
Univerzita Karlova vUniverzita Karlova vUniverzita Karlova vUniverzita Karlova v    PrazePrazePrazePraze    
 

Filozofická fakulta 
 

Ústav Blízkého východu a Afriky  
 

Historické vědy – dějiny a kultury zemí Asie a Afriky  
 
 
 

PhDr. Josef Ženka 
 
 

Politické a vojenské elity vPolitické a vojenské elity vPolitické a vojenské elity vPolitické a vojenské elity v    Granadském emirátu  Granadském emirátu  Granadském emirátu  Granadském emirátu      
 

 

The Political and Military Elites in the EmThe Political and Military Elites in the EmThe Political and Military Elites in the EmThe Political and Military Elites in the Emirate irate irate irate 
of Granadaof Granadaof Granadaof Granada    

 
 

Disertační práce 
 
 
 

školitel  prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc. 
 

2012 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohlašuji, že jsem disertační práci napsal samostatně s využitím pouze uvedených a 
řádně citovaných pramenů a literatury a že práce nebyla využita v rámci jiného 
vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu. 

 
 
V Praze den 25. dubna 2012   podpis: 



 3 

Poděkování 
 

 Autor této práce by rád poděkoval svému školiteli Eduardu Gombárovi za podporu, 
spolupráci a motivaci, Václavu Drškovi za veselou mysl středověkých dějin a manželce 
Viktórii a celé rodině za neustálou podporu a rovněž pomoc po technické stránce. Velký dík 
patří všem těm, kteří před mnoha staletím usedli a zapsali, co se tehdy událo, a tím se 
nemalým dílem zasloužili o sepsání této disertace. 



 4 

Abstract 
The Ph.D. thesis deals with the political elites in Granada and analyzes them as a social 
group within its own dynamics. It is focused on their influence on political decision-making 
process, which is expressed by the influence of elite on reigning Naṣrid dynasty. It examines 
the elite denomination in contemporary Arabic written sources, their links and 
delimitations. These were mainly common economic and power interests. On the basis of 
the ǧāh pyramid it focuses on each aspect: Sovereign as a source of legitimacy of political 
power, the vizier as a major counterpart to the ruler, the inner circle of emir in which was 
concentrated the remaining part of the political elite, and also the Naṣrid women. Vizier, as 
the most significant part of this group, was eventually transformed to the role of regent and 
ruler's public representative. From the early 14th century with his power he began to tie 
the sovereign’s power itself and he took over it almost permanently in the 15th century. 
The emphasis within the social elite group is based on the interactions between the 
respective members and their impact on the politics of the Naṣrid Emirate. In this 
relationship the ruler’s elite figured as the indispensable part, whereas the emir was easily 
replaceable, because any ruler could guarantee to the elite its status.  
 
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: Granada, institutions, political power, elites, wazir. 
 
 

Abstrakt 
Disertační práce se zabývá politickými elitami v Granadě a analyzuje je jako sociální 

skupinu v rámci jejich vlastní dynamiky a vlivu na politický rozhodovací proces vyjádřený 
vlivem na panovnickou dynastii. Zkoumá pojmenování této elity u arabsky psaných 
pramenů, její vymezení a pojítka. Těmi byl džáh a hospodářsko-mocenské zájmy. Na základě 
stanovené džáhové pyramidy společnosti se pak soustředí na jednotlivé složky, Panovníky 
jako zdroje legitimity politické moci, vezíry jako hlavní protiváhu panovníka, palácový 
okruh, ve kterém byla soustředěna zbylá část politické elity, a granadské princezny. 
Nejvyšší vezír jako nejvýraznější postava této skupiny se časem přeměnil v regenta 
a vládcova veřejného reprezentanta a svou mocí začal od počátku 14. století značně 
omezovat moc samotného panovníka a v 15. století ji již téměř trvale převzal. Důraz v rámci 
sociální skupiny elity je kladen na vzájemné vazby jednotlivých složek a jejich praktický vliv 
na chod emirát. Jako nepostradatelná pak vystupuje panovnická elita, naopak vládce byl 
snadno nahraditelný, protože každý mohl garantovat stejné postavení elity. Práce se rovněž 
soustředí na vliv osobních vztahů a velké množství politických vražd, které byly průvodním 
jevem rostoucí moci panovnické elity a neexistence prvků klanové společnosti.  

 

Klíčová slovaKlíčová slovaKlíčová slovaKlíčová slova: Granada, úřady, politická moc, elity, vezír. 
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Předmluva 

 

 Čarokrásné paláce Alhambry, které již po staletí shlížejí do malebné Granadské 

nížiny, jsou němým připomenutím dávné historie, na jejíž stopy občas narazíme při cestách 

po těchto krajích. Ani já jsem nebyl výjimkou a dodnes mám v hlavě tu chvíli, kdy sedím 

v místech staré pevnosti, kde se v 15. století nacházely zahrady vlastněné granadskými 

princeznami, a pohlížím na nevábné geometrické tvary, jimiž Alhambra ve své podstatě je. 

Za jejími hradbami se tyčil majestátní hřeben zasněžené Sierry Nevady, muslimské ǧabal 

Šulajr, s nejvyšším vrchem Mulhacénem, připomenutím jednoho z posledních granadských 

vládců. Tehdy jsem pocítil obrovskou touhu pokusit se proniknout do pramenů a poznat 

tuto dávno zmizelou říši a především její představitele – od emírů žijících v přepychu po 

posledního křesťanského zajatce zametajícího špínu a nepořádek z granadských ulic.  

Jako každý historik jsem stál před problémem, kam zaměřit svůj výzkum, abych 

přinesl něco nového a zároveň měl dost dobových či retrospektivních pramenů pro svou 

práci. Musel jsem tedy dát stranou touhu poznat obyčejného Granaďana a obrátit svůj zájem 

k výše postaveným granadským muslimům či křesťanským zajatcům nebo janovským 

obchodníkům. Marně jsem však hledal práci, která by mě uvedla do tohoto světa 

nasrovských paláců, protože všechny dle mého názoru popisovaly pouze třešinku na dortu – 

panovníka – a korpus jen jako něco, co ho podporuje a drží. Jako medievalista jsem věděl 

důvod – středověké kroniky popisují krále a a události, které je spojovaly, a historikové už 

odedávna na jejich základě popsali činnosti králů a jejich panování. Zcela tak devalvovali 

společnost na jeden jediný malý prvek, který se v posledních letech pokoušejí historikové 

a arabisté pomalu dávat dohromady s ostatními částmi jedné velké mozaiky. Tou jsou totiž 

dějiny jakéhokoliv panovnického období. Dejme tomu, že sultán Ismácíl I. ráno vstal, 

řekněme na konci druhého desetiletí 14. století, pak při audienci v Alhambře učinil některá 
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rozhodnutí, která vedla k porážce kastilských vojsk. Avšak z tohoto vyprávění se nějak 

vytratil všudypřítomný velitel stráží jeho otce Riḍwān, Ismā‛īlův finanční správce, který 

během těchto velkých sultánových rozhodnutí pro blaho emirátu získal obrovský nemovitý 

majetek, a samozřejmě nesmíme opomenout ani emírovu matku Fāṭimu, která tvořila křoví 

téměř vždy u všech významných rozhodnutí svého syna a jeho dvou potomků. 

Místo omezených dějin granadských panovníků se nám tady vynořuje obraz 

společnosti tak vzdálený představám o tradiční historii, o osobách jako předmětech 

životopisných medailonků a velkých bitvách, které tvořily každodenní náplň života 

jednotlivých říší. Najednou je ta čarokrásná Alhambra plná zurčících potůčků 

a zrcadlovitých jezírek ne nepodobna jakékoliv současné společnosti, například té české. Má 

svůj bezpečnostní aparát, šedou eminenci v pozadí kradoucí ve svůj prospěch, hrabivého 

správce financí nemyslícího na nic jiného než na sebe, a silnou ženu dávající mužům dojem, 

že vládnou mečem, ve skutečnosti však řídí všechno sama. Takový obraz granadské 

společnosti mi vytanul na mysli po mnoha letech studia této vlastně celkem bezvýznamné 

epochy lidstva. Proto jsem se rozhodl obrátit svou pozornost na politické elity, vládnoucí 

jedince, jako na příslušníky určité společnosti nacházející se v jistou dobu na jistém místě 

a řídící své životy na základě běžných mezilidských vztahů a zájmů. Lidí, kteří pohlíželi na 

svou dobu svým myšlenkovým, vzdělanostním a výchovným pohledem a vůbec neměli 

tušení o historickém významu svého konání. Rozhodl jsem se vytvořit určitý společenský 

obraz a oprostit se od strohého definování a vymezování jednotlivých historických událostí. 

Na následujících stránkách tak budou dějiny lidí a věcí, které určovaly jejich každodenní 

život v nejvyšších vrstvách jedné marginální muslimské společnosti. Jakým způsobem se mi 

tento náhled podařil, nechám již na posouzení jiných. 

 

V Praze dne 23. března 2011. 
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Transkripce 

 V práci je použit vědecký přepis arabských jmen a výrazů do latinky. Počeštěné 

výrazy nebo některá místa mající český ekvivalent byla ponechána v této podobě (např. 

vezír, sultán apod.). Nejasná arabská jména z křesťanských dokumentů byla pak ponechána 

v takové podobě, v jaké byly v původním textu. 

B ب 
T ت 
Ṯ ث 
Ğ ج 
Ḥ ح 
Ḫ خ 
D د 
Ḏ ذ 
R ر 
Z ز 
S س 
Š ش 
Ṣ ص 
Ḍ ض 
Ṭ ط 
Ẓ ظ 
 ع ‛
Ġ غ 
F ف 
Q ق 
K ك 
L ل 
M م 
N ن 
H ه 
J ي 
 ء ’
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Úvod 
    

Granadské elity mezi adorací a dehonestací  

    

 Když jsem psal svou diplomovou práci o granadských elitách v 15. století, kterou 

jsem věnoval vystupování několika velkých granadských rodin, neustále mi na mysli tanula 

otázka, co to vlastně byly granadské elity? Kde se vzaly? Jak se dostaly do té pozice, ve které 

se nacházely právě 15. století? Zatímco jsem se jako mladý nadšený student snažil dokázat 

roli těch několika rodin, které jsem metodologicky chápal a dodnes chápu jako ztělesnění 

granadských politických elit v 15. století, neustále jsem cítil větší a větší potřebu udělat 

systematický výzkum struktury granadské politické a vojenské elity, které ve své podstatě 

jsou jedno a totéž. Historikové, ať už medievalisté nebo arabisté, totiž neustále pracovali 

a pracují s termíny a definicemi této elity velmi vágní povahy a založené na dosud 

přetrvávajícím uchopení granadských politických dějin, jako dějin panovnických. Měl jsem 

možnost do podrobnosti se podívat na tuto otázku až po obhájení své diplomové práce. 

Zjistil jsem tak, že pojetí granadských elit a funkcí, které zastávaly, je z větší části založené 

na nahodilých pramenných informacích, mnohých z nich nepodrobených adekvátní kritice, 

či přejímání zažitých a tradičních pohledů z jiných oblastí arabsko-islámského světa, 

především pak z literární tradice oblastí podřízených abbásovskému chalífovi. 

Nepodchycují tak reálný obraz, ale jakousi nahodilou směs, a dnes již můžu říci na základě 

výzkumu provedeném v této práci, že v mnoha případech zcela mimo realitu.  

 Stěžejním termínem této práce je tedy granadská politická a vojenská elita jako 

složka společnosti, která byla hybnou silou dějin nasrovské Granady. Základní otázka, 

kterou jsem si položil a v následujících řádcích se na ni budu snažit odpovědět je: Co to byla 

granadská elita? Tato zdánlivě jednoduchá otázka v sobě skrývá velmi mnoho neznámého 

až tajemného. Kdybychom jen zaměnili tázací zájmeno co za kdo, hned by mohlo přijít na 
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mysl „panovník a jeho věrní“. Když však necháme otázku tak, jak byla položena, odpověď 

tak jednoznačná nebude. Především se nespokojím s hledáním příslušných vhodných 

jedinců či funkcí, které elitu vytvářeli, ale rovněž se zaměřím na elitu jako společenskou 

strukturu s vlastními vazbami a vnitřním během. Současná historiografie má tendenci pro 

tento problém používat termínu sociální dynamika společnosti, tedy co a kdo podmiňovali 

jevy vyskytující se v určité společenské skupině. V práci tedy nepůjde především o hledání 

biografií a líčení vystupování vezírů, kancléřů, wakīlů, emírů a dalších osob a skupin, ale 

o jejich vzájemné vztahy, pole působnosti, společenské vazby, tedy o granadskou elitu jako 

prvek vyskytující se v místě nasrovské Granady a v čase od arjonské přísahy (spíše 

provolání) po zmizení jejich představitelů z pramenů, rámcově vymezených odchodem 

Muḥammada XI. z Granady do severní Afriky, kam ho doprovodila většina granadských 

politických a vojenských elit. 

 Jako nejvhodnější ukazatel sociální dynamiky granadské společnosti jsem vybral 

vztah panovníka s jeho okolím, protože ten má nejširší pramennou základnu, a tak 

poskytuje široký prostor pro podchycení vzájemných vztahů a jevů v rámci granadské elity. 

Druhý a velmi významný ukazatel pak je obdobný vztah nejvyšších vezírů právě 

s panovníkem a s nejužší elitou, pro níž jsem se rozhodl v práci používat termínů 

panovnická či palácová elita, protože vycházela z Alhambry. Už v těchto dvou výrazech je 

patrné, co v mém přístupu představoval roky používaný termín ḫāṣṣa, jako synonymum pro 

politickou elitu v protikladu k obecnému lidu, tedy cámmě. Na základě svého předběžného 

výzkumu jsem pro granadskou politickou elitu zúžil využití tohoto termínu právě na tuto 

panovnickou elitu.1 Proč je výzkum této elity důležitý, lze zcela zřetelně demonstrovat na 

celých granadských dějinách. Kromě drobných událostí a náboženských hnutí-vzpour tito 

lidé figurovali u každé události granadských dějin a jen jim je věnována pozornost všech 

                                                 
1 Dodnes autoři při vysvětlení těchto dvou pojmů odkazují na příslušené heslo ve druhém vydání Encyklopedie 

islámu. Toto heslo představuje dodnes jeden ze základních platných přehledů, nelze však v úplnosti 
aplikovat na situaci v Granadě. 
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dobových či retrospektivně píšících kronikářů či jiných literátů. Lid obecný, jakkoli to může 

znít velmi tvrdě, pro tyto granadské muže a v několika málo případech i ženy řídící emirát, 

byl pouze zdrojem peněz, pracovní síly a zdánlivě nevyčerpatelných lidských rezerv 

využitelných v nekonečných bojích s křesťany nebo mezi samotnými granadskými muslimy. 

Lidé byli elitou manipulováni, aby například roku 1309 vydrancovali a zavraždili dvojvezíra 

Ibn al-Ḥakīma, aby se o pět let později postavili proti heretikovi vezíru Ibn al-Ḥāǧǧovi, nebo 

aby se nějakým nájezdem na křesťanské území odvrátila jejich pozornost od problémů 

v Granadě či vyděračským daňovým a obchodním praktikám. 

 Právě v tomto postupu vůči vlastnímu obyvatelstvu můžeme vidět určitou 

jednotnost vystupování představitelů granadských elit. Zjistíme v něm totiž, že tato 

panovnická elita si žila svým vlastním životem, vlastními vztahy a díky určité izolovanosti 

Alhambry a velkých paláců vezírů na granadských předměstí al-Bajjāzīn, Naǧd a al-Faḫḫārīn 

si žila vlastními problémy, spiknutími a neustálou snahou kontrolovat panovníka 

a hospodářské zisky „odklánět“ do svých vlastních kapes. Být v této elitě totiž znamenalo 

být bohatý a získat nějaký jmenovací dekret od sultána díky blízkému postavení vůči 

panovníkovi a tím i podíl na moci. Avšak nebylo tomu tak vždy, za vlád všech granadských 

emírů a nejvyšších vezírů. I Granada si prošla velmi svérázným vývojem od značné stability 

panovnické moci doplněné otevřeností politických a vojenských elit, přes vyváženost obou 

skupin až po velmi slabého panovníka a velmi silné osoby v jeho okolí vedené vždy 

nejvyšším vezírem jako vůdčí osobností všech skupin této elity.  Blízká přítomnost hranice 

mezi islámem a křesťanstvím, na kterou bylo možné se dostat téměř z jakéhokoliv místa 

v emirátu během jednoho dne, pak nutila elitu udržovat soudržnost především ve 

vojenském charakteru a kterou si její představitelé udrželi od vzniku až do samotného 

zániku Granadského emirátu.  

 Mimo tuto politickou elitu se až na drobné výjimky nacházeli představitelé právních 

a soudních elit emirátu. I když docházelo na mnoha rovinách ke spolupráci mezi palácovou 
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elitou a touto „učeneckou“ elitou, obě skupiny zůstaly do značné míry oddělené jak 

mocensky tak rodinnými strukturami. Jinými slovy granadští soudci činili nepolitická 

rozhodnutí, případně jen sekundovali politickým elitám, a ženili se v rámci své vlastní 

společenské skupiny, ve které bylo velmi důležité i příbuzenství po matce. Velmi mnoho 

soudců a právníků totiž získávalo vzdělání i určité benefity právě přes svého dědečka či 

strýce z matčiny strany. Z toho důvodu se právníci, soudci a další učenci nacházejí mimo 

zájem této práce, jakkoliv se může zdát zvláštní oddělovat je od politických jevů.2 Sami 

představitelé palácové elity je chápali rovněž jako elitu, pouze v minimu případů s nimi však 

počítali v rámci svých spiknutí a převratů, a to pouze když potřebovali učinit neplatným 

některé rozhodnutí nebo uvést některou osobu do rozporu s islámem. Zde bychom našli 

několik historických událostí, například jednání Ibn al-Ḥasana al-Bunnāhīho ve sporu s Ibn 

al-Ḫaṭībem,3 nebo prohlášení Muḥammada VII. za neschopného vládnout kvůli nízkému 

věku roku 1419 či totožné vystupování právnické elity u Muḥammada XI. kvůli jeho zajetí 

roku 1483. Ve všech však vystupovali jako součást právní a soudní elity, ne jako součást elit 

politických či vojenských.4 

 Jedním z největších problémů, kterému dle mého názoru čelí téměř veškerá 

historiografická a arabistická odborná produkce, je idealizace a obdiv k dané době a osobám 

ze všech různých společenských oblastí granadské elity. Samotný obdiv by nebyl na škodu, 

pokud by byl pouze určitou vstupní bránou ke studiu granadské společnosti. Jeho přenášení 

do všech oblastí, ztělesněné především nekritickým přejímáním tezí některých dobových 

autorů a adoraci velkých literátů a politiků, vede k pokřivení vnímání a ke zkreslování 

skutečnosti. Přehlíží se v tu chvíli zásadní aspekt, že granadská společnost byla tvořena 

lidmi, tedy plná všech nešvarů, jimiž se vyznačují – korupce, přetvářka, závist, zahleděnost 
                                                 
2 CALERO SECALL, María Isabel. Rulers and Qádís: Their relationship during the Nasrid Kingdom, Islamic Law 

and Society 7/2 (2000), s. 235-255. 
3 CALERO SECALL, María Isabel. El proceso de Ibn al-Jatib, al-Qantara XXII/2 (2001), s. 421-449. 
4 Neznamená to však, že právníci a soudci nebojovali v granadském vojsku. V tom byl každý, kdo byl schopen 

nést zbraň. Stačí se například podívat na počet mrtvých právních znalců a soudců v bitvě u Ṭarify roku 1340 
nebo případ mučedníka Ibn ‛Āṣim v bitvě u Boca del Asno.  
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do sebe sama, pokrytectví apod. Historici však mají tendenci tento fakt přehlížet především 

u osob, které z pramenů vycházejí v dobrém světle, a každý jedinec, který se s nimi střetl, je 

pak apriori považován za špatného a viníka zlých událostí. Velmi dobře to ilustrují příklady 

dvou mužů, dvou nejvyšších vezírů a vedoucích sultánské kanceláře Ibn al-Ḥakīma a Ibn al- 

Ḫaṭība, První z nich je prakticky ve všech pramenech přenesen do roviny absolutní 

dokonalosti a ztělesněním všeho dobrého, když však byl roku 1309 zavražděn, je to líčeno 

jako katastrofa a tragická událost a jsou hledáni viníci, kteří to způsobili – v tomto případě 

škaredý ‛Atīq Ibn al-Mawl a princ Naṣr, obklopený zvrácenými lidmi. Tento pohled 

způsobily prameny, které o dané události referovaly. Nicméně Ibn al-Ḥakīm z toho nemůže 

vyjít jako dokonalá obdivuhodná postava, ale přinejmenším jako hrabivý, konfliktní 

a rozporuplný jedinec. Rozhodně nelze jednostranně kritizovat jeho odpůrce a vinit je ze 

závisti, jako např. Fernando Vélazquez Basanta u Ibn aš-Šarrāṭa, který měl s Ibn al-Ḥakīmem 

velké názorové rozepře a panovala mezi nimi upřímná nenávist. Co když Ibn al-Ḥakīmovi 

odpůrci pouze trvali na silné vládě panovníka a ne uzurpaci moci nejvyšším vezírem? Nelze 

tedy obdivovat někoho jenom proto, že byl schopný literát a tím jedinečný ve své době a že 

nám to prameny říkají. 

 Ibn al-Ḫaṭīb je pak případem sám pro sebe. Věhlasný literát, génius Granady, 

jedinečný svého času a další nevědecké bláboly jenom proto, že napsal velmi mnoho knih, 

naprosto dokonalým arabským jazykem a sám sebe postavil do nejlepšího světla. To však ale 

nevypovídá nic o jeho charakterových vlastnostech a manipulativní snaze pracovat 

s historickým líčením ve svůj prospěch a očerňovat všechny, kteří s ním nějakým způsobem 

nesouhlasili, nebo nedej bože mu stáli v cestě. Ibn al-Ḫaṭīb byl skutečnou kulturní elitou své 

doby, ale také to byl bezpáteřní, hrabivý, prolhaný chamtivec trpící pocity ublíženosti. 

Spoustu osob například očernil v Iḥāṭě takovým způsobem, že nejsme schopni vůbec 

extrahovat jejich reálné životní osudy. Nejlepším příkladem je Muḥammad VI., jeho nejvyšší 

vezíři, nebo qā’id ‛Alī Ibn Kumāša. Kapitolou sama pro sebe je pak čtveřice osob, která stála 
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za jeho popravou, jejichž biografie Ibn al-Ḫaṭīb změnil ve svém posledním díle tak, že z nich 

vycházejí jak charakterově tak vystupováním na úplném dně společnosti. Nejdůležitější 

z této čtveřice Ibn Zamrak se dodnes zcela nezbavil nálepky, kterou mu přisoudil Ibn al-

Ḫaṭīb. To všechno jen abychom neukázali, že tak velký člověk dějin granadské společnosti 

nebyl zrovna příliš charakterově silný. 

 Proto je nutné pracovat s granadskými dějinami a granadskou politickou elitou jako 

skupinou osob, kterou nelze obdivovat nebo odsuzovat, ale pouze studovat a snažit se 

pochopit její složitost a sociální dynamiku. Je nutné oddělit nános patosu a osobní antipatie 

z jednotlivých narativních pramenů. Jen tak je možné snažit se dopracovat k určitému 

objektivnímu, samozřejmě ale velmi relativnímu, zobrazení granadských dějin. Ukázat 

v plném světle jednání granadské elity, které bylo bez skrupulí a často dost brutální. 

Například míra vražd a politických poprav byla skutečně velmi vysoká na to, „o jak kulturní 

a vyspělou společnost se jednalo“. Teprve tímto způsobem je pak možné pokusit se 

definovat vliv elity jako sociální skupiny na politický rozhodovací proces v Granadě. 

 Disertační práci jsem založil na rozsáhlém pramenném materiálu, který jsem 

podrobil důkladné kritice a komparaci, pokud byla možná. Vypracoval jsem biografický 

korpus jednotlivých osob nacházejících se v panovnické elitě a na jejich základě jsem se 

pokusil definovat určité vztahy, vývojové změny a v některých případech i kolektvní 

biografii. V disertační práci jsem neuplatnil striktně historizující přístup a v několika 

případech se uchyloval i k určité jazykové analýze.  Tu umožnily i moderní počítačové 

nástroje, kde je možné dnes prohledávat celé rozsáhlé korpusy arabsky psaných narativních 

pramenů a sledovat, jak určité slovo (jev) bylo chápáno danými autory a jak se měnil jeho 

význam v místě a čase. Tento způsob otevírá zcela nový prostor pro zpřesnění mnoha jevů 

týkajících se nasrovské Granady a rovněž poskytuje až netušený rozměr při 

prosopografických výzkumech. 
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 Základem tak byl především přímý arabsky psaný materiál, nepřímý z druhé strany 

hranice byl částečně upozaděn, částečně využit pouze jako sekundární. Po více než sedmi 

letech intenzivního studia jsem se již k tomuto mohl uchýlit, protože v mnoha těchto 

zdrojích je jasně patrné zkreslení, či předsudky, jimiž druhá strana trpěla. Velmi často jsem 

se při práci musel uchylovat k retrospektivní metodě. V dějinách granadského emirátu se 

pro ni vyskytuje velký prostor z důvodu obrovského materiálu ke granadským mudéjarům 

a moriskům, který se nachází v mnohých archivech na Pyrenejském poloostrově.5 

Představují ho především převody granadských arabských dokumentů do románskéhzo 

jazyka, kterých se dochovalo obrovské množství. Dále je představují svědectví granadských 

morisků z počátku šestnáctého století, která sahají hluboko do druhé poloviny 15. století.  

Retrospektiva je tak nezbytná, i když výklad jednotlivých jevů byl sledován vždy v souladu 

s časovou osou. 

 Pro studium politických elit bylo zvoleno celé období Granadského emirátu, 

ohraničené arjonskou přísahou věrnosti roku 1232 a vydáním Granady roku 1492, z toho 

důvodu, že je možné sledovat jak její vývoj, tak využít velké variability a možností, které 

postkytovaly jednotlivé prameny. Místně jsem se soustředil převážně na Granadu, 

venkovským elitám nebyl věnován širší prostor, protože těžiště tohoto výzkum leží 

v odlišných pramenech a zároveň v jeho obrovském prostoru. Nechtěl jsem se proto 

uchylovat ke zevšeobecňování jednotlivých jevů z určitého městečka na celý emirát. 

Naopak prameny pro samotnou panovnickou elitu poskytly prostor pro seriozní analýzu. 

