el rrey su padre de ella…“ Ibidem, p. 9. 

367) [ESCAVIAS, Pedro de]. Hechos…, pp. 441, 443

368) BAEZA, Hernando de. Las cosas…, pp. 15–16.

369) TORRES FONTES, J. „Las relaciones castellano-granadinas desde 1475 a 1478“. In: 
Hispania LXXXVI, 1962, pp. 195–198.

370) Kitáb nubdat…, p. 3.
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Hernando de Baeza nezažil tyto události osobně, do Granady se dostal jako 
osobní emírův tlumočník až v druhé polovině osmdesátých let, a tak zřejmě 
události jen zmatečně popsal. Arabský kronikář se vyjadřuje obecně, v rovině 
toho, jak se Abú al-Hasan pokoušel vymanit z vlivu qá’idů podobně jako jeho 
otec. Nelze tedy s jistotou říci, kdy k rozluce došlo. Evidentně však královna 
cÁiša a její synové byli oporami „Abencerrajes“, jak je uvedeno na mnoha mís-
tech u Baezy.371) Rozkol Abú al-Hasana s cÁišou nebyl tedy příčinou občan-
ské války, ale především důvodem, proč se jejich synové Muhammad a Júsuf 
stali představiteli odstavených „Abencerrajes“.

Hlavním představitelem elit Abú al-Hasana byl jeho „alguacil mayor“, je-
hož je možné identifi kovat díky Bernáldezovi jako Abú al-Qásima Banniga-
še.372) Ten je ve smyslu obou výše citovaných pramenů spolupůvodcem všeho 
zlého v emirátu, což je pochopitelné u autorů očividně stranících Muhamma-
dovi XI.373) Z nich je také možné vyčíst další důvody nespokojenosti, které 
začaly po velké povodni, jež roku 1478 ukončila monstrozní vojenskou pře-
hlídku v Granadě. Od té doby se emír oddával jen svým požitkům a emirát 
řídil ve skutečnosti jeho alguacil mayor, který nařizoval nové daně a zvyšoval ty 
stávající. Přitom se přestal věnovat armádě a podle tvrzení arabského kronikáře 
museli někteří dokonce prodávat své oblečení, koně a zbraně.374) Je velice ne-
pravděpodobné, že by k tomu docházelo v masovém měřítku, neboť ještě roku 
1481 dokázal Abú al-Hasan dobýt Zaharu. Dalším důvodem nespokojenos-
ti, který popisuje Baeza a který začal už před vražděním „Abencerrajes“, byla 
snaha emíra shromáždit znovu majetek, který musel prodat jeho otec, aby měl 
na zaplacení parias. „…začal znovu zabírat majetek královské koruny, který jeho 
předchůdci prodali…zabavil ho všechen, což bylo velké množství majetku s velmi 
výnosnou rentou. Lidé si na to stěžovali a říkali, že se jim děje velké bezpráví.“375) 

371) BAEZA, Hernando de. Las cosas…, pp. 10–11, 15, 19.

372) BERNÁLDEZ, Andrés. Memorias…, pp. 120–121.

373) Kitáb nubdat…, p. 7 „Pomáhal mu v tomto úkolu jeho ministr, navenek předstírající 
morálku a čest, avšak ve skutečnosti právě naopak.“; BAEZA, Hernando de. Las cosas…, 
pp. 11–13.

374) Kitáb nubdat…, p. 7.

375) „…hauia començado en tornar á tomar las posesiones de la corona Real que sus antecesores 
auian vendido…las tomó todas, que heran gran numero de posesiones, y muy valerosas de Renta: 
y rreclamando de esto los pueblos, diziendo que se les hazia grande agrauio.“ BAEZA, Hernando 
de. Las cosas…, p. 15.
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Hlavními kupci byli tehdy představitelé „Abencerrajes“.376) Majetek se vyku-
poval pod hrozbou smrti a za předem stanovené nízké ceny. To spolu s nespo-
kojeností a velkými škodami po povodni zmiňuje jako hlavní důvody povstání 
proti Abú al-Hasanovi. Avšak následky povodně a rozmařilý život emíra pouze 
využili odstavení představitelé „Abencerrajes“ jako záminku k povstání.

Do této doby (počátek roku 1482) se datují počátky vojenských akcí křes-
ťanů, jejichž prvním cílem byla Alhama, důležité město na spojnici Granady 
a Málagy. Překvapivou akcí se ho podařilo dobýt převážně andaluským voj-
skům pod vedením jedné z velkých postav granadské války dona Rodriga 
Ponce de León, markýze z Cádizu, hraběte z Arcosu.377) O důležitosti Al-
hamy svědčí, že se ji třikrát pokusila granadská vojska znovu dobýt. Vojsko 
vedl Abú al-Hasan cAlí společně se svým vezírem Abú al-Qásimem Banni-
gašem.378) Všechny pokusy získat město zpět byly neúspěšné a emír musel 
ustoupit. Zřejmě někdy v té době se do Granady museli vrátit uprchnuvší 
členové „Abencerrajes“. Povzbuzeni úspěchem u Alhamy se rozhodli křesťané, 
nyní již pod vedením samotného krále Fernanda II. (V.), zaútočit na Loju, 
jejím pánem byl cAlí al-Attár, jenž během padesátých a šedesátých let spadl 
do „Abencerrajes“. V emirátu se s ním však setkáme i v letech sedmdesátých 
pořád ve funkci pána Lojy.379) Později je v bitvě u Luceny zabit na straně Bo-
abdila, avšak jeho syny Muhammada a Ahmeda najdeme později mezi qá’idy 
Bazy.380) Nasvědčovalo by to minimálně tomu, že „Abencerrajes“ nebyli uza-
vřenou skupinou a nacházely se mezi nimi i rodiny, pro něž byl důležitější boj 
proti křesťanům než vliv na vedení emirátu. 

Někdy v době křesťanského útoku na Loju započalo povstání „Abencer-
rajes“ s cílem znovu získat před dvanácti lety ztracené postavení. Jeho první 
akcí byl útěk Muhammada z Alhambry. „…někteří sluhové otce královny se 
snažili uškodit králi a tajně se pustili do jednání, jak by mohli vzít z Alhambry 

376) BAEZA, Hernando de. Las cosas…, pp. 5–6.

377) VALERA, Mosén Diego de. Crónica…, pp. 136–145; CARRIAZO ARROQUIA, Juan 
de Mata. Historia de la guerra de Granada. In: Historia de España Menéndez Pidal Tomo XVI: 
La España de los reyes católicos (1474–1516). Dirigida por Jose María Jover Zamora. Madrid, 
19925, pp. 439–452.

378) Kitáb nubdat…, p. 9.

379) CARRIAZO, Juan de Mata. Las treguas con Granada de 1475 y 1478. In: al-Andalux 
XIX, 1954, p. 345.

380) PULGAR, Fernando del. Crónica de los Reyes católicos: volumen segundo…, pp. 372–373.
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nejstaršího syna krále, kterému bylo již přes dvacet let…“381) Z textu vyplývá, 
že pro organizátory celého spiknutí bylo velmi složité dostat se do Alhamb-
ry. Využili k tomu jakéhosi mudéjara „Abrahena de Mora“, jenž měl doručit 
dopisy Muhammadovi. Ve stejné době měl probíhat koncert pro jisté „páni 
z města Guadixu“ („cauallaros de la cibdad de Guadix“), z nichž jsou jmeno-
váni „Aben-adi“ a „Abencid“. Baeza je označuje za strůjce celého spiknutí. 
Za pomoci mudéjarského mladíka „Abrahena Robledo“ se jim podařilo dostat 
oba prince (Boabdila a jeho bratra Júsufa) z Alhambry a už nad ránem byli 
v Guadixu.382) V hrubých obrysech podobný průběh akce popisuje i arabský 
kronikář.383) Celá akce proběhla ve stejný den jako vítězství u Lojy, tedy 14. 
července 1482. V Guadixu Boabdilovi holdovali jako emírovi. Někteří jezdci 
byli mezitím vysláni s jeho bratrem Júsufem, aby se zmocnili Almeríe.384)

Pulgar popsal převrat následovně a za jeho přímé původce označil „Aben-
cerrajes“: „…mezi nimi byly velké rozkoly, protože velká část qá’idů a vůdců 
onoho království, zvláště z rodu Abençerrajes, opustila krále, protože podřezal jisté 
pány, jejich příbuzené, a vzali jednoho jeho syna a povznesli ho králem. Ten spojil 
lidi proti svému otci, zmocnil se města Granady, Alhambry a jiných opevněných 
míst ve městě… a mezi otcem a synem byly nějaké bitvy, kde zemřelo mnoho 
maurů.“385) Ofi ciální kastilský kronikář dobře znalý poměrů na poloostrově 
tu jasně označuje důvod povstání, jenž vidí v tom, že Abú al-Hasan nechal 
popravit několik členů „Abencerrajes“. O dalších představitelích převratu se 
dozvídáme později, hlavně v souvislosti s bitvou u Luceny, výčet padlých tu 
zcela jasně ukazuje na vůdce a přívržence povstání. Povstalci se snažili získat 
kontrolu nad východní částí emirátu. Dokládá to vyslání jejich části s princem 

381) „…algunos criados del padre de la rreyna de procurar el daño de el rrey, y pusiéronse secreta-
mente en tratar como pudiesen hurtar del Alhambra al hijo mayor de el rrey, que era ya de más 
de veynte años…“ BAEZA, Hernando de. Las cosas…, p. 19. 

382) Ibidem, pp. 19–20.

383) Kitáb nubdat…, pp. 12–13.

384) BAEZA, Hernando de. Las cosas…, pp. 20–21.

385) „…ovo entre ellos [moros] gran diuisión; porque la mavor parte de los alcaydes e cabeçeras de 
aquel reyno, en espeçial el linage de los Abençerrajes, dexaron al rey, porque avía degollado a çier-
tos caualleros sus parientes, i tomaron a vn su fi jo, i alçáronlo por rey. El qual juntó gente contra 
su padre, i apoderóse de la çibdad de Granada, e del Alhanbra, i de otras fuerças de la çibdat… 
y entre el padre i el fi jo ovieron algunas batallas, donde murieron muchos moros.“ PULGAR, 
Fernando del. Crónica de los Reyes católicos: volumen segundo…, p. 39.
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Júsufem do Almeríe, kde se jim podařilo získat kontrolu nad městem.386) Na-
opak Oblast Málagy spolu s Granadou zatím zůstávala loajální cAlímu.387) 

Následující měsíce vyplnila občanská válka. Její kontury nám aspoň čás-
tečně poskytují křesťanští kronikáři, neboť anonymní arabský kronikář se 
pouze omezil na zmínku, že poměry v Andalusii došly tak daleko, že bojuje 
otec proti synovi a on o takových věcech psát nebude.388) Po čase se podaři-
lo „Abencerrajes“ využít příznivé podmínky v Granadě a ta uznala za emí-
ra Muhammada.389) Abú al-Hasan se v té době nacházel se svými stoupenci 
někde v oblasti Málagy.390) Palencia popisuje situaci následovně „…propukly 
[neshody] mezi malagskými a granadskými. Tito spolu s těmi z Lojy, Guadixu 
a mnoha jiných městeček, se vyjádřili pro Boabdila.“391) Strana Abú al-Hasana 
cAlího byla ještě dostatečně silná na to, aby dokázala zaútočit znovu na Gra-
nadu a Alhambru a pokusila se jich zmocnit silou. Jako hlava obránců se zde 
objevuje „Abencomixar“ ve funkci qá’ida Alhambry. „Jednoho den spojil starý 
král co nejvíce lidí, kolik mohl a přijel do Granady. Jeden lezec, kterého přivezl, 
křesťan, vylezl na Alhambru a vstoupilo do ní až 500 maurů a zabili tolik mau-
rů, kolik mohli z jejich strážců. A jeden maurský vůdce, který v ní byl qá’idem, 
nazýval se Abencomixar, se stáhl do jedné z věží pevnosti s těmi, co s ním dokázali 
uniknout. 

Potom onen starý král, když nechal nějaké v pevnosti, vešel do města Granada 
a v ulicích začal bojovat s těmi, které tam nacházel. Ti z města a z Albaycínu, 
kteří byli pro krále jeho syn, se spojili a bojovali proti němu a proti lidem, které 

386) BAEZA, Hernando de. Las cosas…, p. 21.

387) PALENCIA, Alonso de. Guerra…, pp. 52–53.

388) Kitáb nubdat…, p. 13.

389) BAEZA, Hernando de. Las cosas…, p. 21.

390) BERNÁLDEZ, Andrés. Memorias…, pp. 120–121.

391) „…estallaron [las disensiones] entre malagueños y granadinos; éstos, con los de Loja, Gua-
dix y otrox muchos pueblos, declarados a favor de Boabdil.“ PALENCIA, Alonso de. Guerra…, 
p. 60. 
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s sebou vedl. Vyhnali ho z města Granady a ten kapitán Abencomixar znovu zís-
kal Alhambru.“392) 

Z citovaného textu je patrných hned několik zajímavých věcí. Předně, že 
celá Granada (tj. vlastní město) nebyla oporou ani jedné strany, již v tomto 
záznamu dobře informovaný Pulgar hovoří, že Albaycín se postavil na stranu 
Muhammada. Zřejmě z této čtvrti pocházela převážná většina jeho stoupenců 
mezi granadskou elitou, čemuž nasvědčují pozdější doklady, např. v kapitu-
lacích nebo v líčení boje ve městě roku 1486. Abencomixara vyskytujícího se 
zde s titulem qá’ida Alhambry je nemožné blíže určit. Jeho postavení dokládá 
důležitost rodiny Ibn Kumáša v řadě Boabdilových stoupenců. K provázanos-
ti Muhammada a „Abencerrajes“ došlo také svazkem s dcerou Muhammada 
X.,393) čímž se jeho přímými příbuznými stala rodina Mufarridž. Po neúspě-
chu této operace defi nitivně ustoupil Boabdilův otec s Bannigašem do Málagy 
a oblasti Ajarquíe, která stále byla vůči nim loajální.394) Pulgar ještě naznačil 
jednu stranu vzájemeného konfl iktu: „…ale ani kvůli těmto rozbrojům, ani 
kvůli velkému nepřátelství, které bylo mezi otcem a synem a pány z jedné a druhé 
strany, nechtěla žádná z těchto stran přijmout pomoc od křesťanů, radši by chtěli 
trpět hladem a smrtí než pustit křesťany do svého království.“395) Ani jedna strana 
nepožadovala kastilskou pomoc, jak bylo typické v prakticky v jakémkoliv 
střetu v uplynulých letech. Zřejmě proto, aby proti sobě nepopudily masy 

392) „E vn día el rey viejo juntó la más gente que podo aver, e vino a la çibdad de Granada; 
e vn escalador que traya, cristiano, escaló el Alhanbra, i entraron en ella fasta quinientos moros, 
i mataron los moros que podieron aver de los que la guardavan. E vn cabeçera moro que estaua 
en ella por alcayde, que se llamaua Abencomixar, retrúxose a vna torre de la fortaleza con los que 
con él podieron escapar.
E luego aquel rey viejo, dexados algunos en la fortaleza, salió a la çibdad de Granada, e por las 
calles començó a pelear con los que fallaua. E los de la çibdad e los del Albaycín, que estauan por 
el rey su fi jo, se juntaron i pelearon contra él e contra la gente que traya; e echáronle de la çibdat 
de Granada, e aquel capitán Abencomixar tornó a recobrar el Alhanbra.“ PULGAR, Fernando 
del. Crónica de los Reyes católicos: volumen segundo…, p. 39.

393) BAEZA, Hernando de. Las cosas…, p. 21.

394) BERNÁLDEZ, Andrés. Memorias…, p. 120–121

395) „…Pero ni por esta diuisión, ni por la enemiga grande que avía entre el padre y el fi jo, y los 
caballeros de la vna parte e de la otra, ninguna de las partes quiso reçebir ayuda de los cristianos, 
e antes querían padeçer la hanbre i muertes que reçebían que meter cristianos en su reyno.“ PUL-
GAR, Fernando del. Crónica de los Reyes católicos: volumen segundo…, pp. 39–40.
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obyvatelstva a právníky a konfl ikt tak zůstal jen na úrovni elit. Nelze to však 
prameny přímo doložit.

Kastilské akce v rámci granadské války se v této době vrátily do starých 
kolejí. Poučeni neúspěchem při obléhání Lojy jezdili nyní křesťané na nasrov-
ské území jen drancovat a loupit a místo obléhání a přímých útoků se uchýlili 
k tradičním nájezdům. Takový cíl měla i expedice do Axarquíe vedená mar-
kýzem z Cádizu a velmistrem řádu ze Santiaga donem Alonsem de Cárdenas. 
Překvapivým úderem v noci z 20. na 21. března se ji podařilo rozprášit mus-
limskému vojsku, v němž je jmenován jako qá’id Muhammad b. Sacd, mladší 
bratr Abú al-Hasana.396) Emír podnikal v té době nájezd na špatně bráněný 
hrad Turón.397) Po tomto úspěchu muslimů se i elity Muhammada XI. mu-
sely prokázat nějakým úspěchem, aby uspokojily obyvatelstvo. „A tak se zdálo 
pánům, že aby byl uspokojen lid, měl by král udělat nějaký nájezd na křesťanské 
území. Vyjel tedy mocně, projel územím Luque, Baeny a části držav křesťanských 
řádů…“398) Tento úspěch přiměl „Abencerrajes“ k další výpravě, měla však 
mít osudné následky.

