
Abstrakt 

Tato práce se zabývá tématem Konec maurské Granady. Práce začíná rokem 1232, 

kdy vzniká Nasrovský emirát, jehož prvním emírem se stává zakladatel dynastie Nasr,  

Muhammad ibn Yusuf ibn Nasr ibn al – Ahmar, a končí dobytím Granady Katolickými 

Veličenstvy, ne však přesně v roce 1492, kdy byla vydána poslední pevnost (Alhambra)         

v rukou arabů, ale počátkem XVI. století, protože práce si klade za úkol srovnat Nasrovskou 

Granadu s Granadou Katolických Veličenstev, poukázat na největší změny, které conquista 

přinesla a jaký vliv to mělo na politiku, ekonomiku a umění a obyvatelstvo.   

 Práce se věnuje také historii Nasrovského emirátu a dynastii Nasr,                      

protože se domnívám, že bez předchozí znalosti událostí, které předcházely dobytí Granady, 

je nemožné zabývat se Nasrovskou politikou, ekonomikou a uměním.    

 Za dvě a půl století existence Nasrovského emirátu se na trůně vystřídalo více jak 

dvacet emírů a to mělo velký vliv na vnitřní politiku, která je charakteristická soupeřením      

o trůn, krvavými hádkami, vraždami a neschopností se dohodnout. Stát, který není schopný 

vyřešit vnitřní spory a sjednotit se proti nepříteli, nemá velké šance na výhru války. Politická 

nestabilita v emirátu značně přispěla k prohře, kterou utrpěl Nasrovský emirát od Katolických 

Veličenstev.           

 Roku 1492 byly uzavřeny mírové dohody, které měly regulovat život těch, kteří chtěli 

zůstat v Granadském emirátu, ale už pod nadvládou křesťanů. Smlouvy zaručovaly velké 

svobody, které byly dodržovány až do konce století,  na začátku XVI. století se však objevily 

snahy naprosto vymazat arabskou historii z tváře města. Zbývající muslimové byli nuceni stát 

se křesťany, dodržovat jejich zvyky a asimilovat se tak do křesťanské společnosti. 

 Nejpozitivněji zapůsobila conquista na umění, protože právě tam se odrážejí všechny 

změny, které se ve společnosti dějí. Na přelomu XV. a XVI. století se setkáváme se čtyřmi 

novými uměleckými proudy, renesance, baroko, gotika a mudéjar.    

 Mudéjarské umění je dle mého názoru tím nejlepším, co conquista přinesla.                

V mudéjarském umění se skloubilo to, co ve společnosti byly neslučitelné. Kultura dvou 

naprosto odlišných etnik, křesťanů a muslimů.       

 Dobytí Nasrovského emirátu, posledního území, pod nadvládou Arabů, mělo nejen 

obrovský význam pro Iberský poloostrov, ale pro celou Evropu a svět, protože porážka 

Nasrovského emirátu byla první nepřímou odpovědí na nebezpečně se rozpínající Osmanskou 

říši. 

 