 

 

                                                 
5 Nejrozsáhlejší fondy jsou v Archivo General de Simancas, v Archivo de la Real Chancillería de Granada, 

v Archivo del Patronato de Alhambra, v Archivo Histórico Nacional sección nobleza, v Archivo Histórico 
Nacional a v Bibliotca Nacional de Espaňa. Velké množství materiálu se nachází v mnoha dalších lokálních a 
drobnějších archivech. Jejich využití pro dějiny Granadského emirátu je různé. Pro probelmatiku 
granadských elit jsou užitečené především smlouvy o prodeji majetku, záznamy o pokřtěných muslimech 
dokládající rodinné vazby, různá jednání bývalých představitelů granadské elity s křesťanskými šlechtici 
a představiteli. 
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Dosavadní výzkum granadské elity 

    

 Největší problém při přípravě celé této práce představovala heuristická základna 

a dosavadní stav výzkumu daného problému. Granadskými politickými elitami se totiž 

nezabývala systematicky žádná z monografií týkajících se přímo emirátu. Jako základní 

teoretická práce k andaluské společnosti se dosud bere publikace Pierra Guicharda, která 

však pracuje s daty pouze do 11. století.6 Mnoho autorů ji i přesto používá v obecné rovině 

k vyjádření vztahů v rámci granadské společnosti. Guichardův výzkum je značně zastaralý 

a pracuje s daty založenými na výzkumu východních rodinných a společenských struktur 

a kmenového a klanového elementu, který však v nasrovské Granadě představoval pouze 

okrajový zlomek politické a vojenské elity, převážně v období vzniku emirátu a mezi 

merínovskými bojovníky. Ani další ze syntetických monografií, ať už pod autorským 

vedením Maríe Jesús Viguery Molíns7 nebo granadských historiků se nezabývala studiem 

granadských politických a vojenských elit.8 Do značné míry vycházely oba tituly, ačkoli se to 

na první pohled nemusí jevit, z letitých výzkumů Rachel Arié9 či Miguela Ángela Ladero 

Quesada,10 které už samy potřebují velmi významnou revizi. Arié pracovala s tehdy 

dostupnými prameny a elity představovaly pouze okrajový problém v rámci vysvětlení 

sociální a institucionální základny. Ladero pak vycházel především z publikovaných 

materiálů a kastilsky psaných pramenů a vůbec tak nemohl použít informace, které se 

nacházejí u arabsky píšících dobových autorů, pro pochopení elit jsou však nejpodstatnější. 
                                                 
6 GUICHARD, Pierre. al-Andalus: Estructura antropológica de una sociedad islámica en Occidente. Barcelona, 1976. 
7 VIGUERA MOLÍNS, María Jesús (coord.). El reino nazarí de Granada (1232–1492): Política, instituciones, espacio y 

economía. Tomo VIII/3 de Historia de España Menéndez-Pidal y Jover Zamora. Madrid 2000; VIGUERA MOLÍNS, 
María Jesús (coord.). El reino nazarí de Granada (1232–1492): Sociedad, vida y cultura. Tomo VIII/4 de Historia de 

España Menéndez-Pidal y Jover Zamora. Madrid 2000. 
8 Peinado Santaella, Rafael G. Historia del Reino de Granada I: De los orígenes a la época mudéjar (hasta 1502). Granada 

2002; Peinado Santaella, Rafael Gerardo – López de Coca Castañer, José Enrique. Historia de Granada II: La epoca 

medieval (siglos VIII–XV). Granada 1987. 
9 ARIÉ, Rachel. El reino Nasrí de Granada (1232–1492). Madrid, 1992. 
10 Ladero Quesada, Miguel Ángel. Historia de un país islámico (1232–1571). Madrid 1989; Ladero Quesada, Miguel 

Ángel. Las guerras de Granada en el siglo XV. Barcelona 2002. 
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 Moderní monografie arabských historiků pak představují kapitolu samu pro sebe. 

Vyznačují se především velmi nekritickým přejímáním veškerých informací, používáním 

neseriozních pramenů a zastaralostí jejich závěrů. Je tak ku podivu, že ani dokonalá znalost 

arabského jazyka jim neumožnila oddělit v granadských dějinách zrno od plev, nepřejímat 

pofidérní informace a vysvětlovat jevy na základě pramenů, které se zrovna hodily do 

zasazeného schématu. To je příklad monografie Muḥammada Kammāla Šabbāny 

o Jūsufovi I.,11 Ahmada Muḫtāra al-‛Abbādīho o Muḥammadovi V.12 či syntézi o granadských 

dějinách.13 Kniha Nihāja al-Andalus ‛Abd Allāha ‛Ināna, dodnes nejpoužívanější, je až děsivě 

zastaralá, přestože na tehdejší dobu hojně využíval kvalitní arabsky psaný materiál.14 

 Monografie současných arabistů představovaly při přípravě této knihy rovněž 

značný problém. I do Španělska totiž dorazila honba za získáváním tzv. curricula, obdoba 

honění českých bodů do RIV. Kvantita a délka textu tak nahradila kvalitní monografickou či 

článkovou produkci. Bárbara Boloix Gallardo i přes velmi kvalitní a širokou heuristickou 

základnu tak ve své disertaci o Muḥammadovi I. sestavila jakousi práci ve smyslu co nejvíce 

o něm na co nejvíce stranách, a na mnoha místech schází kritický přístup a převažuje 

rozvláčnost a natahování textu. V tomto duchu pokračovala i ve své poslední studii, kde 

novou informaci obsahují až dvě strany z celé téměř třicetistránkové studie. Přičemž její 

přínos je v částech, kde nepracuje tímto stylem, velmi významý.15 Velmi dobře jí v tomto 

sekunduje další současný mladý badatel Antonio Peláez Rovira, který dle mého názoru ani 

v jedné ze svých knih týkajících se „sociální dynamiky“ v Granadě nepřinesl příliš nových 

                                                 
11 ŠABBĀNA, Muḥammad Kammāl. Jūsuf al-Awwal b. al-Aḥmar sulṭān Ġarnāṭa. al-Qāhira, 1998. 
12 AL-‛ABBĀDĪ, Aḥmad Mujtār. El reino de Granada en la época de Muhammad V. Madrid, 1973. 
13 ŠUKRĪ FARHĀT, Júsuf. Ġarnāṭa fī ẓill banī al-Aḥmar. Bajrūt, 1993. 
14 ‛INĀN, Abd Alláh. Nihāja al-‛Arab wa-t-ta’rīḫ al-‛arab al-mutanaṣṣrīn. 4. vydání, al-Qāhira, 1997. 
15 BOLOIX GALLARDO, Bárbara. Revelando nuevos vínculos familiares de la dinastía nazarí en el siglo XIII: Amat 

al-Azíz y los Banú Hudayr de Crevillente, Misceláne de Estudios Árabes y Hebraicos 60 (2011), s. 57-78; BOLOIX 
GALLARDO, Bárbara. Muḥammad I. y el nacimiento del al-Andalus nazarí (1232-1273). Primera estructura del reino de 

Granada. Granada, 2007. BOLOIX GALLARDO, Bárbara. De la Taifa de Arjona al Reino Nazarí de Granada (1232-1246): 

En torno a los orígenes de un estado y de una dinastía. Jaén, 2006. 
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informací, a tedy ani reálně využitelného pro tuto disertaci.16 Příklady těchto dvou dnešních 

hlavních „granadologů“ však nepředstavují celou španělskou produkci. Velmi mnoho 

dalších autorů, převážně historiků, vydalo v posledních letech mnoho důležitých studií 

o nejrůznějších aspektech granadské společnosti, ve kterých vycházeli především 

z bohatých kastilských nebo aragonských archivů. Studie Lópeze de Coca, Peinado Santaella, 

Galána Sánchez, Osorio Rodriguez či Trillo San José byly značně přínosné pro mnoho kapitol 

této disertační práce. Právě důkladné studium pramenů jim umožnilo částečně odkrýt 

majetkové poměry granadské politické a vojenské elity nebo funkci lokální vojenské elity 

v jednotlivých významných městech Granadského emirátu. Další podstatný přínos pro 

výzkum, především v usnadnění heuristické práce, představuje dosavadních pět dílů (ze 

sedmi plánovaných) andaluské knihovny (Biblioteca de al-Andalus), kde jsou soustředěni 

všichni andaluští literáti, jejich biografie a soupis veškeré tvorby. Toto úctyhodné dílo 

širokého autorského kolektivu pod vedením Jorge Lirola Delgado zahrnuje i mnohé 

granadské literáty, často i politicky aktivní nebo patřící mezi politickou elitu.17  

 Velmi podnětná pro celý výzkum se pak stala publikace historika Mohameda Meouka 

o politických elitách v Umajjovském emirátu.18 Tato kniha, která se sice věnuje období 

umajjovské dynastie, je založena na velmi dobré metodologii a metodě a představuje 

výjimku ve studiích politických elit al-Andalusu. Systematicky zkoumá jednotlivé funkce, 

sociální zařazení a vzájemné vztahy jednotlivých osob na umajjovském dvoře. Do značné 

míry byla inspirací pro přípravu této disertace, i když jsem na rozdil od Meouaka nepoužil 

                                                 
16 PELÁEZ ROVIRA, Antonio. El emirato nazarí de Granada en el siglo XV. Dinámica política y fundamentos sociales de 

un estado andalusí. Granada, 2009; PELÁEZ ROVIRA, Antonio. Loja en el ámbito del poder político nazarí: Siglo XV. 
Loja, 2009; Příkladem recyklace je článek PELÁEZ ROVIRA, Antonio. La política de alianzas matrimoniales en 
el Reino Nazarí: el Caso de Zahr al-Riyad (S. XV), Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos 56 (2007), s. 205-223; 
nebo článek PELÁEZ ROVIRA, Antonio. La imagen de poder de los Abencerrajes a través de los fuentes 
nazaríes, in Eugenia Fosalba y Carlos Vaíllo (eds.), Literatura, sociedad y política en el Siglo de Oro. Actas del 

Congreso (Barcelona/Gerona, 21-24 octubre 2009). Barcelona, 2010, s. 93-115. 
17 LIROLA DELGADO, Jorge (coord.). Biblioteca de al-Andalus. Almería, 2004-9. Vol. II-VI. 
18 MEOUAK, Mohamed. Pouvoir souverain, administration centrale et élites politiques dans l'Espagne umayyade (IIe-

IVe/VIIIe-Xe siècles). Helsinki, 1999. 



 20 

prosopografickou metodu, jejíž možnosti jsou však pro budoucí výzkum nasrovské Granady 

značné. Stejnou inspiraci pak přinesly dvě studie arabistky Manuely Marín, které se sice 

netýkají nasrovské Granady, avšak ukázaly dva jevy, jenž se staly nosnými v této práci – 

muṣāhara a ǧāh.19 

 

Prameny 

 

Díky výše zmíněnému nedostatku jak základní literatury tak výzkumu jsem se při 

svém výzkumu opíral převážně o vydané, nevydané i archivní prameny převážně arabsky 

píšících autorů. Tyto prameny můžeme rozdělit do tří hlavních okruhů podle místa vzniku 

na tři hlavní okruhy: andalusko-maġribský, mašriqský a prameny nemuslimského původu.20 

Nejvýznamnější z nich pro tuto práci byl pochopitelně ten první, jehož autoři z větší části 

poznali Granadu osobně nebo přímo z ní pocházeli. Z autorů, kteří sami působili v Granadě, 

jsou nejdůležitější Ibn al-Ḫaṭīb, Ibn al-Ḥasan al-Bunnāhī, Ibn Ḫaldūn a Abū Jahjā Ibn ‛Āṣim, 

retrospektivně pak Aḥmad al-Maqqarī. Nejvýznamnější z nich je svým rozsahem a využítím 

Ibn al-Ḫaṭīb, především jeho velká encyklopedie granadských dějin,21 kronika nasrovských 

panovníků22 a kronika-cestopis z padesátých a šedesátých let 14. století23 a jeho shrnující 

dějiny islámského světa.24 Al-Iḥāṭa fī aḫbār Ġarnáṭa (dále Iḥāṭa) představuje nejdůležitější dílo 

pro studium granadských politických a vojenských elit, protože obsahuje jako jediné 

                                                 
19 MARÍN, Manuela, Sentido y usos de yáh en biografīas de ulemas andalusíes, al-Qantara XXXII/1 (2011), s. 129-

173; MARÍN, Manuela. Parentesco simbolico y matrimonio entre los ulemas andalusíes, al-Qantara 16/2 
(1995), s. 335-356. 

20 Sem se počítají všechny prameny, které vznikly na některém z panovnických dvorů latinského západu. 
21 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa fī aḫbār Ġarnāṭa. Taḥqīq Muḥammad ‛Abd Allāh ‛Inān. al-Qāhira, 2001; 
IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa fī aḫbār Ġarnāṭa: Nuṣúṣ ǧadída lam tunšar. Taḥqīq ‛Abd 
22 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa al-badrīja fī ad-dawla an-naṣrīja. Taḥqīq Muḥammad  Mas‛ūd Ğīrān. 

Bajrūt, 2009. 
23 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Nufāḍa al-ǧirāb fī ‛Ulāla al-iġtirāb. Taḥqīq Aḥmad Muḫtār al-‛Abbādí. al-Qāhira, 

b.d. 
24 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Ta’rīḫ Isbānīja al-Islāmīja aw Kitāb a‛māl al-a‛lām fī man būji‛a qabla iḥtilām min 

mulūk al-islām. Taḥqīq E. Lévi-Provencal. al-Qāhira, 2002. 
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andaluské dílo i biografie osob dvorského života – vezírů, wakīlů, šajchů al-ġuzā a všech 

nasrovských panovníků a některých princů. Byla tak pro vypracování této práce základním 

stavebním kamenem. Al-Lamḥa al-badrīja fī ad-dawla an-naṣrīja pak představuje shrnující 

biografie nasrovských panovníků, z nichž větší část je i v Iḥāṭě, nicméně v některých 

aspektech se odlišují. Nufáḍa al-ǧirāb fí ‛Ulāla al-iġtirāb byla velmi důležitá pro pochopení 

dvorského života mezi lety 1359-1362, je jakýmsi pohledem pod pokličku Alhambry 

a zároveň jedním z dokladů Ibn al- Ḫaṭībovy předpojatosti a jeho velmi subjektivnímu 

vnímání granadských dějin. Jeho shrnující kronika o nedospělých panovnících pak 

představuje jakousi jeho tvůrčí tečku, kde však fakta, události a osoby v ní zobrazené vybral 

velmi nahodile, zcela věrný tezi knihy a snaze ještě na závěr života očernit některé jedince. 

Přínosem pro pochopení vlády prvních nasrovců bylo použití kompletního rukopisu tohoto 

díla, tedy včetně pasáží, které byly pokládany za ztracené.25 Obrovským kladem Ibn al-

Ḫaṭībových knih je pohled jedince zevnitř granadské elity. V těchto aspektech je role jeho 

knih naprosto nenahraditelná. 

Nejvyšší soudce Granady Ibn al-Ḥasan al-Bunnāhī pak vé svém shrnutí dějin 

nasrovských panovníků26 uchoval několik velmi zajímavých skutečností k mezilidským 

vztahům v Alhambře a rodinným poměrům nasrovských panovníků.  Jeho dílo, které jsem 

měl k dispozici v letité edici Marcuse Müllera i rukopisné podobě,27 však vyžaduje moderní 

kritickou edici a především jeho zasazení do kontextu knihy, jejíž je součástí. Z textu 

samotného je patrné, že na některých místech vycházel z Ibn al-Ḫaṭībových knih.  Ibn ‛Āṣim 

pak představuje posledního velkého granadského autora a jeho Ğanna pak umožňuje 

kriticky posoudit některé prvky politických elit ve třicátých a čtyřicátých letech 15. století.28  

                                                 
25 Fondation du Roi Abdul Aziz, Casablanca, rukopis číslo 205 (IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Kitáb Kitāb a‛māl al-

a‛lām fī man būji‛a qabla iḥtilām min mulūk al-islām). 
26 IBN AL-ḤASAN AL-BUNNĀHĪ, Abū al-Ḥasan. Nuzha al-Baṣā’ir wa-l-abṣār. Beiträge zur Geschichte der westlichen 

Araber. Herausgegeben von Marcus Joseph Müller. I. Heft. München, 1866, s. 101-138. 
27 Monasterio San Lorenzo de El Escorial, mss. árabe 1653 (podle Derenbourgova katalogu). 
28 IBN ‛ĀṢIM AL-ĠARNĀṬĪ, Abū Jaḥjā. Ğanna ar-riḍā fī at-taslīm limā qaddara Allāh wa qaḍā. Taḥqīq Ṣalāḥ Ğarrār. 

‛Ammān, 1989. 
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Význam Ibn Ḫaldūna a jeho velkých dějin29 pro granadské dějiny byl velký, nelze 

však přeceňovat. Převážně jsem v práci využil jeho velmi dobře postavenou teorii fungování 

městské elity a dal ji do kontextu grandských dějin. Samotné Granadě a vnitřním 

granadským dějinám se však Ibn Ḫaldūn nevěnoval tak důkladně jako ostatním částem 

západního světa. Jako by emirát i on sám, který v něm po určitý čas žil, pokládal za periferii 

islámského světa. Větší význam pak podávají dějiny šajḫů al-ġuzā, z nichž někteří se zapojili 

do nejvyšších pater granadské politické elity.  

 Z díla al-Maqqarīho30 mají největší důležitost historická líčení, pro každou epochu 

rozdílná, protože některé části představují pouze doslovně přepsané pasáže díla Ibn 

Ḫaldūna a dalších historiků. Významný je v těch místech, kde přepisuje celé pasáže ze 

                                                 
29 IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-Raḥmān. Ta’rīḫ Ibn Ḫaldūn. Taḥqīq Ḫalíl Šaḥāda, Suhajl Zakkār. Bajrūt, 2000. 
30 AL-MAQQARĪ AT-TILIMSĀNĪ, Aḥmad ibn Muḥammad. Azhār ar-Rijāḍ fī aḫbār qāḍī al-‘Ijāḍ. Taḥqīq Muṣṭafā as-

Saqā, Ibrāhīm al-Abjārī, ‘Abd al-Ḥafīz Šalbī. al-Qāhira, 1939-1942. 
AL-MAQQARĪ AT-TILIMSĀNĪ, Aḥmad ibn Muḥammad. Nafḥ aṭ-ṭīb min ġuṣn al-Andalus ar-raṭīb. Taḥqīq Iḥsān 

‘Abbās. Bajrūt, 1988. Aḥmad al-Maqqarī, fascinován osudy granadského dvojvezíra Ibn al-Ḫaṭība, zahájil 
celoživotní studium pramenů a zdrojů o literátově životě a výslednou knihu metodicky pojal jako obrovskou 
kompilační encyklopedii andaluských dějin. Při přípravě této knihy, nazvané Nafḥ aṭ-ṭīb min ġuṣn al-Andalus 

ar-raṭīb, mu pod rukama prošlo obrovské množství písemného materiál, z něhož se část dodnes nedochovala. 
Kdyby nebylo této skutečnosti, byl by al-Maqqarī autorem jednoho většího zcela nepůvodního díla bez valné 
historické hodnoty. Avšak postupné vytrácení starobylých dekretů, dopisů či prastarých rukopisů ještě 
s poznámkami andaluských autorů učinilo z tohoto díla zcela jedinečný a neopomenutelný pramen studia 
jakéhokoliv období andaluských dějin a jakékoliv otázky. Toto tvrzení, ač troufalé, je zcela na místě. al-
Maqqarī pracoval velmi precizně, snažil se, aby mu neunikla žádná zajímavá drobnost ke každému tématu či 
osobě, které ho zajímaly. Dokumenty a prameny vždy opisoval velmi pečlivě, textovou kritiku však 
neprováděl. Bral dokumenty tak, jak byly a jejich posouzení nechal na čtenářích svých knih. Správnost 
a věrnost těchto dokumentů nám dokládají případné původní dochované rukopisy děl, která použil.30 

 Kromě Ibn al-Ḫaṭība se al-Maqqarīho zájem stočil i směrem k osobě jednoho z nejvýznamnějších 
málikovských soudců a učenců v dějinách – ‘Ijāḍovi. Stejným způsobem, jako pracoval na díle o Ibn al-
Ḫaṭībovi, zasvětil své další dílo postavě neoblomného ortodoxního oponenta almohadských chalífů. Vzniklo 
tak jeho druhé dílo Azhār ar-rijāḍ fī aḫbār qāḍī al-‘Ijāḍ zpracované stejnou metodou, jakou použil u předchozí 
knihy. Rozsah informací o al-Andalusu a Nasrovcích je menší, než v závanu, a v mnohém ho kopíruje, 
nicméně přidává značné množství dalšího materiálu, znovu věrně opsaného buď ze ztracených nebo 
dochovaných děl. Kromě ‘Ijāḍa se v tomto díle zaměřil i na další význačné literáty a politické postavy, znovu 
se věnoval Ibn al-Ḫaṭībovi a zpracoval rozsáhlý výtah informací a tvorby z díla jeho nástupce v díle 
politickém Ibn Zamraka, a jeho nástupce v díle historickém Abū Jaḥjā Ibn ‛Āṣima. Je tedy očividné, že 
význam al-Maqqarīho díla je vysoký, především slouží k poznání životních osudů Granaďanů 
v pohistorickém období, tedy v období po smrti Ibn al-Ḫaṭība, kdy se přestala z větší části věnovat pozornost 
historickému dění.  
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ztracených Ibn al-Ḫaṭībových kronik a z Ibn ‛Āṣimovy děl. Zcela specifický význam mají 

biografické a historické pasáže napsané sultánem Jūsufem III. v sebrané poezii Ibn Zamraka. 

Živost těchto postřehů „básníka na polštáři“ zcela kontrastuje se strohými líčeními, jimiž se 

vyznačuje pozdně středověká arabsko-islámská historiografie. Zvláštní kapitolu pak tvoří 

listiny a dopisy týkající se nasrovského období, které al-Maqqarī  přepisuje v úplném znění 

vždy s dodáním, že na ně náhodou narazil v nějaké ze severoafrických knihoven. Umožnil 

tak například nahlédnout do podstaty sporu mezi Ibn al-Ḫaṭībem a al-Bunnāhīm, vidět 

jmenovací praxi do funkcí v první polovině 15. století, nebo pomyslné zakončení politických 

dějin al-Andalusu dopisem, kterým Muḥammad XI. žádal o azyl na dvoře wattásovského 

sultána. Z mých předchozích slov vyplývá, že využití tohoto materiálu je rozmanité, nelze 

ho však přeceňovat. Aḥmada al-Maqqarího totiž nezajímaly v některých momentech 

politické dějiny ani osudy jednotlivých představitelů politických elit, přičemž vojáci ho 

nezajímali vůbec. V líčení událostí má rovněž tendenci uchylovat se k tesknivé glorifikaci al-

Andalusu, ať už vlastním textem či výběrem materiálu. Z tohoto důvodu je nutné pamatovat 

při práci s jeho díly na tuto myšlenku a ideje díla. To, že v některých případech jsou některé 

události upozaděny, jiné opomenuty, vhodně shrnuty či nekriticky přebrány. To však 

v žádném případě nesnižuje hodnotu tohoto pramenného materiálu pro studium 

granadských dějin. 

Biografické slovníky a fahrasy mají pro výzkum politických elit relativně omezené 

využití. Vždy se jedná pouze o drobné informace nahodile obsažené v některé z biografií. Po 

velmi rozsáhlém heuristickém průzkumu konstatuji, že relevantní informace k politickým 

elitám ve 13. století uváději Ibn ‛Askar a Ibn Ḫamīs, kteří popsali události ovládnutí Malagy 

Muḥammadem I.,31 a dále několik nahodilých informací v rámci biografických slovníků Ibn 

                                                 
31 IBN ‛ASKAR, Abū ‛Abd Allāh  – IBN ḪAMĪS, Abū Bakr. A‛lām Málāqa. Taḥqīq ‛Abd Allāh  al-Murābiṭ at-Tarġī. 

Bajrūt – ar-Ribāṭ, 1999. 
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Ibn ‛Abd al-Malika32 a Ibn az-Zubajra.33 Ze století následujícího pak byly využitelné kromě 

výše zmíněných biografických slovníků Ibn al-Ḫaṭība dějiny andaluských právníků Ibn al-

Ḥasan al-Bunnāhī, a to především v biografiích granadských nejvyšších soudců,34 a knihy 

nasrovského prince žijícího na merínovském dvoře ve Fezu Ismā‛īla Ibn al-Aḥmar. Ten 

věnoval systematickou pozornost i některým osobám granadské politické elity.35 

Neocenitelné byly především informace o jeho větvi rodiny, kam spadal i Muḥammad VI., 

jehož biografie u Ibn al-Ḫaṭība jsou plné osobní nenávisti a předsudků. Zprostředkovaně 

přes Ibn al-Qāḍīho pak mají význam drobné informace vytažené z nedochovaného díla Ibn 

Ḫāṭimy, Ibn al-Ḫaṭībova současníka.36 S ústupem velkých historických děl v druhé polovině 

14. století a patrným úpadkem západní literární tradice obecně souvisel i snížený počet či 

vymizení některých typů biografické literatury ve století 15. Velké biografické slovníky se 

přestaly psát a převážily tzv. fahrasy a barnāmaǧe či rihly, které ve skutečnosti 

představovaly barnāmaǧe. 37    

 Cestopisná literatura neobsahuje příliš cenných informací k problematice 

granadských elit. Hlavním důvodem tohoto faktu je, že většina cestovatelů – autorů 

záznamů z cest – směřovala právě z území Granadského emirátu nebo Maġribu na východ. 

Důvodem těchto cest byla buď velká pouť, obchodnické aktivity nebo účast na poselství za 

mamlúckým nebo osmanským sultánem. Cestovatelů, kteří navštívili samotný Granadský 

                                                 
32 IBN ‛ABD AL-MALIK, Muḥammad. Aḏ-ḏajl wa-t-takmila l-kitābaj al-mawṣūl wa aṣ-ṣila. Taḥqīq Iḥsān ‘Abbās. 

Bajrūt, 1973. 
33 IBN AZ-ZUBAJR, Aḥmad. Kitāb ṣila aṣ-ṣila. Taḥqīq Šarīf Abū al-A‛lā al-‛Adwā. Vol. III. al-Qāhira, 2008. 
34 IBN AL-ḤASAN AL-BUNNĀHĪ, Abū al-Ḥasan. Ta’rīḫ quḍāt al-Andalus: Kitāb al-marqaba al-‛uljā fī man jastaḥiqq al-

qaḍā‘ wa-l-fitjā. Taḥqīq E. Lévi-Provencal. Bajrūt, 1983. 
35 IBN AL-AḤMAR, Ismā‛īl. A‛lām al-Maġrib wa-l-Andalus wa huwa al-kitāb naṯīr al-ǧumān fī ši‛r man naẓamanīwa ijāh 

az-zamān. Taḥqīq Muḥammad Riḍwān ad-Dāja. Bajrūt, 1976. 
36 IBN AL-QĀḌĪ AL-MIKNĀSĪ, Aḥmad. Durra al-hiǧāl fī ġurra asmā’ ar-riǧāl. Taḥqīq Muṣṭafā ‛Abd al-Qādir ‛Aṭā. 