Muhammad na radu svých „caballeros“ se rozhodl zaútočit na oblast Lu-
ceny hluboko v andaluském území.399) Jak se stalo v granadských dějinách již 
tradicí, nějaký muslim, jehož Diego de Valera pojmenoval jako „Bulça Cayn 
Abençerral“, vyzradil obyvatelům Luceny plány útoku,400) a tak se mohl pán 
města don Diego Fernández de Córdoba na útok připravit. Muslimské vojsko 
bylo odraženo a při jeho ústupu na Loju došlo k další bitvě, kterou popisuje 
muslimský kronikář, který zřejmě ve vojsku sám bojoval, takto: „Při návratu 
od Luceny se nenadále objevili křesťané, kteří jistě nebyli moc početní. Muslimové 
zůstali poraženi křesťany, kteří je pronásledovali, zabíjeli a zajímali je, než dostihli 

396) Kitáb nubdat…, pp. 13–14.

397) PALENCIA, Alonso de. Guerra…, p. 61. Podle jiných pramenů Tarify…viz BERNÁL-
DEZ, Andrés. Memorias…, p. 125.

398) „Y estando ansí paresció á los caualleros que el rrey por contentar á los pueblos deuia hazer 
alguna entrada en tierra de christianos; y salió poderosamente, y corrió la tierra de luque, y vaena, 
y alguna parte del maeztrazgo…“ BAEZA, Hernando de. Las cosas…, p. 21.

399) Baeza uvádí doslova „…pero siguiendo el parescer de sus caualleros hizo como los decían“. 
Kromě toho, že se zřejmě kronikář snaží svalit vinu za zajetí na jeho jezdce, tak by to ještě 
dokazuje, že Muhammad byl opravdu ve vleku svých vezírů a vojenských qá’idů. BAEZA, 
Hernando de. Las cosas…, p. 22.

400) VALERA, Mosén Diego de. Crónica…, p. 167.
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emíra Muhammada b. cAlí, který se schovával a splýval v davu svých vojáků a bo-
joval jako jeden z nich do té doby, než byl zajat, ale bez toho, aby byl poznán… 
v moci křesťanů zůstalo velké množství koní, zbrání, zvířat a zavazadel. Nej-
hanebnější však bylo to, že tam zůstal zajat emír, protože to bylo příčinou zkázy 
země.“401) Kromě zajetí emíra však byla bitva u Luceny obrovskou ranou pro 
„Abencerrajes“, neboť jich v bitvě zahynulo velmi mnoho.402) „…padlí: Juçaf 
y Albiatar, hlavní velitel granadského krále; Abdilvar, alguacil maior Granady, 
qá’id města Loxy, pán Zagry, rytíř velmi vážený mezi maury, znalý války, bylo mu 
více jak osmdesát let [cAlí al-Attár]; qá’id Fotoh; qá’id Mahomat el Valencí; qá‘id 
Monfurox, příbuzný krále; qá‘id Abrain aben Comija; qá‘id Mahoma abdilbar, 
bratranec alguacila maior; qá’id Zarzar,qá’id Zení; qá‘id Abdallá, bratr Fotoha; 
qá’id Mahomat el Geribi; qá‘id Juzaf Alfordonis. Zajatí: Muley Çaid, příbuzný 
krále; qá’id Mahomat Reduan, maiordomo maior krále; qá‘id Mahomet Fotoh; 
qá‘id Mahomad Abençarax; qá‘id Hamete aben Zulema.”403) Z jiných pramenů 
se dozvídáme ještě o přítomnosti „Hameta Abencerraje”.404) 

Z tohoto seznamu je jasně možné vyčíst rodiny, které podporovaly Mu-
hammada XI. Funkci prvního ministra měl po převratu jeden z členů rodiny 
cAbd al-Barr. Historiografi e mu přisuzuje křestní jméno Júsuf, to však žádný 
pramen neuvádí. Kdo byl „Jucuf Albiatar“ se nepodařilo určit, žádný jiný pra-
men se o někom podobném nezmiňuje. Avšak byl vedle cAbd al-Barra podle 
své funkce nejdůležitějším mužem v emirátu. Alcaide Mahomat el-Valenci je 

401) Kitáb nubdat…, p. 15.

402) Zajímavý je pohled na věc Andrése Bernáldeze, jenž ve své kronice neuvádí jména pad-
lých kromě al-Attára a zajatých kromě emíra, ale hodnotí zajatce podle výše výkupného, 
které za ně dostanou. „…otros cavalleros moros, muchos e de grande rescate, e otros muchos 
cavalleros de mediano rescate, e otros muchos de comunes rescates e valores…“ BERNÁLDEZ, 
Andrés. Memorias…, p. 133.

403) „…muertos: Juçaf y Albiatar, cavezera maior del rey de Granada; Abdilvar, alguacil maior 
de Granada, alcaide de la ciudad de Loxa, señor de Zagra, cavallero muy estimado entre los mo-
ros, savidor de la guerra, era de edad de más de ochenta años [cAlí al-Attár]; y el alcaide Fotoh, 
el alcaide Mahomat el Valencí, y el alcaide Monfurox, pariente del rey, y el alcaide Abrain aben 
Comija, y el alcaide Mahoma abdilbar, primo del alguacil maior, y el alcaide Zarzar, y el alcaide 
Zení, y el alcaide Abdallá, hermano del Fotoh, y el alcaide Mahomat el Geribi, y el alcaide Juzaf 
Alfordonis. Presos: Muley Çaid, pariente del rey, y el alcaide Mahomat Reduan, maiordomo ma-
ior del rey, y el alcaide Mahomet Fotoh, y el alcaide Mahomad Abençarax, y el alcaide Hamete 
aben Zulema.” Relacion circunstanciada…., pp. 58–59.

404) PALENCIA, Alonso de. Guerra…, p. 73
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nepochybně tentýž nebo syn el-Valenciho z povstání roku 1462 proti Sacado-
vi. Další jsou představitelé rodin Mufarridž, Ibn Kumáša, další cAbd al-Barr 
a dva Ibn as-Sarrádžové, přičemž Ahmed byl jedním z těch, kteří se na úze-
mí okolo Luceny vyznali, neboť zde pobýval během svého nedobrovolného 
exilu.405) Evidentně tedy byli hlavními představiteli rodiny elit Muhammada 
IX., jak naznačovali výše uvedené nepřímé prameny. Ostatní osoby není mož-
né za pomoci dostupných dochovaných pramenů identifi kovat. Zajímavé jsou 
doklady dvou spojení manželským svazkem některé z rodin elity s nasrovskou 
královskou rodinou (Mufarridž, Muley Çaid). Bitvou u Luceny došlo k při-
nejmenším k částečné výměně představitelů granadské elity.

Zajetím emíra vznikla zcela nová situace.406) Nasrovský emír se už mno-
hokrát nacházel na území křesťanských království, avšak nikdy jako zajatec, 
ale vždy jako rovnocenný partner kastilskému protějšku. Na kastilském dvoře 
závladlo veselí způsobené výsledkem bitvy, tak zajetím emíra. „Královna naše 
paní byla velmi potěšena třemi prapory a maurskými trubkami, které…jste poslal. 
Královna naše paní byla velmi potěšena, že se tam zajal maurský král, ale… že 
král náš pán přikázal, aby nyní byl tam, protože tak se splní, aby její Výsost byla 
potěšena a to bylo správné.“407) Už z tohoto úryvku dopisu je patrné, že hlavní 
slovo v tom co se stane s Boabdilem, měl Fernando II. O situaci v emirátu 
po zajetí sultána máme několik strohých zpráv, jež hovoří o velkém zármutku 
nad zajetím408) a návratu stoupenců Abú al-Hasana do Granady. „Král muley 
abulhacen jeho otec… věděl o věznění a zajetí svého syna, vyslal do města své posly 
a vyhlašoval, že se provede obecný pardon všem těm, kteří dělali a říkali něco proti 
své službě během minulých povstání, jestliže se nyní vrátí k němu. Pročež mnozí 
kývli, potom vztyčili prapory pro něj a vyslali mu své posly, aby přišel do měs-
ta… Přivedl s sebou infanta svého bratra, svou ženu romíu a své dva syny. Avšak 

405) CARRIAZO ARROQUIA, Juan de Mata. Historia de la guerra…, p. 500.

406) V zajetí zřejme vznikl jediný dochovaný portrét andaluského vládce. AMEZÚA 
Y MAYO, Agustín González de. La Batalla de Lucena y el verdadero retrato de Boabdil. Mad-
rid, 1915. 

407) „…La Reyna nuestra señora ovo muy hrand plazer conlas tres pendones e añafi les que…
enbiastes…La Reyna nuestra señora oviera mucho plazer en que acá se traxera el rey moro; pero…
quel Rey nuestro señor mandó que por agora estoviese allá, porque asy cumplía, su Alteza ovo dello 
plazer y lo uvo por bien.“ Dopis Álvara de Montemayor jménem královských manželů hraběti 
z Cabry apud CARRIAZO ARROQUIA, Juan de Mata. Historia de la guerra…, p. 508.

408) BERNÁLDEZ, Andrés. Memorias…, p. 133.
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královna, jeho první žena, jakmile věděla o zajetí svého syna, odjela do Almeríe 
za svým druhým synem a tam vzala svou dceru a své sluhy.“409) Emír se svým 
bratrem, který je postaven do čela vojsk, se tedy vrátil na pozvání, zřejmě 
představitelů města, do Granady, aby tam obnovil vládu. cÁiša se svými sluhy, 
s jistotou je můžeme označit za zbylé „Abencerrajes“, se uchýlila do Almeríe, 
kde se nacházel zbytek aktivních stoupenců Boabdila s jejím mladším synem 
Júsufem. 

K jednání o osudu zajatého emíra došlo až po příjezdu krále Fernanda II. 
do Andalusie na počátku května. Po něm následoval prudký vpád křesťan-
ských vojsk do emirátu v první polovině června 1483, na který nedokázal 
emír Abú al-Hasan cAlí zřejmě ze strachu z povstání v Granadě odpovědět.410) 
Zřejmě již před tímto vpádem se Fernanado rozhodl využít zajetí pro vyostře-
ní boje jednotlivých skupin tím, že straně zajatého emíra poskytl mír na dva 
měsíce.411) Po pustošivém vpádu Fernandových vojsk potřebovala strana Abú 
al-Hasana nutně příměří, a tak vyslala své posly do Córdoby. Zřejmě ve stejné 
době tam dorazili i poslové protistrany, o níž se hovoří jako o straně královny 
matky.412) Poselství vedli „…qá‘idové Aben Comixa y el Muley, královský pra-
porčík, Muli Muzar, Mahomat el Jabis, Mahomet el Lentín, Abenzada…“413) 
Už nyní se tedy setkáváme s pozdějšími architekty kapitulačních smluv Gra-
nady Júsufem Ibn Kumášou a Mulíhem a je na místě předpokládat, že už 

409) „…Rey muley abulhacen su padre…y supiese la prision y captiuerio de su hijo, embió á la 
cibdad sus mensajeros, y pregonó que hazia perdon general á todos quantos hizieron y dixeron algo 
contra su seruicio en las rrebueltas pasadas, si agora se tornasen a él. Por lo cual muchos moui-
dos, luego alçaron pendones por él, y le embiaron sus mensageros para que viniese á la cibdad… 
y truxo consigo al ynfante su hermano, y á su muger la rromía, y á sus dos hijos: mas la rreyna, su 
primera mujer, luego que supo la prisión de su hijo fé á almeria al otro hijo suyo, a allá lleuó su 
hija y criados.“ BAEZA, Hernando de. Las cosas…, pp. 28–29.

410) CARRIAZO ARROQUIA, Juan de Mata. Historia de la guerra…, p. 509.

411) „…se dignó honrar al cautivo con la mayor generosidad, hizo limpiar todas las calles de la 
ciudad, consintió que tuviese intérpretes y otorgó treguas de dos meses á los pueblos que le aca-
taban, con otras muchas concesiones propias de su ánimo clemente.“ PALENCIA, Alonso de. 
Guerra…, pp. 81–82; TORRE, Antonio de la. Los reyes Católicos y Granada. II. Relaciones 
y convenios con Boabdil, de 1483 a 1489. In: Hispania IV, 1944, p. 349.

412) PULGAR, Fernando del. Crónica de los Reyes católicos: volumen segundo…, p. 81.

413) „…alcaydes Aben Comixa y el Muley, alférez de su pendón real, y Muli Muzar, y Mahomat 
el Jabis, y Mahomet el Lentín, y Abenzada…“ PULGAR, Hernán Pérez del. Breve…, apud 
CARRIAZO ARROQUIA, Juan de Mata. Historia de la guerra…, p. 511.
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tehdy se stali hlavními postavami „Abencerrajes“. Abú al-Hasan nabízel za 
příměří placení parias a vydání zajatců z nájezdu do Ajarquíe. Král nabídku 
po jednání s královnou odmítl a jako důvody uvedl, že se nebudou přijímat 
žádné smlouvy bez toho, aby „…jestliže se potom nevydají určitá místa a pev-
nosti granadadského království, a záruku, že je vydají. Poněvadž už mnohokrát 
jim byly poskytnuty [smlouvy], a oni je porušili, když neměli takový nátlak, aby 
je dodrželi…“414) Nabídka „Abencerrajes“ byla nepochybně zajímavější a oči-
vidně se shodovala se zjámy katolických manželů. „Tito s mocí jim svěřenou 
z Granady a dalších jiných měst a městeček, která byla na jeho straně, řekli a žá-
dali krále, aby zamýšlel dát svobodu tomutu uvězněnému králi a přízeň proti jeho 
otci a strýci a záruku Granadě a dalším městům a městečkám, jejichž moc nesli. 
A jestliže jim bude poskytnuto toto, vydají potom jako dar všechny křesťanské 
zajatce… a jako záruka, aby se to dodrželo, se potom dají dva synové krále jako 
rukojmí a kromě nich ještě jiní synové těchto qá’idů, kteři přišli s tímto poselstvím 
od královny…“415) Nevíme, nakolik se skutečné znění poselství shodovalo 

414) „…sy no entregasen luego çiertas villas i fortalezas del reyno de Granada, i seguridat de lo 
que avían de dar; porque ya otras vezes les avían sido otorgadas, i las avían ronpido quando no 
tenían tal premia que se las fi ciese guardar.“ PULGAR, Fernando del. Crónica de los Reyes 
católicos: volumen segundo…, p. 80.

415) „…Éstos con poder que truxeron de la ciudad de Granada y de las otras ciudades y villas 
que estavan en su partido, dixeron y suplicaron al Rey quisiese dar libertad a este rey preso, y 
favor para contra su padre y tío, y seguro a la cibdad de Granada y a las otras cibdades y villas 
cuyo poder truxeron. Y que, otorgado esto, daría luego de presente todos los christianos cautivos… 
Y que para seguridad de lo cumplir se darían luego dos hijos de su rey en rehén, con más otros 
hijos destos alcaydes que vinieron con esta embaxada de la reyna…“ PULGAR, Hernán Pérez 
del. Breve parte de las hazañas del escelente nombrado Gran Capitán. Sevilla, 1527. apud 
CARRIAZO ARROQUIA, Juan de Mata. Historia de la guerra…, pp. 511–512. Jiné znění 
beze jmen uvádí Hernando del Pulgar: „..los mensajeros moros dixeron que si el Rey ponía en 
libertad al rey de Granada, él sería su vasallo, e le seruiría e haría lo que le mandase, como su 
súbdito. Otrosí, que le daría 300 cristianos, quales él escogieses, de los que estauan cativos en tierra 
de moros, e 12,000 doblas de oro cada año de los que le plugiese otorgar tregua a los lugares del 
reyno de Granada que estauan por él, o dentro de ciertos días estoviesen. E para seguridad de que 
lo cunpliría, prometieron de dar en rehenes vn hijo legítimo de aquel rey, e otros fi jos de alcaydes 
e cabeçeras del reyno de Granada, de los que estauan a su obediençia. Otrosí, demandaron quel 
Rey mandase a sus gentes que le diesen favor para facer querra a algunos lugares i fortalezas que 
se avían reducido al rey su padre durante su prisión, e los otros que le avían estado e estouiesen 
rebeldes. E dieron a entender que sy el Rey no daua luego horden en su deliberaçión, i se dila-
taua algunos días, todos los cauallaeros prinçipales del reyno…que oy estauan por él, perdida la 
esperança de su libertad, tornarían a la obidençia del rey su padre, como algunos lo avían fecho.” 
PULGAR, Fernando del. Crónica de los Reyes católicos: volumen segundo…, pp. 82–83.
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s líčením kastilských kronikářů. Nelze odlišit, zda pouze nevložili do úst vy-
slanců požadavky křesťanských panovníků, kteří je pak „laskavě“ přijali. Nad 
požadavky jednotlivých stran převážily osobní zájmy Fernanda a Isabely.416) 
Zajímavým se jeví i tvrzení Hernanda del Pulgar, že pokud král nepřistoupí 
na požadavky jejich poselství brzy, tak se někteří stoupenci mladého krále ob-
rátí na stranu jeho otce. Baeza sice uvádí, že Abů al-Hasan vyhlásil „amnestii“, 
avšak je velmi nepravděpodobné, že by vedoucí představitelé „Abencerrajes“ 
zůstali ušetřeni. Mohlo by se však jednat o jednotlivé lokální qá’idy a ra’ísy, 
u nichž byl pojem „loajalita vládci“ velmi pomíjivý.

Přesné znění včetně data podpisu první smlouvy granadské války je nezná-
mé. Historikové, kteří se detailněji zabývali tímto obdobím, došli k závěru, že 
smlouva musela být podepsána někdy na konci srpna (De la Torre) nebo na 
začátku července 1483 (Carriazo y Arroquía). Z dochovaných dopisů vyplývá, 
že se nyní obě skupiny dostaly do mocenských plánů katolických manželů, je-
jichž cílem bylo využít vnitřního sporu elit k likvidaci emirátu. Jasně to doklá-
dá dopis Fernanda jeho sestře, neapolské královně, kde král doslova zmiňuje, 
že se rozhodl uzavřít smlouvu s Boabdilem „…kvůli rozdělení a zkáze onoho 
Granadského království jsme se rozhodli propustit ho…“ a „…osvobodíme jme-
novaného krále, protože to vykoná mnoho služby Bohu a nám…“ Strana emíra 
měla vystupovat jako mírová a boje se měly vést pouze s jeho protistranou.417) 
Už z tohoto je patrné, že se tato smlouva velmi odlišovala od dřívějšího zasa-
hování do granadských vnitřních záležitostí, kdy jak král Juan II., tak jeho syn 
Enrique IV. zasahovali do vnitřních záležitostí ku prospěchu jedné znesvářené 
strany, avšak ne za účelem zničení emirátu, jak jasně vyjádřil svůj záměr ara-
gonský král.

Smlouva musela být nepochybně vyzrazena v Granadě, kde situaci mezitím 
plně opanovali stoupenci starého emíra, a musela způsobit šok mezi obyvateli 
emirátu. Podobná smlouva stála již dříve trůn Júsufa IV. Situace mohla vypa-
dat přibližně tak, jak ji popsal anonymní křesťanský kronikář: „…byl tak velký 
odpor, který mu projevili jeho stoupenci kvůli uzavření smlouvy s křesťany a jejich 

416) Jejich přehled viz TORRE, Antonio de la. Los reyes Católicos y Granada. II…, 
pp. 349–351. 

417) „…por poner diuision y perdicion aquel rreyno de Granada, hauemos deliberado soltarle…“ 
a „…pondremos en libertad al dicho Rey, porque todo esto cumple mucho al servicio de Dios 
y nuestro…“ Ibdidem, pp. 349–350.
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použití proti jeho otci, že všichni lidé a mnoho pánů z jeho strany ho opustilo.“418) 
Dalším dokladem odmítavé reakce na tuto smlouvu je unikátní fatwa, jež 
nechal vydat Boabdilův otec a je jedním z mála jasných dokladů o zapojení 
právních elit do fungování emirátu a jejich propojení na vládnoucí aparát. 
Fatwu podepsalo patnáct předních náboženských osobností v čele s nejvyšším 
soudcem emirátu Muhammadem Ibn al-Azraq. Hovoří se v ní o porušení 
Boabdilovy přísahy. Jeho postoj není ničím jiným než hříchem, rozpoutal ne-
návist a válku v srdcích muslimů a paktoval se s nevěřícími. Varují, že kdo mu 
bude poskytovat věrnost, dopouští se hříchu a hlavně povstává proti pořádku 
stanovenému Bohem.419) 

Podepisem této smlouvy končí první fáze granadské války a konfl iktu 
jednotlivých elit. Muhammad XI. v ní byl pouze loutkou v mocenské hře 
„Abencerrajes“. Naopak Abú al-Hasan cAlí zřejmě ztratil postupně veškerou 
moc kvůli svému špatnému zdravotnímu stavu. Postihl jej epileptický záchvat 
a celkově tělesně ochrnul, což arabský kronikář viděl jako boží trest. Nejpr-
ve ho zastupoval jeho bratr Muhammad b. Sacd, později byl zcela sesazen 
a odvezen do Almuñécaru, kde zemřel.420) Smlouva, kterou Muhammad XI. 
podepsal, však také mohla dokonce vést k částečnému rozdělení jeho vlastní 
elity na ty, co chtějí a co nechtějí bojovat. Pro tuto možnost by mohla hovořit 
právě přítomnost synů al-cAttára ve vojsku Muhammada b. Sacd.421) Právě 
v postavě tohoto emíra zřejmě naposledy došlo k jistému povznesení významu 
osoby sultána na jeho dřívější úroveň, ani on se ale nedokázal zcela oprostit 
od Abú al-Qásima Bannigaše a je otázkou, zda o to vůbec usiloval. Ten ho 
provázel po celé obodobí včetně jeho odchodu do Afriky. Zajímavě se také 
oproti všem dřívějším smlouvám jeví záruky jejího plnění, jimiž byli synové 

418) „..fue tan grande el aborrecimiento que le tomaron suyos por aber hecho pacto con los cris-
tianos y balerse de su fabor contra su padre, que todos los pueblos y muchos caballeros de los de su 
bando lo desampararon…“ CARRIAZO Y ARROQUIA, Juan de Mata (ed.). La historia de 
la Casa…, p. 47.

419) GRANJA SANTAMARÍA, Fernando de la. Condena de Boabdil por los afaquíes de 
Granada In: al-Andalus XXXVI, 1971, pp. 154–157 arabský text; pp. 157–161; španělský 
překlad. O náboženském fanatisum hovoří Palencia. Viz PALENCIA, Alonso de. Guerra…, 
p. 88.

420) Kitáb nubdat…, pp. 15–16. Bernáldez i Baeza uvádějí, že to bylo v Salobreñi. BER-
NÁLDEZ, Andrés. Memorias…, p. 165; BAEZA, Hernando de. Las cosas…, p. 34.

421) Viz výše.
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předních „Abencerrajes“ včetně maličkého Boabdilova syna Ahmeda.422) Fer-
nando s Isabelou nepochybně znali vrtkavost loajality jednotlivých elitních 
rodin, s tímto faktorem musíme počítat i během pozdějších událostí.

4.2 „Abencerrajes“ a Muhammad b. Sacd (1483–1489)

Kdy se Boabdil vrátil se svými stoupenci na granadské území, přesně ne-
víme. K jeho propuštění došlo někdy po 31. srpnu 1483, kdy do Córdoby 
dorazily poslední rukojmí.423) Podle některých pramenů byl umístěn do Gua-
dixu a později se dostal do Very,424) podle jiných šel přes Velézy do Lorcy.425) 
Druhá verze se jeví pravděpodobnější, protože ve světle ostatních skutečností 
je nemožné, že by se vypravil do Granady stojící proti němu. Kastilské opera-
ce pokračovaly pozvolna, 14. června 1483 byla dobyta Tájara. V září se křes-
ťané zmocnili Utrery a markýz z Cádizu na konci října 1483 Zahary.426) Roku 
1484 proběhla celkem čtyři tažení se střídavými úspěchy především na západě 
emirátu. Jejich cílem bylo izolovat oblast Rondy. To se zdařilo dobytím Álory 
10. června (poprvé použito dělostřelectvo) a Setenilu 21. září.427)

Muhammad b. Sacd (Muhammad XII.) měl pod svou kontrolou praktic-
ky celý emirát až na několik východních oblastí, kde se drželi stoupenci Boab-
dila v čele s Almeríí, kde byl infant Júsuf. Křesťané město zásobovali po moři 

422) Boabdilova manželka velice špatně snášela odloučení od svého synka.

423) PALENCIA, Alonso de. Guerra…, p. 92. „…los cautivos señalados para el rescate de Bo-
abiil llegaron a Córdoba con el Abencerraje más joven el 31 de agosto…“

424) BERNÁLDEZ, Andrés. Memorias…, p. 134. „…fué a Granada, e no lo quisieron recebir, 
e fuése a Guadix, e allí lo recebieron; e allí estuvo algún tienpo, fasta que salió de allí para ir 
a Vera.“

425) BAEZA, Hernando de. Las cosas…, p. 28. „…se fué 8 la villa de alcaudete; y con la 
cédula ya dicha llamó allí ciertos grandes, los cuales vinieron, y consultado allí con ellos lo que 
le pareció que convenia á su seruicio, se fué á los lugares fronteros á la cibdad de Lorca, á donde 
ya estaua asentado con el alcaide dellos, y con el alguacil, que era un yerno de Abenamar, y un 
hermano suyo…para que lo rrecibisen por Rey…“

426) ARIÉ, Rachel. El reino…, pp. 87, 89.

427) Ibidem, pp. 89–90; na základě kastilských pramenů všechna tato tažení nejlépe zpraco-
val CARRIAZO ARROQUIA, Juan de Mata. Historia de la guerra…, pp. 547–566.
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a tím i další podporou naplňovali smlouvu z Córdoby.428) Muhammad XII. 
se s vojskem vypravil oblehnout Almeríu. Obléhání podle Baezy trvalo šest 
měsíců. Město však bylo vydáno dohodou s právníky, jak potvrzuje nejen 
Pulgar: „Tento infant [Muhammad XII.] jednal s nějakými právníky, kteří po-
bývají v Almeríi, aby mu umožili vstoupit v noci do města, aby zajal mladého 
krále, protože je přítelem křesťanů a chce je vpustit do Granadského království. 
Právníci s mnoha jinými maury přijali tuto dohodu, která jim byla nabízena, za 
účelem zníčení mladého krále, protože dostával pomoc od křesťanů…vstoupil do 
města Almeríe místem, kterým ho pustili právnici, s mnoha jinými maury, kteří 
spolu s ním byli součástí dohody.“429) Baeza hovoří, že dohodu s právníky umož-
nil „perdón general…excepto ocho ó diez personas“.430) Po vstupu do města se 
stoupenci Boabdila, byť se ve městě sám nenacházel, nebo z něj uprchl, stáhli 
do Alcazaby včetně infanta Júsufa. I ona však později padla a poražení byli 
podřezáni: „…infant Benahagige [Júsuf, vlastnoručně Muhammadem b. Sacd] 
jeho synovec, jeden cenný pán z bencerrages a jiný pán Benalhagçar…“431) Po-
sledně jmenovaného zmiňuje už Diego de Valera v bitvě u Luceny a de Pa-
lencia o něm hovoří, jako „…Benaliscar , qá’id pevnosti a přední mezi přáteli 
Boabdila…“432) „Abencerrajes“ přišli o poslední město loajální jejich straně 

428) PALENCIA, Alonso de. Guerra…, pp. 159–160; PULGAR, Fernando del. Crónica de 
los Reyes católicos: volumen segundo…, p. 135. „…e cómo el Rey e la Reyna le proveyan de dine-
ros e de las otras cosas que le eran neçesarias, e mandaron dar sus cartas para las çibdades e villas 
e castillos que eran en comarca de Almería, para que le fauoreçiesen faciendo guerra a los lugares 
de moros que no le obedeçían.“

429) „Este ynfante [Muhammad XII.] trató con algunos alfaquís que estauan en Almería, que le 
diesen entrada de noche en la çibdat, para prender al rey moço, porque era amigo de los cristianos, 
e los quería meter en el reyno de Granada. E los alfaquís, con otros moros, açebtaron el trato que 
les fué movido, a fi n de destruyr al rey moço, porque reçebía ayuda de los cristianos. Y el ynfante…
entró en la çibdat de Almería, por el lugar que le dieron alfaquís, con los otros moros que con ellos 
eran en el trato.” PULGAR, Fernando del. Crónica de los Reyes católicos: volumen segundo…, 
pp. 135–136. Tuto verzi potvrzuje jak BERNÁLDEZ, Andrés. Memorias…, p. 151, tak čás-
tečně Palencia, který hovoří o zradě stráží. PALENCIA, Alonso de. Guerra…, p. 174.

430) BAEZA, Hernando de. Las cosas…, p. 29.

431) „…al infante Benahagige su sobrino, e a un cavallero de valía de los bencerrages, e a otro 
cavallero Benalhagçar…” BERNÁLDEZ, Andrés. Memorias…, p. 151.

432) „…Benaliscar, alcaide de la fortaleza y principal entre los amigos de Boabdil…“ PALEN-
CIA, Alonso de. Guerra…, p. 174.
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a o několik dalších svých vůdců. Dobytí Almeríe je datováno do února roku 
1485. 

Přesně nevíme, co se stalo se zbylými stoupenci Boabdila. Zřejmě prchali 
z emirátu, jak dokládají zápisy z Murcie z 12. března, kdy tudy Muham-
mad XI. projel. Z těch samých pramenů se dozvídáme i o jeho návratu na 
granadské území na konci října téhož roku 1485, zřejmě do Lorcy. Někdy 
v listopadu 1485 se na jeho stranu přidal i Huéscar.433) Důvod, proč byl Bo-
abdil znovu vyslán na granadské území, podle mínění autora této práce tkvěl 
v tom, že měl znovu omezit manévrovací schopnost Muhammada XII. a jeho 
stoupenců. Křesťanské síly dobyly v tomto roce celý západ, který se v podstatě 
sám vzdal po kapitulaci Rondy 22. května 1485. Avšak i Muhammad XII. 
zaznamenal úspěch při útoku na Moclín na přelomu srpna a září.434) Zřejmě 
vojenské úspěchy az-Zaghala, mezi něž je pro rok 1485 možné zařadit ještě 
obranu Ajarquíe a Málagy, vedly k jeho defi nitivnímu přohlášení emírem.435) 
Podpořila to i neschopnost Abú al-Hasana aktivně posílit obranu Rondy, veš-
kerá tíha odporu ležela pouze na lokálních elitách v čele s Muhammadem al-
Kurdím, jehož rodina patřila mezi tradiční lokální rondské elity (spolu s Banú 
al-Hakím).436) Od stejného kronikáře zjistíme, že k Muhammadovi XII. se 
přiklonili i představitelé elit Abú al-Hasana: „…počítal se souhlasem Reduana 
Venegase a jiných přátel Albuhacéna…“437) Jedná se o jeden z mála záznamů, 
v němž se uvádí jmenovitě, jaká rodina stála za „starým“ emírem.

Ke straně Boabdila (tj. „Abencerrajes) se na konci roku 1485 přidaly 
i některé oblasti Alpujarras, jak uvádí anonymní arabský kronikář: „Nepřítel 
propustil emíra Abů Abdalláh Muhammada b. cAlí, aby se ten mohl vydat na 
některé hrady se slibem, že ty jenž se podrobí jeho poslušnosti, by se těšily míru. Ti 
ho prohlásili ve skutečnosti kvůli přání, aby tam mohli nadále žít.“438) Přícho-
dem Boabdila Fernando znovu nabídl obyvatelstvu druhou možnost zabránit 

433) CARRIAZO ARROQUIA, Juan de Mata. Historia de la guerra…, pp. 633–634.

434) ARIÉ, Rachel. El reino…, pp. 91–92.

435) TORRE, Antonio de la. Los reyes Católicos y Granada. II…, p. 354.

436) PALENCIA, Alonso de. Guerra…, p. 188.

437) „…contaba con el asentimiento de Reduan Venegas y de otros amigos de Albuhacén…“ 
Ibidem, p. 200. Prakticky ve všech pramenech se uvádí, že právní i vojenské elity odmítly, 
aby se stal nástupcem nedospělý syn Abú al-Hasana z druhého manželství. 

438) Kitáb nubdat…, p. 19.
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útokům kastilského vojska, a to jeho uznáním, neboť na jemu loajální území 
se neútočilo. „Abencerrajes“ mezitím na počátku roku 1486 spustili zřejmě 
tichou propagandu v Albaycínu. Arabský kronikář situaci líčí velice sugestiv-
ně. „Nějací démoni v lidské podobě se oddávali podněcování lidí zbarvujíce jim 
krásnými barvami výhody tohoto postupu a přimlouvajíc se za mír s křesťany. 
Výsledkem této propagandy bylo, že se k tomuto názoru připojila část obyvatel 
čtvrti Albaycín, jenž je jednou z granadských čtvrtí. Větší část jejích obyvatel, 
s přáním, aby měli mír, jako byli chovatelé dobytka a venkované, nakonec přijala 
tento úhel pohledu.“439) To, že na jejich přesvědčování slyšeli nejvíce ti, jejichž 
majetek byl nejčastěji drancován, je pochopitelné. Avšak také se mohlo jed-
nat o větší pozemkové vlastníky z některých rodin „Abencerrajes“, protože se 
mezi ně řadila i např. rodina cAbd al-Barr (což však nevylučuje první tvrzení). 
Naopak Baeza hovoří o tom, že mu slíbili poslušnost „…jistí pánové z aluaizi-
nu, kteří mu slíbili poslušnost…“440) V Granadě se rozhořely mezi 9. březnem 
a 19. květnem 1486 prudké boje mezi těmi v Albaycínu a lidmi ze zbylých 
částí města a Alhambry.441) Kromě srážek uvnitř města došlo i k ostřelování 
Albaycínu děly a katapulty. Obyvatelé Albaycínu čekali na příchod emíra, jak 
jim v dopise slíbil.442) 

Někdy v této době uzavřely obě dvě strany příměří. Boabdil přijal své-
ho strýce za vládce. Spolu s velkým množstvím obyvatel se vypravil do Lojy, 
hlavního cíle Kastilců v roce 1486, neboť kdo ovládal Loju, kontroloval celou 
granadskou planinu.443) Důvody uzavření smíru jsou nejasné. Carriazo se do-
mnívá, že Boabdil byl již unaven svým vystupováním jako pretendenta trůnu. 
Podpora křesťanů spíše zamezovala než usnadňovala připjení Granaďanů na 
jeho stranu, a tak se rozhodl pro postup, který přinesl tolik popularity jeho 
strýci az-Zagalovi.444) Alonso de Palencia uvádí, že následky bojů uvnitř Gra-
nady byly strašlivé, a tak se právníci a další představitelé města rozhodli zpro-
středkovat dohodu mezi strýcem a synovcem. Podle ní Muhammadovi XII. 

439) Ibidem, p. 19.

440) „…ciertos caualleros del aluaizin, los quales le prometieron de la obedescer…“ BAEZA, 
Hernando de. Las cosas…, p. 34

441) CARRIAZO ARROQUIA, Juan de Mata. Historia de la guerra…, p. 636.

442) Kitáb nubdat…, p. 20.

443) Ibidem.

444) CARRIAZO ARROQUIA, Juan de Mata. Historia de la guerra…, p. 636.
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připadl Granada, Málaga, Almería, Almuñécar a Vélez-Málaga a Boabdil se 
stal pánem na zbylých územích emirátu, aby se odvrátilo nebezpečí války. 
Dále se Boabdil okamžitě vypraví k Loje, k níž se blížilo kastilsko-aragonské 
obléhací vojsko. Jeho osoba měla zaručit, že na město nezaútočí.445) Co však 
skutečně vedlo jednotlivé strany k usmíření? A bylo v té době vůbec  ještě 
možné? Na tyto otázky dnes už nemůžeme odpovědět, proto zůstává dohoda 
mezi emíry z května 1486 jednou z největších záhad závarečné etapy granad-
ských dějin.