Bajrūt, 2002. 
37 Pro granadské dějiny jsou nejpodstatnějšími fahrasy al-Muntawrīho, al-Muǧārīho, Ibn Dāwúda, Ibn Ġāzīho 

a cestopis/barnāmaǧ matematika al-Qalaṣādīho. Informace z nich však jdou využít, pouze pokud některá 
z uváděných autorit se nějakým způsobem dotkla i výkonu funkce jiné, než náboženské. To je příklad 
především Abū Bakra Ibn ‛Āṣim a jeho syna Abū Jaḥjā Ibn ‛Āṣim. Jinak velký význam pro politické a vojenské 
elity nepřinášejí. 
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emirát, bylo pomálu. Hodně cestovatelů však pocházelo z Granady nebo Maġribu a při své 

cestě se dostali buď do Granadského emirátu nebo do kontaktu s Granaďany, kteří 

směřovali rovněž na východ.  Představitelem cestovatelů a autorů cestopisné literatury38 je 

především Ibn Baṭṭūṭa, který území Granadského emirátu navštívil v polovině 14. století a 

‛Abd al-Bāsiṭ Ibn Ḫalīl, jenž prošel Granadou v polovině šedesátých let 15. století.39 Oba 

autoři velice stručně informují o událostech, které zažili během svého pobytu v Granadě, a 

přidávají jména a funkce významných osob, s nimiž se setkali. Ibn Battúta, jehož cestopis 

zapsal člen význačné granadské rodiny Banū Ğuzajj, tak zaznamenal setkání s právnickými 

a náboženskými elitami Granady v zahradách Ibn ‛Āṣima40, o jehož průběhu však rámcově 

informuje i Ibn al-Ḫaṭīb v Iḥāṭě. Ten sám Ibn Baṭṭūṭu však nepokládal za příliš důležitého a 

nevěnoval mu větší pozornost.41 Nicméně kromě informace, že matka emíra Jūsufa I. přijala 

slavného cestovatele a předala mu určitý finanční obnos, zásadní informace neposkytuje. 

‛Abd al-Bāsiṭ Ibn Ḫalīl pak informoval o sultánech a hlavních představitelích, o setkání 

s představiteli města případně o nepokojích ve městě. Je zdrojem velmi přesných 

a důvěryhodných informací, které potvrzují i jiné prameny a je tedy nutné přijímat i jeho 

verzi těch událostí, o nichž jiné prameny nehovoří. Z ‛Abd al-Bāsiṭ Ibn Ḫalīl rovněž čerpali 

i východní kronikáři, např. as-Saḫāwī42 nebo Ibn Ijās,43  při líčení událostí  druhé poloviny 

15. století a v životopisech posledních grandaských emírů.44   

                                                 
38 Je nutné mít na paměti, že Ibn Baṭṭūṭa žádný cestopis nenapsal a nebýt sultána Abū ‛Ināna a kancléře 

z vážené granadské rodiny Ibn Ğuzajje, zůstala by jeho zpráva nezaznamenána. V tomto významu je zde tedy 
míněno autorství Ibn Battútova cestopisu. 

39 Levi della Vida, Giorgio. Il regno di Granata nel 1465–1466 nei ricordi di un viaggiatore egiziano, al-Andalus I 
(1933), s. 307–334. 

40 Pravděpodobně šlo o otce pozdějšího vezíra a soudce Abū Bakra Ibn ‛Āṣim. 
41 IBN BAṬṬŪṬA. Riḥla Ibn Baṭṭūṭa al-musammā tuḥfa an-nuẓẓār fī ġarā’ib al-amṣār. Taḥqīq Ṭalāl Ḥarb. Bajrūt, b. d., 

s. 680. IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. III, s. 273. 
42 V díle AS-SAḪĀWĪ, Abū al-Ḫajr Muḥammad. Aḏ-ḏajl at-tām ‘alā duwal al-islām li-ḏ-Ḏahabī: Vol II 851-897. Taḥqīq 

Ḥasan Ismā‛īl Ḥurwa. Bajrūt – Kuwajt, 1997. 
43 Ibn Ijās přebral doslova líčení událostí v Granadě, které zaznamenal jeho učitel ‛Abd al-Bāsiṭ. Už od dob staré 

studie Rachel Arié (ARIÉ, Rachel. Les relations diplomatiques et culturelles entre Musulmans d'Espagne et 
Musulmans d'Orient au temps des Nasrides, Mélanges de la Casa de Velázquez 1 (1965), s. 87-107. Tam i další 
bibliografie) překladu Ibn Ijáse od Gastona Wieta je mu přisouzeno toto líčení událostí posledních let 
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 Jiným druhem cestopisné literatury jsou díla Granaďanů, kteří cestovali po území 

emirátu a zanechali popis země a míst, která navštívili, případně tímto popisem zahájili své 

líčení cesty na západ. Příkladem je zde slavná cesta Ibn al-Ḫaṭība v doprovodu sultána 

Jūsufa I. po emirátu45 nebo popis jeho exilu v doprovodu elit Muḥammada V. v severní 

Africe.46 Do této kategorie lze zařadit i autobiografii Ibn Ḫaldūna „Ta‛rīf b-Ibn Ḫaldūn wa 

Rihlatuhu ġarban wa šarqan“. Kromě zaznamenání nejdůležitějších informací týkajících se 

jeho pobytu v Granadě uchoval v této knize i několik osobních dopisů, které mu zaslal Ibn 

al-Ḫaṭīb. Dalším příkladem je popis cesty Ibn al-Ḥāǧǧe an-Numajrīho po severní Africe. 

Zaznamenal několik informací o členech nasrovského rodu, kteří se nacházeli v elitách 

zapojených do merínovských vojenských operací v severní Africe.47 Informace 

o Granadském emirátu pak zanechal v 15. století i původem almerijský autor Ibn as-Ṣabbāḥ, 

nicméně význam jeho práce je pro politické a vojenské elity marginální.48 

                                                                                                                                                         
granadské existence. Ve své připravované studii o východních pramenech k poslednímu století granadských 
dějin však dokládám, že skutečným autorem těchto informací je ‛Abd al-Bāsiṭ Ibn Ḫalīl. IBN ḪALĪL, ‛Abd al-
Bāsiṭ. Najl al-amal fī ḏajl ad-duwal. Taḥqīq ‘Umar ‛Abd as-Salām Tadmurī. Ṣajdā-Bajrūt, 2002. Převážně 6-8 díl.  

44 Větší význam pro granadské dějiny a elity pak má druhá forma cestopisu, ve které se uvádějí význační 
Granaďané, s nimiž se daný cestovatel buď setkal nebo s nimi studoval a získal iǧāzu. Vrcholem této 
cestovatelské literatury je několikadílný cestopis Ibn Rušajda, jehož na cestě na západ doprovázel mladičký 
budoucí dvojvezír Ibn al-Hakīm. Ibn Rušajd o něm nehovoří jinak než jako o „rafīqunā“ či „ṣāhibunā al-wazīr 

Ibn al-Ḥakīm“. 44 Často ve svém vyprávění pak Ibn Rušajd odbíhá k událostem již za vezírování Ibn al-Ḥakīma 
v Granadě na počátku 14. století, kam ho jeho věrný druh přizval. Dozvídáme se tak mnoho podrobností 
o dvorském životě „hakímovského vezírátu.“44 Ibn Rušajd měl to štěstí, že ho nestihl stejný osud 
„barmakovské události“44 jako jeho nejbližšího přítele a mohl zaznamenat svůj jedinečný pohled na 
modelového granadského nejvyššího vezíra. Ibn Rušajd ve svém díle často zmiňuje další význačné granadské 
postavy, s nimiž se spolu s Ibn al-Ḥakīmem setkali nebo se nějak vázaly k postavě dvojvezíra jako např. 
písaře Ibn Šibrīna a další. Podobných biograficko-cestovatelských cestopisů, napsaných ať už v al-Andalusu 
nebo severní Africe, se dochovalo více, žádný z nich ve svém vztahu ke granadským politickým a vojenským 
elitám nedosahuje významu díla Ibn Rušajda. Z nejvýznamějších se jedná o cestopis al-‛Abdarīho, at-
Tiǧānīho, nejdůležitější z nich, a rihlu al-Qalaṣādīho. 

45 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Rajḥāna al-kuttāb fī nuǧ‛a al-muntāb. Taḥqīq ‛Abd Allāh ‛Inān. al-Qāhira, 1981, 
s. 248-278. 

46 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Nufāḍa al-ǧirāb fī ‛Ulāla al-iġtirāb. Taḥqīq Aḥmad Muḫtār al-‛Abbādí. al-Qāhira, 
b.d.    

47 IBN AL-HĀĞĞ AN-NUMAJRĪ. Fajḍ al-‛ubāb. Taḥqīq Muḥammad Ibn Šaqqrūn. Bajrūt, 1990. 
48 FRANCO SÁNCHEZ, Francisco. El reino nazarí de Granada  según un viajero mudéjar almeriense: Ibn as-

Sabbáh (m. después 895/1490), Sharq al-Andalus 13, 1996, pp. 203-224. 
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 Z pramenů psaných jiným jazykem než arabským měly největší význam edice kronik, 

které však jsou pouze nepřímým pramenem, a tak bylo nutné s nimi pracovat velmi 

obezřetně. Větší význam mají edice dokumentů, které pocházely ať už z nasrovské 

kanceláře nebo byly určené pro nasrovské panovníky od některého z vládců okolního 

území. Největší význam zde mají editované aragonské, kastilské a janovské dokumenty 

a archivní prameny z okolních křesťanských území, jako například městské knihy 

z Murcie.49 

Historiografická a biografická literatura50 vzniklá na islámském východě má význam 

pro granadské dějiny především ve třech ohledech. Zaznamenává odezvu jednotlivých 

západních událostí na východě, uchovala některé nedochované andaluské prameny 

a věnovala se biografiím a životním osudům některých Andalusanů, kteří odešli na východ. 

Pro odezvu událostí jsou nejdůležitější kronika al-Maqrīzīho,51 as-Saḫāwīho52 a ‛Abd al-

Bāsiṭa Ibn Ḫalīl.53 Všechny přinášejí několik zcela jedinečných informací, v nichž 

vystupovaly politické a vojenské elity. Z východních biografických slovníků nejvíce 

unikátního materiálu přináší Ibn Ḫaǧar al-‛Asqalānī, který měl k dispozici kompletní 

exemplář Ibn al-Ḫaṭībovy Ihāṭy a nejen její dodnes dochovaná shrnutí.54 Zaznamenal tak 

několik biografií, včetně životopisů některýrch nejvyšších vezírů, které v dochovaných 

částech Iháty nejsou, případně doplňuje neúplné biografie uvedené v dochovaných 

rukopisech Ibn al-Ḫaṭība. 

 Veškerý pramenný materiál byl získáván průběžně od roku 2005, kdy jsem se začal 

do hloubky věnovat nasrovské Granadě. V rámci heuristické přípravy této práce jsem 

                                                 
49 Viz použité nevydané prameny v bibliografii. 
50 Východ je zde používán jako synonum pro oblast na východ od území podléhající, přinejmenším nominálně, 

hafsovské Ifriqīji. 
51 AL-MAQRĪZĪ, Aḥmad. As-sulūk l-ma‘rifa duwal al-mulūk. Taḥqīq Muḥammad ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā. Bajrūt, 1997. 
52 AS-SAḪĀWĪ, Abū al-Ḫajr Muḥammad. Aḏ-ḏajl at-tām ‘alā duwal al-islām li-ḏ-Ḏahabī: Vol II 851-897. Taḥqīq Ḥasan 

Ismā‛īl Ḥurwa. Bajrūt – Kuwajt, 1997. 
53 IBN ḪALĪL, ‛Abd al-Bāsiṭ. Najl al-amal fī ḏajl ad-duwal. Taḥqīq ‘Umar ‛Abd as-Salām Tadmurī. Ṣajdā-Bajrūt, 

2002. 
54 IBN ḤAĞAR AL-‛ASQALĀNĪ, Aḥmad. Ad-durar al-kāmina fī a‛jān al-mi’a aṯ-ṯāmina. Bajrūt, 1993. 
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podnikl roku 2009 větší badatelskou cestu do Egypta, kde jsem se seznámil s východní 

literaturou a jejími možnostmi pro andaluské dějiny. Téhož roku jsem podnikl obdobnou 

cestu do Maroka, kde jsem získal některé velmi obtížně získatelné západní prameny a na 

místě zjistil možnosti marocké královské a národní knihovny. V roce 2010 jsem pak získal 

zbylou literaturu badatelskou cestou do holandského Leidenu, kde jsem rovněž zjistil 

možnosti tamních rukopisů a do samotné Granady, kde jsem rovněž podnikl základní 

výzkum v tamních archivech. Jeho možnosti a rozsah se však ukázaly tak obrovským, že 

nebylo možné ho důkladně zapracovat. Měl jsem možnost konzultovat i s předními 

odborníky na granadské dějiny například s Antniem Peláezem či Camilo Álvarezem de 

Morales. Jeho možnost tkví převážně v rodinných a majetkových vazbách posledních 

generací granadských muslimů, pro něž se převážně v archivu královského kancléřství 

nacházejí tisíce stran dokumentů a výslechových protokolů. Všechny badatelské cesty mi 

umožnil získaný grant Grantové agentury Univerzity Karlovy, bez něhož by vypracování 

této práce, výzkum přímo na místě a navázání vědeckých kontaktů nebylo možné. 

 

Struktura práce 

 

 Práce je rozdělena v logické souvislosti s tím, jak jsem se snažil uchopit problematiku 

granadské elity. Nejprve se pokusit definovat vůbec tuto skupinu a pak následně teorii, 

o jejím fungování a vazbách. To pomohlo vytvořit jakousi mocenskou skupinu, která 

představovala granadskou politickou elitu a mohli bychom ji určitým způsobem rozdělit 

a jednotlivé části studovat. Na jejím prvním místě byl panovník, následován nejvyšším 

vezírem a pod ním osobami z palácového okruhu, přesně  v této posloupnosti. Všechny tyto 

skupiny pak prostupovaly granadské ženy a vojenské elity.  

 V první kapitole se tak zabývám teoretickými základy granadské politické elity, a to 

v logické posloupnosti. Nejprve o  jakou skupinu šlo a jak ji vyjadřovali doboví autoři, tedy 
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teoretické vymezení existence politické elity a definování rozdílu mezi výlučnou 

panovníkovou ḫāṣṣou (tj. neujžší politickou elitou) a obecnou ḫāṣṣou (lidem výlučným) vůči 

‛āmmě (lidu prostému). Druhou část pak tvoří klíčový moment v dějinách, přísaha věrnosti 

novému panovníkovi (baj‛a), která umožňovala určit osoby, které tvořily právě tu 

panovníkovu ḫāṣṣu. V přísaze věrnosti, pokud to prameny umožňují, bylo totiž možné určit 

právě osoby, které ji prováděly, v protikladu ke zbytku ḫāṣṣy a ‛āmmy, která jen přijímala 

jejich rozhodnutí. Po pojmenování a vymezení této skupiny byl kladen důraz na nalezení 

vzájemných pojítek mezi touto skupinou. Tu představoval tzv. ǧāh a majetkové 

a hospodářské vazby jejích členů. Pokusil jsem se zde na základě důkladného rozboru 

identifikovat praktické důkazy Ibn Ḫaldūnovy teorie o fungování městských elit právě na 

nasrovské Granadě. Dokázat, že teorie se shodovala s praxí. Majetkové vazby byly rozebrány 

pouze v základní tezi, a to zda k jeho nabytí docházelo před nebo po začlenění do 

panovníkovy ḫāṣṣy, a zda existovaly společné hospodářské zájmy. Bylo to nutné z toho 

důvodu, že pramenný materiál nacházející se dosud v archivech, je tak rozsáhlý, že by 

samotný vydal na několik knih a tedy zcela překračuje rámec této práce.55  

 Druhá kapitola se soustředí na osobu granadského panovníka, který představoval 

legitimizace existence politické elity a zároveň jejího prostředníka ve vztahu k dělbě a držbě 

reálné moci. Jádrem této kapitola je vztah mezi panovnickou elitou a panovníkem a snaha 

postihnout momenty, kdy každá z těchto dvou skupin byla dominantní a kde se mohla 

uplatnit. To platilo především pro nevyjasněnou otázku následnictví a vztah nejvyššího 

vezíra a panovníka, kde v určitých obdobích měl navrch panovník, jindy zase jeho ḫāṣṣa.  

Důsledky těchto nevyjasněných a velmi bouřlivých vztahů dosáhly až obludných rozměrů 

v míře zavražděných granadských emírů a exilu nasrovských princů. Charakter vztahu 

panovník-elita pak vedl ke změně charakteru imáry z místního určený k definici personální. 

                                                 
55 V roce 2010 jsem podnikl výzkum na místě v několika granadských archivech, z nichž jako nejcennější se 

ukázal archiv královského kancléřství v Granadě. V něm se nacházejí desítky „pří“, často 
mnohasetstránkové sešity dokumentů, dokazovacích řízení a výslechových protokolů granadských 
muslimů. 
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 Třetí kapitola se soustředí na nejsilnější článek celé politické elity kromě panovníka, 

na osobu nejvyššího vezíra, vymezní této funkce a jeho definici pro různá období. Ten 

představoval ztělesnění moci politické elity nejen nad panovníkem, ale i celým emirátem.  

I tato funkce prošla svým specifickým vývojem, jejíž chrakteristiky jsem se pokusil 

definovat a stanovit její stav k ḥiǧābě. Ta je zcela nově vymezena a dána do vztahu 

s regentstvím za nedospělého panovníka. V další podkapitole se soustředím na tzv. 

muṣāharu, neboli vztahy a rodinné propojení této elity, chrakterizované brzkým vznikem, 

avšak i značnou nestabilitou jednotlivých vazeb a neloajalitou. Dochovaný pramenný 

materiál pak umožnil stanovit kolektivní biografii nejvyšších vezírů a určité úpravy 

v tradičním chápání této funkce. Rovněž se věnuji kritice teorie čestných vezírátů na úkor 

nižších či lokálních významů ve struktuře správních funkcí. 

 Ve čtvrté kapitole je předmětem zájmu palácový okruh granadského emíra a to 

ze dvou rovin. Nejprve bylo třeba pomocí dochovaných pramenů určit vývoj této složky 

granadské elity po celé období emirátu a význam jednotlivých osob v okolí panovníka. 

Druhou rovinu pak tvoří další funkce a osoby, které se nacházely v panovnické ḫāṣṣe a jeho 

blízkosti. Kromě obecných osob z dvorských kruhů a velkých rodin, je podrobena kritice 

působnost členů královské kanceléře, jejichž vystupování je dáno do kontrastu s politickou 

realitou a jejich relativní bezvýznamností v některých obdobích. Definovány jsou pak další 

významné osoby jako quhrumān a wakīl, reálně dva nejvýznamnější „hodnostáři“ na dvoře 

a dále pak dalším lidem, kteří přicházeli s panovníkem do kontaktu – vojákům centrální 

správy, šajḫovi al-ġuzāt, mizwārovi, lékařům, tlumočníkům a kontrolorům financí a dalším 

osobám. Všemi těmito skupinami pak prostupují renegáti jako nedílná složka nejen 

panovníkova okolí, ale i elity. 

 V páté kapitole je věnována pozrnost granadským ženám, převážně nasrovským 

princeznám, manželkám a souložnicím emírů, ale okrajově i několika dalším, tak jak to 

umožňovaly dostupné prameny. Z nemnohých informací jsem se tak pokusil vykreslit obraz 
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jejich vystupování na dvoře, v zákulisních hrátkách, mezilidských a hospodářských 

vztazích. Podstatnou část pak věnuji analýze manželských sňatků nasrovské rodiny, kde 

bylo předmětem poukázat na převod panovnických výsad právě manželkami-dcerami emíru 

a zároveň prorůstání struktury panovníkovy elity do těchto vazeb.  

 Jako určitý dodatek práce pak slouží úvaha nad vlivem klanových a rodinných 

strukur, vyjádřených teorií asabíje Ibn Ḫaldūna v nasrovské Granadě. Právě neexistence 

tohoto prvku dává určité vodítko, proč byly vztahy v rámci elity tak vratké a lojalita tak 

vratká. Je rovněž nutné zmínit, že práce se nezabývá politickými dějinami, dějinami událostí 

či zahraničními vztahy emirátu. Ty jsou vzaty pouze v potaz, pokud se týkaly granadské 

elity jako sociální skupiny případně demonstrovaly určité pravomoci nebo možnosti, které 

postavení a příslušnost ke granadské elitě umožňovaly. U nasrovských panovníků si nebudu 

všímat jejich politických dějin, pokud ty nějakým způsobem neovlivňovaly vztah nějakého 

Nasrovce směrem ke granadské elitě. Rovněž vojenská část politické elity byla pojata jako 

jeden její prvek. Nevěnoval jsem tedy téměř žádnou pozornost vojsku a lokálním vojenským 

elitám. U centrálních jsem zmínil pouze některé jedince, kteří měli očividně blízko 

k panovníkovi. Takovéto pojetí granadských dějin se může zdát někomu nepochybně 

neúplné či kusé. Ve vztahu k politickým elitám tomu však tak není, ty představovaly určitou 

společenskou skupinu, s určitým společenským modelem a proměnným chováním. 

U politických událostí v odůvodněných případech odkazuji na aktuálně nejmodernější líčení 

a pokud se s ním rozcházím, uvádím to v poznámce pod čarou. V této souvislosti je na místě 

dodat, že i přes obrovskou snahu arabistů a historiků v posledních letech, by bylo vhodné 

vypracovat nové politické dějiny Granady, bez veškerého patosu a adorace, a především 

využít roztříštěný materiál v arabsky psaných pramenech. 
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1. Teoretické základy granadských elit 

 

1.1 Vymezení pojmu ḫāṣṣa 

    

 Studium elit v jakékoliv středověké muslimské společnosti znamená studovat de 

facto existující, ale de iure žádným způsobem nedefinovanou skupinu. Pro Granadský 

emirát tuto sociální nerovnost, která se v žádném případě nevylučovala s islámem, 

představovalo používání dvou termínů ḫāṣṣa a ‛āmma.56 Tedy lid něčím výlučný a lid něčím 

obecný. V této souvislosti je s termíny pracováno v odborné literatuře, i když nebylo 

dostatečně vysvětleno na vědecké bázi přesné vymezení ani jedné z těchto skupin 

společnosti. Ḫāṣṣa se tak obecně stala synonymem pro jakousi institucionální elitu a ‛āmma 

pro všechny ostatní skupiny obyvatelstva. Očividná vágnost obou pojmů, s kterými však 

pracují téměř bez výjimky všichni doboví autoři, je zcela zřejmá. Rovněž jsou v tomto 

významu používány i historiky nebo arabisty, kteří se specializují na granadské období 

andaluských dějin. Již Rachel Arié však připouštěla nedokonalost tohoto termínu na základě 

několika zmínek uvedených u Ibn al-Ḫatība, o existenci dalších středových skupin 

granadské společnosti.57 Ani tato teze však nenabízí skutečnou definici ḫāṣṣy, protože je 

očividné, že výraz měl více významů a nelze ho obecně přejímat pro celé prostředí islámské 

společnosti.  

 Termín ḫāṣṣa je tak nutné chápat v jeho dobových konotacích z nasrovského období 

a nesnažit se mu vtisknout novodobý zjednodušený vědecký podtext. Termín ḫāṣṣa je 

skutečně synonymem ve vztahu ke Granadskému emirátu, k elitě říše, lidem něčím 

zvláštním ať už funkcí, či majetkem nebo znalostmi. V jiných částech dochovaných pramenů 

                                                 
56 AL-KHASSA WA’L-AMMA (M.A.J. Beg). Encyclopaedia of islam CD-ROM Edition v. 1.1. Leiden, Brill, 2001. 
57 ARIÉ, Rachel. El reino Nasrí de Granada (1232–1492). Madrid, 1992, s. 129. 
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tento však termín vyjadřuje nejvýše postavené a nejdůvěrnější druhy a podporovatele 

grandského emíra a je synonymem pro politické elity. Tedy ty, co bychom mohli nazvat jako 

„ḫāṣṣa as-sulṭán“ neboli sultánova (palácová) elita. 

 Ibn al-Ḫaṭīb, který se vyznačoval obdobně jako Ibn Ḫaldūn určitým pojetím dějin, 

zpracoval svou koncepci pohledu na muslimskou společnost s využitím svých osobních 

zkušenosti ve svém knize „A‛māl al-a‛lām“.58 Podle něho se islámská společnost reálně dělila 

na šest vrstev.  

PrvníPrvníPrvníPrvní tvořili palácoví služebníci (sanā’i‛ al-ḥakam, ḫuddām, fitjān, riǧāl), tj. v případě 

Granadského emirátu osobní garda, služebníci a stráže granadského emíra. Jediné, čím se 

v této fázi řídili, byla úslužnost vůči osobě emíra, jemuž sloužili.59 

 DruhouDruhouDruhouDruhou sociální vrstvu tvořili představitelé panovnických institucí – jednotlivých 

dīwānů, kterým práce v těchto institucích zajišťovala postavení, plat a normální život. 

Neměli zájem na jakýchkoliv výkyvech moci, které pro ně znamenaly především výkyvy 

finanční.60 

 TřetíTřetíTřetíTřetí sociální vrstvu pokládal Ibn al-Ḫaṭīb za tu, která nejvíce touží po změnách. 

„V něco doufají a jestli mají možnost, rozdmýchávají oheň.“ Jsou to ambiciózní politikáři, kteří 

rozvratně kují pikle s příbuznými vládce.61 

 ČtvrtouČtvrtouČtvrtouČtvrtou sociální vrstvu pak představují právní znalci (fuqahā’) a učenci (‛ulamā’), 

kteří žijí v představě ve skutečnosti neexistující ideální islámské společnosti. Do běhu 

událostí prakticky nezasahují, a pokud ano, tak jen slovy a ne činy. Na skutečném řízení věcí 

se nepodílejí. 