Zpráva o dohodě mezi oběma stranami se dostala k vojsku Fernanda „…král 
měl zvěst, jak mladý granadský král nazývaný Muley Baudili, nedodržel věrnost, 
kterou slíbil a přísahu být vazalem, kterou učnil…“446) Díky tomu považoval 
král smlouvu s Muhammadem za propadlou a rozhodl se na Loju zaútočit.447) 
Obléhání začalo 21. května, o osm dní později město kapitulovalo.448) V vý-
čtu rukojmích jsou uvedeni „…qá’id pevnosti, synové Alatara z Loxy a vůdcové 
a velitelé, kteří se tam nacházeli…“449) Avšak nejcennějším zajatcem byl samot-
ný Boabdil, král ho vzal do zajetí a na rozdíl od ostatních vůdců nepropustil, 
aby se „…jeho prostřednictvím zmocnil zbytku Andalusie…“450) Zajímavě se 

445) PALENCIA, Alonso de. Guerra…, p. 237.

446) „…el Rey ovo nueva en cómo el rey de Granada moço, que se llamava Muley Baudili, no en-
bargante la fi delidat que prometió y el juramento que fi zo de ser vasallo…” PULGAR, Fernando 
del. Crónica de los Reyes católicos: volumen segundo…, p. 214.

447) Někteří považují právě uzavření této smlouvy za důvod útoku na Loju. Blíže viz CAS-
TILLO HIGUERAS, José Miguel. La toma de Granada por los reyes Catolicos In: Granada 
y el V Centenario. Granada, 1986, p. 51.

448) LADERO QUESADA, Miguel Ángel. Las guerras…, pp. 146–147. Cituje se zde dopis, 
jenž napsal král radě do Sevilly a v němž se uvádějí zajímavá fakta: „Continuando nuestra 
sancta enpresa contra los moros desto reyno de Granada, enemigos de nuestra sancta fe católica, 
acordé de venir sobre esta cibdad de Loxa…Donde supe estaua dentro el rey de Granada moço, 
que mi vasallo se fi zo e conmigo conçertó, e con la gente suya e con al que de Granada levó del 
otro rey…con yntencón de la defender, mirando poco a lo que conmigo tenía asentado e sin me 
dar razón alguna.” Jak je vidno i pro samotného krále byla dohoda mezi oběma stranami 
nepochopitelná.

449) „…el alcayde de la fortalzea, i los fi jos del Alatar de Loxa, i los cabeçeras e capitanes que 
allí estauan…” PULGAR, Fernando del. Crónica de los Reyes católicos: volumen segundo…, 
p. 226.

450) Kitáb nubdat…, p. 21.
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jeví kapitulace Lojy ve světle králova dopisu do Úbedy. Tento dopis výslovně 
uvádí, že „…Muley Abdalí, král Granady, mi dal a vydal a předal a odevzdal 
město Loxa s její pevností…“451) Král Muhammadovi prominul porušení da-
ného slibu a zároveň s ním uzavřel novou smlouvu, jejíž obsah známe ze stej-
ného dopisu. O „Abencerrajes“ se k této době neuvádí nic, ale nepochybně 
museli stát po boku Boabdila, což by mohla dokládat přítomnost Ibráhíma 
de Robledo.452)

Smlouva podepsaná Boabdilem 30. května 1486 se nám dochovala ve výše 
uvedeném dopise do Úbedy. Jedná se o první smlouvu, v níž je zmíněno vydá-
ní Granady a už od tohoto momentu nemůže být pochyb o tom, že Boabdil 
a jeho elity museli být smířeni se zánikem království a jejich následný postup 
hodnotit ve světle tohoto faktu. Obsahem smlouvy je, že pokud se do osmi 
měsíců dostanou pod kontrolu emíra Guadix, Baza, Vera, Vélez Blanco, Vélez 
Rubio a Moxacar, včetně přilehlého území a dalších měst a oblastí, která nyní 
ovládá, že mu budou předána navždy a on na nich bude panovat s titulem 
vévody nebo hraběte. Nikdo na tato území nebude smět zaútočit ani jakkoliv 
poškozovat jeho poddané. Boabdil musí být dobrým vazalem a nesmí jakkoliv 
podporovat stranu Muhammada XII.453) Tímto dokumentem nejen že dali 
katoličtí manželé jasně najevo své zájmy, ale od této chvíle už neměli Boabdil 
a „Abencerrajes“ žádný manévrovací prostor. Věděli jasně, že konečným cílem 
je obsazení Granady a teď už jim nezbývá nic jiného, než získat co nejvíce 
pro sebe. Nepochybně po uzavření této smlouvy od „Abencerrajes“ defi ni-
tivně oddělila „bojechtivá“ část a přidala se na az-Zaghalovu stranu. Smlouva 
je právem označována za první kapitulaci Granady. Můžeme říci, že ji v jis-
tém slova smyslu zajistila, neboť usměrnila postup „Abencerrajes“. Granadský 
emír je v ní snížen na úroveň poddaného katolických královských manželů, 
kteří měli zároveň volné ruce pro své vojenské akce proti Muhammadovi XII. 
Smlouva byla 5. června 1486 rozšířena ještě příměřím na tři roky pro ty, kteří 
se přidají na stranu Boabdila.454)

451) „…Muley Abdalí, Rey de Granada, me dió y entregó é fi zo dar y entregar la cibdad de Loxa 
é su alcazaba…“ GARRIDO ATIENZA, Miguel. Las capitulaciones…, p. 167.

452) CARRIAZO ARROQUIA, Juan de Mata. Historia de la guerra…, pp. 655–656.

453) GARRIDO ATIENZA, Miguel. Las capitulaciones…, pp. 167–168; jejich rozbor viz 
TORRE, Antonio de la. Los reyes Católicos y Granada. II…, pp. 359–360.

454) GARRIDO ATIENZA, Miguel. Las capitulaciones…, pp. 168–169.
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Podle Diega de Valery král nařídil, aby Boabdil se svými věrnými jel do 
Granady, avšak ten to odmítl. Fernando proto rozhodl, aby ho doprovodili 
na jemu oddané území. Zřejmě se tedy usadil v jednom z Vélezů na východě 
emirátu.455) Podle Pulgara se jednalo o Vélez Blanco a emír podnikal občas 
cesty do Kastilie.456) V následujících měsích se opakovala předchozí situace. 
Stoupenci Muhammada XI. posílali na různá místa dopisy, ve kterých stálo, 
že pokud se přidají na jejich stranu, zaručí jim mír. Stejně tak byl v kontaktu 
se svými stoupenci v Albaycínu. Na jeho stranu se opět přidaly některé oblasti 
Ajarquíe. Posléze se vypravili on a jeho stoupenci Albaycínu. Jejich příchod 
popisuje Hernando de Baeza takto: „…s velkým úsilím a odvahou, pouze s dva-
nácti jezdci a skoro tolika pěšími, se odvážil v noci přejet s nájezdníky, kteří ho 
přivezli z městeček Velézů [Veléz Blanco, Veléz Rubio] až k městu Granada… 
a přišli až půl míle od albaicínu, kde měl sraz. Tam ho přišlo doprovodit téměř 
40 pěších… a odešel, dokud nevstoupil do albaicinu jistým tajným místem, kudy 
ostatní předtím vyšli. Poté, co vstoupil, ho schovali do jednoho domu, kde již bylo 
mnoho obzbrojených lidí… Poté se s velkou opatrnosti pustili do zavírání bran, 
které jsou mezi albaicínem a městěm, a podpírali dřevěné brány kamením, hlínou 
a mnoha kládami, aby ti z města jimi nemohli projít za nimi.“457) Muham-
mad XI. přišel do Albaycínu 15. října 1486.458) 

Ve městě se rozpoutalo opravdové peklo. Jeho kontury vykreslil anonymní 
kronikář, jenž tehdy nepochybně bojoval na straně Muhammada XII. az-Za-
ghala. „V Albaycínu se shromáždili všichni přízivci jeho strany, ti o nichž jsme 
mluvili dříve, a k nim se přidaly další rozličné živly. S nimi dokázal emír zvýšit 
svou popularitu a zdvojnásobit svou sílu. Tehdy nařídil svým poslům, aby vyhlási-
li, že on zastupuje skutečný mír s křesťany. Přidali se na jeho stranu lidé z Albay-
cínu; oproti tomu ti z Granady nevěřili jeho prohlášení ohledně míru uvádějíc, že 

455) Kitáb nubdat…, p. 23.

456) PULGAR, Fernando del. Crónica de los Reyes católicos: volumen segundo…, pp. 244–245.

457) „…con mucho esfuerço y osadia, con solos doze de cauallo, y casi otros tantos de á pié, osó 
atrauesar de noche con almagauares que le traian desde las villas de los Velez hasta la cibdad de 
granada…y venir hasta media legua del aluaicin á donde tenia el concierto. Y allí salieron á él 
casi quarenta hombres de á pié…se fué hasta que entró en el aluaicin por cierto lugar secreto por 
donde los otros auian salido. Luego que entró, le metieron en una casa a donde ya avia mucha 
gente armada…Luego pusieron mucho recaudo cerrando las puertas que estauan entre el aluaicin 
y la cibdad, arrimandó á las puertas de madera piedra y tierra y muchos maderos, para que los de 
la cibdad no pudiesen pasar á ellos.“ BAEZA, Hernando de. Las cosas…, pp. 34–35.

458) VIDAL CASTRO, Francisco. Historia…, p. 201.
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to není pravda. Takže se mezi těmi z Albaycínu a z Granady rozhořel boj, jehož 
plamen rychle rostl. S ním dosáhl nepřítel to, co tolik očekával. Vše aby Bůh zničil 
defi nitivně něco, co už bylo učiněno… jedni i druzí se zabíjeli mezi sebou a na-
vzájem si drancovali majetek. 

Nepřítel podporoval pána Albaycínu všemi druhy pomoci: lidmi, děly, pra-
chem, obilím, pící, dobytkem, zlatem a stříbrem kromě jiného. Toto všechno za 
účelem, aby se zvýšily neshody a neklid. Krvavý boj pokračoval z obou stran, když 
27. muharramu roku 892 [23. ledna 1487] rozhodl emír Granady [Muham-
mad XII.] vstoupit násilím a silou zbraní do čtvrti Albaycín. Zavolal proto do 
zbraně obyvatele Granady a další z jejího okolí. „Život a majetek těchto lidí,“ 
říkal emír svým stoupencům, „je už nyní vydán na milost komukoliv, protože 
připustili pomoc křesťanů. Z toho důvodu, nezbývá jiný vztah s povstalci, než ten 
s mečem.“ Také shromáždil obyvatele Bazy a Guadixu a jejich okolí přikázal jim, 
aby slezli cestu z Alfajaru a do Granady vstoupili branou Fách al-Lawza. Ze své 
strany Granaďané dobyli Báb al-Hadíd, Báb an-Nadír, Báb Qachtar, vchod do 
Báb al-Bunúd, vchod do čtvrti z Albaidu a Báb ad-difáf… Nakonec každý oddíl 
vstoupil branou, která mu byla určena. Všechno se to odehrálo ve stejnou hodinu.

Avšak Bůh učinil laskavost s těmi z Albaycínu, protože každé napadnuté mís-
to bránili stejnou silou. Odrazili a napadali útočníky, obrátili je na ústup zcela 
poražené… Válka neúprosně pokračovala mezi oběma stranami, zatímco nepřítel 
kul nové plány, aby mohl zatratit bojující strany.“459)

Arabské líčení potvrzuje jak Hernando del Pulgar, tak i Alonso de Palen-
cia.460) Od Pulgara se dozvídáme podrobnosti, jak byla Boabdilova strana 
podporována Kastilci. Az-Zaghal měl nepoměrně víc jednotek a tak Muham-
mad XII. „…vyslal své posly za donem Fadriquem, nejvyšším velitelem krále 
a královny…“. a oznámil mu, že „…válka pokračuje… a že nevěří maurům, 
kteří jsou s ním, že, unavení ze smrti a pokračujích strastí, které prožívají, změní 
svou vůli a nechají vstoupit maury z města do Albayzínu, a že se bude nacházet 
ve smrtelném nebezpečí. Proto ho prosil, aby mu přišel na pomoc s tolika jezdci, 

459) Kitáb nubdat…, pp. 24–25.

460) PALENCIA, Alonso de. Guerra…, pp. 270–274.
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kolik jen bude moci.“461) Don Fadrique shromáždil nejvyšší možný počet jezd-
ců a pěších a vypravil se ke Granadě. Před ní se střetl s Júsufem Ibn Kumášou. 
Muhammad XII. jim vyjel vstříc a došlo k bitvě. Don Fadrique „…umístil 
Abencomixu…do čela…“462) a zaútočil na síly az-Zaghala. Kastilská vojska 
vedena Júsufem Ibn Kumášou zaútočila plnou silou, druhou část jednotek 
vedl don Fadrique. Došlo k boji, v němž spojené kastilsko-abencerrajské síly 
zvítězily. Později poslal don Fadrique část svých mužů pod vedením Fernána 
Álvarezee de Sotomayor, alcaida Colomery, do Granady. Tam se zúčastnili 
bojů bok po boku stoupenců Boabdila.463)

Boabdilova strana jako svůj hlavní argument používala smlouvu o příměří 
na tři roky. Díky ní se snažila získat obyvatele města na svou stranu. Z líčení 
anonymního kronikáře je patrný jasný argument protistrany o nepřípustnosti 
paktování se s křesťany. Vrcholem byl příchod kastilských vojenských posil 
přímo do Granady, přičemž v bitvě před Granadou stanul v jejich čele sám 
Júsuf Ibn Kumáša, jeden z hlavních reprezentantů „Abencerrajes“. Tyto střety 
jsou současně nesporným dokladem toho, že smlouva z Lojy měla především 
dále vyostřit boj mezi samotnými muslimy a zabránit tak jakékoliv účinné 
obraně. To se prokázalo hned v dubnu 1487, kdy přijeli do Granady poslové 
se zprávou, že Fernando s obrovským vojskem oblehl Vélez-Málagu. 

Muhammad b. Sacd se rozhodl odjet obleženému městu na pomoc, zce-
la věrný svému vystupování během celé války. Podle jiných pramenů se tak 
rozhodl na nátlak právníků a soudců.464) Menší část jednotek zanechal v Gra-
nadě na boj s „Abencerrajes“ a vyrazil se postavit Fernandovi. Nejdříve poslal 
část jednotek v čele se svým prvním ministerm Abú al-Qásimem Banniga-
šem, ti měli napadnout nepřátelské ležení, byli však rozprášeni. Později do-

461) „…enbió sus mensageros a don Fadrique, capitán mayor puesto por el Rey e por la Reyna…“ 
a oznámil mu, že „…la guerra continua…y que reçelaua de los moros que con él eran, que, can-
sados de ver las muertes y trabajos continuos que pasauan, que mudarían sus voluntades, i darían 
entrada a los moros de la çibdat en el Albayzín, i que él se vería en peligro de muerte. Por ende le 
rogaba que viniese a le socorrer, con la más gente de cauallo que pudiese.“ PULGAR, Fernando 
del. Crónica de los Reyes católicos: volumen segundo…, p. 255.

462) „…pusa a Abencomixa…en la delantera…“

463) Ibidem, pp. 255–257; podle Ladera Quesady mu přispěchali na pomoc Gonzalo Fer-
nandez de Córdoba, Martín Alarcón a Fernán Alvárez, viz LADERO QUESADA, Miguel 
Ángel. Las guerras…, p. 149.

464) BAEZA, Hernando de. Las cosas…, pp. 37–38; PALENCIA, Alonso de. Guerra…, 
p. 282.
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razil i Muhammad XII. s hlavním vojem. K dalšímu střetu nedošlo a Mu-
hammad zamířil ke Granadě, do níž však nebyl stoupenci Boabdila vpuštěn, 
a tak se vydal přes Alpujarras do Guadixu. Co se stalo v Granadě, víme od 
arabského kronikáře, Baezy a z dopisu, který zaslal Boabdil královně Isabele. 
Část stoupenců Muhammada XII. sice zůstala ve městě, ale bylo jich velmi 
málo. Boabdilovi stoupenci vpadli do města „…vyhlašující městem vyvolávači 
generální pardon těm, kteří proti němu vystupovali a mluvili….“ a holdovali mu 
jako emírovi.465) Z ostatních pramenů však víme, že zabil všechny qá’idy, kteří 
mu bránili ve vstupu do města a Alhambry466) „…a vězte vaše Výsosti, že jsme 
zabili z našich nepřátel 4 největší qá’idy, kteří byli našimi největšími nepřátely, 
a jsou to tito, el caçani, el jiný caçani a tahir a aben salamón…“467) Aby získal 
od katolických královských manželů záruky, vyslal za králem do Vélez-Málagy 
„alguasil, qá’id abencerraje“, což napovídá, že za každým Boabdilovým činem 
musíme vidět především jeho elity.468)

Vélez-Málaga kapitulovala po boji 27. dubna 1487 a 3. května město mohli 
opustit svobodně všichni obyvatelé se svým movitým majetkem. Došlo k jed-
nání mezi králem Fernandem a Ibn as-Sarrádžem o nové smlouvě o míru, jak 
uvádí Diego de Valera: „A Abençerrax, alguazil mayor Granady, z příkazu krále, 
vyrazil s mírovými články Granady…“469) Nepochybně se jednalo o ministra, 
kterého v dopise z 29. dubna uvádí Muhammad XI. Je nepochopitelné, že 
historiografi e ignoruje tyto záznamy a stále uvádí, že prvním ministrem byl 
po celou dobu Júsuf Ibn Kumáša. Nová smlouva o míru (už ne o příměří!) 
potvrdila některá předchozí ujednání. Především „…uvedený král muley bav-
dili, jeho vazal, pomůže jejich Výsostem…proti zmíněným maurů veškerou svou 
vojenskou silou…“. Lhůta vydání Granady není stanovena, ale jasně se uvádí, 
že město musí předat „jakmile bude moci“ („quando pudiere“), tj. jakmile to 

465) „…pregonando por la cibdad con pregoneros perdon general á quantos hizieron ó dixeron.“ 
BAEZA, Hernando de. Las cosas…, pp. 39–40. 

466) Kitáb nubdat…, p. 26. 

467) „…É sepa vuestro alto estado que nos matamos de nuestros enemigos qutro mayores de 
los alcaydes, que estos eran los mayores enemigos nuestros, que són, el caçani y el otro caçani 
y tahir y aben salamón…“ GARRIDO ATIENZA, Miguel. Las capitulaciones…, doc. VII, 
pp. 168–169.

468) „alguasil, el alcayde abencerraje“ Ibidem, p. 169.

469) „E Abençerrax, alguazil mayor de Granada, por mandado del rey, partió con los capítulos de 
las pazes de Granada…“ VALERA, Mosén Diego de. Crónica…, p. 238.
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bude možné, stejně jako všechna ostatní místa, jež mu budou oddána. Fer-
nando a Isabela se zavázali dobýt východ emirátu s tím, že tam Boabdil poté 
bude vládnout jako jejich vysoký šlechtic. Jakmile bude tato oblast obsazena, 
musí vydat Granadu do kastilských rukou.470)

Nejzajímavěší články z hlediska elit jsou ty, jež zajištují určitá území pro 
Boabdilovy stoupence. Abú al-Qásim Ibn as-Sarrádž (tj. ten, který jel uzavřít 
smlouvu) dostane Andrax se všemi přilehlými vesnicemi a územím.471) Ka-
toličtí králové na něj budou pohlížet a chovat se vůči němu stejně jako vůči 
ostatním kastilským pánům. Další výhody se týkaly nejbližší elity emíra a jeho 
stoupenců: „Kromě toho jejich výsosti nechávají svobodné domy a usedlosti pánů, 
kteří následovali jmenovaného krále Granady do doby, co vstoupil do jmenova-
ného města Granady, a jejich žen, ve městě Granada, aby je prodali křesťanům 
či muslimům, jestliže by připadly do části, kde by zmínění maurové měli zůstat. 
A stejně tak zůstávají svobodné domy a usedlosti matky a nemajetných dětí jme-
novaného bulcacina abencerraje, yuçy aben comixa, abraena de Robledo, alího el 
alcaçar, muleye, benalazara, motryl, xeque abiahte, kteří jsou nyní s jmenovaným 
králem Granady. A rovněž usedlosti královny Granady [Boabdilovy matky]…“ 
Stejné záruky zaručovaly práva obyvatelům Albaycínu, včetně možnosti svo-
bodného vyznávání islámu a nebo odchodu do Afriky po následujících deset 
let. Jako záruka plnění této smlouvy jsou rukojmí, jímž je emírův syn, další 
příchozí s ním („el ynfante su fi jo é los que con él vinieron“) a stejně tak vydání 
křesťanských zajatců.472)

Ze smlouvy poznáváme okruh nejbližších emírovi, tj. jeho palácovou eli-
tu. Přítomnost Ibráhíma de Robledo je jedním z dokladů, že se do ní mohli 
dostat i noví členové.473) Jako hlavní postava nám zde vystupuje Abú al-Qá-

470) „…dicho Rey muley bavdili, su vasallo, ayude á sus altesas…contra los dichos moros, á todo 
su poder“; GARRIDO ATIENZA, Miguel. Las capitulaciones…, doc. IV, p. 165.

471) Ibidem, p. 166. „…sus altesas ayan de faser é fagan merced á bulcacin abencerraje, de la 
villa de andarajas con sus tierras é aldeas é lugares é jurisdicción.“

472) „Otrosy que sus altesas dexen libres las casas é heredades de los caualleros que han seguido al 
dicho Rey de granada fasta el tiempo que entró en la dicha cibdad de granada, é de sus mugeres, 
en la dicha cibdad, para que las vendan á cristianos é á moros sy cayesen en la parte donde los 
dichos moros ouieren de quedar. E asy mismo queden libres las casas é heredades de la madre é fi jos 
pauperes de dicho bulcacin abencerraje, é de yuça aben comixa, é de abraen de Robledo, é de alí 
el alcaçar, é de muley, é de benalazar, é motryl, é xeque abiahte, que agora está con el dicho rey de 
Granada. E asy mismo las heredades de la Reyna de granada…“ Ibidem, p. 166.

473) I zde je možnost jeho napojení na nějakou z tradičních rodin sňatkem.



4. GRANADSKÉ ELITY A ZÁVĚREČNÁ VÁLKA (1482–1492)



sim Ibn as-Sarrádž a hned na druhém místě Júsuf Ibn Kumáša. Nikde se však 
nevyskytuje pozdější architekt kapitulačních smluv Abú al-Qásim Mulíh. 
Smlouva dokládá jasné výhody pouze pro určitou skupinu obyvatel. Součas-
ně jasně potvrzuje, že za všemi akcemi od dobytí Lojy stál promyšlený plán 
Fernanda a Isabely zcela ochromit jakýkoliv účinný odpor muslimů spolu 
se zájmem elit Muhammada XI. udržet si své postavení.474) Po této smlouvě 
„Abencerrajes“ jasně spolupracovali s katolickými královskými manžely proti 
az-Zaghalovi.

Pozice „Abencerrajes“ v Granadě byla v této době i přes dočasný úspěch 
v podobě obsazení Alhambry velmi slabá, neboť v průběhu zbytku roku 1487 
museli několikrát požádat o pomoc katolické manžele. S vojsky se do Albaycí-
nu vypravil jak Gonzalo Fernández de Cordoba, tak i Martín de Alarcón, ca-
pitán Moclínu.475) Cílem křesťanského vojska se stala Málaga, druhé největší 
město emirátu. Zde se projevil jasný příklon Boabdila na stranu křesťanů. Před 
královým odjezdem z Vélez-Málagy do Málagy se k němu dostavil její qá’id 
„Abolcacín Abencomixa“ a přivezl mu Juana de Roblese „alcaide corregidor de 
Xerez“ zajatého roku 1483 v Ajarquíi. Podstatou jeho „návštěvy“ však nebylo 
vydání letitého zajatce, nýbrž informování panovníka, že město se přidalo 
na stranu Muhammada XI., a tedy Ibn Kumáša doufal, že „…neztratí nic ze 
svého majetku.“476) Proti tomuto postupu se ostře postavila část granadského 
obyvatelstva vedená Ahmadem at-Tagrím, qá’idem Gibralfara a její početné 
berberské osádky. Spolu s renegáty a židy, mezi nimiž bylo mnoho uprchlíků 
z Kastilie, obsadili alcazabu a rozhodli se město bránit. Obléhání trvalo od 
května do srpna 1487 a vyznačovalo se urputnými boji do posledního dechu 
i k závěru obrovským lidským strádáním. Stoupenci az-Zaghala vyslali menší 
posilové oddíly, avšak Muhammad XI. dostál svým závazkům a odrazil je 
ještě před příjezdem k městu. Málaga se vzdala 18. srpna 1487 po jednáních, 

474) Potvrzovali by to i zmínky u Mármola a Pulgara, viz TORRE, Antonio de la. Los reyes 
Católicos y Granada. II…, pp. 371–372.

475) Ibdiem, pp. 373–374. Cituje zde Alonsa de Palencia a Hernána Péreze del Pulgar.

476) „no perderían nada de sus bienes“ BERNÁLDEZ, Andrés. Memorias…, p. 177; PALEN-
CIA, Alonso de. Guerra…, p. 288. „…los malagueños prometieron mayores servicios al poderoso 
Monarca, con tal que pretexto de amistad de esta voluntad, cierta ó fi ngida, tenían buen cuidado 
de llevar diariamente á los reales abundates mantenimientos…“



4. GRANADSKÉ ELITY A ZÁVĚREČNÁ VÁLKA (1482–1492)



která inicioval představitel místní obchodnické elity Alí Dordoux.477) Avšak 
i přes jeho přímluvu byli křesťané neúprosní a celé město až na Dordouxe 
a pár jedinců bylo vzato do otroctví a rozděleno mezi jednotlivé „účastníky“ 
obléhání. Renegáti byli veřejně popraveni. Kapitulace podepsaná 4. září se 
nevztahovala pouze na několik členů obchodnické elity.478) 

Tento tvrdý postoj katolických manželů splnil svůj účel a podlomil odpor 
na mnoha místech. Prakticky celé okolí Málagy se vzdalo. Neúprosné násled-
ky obyvatel Málagy měly odezvu i v roce 1488. Vystupovala v nich především 
postava Jahjá an-Nadždžára, qá’ida Almeríe.479) Byl synem Ibn Sálima, in-
fanta z Almeríe a vnukem Júsufa IV. Ibn al-Mawl. Jeho manželkou byla buď 
dcera nebo sestra Abú al-Qásima Bannigaše Marjam a on sám byl tedy svázán 
s opozičními elitami „Abencerrajes“. Již jeho otec roku 1474 žádal pomoc od 
Fernanda proti Abú al-Hasanovi cAlímu.480) Jahjá an-Nadždžár roku 1483 
vyjednával s představiteli Murcie o vydání Almeríe z obavy, aby nepadla do 
rukou stoupenců Boabdila. Podle Grimy Cervantese byl vždy jeho nepřítelem 
a doufal, že po nástupu Muhammada b. Sacd se znovu přikloní panovnická 
moc na jeho stranu.481) Tajná vyjednávání obnovil roku 1485 a jejich výsled-
kem byla smlouva z 23. prosince téhož roku. An-Nadždžár se zavázal vydat 
území pod svou svrchovaností („Almería y Vera y Alnayer“). Měl dostat do 
trvalého držení Gandíi a další oblasti, jak pro sebe, tak pro své potomky. Za-

477) Bérnáldez ho popisuje jako „…un moro muy honrrado e muy rico mercader de la cib-
dad…“ BERNÁLDEZ, Andrés. Memorias…, p. 188.

478) Kapitulační smlouva viz CODOIN, Tomo VIII, pp. 399–403. 

479) Jeho osobností a úlohou v granadské válce se zabývá článek ESPINAR MORENO, 
Manuel – GRIMA CERVANTES, Juan. Un personaje almeriense en las crónicas musul-
manas y cristianas: El infante Cidi Yahya al-Nayar (1435–1506): Su papel en la Guerra de 
Granada. In: GRIMA CERVANTES, Juan. Almeria y el reino de Granada en los inicios de la 
modernidad (s. XV–XVI). Almería, 1993, pp. 89–124. Nevýhodou článku je, že se zejména 
v první části opírá o nedůvěryhodné prameny a některé skutečnosti, jako např. pobyt Júsufa 
b. cAlího v Almeríi nezmiňuje. 

480) GARRIDO ATIENZA, Miguel. Las capitulaciones…, doc. I, pp. 159–160.

481) ESPINAR MORENO, Manuel – GRIMA CERVANTES, Juan. Un personaje…, 
p. 100. Jeho sestra byla manželkou az-Zaghala.
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vázal se také konvertovat ke křesťanství.482) Podle jeho životopisců by nikdy 
nezískal takové podmínky, kdyby se nezavázal k přijetí křesťanství.483)

Z roku 1488 jsou dochovány dopisy, z nichž vyplývá, že Jahjá byl rozhodnut 
vydat Almeríi někdy na konci června téhož roku. Za tímto účelem se vydal vstříc 
městu Fernando s vojskem. Palencia popisuje události následovně: „…[Fernan do] 
doufal ve zmocnění se Almeríe tajnou dohodou iniciovanou guvernérem [Jahjá 
an-Nadždžár]…“484) Al-Zaghal se však o zradě svého švagra dozvěděl a přitáhl 
s posilami do města. Smlouva tak pozbyla platnosti a Jahjá se musel znovu 
přidat na bojovnou stranu svého příbuzného. Pro Fernanda bylo nereálné 
město dobýt, a proto se vydal pouze do východních oblastí emirátu a obsa-
dil údolí řeky al-Mansúry, Veru a několik dalších měst.485) Arabský kronikář 
uvádí, že zradil a zmocnil se jich bez boje, přestože uznávala jako emíra Mu-
hammada XI. Z jiných pramenů víme, že účelem příchodu Fernandových 
jednotek do této oblasti, bylo odrazit případné az-Zaghalovy útoky a obsadit 
města na základě předem dohodnutých kapitulačních dohod s qá’idy, kteří si 
tím zamýšleli zajistit důstojné podmínky na rozdíl od obyvatel Málagy.486)

Na rok 1489 Fernando Aragonský připravoval útok na území az-Zaghala. 
Cílem se stala Baza, kterou bylo snadnější oblehnout než Almeríi a vedla k ní 
přímá cesta z údolí Guadalquiviru. Obranou města Muhammad XII. pověřil 
několik kapitánů svého vojska „…ve městě byl jako velitel pán, který se nazýval 
Mahomad Haçén, jako qá’id jiný maur nazývaný Hamete Abahalí. Nacházelo se 

482) Ibidem, appéndice documental, pp. 121–122: „…conosçiendo quanto bien aventurados 
son los que biven e umgen en nuestra santa fe cristiana, en la qual vuestro padre e agüelos bivie-
ron e murieron, porque vosostros desçendeys de linaje de vasallos cristianos, e deseando convertir 
vos a la nuestra santa fe cathólica, e ensalçar el nombre de nuestro señor e redentor Iesucristo, 
teneys en voluntad de vos fazer cristianos e resçebir el agua de bautismo e venid al seviçio de Dios 
e nuestro…”

483) Ibidem, p. 103.

484) se confi aba [Fernando] en apoderarse de Almería por el pacto secreto iniciado Corregidor 
[Jahjá an-Nadždžár]…“ PALENCIA, Alonso de. Guerra…, pp. 352–353.

485) Některá z těchto území později dobyl zpět az-Zaghal.

486) ESPINAR MORENO, Manuel – GRIMA CERVANTES, Juan. Un personaje…, 
pp. 108–109. Podobné informace předkládají křesťanští kronikáři, jejich shrnutí viz TOR-
RE, Antonio de la. Los reyes Católicos y Granada. II…, p. 375. Např. Mohamed Abduladin, 
byl jmenován „alguacilem mayor“ Velézů, Hoya de Baza a pohoří Filabres a jeho bratr Alí 
alcaidem těch stejných území, viz LADERO QUESADA, Miguel Ángel. Milicia y economia 
en la guerra de Granada: El cerco de Baza. Valladolid, 1964, p. 13.
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tam také osm jiných velitelů, kteří se jmenovali Yaya Alnacal, Alcay Malfor, Ali 
Abocar, Dalfán, Mahomad Alatar, Hamete Alatar, Reduán Çafarja a Alí Ça-
hadón…“487) Obléhání začalo mezi 15. a 18. červnem a muslimským velitelm 
byl zřejmě Jahjá an-Nadždžár, jenž sem přivedl posily z Almeríe, Almuñécaru 
a Guadixu.488) Obléhání trvalo téměř šest měsíců, docházelo k výpadům 
i k pokusům az-Zaghala dostat do města zásoby a posily z Guadixu, v němž 
se nacházel.489) 

Prvním dokladem o začátku kapitulačních jednání je dopis krále Jahjá 
an-Nadždžárovi ze 7. listopadu. Ten lze požadovat za jakýsi základ kapitulace 
Muhammada XII. a všech jeho stoupenců. Král v něm píše, že již bylo dost 
mrtvých a omlouvá se, že se nemohl dostavit minulý rok do Almeríe, neboť 
Muhammad XII. strážil přístupové cesty. Dále král uvádí, že „…pro zachování 
vašeho stavu a majetku vašich lidí, bude pro vás nejlepší a nejjistější naše přízeň, 
než ta, kterou vám nyní s klamem nabízejí…a musíme vám připomenout přízeň 
a pomoc, kterou infant çelin, váš otec, měl od pána a krále Enriqua, našeho brat-
ra, a jednání, kterého se mu dostalo, když pobýval nepřítomný kvůli válce, kterou 
mu působili jeho nepřátelé, kteří nyní hledají vaše přátelství.“490) Granadský in-
fant souhlasil, což potvrzuje další králův dopis z 15. listopadu.491) Kapitulace 
byla vyjednána s velkou pravděpodobností se souhlasem emíra a podepsána 
Jahjá an-Nadždžárem 28. listopadu. Vstoupila v platnost 4. prosince 1489.492) 

487) „…en la çibdat estaua por capitán el caudillo, que se llamava Mahomad Haçén, e por alcay-
de otro moro que llamaua Hamete Abahalí; i estauan otros ochos capitanes, que se llamauan Yaya 
Alnacal, y Alcay Malfor, y Ali Abocar, Dalfán, i Mahomad Alatar, e Hamete Alatar, i Reduán 
Çafarja, e Alí Çahadón…“ PULGAR, Fernando del. Crónica de los Reyes católicos: volumen 
segundo…, pp. 373–374. 

488) LADERO QUESADA, Miguel Ángel. Milicia…, pp. 18–19.

489) Ibidem, pp. 22–23. O situaci ve městě je dochován záznam o výslechu zbrojnoše pána 
města Muhammada Hasana Músá Tarárího, viz GARRIDO ATIENZA, Miguel. Las capitu-
laciones…, doc. XI, pp. 175–180.

490) „…para la conservación de vuestro estado y bien de vuestra gente, os será mejor é mas seguro 
nuestro fauor, que el que agora os ofrecen con engaño…E debeys os acordar del fauor é ayuda quel 
ynfante çelin, vuestro padre, vbo del señor Rey don enrrique, nuestro hermano, é el trato que en la 
su corte se le hazía quando andaba absente por la guerra que le trahian sus enemigos, que agora 
buscan vuestra amistad.” Ibidem, doc. XII, p. 181.