 PátouPátouPátouPátou kategorii představuje prostý lid, kterému stačí uctívat věci prosté a poslouchat 

jakéhokoliv zástupce moci, jehož slibům plně důvěřují.62 
                                                 
58 HOENERBACH, Wilhelm. El historiador Ibn al-Jatíb: Pueblo – Gobierno – Estado. Andalucía Islámica. Textos y 

Estudios I (1980), s. 54-55. 
59 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Ta’rīḫ Isbānīja al-Islāmīja aw Kitāb a‛māl al-a‛lām fī man būji‛a qabla iḥtilām min 

mulūk al-islām. Taḥqīq E. Lévi-Provencal. al-Qāhira, 2002, s. 44-45. 
60 Ibidem, s. 45. 
61 Ibidem, s. 46-47. 
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 Poslední šestoušestoušestoušestou kategorii pak představují „světci“ a zbožní lidé, kteří se o politické 

věci vůbec nezajímají.63 

 Ibn al-Ḫaṭīb tu velice obecně své rozdělení umajjovské společnosti popsal za pomoci 

svého náhledu získaného situací v Granadě. Žádná z těchto skupin však přímo 

nepředstavovala ḫāṣṣu, tu institucionální elitu, o které tolik hovoří západní badatelé 

a doboví kronikáři, když používají výše zmíněný termín „ḫāṣṣa wa ‛āmma“. Jako instituce 

totiž  v tomto vztahu nesmí být chápány jednotlivé funkce, ale osoba panovníka. Ten 

představoval středobod granadské islámské společnosti. Tedy to, že jako institucionální 

elitu se musí chápat osoby nějakým způsobem napojené na tuto instituci, tedy napojené na 

panovníka. V dobových granadských pramenech to vyjadřuje většinou několik výrazů. Když 

se např. hovoří o osobě panovníka, dodává se termín „wa ḫāṣṣatu-hu“, nebo pokud se nějaké 

osoba dostala do výkonu nejvyšších funkcí a blízkosti panovníka, vztah je v mnohých 

případech vyjádřen výrazem iḫtaṣṣa bi-s-sulṭān/arbāb as-sulṭānīja apod. Tedy ne elity funkční, 

navázané na funkce, ve smyslu toho, že zastávání nějaké funkce jim zajistilo postavení 

v rámci ḫāṣṣy, ale naopak funkce navázané na elitu, na tento zvláštní výlučný lid. 

U významných učenců v palácových kancelářích pak vysoké znalosti mohly zaručit postup 

mezi tuto ḫāṣṣu, především prostřednictvím sultánské kanceláře. Nicméně u všech to tak 

nebylo, protože mnozí z těch, kteří v ní byli, měli předky mezi obecnou ḫāṣṣou Granadského 

emirátu (např. Ibn al-Ḥakīm,64 Ibn Furkūn,65 Ibn al-Ḫaṭīb66), skládájící se převážně z učenců, 

náboženských osob a obchodníků. Během celých dvě stě šedesáti let bytí nasrovského 

emirátu se pak vyskytlo velmi málo osob, jimž se podařilo dostat do těchto vrstev 

                                                                                                                                                         
62 Ibidem, s. 47. 
63 Ibidem, s. 48. 
64 Viz biografie jeho otce IBN AZ-ZUBAJR, Aḥmad. Kitāb ṣila aṣ-ṣila. Taḥqīq Šarīf Abū al-A‛lā al-‛Adwā. vol. III. al-

Qāhira, 2008, bio 360, s. 153. 
65 Jeho pradědeček byl nejvyšším soudcem Granady. PALACIOS ROMERO, A. IBN FURKŪN, in Biblioteca de al-

Andalus. Almería, 2004, vol. III, s. 179-184. 
66 Jeho dědeček a otec se již octli u dvora. JIMÉNEZ PUERTAS, Miguel. Linajes y poder en la Loja islámica: De los 

Banu Jalid a los Alatares.  Loja, 2009, s. 143-152. JIMÉNEZ PUERTAS, Miguel. Linajes y poder en la Loja islámica. 

Loja, 2009, s. 159-164. MOLINA LÓPEZ, Emilio. Ibn al-Jatib. Granada, 2001, s.35-36. 
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společnosti z jiných skupin, než výše zmíněných. Toto rozdělení na emírovu ḫāṣṣu 

a obecnou ḫāṣṣu pak najdeme právě i v použití výrazů u některých granadských kronikářů, 

několikrát v různých dílech u Ibn al-Ḫaṭība, a dále u anonymního autora kroniky Nubḏa al-

‛Aṣr. Podobné chápání tohoto termínu používali i jiní andaluští autoři, kteří nepsali přímo 

historiografické práce, když ve svých dílech pracovali se svým chápáním termínu ḫāṣṣa. 

Například Abū Bakr Ibn ‛Āṣim použil termín „ḫāṣṣa-hu“ jako lidé něčím blízcí panovníkovi, 

když pracoval s arabskými populárními příběhy.67  

V této Ibn al-Ḫaṭībově klasifikaci pak plně představuje ḫāṣṣu třetí vrstva, k níž 

bychom mohli přidat ještě osoby z první kategorie, část osob z druhé kategorie 

a v některých případech i osoby ze čtvrté kategorie. Granadskou ḫāṣṣu bychom tak mohli 

definovat na základě této klasifikace Ibn al-Ḫaṭība jako množinu osob zahrnujících zcela 

třetí sociální vrstvu a podmnožiny z první, druhé a čtvrté kategorie, které spojovalo to, že se 

v určité fázi granadských dějin nějakým způsobem staly výlučnými. Právě tato výlučnost 

a výjimečnost postavení vůči instituci panovníka se stala jediným průvodním znakem 

granadské politické elity. Zmíněná množina osob je hlavním předmětem výzkumu v této 

práci a ztělesňuje část jejího názvu vyjádřenou slovem politické. Nicméně v biografiích 

jednotlivých panovníků můžeme u Ibn al-Ḫaṭība vysledovat určitý pohled na skupinu, 

kterou bychom mohli označit za politickou elitu. U prvního emíra rozlišuje vládce, jeho 

poradní sbor (arbāb an-naṣā’iḥ), význačné osobnosti Granady, nejvznešenější služebníky 

rodiny. Opakem této skupiny pro něho byli obyčejní lidé.68 Zároveň dodává, že první 

granadský emír jedl se svou ḫāṣṣou složenou z příbuzných a nejvýznamnějších qā’idů, kteří 

                                                 
67 IBN ‛ĀṢIM, Abū Bakr. Ḥadā’iq al-azhār fī mustaḥsin al-aǧwiba wa-l-muḍḥikāt wa-l-ḥakam wa-l-amṯāl wa-l-ḥikājāt 

wa-n-nawādir. Maktaba Shamela, b.d., s. 107. 
68 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa al-badrīja fī ad-dawla an-naṣrīja. Taḥqīq Muḥammad  Mas‛ūd Ğīrān. 

Bajrūt, 2009, s. 69. IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa fī aḫbār Ġarnāṭa. Taḥqīq Muḥammad ‛Abd Allāh  ‛Inān. 
al-Qāhira, 2001, vol. II, s. 95. 
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mu byli blízcí. V této části si tak Ibn al-Ḫaṭīb byl vědom existence zvláštní elity. Pro ni 

používal výrazy a‛jān al-ḫaḍra, wuǧūh ahl Ġarnāṭa a ḫāṣṣa min an-nubahā’ al-quwwād.69 

Další rozlišení používá v životopise Muḥammada III. Skupinu, která se zasadila 

o emírovo sesazení, označuje jako „vysoké pány dynastie/vlády“ (kibār ad-dawla)70 nebo 

skupinu předních mužů vlády jeho bratra (aṭ-ṭā’ifa min wuǧūh ad-dawla aḫā-hu).71 Rovněž 

hovořil o elitě sesazeného panovníka (ḫāṣṣa).72 O existenci výlučné skupiny pak znovu 

hovořil v případě převratu emíra Ismā‛īla I., kdy zmínil, že emíra Naṣra doprovodila do jeho 

úkrytu v pevnosti Alhambry jeho ḫāṣṣa.73 Další označení této skupiny, v tomto případě jako 

sluhové/klienti sultána (ḫuddām), jsou zmíněni ve spojitosti s emírovou smrtí.74 V případě 

vezíra Muḥammada IV., Muḥammada Ibn al-Mawl, pak dodává, že pocházel z nejčelnějších 

lidí dynastie (wuǧūh ad-dawla).75 Stejný termín (al-wuǧūh) pak používá pro osoby, které 

přísahaly emíru Jūsufovi I. hned po vraždě Muḥammada IV.76 Rovněž zajímavou 

terminologii Ibn al-Ḫaṭīb použil ve vztahu k okolnostem  a sporům o úřad vezíra právě 

u emíra Jūsufa I. Zde se ḫāṣṣa a „vznešení lidé“ (an-nubahā’) postavili za sesazení Ibrāhīma 

Ibn ‛Abd al-Barr77 a jeho nahrazení mužem dynastické ḫāṣṣy Riḍwānem an-Naṣrīm.78 U něho 

                                                 
69 Ibidem.  
70 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 93.  
71 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 552. 
72 Ibidem, s. 553.  
73 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 109; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 387. 
74 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 112. IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 392. 
75 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa,s. 120. IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 537. 
76 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa,s. 122. IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 541. 
77 V iḥāṭě v biografii Ibn ‛Abd al-Barra verzi rozšiřuje a dodává, že jeho sesazení žádala andaluská ḫāṣṣa. IBN 

AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, s. 324. 
78 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 128. IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. IV, s. 319. 

V Ridwánově biografii dodává: „Nastala shoda v jeho volbě na úřad vezíra na počátku muḥarramu roku 734. Všichni 

s tím byli spokojeni a al-ḫāṣṣa a al- āmma se tím potěšily.“ IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 511. 
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pak dodává, že měl naprosto nezaměnitelné místo v blízkosti dynastie.79 Vezír Ismā‛īla II. 

Muḥammad Ibn Naṣīr al-Fihrī je zase označován jako nejbližší člověk Muḥammada VI.80 

Další významný západní historik Ibn Ḫaldūn pracoval s termínem ḫāṣṣa v obdobných 

tradičních intencích. Ve svých velkých dějinách rozlišuje jak klasické použití ḫāṣṣa wa 

‛āmma,81 tak ještě vnímal jasnou existenci osob s úzkým vztahem na sultána, vyjádřeným 

například termínem ḫāṣṣa as-sulṭān.82 Pro případ Granady se setkáme s několika použitími 

tohoto termínu, kterým naznačuje navázání osob na nasrovského panovníka: „Tito Banū 

Ašqīlūla patřili mezi andaluské velitele, kteří se věnovali obraně před nepřítelem a pomáhali  Ibn al-

Aḥmarovi v řízení záležitostí... Abū Muḥammad byl ṣihrem emíra prostřednictvím emírovy dcery. 

Právě z toho důvodu patřil mezi jeho ḫāṣṣu.“83 

Jediný podrobnější arabský autor zpráv z první poloviny 15. století Abū Jahjā Ibn 

‛Āṣim si byl ve své době zcela vědom existence výlučnější ḫāṣṣy, než byla obecná elita. 

Stejně jako předchůdce a velký vzor Ibn al-Ḫaṭīb i on používal rozličné výrazy pro tuto 

skupinu, jejíž existence a povaha se mu zdála v rámci existence Granadského emirátu zcela 

přirozená. 

Granadský muftī a jeden z posledních literátů Granady Ibn al-Azraq, který ve svém 

díle navázal na Ibn Ḫaldūna, zmínil existenci ḫāṣṣa a ‛āmma. Avšak ještě dodává, že 

existovala ḫāṣṣa al-ḫāṣṣa a další lidé (vezíři), kteří stáli nad touto ḫāṣṣou.84 Al-Maqqarī 

přebírá rovněž použití termínu ḫāṣṣa wa ‛āmma pro Granadu, nicméně rovněž připouští 

                                                 
79 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 141. IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. II, s. 15. V jednotlivých 

knihách je tato pozice líčena odlišně. Je to způsobeno tím, že první z nich vznikla o několik let dříve než 
druhá.  

80 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s, .152-153. 
81 IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-Raḥmān. Ta’rīḫ Ibn Ḫaldūn. Taḥqīq Ḫalíl Šaḥāda, Suhajl Zakkār. Bajrūt, 2000, vol. VI, s. 

431, vol. VII, s. 122 atd. 
82 Ibidem, vol. VI, s. 402. 
83 Ibidem, vol. VII, s. 261. 
84 IBN AL-AZRAQ, Muḥammad. Baḍā’i‛ as-sulk fī aṭ-ṭabā’i‛ al-mulk. Taḥqīq ‛Alī Sāmī an-Naššār. Baġdād, b.d., vol. I., 

s. 367. 
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i existenci osob, které byly ḫāṣṣou vůči panovníkovi.85 Nicméně u něho převažuje pojetí 

klasické. Poslední granadský autor, který ve svém díle rovněž hovořil o užší panovnické 

elitě a přímo ji vymezil, byl autor anonymní arabské kroniky Nubḏa al-‛Aṣr. Ten popsal 

existenci užšího poradního sboru granadského emíra (ahl an-nusaḥ), nad nímž stál nejvyšší 

vezír jako nejbližší emírův důvěrník a na nejvyšším stupínku samotný emír.86 Termín ḫāṣṣa 

pak používal pro lidi v důvěrném vztahu k panovníkovi. Např. udává, jak emír Muḥammad 

XI. vybral ze své ḫāṣṣy ty, kterým mohl bezmezně důvěřovat. Přičemž z jiných pramenů 

víme, že v té době měl kolem sebe jenom skutečně velmi omezený počet nejbližších 

spolupracovníků ze své elity.87 

Z výše zmíněné analýzy textů tak vyplývá, že skutečnou politickou elitu tvořila užší 

skupina v okolí panovníka. Tito lidé tedy představovali ḫāṣṣu v ḫāṣṣe. Spojovala je účast na 

řízení emírátu, hospodářské zájmy a vymezovala je přísaha věrnosti panovníkovi a s tím 

i spojený jeho výběr. Jejich společným znakem byl ǧāh, jehož význam bude vysvětlen níže. 

Tito služebníci/klienti/čelní představitelé dynastie představují to, co je v titulu této práce 

označeno jako politické a vojenské elity.88 Z charakteru výskytu od samých počátků emirátu 

doložitelně až do granadské války lze přijmout závěr, že tato elita existovala po celou dobu 

emirátu a v rozhodovacích a mocenských pravomocích stála nad obecnou ḫāṣṣou tvořenou 

všemi zbylými význačnými lidmi, kteří nebyli blízcí panovnickému dvoru. Nicméně její 

složení a vzájemné vazby nebyly stejné ve všech obdobích Granadského emirátu. 

V zárodcích Granadského emirátu pak termín ḫāṣṣa představoval zcela jinou ḫāṣṣu, 

vzniklou na základě tradičních vazeb arabských klanových elit. Jinými slovy ta výše 

zmíněná panovnická institucionální elita v zárodku Granadského emirátu neexistovala 

a můžeme hovořit pouze o tradičních andaluských městských elitách. 
                                                 
85 AL-MAQQARĪ AT-TILIMSĀNĪ, Aḥmad ibn Muḥammad. Azhār ar-Rijāḍ fī aḫbār qāḍī al-‘Ijāḍ. Taḥqīq Muṣṭafā as-

Saqā, Ibrāhīm al-Abjārī, ‘Abd al-Ḥafīz Šalbī. al-Qāhira, 1939, vol. I, s. 211. 
86 Muǧāhid maǧhūl min al-muqāwama al-islāmīja fī Ġarnāṭa. Āchar ajjām Ġarnāta: Nubḏa al-‛aṣr fī aḫbār mulūk 

banī Naṣr. Taḥqīq Muḥammad Riḍwān ad-Dāja. Bajrūt, 2002, s. 55. 
87  Áchar ajjám, s. 77. 
88 V níže vymezeném smyslu jako lidé mající ǧāḥ. 
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1.2 Proč politické a vojenské elity? 

    

Dalším klíčovým prvkem granadské společnosti byl silný vojenský charakter 

veškerých granadských elit nejen politických, ale i soudních a právních, způsobený 

přítomností hranice – území styku dvou náboženství a kultur islámské a latinské-

křesťanské. Granadský emirát vznikl jako důsledek velkých dobyvatelských tažení Fernanda 

III. na zbývajících andaluských územích a jeho základy byly postaveny na vojenském 

pohraničním boji proti křesťanům. I když se podařilo velmi záhy dospět do trvalejší roviny 

soužití se sousední Kastilskou korunou smlouvou o příměří stvrzenou u města Jaén, 

docházelo téměř bez výjimek po celou existenci emirátu až do jeho zániku v roce 1492 

k vojenským střetům různorodé povahy a různé síly. Fakt, že téměř ze všech míst emirátu 

bylo možné ještě tentýž den dojet na hranici, s sebou nesl neustálé obavy a strach a tedy 

nutnost obrany, případně vojenské připravenosti muslimů na vpády křesťanů. Z toho 

důvodu se v jednotlivých městečkách, městech a hradech nacházely trvalejší vojenské 

posádky a další velká část obyvatelstva, více než jedna pětina veškeré populace, byla 

připravena být povolána do zbraně jako jezdci a další desetitisíce jako pěšáci. Bojů se 

účastnili příslušníci všech společenských vrstev a věkových skupin od panovníků, přes jeho 

příbuzné, po palácové funkcionáře, soudce, právníky, představitele řemeslných cechů atd. 

Granaďané a jejich elity tedy měli kromě politického charakteru i vojenský. Titul qā’id byl 

nejběžnějším titulem, jímž se vysoce postavení lidé honosili.  

Když hovoříme o politických elitách, nesmíme proto od nich oddělovat jejich 

vojenskou část. Případné vojenské úspěchy a neúspěchy pak ovlivňovaly i životní osudy 

jednotlivých lidí. Renegáti z palácové gardy získávali díky vojenským úspěchům věhlas 

v granadské společnosti a společně s ǧāhem panovníků a jejich ḫāṣṣy jim to zaručovalo 

vstup mezi těch několik vyvolených, kteří vládli v Granadském emirátu. Vojenské úspěchy 

a zásluhy tak představovaly i hlavní možnost, jak se dostat mezi tuto skupinu vyvolených. 
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Každý panovník a každý vezír byl zároveň pověřený vedením vojska a účastnil se 

vojenských tažení. Naopak tažení se na rozdíl od merínovské dynastie neúčastnily ženy. O 

absolutním charakteru militarizace pak svědčí například události bitvy u Tarify roku 1340, 

kdy se jí zúčastnily jak politické tak právní a soudní elity a značná část těchto mužů v bitvě 

padla.89 Oddělovat tak charakter politický od charakteru vojenského nelze a je nutné brát 

vojenského představitele rovněž jako elitu politickou. Každý lokální qā’id jím ve své oblasti 

byl. Mnoho dokumentů z 15. století, ale i ze 14. století (např. jednání qā’ida Very 

Muḥammada Ibn Kumāša)90 pak hovoří o tom, jak jednotliví pohraniční qā’idové (např. 

Muḥammad Qamar,91 Muḥammad Ibn al-‛Adīm,92 ‛Alī al-‛Aṭṭār)93 rovněž nesli politickou 

zodpovědnost za území jim svěřené.94 Být vojenskou elitou tak znamenalo nést politická 

rozhodnutí a být elitou politickou zase nést břímě vojenských záležitostí. Abū Jahjā Ibn 

‛Āṣim rovněž v ǧanně psal o elitách jako o qā’idech.95 Proto je nutné chápat politické 

a vojenské elity jako jedno. 

 

                                                 
89 K této otázace VIDAL CASTRO, Francisco. Mártires musulmanes en la frontera nazarí: La batalla del Salado o 

de Tarifa (1340), in Francisco Toro Ceballos - Antonio Linage Conde (coords.). Iglesias y fronteras. V Jornadas de 

Historia en la Abadía. Jaén, 2005, s. 753-764. 
90 ALARCÓN Y SANTÓN, Maximiliano A. – GARCÍA DE LINARES, Ramón. Los documentos árabes diplomáticos de la 

corona de Aragón. Madrid – Granada, 1940, doc. IV, s. 10-11. Dokument je k dispozici v elektronické podobě 
k vyhledání na stránkách http://pares.mcu.es (ACA,COLECCIONES,Cartas árabes,núm.4). Původ rodiny Ibn 
Kumáša a jejímu působení v oblasti Almeríe a Very v této době se věnoval Ibn al-Ḫaṭīb v biografii c‛Alīho Ibn 
Kumáša. IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. IV, s. 74-75. 

91 GARRIDO AGUILERA, Juan Carlos. Relaciones fronterizas con el reino de Granada en las capitulares del 
archivo municipal de Jaén, in Relaciones exteriores del Reino de Granada: IV del Coloquio de Historia Medieval 

Andaluza. Coord. por Cristina Segura Graíño. Almería, 1988, s. 170-172.  
92 K jeho osobě a rodině viz ROTH, Dietmar. Vélez Blanco en el siglo XVI: Desde la época morisca a la sociedad de 

repoblación.Vélez Blanco, 2008, s. 57-58.  
93 LABARTA, Ana. Cártas árabes malagueñas, Anuario de Estudios Medievales 19 (1989), s. 618-619; CRUCES 

BLANCO, Esther. Catálogo de documentos sobre Andalucía en el archivo de la casa ducal de Alba (1335-1521), 
Historia, Instituciones, Documentos 23 (1996), s. 280. Odkaz na dosud nevydané arabské listiny z roku 1475 
z archivu Vévodů z Alby, ve kterých ‛Alī al-‛Aṭṭār uzavíral smlouvy příměří s donem Juanem de Guzmán, 
pánem Teby a Ardales 

94 Těchto qā’idů bylo za celou existenci Granadského emirátu obrovské množství. Zmíněné osoby, představují 
pouze příklady, jež mají ilustrovat velkou variabilitu „politických“ činností, jimiž se qā’idové zabývali. 

95 IBN ‛ĀṢIM AL-ĠARNĀṬĪ, Abū Jaḥjā. Ğanna ar-riḍā fī at-taslīm limā qaddara Allāh wa qaḍā. Taḥqīq Ṣalāḥ Ğarrār. 
‛Ammān, 1989, vol. I, s. 299, 302. 
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1.3 Baj‛a 

    

 Alfou a omegou pro identifikování granadské politické elity, tedy osob zmíněných 

jako sultánova ḫāṣṣa, a definování její role a možností ovlivňovat nejvyšší politiku 

představovala tzv. přísaha věrnosti vhodnému kandidátovi na úřad emíra. Tento termín, 

podobně jako ḫāṣṣa, se pro nasrovské dějiny používá a popisuje více v teoretičtějších 

obrazech, než v podobě reálně doložené v pramenném materiálu. Typickým příkladem je již 

několikrát zmíněný Antonio Peláez, který věnuje mnoho prostoru vysvětlení podoby 

přísahy věrnosti a celkovému procesu vybírání nového panovníka, avšak nepoužívá jediný 

pramen vztahující se k nasrovským dějinám, pouze obecnou teorii převážně vycházející 

z hesla v druhém vydání Encyklopedie islámu a teoretický právnický traktát al-

Māwardīho.96 Legitimitu moci, které zasvětil praktickou část nástupu nového panovníka, se 

pak termínu baj‛a a tedy politickým elitám, nevěnuje a do větší míry se zabývá postupem 

sultána a jeho lidí až po přísaze věrnosti.97 Tedy ne tomu nejdůležitějšímu, dle mínění autora 

této práce, tj. okolnostem před nástupem sultána k moci, kdo, proč a jakým způsobem 

vlastně vybral daného emíra před samotnou přísahou. Právě tento moment je klíčový pro 

opuštění pojetí dějin, v nichž centrem pozornosti a hybatelem všech věcí byl vládce a jeho 

úmysly a osobní cíle. 

 María Jesús Viguera Molíns rovněž baj‛u rozebírala z teoretického hlediska a na 

základě historika Lópeze de Cocy tvrdila, že „zrušení této smlouvy (tj. baj‛y) ze strany 

poddaných se dělo v případě vládcovy smrti nebo při vážných změnách uzavřené smlouvy: 

upadnutí od víry, úpadek mravů, ztráta zdraví, zajetí nebo vzdání se moci.“98 Nejsem si jist, 

                                                 
96 PELÁEZ, Antonio. El emirato nazarí de Granda en el siglo XV: Dinámica política y fundamentos sociales de un estado 

andalusí. Granada, 2009, s. 63-69. 
97 Ibidem, s. 69-106. 
98 VIGUERA MOLÍNS, María Jesús. El soberano, visires y secretarios. 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. Madrid 2000, s. 329. Cituje PEINADO SANTAELLA, Rafael Gerardo - LÓPEZ 
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kde se jednotlivé případy pro Granadu vzaly, ale žádný z těchto úkazů se nestal a zcela se 

ocitáme v říši pohádek. Viguera Molíns se rovněž nesnažila o vysvětlení tohoto jevu, 

přinejmenším však použila, aspoň částečně, andaluské dobové prameny. Nicméně na volbě 

ukázek, možná nevědomky, protože o tom nehovořila, ukazuje skutečnou přísahu (baj‛a) 

a dokládá pouhou formálnost přísahy obecného lidu. Tím tedy sebe samu vyvrací.99 

 Hoenerbach na základě Ibn al-Ḫaṭība hovořil o tzv. falešném obrazu přísahy. Z toho 

prý vyplývá, že granadský dvojvezír sám chápal tuto přísahu jako manipulativní, falešný a 

prázdný čin v duchu Ibn Ḫaldūnových slov: „Co se dnes přísahalo, zítra se již zapomene.“ S tímto 

pojetím se Ibn al-Ḫaṭīb ztotožnil, přičemž v rámci svého dělení100 kladl důraz na osobní 

zájmy každé skupiny a lidu obecnému a jeho přísaze nedával zcela žádnou váhu.101 Jinými 

slovy samotnou oficiální část přísahy včetně smlouvy chápal více jako věc formální než 

skutečnou. Nabízí se zde srovnání s korunovacemi křesťanských panovníků, kde samotný 

obřad byl spíše formální, obdobně jako tomu bylo s veřejnou baj‛ou ḫāṣṣy a ‛āmm y. Pokud 

neexistoval následník trůnu, docházelo buď ke složitým vyjednáváním příslušných osob, 

elity, která pak předcházela samotné korunovaci, nebo k válce, i když ne s tolika mrtvolami 

v řadách granadské politické elity, které dláždily granadské dějiny. 

 V podobném duchu teoretického pojetí baj‛y a „obrovském“ významu v tom, kdo 

sestavil písemnou podobnu textu přísahy, se veze Bárbara Boloix Gallardo. Ta konstatovala, 

že „Rovněž nevíme, kdo byl pověřený sepsat baj‛u (rozuměj baj‛u prvního emíra v Arjoně), tedy 

smlouvu o podřízenosti, kterou arjonští uznávali jeho moc. Nicméně je logické se domnívat, že to 

museli být místní hodnostáři, pověření uznat nasrovské vedení ve jménu lidu.“102 Zcela jí přitom 

                                                                                                                                                         
DE COCA, José Enrique. Historia de Granada: II La epoca medieval. Siglos VIII-XV. Granada, 1987, s. 333-4, který 
však pouze cituje názor  Ladera Quesada. LADERO QUESADA, Miguel Ángel. Granada: Historia de un país 

islámico (1232-1571). Madrid, 1989, s. 110-111. 
99 Srovnej její teze na s. 330. VIGUERA MOLÍNS, María Jesús. El soberano, s. 330. 
100 Viz výše. 
101 HOENERBACH, Wilhelm. El historiador, s. 53-54. 
102 BOLOIX GALLARDO, Bárbara. Muḥammad I. y el nacimiento del al-Andalus nazarí (1232-1273). Primera estructura del 

reino de Granada. Granada, 2007, s. 129. Tesis doctoral inédita. 
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uniká jeden zajímavý fakt, že psanou formu baj‛y vždy sepisoval jeden z nejvýznamnějších 

učenců v daném místě (ar-Ru‛ajnī v Granadě, Ibn ‛Askar v Malaze ad., za dalších emírů 

v Granadě Ibn al-Ğajjāb, Ibn al-Ḫaṭīb ad.), který jí mohl dát náležitou košatou formu, 

případně měl dostatečné jazykové a literární schopnosti k sepsání takové listiny. Tato 

autorka pak na několika dalších místech v otázkách baj‛y Malagy, Granady či Murcie 

upřednostňovala listinnou podobu baj‛y před otázkou, kdo se pro ni rozhodl.103 Emilio 

Molina López se této otázace ve studii zcela vyhnul, nepokládal zřejmě vnitřní andaluskou 

baj‛u za podstatnou.104 Jediné čemu věnoval pozornost, byla otázka bajy samotného prvního 

nasrovského panovníka jiným vládcům. Zde se však zabýval otázkou legality zákonné moci 

vůči teoretickému islámu, než na samotné pragmatické okolnosti, které k těmto činům 

vedly.105 Tím se ve své podstatě vyčerpaly relevantní analýzy granadské baj‛y, o které, jak je 

vidno z výše uvedené kritické analýzy prací jednotlivých odborníků, příliš mnoho nevíme. 