491) Ibidem, doc. XIII, pp. 181–2.

492) LADERO QUESADA, Miguel Ángel. Milicia…, pp. 29–31.
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Obyvatelé museli opustit město, ale mohli se usadit na předměstí a vzít s se-
bou movitý majetek. Podle arabského kronikáře „…nenechali ve městě nic více 
než holé stropy…“493) 

Pád Bazy je význačným předělem dějin granadské války. Jahjá an-Nadž-
džár se stal prostředníkem v jednání se svým švagrem Muhammadem XII. 
o kapitulaci. Ta byla podepsána 10. prosince 1489. Výměnou za svá území se 
stal Muhammad XII. pánem Andraxu, Lecrínu a Lanjarónu a poloviny oblasti 
Malahá. Druhá část měla připadnout an-Nadždžárovi a Bannigašovi. Emír se 
svými stoupenci měl plně podporovat katolické královské manžele. Zároveň 
v termínu dvaceti dnů, počítáno od 3. prosince, musel vydat Almeríi. Mohl 
žít na jakémkoliv místě království, nebo kdykoliv odejít do Afriky. Dále za-
ručovala jemu a jeho stoupencům veškerý majetek, který měli v Granadě.494) 
Ve stejný den byla podepsána kapitulace Almeríe, jejíž podmínky byly daleko 
výhodnější, než dostali později granadští muslimové.495) Almería byla předá-
na 23. prosince a Guadix 30. prosince 1489. Jahjá an-Nadždžár dostal za svůj 
postoj velice výhodnou kapitulační smlouvu od Fernanda II. a Isabely I.496) 
a někdy v této době tajně přestoupil na křesťanství a stal se z něj don Pedro 
de Granada.497)

4.3 Kapitulace Granady 

Kapitulací az-Zaghala skončil skutečný aktivní odpor granadských musli-
mů. Nejlepší přeživší vojáci spolu s emírem a infantem od této chvíle sloužili 
ve vojsku katolických králů. Důvodem pro podepsání kapitulace byla zřej-
mě vojensky naprosto bezvýchodná situace. Avšak i tak dokázali představitelé 
Muhammada XII. pro sebe získat různé výhody, jako je příklad Abú al-Qá-
sima Bannigaše. Zajímavě se jeví i pohled arabského kronikáře, podle něhož 
emír a jeho qá’idové dostali za ta území určitě dobře zaplaceno. Roli měla hrát 

493) Kitáb nubdat…, p. 31.

494) GARRIDO ATIENZA, Miguel. Las capitulaciones…, pp. 182–185.

495) CARRIAZO ARROQUIA, Juan de Mata. Historia de la guerra…, p. 768.

496) CODOIN, Tomo VIII, pp. 407– 411

497) ESPINAR MORENO, Manuel – GRIMA CERVANTES, Juan. Un personaje…, 
p. 115. Jeho syn cAlí cUmar se stal donem Alonsem de Granada Venegas, jeho manželka 
Marjam se stala Marií de Venegas, jejich dvě dcery Isabelou a Brindou.
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i nenávist, již cítil Muhammad vůči svému synovci, a tímto se mu rozhodl 
i uškodit,498) neboť po podepsání jeho kapitulace se naplnily všechny předpo-
klady pro vydání Granady podle smlouvy z května roku 1487. 

Ještě na konci roku 1489, když probíhalo obléhání Bazy, byl Boabdil 
ochotný Granadu vydat. „My, přední ze sultánů, jsme připravení k vašim služ-
bám, náš lid a naše životy se obětují k vaši cti a pouze kvůli smrti vám přestanou 
sloužit… Nechť chce Bůh, aby umožnil, že nám vaše královská výsost neodepře 
vaši milost a pomoc, protože nemáme, po Bohu, jinou pomoc, než váš dům a vaši 
královskou výsost…“499) Pád Bazy znamenal určitý zlom v postoji obyvatel 
Granady, kde začali převažovat přívrženci aktivního odporu proti královským 
manželům.500) Za počátek jednání o vydání Granady můžeme pokládat po-
selství Abú al-Qásima Mulíha ke katolickým manželům. O jeho obsahu bo-
hužel nejsou žádné přímé zprávy, pouze odpověď Muhammada XI. sepsaná 
poté, co se na počátku roku 1490 s Mulíhem dostavili do Granady ofi ciální 
vyslanci katolických královských manželů Gonzálo Fernandez de Córdoba, 
alcaide Illory, a Martín de Alarcón, alcaide Moclínu s požadavkem splně-
ní předchozích smluv. Muhammad XI. byl tehdy nakloněn dalšímu jednání 
a rozhodl se vyslat Mulíha znovu za katolickými manžely.501)

O výsledku jednání se dochovala jen nepřímá svědectví kronikářů. Hernan-
do de Baeza uvádí, že Abú al-Qásim se vrátil s odpovědí „…z níž král zůstal vel-
mi vylekaný a překvapený a obnovil by válku, pokud by mu nějací vysoce postavení 
neporadili, aby to nedělal. Napřed, aby vyslal znovu své posly… vyslal jako své posly 
alguazila mayor města Granadyd, kterým toho času byl jeden pána nazývaný yuça-
fe aben comixa… doprovázený jedním velmi váženým kupcem, řečeným abrahen 
alcaiçi, mým obrovským přítelm. Tito též přijeli velmi nespokojení a říkali, že se 

498) Kitáb nubdat…, p. 32.

499) „Nosotros,oh príncipes de sultanes, prestos esamos a vuestro servicio; nuestro pueblo y nuestra 
vidas se sacrifi carán en vuestro honor y tan sólo por la muerte cesarán de servicios…Quiera Dios 
que sea posible a vuestra real alteza que no nos sean retiradas vuestras mercedes y ayudas; porque 
no tenemos, después de Diso, otros auxilios que vuestra casa y vuestra real alteza…“ CARRIAZO 
ARROQUIA, Juan de Mata. Historia de la guerra…, pp. 775–776.

500) Ibidem, pp. 776–777.

501) GARRIDO ATIENZA, Miguel. Las capitulaciones…, doc. XXII, pp. 200–201. „Dada 
su embaxada al rrey moro, le pareció que avia nouedad con ella en lo asentado, y respondióles que 
él embiaria sus mensajeros á su alteza. Estos fueron vn caballero de su casa que llamauan albu-
cacin, ql qual habló al rrey, y á la rreyna en córdova, y estuuo con ellos algunos dias..“ BAEZA, 
Hernando de. Las cosas…, p. 41.
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nedodrží to, co bylo dříve již dvakrát ujednáno s králem.502) Pohled z druhé stra-
ny dává Pulgar: „…král a královna mu poslali požadavek, aby vydal město Gra-
nada… během zavázané doby. Oni nařídí vydat mu města, území a renty, které 
mu slíbili.“ Muhammad XI. jim odpověděl, že v Granadě je velmi mnoho lidí 
z různých částí emirátu „…mezi nimiž jsou takové rozepře v názorech a rozličné 
záměry, že dost dobře nemůže splnit, to co slíbil…“ Muhammad XI. byl i tak roz-
hodnut město vydat, ale pak přišel zřejmě ten požadavek, jejž uvádí Baeza, jako 
nesplnitelný: „…požadovali, aby nechal volné jisté domy, které jsou na některých 
nejsilnějších místech města, aby je obývali křesťané, protože kapitáni a lidé umístění 
králem a královnou ve městě ho tak budou moci bezpečněji ovládat.“503)

Umístění křesťanských posádek se skutečně nenachází ve smlouvě z roku 
1487 a mohlo tedy být tím jazýčkem na vahách, který zvrátil poměr sil v Gra-
nadě na stranu přívrženců boje s Kastilií. Další faktorem, který mohl při-
mět k boji samotné nejbližší přívržence Boabdila, je že „A maurský král, který 
ovládal Granadu, tedy protože mu král a královna nechtěli dát území, které on 
požadoval, jako protože byl přemlouván a veden k povstání některými pány, kteří 
s ním pobývali ve městě, projevil neposlušnost proti králi a královně“504) Obtíž-

502) „…de la qual el rrey quedó muy espantado y admirado, y quisiera rreboluer guerra, si algu-
nos grandes no le aconsejarán que no lo hiziese, mas antes que tornase á embiar sus mensageros 
segunda vez…embio por mensajero alguazil mayor de la cibdad de granada, que á la sazon era 
un cauallero que se dezia yuçafe aben comixa…acompañado á un mercader muz honrado que se 
decia abrahen alcaiçi, grandíssimo amigo mio. Estos tambien vinieron muy descontentos, dizien-
do que no se guardaua lo que antes se auia asentado con el rrey ya dos veces.“ Ibidem.

503) „…el Rey e la Reyna le enbiaron a requerir que entregase la çibdat de Granada…dentro 
del tienpo que estaua obligado, e que ellos le mandarían dar las villas i tierras y rentas que le 
avían prometido.”; „…entre los quales avía tal diuisyón de votos i yntençiones diuersas, que no 
podía buenamente cunplir lo que avía prometido…”; „…demandaron que dexasen libres çiertas 
casas que son en algunos lugares los más fuertes de la çibdat, para que las morasen cristianos, 
porque los capitanes e gentes puestos por el Rey e por la Reyna en la çibdat la pudiesen más segu-
ramente señorear.” PULGAR, Fernando del. Crónica de los Reyes católicos: volumen segundo…, 
pp. 434–435.

504) „E el rey moro que estaua apoderado en Granada, asy porque el Rey e la Reyna no le quisi-
eron dar la tierra que él demandaua, como porque fué ynduzido i traído a rebelión por algunos 
caualleros que estauan con él en la çibdat, mostró desobidiencia contra el Rey e contra la Reyna.“ 
Ibidem; anonymní pokračovatel Pulgara uvádí víceméně totéž, že „no se atrevía por miedo 
del pueblo“, avšak i poukazuje na neupřímnost jeho jednání: „…porque en la verdad no era 
él parte para complir los dichos apuntamientos…“ [Anónimo] Continuación de la crónica de 
Pulgar, por un anónimo. In: Biblioteca de los Autores Españoles, Volumen 70. Madrid, 1878, 
pp. 514–515.
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ně zoodpověditelnou otázkou je, zda nevydání území přislíbených smlouvou 
z roku 1487 bylo důsledkem nesplnění požadavku katolických manželů, nebo 
přišlo současně s požadavkem na umístění křesťanských posádek. Pokud však 
dáme do souvislosti válečné tendence v Granadě a omezení „výhod“ pro elity, 
tak nezbývalo skutečně Boabdilovi a „Abencerrajes“ nic jiného, než aby popr-
vé od roku 1483 začali znovu bojovat proti křesťanům.505)

Poslední otázka se týká Júsufa Ibn Kumáši. Historiografi e ho označuje 
jako prvního ministra Boabdila. Už výše se dokázalo, že minimálně v roce 
1487 tomu tak nebylo. V Baezovi se o něm mluví jako o alguacilovi mayor de 
Granada, což by poukazovalo, především v souvislosti s výše uvedeným fak-
tem ohledně Abú al-Qásima Ibn as-Sarrádž, že se jednalo o odlišnou funkci 
než „alguacil mayor del rey de Granada“.506) Prameny jsou však kusé, a tak se 
toto tvrzení předkládá pouze jako hypotéza pro další studium.

Důsledkem výše uvedených jednání bylo obnovení vojenských akcí na 
obou stranách. Granaďanům se podařilo dobýt Padul a údolí Lecrín. V květ-
nu roku 1490 došlo k novým nájezdům na Granadskou nížinu, v řadách 
křesťanského vojska se jich zúčastnil Muhammad b. Sacd a Jahjá an-Nadždžár 
v čele svých vojsk. Granadští se zase zmocnili Alhendínu a svou pozornost 
upjali k pobřežním přístavům. V polovině roku 1490 proběhla další kastilsko-
aragonská ofenzíva, při niž az-Zaghal v čele křesťanských vojsk dobyl Andrax. 
Na počátku srpna se znovu pokusili Granaďané dostat k moři, tentokrát ve 
směru na Almuñécar a Salobreñu, ve snaze otevřít koridor k moři a možné 
vojenské pomoci, která mohla přijít ze severní Afriky. Doufali zřejmě, že ně-
která poselství vyslaná k muslimským vládcům našla odezvu.507) Podle někte-
rých pramenů se vedení této akce účasnil Muhammad Ibn as-Sarrádž.508) Na 

505) Rozboru jednání Boabdila na počátku roku 1490 věnují pozornost např. TORRE, An-
tonio de la. Los reyes Católicos y Granada. II…, pp. 377–379. GARRIDO ATIENZA, 
Miguel. Las capitulaciones…, pp. 90–93.

506) Podle velkého množství dokumentů uvedených převáženě historičkou Roser Salicrú lze 
s jistotou říci, že funkce „alguacil mayor del rey de Granada“ a „alguacil mayor de Granada“ 
byla odlišná. 

507) VIDAL CASTRO, Francisco. Historia…, p. 203.

508) GARRIDO ATIENZA, Miguel. Las capitulaciones…, p. 94. cituje Hernána Pereze del 
Pulgar. 
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konci srpna došlo i k několika vzpourám mudéjarů podnícených komunikací 
s Granadou.509)

Z nepřímých pramenů víme, že celou dobu byli katoličtí manželé v kontaktu 
s určitými důležitými osobami v Granadě. Ze 3. května 1490 jsou dochovány 
dopisy adresované alfaquímu Maguatovi, al-Chorratovi a el Bastímu, v nichž jim 
katoličtí manželé děkují za jejich služby ve válce.510) V polovině roku 1490, zřej-
mě po úspěšných bojích proti Granadským, Hernando de Zafra v dopise zmínil, 
že vidí nadějně začátek jednání o kapitulacích.511) Komunikace probíhla přes 
židovské posly, jak dokládá jiný dokument, a měla být maximálně utajena.512) 
V září 1490 Boabdilovy jednotky znovu zaútočily na Alpujarras a získaly zpět 
Andrax. Az-Zaghal musel z města prchnout do Almeríe.513) Reakcí Fernanada 
na muslimské útoky byl vpád do Vegy, kde došlo k velkému drancování a ničení. 
Az-Zaghal, nespokojen s neplněním závazků katolických manželů a znechucen 
celkovou situací, se rozhodl odplout se svými stoupenci do Afriky.514) 

509) SEGURA GRAIÑO, Cristina – TORREBLANCA LÓPEZ, Agustín. Notas sobre la re-
vuelta mudéjar de 1490: El caso de Fiñana. In: En la España Medieval V, 1986, pp. 1197–1215.

510) GARCÍA LUJÁN, José Antonio. Treguas…, doc. XVII, pp. 120–121; doc. XVIII, 
pp. 121–122, doc. XIX, p. 122.

511) Ibidem, doc. XXVII, pp. 136–137: „Que yo he sentido que acá avríen gana de algund 
comienço de hablar con el rey de Granada y creo que vernía a buen tienpo, y porque cosa semej-
ante querría que viniese por su mano y or esa vía de Guadix tiene vuesta sennoría aparaejo, deve 
buscar para ello camino. Sea muy secresto esto que a vuestra sennoría escrivo.“

512) Ibidem, doc. XXXIX, pp. 149–150.

513) Kitáb nubdat…, p. 36.

514) Jak Ándrés Bérnáldez, tak anonymní arabský kronikář uvádějí, že většina poddaných po-
vstala proti az-Zaghalovi, když vojska Muhammada XI. dobyla Alhendín. To by mohlo souviset 
i s jejich inklinací na Boabdilovu stranu v předchozích fázích války. Odchod az-Zaghal popsal 
Bérnáldez následovně: „E como esto viesse el rey moro susodicho, por dar seguridad a su vida, la cual 
él no podía seguramente tener ya entre aquellos moros, vino a Guadix e suplicó al rey don Fernando 
que recebiesse las fortalezas que le avían quedado e cunpliesse con el assiento entre ellos dado, e que el rey 
se quería pasar allende. E al rey don Fernando plugo mucho desto, e cunplió con él todo lo que le avía 
prometido, e dióle pasage a ál e a cuantos moros quisieron ir con él allende, e aviendo primerametne re-
cebido dél e de los alcaides que por él estavan todas las fortalezas, e derribado algunas non provechosas. 
E desta vez se pasaron allende con el rey Babdili muchas casas de moros, a los cuales el rey don Fernando 
mandó pasar, e pasaron seguramente; porque en los partidos avía quedado que cada e cuando el rey 
o cualquier de los moros que se dieron en su partido s equisiessen pasar allende, que el rey don Fernadno 
les diesse pasage seguro.“ BERNÁLDEZ, Andrés. Memorias…, p. 221. Kitáb nubdat…, p. 40. 
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Roku 1491 dominovaly tři aspekty, šarvátky v granadské nížině, obléhání 
Granady ze Santa Fe a jednání o kapitulacích. Obrovská kastilsko-aragonská 
vojska se vydala ke Granadě na počátku dubna, přičemž přípravy na obléhání 
probíhaly od podzimu předchozího roku. První útok směřoval na konci dub-
na do oblasti Alpujarras a údolí Lecrínu, měl odříznout Granadu od zásob 
a posil, které by odsud mohly přijít.515) Po Fernandově návratu do granadské 
nížiny začalo budování opevněného tábora, již v červnu 1491 nazývaného 
jako „villa de Santa Fe“. Obléhání mělo trvat celých osm měsíců.516) Z hledis-
ka granadských elit jsou jeho nejdůležitější součástí tajná jednání o kapitulaci 
města.517) I když po celou dobu sevření města probíhaly ozbrojené šarvátky, 
tak neváhali představitelé „Abencerrajes“ vést jednání o kapitulaci města, kte-
rá jim měla zajistit i nyní určité výhody. 