 Pro práci týkající se granadských elit tak není důležité, jak byla zaznamenána a jak 

probíhala veřejná baj‛a, ale co ji předcházelo a především kdo nesl váhu rozhodnutí, komu 

přísahat a kdo ji samotnou prováděl. Byli to lidé, které jsme dříve vymezili jako 

panovnickou ḫāṣṣu či ahl al-wuǧūh. Právě tito lidé pak představovali skutečnou 

panovnickou elitu s reálnou schopností ovlivňovat panovníka a řídit některé záležitosti. Je 

tedy nutné vidět rozdíl mezi tzv. první baj‛ou, která předcházela veřejným honosným 

slavnostem, představující formální přísahu obecné ḫāṣṣy a následně zástupců obyčejného 

lidu. Sem totiž panovník vždy přicházel jako již určený vládce, v žádném případě 

v nasrovských dějinách nedošlo k tomu, aby při této slavnosti byl panovník vybírán. Vlastní 

                                                 
103 Ibidem, s. 245. 
104 Molina López, Emilio. La dinámica política y los fundamentos del poder, in Rafael G. Peinado Santaella (ed.). 

Historia del Reino de Granada I: De los orígenes a la época mudéjar (hasta 1502). Granada, 2002, s. 211-248. 
105 Ibidem, s. 218-222. MOLINA LÓPEZ, Emilio. De nuevo sobre el reconocimiento público del poder político. La 

adhesión abbásí en al-Andalus (siglo XIII), in Homenaje al Prof. José María Forneas Besteiro. Granada, 1994, vol. II, 
s. 793-812. 
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text přísahy byl vždy svěřen tomu nejlepšímu učenci v Granadě.106 Vždy se ale jednalo až 

o věc po samotném skutečném přísahání. Stačí pouze poukázat na obrovské množství 

nástupů nových panovníků, při nichž jen nutnost rychlosti kontroly situace zcela šla proti 

možnostem dlouho připravovaného formálního aktu.107 

 Tento jev lze poprvé jasně pozorovat po vraždě Ismā‛īla I. a nástupu mladičkého 

Muḥammad IV. Na smrtelné posteli mu vložil přísahu Ismā‛īlův vezír Ibn Masúd, a teprve až 

po smrti vezíra těžce raněného při obraně emíra Ismā‛īla, došlo k velké slavnosti, tzv. baj‛a 

al-ḫāṣṣ. Její obraz a účastníky dosti rozsáhle zaznamenal Ibn al-Ḫaṭīb ve své kronice A‛mál al-

a‛lám: „Složil mu přísahu vezír jeho otce, trpěl zraněními, která utrpěl v den vraždy jeho otce. 

Netrvalo dlouho, než zemřel na infekci vyvolanou těmito zraněními.“108  

 „V době jeho přísahy byl přítomen jeho strýc, bratr jeho otce,  a zbytek jeho 

rodiny.“109 Když však o několik stran dále Ibn al-Ḫaṭīb vypočítává osoby, které byly 

přítomny přísaze, ‛Alī Ibn Mas‛ūd uvedený již nebyl, i když zbytek vezírovy rodiny ano. 

Připomeňme, že vezírův bratr byl nejvyšším soudcem a synovec zástupcem tohoto soudce 

a jsou zmíněni na prvním místě mezi soudní elitou.110 Této slavnosti tedy musela předcházet 

již výše zmíněná baj‛a v okruhu nejužší granadské elity, tedy osob, které jsou předmětem 

studia této práce, a které rozhodovaly o výběru panovníka a dalším osudu emirátu. 

Obdobnou existenci dvojí přísahy a zvláštní skupiny osob, která o ní rozhodovala, provázelo 

i nastolení Jūsufa I. po vraždě Muḥammada IV. V tomto případě nebyl poprvé určen dědic 

(walī al-‛ahd), takže volba zcela závisela na přeživších členech panovnické ḫāṣṣy. I když se 

                                                 
106 Na tomto místě je nutné nesouhlasit s tvrzením Rubiery Maty k psanému textu přísahy Muḥammada III., 

která tvrdila, že ji psal Ibn al-Ğajjāb na úkor Ibn al-Ḥakīma, protože ten kancelář vedl jen formálně a byl už 
vezír. Ibn al-Ḥakīm tehdy pouze ještě ve vezírátu pomáhal Abū Sulṭān ‛Azīz b. ‛Abd al-Mun‛īm  ad-Dānī a je 
v pramenech důrazně označován jako ra’īs al-kuttāb. Je dosti možné, že sepsáním přísahy pověřil Ibn al-
Ğajjāba z toho důvodu, že už tehdy značně jeho schopnosti literárání a kancelářské převyšovaly kvality 
ostatních granadských písařů, Ibn al-Ḥakīma nevýjimaje. RUBIERA MATA, María Jesús. Ibn al-Yayyáb: el otro 

poeta de la Alhambra. Granada, 1994, s. 40-41. 
107 Podrobnosti viz níže. 
108 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 119. 
109 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Ta’rīḫ,  s. 296. 
110 Ibidem, s. 299-301. 
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prameny v některých i dosti zásadních detailech odlišují, shodují se na tom, že k přísaze 

došlo prakticky ihned po vraždě emíra a byli za ni zodpovědni lidé z panovníkova okolí, 

kteří se na místě nacházeli.111 Ibn al-Ḫaṭīb už přímo uvádí, že se na Jūsufovi I. shodli před 

samotným provedením přísahy.112 Poprvé zde tedy došlo k tomu, že panovník nebyl určen, 

ale vybrán jistou skupinou osob z ḫāṣṣy předcházejícího panovníka. Právě tento aspekt 

později v 15. století poskytl tak široký prostor pro tyto osoby a určitým způsobem vložil do 

jejich rukou kontrolu nad otázkou nástupnictví. Na jiném místě týkajícím se prvních dní 

vlády Jūsufa I., při otázce sesazení vezíra Ibrāhīma Ibn ‛Abd al-Barr, se setkáme i se 

zmíněním této zvláštní skupiny.113 

Baj‛a Muḥammada V. roku 1354 pak byla znovu režírována téměř totožnými elitami 

jako v případě emírova otce. Její okolnosti jsou velmi zajímavé a díky dochované listině 

sepsané Ibn al-Ḫaṭībem známe nejen její oficiální text, ale rovněž narážky na účastníky, 

kteří složili přísahu věrnosti téměř hned poté, co byl upálen vrah emíra Jūsufa I. Zmíněni 

jsou jak nejvýznamnější a nejváženější lidé, tak je kladen důraz i na to, že byli přítomni 

nejdůvěrnější a nejbližší důvěrníci.114 Převrat roku 1359 pak jen vyznívá v duchu 

předchozích. Určitá skupina osob vedená nasrovským princem Muḥammadem vypracovala 

plán na odstranění hāǧiba Riḍwāna a nahrazení Muḥammada V. jeho mladším bratrem 

Ismā‛īlem. Tito lidé nejprve odstranili konkurenty a vypořádali se s nimi, získali uvězněného 

prince, kterému složili přísahu. Teprve později následovalo nastolení zbylými Granaďany.115 

Skupina, která odstranila Riḍwāna a provedla převrat, pak následně vytvořila nejužší elitu 

nového, v tomto případě pouze nominálního, panovníka. U této události, podobně jako u 

                                                 
111 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa,  s. 122.  
112 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Ta’rīḫ, s. 304. 
113 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 128. 
114 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Rajḥāna al-kuttāb fī nuǧ‛a al-muntāb. Taḥqīq ‛Abd Allāh ‛Inān. al-Qāhira, 1981, vol. 

I, s. 462. 
115 AL-MAQQARĪ AT-TILIMSĀNĪ, Aḥmad. Azhār, vol. I, s. 202; AL-MAQQARĪ AT-TILIMSĀNĪ, Aḥmad ibn 

Muḥammad. Nafḥ aṭ-ṭīb min ġuṣn al-Andalus ar-raṭīb. Taḥqīq Iḥsān ‘Abbās. Bajrūt, 1988, vol. V, s. 95. 
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převratu roku 1427,116 je zajímavý ještě ten fakt, že po provedení první baj‛y lidmi, kteří stáli 

za převratem, začali do Alhambry přicházet postupně představitelé obecné ḫāṣṣy, aby se 

přesvědčili o tom, co se událo a jaký byl skutečný stav věcí. Muḥammad VI. se roku 1359 

moci chopil násilným převratem, na kterém se podíleli stejní jedinci, jako o rok dříve. 

U dalších dvou panovníků neznáme okolnosti a průběh přísahy z přímých pramenů. 

Ibn Ḫaldūn se vyjádřil pouze velmi vágně, že lidé přísahali Jūsufovi II. a Muḥammadovi 

VII.117 U obou však uvedl osoby, které byly zodpovědné za jejich nastolení a z oficiálního 

oznámení nástupu nového panovníka, které došlo roku 1392 do Murcie se zdůrazňuje, že 

k nástupu druhého jmenového panovníka došlo díky usnesení význačných jedinců 

v království.118 U Jūsufa III. křesťanské prameny interpretují jeho nastoupení jako tajný plán 

několika osob z panovníkova okolí, vedených velitelm palácové gardy dosavadního emíra.119 

K procesu přísahy věrnosti Muḥammada VIII. roku 1417 nevíme téměř nic. Pouze to, 

že moc udrželi v rukou někteří klienti jeho otce.120 Další baj‛a, která proběhla roku 1419 při 

nástupu Muḥammada IX., pak byla zcela čitelná. Někteří vysocí páni emirátu se rozhodli 

učinit ho králem a do Granady ho přivedli už jako prohlášeného emíra. Okolnosti druhé 

přísahy Muḥammada VIII. uvádí al-Maqrīzī a jsou zcela věrné zažitému modelu, včetně 

osob, které ji provedli. Někteří páni/sluhové/klienti učinili emíra panovníkem a teprve 

                                                 
116 AL-MAQRĪZĪ, Aḥmad. As-sulūk l-ma‘rifa duwal al-mulūk. Taḥqīq Muḥammad ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā. Bajrūt, 1997, 

s. 149. 
117 IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-Raḥmān. Ta’rīḫ,  vol. IV, s. 228; AL-MAQRĪZĪ, Aḥmad b. ‛Alī. Durar al-‘uqūd al-farīda fī 

tarāǧim al-a‘ajān al-mufīda. Taḥqīq  Maḥmūd Ğalīlī. Bajrūt, 2002, vol. III, s. 555-556. 
118 Archivo Municipal de Murcia, Actas Capitulares, Nº 16, fol. 137/2. Carriazo y Arroquia, Juan de Mata (ed.). La 

historia de la Casa real de Granada: Anónimo castellano de mediados del siglo XVI, Miscelánea de Estudios 

Árabes y Hebraicos VI (1957), s. 34. 
119 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, 
s. 313. V křesťanských pramenech se často uvádí spojení „y luego lo alzaron por rey“. To byl i příklad Júsufa II. 
ke kastilské kroniky uvádějí, že ho prohlásil králem člověk, který mu zachránil život. Crónica de Juan II de 

Castilla. Edición de Juan de Mata Carriazo y Arroquia. Madrid,1982, s. 241-2. 
120 Seco de Lucena Paredes, Luis. Nuevas rectificaciones a la historia de los nasríes, al-Andalus XX (1955), s. 394-

395. 
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později dochází k přísaze ostatní ḫāṣṣy a ‛āmmy.121 Podobný vzorec, kdy část granadských 

pánů se rozhodla pro určitého prince a teprve později došlo k provedení přísahy věrnosti, 

panoval až na skutečně drobné výjimky po celé 15. století. Ve zcela zřetelných obrysech tu 

vystupuje jako hybatel a hlavní představitel panovnická ḫāṣṣa (tj. politická a vojenská elita), 

jako skupina v nejužším okruhu Alhambry, která měla zcela pod kontrolou dosazování 

nového panovníka a tedy i politickou a hospodářskou moc v emirátu. V případech nového 

nastolení Muḥammada IX. (1429, 1432, 1447), Jūsufa IV. (1432), Jūsufa V. (1445), Ismā‛īla III. 

(1446, 1450), Muḥammada X. (1453), Sa‛da (1454, 1456), ‛Alīho (1462, 1464), Muḥammada XII. 

(1468) a Muḥammada XI. (1482 a později) předcházela přísaze dohoda předních pánů 

emirátu. Výjimkou byl pouze částečně Muḥammad XII., který se zmocnil vlády silou po 

svém bratrovi, avšak se souhlasem jeho ḫāṣṣy, která se přidala na stranu nového emíra. 

To, co bylo v předchozí části nadefinováno jako panovnická ḫāṣṣa, byly osoby 

provádějící výběr nového panovníka a prvotní přísahu věrnosti před vlastní cermonií, 

pokud k ní vůbec v některých případech ještě docházelo. Anonymní arabský kronikář totiž 

pro Muḥammada XI. uvedl, že baj‛a proběhla v úzkém okruhu osob a následně byla pouze 

věřejně provolána. Tato prvotní přísaha věrnosti tedy umožňuje velmi zřetelně vymezit 

politickou elitu a vidět následně rozdělení funkcí. Mělo by se tak změnit chápání tohoto 

aktu v Granadě. Baj‛a totiž reálně nebyla smlouvou, jak dokládají jednotlivé příady, kterou 

šlo z důvodou jejího porušení vypovědět. Baj‛a byla účinným nástrojem panovnické ḫāṣṣy, 

jak určovat osoby a roli panovníka, především když nebylo jasně stanovené nástupnictví. 

Nástupce mohl být totiž určen předchozím panovníkem nebo právě touto skupinou osob, 

která mu právě touto baj‛ou dávala legitimitu a on jim svou osobou oplácel tímtéž. 

Na závěr této podkapitoly se ještě podíváme, kdo jmenovitě se objevil při této 

prvotní baj‛e. Minimálně první století to byli příbuzní panovníka, pak už o jejich 

přítomnosti prameny nic neříkají. Dále palácoví a čelní lidé emirátu zastupení vezírem, 

                                                 
121 AL-MAQRĪZĪ, Aḥmad. As-sulūk, vol. VII, s. 149-150. 
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wakīlem, palácovou gardou, vlivnými služebníky (tj. klienty, mamlúky a vychovateli). 

Poslední skupinou jsou qā’idové pevností a měst. V některých pramenech uvádějí i ženy, 

především matky či manželky princů. Toto byla tedy skutečná politická a vojenská elita, 

a proto jim bude věnována pozornost. Všechny je spojovalo blízké místo a postavení 

u panující dynastie, a na tento fakt se nyní zaměříme podrobněji. 

 

1.4 Ğāh 

    

 Poté co jsme v předchozích dvou podkapitolách určili, co je vlastně granadská 

politická elita, odkud vychází a jak je možné ji zcela jasně určit, je nutné jasně vymezit, co 

bylo určujícím znakem této společenské skupiny a z čeho její charakteristický rys vycházel. 

Bohužel i v této oblasti musel autor této práce vycházet téměř od úplného počátku, protože 

zatímco životní osudy jednotlivých osob byly v minulosti důkladně prozkoumány, jejich 

vzájemná společensko-mocenská spojitost již nikoliv. Byly pokusy aplikovat a hledat Ibn 

Ḫaldūnovu ‛aṣabíju ve strukturách granadské společnosti, i když tu lze aplikovat převážně 

na kmenovou společnost, kterou nasrovská Granada jako poslední vývojová fáze andaluské 

městské společnosti v žádném případě nebyla. Avšak i pro městskou společnost a její teorii 

měl Ibn Ḫaldūn svou teorii založenou na osobních pozorováních ve všech říších, v nichž 

během svého života působil. Pro vztahy v rámci městské společnosti tak Ibn Ḫaldūn použil 

termín ǧāh. Jeho význam popsal velmi podrobně ve své předmluvě, v páté kapitole věnující 

se způsobu obživy a věcem s tím souvisejícím. Poprvé na tento jev upozornil ve své výborné 

studii marocký profesor Ahmed Cheddadi,122 mimo jiné autor kritické edice muqaddimy 

a rovněž francouzského překladu Ibn Ḫaldūnovy autobiografie. Upozornil na to, že moc 

                                                 
122 CHEDDADI, Abdesselam. Le Systéme du pouvoir en Islam d’aprés Ibn Khaldun, Annales. Économies, Sociétés, 

Civilisations. 35/3-4 (1980), s. 534-550. 
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spojená se značnou prestiží měla mnoho projevů v Maġribu ve 14. století a díky její očividné 

existenci získala zvláštní označení, ǧāh.123 

Právě na základě ǧāhu bylo možné vysvětlit existenci společenských nerovností 

i existenci skupiny, kterou Cheddadi označil jako raǧul al-waǧh („čelní představitelé“). 

Existence ǧāhu tak umožnila určité skupině vytvořit nový zdroj legitimity osobního kreditu 

a moci, panovnickou svrchovanost, ne islám. Vznik tohoto jevu pak Cheddadi klade do 

období předcházející 13. století.124 Samotný ǧāh definují slovníky v několika významech. 

Lane ho označuje jako „rank, station, dignity with or in the estimation of the sultan“. Dozy ve 

svém dodnes nepřekonaném dodatku k arabským slovníkům ho překládá jako „honneur“ či 

„faveur“. Lisān al-‛Arab pak jako „postavení v okruhu sultána“. Právě v  posledním významu 

bude tento termín velmi důležitý pro granadské elity, jak bude vysvětleno níže, ǧāh 

představoval „společenské postavení v blízkosti osoby a její společenský kredit“.125 Tedy 

význam, v jakém ho chápal maġribský autor Lisānu al-‛Arab a v jakém ho chápali samotní 

Granaďané.126 

V al-Andalusu si existence ǧāhu jako postavení či přízně vůči sultánovi všimla mezi 

právními elitami 11. století v roce 2011 Manuela Marín:127 „V životopisech určitého počtu 

andaluských učenců se vyskytuje výraz ǧāh... arabští lexikografové ho vymezují jako místo 

a postavení k moci... Prozkoumání životopisných textů zde shromážděných však ukazuje, že ǧāh spolu 

s tím definuje držení bohatství, genealogickou vznešenost, tu však ne nutně, a především existenci 

systému udílení a oběhu milostí, ať už hmotných nebo jen obrazných mezi těmi, kteří se ǧāhem 

vyznačují, osobám z jejich okolí.“128 V této práci se tedy nachází základní definice tohoto 

termínu pro období jejího výzkumu, především však poukázání na to, že existovalo 

                                                 
123 Ibidem, s. 535. 
124 Ibidem. 
125 Nicméně v textu bude pro přehlednost uváděn termín ǧāh. 
126 Viz níže. 
127 MARÍN, Manuela, Sentido y usos de yáh en biografías de ulemas andalusíes, al-Qantara XXXII/1, 2011, s. 129-

173. 
128 Ibidem, s. 129. 



 50 

propojení ǧāhu, majetku a bohatství a rovněž určité hierarchie. Výkon funkcí tak znamenal 

bohatství a to znamenalo ǧāh, nebo naopak, ǧāh udělený určitou osobou mající ǧāh mohl 

vést k bohatství.129 Samotná studie však příliš odpovědí na existenci ǧāhu mezi politickými 

elitami nedává, protože se věnuje učencům, kteří se vyznačovali vlastním specifickým 

pojetím ǧāhu. Ğāh u nich mohl vycházet i ze znalostí, z původu tradičních učených rodin 

atd. 

Jak bylo uvedeno výše, granadský význam termínu ǧāh se víceméně kryje s výše 

zmíněnou definicí středověkých arabských slovníků, avšak má svá specifika. Především na 

ǧāhu byla založena sociální diferenciace tehdejší společnosti, kterou detailně popsal právě 

výše zmíněný Ibn Ḫaldūn. Na tomto místě je nutné zmínit rovněž i český překlad 

muqaddimy, kde jeho autor Ivan Hrbka v pasážích, které se týkají ǧāhu,130 téměř věrně 

kopíruje anglický překlad Rosenthalův. Oba dva badatelé nepochopili smysl daných pasáží 

a záměnou ǧāhu za termín „hodnost“ zcela změnili význam daných pasáží. Zcela absurdně 

pak působí použití termínu hodnostáři pro výraz ṣāḥib al-ǧāh,131 tedy ve skutečnosti mající 

společenské postavení v blízkosti panovníka a požívající značného společenského kreditu“. 

Ğāh pro Ibn Ḫaldūna neznamenal žádnou hodnost, ale přízeň či postavení osob vůči 

panovníkovi, přičemž panovníkův ǧāh představoval nejvyšší možnou úroveň. Panovník ho 

měl od Boha a bylo to on, kdo ho mohl na zemi „udělovat“, tedy povýšit určité osoby do své 

blízkosti a tím jim zajistit ǧāh. Není potřebné na tomto místě uvádět celý Ibn Ḫaldūnův text, 

pouze bude poukázáno na nejdůležitější myšlenky. 

Především ǧāh je nutným vysvětlením existující společenské nerovnosti, kdy jedni 

musí pracovat pro druhé, a samotnou prací a nahromaděním majetku nelze dosáhnout 

vyššího ǧāhu, než je hodnota získaného majetku. Ti, kteří ǧāh mají a tedy mohou požívat 

                                                 
129 Ibidem, s. 140-141. 
130 IBN CHALDÚN. Čas království a říší: Mukaddima. Přeložil Ivan Hrbek. Praha, 1972, s. 357-363. 
131 Ibidem, s. 357. Srovnej IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-Raḥmān. Muqaddima Ibn Ḫaldūn. Taḥqīq Ḥāmid Aḥmad aṭ-
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určitých výhod z toho plynoucích, na tom budou vždy lépe než ti, kteří ǧāh postrádají. Tím 

si Ibn Ḫaldūn například vysvětloval postavení jednotlivých obchodníků. 

„Vysvětlili jsme dříve, že ǧāh je prospěšný majetku. Lidé za jeho držitelem přicházejí se svou 

prací a majetkem, aby se vyhnuli strádání a získali výhody.“ Podle Ibn Ḫaldūna je tak nutná 

vzájemná spolupráce lidí vyšších i nižších, přičemž nižší získávají prospěch a osoby mající 

ǧāh pak díky jejich práci nabývají jmění a velmi rychle bohatnou, finančně i mocensky.132 

  Ğāh je pak mezi lidi dle Ibn Ḫaldūna rozdělen různě, čímž jim Bůh vlastně zajistil 

přežití. Ibn Ḫaldūn tak ǧāh pokládal za určující faktor sociální nerovnosti v rámci islámské 

společnosti, která nejenže je nezbytná, ale je jediným správným naplněním lidské existence. 

Na tomto místě pak použil koránské verše ze súry Zlatých ozdob: „Zdaž oni jsou rozdělovateli 

milosrdenství Pána tvého? My rozdělujeme mezi ně živobytí jejich v životě pozemském: a povznášíme 

jedny nad druhé v různých stupních, aby vzíti si mohli někteří jiné do poddanství.“133 K tomu Ibn 

Ḫaldūn dodává následující: „Bylo objasněno, že ǧāh je mocí přinášející lidským bytostem jednat 

svobodně podle své vůle s těmi pod jejich nadvládou, ať už se svolením nebo bez, a ovládat je silou 

a převahou a umožnit jim vyhnout se věcem jim škodlivým a přinesl jim všeobecný prospěch ve 

spravedlivém uplatňování politických a náboženských předpisů a dalších jiných záměrů. Avšak 

prvotní záměr (výše zmíněné užívání ǧāhu) byl předmětem božské prozřetelnosti, jiný vstoupil do 

tohoto úmyslu, jako všechno zlo vstupující do božských záměrů, protože existence velkého dobra nelze 

dosáhnout bez existence zla kvůli jeho samotné podstatě.“134 Ten kdo má ǧāh, tedy může 

rozhodovat o tom, co je pro druhé prospěšné. Tím, že nejvyšším držitelem ǧāhu je panovník 

a ten ho rozděluje lidem dle svého uvážení, tak Ibn Ḫaldūn vlastně vysvětluje nutnost 

poslouchat určitou skupinu lidí, neboť tak je to správné a Bůh to ve svém prvotním záměru 

chtěl. A právě tato skupina lidí navzájem spojená ǧāhem představuje politickou elitu 

panovníka vymezenou v předchozích dvou podkapitolách. Její existence založená na ǧāhu 

                                                 
132 Ibidem, s. 471-472. 
133 Korán, súra 43/31. Překlad A. R. Nykl, s. 200. 
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byla v Maġribu a al-Andalusu chápána jako správná a především nezpochybnitelná. 

Dokladem jsou četná užití tohoto termínu mezi andaluskými a maġribskými autory, jak 

bude uvedeno níže. 

 Ibn Ḫaldūn dále stanovil, dle názoru autora této práce velmi přesně, společenskou 

pyramidu městské společnosti založenou právě na síle ǧāhu a jeho udělování jednou osobou 

jinému jedinci: „Ğāh je rozdělený mezi lidi a je mezi ně uspořádaný úroveň za úrovní. Dosahuje 

maximální možné míry u králů, nad nimiž již není nikoho. Nejnižší je u lidí, kteří si ani neškodí, ani 

nejsou ku prospěchu nikomu na své úrovni. Mezi nimi se pak nachází mnoho úrovní. To je moudrý 

plán boží v jeho stvoření lidstva, kterým se řídí jejich obživa a je jim umožněn jejich prospěch a 

zajištěno jejich přežití.“135 Dále Ibn Ḫaldūn dodává, jakým způsobem jsou na sobě jednotlivé 

skupiny závislé: „Každá třída lidské civilizace, z města nebo jejího okolí, má moc nad třídami pod 

sebou. Každý jedinec nižší třídy natahuje svou ruku k ǧāhu lidí, kteří jsou nad ním. Jeho prospěch se 

zvětšuje ovládáním toho, koho ovládá, do té míry, jaký prospěch mu přináší. Ğāh tímto způsobem 

působí mezi lidmi ve všech druzích živobytí, ať už uvolňujícím nebo omezujícím způsobem v souladu 

s třídou nebo postavením, v němž se jeho držitel nachází. A tak jestliže je ǧāh rozšiřujícím se, tak zisk 

vycházející z něho je totožný. Pokud by byl omezený a malý, tak je tomu obdobně.“136 Ğāh nejenže 

společnost rozděluje, zároveň v ní činí neustálou potřebu vytvářet mezilidské vztahy, hledat 

podporu případně ochranu. Jedni si tedy musí druhé zavazovat. To umožňovalo nejen 

vytváření určitých skupin, o něž se mohl někdo opírat, zároveň to umožňovalo obrovské 

majetkové a mocenské přesuny oběma směry. Ibn Ḫaldūn dále uvádí, že udílení ǧāhu 

znamená velké dobrodiní, avšak zároveň i vliv a moc. Lidé si tedy navzájem byli zavázáni, 

a tím mohla městská politická elita existovat i bez znaků klanové soudržnosti. Jinými slovy 

ǧāh přenesený do reality znamenal vznik obrovské klientelistické sítě nejen vládce, ale 

i významných příslušníků palácové elity, kteří sami získali velký ǧāh od panovníka. 

Průvodním jevem této klientelistické sítě byla úslužnost a lichocení, které je nutné.  

                                                 
135 Ibidem, s. 471. 
136 Ibidem, s. 473 
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 Dalším zajímavým jevem, který Ibn Ḫaldūn pokládal za doprovodný jev ǧāhu, byla 

jeho dědičnost, u některých pouze jmenovitá, u jiných trvalá. Pouze z dědictví předků však 

držitel ǧāhu žít nemohl, musel se dál snažit působit na lidi s vyšším ǧāhem. Spousta lidí 

znalých řemesel, či vzdělených zároveň žije z pocitu vlastní potřebnosti a není si vědoma, že 

jen to ji neudrží u jejího postavení. Tímto způsobem například přišel o svůj ǧāh granadský 

vezír Ibn al-Ḫaṭīb, který se odcizil panovníkovi, u něhož převážila jeho protistrana. Ğāh 

rovněž umožňuje velmi značné pohyby mezi jednotlivými společenskými vrstvami, jichž 

pro granadské elity najdeme též velmi mnoho.  

 Ğāh zároveň umožňoval vznik třenic mezi jednotlivými osobami v politické elitě. 

Polde Ibn Ḫaldūna za to mohou jejich charakterové vlastnosti. Dodává: 

 „Když dynastie dosáhne hranic své moci a nadvlády, královská rodina si činí výhradní nárok 

na královskou a vládní moc. Všichni ostatní ztratí naději na podíl na ní a mohou mít pouze nižší ǧāh 

než panovník, který je pod jeho kontrolou, a představují tak pro něho určitý druh služebníků. Když 

dynastie trvá dál a královská moc rozkvétá, ti, kdo vstupují do služeb panovníka, kdo se snaží mu 

přiblížit svou radou nebo kdo jsou přijati jako stoupenci díky svým schopnostem v některých 

významných záležitostech, všichni v jeho očích požívají stejného ǧāhu.“137 Tím tedy Ibn Ḫaldūn 

potvrzuje výše zmíněnou tezi o sultánské ḫāṣṣe. Panovník je ten, k němuž politická elita 

vzhlíží a na něhož se váže. Tím pojítkem je právě ǧāh. Snížení ǧāhu u některých osob ve 

vztahu k panovníkovi pak mohlo rovněž vést ke konfliktu. To byl například případ 

Muḥammada III., který upřednostnil Ibn al-Ḥakīma před ‛Atīqem Ibn al-Mawl, jehož ǧāh tím 

klesl. Ibn al-Mawl se tak rozhodl najít nového panovníka (Naṣra), jehož prostřednictvím se 

lichotkami dostal znovu na svou pozici a získal ztracený ǧāh. Z výše uvedených slov 

o rozkvětu dynastie se rovněž zdá, jako kdyby Ibn Ḫaldūn vypracoval tuto teorii na základě 

zkušeností v Granadě, protože téměř bez jakýchkoliv výjimek popisují tamní realitu. 

                                                 
137 IBN CHALDÚN. Čas, s. 362; IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-Raḥmān. Muqaddima, s. 474 
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Důkazem mohou být panovnické změny v Alhambře, jimiž mohlo rovněž dojít ke změně 

ǧāhu u některých osob a tedy struktuře politické elity. 

 Ibn Ḫaldūn svou kapitolu o ǧāhu končí velmi zajímavým pojednáním, jehož 

praktickou obdobu lze najít v granadských dějinách 15. století. „Nová generace dynastie, děti 

lidí, kteří provedli dynastii obtížemi a urovnali jí cestu, je již arogantní vzhledem k významným 

výsledkům dosaženým předky. Z toho důvodu se dívají na panovníka pohrdavě, spoléhají na svůj 

trvalý vliv a stávají se velmi povýšenými. To způsobí, že je pak panovník nenávidí a drží je stranou; 

opírá se nyní o ty své stoupence, kteří se nespoléhají na žádné minulé zásluhy a nenapadne je proto, 

aby byli povýšení a pyšní.“138 Jako kdyby nahlédl do jednání politických elit v 15. století, kdy 

došlo k postupnému převzetí moci těmito dalšími generacemi rodin, které pomáhaly 

přecházet těžkosti ve 14. století. Panovník, jak bude uvedeno v kapitole o vezírátu, pak 

hledal své stoupence mezi novými příslušníky palácové gardy a propuštěnců, jimiž se snažil 

čelit těmto starým elitám. Podle Ibn Ḫaldūna toto vede jedině k neustávajícím bojům, 

vzájemné nenávisti a končí zánikem dynastie, tedy přesně to, co se v Granadě stalo. 

 Ğāh, jehož zdrojem byl panovník a služby, které mu jednotliví lidé odváděli, vedlo 

k vytvoření toho, co granadští kronikáři nazývali ḫidma as-sultán a křesťanská historiografie 

jako „servidores del rey de Granada“. Navzájem se potřebovali, když však došlo k nějakým 

otřesům, mohlo dojít i ke konfliktům mezi jednotlivými členy. Sultánova ḫāṣṣa tak byli lidé 

ǧāhu. Ten ǧāh jim zůstával, byl dědičný a rovněž, jak bylo uvedeno výše, mohl sloužit 

k povýšení některých „prostých“ členů z panovníkova okolí. Případy Ibn Zamraka, syna 

chudého kováře, na místo nejvyššího vezíra, či otroků z emírových služebníků a stráže až do 

pozice emírových tchánů, hovoří samy za sebe. Panovník sám nemohl bez svých klientů 

existovat a ani oni bez něho. Ibn Ḫaldūnova teorie městských panovnických elit tak zcela 

vysvětluje bytí nasrovské Granady. Důkazem platnosti této teorie byla analýza termínu ǧāh 

v užití nejvýznamnějšího granadského autora, zároveň příslušníka nejvyšší panovnické 

                                                 
138 IBN CHALDÚN. Čas, s. 363; IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-Raḥmān. Muqaddima, s. 474-475. 
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ḫāṣṣy a jednoho z nejlepších znalců užití arabského jazyka své doby dvojvezíra Lisān ad-

Dīna Ibn al-Ḫaṭība. Pro tuto analýzu byla vybrána především jeho dílo al-Iḥāṭa fī aḫbār 

Ġarnāṭa, Iklīl az-zāhir, Tāǧ al-muḥallā,139 tedy jeho tři nejdůležitější dochované biografické 

slovníky. Ibn al-Ḫaṭīb byl rovněž zvolen, protože do svých knih jako jediný granadský autor 

zahrnul příslušníky politických a vojenských elit, kteří nepatřili mezi vzdělance či právníky. 

Byly prozkoumány všechny výskyty termínu ǧāh vyskytující se v textu a bylo zjištěno, že 

Ibn al-Ḫaṭīb chápal ǧāh ve zcela stejném smyslu, jako o něm hovořil Ibn Ḫaldūn a rovněž 

i další dva maġribští autoři, Ibn ‛Iḏārī a Ibn ‛Abd al-Malik, které Ibn al-Ḫaṭīb přebíral či 

citoval. Zároveň také byla potvrzena teze Manuely Marín, kterou však Ibn Ḫaldūn také 

uvádí, o propojenosti ǧāhu s majetkem a bohatstvím.  

 Nejprve se zaměřím na otázku ǧāhu vycházejícího od panovníka, jako jeho 

nejvyššího pozemského nositele, a podíváme se, jakým způsobem Ibn al-Ḫaṭīb chápal jeho 

udílení mezi lidi politické elity. Granadský vezír ǧāh jako postavení v blízkosti panovníka 

používal již v časech přednasrovské Granady, v zíríovském a almohadském období. Nejstarší 

zmínky pocházejí z 11. století, z doby panování zíríovské dynastie. Poprvé ho uvádí již 

u Bādīse a jeho židovských vezírů a kātibů z rodiny Ibn Naġrāly. Zdrojem mu v tomto 

případě byl Ibn ‛Iḏārī a Ibn Ḥajjān. Dalším zmíněným je kancléř Jūsufa Ibn Tašufīna. Dále 

o něm mluví u dvou kancléřů almohadských chalífů či guvernérů. Tyto části zároveň 

dokládají, že uvedené pojetí ǧāhu existovalo i u dalších autorů, protože zprávy jsou převzaté 

od dvou marrakéšských autorů Ibn ‛Abd al-Malika a Ibn ‛Iḏārīho.  

V případě zíríovců hovoří o tom, že „Bādīs popravil kancléře svého otce a vezíra Ibn 

Naġrālla al-Jahūdīho a provinční guvernéry z řad jejich komunity, kteří získali za Bādīsova otce ǧāh 

a chovali se arogantně vůči muslimům.“140 Druhým byl ‛Abd ar-Raḥmán b. Asbāṭ, kancléř Jūsufa 

                                                 
139 V těch se však k politickým elitám nachází pouze u severoafrického vezíra Ibn Ġafrūna ve spojení, že jeho 

ǧāh šel ruku v ruce s růstem jeho majetku. IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Rajḥāna al-kuttāb fī nuǧ‛a al-muntāb. 
Taḥqīq ‛Abd Allāh ‛Inān. al-Qāhira, 1981, vol II, s. 422. 

140 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 438. Při podrobném líčení vraždění pak Ibn al-Ḫaṭīb použil 
termín waǧāha, tj. synonymum ǧāhu, a hovořil ve stejném rámci, jako v citované složce. Původní Ibn 



 56 

Ibn Tašufīna. „Uvedl (emír Jūsuf Ibn Tašufīn) ho do úřadu kancléře, a tak získal to, čím si přál 

naplnit své ambice – ǧāh, majetek a věhlas.“141 Třetím je otázka Ibn al-Muwaġnīho,142 kancléře 

několika almohadských princů, který se dostal do Granady ve 12. století za panování 

tamního guvernéra Sajjida Abū Sa‛īda a později pracoval pro několik dalších princů.143 

U jednoho z nich „získal značnou přízeň pro příbuzenský svazek (ṣihr), který mezi nimi byl, až do té 

míry, že z něho získal nesmírný ǧāh a ohromné jmění.“144 Poslední výskyt z přednasrovského 

období je znovu založený na Ibn ‛Abd al-Malikovi a nachází se u Ibn ‛Ajjāše, kancléře 

a strážce pečeti almohadských chalífů po více než třicet let. „Pomáhalo si (při svém 

vystupování) majetkem, bohatstvím, přízní a ǧāhem získaným od ‛Abd al-Muminiovských princů.“145 

U všech tří případů tedy lze jasně vysledovat, že ǧāh pocházel od panovníků, případně osob 

z vládnoucí dynastie, a osobě, které byl udělen, zajistil velký majetek a značný vliv na chod 

událostí. U posledního případu pak Ibn al-Ḫaṭīb rovnou nazývá část kapitoly jako „jeho ǧāh“ 

a hovoří v ní o tom, jak díky svému ǧāhu konal velké skutky na almohadském dvoře, držel 

značnou moc a ovlivňoval i samotné chalífy.146 

 Obdobně tomu bylo i u politických osob z dob nasrovského emirátu. V tomto případě 

ho Ibn al-Ḫaṭīb použil u celé řady osob, ať už vezírů (např. Ibrāhīm Ibn ‛Abd al-Barr, Ibn al-

Mahrūq, Ibn Zamrak, Ibn al-Ḥakīm, Ibn Marzūq, Ibn al-Ḫaṭīb, ‛Atīq Ibn al-Mawl, wakīlů, 

kancléřů (Ibn aṣ-Ṣafwān, Muḥammad b. Ibrāhīm Ibn Dāwūd al-Himjarī, Ibn Riḍwān, Ibn 

                                                                                                                                                         
‛IḎārīho text je značně rozsáhlejší a k ǧāhu dodává rovněž majetek. IBN ‛IḎĀRĪ AL-MARRĀKUŠĪ. Al-Bajān al-

muġrib fī aḫbār al-Andalus wa-l-Maġrib. Ed. G. S. Colin - E. Lévi-Provencal. Bajrūt, 2009, vol. III, s. 264. Ibn al-
Ḫaṭīb pak termín ǧāh použil ještě v a‛māl al-a‛lām, když líčil osud židovské elity Zíríovců. Viz IBN AL-ḪAṬĪB, 
Lisān ad-Dīn. Ta’rīḫ,  s. 231. 

141 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. III, s. 523. 
142 Biografie viz Biblioteca de al-Andalus. Almería, 2006, vol. IV, s. 170-1. 
143 Připomeňme, že lokální guvernéři za almohadské dynastie pocházeli z ‛Abd al-Mu’minova rodu. 
144 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. II, s. 338. Ibn Abd al-Malik uvádí text o něco delší. Získal 

náklonnností (Iḫtiṣāṣ) Abū Ḥafṣe nesmírný ǧāh a ohromné bohatství. IBN ‛ABD AL-MALIK, Muḥammad. Aḏ-

ḏajl wa-t-takmila l-kitābaj al-mawṣūl wa aṣ-ṣila. Taḥqīq Iḥsān ‘Abbās. Bajrūt, 1973, vol. VI, s. 91. 
145 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. II, s. 482; IBN ‛ABD AL-MALIK, Muḥammad. Aḏ-ḏajl, vol. VI, s. 385. 
146 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. II, s. 483-4. Jeho biografie viz Biblioteca de al-Andalus. Almería, 2009, 

vol. II, s.462-8. 
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Ḫaldūn, ‛Abd al-Muhajmin, Ibn al-Ğajjāb, ‛Abd Allāh aš-Šarrāṭ), vojáků (Bakrūn Ibn al-Ašqar, 

Muslim b. Saī‛d at-Tinmalī, bratr Ibn al-Ḥakīma) či osobních lékařů (Ibn as-Sarrāǧ). 

 Pokud se podíváme v chronologické posloupnosti na případy jednotlivých nejvyšších 

vezírů, vidíme, že prvním, u něhož se změna ǧāhu vyskytuje, byl Abū ‛Abd Allāh Ibn al-

Ḥakīm. Všichni předchozí vezíři jsou popisováni jako příslušníci rodin pocházejících 

z vážených andaluských rodů. Ibn al-Ḫaṭīb ǧāh použil ve vztahu k následníku trůnu princi 

Muḥammadovi, budoucímu emírovi Muḥammadu III., za jehož vlády Ibn al-Ḥakīm získal 

nejvyšší moc.147 „Vámi vyrašily listy zahrady mých nadějí a Bůh nejvyšší je naplnil silou a získal 

jsem z vašich služeb ǧāh a ten je tím, co se získalo z jeho pokladnice.“148  

 Ibn al-Ḥakīmův vztah k budoucímu emírovi je všeobecně známý, avšak je 

přinejmenším zajímavé, že samotný dvojvezír  si uvědomoval, že za ǧāh a své postavení 

vděčil svému emírovi. V této souvislosti je na místě zmínit Ibn al-Ḥakīmova staršího bratra 

Abū Zakarīju Jaḥjā Ibn al-Ḥakīm, jehož biografie u jeho charakterových vlastností zmiňuje: 

„Širokých znalostí, věhlasný, značného ǧāhu, v souladu s islámem si zajišťuje živobytí.“ Tento 

rodinný ǧāh nepocházel od panovníka, avšak z pozice rodiny Ibn al-Ḥakīm v Rondě a její 

dlouhé a slavné historie.149 Ibn al-Ḫaṭīb dále pokračoval: „Když jeho bratr dvojvezír Abū ‛Abd 

Allāh Ibn al-Ḥakīm převzal vládu na granadském dvoře, jeho (Jaḥjā Ibn al-Ḥakīma) ǧāh byl povýšen, 

jeho moc narostla a jeho očekávání se znásobila, než ho zasáhlo soužení v den vraždy jeho bratra. 

Z této příčiny ztratil své jmění a to, co získal, ho při té strašlivé události opustilo. Usadil se ve 

vyhnanství ve Fezu pod ochranou a s penzí. Tam ho zastihla smrt na počátku šawwālu roku 710 (únor 

1311).“150 

                                                 
147 K nárustu ǧāhu IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol, II. s. 447. 
148 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. II, s. 460. Autorem úryvku je sám Ibn al-Ḥakīm. 
149 Rodina Ibn al-Ḥakīm pocházela ze vzdělanostní elity, několik jejích členů působilo jako lekáři. Bližší 

informace o původu IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Ta’rīḫ, s. 291-2. ALLOUCHE, I. S. La révolte del Banú Aškílúla 
contre le sultan nasríte Muḥammad II d’apres le Kitáb a’mál al-alam d’Ibn al-Hatíb, Hésperis XXV (1938), s. 
11. 

150 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. IV, s. 365. 
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 Tedy zajímavý doklad toho, jak dvojvezír Ibn al-Ḥakīm sám získal prostřednictvím 

bratra svůj ǧāh, myšlen ten výjimečný, ne lokální, od panovníka a po svém nástupu do 

funkce jediného vezíra se zasadil o vzestup ǧāhu svého bratra, který rovněž získal význačné 

postavení na granadském dvoře. Po zavraždění dvojvezíra však Jaḥjā Ibn al-Ḥakīm o nabyté 

postavení, tedy i o svůj ǧāh a nahromaděný majetek, přišel a z obav o svůj život se musel 

uchýlit do severoafrického vyhnanství. 

 Dalším vezírem, u kterého ǧāh vycházel z jeho postavení, byl ‛Atíq Ibn al-Mawl, vezír 

a původce panovnických aspirací emíra Naṣra. U něho se na rozdíl od předchozího vezíra 

o získání ǧāhu nic neuvádí, protože postavení rodiny Ibn al-Mawl a hodnota jeho ǧāhu byla 

na nejvyšší úrovni již od časů prvního nasrovského emíra a díky rodinným vazbám na 

nasrovskou dynastii.151 U něho však Ibn al-Ḫaṭīb uvádí, že „ǧāh jemu a jeho rodině byl navrácen. 

Nicméně o něj znovu přišel a nakonec zemřel ve vyhnanství.“152 Ibn al-Ḫaṭīb zde narážel na 

okolnosti jeho nuceného exilu a později znovunabytí postavení po mnohých peripetiích 

v severní Africe, v Kastilii i v Granadě za vezírování jeho syna. 

 Dalším vezírem, u něhož ǧāh souvisel s výkonem funkcí a úřadů pro nasrovského 

emíra, byl Muḥammad Ibn al-Maḥrūq. U něho se Ibn al-Ḫaṭīb vyjádřil následovně: „Byl 

povýšen do úřadu wakīla, a tak mu pomohl čas a získal značný ǧāh a zmocnil se rozsáhlého majeteku 

a rozsáhlé půdy.“153 Jeho ǧāh byl takový, že po násilné smrti emíra Ismā‛īla I. opanoval situaci 

v Alhambře, zlikvidoval téměř všechny své mocenské protivníky, stal se regentem 

nedospělého emíra Muḥammada IV. a byl faktickým vládcem Granady. V této souvislosti Ibn 

al-Ḫaṭīb použil ǧāh ve vztahu k jeho osobě  a budoucímu vezírovi Ibráhímu Ibn ‛Abd al-Barr. 

V biografii tohoto zámožného granadského magnáta, obchodníka a odírače prostých 

i bohatých lidí zmiňuje, že „...se zahalil do pláště Ibn al-Maḥrūqova ǧāhu...“154 Tedy, že Ibn al-

                                                 
151 K této problematice viz níže. 
152 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. IV, s. 60-61. 
153 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. II, s. 136-137. 
154 Kromě toho došlo mezi oběma rodinami k manželskému sňatku, IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I. 

s. 323-324. 
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Maḥrūq za časů svého vlastního panování mohl rovněž udělit ǧāh, podobně jako ve výše 

zmíněných případech panovník a zároveň, že bylo možné se za tímto účelem na něho 

obrátit.155 Právě takovýto ǧāh zřejmě umožnil Ibn ‛Abd al-Barrovi dělat jeho levárny 

a vykořisťovat obyvatele Granady. V případě obou osob se rovněž znovu objevuje úzké 

propojení nabytí ǧāhu a majetku. Ibn ‛Abd al-Barr ho už měl a dokázal rozmnožit.156 Ibn al-

Maḥrūq si teprve nabytím ǧāhu přišel na značný majetek, o který asi jeho rodina přišla po 

jeho zavraždění. Naopak Ibn ‛Abd al-Barr, který své jmění nabyl před Ibn al-Maḥrūqovou 

ochranou, si své postavení přes všechny otřesy v Granadě udržel a zemřel přirozenou smrtí 

až v padesátých letech 14. století stár více než sedmdesát let. 

 Poslední tři granadské vezíry, u nichž ǧāh figuruje v pramenném materiálu, 

představuje trojice vezírů-kancléřů Ibn al-Ğajjāb, Ibn al-Ḫaṭīb a Ibn Zamrak. U prvního 

z nich použil Ibn al-Ḫaṭīb ǧāh následujícím způsobem: „Psal pro nasrovskou dynastii okolo 

padesáti let nebo i o něco více, pevného ǧāhu, vysokého postavení a nesmírného věhlasu.“157 Zároveň 

dodává, že mu vděčil za všechno, za vzdělání i uvedení do postavení na dvoře.158 Abū al-

Hasan ‛Alī Ibn al- Ğajjāb se skutečně těšil takovému ǧāhu, že ho žádný otřes v Granadě 

během jeho dlouhého a plodného života nezasáhl a působil ve funkcích přes padesát let. 

Jeho ǧāh nepochybně vycházel z panovnických potřeb „loajálního“ písaře dynastie, jehož 

odborné znalosti neměly v Granadě jemu rovného. Právě pod ochranou tohoto ǧāhu mohla 

vyrůst některá esa nasrovských technokratů, jako Ibn al-Ḫaṭīb, rovněž ochránil i potomky 

Ibn al-Ḥakīma. 

O tom, že tato funkce ochrany a patronace ǧāhem obecně existovala, pak svědčí 

i příklady jeho nástupců Ibn al-Ḫaṭība159 a Ibn Zamraka. V Ihátě je citován dopis, který Ibn 

Zamrak psal svému učiteli a hovoří k němu následujícími slovy: „Otče mých vědomostí, můj 
                                                 
155 V reálu musela být situace o něco složitější. Oba se potřebovali navzájem. 
156 U žádného jiného člověka granadských dějin se nedočteme o podobných charakteristikách bohatství, jako u 

Ibn ‛Abd al-Barra. Jeho movitý a nemovitý majetek musel dosahovat skutečně obrovských rozměrů. 
157 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. IV, s. 126. 
158 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. IV, s. 126-127. 
159 Viz výše. 
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dobrodinče, vychovateli mého ǧāhu...“160 Jinými slovy, Ibn Zamrak si byl vědom toho, že ǧāh, 

který v té době měl, pocházel od dvojvezíra. Bez této přízně, kterou mu poskytoval, a místa 

ve své blízkosti, by se talentovaný syn kováře z al-Bajjázín nikdy do své pozice na 

granadském dvoře nemohl dostat.  O tom, že Ibn Zamrak skutečně v ǧāhu vděčil za všechno 

Ibn al-Ḫaṭībovi, hovořil i dvojvezírův syn ‛Alī.161 Ibn Zamrakem se vyčerpaly granadské 

případy vezírů, uvedené u Ibn al-Ḫaṭība. I přes absenci obdobně bohatých pramenů lze ǧāh 

v obdobných souvislostech doložit i v 15. století. I v té době jednotliví vezíři mohli význam 

svého ǧāhu přenášet na jiné osoby, které jim mohly lichotit, případně si jejich 

prostřednictvím snažily zajistit lepší postavení. Básník a literát ‛Abd al-Karīm al-Qajsī al-

Basṭī tak například v básni adresované nejvyššímu vezírovi Ibráhímu Ibn ‛Abd al-Barr 

(v úřadu asi 1431-1452) tak psal přímo o tom, že „láskou Ibn ‛Abd al-Barrovou, od té doby, co jsem 

ji zasel ve svém srdci, trhal jsem z mého stromu velikost a ǧāh.“162 Autor anonymní granadské 

kroniky o pádu Granady zase hovořil o tom, že v určitý čas již kapitulovaný emír 

Muhammad XI. ztratil veškerý ǧāh u Fernanda Aragonského a tím ztratil své postavení 

a výhody.163 

 Ibn al-Ḫaṭīb pak o ǧāhu hovoří rovněž u několika maġribských vysokých hodnostářů, 

např. Ibn Marzūqa164 či Ibn aṣ-Ṣafwāna.165 Chápání ǧāhu a jeho použití je u nich stejné, jako 

ve výše zmíněných případech. Došlo k tomu, že vezíři získali od panovníka ǧāh, díky němu 

majetek a mohli ho dále udělovat dalším osobám s „nižším“ ǧāhem. Potvrzují tedy teorii Ibn 

Ḫaldūna ve všech aspektech, včetně tvorby jakéhosi klientelistického systému vzájemné 

vděčnosti. 

                                                 
160 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. II, s. 313. 
161 AL-MAQQARĪ AT-TILIMSĀNĪ, Aḥmad. Nafḥ,  vol. VII, s. 160-161. 
162 Dīwān ‛Abd al-Karīm al-Qajsī al-Andalusī. Taḥqīq Ğuma‛a Šajḫa – Muḥammad al-Hādī aṭ-Ṭarābulusī. Tūnis, 

1988.  Báseň 75 adresovaná Ibrāhīmu Ibn ‛Abd al-Barr, s. 173. 
163 Āchar ajjām, s.98. 
164 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. III, s. 75-76, 87an. 
165 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 247. 



 61 

 Výskyt ǧāhu se však u Ibn al-Ḫaṭība neomezil pouze na osoby v úřadu vezíra, ale i na 

další jedince u dvora, vojáky, kancléře a jiné osoby. Vztah vojáků či jiných členů 

pořádkového aparátu uvedl kromě výše zmiňovaného Ibn al-Ḥakīmova bratra u qā’ida 

Bakrūna Ibn al-Ašqar,166 Muslima b. Sa‛īd at-Tinmalī167 a šajḫa al-ġuzā několika granadských 

emírů Jaḥjā b. ‛Umar Ibn ‛Abd al-Ḥaqq. Bakrún byl příslušníkem andaluské vojenské elity. 