O průběhu jednání máme doklad v podobě několika desítek dopisů, po-
cházejících z archivu hlavního vyjednavače z kastilské strany, sekretáře katolic-
kých královských manželů Hernanda de Zafry. Až na jeden dopis jsou neda-
tované, avšak lze téměř s jistotou stanovit jejich pořadí. Díky těmto dopisům 
se prokázala tajná jednání, na něž poukazovaly některé narativní prameny. 
Např. situaci v Granadě popsal anonymní kronikář a zmínil v ní i existenci 
tajných jednání emíra s obléhateli: „Když přišel měsíc Safar toho roku, zhoršila 
se situace obyvatel díky velikému hladu a nedostatku zásob. Mnoho bohatých lidí 
postihla nouze.

Zapříčinilo to setkání význačných obyvatel, jak bohatých, tak chudých, faqí-
hů, amínů, šajchů a alarifů; setkání, jehož se zúčastnilo také několik málo z těch 
statečných vojáků, kteří ještě zbývali. Kromě nich ještě všichni učenci ve městě. Šli 
se střetnout s emírem Muhammadem b. cAlím, kterého uvědomili o situaci obyva-
tel znázorňujíc mu nouzi, do níž přišli, a obrovský hlad a nedostatek zásob.

Připomenuli mu, že město je velké a potraviny, které se normálně dovážely, 
stěží stačily na pokrytí potřeb. Avšak nyní se nedováželo nic, protože spojení s Al-
pujarras, z níž přicházely potraviny, bylo přerušeno. Předvedli mu též počet stateč-
ných vojáků, kteří padli, nedostatatečnou údržbu, nemožnost obdělávat a sklízet 
a velké množstí synů zemřelých v bojích.

Od našich muslimských bratří, kteří žijí na pobřeží Maghribu… nikdo nám 
nepřispěchá na pomoc, přestože jsme k nim vyslali poselstva. Mezitím naši ne-

515) CARRIAZO ARROQUIA, Juan de Mata. Historia de la guerra…, pp. 801–807.

516) Nejpodrobněji zpracoval obléhání Juan de Mata Carriazo. Ibidem, pp. 809–834.

517) Rozbor jednání viz ibidem, pp. 835–847.
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přátelé postavili stavby, v nichž bydlí, aby nás mohli lépe napadat. Jejich síla se 
zvyšuje, naše slábne. Dostávají pomoc ze svých zemí, my jakoukoliv postrádáme.

Přichází zima; s ní zůstanou tábořící nepřátelské síly roztroušené a oslabené 
a dočasně pozastaví nepřátelské akce proti nám. Jestliže nyní vstoupíme v jedná-
ní s nepřítelem, přijme naše návrhy a přistoupí na naše požadavky. Avšak jestli 
vyčkáme příchodu jara, znovu se shromáždí vojska a již nepřijme to, co budeme 
požadovat.

…emír Muhammad b. cAlí odpověděl: ‚Dobře si promyslete, co vám přijde 
nejlepší, a snažte se dojít k jednomyslnému názoru, v souladu s vašimi zájmy.‘

Nakonec se všichni shodli, notáblové i lid, vyslat ke křesťanskému králi zmoc-
něnce, aby zahájili jednání týkající se jich a jejich země.

Dle názoru mnohých, emír Granady, jeho ministr a qá’idové již dříve začali 
jednat křesťanským králem o vydání města. Avšak obávajíc se o postoj lidí, snažili 
se s ním jednat obratně a pět na něj chválu. Proto, když odhalili prostému lidu, 
co mu skrývali, tak ten jim to posléze odpustil. Toto vysvětluje, že během oné doby 
křesťanský král pozastavil válečnou aktivitu…“518) 

Arabský kronikář velice sugestivně popisuje situaci v Granadě. Podstat-
nou informací je, že jednání probíhala již delší čas před příchodem zimy.519) 
Jako jejich původci jsou zde zmíněni qá’idové a emír. Přestože nám kronikář 
neposkytuje žádná jména, z dochovaných dopisů víme, že se jednalo o jemu 
nejbližší osoby. Znovu se setkáme s vyjednavači let 1483 a 1490 Abú al-Qási-
mem Mulíhem a Júsufem Ibn Kumášou. Emír jednání tajil z  obav z povstání 
obyvatel proti němu kvůli paktování se s nepřítelem. Z prvního dochovaného 
dopisu však vyplývá, že stejný důvod byl i na počátku roku 1490. Král Fer-
nando v něm reaguje na Boabdilovy omluvy za to, že nemohl splnit požadav-
ky katolických královských manželů z důvodu neshod a obav z povstání ve 
městě. Aragonský král zároveň lituje, že věci došly tak daleko a souhlasí, aby 
začala jednání s Júsufem Ibn Kumášou.520) 

Do samotných jednání bylo zasvěceno velmi málo osob, z kastilské strany 
je vedl kancléř katolických královských manželů Hernando de Zafra a don 

518) Kitáb nubdat…, pp. 46–47.

519) Z křesťanských zdrojů poukazuje na jednání pokračovatel Pulgara: „…para los tractos 
que continuamente andaban con el rey Chiquito para traelle á que entregase á Granada…“ 
[Anónimo] Continuación de la crónica…, p. 515.

520) „…todo fué de leuantamiento y alteración y discordia, y ninguna de mi seruicio…“; „…bien 
creya que las cosas non llegaran al estado en que agora están…“ GARRIDO ATIENZA, Miguel. 
Las capitulaciones…, doc. XXVI, pp. 207–208.
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Gutierre de Cárdenas. Z granadské strany měl hlavní slovo Abú al-Qásim Mu-
líh. Z jednoho dopisu vyplývá, že roku 1490 Júsuf Ibn Kumáša některé věci 
emírovi zatajil a zpočátku je zde cítit určitá nedůvěra vůči jeho osobě. Svědčí to 
o jeho vůdčím postavení v Granadě a nezávislé vystupování.521) Během jednání 
vznikl velmi důvěrný vztah mezi Mulíhem a Hernandem de Zafra, navzájem se 
oslovovali bratře a skutečný příteli. Zároveň k ofi ciálním dopisům připojovali 
ještě dodatky, jimiž si sdělovali důvěrné informace. Důvodem pro přizvání Jú-
sufa Ibn Kumášy k jednáním byla snaha o jejich úspíšení a neprozrazení.522)

Emíra Muhammada XI. začátek jednání potěšil. Především skutečnost, 
že Isabela a Fernando uznali „…že všechno to, co se stalo mezi námi nebylo 
z mé vůli ani z mé strany…“ Zároveň zdůraznil: „A v tomto městě je mnoho 
lidí, jsou dezertéři vůči svému pánovi a mají ve zvyku povstat proti němu v době 
rozepří…. a tak ku zdraví toho všeho je uchovat v tajnosti celé jedná a všechny 
věci…““523) Z korespondence je patrné, jak byli představitelé „Abencerrajes“ 
potěšeni vyjednáváním a postojem katolických manželů k událostem roku 
1490 a následným vojenským akcím. V dopise Mulíha Hernandovi de Zafra 
stojí, že „…my jsme nezapomněli pocty a milosti, které nacházíme v královské do-
mácnosti jejich výsostí. A líbáme váš velmi čestný dopis a dáváme jej na naše hlavy 
a celou svou vůlí se rozhodujeme sloužit vám a činit cokoliv, nám nařídite, jak 
dělá dobrý sluha svému pánovi.“524) Kromě vyjednávání s dvorskými představi-
teli se dochovaly další dopisy, které ukazují i na vyjednávání s náboženskými 
představiteli z roku 1490. Jsou adresovány faqíhovi Pequenimu z Albaycínu 
(Ahmed nebo Muhammad al-Baqqání). 525) 

521) Ibidem, doc. XXVIII, pp. 209–210.

522) Ibidem, doc. XIX, pp. 212–213.

523) „…que todo lo pasado entre nosotros no fué por mi voluntad ny de mi parte…“ Zároveň 
zdůraznil, že „Y en esta cibdad ay muncha gente, y son desertores con su señor, y solíandose leu-
antar contra su señor al tiempo de las diusiones…Y la salud de todo esto es guardar el secreto de 
todo el negocio, y de todas las cosas…“ Ibidem, doc. XXXIII, p. 216.

524) „…nosotros non tenemos oluidado las honrras y mercedes que hallamos en la cas Real de 
sus altezas. Y besamos su muy honrrada carta y la pusimos sobre nuestras cabeças, y determinamos 
con entera voluntad de seruirles y hazer quanto nos mandaren, como haze el buen seruidor á su 
señor.” Ibidem, doc. XXXV, p. 220.

525) Ibidem, doc. XXXVI, p. 222.; Ahmed al-Baqqání po pádu Granady konvertoval ke 
křesťanství pod jménem don Fernando Enrique Pequeñí. [Anónimo] Continuación de la 
crónica…, p. 517.
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Nejzajímavějším dokumentem z hlediska granadských elit jsou požadavky 
záruk emíra pro své stoupence. V tomto dokumentu jsou uvedeni všichni 
členové jeho palácového okruhu, přední náboženští představitelé Albaycínu 
a Granady a celá čtvrť Albaycín. Nikdo by nesměl vstoupit do jejich domů 
a bydlet u nich. Směli by nosit své zbraně a nenosili by žádné odlišné znaky 
na svých oděvech. Mohli by kdykoliv odejít přes moře, se všemi svými slu-
hy a chráněnci a s veškerým majetkem.526) Kromě toho, existuje ještě jiný 
dokument, z něhož vyplývá, že Mulíh i Júsuf Ibn Kumáša obdrží po 10 000 
kastilských zlatých za uzavření kapitulací.527)

Jednání skončila podpisem smlouvy o kapitulaci Granady 25. listopadu 
1491. Kromě ní byla uzavřena ještě zvláštní smlouva s Muhammadem XI. 
a další s Júsufem Ibn Kumášou a Abú al-Qásimem Mulíhem. Kapitulační 
dokument kromě jasného vymezení předání Granady, Albaycínu a Alhambry 
především vymezoval budoucí práva a povinnosti původního muslimského 
obyvatelstva po obsazení města. Hlavní podmínky obsažené ve smlouvě jsou 
následující: Granada bude vydána do 75 dnů od podpisu kapitulace 25. listo-
padu. V den, kdy bude město vydáno, se dostaví Júsuf ibn Kumáša s padesáti 
rukojmími, jež budou držena až do úplného obsazení měta. Do Alhambry 
vstoupí vstupem od severu, aby nevyvolali povstání ve městě. Ihned potom 
dostane Boabdil nazpět svého syna Ahmeda, jenž byl držen jako rukojmí od 
roku 1483. Obyvatelé Granady budou nadále žít podle stejných zvyklostí 
a stejného práva, souzeni budou podle šarícy. Daně budou platit stejné jako 
za nasrovských vládců. Budou si moci ponechat zbraně vyjma střelných. Po-
kud někdo projeví touhu odejít přes moře, bude mu to s veškerým movitým 
majetkem umožněno po dobu tří let. Pokud se jim nebude život za mořem 
zamlouvat, mohou se do tří let vrátit do Granady. Veškerý muslimský majetek 
a jejich domy se jim bez jejich vůle nesmí brát. Žádný ze stoupenců Muha-
mada XII. nesmí nikdy zastávat žádnou funkci v Granadě ani mít jakoukoliv 
moc nad stoupenci Boabdila.528)

Boabdilova kapitulační smlouva byla vyjednána stejně jako předchozí Abú 
al-Qásimem Mulíh („bulacan muleyem“). Boabdil v ní dostal panství v Alpu-
jarras, na němž bude vládnout jako pán a vazal Fernanda a Isabely. Se svým 

526) GARRIDO ATIENZA, Miguel. Las capitulaciones…, doc. XLVI, pp. 236–238.

527) Ibidem, doc. XLVII, pp. 238–239.

528) Všechny klauzule viz Ibidem, doc. LX, pp. 269–295. Verze z Archivo general de Siman-
cas viz CODOIN, Tomo VIII, pp. 421–436.
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majetkem může jakkoliv volně nakládat, pokud ho však bude chtít prodat, 
musí ho nejprve nabídnout králi a královně. Dostane 30 000 kastilských zla-
tých mincí, hned jak bude vydána Alhambra. Může kdykoliv odjet kamkoliv 
přes moře, přičemž mu královští manželé zajistí bezpečnou přepravu včetně 
lodí. Královny529) budou mít zaručena, všechna svá práva i veškerý majetek. 
Jejich nemovitý majetek bude osvobozen od daní, jako tomu bylo dosud.530) 
Harvey se domnívá, že kapitulace Muhammada XI. byla důležitější než vlast-
ní kapitulace Granady, neboť osobou emíra a plněním jeho smlouvy se zaru-
čovalo splnění všeho, co obsahoval hlavní dokument.531) V podobném znění 
jako smlouva Boabdila se nese dokument vztahující se na Júsufa Ibn Kumášu 
a Abú al-Qásima al-Mulíha. V tomto případě se však nejedná o kapitulační 
smlouvu se sobě rovným, ale o privilegium poskytované katolickými man-
žely svým oddaným sluhům za jejich dobře odvedené služby.532) Je datované 
30. prosince 1491, tedy den před vstupem křesťanských vojsk do Alahambry. 
Oba dva jsou přijati „jako naši vazalové a rodilí poddaní“ („por nuestros vasallos 
e súbditos naturales“) a mohou nadéle pobývat ve svých domech, jež jim nikdo 
nemohl vzít. Oběma jsou uděleny částky 10 000 kastilských zlatých a panství 
(mnohem menší než Muhammadovi XI.) v Alpujarras, která budou spravovat 
jako šlechtici. Další pozemky jsou dány i jejich synům. Pokud budou chtít 
odjet přes moře, dostanou k dispozici velkou loď a budou moci odjet, kam-
koli budou chtít.533)

Vydání Granady bylo požadováno již na počátku prosince. V samotném 
městě se mezitím zřejmě rozšířila informace o podpisu smluv, a tak se rozhodl 
Boabdil urychlit vydání města stanovené na 2. ledna 1492. O vydání města se 
dochovalo několik zpráv a dokumentů. Jako téměř „kanonický“ se uvádí ten, 
který publikovala Pescador del Hoyo v padesátých letech minulého století. 
Vypovídá o náladách obyvatelstva a pozici emíra a jeho elit ve městě v době 
jeho vydání.

529) Jeho matka, sestry, manželka a žena „muley bulnaçar“. Posledně jmenovanou manželku 
nelze určit.

530) GARRIDO ATIENZA, Miguel. Las capitulaciones…, doc. LIX, pp. 257–268.

531) HARVEY, Leonard Patrick. Islamic…, pp. 312–314.

532) „…por lo que nos avéis servido y esperamos que nos serviréis…“

533) „…vos mandamos fl etar una nao grande de ginoveses…“ GARCÍA LUJÁN, José Antonio. 
Treguas…, doc. XLI, p. 159.
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„…v neděli na Nový rok přišli do královského ležení rukojmí, kterých bylo 
okolo šesti set z nejpřednějších maurů. Neboť v té době, kdy se objevili, bylo ve 
městě nějaké pohoršení ohledně vydání Alhambry, maurský král je vyslal oznámit 
to králi a královně našim pánům a dohodl se, aby tuto noc tajně vyslali osobu ji 
převzít, protože poté, co by mauři viděli, že jsou v ní křesťané, budou pokládat 
za správné podřídit se, což jinak neučí bez velkého pobouření a ještě nebezpečí, 
jestliže by je viděli ve dne vcházet městem ji přijmout. Ve stanovené hodině při-
kázaly jejich Výsosti comendadorovi mayor Leónu, aby ji tuto noc šel převzít. Ten 
vyrazil z královského ležení o půlnoci s určitými kapitány, strážemi, nějakými 
pěšáky, střelci, střelci z kuše a kopiníky postranní cestou do města. Vedli ho Muley 
a Abencomisa a přišli jsme do Alhambry za svítání a vstoupili jsme oním místem 
Alexares a Muley vstoupil a oznámil králi příchod comendadora mayor. Král na-
řídil, aby vstoupil on a všichni co šli s ním. Očekával je v ohromné místnosti, které 
se říká věž Comares, kde sestoupili comendador mayor a nějací kapitání a páni 
od dvora, tkeří s ním kráčeli, aby mu políbili ruce. Tam odevzdal klíše comen-
dadorovi mayor a požádal ho o list podepsaný jeho jménem, jak přijal od něj pro 
jejich výsosti a jejich jménem Alhambru a předal jim veškerou svou vůli. Když se 
toto dokončilo, sestoupil král do města a comendador mayor ji [Alhambru] celou 
prošel a umístil hlídky na všechny její věže, brány a opevnění. Poté se slavila mše 
v jednom bohatě zdobeném sále onoho příbytku s největšími slzami a zbožností, 
kterou kdy svět viděl, jak kvůli knězovi, který ji pronášel tak všech, kteří jsme tam 
byli a kvůli mnoha zajatým mužům a ženám, kteří se tam nacházeli. Bylo to něco 
tak mimořeádného vidět tu zbožnost a slzy, kterými se děkovali Našemu Páno-
vi, za tak značné blaho učiněné křesťanům. Poté co byla odevzdána Alhambra, 
oznámil to comendador mayor jejím Výsostem, aby přikázali hraběti z Tendilly, 
který dostal do držení Alhambru, aby si ji přišel převzít a uspíšil se jeho příchod 
a velitelů a stráží, kteří s ním z toho důvodu přijdou, rovněž tak kříž, vlajka Sva-
tého Jakuba a královská, a aby se jejich výsosti se všemi svými spořádanými vojsky 
přiblížili k městu, aby je mohli mauři spatřit a jejich výsosti a všichni křesťané 
viděli pověšení vlajek a provedení úkonů, které se udělají. Když už se nacházeli na 
uvedených místech jejich výsosti, všichni významní a mnoho pánů velmi bohatě 
zdobených s mnoha marlotami a aljubami z brokátu a hedvábí, hrabě z Tendilly 
a Cifuentes, a jiní velitelé stráží přišli do Alhambry a pozvedli kříž a prapory na 
jedné velmi vysoké věži, kde je lze velmi dobře spatři, jak z města tak z pole a tam 
král ve zbroji vykonal obvyklé akty, dokud nevyjel maurský král s osmdesáti nebo 
sto velmi dobře zdobenými jezdci políbit ruce jejich výsostem. Ti ho přijali s vel-
kou láskou a laskavostí a předali mu tam infanta, jeho syna, který byl rukojmím 
od času jeho zajít. Když tam přišlo až čtyři sta zajatců, z těch co pobývali v kob-
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kách, s křížem a majestátním procesím za zpěvu Te Deum laudamus, jejich výsosti 
sesedly, aby se poklonily kříži a největšími slzami a zbožností na světě, neméně 
kardinál, velmistr řádu ze Santiaga, vévoda z Cádizu a všichni ostatní urození 
a páni a lidé, kteří tam byli, že nebylo nikoho kdo by neplakal tak silně potěšen 
a vzdával dík Našemu pánovi za to, co vidí, že nemohli zadržet slzy. Maurský 
král a maurové, kterří s ním byli, tím méě mohli zakrýt zármutek a bolest, kterou 
cítili, když viděli radost křesťanů. Jistě pro to mají mnoho důvodů podle toho, 
co ztratili, protože Granada je nejvýznačnější a nejvznešenější na světě velikostí, 
silou, bohatstvím příbytků, že to v Sevillě jsou jen slaměné domy v porovnání s Al-
hambrou. Vzhledem k tomu, že bylo bráněno, aby křesťané nevsotupili do města, 
bylo tolik lidí na koních a pěších, kteří vstoupili [do Alhambry], že se nevešli na 
ulice a všichni v takové lásce a přátelství, jako kdyby se předtím nic nestalo. Když 
skoničily akty s vlajkami a zajatci, maurský král se rozloučil a jel s ním až k jeho 
panství Rodrigo de Ulloa a Gonçalo Fernández de Aguilar a jejich výsosti se vrá-
til do královstkého ležení…“534) Nasrovský emirát přestal existovat a Granada 
vstoupila do krátkého období své mudéjarské historie. 