Jeho ǧāh charakterizoval Ibn al-Ḫaṭīb na základě doslovného líčení granadského soudce 

a pamětník kātiba Ibn Šibrīna: „Měl mezi klienty dynastie významné místo a značný ǧāh, poté se od 

něho štěstěna odvrátila.“168 Muslim patřil ke granadské policii. Získal nejprve nižší ǧāh svými 

pořádkovými službami, posléze si ho všiml granadský emír a jeho ǧāh tím narostl: „Objevil se 

za vlády sultána emíra muslimů, druhého nasrovského emíra a měl mnoho pravomocí. Svěřil mu 

pozici dozorčího („policisty“) jeho stav se zlepšil, jeho ǧāh ohromně narostl pro jeho striktnost 

a rozhodnutí. Přišlo jeho pouto k sultánovi, postoupil mezi služebníky, získal mnoho útcty a nabyl 

nemovitý majetek. Poté se přiženil do vznešené rodiny.“169 

 U šajḫa al-ġuzát Jaḥjā b. ‛Umar Ibn ‛Abd al-Ḥaqq líčil Ibn al-Ḫaṭīb okolnosti jeho 

útěku z Granady po převratu roku 1360, kdy pronásledován prchl nejprve do křesťanských 

zemí a posléze se vydal do Maġribu za dalšími představiteli andaluské elity v emigraci. Tam 

„...byla rozpoznána důstojnost jeho osoby. Poté co Bůh uvedl zpět sultána jeho vládce (tj. 

Muḥammada V.), navrátilo se tomu muži důstojné postavení do nejvyšší míry v ǧāhu a prestiži.“170 

Jeho znovunabyté místo v blízkosti panovníka dlouho nevydrželo. Již v červnu roku 1363 ho 

sultán společně s jeho synem uvěznil a nechal ho odvézt do Almuňécaru, kde byl uvržen do 

podzemních kobek. Tím ho „zbavil značného ǧāhu a velké moci a postihlo ho obrovské neštěstí.“171 

 U všech třech osob tedy jejich ǧāh souvisel s panovníkem, přičemž nižší úrovně bylo 

možné dosáhnout i bez jeho pomoci. Teprve panovníkova přízeň však zaručila Muslimovi 
                                                 
166 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 443. 
167 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. III, s. 330. 
168 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s . 443-444. 
169 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. III, s. 330. 
170 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 371. 
171 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 155. 
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přijetí mezi nejvyšší granadskou elitu a dokonce se tento muž pocházející z Ibn Tūmartova 

působiště v Tinmalu přiženil mezi tyto „vznešené rody“. Zároveň pokud došlo k nějakým 

konfliktům, mohli o ǧāh přijít nebo jim mohl být navrácen. U všech třech je však jasné, že 

samotné jejich osobní kvality nestačily, aby trvale patřili mezi nejvyšší elitu. Rovněž je 

znovu patrná spojitost ǧāhu s nabytím nemovitého majetku a získáním moci. 

 Ğāh se dále vyskytuje u několika osob z panovníkova okolí či sultánské kanceláře. 

Zvláštní kapitolu pak představuje ǧāh u osob z právnického a vzdělanostního prostředí, 

který vycházel z jejich věhlasu a pozice v rámci islámské společnosti.172 Z osob v okruhu 

nasrovských emírů zmínil Ibn al-Ḫaṭīb Muḥammada b. Ibrāhīm Ibn as-Sarrāǧ, osobního 

lékaře Muḥammada II. U něho uvádí, že „získal značný díl sultánského ǧāhu.“173 Jeho 

postavení v paláci bylo tak významné, že neváhal hovořit nahlas o tom, že Muḥammada II. 

otrávil jeho syn a nový emír Muḥammad III. Dalším byl učenec a komentátor koránu 

Muḥammad b. ‛Alī al-Balansí, který působil v politických funkcých za vlády Muḥammada 

VI.: „Měl úzké vazby na uzurpátora dynastie (Muḥammad VI.), pomohl mu ǧāhem a pracoval jako 

kontrolor trhů, poté byl jmenovaný poslem k marockému králi.“174 Toto použití se liší od 

předchozích v několika aspektech. Panovník si zde pomáhal ǧāhem uznávaného právníka, 

avšak je nutné na celou pasáž pohlížet myšlenkovým vnímáním Ibn al-Ḫaṭība, který  

Muḥammada VI. neuznával a ve všech svých dílech očerňoval. I zde tomu není jinak, 

panovníkův ǧāh je tak z hlediska Ibn al-Ḫaṭība nedostatečný, a tak je nutné zdůraznit, kdo 

jsou ti dobří, jako zde zmíněný Muḥammad b. ‛Alī a kdo ti špatní, tj. Muḥammad VI.175 

 Poslední případy nabytí ǧāhu či vztahu z něho plynoucího vůči sultánům či 

následníkům trůnu se týkají několika kātibů nasrovské dynastie. Prvním z nich je ‛Abd Allāh 

b. Muḥammad aš-Šarrāṭ. O tomto rodáku z Malagy se dozvíme, že „byl pozván do kanceláře na 
                                                 
172 Této otázce se v Granadě zatím nikdo nevěnoval. Ke starším období pouze Manuela Marín ve svém výše 

citovaném článku. 
173 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. II, s. 160. 
174 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. III, s. 39. 
175 Srv. s charakterem ǧāhu u Muḥammada b. Qāsima b. Aḥmad b. Ibrāhīm, muḥtasiba v Malaze, IBN AL-ḪAṬĪB, 

Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa,  vol. III, s. 196. 
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sultánském dvoře a sblížil se s následníkem trůnu (budoucí Muḥammad III.). Byly mu svěřovány 

úkoly jen nejvýznamnější povahy, jeho rostlina rostla a jeho ǧāh se splétal.“176 Ğāh zde znovu 

vycházel od budoucího panovníka a znamenal společenský vzestup dané osoby. 

V podobných intencích se Ibn al-Ḫaṭīb vyjadřuje u dalšího člena sultánské kanceláře 

Muḥammada b. Quṭby ad-Dūsīho.177 

 Ğāh v pojetí Ibn al-Ḫaṭība a dalších dobových autorů, které přímo citoval nebo se 

nám přímo dochovali (Ibn ‛Iḏārī, Ibn ‛Abd al-Malik, Ibn Šibrīn atd.), byl chápán přesně ve 

smyslu, v jakém ho definoval ve své předmluvě Ibn Ḫaldūn. Na jeho nejvyšší úrovni, a tedy 

maximálním držitelem ǧāhu na zemi, vyjma proroka Muḥammada, byl panovník. On měl 

možnost udělovat ho, případně povyšovat lidi mající už určitý nižší ǧāh do vyšší úrovně. 

Podobně mohli lidé s vysokým nebo s vyšším ǧāhem z panovníkova okolí povyšovat jiné lidi. 

Docházelo tedy ke tvorbě mocenské pyramidy založené na klientelismu a vzájemné 

vděčnosti a nutnosti opory a pomoci. Na vrcholu této pyramidy stály politické elity jako tzv. 

ahl al-ǧāh. O existenci této skupiny hovoří i granadský soudce al-Bunnāhī ve svém díle al-

Marqaba al-‛uljā. Ve dvou biografiích, z nichž jedna patří soudci Ibn Mas‛ūdovi, bratrovi 

nejvyššího vezíra emíra Ismā‛īla I., hovoří tom, jak byli daní soudci přísní právě na tento „lid 

ǧāhu“.178 Ke stejné skutečnosti se pak vyjadřovaly rovněž dva autoři, kteří pracovali s dnes 

ztracenými biografiemi nejvyššího soudce. Ibn al-Qāḍī uvádí, že Ibn Mas‛ūd vládl tvrdou 

rukou vůči lidem ǧāhu179 a Ibn Ḥaǧar ho označil, že jeho rozhodnutí se vyznačovala velkou 

tvrdostí vůči lidem ǧāhu.180 Dané pasáže by mimo jiné nepřímo nasvědčovaly, že mezi touto 

vrstvou společnosti striktní dodržování islámských předpisů nebylo obecným pravidlem. 

                                                 
176 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. III, s. 441. 
177 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. II, s. 253. 
178 IBN AL-ḤASAN AL-BUNNĀHĪ, Abū al-Ḥasan. Ta’rīḫ quḍāt al-Andalus: Kitāb al-marqaba al-‛uljā fī man jastaḥiqq al-

qaḍā‘ wa-l-fitjā. Taḥqīq E. Lévi-Provencal. Bajrūt, 1983, s. 129, s. 139. 
179 IBN AL-QĀḌĪ AL-MIKNĀSĪ, Aḥmad. Durra al-hiǧāl fī ġurra asmā’ ar-riǧāl. Taḥqīq Muṣṭafā ‛Abd al-Qādir ‛Aṭā. 

Bajrūt, 2002, s. 446. 
180 IBN ḤAĞAR AL-‛ASQALĀNĪ, Aḥmad. Ad-durar al-kāmina fī a‛jān al-mi’a aṯ-ṯāmina. Bajrūt, 1993, vol. IV, s. 428-

429. 
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 V souladu s Ibn Ḫaldūnem, ǧāh rovněž podnítil dědičné vytvoření této vrstvy 

a způsobil vznik toho, co historiografie nazývá „velké granadské rodiny“. Z biografie 

Muslima at-Tinmalího vychází na povrch, že jakmile panovník povýšil jeho ǧāh, byl hoden 

toho přiženit se mezi tzv. „nabīh al-bujūtāt“ a tím dokončit své začlenění mezi lidi ǧāhu. 

Tento lid ǧāhu tak ve své podstatě představoval granadskou panovnickou šlechtu, tak byly 

tyto osoby chápány na druhé straně hranice. Ğāh tedy přecházel na další jedince 

a postavení rodiny, pokud nedošlo k otřesům, zůstávalo zachováno. Nutno ještě podotknout, 

že lid ǧāhu, přinejmenším v době pokryté Ibn al-Ḫaṭībem, byl velmi otevřený jak směrem 

dovnitř (nabytí ǧāhu), tak ven (ztráta ǧāhu). Další neméně významnou podstatou věci byla 

otázka propojení ǧāhu a majetku. Ze všech výskytů pouze dva jsou vedeni jako velcí boháči 

před získáním ǧāhu a postaveni blízko panovníka. V ostatních případech získání ǧāhu 

provázelo nabytí značného movitého a nemovitého majetku. Došlo tedy ke spojení 

politického a hospodářského vlivu v rukách „ahl al-ǧāh“ v praxi, podobně jak o tom 

teoretizoval Ibn Ḫaldūn. Jelikož  majetkové poměry některých členů elity – lidí ǧāhu – jsou 

přinejmenším částečně známé, je zajímavé podívat se, jakým způsobem tento vztah 

majetek-ǧāh fungoval. 

 

1.5 Politické a vojenské elity a majetkové poměry 

    

 Na rozdíl od jiných říší arabsko-islámského západu lze pro Granadský emirát získat 

alespoň částečnou, i když v mnoha aspektech spíše útržkovitou, představu o majetkových 

poměrech politických elit. Ke 13. století nedisponujeme žádným přímým pramenným 

materiálem, pro století 14. již nějaký materiál dochovaný máme. Nejvíce informací 

o majetkových poměrech máme k 15. století, kdy disponujeme značným listinným 

korpusem, i když ve vztahu k politickým elitám je jeho použití omezené. Prozkoumání nebo 

přinejmenším nástin majetkových poměrů granadských politických elit, především 
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nejvyšších vezírů, tak představuje skutečný rébus, který není snadné vyluštit. V předchozí 

podkapitole byla stanovena spojitost mezi ǧāhem a majetkem. At-Tinmalí tak například 

prostřednictvím ǧāhu nabyl rovněž značného majetku. Klíčovou otázkou tedy bude, zda 

k nabytí majetku docházelo před nebo po získání ǧāhu a do jaké míry, a tím spojení 

mocenských výhod s majetkovými. První osobou, u které lze jasně ukázat, že po nabytí ǧāhu 

a postavení na granadském dvoře nabyla rovněž značné bohatství, byl dvojvezír Ibn al-

Ḥakīm. Tento badateli adorovaný, nicméně ve skutečnosti velice rozporuplný absolutní 

vládce Granady, získal za své vlády značné množství movitého i nemovitého majetku. O jeho 

rozsahu se dozvíme díky okolnostem převratu, při kterém byl zlynčován, zavražděn a jeho 

majetek zplundrován, včetně velmi ceněné a rozsáhlé knihovny. V biografii pozdějšího 

wakīla Ismā‛īla I. a vezíra Muḥammada IV. Ibn al-Maḥrūqa se dochovala informace o tom, že 

byl pověřený zpracovat soupis všech ukradených cenností, a že dokázal získat některé 

drahocenné kusy nábytku zpět do sultánského paláce. Z hlediska nemovitých majetků Ibn 

al-Ḥakīm vlastnil několik paláců na předměstí al-Faḫḫārīn. Jednalo se s největší 

pravděpodobností o rozsáhlé stavby, které si nechal dvojvezír sám postavit. Roku 1350 byly 

známé jako hakamovské paláce.181 To jasně hovoří pro značné jmění, které vezír Ibn al-

Ḥakīm získal po ovládnutí Granady, případně částečně již po svém příchodu do města jako 

mladý, ne však zcela chudý písař, který se právě vrátil z velké pouti. 

 U již zmíněného Ibn al-Maḥrūqa se dozvíme, že získal rovněž značný majetek 

v sultánských službách. Oproti tomu jeho příbuzný Ibn ‛Abd al-Barr představuje jedinou 

jasně zdokumentovanou osobu granadských politických elit 14. století, která nabyla 

značného majetku před svým působením v úřadu vezíra. Jeho značnou část získal 

nemovitým vlastnictvím, obchodem s vybranými komoditami a rovněž dosti drastickými 

spekulacemi v obchodu s obilím v Granadě, který zcela ovládl a neváhal kvůli vlastnímu 

                                                 
181 VELÁZQUEZ BASANTA, Fernando Nicolás. El alcázar del Nayd y el palacio de los Alijares, Miscelánea de 

Estudios Árabes y Hebraicos 60 (2011), s. 323-324. 
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zisku nechat hladovět město.182 Otázkou však je, zda přinejmenším část jeho nemovitého 

majetku nebyla nějakým způsobem spojena s jeho otcem Faraǧem Ibn ‛Abd al-Barr. Ten ho 

mohl nabýt za svého působení za vlády Muḥammada II., kdy působil jako jeho quhrumán.183 

 Ze 14. století se pak další doklady vážou k osobě Ibn al-Ḫaṭība, který vlastnil 

přinejmenším část zahrad a pozemků u nejkrásnějšího a nejslavnějšího granadského 

vodního zdroje ‛Ajn ad-dam‛.184 Ve stejných místech vlastnil i území qā’id z klientů 

granadského sultána Muḥammada V., 185 Ibn al-Ḫaṭīb byl velice hamižný člověk a finanční 

pohnutky do značné míry ovládaly období jeho samostatného vezírátu a za svého vezírátu 

nabyl značný majetek.186  Značný majetek také vlastnil jiný vezír Muḥammada V. ‛Alī Ibn 

Kumāša.187 

 Podrobnější informace k majetku máme pro 15. století. Víme, že tři renegátští vezíři, 

Riḍwān, Abū as-Surūr Mufarriǧ a Riḍwān Banniġaš nabyli za svého působení v úřadu 

nejvyššího vezíra značný majetek, přešel na jejich potomky a v případech rodin Banniġaš 

a Mufarriǧ dosáhl značné rozlohy a dal základ jejich osobnímu panství. Rodina Mufarriǧ 

vlastnila značný majetek, o jehož rozměrech podávají svědectví dokumenty o jeho prodeji 

                                                 
182 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 322-323. 
183 Ibidem, s. 322. 
184 Jeho krásu popsal i cestoval Ibn Baṭṭūṭa: Miesto  obklopujú sady, záhrady, lúky, zámky a vinice. K najkrajším 

miestam patrí Prameňs sĺz (‛Ajn ad-dam‘). Je to hora pokrytá sadmi, záhradami, a jej kráse sa nič nevyrovná. 
IBN BATTÚTA, Muḥammad Ibn Abdalláh. Cesty po Afrike, Ázii e Európe v rokoch, 1325 – 1354. Bratislava, 2009, 
s. 359. 

185 ÁLVAREZ DE MORALES, Camilo – JIMÉNEZ, ALARCÓN, Margarita. Pleitos de agua en Granada en tiempos de 
Carlos V. Coleccón de escrituras romanceadas, in Carlos V. Los moriscos y el islam.  Coordinadora María Jesús 
Rubiera Mata. Alicante, 2004, s. 69; ESPINAR MORENO, Manuel. Escrituras árabes romanceadas sobre la 
Acequia de Aindamar (siglos XIV-XVI). Sharq al-Andalus 10-11 (1993-1994), doc. 1, s. 358-359. 

186 ABBĀDĪ, Ahmad Mujtár al-. Los móviles económicos en la vida de Ibn al-Jaṭīb, al-Andalus XX (1955), s. 214-
221. Vlastnil například dům hodný ubytování nasrovských princů v tzv. ulici princů v Granadě. IBN AL-
ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Nufāḍa al-ǧirāb fī ‛Ulāla al-iġtirāb. Taḥqīq Aḥmad Muḫtār al-‛Abbādí. al-Qāhira, b.d., s.  14. 

187 OSORIO PEREZ, Maria Jose – DE SANTIAGO SIMON, Emilo. Documentos arabigo-granadinos romanceados. 
Granada, 1986, doc. I, s. 9-10. Daný soubor dokumentů, z nichž část se váže ke 14. a část k 15. století, uvádí 
velmi mnoho qá’idů a vezírů. Jejich zařazení a hlavně to, kdy a jak nabyli majetku, je však při absenci dalších 
pramenů nemožné. 
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po pádu Granady, o prodeji sousedních parcel188, případně spory mezi kastilskými šlechtici 

a panovníky, zda daný majetek skutečně patřil rodině Mufarriǧ nebo byl rozkraden 

z vlastnictví nasrovských sultánů při velkých prodejích za časů emíra Sada. Rozsah 

vlastnictví rodiny Banniġaš (Venegas) dokládají dokumenty o jeho prodeji příbuzným 

z křesťanské větve Venegasů z Luque. Obdobně jako Mufarriǧové vlastnili v Granadě několik 

domů, podíly na vesnicích a zemědělské polnosti.189 U všech tedy nabytí postavení a ǧāhu 

znamenalo základ pro vybudování silných hospodářských pozic jednotlivých rodin. 

 Pro období posledních padesáti let existence Granadského emirátu je pak informací 

nejvíce, z hlediska výše zmíněného kritéria nabytí je však jejich interpretace nejsložitější. 

Informace pocházející z několika zdrojů hovoří o rozprodávání sultánského majetku za 

podmínek, které bychom v rámci českého prostředí mohli nazvat vytunelováním 

nemovitého vlastnictví panovníků a jeho legálním převodem přes prostředníky na rodiny 

granadské politické elity.190 Obrovské rozměry těchto majetkových převodů, které byly 

příčinou několika převratů, politických vražd, poprav a občanských válek, pomohly doložit 

kastilské záznamy z období po obsazení Granady. Tehdy totiž docházelo na základě 

uzavřené kapitulační smlouvy k prodejům nemovitých majetků s tím, že majetek 

granadských sultánů musel být nejdříve nabídnut Kastilské koruně, majetek jednotlivých 

granadských obyvatel pak mohl zakoupit kdokoliv. Klíčová byla otázka, zda do toho 

započítat i majetek zabavený emírem Abū al-Ḥasanem ‛Alīm jednotlivým členům granadské 

elity, kteří ho koupili v „časech nouze“. Právě díky tomu vyšel najevo obrovský rozměr 

                                                 
188 MOLINA LOPEZ, Emilio – JIMÉNEZ MATA, María Carmen. La propiedad de la tierra en la Vega de Granada 

a finales del siglo XV. El Caso de Alitaje, Anaquel de Estudios árabes 12 (2001), doc. 28 a 29, s. 477-479. 
189 DE LA TORRE, Antonio. Unos documentos de 1490 sobre Abulcásim Venegas, Alguacil de Granada, Boletin de 

la Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Cordoba XII/38 (1933), s. 5-22. 
190 PALENCIA, Alonso de. Cuarta década. Traducción por José López de Toro II. Madrid, 1974, s. 181. 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, s. 15, PEINADO SANTELLA, Rafael. El patrimonio real nazarí y la exquisitez defraudatoria de los 
"principales" castellanos, in Rafael G. Peinado Santaella. Aristócratas nazaríes y principales castellanos. Malaga, 
2008, s. 216-217.  



 68 

těchto majetkových změn ve směru ke granadské politické elitě.191 Rovněž majetkové 

poměry byly jedním z hlavních důvodů rozepří v 15. století, kde se podle pramenů zdá, že 

k závěrečnému střetu došlo právě z toho důvodu, že již nebylo kde brát, a tak jedinou 

možností byl střet právě mezi elitou či dokonce v rámci jednotlivých rodin, jak dokládá 

příklad velkých pozemkových vlastníků z vojensko-politické elity z rodu al-Qabṣānī.192 

 I když na základě předchozího nástinu a již uskutečněného výzkumu nelze dělat 

definitivní závěr, přinejmenším větší část příslušníků granadských politických elit, a to 

nejen renegátů, spojila svůj mocenský vzestup rovněž se získáním majetku, který se pak stal 

základem dědičných teritoriálních panství a společně s dědičností ǧāhu přispěl, dle mého 

názoru, k tomu, že granadská politická elita získala rysy podobné křesťanské šlechtě. 

Ve své první knize jsem citoval historika Miguela Angela Ladero Quesada, jehož 

shrnutí pohledu na elity jsem v té době považoval za nejlépe vystihující skutečnou podstatu 

granadské politické elity.193 Na základě výše zmíněného je nutné jeho závěry částečně 

modifikovat. Granadská „aristokracie“ (rozuměj politická elita) byla stabilní nejen ve století 

15., ale už od 14. století. Její postavení nebylo funkční, ale vycházelo z ǧāhu panovníka 

a klientelistických struktur nasrovského dvora, který právě systém ǧāhu spoluvytvářel. 

Příjmy pocházející z výkonu funkcí nejsou doloženy a elita majetek nabývala převážně díky 

                                                 
191 Majetek granadských sultánů se dělil na tři druhy: sulṭānīja (cultanía), ḥawwála (hagüela) a tawqī’a. 

Všechny tři přešly do rukou Kastilské koruny ve značně zmenšeném počtu. Podle granadského historika 
byly zpronevěřeny. Blíže viz PEINADO SANTELLA, Rafael. El patrimonio real nazarí y la exquisitez 
defraudatoria de los "principales" castellanos, in Rafael G. Peinado Santaella. Aristócratas nazaríes y principales 

castellanos. Malaga, 2008, s. 215. Shrnující pohled na informace, které poskytuje dochovaný pramenný 
materiál, představuje studie Emilia Moliny Lópeze a Maríe Carmen Jiménez Mata. MOLINA LOPEZ, Emilio – 
JIMÉNEZ MATA, María Carmen. Documentos árabes y el patrimonio real nazarí, in Nuria Martínez de Castilla 
(ed.). Documentos y manuscritos árabes del occidente musulmán medieval. Madrid, 2010, s. 225-248. 

192 V rámci této rodiny došlo během granadské války k účasti vraždění jedné její větve za pomoci druhé. Je to 
jeden z mála dokladů, který by mohl dokládat i rozklad poslední existující struktury v rámci nasrovské 
Granady – rodiny. K této rodině dosud nejlépe PEINADO SANTAELLA, Rafael. Los Banú al-Qabšaní: un linaje 
de la aristocracia nazarí, Historia, Instituciones, Documentos 20 (1993), s. 313–353. 

193 LADERO QUESADA, Miguel Ángel. Granada, s. 94. „Granadská aristokracie byla funkční, zastávala 

vojenské,náboženské a administrativní pozice a z nich, stejně jako z vlastnictví půdy, získávala své příjmy. Tedy pokud 

emíři považovali za nutné je často udělovat členům stejný chrodů nebo význačných rodin, bylo to díky jejich dosažené 

moci, takže i bez feudálního zřízení získala granadská aristokracie značnou stabilitu, přinejmenším v 15. století.“ 
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získané moci a postavení a z něho měla zřejmě i své hospodářské příjmy. Jednou nabytý ǧāh, 

tedy postavení v rámci granadské elity, byl dědičný a společně s nemovitým majetkem byl 

příčinou přechodu politické elity ke zřízení podobnému šlechtickému na druhé straně 

hranice a hierarchistické klientelistické struktuře. Dokud byl panovníkův ǧāh silný, 

udělování úřadu vycházelo z jeho vůle, když byl však zastíněn elitou, situace se otočila 

a právě elita neboli lid ǧāhu rozhodoval o chodu Granady. 
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2. Rodina Ibn al-Aḥmar ve skladbě granadské elity 

 

2.1 Postavení panovníka 

 

Granadský panovník měl zcela výlučné postavení v rámci granadské elity, které 

vycházelo z jeho nejvyšší možné pozemské úrovně ǧāhu, již uděloval ostatním lidem pod 

svou svrchovaností. Tím, že neexistovala žádná možnost, jak obecně tento ǧāh odebrat, 

protože vždy jednoho panovníka nahrazoval jiný, jeho postavení na vrcholu mocenské 

pyramidy granadské elity bylo zcela neotřesitelné. Mezi badateli panují různé pohledy na 

zařazení panovnického rody, v rámci sociálních struktur Granadského emirátu. Nestor 

španělské arabistiky Miguel Cruz Hernández, který ještě v mládí navštěvoval přednášky 

českého profesora A. R. Nykla, byl toho názoru, že panovník se nacházel zároveň mimo 

i uvnitř sociální skupiny. Mimo z hlediska ostatních obyvatel a uvnitř z úhlu pohledu svých 

rodinných příslušníků. Jediným, komu byl odpovědný, byl Bůh a nemohl ho nikdo odvolat, 

pokud se nezačal protivit islámu. Toto postavení dokládal na příkladu událostí popsaných 

Ibn al-Ḫaṭībem ve třetím díle kroniky Nufāḍa al-ǧirāb.194  

Granadský panovník se skutečně nacházel v rámci sociální skupiny svých 

příbuzných, kteří na něm byli závislí, avšak mohli ho rovněž nahradit a zastupovat. Jejich 

ǧāh byl tedy na nižší úrovni, avšak mohl být v případě jejich prohlášení emírem jinými 

členy granadské elity, pozdvižen na nejvyšší úroveň. Vrcholem pyramidy z hlediska 

politických elit Granadského emirátu byl však rod Banū Naṣr/Ibn al-Aḥmar bez jakékoliv 

pochybnosti. Přestože se jeho charakter v průběhu 260 let existence Granadského emirátu 

několikrát změnil a posunul, uchovali si Naṣrovci ve skladbě granadské společnosti a elity 

                                                 
194 CRUZ HERNÁNDEZ, Miguel. Esquema de las interrelaciones de las clases sociales andalusíes, in Homenaje al 

Prof. Jacinto Bosch Vilá. Granada, 1991, vol. I, s. 79-83. 
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výlučné postavení. Po vyřešení otázky týkající se rodiny Ašqīlūla, kteří však nikdy 

nezpochybnili fakt, že byli v podřízeném postavení ať už vůči Naṣrovcům nebo Merínovcům, 

toto postavení již nikdy nikdo nenapadl. 