534) „…quel domingo de año nuevo venieron al rreal las rrehenes en que serían çerca de seis-
cientos moros de los más principales, y por que al tiempo que se sacaron ovo en la çibdad algún 
escándalo sobre la entrega del Alhanbra, el rrey moro lo enbió hazer saber al Rey e a la Reina 
nuestros señores y conçertó que esa noche secretamente enbiasen persona que la reçibiese, por que 
desque los moros viesen que estauan apoderados en ella los xristianos avrían por bien de abaxar 
las cabeças, lo que otra manera no harían sin mucho escándalo y avn peligro sy de día los viesen 
entrar por la çibdad a la reçebir. Y a la hora mandaron sus altezas al comendador mayor de León 
que esta noche fuese a la tomar, el qual partió del rreal a la media noche con çiertos capitanes 
y gente de las guardas y algunos peones, espingarderos y vallesteros y lançeros, y fuera de camino 
muy apartado de la çibdad. Lo guiaron el Muley y Abencomisa y llegamos al Alhanbra en ama-
neçiendo e fué a entrar por do aquel cabo de los Alexares, y el Muley entró a hazer saber al Rey la 
venida del comendador mayor, el qual mandó que entrase él y todos los que con él yvan. Y estuvo 
los esperando en un aposentamiento muy rrico que se dize la torre de Comares, do se apearon el 
comendador mayor y algunos capitanes y caualleros de la corte que con él yvan a le besar las ma-
nos. Y allí entregó las llaues al comendador mayor y le demandó vna carta fi rmada de su nombre 
de cómo rreçebía dél para sus altezas y en su nombre el Alhanbra y estaua entregado della toda 
su voluntad. Y acabado esto el Rey se abaxó a la çibdad y el comendador mayor anduvo por toda 
ella a poner rrecabdo de gente en todas torres y puertas y fuerças della. Y se dixo luego misa en 
vna quadra muy rrica de aquel aposentamiento con las mayores lágrimas y devoçión que nunca 
se vió, asy por el clérigo que la dizía como por todos los que allí estáuamos y por muchos captiuos 
onbres y mugeres que ende se hallaron, que era la cosa del mundo de más devoçión ver con quántas 
lágrimas se dauan gracia a Nuestro Señor por tan señalado bien como avía fecho a los xristianos. 
Entregada el Alhanbra luego el comendador mayor lo hizo saber a sus altezas para que mandasen 
al conde de Tendilla, a quien se dió la teneçia del Alhanbra, que viniese a la rreçebir y se diese
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 capitanes y gente de las guardas que con él venían para ello, y asy mismo la cruz y los pendones 
de santiago y real, y sus altezas con todas las batallas hordenadas andoviesen a se poner çerca de la 
çibdad en parte do podisen ser vistas las batallas por los moros y sus altezas y todos los xristianos 
viesen poner los pendones y los abtos que se hazían, y estando puestos en los lugares ya dichos sus 
altezas y todos los grandes y muchos caualleros muy rricamente ataviados con muchas marlotas y 
aljubas de brocado y seda, el conde d Tendilla y el de Cifuentes y los otros capitanes de las guardas 
llegaron al Alhanbra y subieron la cruz y los pendones a vna torre muy alta do se se vían muy bien 
asy de la çibdad como del campo y allí por el Rey de armas se hizieron los abtos acostumbrados, 
y en tanto el Rey moro con hasta ochenta o çiento de cauallo muy bien ataviados salió a besar las 
manos a sus altezas al qual rreçibieron con mucho amor y cortesía y allí le entregaron al ynfante 
su hijo, que estaua en rrehenes desde el tienpo de su prisyón, y estando allí vinieron hasta quat-
roçientos captiuos, de los que estauan en el corral, con la cruz y solepne proceçesyón cantando el Te 
Deum laudamus, y sus altezas se apearon a adorar la cruz con las mayores lágrimas y devoçión del 
mundo y no menos el cardenal y maestre de Santiago y duque de Cádiz y todos los otros grandes 
y caualleros y gentes que allí estauan, que no avía ninguno que no lloraua tan rrezio de placer 
dando gracias a Nuestro Senor por lo que vían, que no podían rresistir las lágrimas, y el Rey y 
los moros que con él estauan menos podían disymular la tristeza y dolor que sentían por ver la 
alegría de los xristianos, y çierto tenían mucha rrazón segund lo que perdieron, por que Granada 
es la más señalada y prinçipal cosa del mundo asy en grandeza como en fuerça y en rriqueza de 
aposentamiento, que lo de Seuilla no es syno casa pagiza para con el Alhanbra. Y como quiera que 
estaua defendido que no entrasen xristianos en la çiudad, era tanta la gente de cauallo o d epie que 
entró que no cabían por las calles y todos en tanto amor y amistad como sy nunca por ellos oviera 
pasado cosa ninguna de las pasadas. Acabados los abtos de los pendones y captiuos el Rey moro 
se despidió y fueron con él hasta su posada Rodrigo de Ulloa y Gonçalo Fernández de Aguilar, y 
sus altezas se boluieron al real como avían ido con sus batallas hordenadas, con mucha gloria y 
plazer, tan rricamente vestydos quanto como para tan glorioso día y abtos convenía, que para ello 
dexaron el luto todos.“ PESCADOR DEL HOYO, María Carmen. Cómo fué de verdad la 
toma de Granada. In: al-Andalus XX, 1955, pp. 285–287.





Závěr

Granadské elity v XV. století

Granadské dějiny XV. století významně ovlivnil střet předních granad-
ských rodin tvořících palácovou elitu emirátu. Jejich vliv lze vysledovat zře-
telně již od smrti Júsufa II. v roce 1392, kdy došlo k prvnímu střetu, jehož 
výsledkem byl nástup Muhammada VII. V této době není možné ještě přesně 
stanovit a vymezit jednotlivé skupiny či osoby. Některé prameny naznačují, 
že by za nástupem Júsufova druhorozeného syna mohly stát rodiny, které se 
později staly pevnou součástí tzv. „Abencerrajes“. Stejná situace nastala i roku 
1408 v souvislosti s nástupem Júsufa III., kterého dosadila do úřadu palácová 
garda vedená Abú as-Surúrem Mufarridžem. Ten za své počínání získal titul 
hádžiba. S velkou pravděpodoností právě za vlády Júsufa III. došlo k vytvoře-
ní nejsilnějšího bloku elit, který autor této práce nazval jako „Abencerrajes“. 
Tvořilo ho několik předních, pravděpodobně nejbohatších rodin v emirátu. 
Nejednalo se o uzavřenou skupinu, jak bylo doloženo v textu. 

„Abencerrajes“ se k moci dostali převratem v roce 1419, v jehož průbě-
hu nejenže odstavili nezletilého Muhammada VIII., ale především zavraž-
dili jeho prvního ministra cAlího al-Amína. Legitimitu povstání dal infant 
Muhammad b. Nasr, jenž se stal jakýmsi symbolem dějin období mezi lety 
1419–1453. Z tohoto důvodu je možné nazývat „Abencerrajes“ též jako eli-
ty Muhammada IX. Příčinou událostí z roku 1419, nebylo možné z kusých 
pramenných dokladů zjistit. Převratem došlo k vytvoření opoziční skupiny, 
již je pro nedostatek pramenů obtížné určit. Tvrzení historiografi e o vůdčí 
úloze rodiny Bannigaš v osobě jejího zakladatele Ridwána bylo na základě 
dochovaných dokumentů zcela vyvráceno. Označení této skupiny jako „le-
gitimisté“, používané u zahraničních autorů, zcela ztrácí smysl v souvislosti 
s nástupem Júsufa IV. Ibn al-Mawl. Z dochovaných pramenů nešlo spolehlivě 
zjistit, z jakého důvodu se opozice „Abencerrajes“ rozhodla pro tohoto kandi-
dáta. V téže době se objevil nový prvek v souboji granadských elit, jímž byla 
podpora Kastilie jedné z bojujících skupin. Události let 1431–1432 zároveň 
ukázaly na rozdělení emirátu, neboť Muhammadovi IX. zůstala loajální část 
granadského území. Je možné tedy vytvořit závěr, že události z let 1419–1432 
vedly k vnitřnímu rozkladu granadské společnosti pod vlivem mocenského 
souboje elit.

Od roku 1432 pevně držely moc v emirátu přední rodiny „Abencerrajes“, 
především v osobě Ibráhíma Ibn cAbd al-Barra ve funkci prvního ministra. 
Svůj úřad zastával prakticky po následujících dvacet let. Ve vládě ho doplňo-
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vali vůdci Ibn as-Sarrádž, Mufarridž a Ibn Kumáša. Zahraniční vztahy ovládal 
Sacíd al-Amín, který se v této funkci nachází prakticky po celou první po-
lovinu XV. století. Stal se nedílnou součástí vládnoucí elity „Abencerrajes“, 
přestože stáli za smrtí jeho bratra. K uklidnění na domácí scéně přispěly také 
kastilské útoky a především masivní emigrace odpůrců elit Muhammada IX. 
K novému střetu elitních skupin došlo až ve čtyřicátých letech, kdy se v Al-
meríi okolo prince Júsufa b. Ahmada vytvořilo opoziční centrum. Po sesazení 
Muhammada IX. se do vedoucích pozic dostala znovu opozice „Abencerra-
jes“ reprezentovaná cAlím al-cAlláqem. Zatímco Ibráhím Ibn cAbd al-Barr 
za pomoci Kastilie a infanta Ismácíla pracoval na návratu Muhammada IX., 
Júsuf V. zřejmě kvůli neudržitelnosti situace v Granadě musel do vysokých 
funkcí znovu jmenovat představitele, „Abencerrajes“. Šlo o opatření dočasné, 
což dokládá jejich brzké sesazení a uvěznění. Výsledkem občanské války byla 
eliminace převážné většiny opozice „Abencerrajes“, kteří zůstali hlavní a více-
méně jedinou elitou v granadském emirátu.

S tím souvisel také úpadek panovnické moci emíra, který dosáhl vrcholu 
za Sacda. Jeho nástup byl ve stínu střetu jednotlivých rodin „Abencerrajes“ 
po smrti Muhammada IX. Část rodin, reprezentovaná Ibn cAbd al-Barrem 
a Ibn Kumášou, se postavila za designovaného nástupce Muhammada X., 
zbylé našly svého kandidáta v Sacadovi. Tvrzení španělské historiografi e, že 
v postavě Muhammada X. se snažil najít jeho předchůdce cestu k usmíření 
„Abencerrajes“ a „legitimistů“, nelze doložit. Naopak s Abú al-Qásimem Ban-
nigašem, který bývá označován za vůdce stoupenců syna Muhammada VIII., 
se setkáme mezi příznivci Sacda. Po tomto střetu nejvyšší moc převzaly rody 
Ibn as-Sarrádž a Mufarridž a dosáhla prakticky charakteru absolutní moci, 
přičemž panovník se stal jen reprezentativní postavou. 

Události z let 1462–1482 symbolizoval boj panovníků proti „Abencerra-
jes“. Začal ho Sacd podřezáním Abú as-Surúra Mufarridže a Júsufa Ibn as-
Sarrádž. S velkou pravděpodobností mu k tomu pomohla palácová garda, pro-
tože z pramenů nemáme žádné zprávy o jakýchkoliv stoupencích. Jeho pokus 
neuspěl a „Abencerrajes“ se vrátili do Alhambry za pomoci prince cAlího, který 
zaštítil jejich boj. „Muley Haçén“ byl zřejmě silnou osobností a někdy kolem 
roku 1470 se rozhodl defi nitivně zlikvidovat hlavní představitele granadských 
elit, tedy „Abencerrajes“. Přeživší stoupenci prchli do Kastilie, neboť v emirátu 
se nenacházel žádný princ, kterým by mohli dát legitimitu svému povstání. 
Tento faktor je velice důležitý pro celé nasrovské dějiny XV. století. Opozice se 
vždy formovala kolem významného příslušníka vládnoucí dynastie, neboť její 
moc mohla vycházet pouze z pravomocí, které na ně panovník mohl přenést.
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Granadská válka znamenala vyvrcholení celého zápasu granadských elit. 
Do jejich střetu se však vložily zájmy katolických královských manželů, kteří 
viděli zničení granadského emirátu jako počátek velké „křížové výpravy“, je-
jímž cílem by bylo dobytí Jeruzaléma. Fernando II. tak obratně využil „Aben-
cerrajes“ a Muhammada XI. pro paralyzování obranného úsilí části granad-
ských elit reprezentovaných Abú al-Qásimem Bannigašem a princem, později 
emírem, Muhammadem XII. Proto se dá hovořit o dvojím charakteru gra-
nadské války. Vyvrcholením sporu granadských elit jsou závěrečné kapitu-
lace, v nichž si „Abencerrajes“ zajistili značné výhody a naopak do smlouvy 
zabudovali článek zamezující jejich protivníkům účast v politickém vedení 
mudéjarské Granady.

Předkládaný text jasně dokázal vliv granadských elit na situaci v emirátu 
během XV. století. Úpadek panovnické moci souvisel s jejím využíváním pro 
mocenský boj. Práce současně prokázala, že je třeba věnovat dané problema-
tice další studium a především doufat v nalezení nových arabských pramenů 
pro objasnění mnoha rozporuplných událostí XV. století. Téma granadských 
elit tak i nadále zůstává otevřené pro další bádání, především je potřeba jasně 
vymezit opoziční skupinu „Abencerrajes“, o níž prameny mnoho informací 
neposkytují. Stejně tak bude nutné zabývat se dalšími složkami „nepolitic-
kých“ elit, tedy právníky a vzdělanci, které známé prameny pojímají pouze 
okrajově. 
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Resumé

Práce se zabývá vnitřními dějinami Nasrovského emirátu v XV. století 
s důrazem na vystupovaní jednotlivých elitních rodin a jejich vztah k panov-
nické moci. Na základě analýzy dobových pramenů autor určuje genealogie 
nejvýznamnějších rodin a následně se soustředí na jejich vzájemný vztah, vy-
stupování během převratů v XV. století a  jejich vliv na vládnoucí moc. Jako 
dominantní složka se zde objevují elity Muhammada IX., které se aktivně 
účastnily každého převratu, získaly podstatný vliv na granadském dvoře a 
značně přispěly k zániku emirátu. Autor také věnuje pozornost vzestupu moci 
jednotlivých vysokých představitelů těchto granadských rodin na úkor moci 
panovníka tím úpadku v emirátu. To je průvodním jevem událostí XV. století. 
Práce se zabývá též závěrečným střetem elitních rodin v granadské válce, která 
byla vyvrcholením dynastických sporů, a znamenala zánik emirátu.

Summary

Th e work deals with the inner history of the Nasrid emirate in the fi fte-
enth century, emphasizing the behaviour of the elite families and their rela-
tionship to the ruling power. According to the analysis of the contemporary  
sources the author determined the genealogy of the most prominent families. 
He subsequently concentrates on their mutual relationship, their action du-
ring the coup, and their ruling power in the course of the fi fteenth century. 
What emerge here as dominant elements are Muhammad IX.‘s elites. As they 
participated in every single coup, they gained substantial power and to a large 
degree contributed to the decline of the emirate. Th e author pays attention 
to the growing power of the Granadan families‘ high representatives to the 
exclusion of the king’s power, which resulted into the disintegration of the 
emirate. It’s the attendant phenomenon on the events of the fi fteenth century. 
Th e work also deals with the fi nal confl ict among the elite families in the Gra-
nadan War, which was the culmination of the dynastic argument and entailed 
the decline of the emirate.

RESUMÉ
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