Zakladatelem rodu byl Muḥammad Ibn Jūsuf známý rovněž pod přídomkem aš-šajḫ 

či jako Ibn al-Aḥmar. On sám nebyl al-Aḥmarem, tím byl jeho otec, jehož některé prameny 

uvádějí pod tímto jménem. Skutečný přídomek prvního emíra byl aš-šajḫ. Současný výzkum 

v osobě zakladatele hledá tři roviny: vojenskou - vyjádřenou vedením boje proti křesťanům 

na hranici, rovinu náboženskou - vyjádřenou respektem a téměř až „súfijským“ 

zobrazováním prvního emíra a rovněž rovinu genealogickou - vyjádřenou jeho původem 

k rodu Sa‛da b. ‛Ubadā’.195 K těmto třem rovinám je však ještě nutné připočítat čtvrtou, 

lokálně hospodářsky mocenskou vyjádřenou jeho působením v Arjoně, kde se rodina rovněž 

věnovala zemědělství.196 Tuto glorifikaci postavení prvního emíra však snižuje jeden často 

opomíjený fakt. Arjona byla pouze malým bezvýznamným městečkem v oblasti Cordoby 

a s tím je nutné vnímat i roli Ibn al-Aḥmara. Byl sice z váženého rodu ale z relativně 

bezvýznamného prostředí arabských venkovských elit.197 Ty se stýkaly mezi sebou a zřejmě 

se pokládaly za sobě rovné, naznačovaly by to některé informace a historky vztahující se 

k osobě Muḥammada I. případně k lidem, které k sobě navázal.198 Důvodem, proč byl za 

emíra vybrán právě Muḥammad I., viděl Ibn al-Ḫaṭīb převážně ve vlastnostech prvního 

emíra a touze Andalusanů po schopném vládci.199 Rané vztahy v rámci arjonských 

politických elit byly založeny na musáhaře, kterou se Ibn Ḫaldūn snažil zasadit do své teorie 

                                                 
195 VIDAL CASTRO, Francisco. Frontera, genealogía y religión en la gestación y nacimiento del Reino Nazarí de 

Granada: En torno a Ibn al-Aḥmar, in Francisco Toro Ceballos - José Rodriguez Molina (coords.). III Estudios de 

Frontera. Convivencia, defensa y comunicación en la Frontera. Jaén, 2000, s. 795. 
196 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Kitáb Kitāb a‛māl al-a‛lām fī man būji‛a qabla iḥtilām min mulūk al-islām. Rukopis 

číslo 205. Fondation du Roi ‛Abdul Aziz, Casablanca, s. 188-9; IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-Raḥmān. Ta’rīḫ, vol. IV, 
s. 218; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. II, s. 93. 

197 Asi jako kdyby se prohlásil prezidentem starosta Doks a rozhodl se dát do pořádku vládu v Praze. 
198 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. II, 93-4, BOLOIX GALLARDO, Bárbara. Muḥammad I. y el nacimiento 

del al-Andalus nazarí (1232-1273). Primera estructura del reino de Granada. Granada, 2007, s. 126-127. 
199 BOLOIX GALLARDO, Bárbara. Muḥammad I., s. 128-9. IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. II, s. 93; IBN 

AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 42. 
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asabíji následovně: „Pomáhali mu jeho příbuzní.“200 Těmi příbuznými byla rodina ze strany 

Muḥammadovy matky Banū Ašqīlūla, v jejímž čele stál jeho děd Abū al-Ḥasan ‛Alī Ibn 

Ašqīlūla. Právě v této alianci viděl Ibn Ḫaldūn potvrzení své teorie ‛aṣabīje i pro vznik 

Granadského emirátu. Francisco García Fitz viděl ranou granadskou elitu takto: 

 „Mocenský vzestup Muḥammada Ibn al-Aḥmara v roce 1232 a jeho následující upevnění 

a rozmach z jeho arjonských držav do dalších andaluských míst byl úzce svázán s pomocí, kterou mu 

nabídli vůdci dalších rodin, které stejně jako Naṣrovci zakládali svou prestiž na okolnosti, že byli 

zkušenými bojovníky s křesťany. Mezi nimi je nutné vyzdvihnout jaénskou rodinu Sunánid, 

córdobskou rodinu Mawl a především rodinu Ašqīlūla, jejíž zřetelnou hlavou byl od prvních chvil Abū 

al-Ḥasan ‛Alī. Kromě toho, že byl jedním z hlavním pomahačů Ibn al-Aḥmara v povstání proti Ibn 

Húdovi a jeho pravou rukou ve vojenství, byl spojen s nasrovskou rodinou rodinnými svazky. Byl 

oženěn se sultánovou sestrou a měl slib o podíle na vládě v království, které založí.“201 

 Titul, který si Naṣrovci v rané fázi zvolili, byl amír al-muslimín. Souvisel především 

s tím, že Muḥammad I. a jeho syn ještě hledali panovníka, jehož prostřednictvím by získali 

určitou legitimitu svého postavení. Muḥammad I. tak v prvních letech své vlády byl značně 

přelétavým vládcem, uznal přísahu věrnosti hafsovského chalífy, ‛abbasovského chalífy, 

almohadského chalífy, později znovu hafsovského chalífy a v některých momentech během 

13. století i v první polovině 14. století merínovského sultána. Později, když už díky stabilitě 

dynastie (dawly) nebylo potřeba, aby moc vycházela od nějakého z respektovaných 

a reprezentativních panovníků muslimského světa, nebo se mu podřizovala, Naṣrovci 

přestali přísahat věrnost jiným muslimským panovníkům, až na jednu výjimku. Tou bylo 

závěrečné období granadské války, kdy kvůli zoufalé vojenské situaci a naději na získání 

pomoci ze strany jiných muslimských vládců složili přísahu věrnosti osmanskému sultánovi. 

                                                 
200 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. II, s. 94. 
201 GARCÍA FITZ, Francisco. Alfonso X, el reino de Granada y los Banū Ašqīlūla. Estrategias políticas de 

disolución durante la segunda mitad del siglo XIII, Anuario de Estudios medievales XXVII (1997), s. 224-5. 
Nicměné nikde jsem zmínku o manželství se sultánovou dcerou nenašel. 
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Tuto skutečnost, o níž spekulovali v západní odborné literatuře někteří historici,202 potvrdila 

až krátká zpráva historika ‛Abd al-Bāsiṭa Ibn Ḫalīl v jeho nedávno vydané shrnující kronice: 

 „V měsící ḏū al-hiǧǧa /893; říjen-listopad 1488/ dorazili do Káhiry dva cizinci z al-

Andalusu. Směřovali do křesťanských zemí s dopisem granadského vládce, tamních ulamá, elity a 

význačných mužů, kterým skládali přísahu věrnosti Ibn ‛Uṯmānovi, a aby jim přišel na pomoc, jinak 

jejich zemi ovládnou Frankové a je zajmou. Vzpomínali, že do Ibn ‛Uṯmānovy země zamířili přes 

francké území, v přestrojení do franckých šatů, než k němu dorazili a předali mu list s přísahou 

věrnosti. On jim dal své slovo, že za nimi pošle své loďstvo a vojsko).“203 Přímé důsledky tato událost 

pro emirát neměla, protože osmanské loďstvo se u břehů Pyrenejského poloostrova objevilo 

až několik let po vydání Granady katolickým manželům Isabele a Fernandovi  

Genealogická přednost nasrovského rodu, která musela představovat určitou váhu 

při vzniku dynastie, vycházela od jeho příslušnosti k rodu Sa‛da b. ‛Ubadā’, hlavě 

medínského kmene Ḫazraǧ, jenž byl po smrti proroka Muḥammada zvolen chalífou a i když 

ho neuznala muslimská obec, se až do své smrti za chalífu pokládal. Klíčový problém vždy 

představovala věrohodnost této genealogie, která byla mnohými autory přinejmenším 

zpochybňována jako invence historiků 14. století Ibn al-Ḫaṭība, al-Bunnāhīho a dalších. 

Nicméně ve 14. století tato genealogická invence již nebyla potřeba, protože nasrovský rod 

byl pevně zakořeněn v andaluské společnosti a nasrovští sultáni nepotřebovali glorifikaci 

své vlastní osoby.204 Důkazy, že Naṣrovci skutečně pocházeli z rodu Sa‛da b. ‛Ubadā’, tedy že 

tato genealogická příslušnost existovala už za časů prvního emíra, přineslo až objevení 

knihy Nuzha al-abṣār fī faḍā’il al-anṣār napsané Abū Bakrem ‛Atīqem Ibn al-Farrā’, který ji 

dokončil roku 1269 a přímo věnoval prvnímu granadskému emírovi. V úvodu výslovně 

uvedl: „Žádám Boha Nejvyššího o největší část jeho velikosti pro dědice jeho cti a jeho příslušníka 

                                                 
202 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique. Mamelucos, Otomanos y caída el reino de Granada, En la España 

Medieval 28 (2005), s. 232-3. 
203 IBN ḪALĪL, ‛Abd al-Bāsiṭ. Najl al-amal fī ḏajl ad-duwal. Taḥqīq ‘Umar ‛Abd as-Salām Tadmurī. Ṣajdā-Bajrūt, 

2002, vol VIII, s. 129. 
204 Viz např. Ibn Ḫaldūnův názor na nasrovskou dynastii z průběhu 14. století 



 74 

v genealogii medínských ansárů, knížete muslimů a obránce víry Abū ‛Abd Allāha Muḥammada b. 

Jūsuf b. Naṣr.“205 

Jinou otázkou však je, jakým způsobem přímo první emír této přednosti využíval 

v prvních letech své vlády. Pokud jde o legitimitu své moci, tu se emír, jak jsem již uvedl, 

snažil nejprve zajistit u okolních muslimských vládců. Co se týče vzájemných vztahů 

s ostatními místními andaluskými elitami, ve velké části případů volil emír raději dohodu 

spojenou s uzavřením manželského sňatku (v Cordobě, Seville, Almeríi). Určitý význam to 

mohlo hrát v náboženské rovině vnímání prvního emíra, který byl kladen do roviny se 

zbožnými až téměř súfijským člověkem. Zde mohla hrát genealogická návaznost na jednoho 

z nejvýznamnějších představitelů doby proroka Muḥammada určitou roli. Bárbara Boloix, 

která si jako první povšimla existence Ibn al-Farrā’ho knihy, ji pouze považuje za potvrzení 

toho, že tato příslušnost existovala již za vlády Muḥammada I., podrobněji však existenci 

tohoto jevu neanalyzuje. Rachel Arié zastávala názor, že tato genealogie existovala kvůli 

„touze legitimovat přidání se na stranu Muḥammada I. členy místní arabské aristokracie, 

pohraničními milicemi a náboženskými představiteli, proti proudu sympatií vyvolané mezi 

andaluskými lidovými masami Ibn Húdem, sokem prvního Naṣrovce.“206Oproti tomu Francisco 

Vidal Castro upozornil na rozpor mezi vnímáním postavení prvního Naṣrovce mezi 

křesťanskými a arabskými kronikáři. Zatímco arabští mají tendenci glorifikovat jeho osobu, 

křesťanští naopak zmiňují, že se věnoval zemědělství a chovu dobytka, než se dal na obranu 

hranic. Jinými slovy úplný rozpor v zařazení prvního emíra mezi sociální vrstvy.207 Samotný 

fakt, že se první emír věnoval pastevectví a zemědělství však nehovoří proti tomu, že by 

nemohl pocházet z „urozeného“ rodu. Stačí si připomenout na samotné granadské elitě, 

                                                 
205 IBN AL-FARRĀ‘. Nuzha al-Abṣār fī faḍā’il al-anṣār. Taḥqīq ‛Abd ar-Razzāq b. Muḥammad al-Marzūq. Ribāt, 

2004, s. 94. BOLOIX GALLARDO, Bárbara. Muḥammad I., s. 678-679. 
206 ARIÉ, Rachel. Espagne musulmane au temps des Naṣrides 1232-1492. Paris, 1973, s. 55. 
207 VIDAL CASTRO, Francisco. Frontera, s. 800. Nicméně opomíjí, že totéž uváděl rovněž i Ibn al-Ḫaṭīb. IBN AL-

ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Kitāb a‛māl al-a‛lām fī man būji‛a qabla iḥtilām min mulūk al-islām. Fondation du Roi ‛Abdul 
Aziz, Casablanca, rukopis číslo 205, s. 188-189. 
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kolik osob vlastnilo zemědělské usedlosti či stáda dobytka, bohatlo z nich a mohlo se 

považovat za statkáře. 

V současném stavu je tedy nutné přijmout za fakt, že Naṣrovci skutečně pocházeli 

z rodu medínských ansárů a mezi andaluskými místními elitami se honosili vznešeným 

arabským původem. Jak velký význam to však pro samotného zakladatele emirátu mělo, 

bude teprve možné posoudit až na základě důkladné analýzy díla Ibn al-Farrā’ a dalších 

opěvovatelů nasrovské dynastie. Z hlediska samotného al-Andalusu a doby vzniku emirátu 

se v žádném prameni nesetkáme s tím, že genealogická příbuznost s medínskými ansáry 

byla rozhodujícím prvkem, proč se stávající místní elity rozhodly pozdvihnout v hierarchii 

nad sebe právě arjonského venkovského Naṣrovce. Původ z rodu Sa‛da b. ‛Ubadā’ pak mohl 

být podstatnější spíše v rámci Muḥammadova postavení v rámci elity Arjony a tím 

faktorem, proč za hlavu nové výzvy byl vybrán právě Naṣrovec a ne např. velmi schopný a 

stejně jako Muḥammad I. v bojích proti křesťanům rovněž proslavený Abū al-Ḥasan Ibn 

Ašqīlūla, který sám sice používal staroarbského přídomku at-Tuǧībī, ale jak jeho jméno 

napovídá, jeho rodina byla místního andaluského původu.208 Tím se však zase dostáváme 

k tomu, že bez důkladné analýzy výše uvedených děl nejsme schopni posoudit tento význam 

v rámci andaluské společnosti třetího ṭā’ifského období. Ne všechny oblasti však byly 

získány pouze díky postavení a zbožnému charismatu Muḥammada I., který se dohodl 

s tamními elitami. V Malaze existovala skupina kolem dosavadního pána města Ibn 

Zannūna, která na vlastní kůži pocítila „zbožné“ zacházení emíra.209 Osudy Ibn Zannūna, 

společně s okolnostmi převratu v Granadě210 a osudem Abū Marwāna al-Bāǧī ukazují, jakým 

                                                 
208 RUBIERA MATA, María Jesús. Los Banū Escayola, una dinastía granadina que no fue, Andalucía Islámica. Textos 

y Estudios II-III (1981-1982), s. 85-94; RUBIERA MATA, María Jesús. El significado del nombre de los Banū 
Ašqīlūla, in al-Andalus XXXI (1966), s. 377-378. 

209 IBN ‛ASKAR, Abū ‛Abd Allāh  – IBN ḪAMĪS, Abū Bakr. A‛lām Málāqa. Taḥqīq ‛Abd Allāh  al-Murābiṭ at-Tarġī. 
Bajrūt – ar-Ribāṭ, 1999, s.247-248; BOLOIX GALLARDO, Bárbara. Muḥammad I., s. 164-5. 

210 Málo uváděná informace ke Granadě k době krátce před přísahou Muḥammadovi I. vysokými pány Granady, 
trošku kazí obrazy zbožštělého panovníka. Banū Ḫālid, kteří přísahali Muḥammadovi, totiž ve městě 
provedli ozbrojený převrat, při kterém byla část dosavadních vládců města v čele Aḥmadem Ibn Zajd zabita 
a jiní donuceni k exilu. IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. II, s. 133. 
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způsobem  se zacházelo s představiteli předchozích elit, kteří nepřistoupili na hru prvního 

Naṣrovce a odmítli ho uznat jako nového panovníka. Oba dva byli zavražděni, i přestože Abū 

Marwānovi první emír slíbil za manželku svou dceru. Dokládá to, že kde nezabíraly výše 

zmíněné faktory, nastoupila druhá, silová možnost.211 

 Postavení panovníka pak bylo dále upevněno a především definováno za vlády 

druhého nasrovského panovníka Muḥammada II. al-Faqīha. Ten zcela jasně hierarchizoval 

společnost a ponechal si hlavní rozhodovací právo nejen v  nejrůznějších okruzích řízení 

emirátu, ale i ve výběru lidí, kterým uděloval ǧāh a činil je součástí nejužšího okruhu svých 

důvěrníků. Tuto roli panovníka z nasrovské dynastie nikdo až do zániku emirátu již 

nezpochybňoval. Jeho pozice se však v různých obdobích měnila a postupem času se 

oslabovala v důsledku růstu vlivu a politické a hospodářské moci osob z nižších stupínků 

postavení granadské elity. Panovník tak v některých obdobích, především za vlády 

Muḥammada III., Naṣra, Muḥammada IX., Sa‛da a Muḥammada XI. měl spíše pasivní 

reprezentativní úlohu jako garant moci osob na nižších stupních „ǧāhové“ pyramidy. Ve své 

podstatě se pro ně stal pouze panovníkem s nominálním postavením, za něhož činili 

rozhodnutí jiní. Tuto možnost pak dávala otázka baj‛y a především problematiky 

nevyjasněného, respektive velmi volného pojetí posloupnosti panovníků v Alhambře. 

 Poslední otázkou postavení nasrovského panovníka je pak otázka nasrovského 

chalífátu. Od počátku 14. století se totiž ve spojitosti s nástupem druhé nasrovské dynastie 

začínají nejprve v textech básníků, později v básních na zdech Alhambry a v náhrobních 

nápisech objevovat znaky chalífské moci nasrovské dynastie. Tento chalífát nebyl však 

téměř nikdy, kromě výjimečného případu z aragonských archivů,212 dáván na vnější odiv 

a vždy směřoval pouze dovnitř Alhambry a nasrovské dynastie. Navenek tak nasrovští 

                                                 
211 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Kitáb Kitāb a‛māl. Rukopis číslo 205, s. 189-190 a 193-194. IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-

Raḥmān. Ta’rīḫ, vol. IV, s. 169-170; IBN ‛IḎĀRĪ AL-MARRĀKUŠĪ. Al-Bajān al-muġrib fī aḫbār al-Andalus wa-l-

Maġrib: Qism al-muwaḥḥidīn. Taḥqīq Muḥammad Ibrāhīm al-Kattānī et alii. Bajrūt – Dār al-Bajḍā’, 1985, s. 330. 
212 SALICRÚ I LLUCH, Roser (ed.). Documents per a la história de Granada del regnat d’Alfons el Magnánim (1416–1458). 

Barcelona, 1999, doc. 351, s. 420. Ve smyslu, že je následovníkem pravověrných chalífů. 
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panovníci používali pouze označení „amīr al-muslimīn“ či „sulṭān Ġarnāta“. Jūsuf I., který je 

v několika případech označován za chalífu („ḫalífa Allāh“), tak ve své zahraniční 

korespondenci tento titul přisuzuje merínovskému sultánovi, kterého označuje za svého 

otce a sobě nadřazeného, i když se jednalo více o formalitu než reálnou skutečnost.213 Ve 

vztahu k elitám pak chalífský titul neměl valného významu, protože žádným způsobem 

neměnil legitimizaci této skupiny získávající postavení od panovníka, ať už označeného 

chalífa či sultán.214 

 

2.2 Otázka následníka trůnu  

    

 Nástupnictví granadského emíra představuje rovněž dosud nejasně vysvětlený a ne 

zcela správně pochopený jev. Jeho velká volnost pak umožňovala různým skupinám 

granadské elity zasahovat do toho, jaký emír bude stát v čele emirátu. María Jesús Viguera 

Molíns otázku následnictví shrnula ve své studii následovně: „Naṣrovský panovník držel 

výsadu (wilāja al-‛ahd) určit svého následníka (walī al-‛ahd). Od dob prvního nasrovského emíra se 

ustálila linie nástupnictví po otci, přes různá pnutí doložená genealogickým stromem dynastie... Už 

Muḥammad I. určil nástupcem svého syna, pozdějšího Muḥammada II., roku 1257-58/655; před ním 

první nasrovský emír jmenoval svým dědicem jednoho jeho bratra. Ne však vždy byl tento určený syn 

prvorozený, ačkoliv toto zdůrazňují texty, a tak se také stávalo.“215 V následujících odstavcích se 

pokusím na základě dochovaných pramenů rozbít tuto koncepci, ukázat její nepřesnosti 

a především stanovit reálnou teorii nástupnictví prameny doloženou.  

 Ve skutečnosti nevíme, zda panovník reálně držel výsadu jmenovat někoho svým 

nástupcem. Doložené je to u prvního granadského emíra, k němuž Ibn ‛Iḏārī zmiňoval, že 

                                                 
213 ALARCÓN SANTÓN, Maximiliano A. – GARCÍA DE LINARES, Ramón. Los documentos árabes diplomáticos del 

Archivo de la Corona de Aragón. Madrid – Granada, 1940, doc. 42, s. 84-85, doc. 56 s. 110-111. 
214 Blíže k této otázce RUBIERA MATA, María Jesús. El califato nazarí, al-Qantara 29/2 (2008), s. 293-305. 
215 VIGUERA MOLÍNS, María Jesús. El soberano, s. 330. 
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roku 655 jmenoval svým nástupcem Muḥammada II., poté co zemřel jeho bratr, jehož 

jmenoval předtím.216 To je veškerá pramenná informace, ze které rovněž vycházela výše 

zmíněná badatelka. 

 Určitým vodítkem pro reálnou existenci primogenitury nejstaršího syna sultána je 

dopis granadského emíra Jūsufa II. do Murcie po jeho nástupu na trůn roku 1391. Dopis se 

zachoval v románském převodu v městské knize v Murcii. Zde emír uvádí: „Dáváme Vám na 

vědomí, že náš pán a otec skonal a odebral se na věčnost, Bůh mu odpusť, a my jsme zdědili jeho 

království, podle toho jak ho má zdědit král po svém otci a dědovi.“217 Když o necelé dva roky 

později dorazil do Murcie další dopis, který oznamoval nástup nového panovníka, tak se 

v něm už nepíše, že nastupil po svém otci tak, jak to má být, ale „dobří a čestní muži se poradili 

o to, že mě učiní králem na místo mého otce.“218 

 Podle tohoto druhého dopisu jeho otec Jūsuf II. zemřel ne násilně, ale po těžké 

nemoci. První situace tedy byla taková, jaká přinejlepším měla být, avšak ani druhá není 

prezentovaná granadským panovníkem jako něco nepatřičného. Emírovým nástupcem po 

smrti se tedy mohl stát určený princ nebo nějaký jiný vybraný elitou a pokládalo se to 

rovněž za správné a nejednalo se o převrat. Pokud bychom se uchýlili k arabským 

pramenům, tak jako dědicové trůnu jsou označeni Faraǧ b. Muḥammad I.,219 Jūsuf 

b. Muḥammad I.,220 Muḥammad (II.) b. Muḥammad I.,221 Muḥammad (III.) b. Muḥammad II.,222 

Muḥammad (IV.) b. Ismā‛īl I.223 a Jūsuf II. b. Muḥammad V.224 Ve všech případech se jednalo 

                                                 
216 IBN ‛IḎĀRĪ AL-MARRĀKUŠĪ. Al-Bajān, vol. IV, s. 410. 
217 Archivo Municipal de Murcia, Actas Capitulares Nº 15, fol. 128 1r-1l. 
218 Archivo Municipal de Murcia, Actas Capitulares, Nº 16, fol. 137/2. 
219 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. IV, s. 247. 
220 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. IV, s. 354. 
221 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. II, s. 95; IBN AL-ḤASAN AL-BUNNĀHĪ, Abū al-Ḥasan. Nuzha al-

Baṣā’ir wa-l-abṣār. Beiträge zur Geschichte der westlichen Araber. Herausgegeben von Marcus Joseph Müller. I. 
Heft. München, 1866, s. 117. 

222 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 559; IBN AL-ḤASAN AL-BUNNĀHĪ, Abū al-Ḥasan. Nuzha, s. 119. 
223 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 104. 
224 IBN AL-ḤASAN AL-BUNNĀHĪ, Abū al-Ḥasan. Nuzha, s. 138; Za designovaného následníka ho označil i Jūsuf 

III. ve svém životopisu Ibn Zamraka. AL-MAQQARĪ AT-TILIMSĀNĪ, Aḥmad. Azhā. vol. II, s. 149. 
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o nejstaršího žijícího syna panujícího granadského emíra. Stanoveným nástupcem svého 

otce kromě výše zmíněných mohl být také Muḥammad VIII. v případě Jūsufa III. První emír 

tedy zvolil opakovaně svého nástupce, kterým vždy byl prvorozený syn.225 Nicméně volba 

následníka trůnu ne vždy proběhla, jak by nasvědčoval například popis Ibn al-Ḫaṭība jako 

současníka nástupu Muḥammada V., který byl vybrán ne svým otcem, ale kvůli svému věku 

a charakterovým vlastnostem elitou.226 Muḥammad VII. však ve výše zmíněném dopise do 

Murcie chápal své postavení jako správné a stejným způsobem přijímané a chápané 

v granadské společnosti. 

 Druhý aspekt, který se však vyskytoval a poskytoval zásadní prostor pro elitu, byla 

právě možnost volby těmi „dobrými a vznešenými pány“, kterou ale rovněž pokládali za 

správnou. Jūsuf I. byl roku 1333 vybrán po smrti svého bratra právě jimi a obdobně 

i Muḥammad V. a Muḥammad VII. Tento postup začal převládat právě ve 14. století, pokud 

započítáme i proběhlé převraty. Během panování první nasrovské dynastie tak ve dvou 

případech nastoupil na trůn určený následník trůnu a došlo k jednomu převratu. U druhé 

nasrovské dynastie ve 14. století pak v pěti případech úmrtí panovníka, ať už násilném či 

přirozeném, ho zastoupil dvakrát určený dědic trůnu, jednou zvolený prvorozený princ 

a dvakrát jiný princ vybraný palácovou elitou předchozího panovníka. V 15. století pak 

pouze v jednom případě podědil syn trůn po svém otci (Muḥammad VIII. po Jūsufovi III. 

roku 1417), jinak byl buď konsenzus mezi granadskými pány, nebo došlo k převratu, ve 

kterém znovu působila dohoda elita – princ, případně předchozí panovník. 

                                                 
225 Bárbara Boloix vyjádřila ve své poslední studii domněnku o odlišné posloupnosti nasrovských princů, kde se 

domnívala, že nejstarším ze synů Muḥammada I. byl Jūsufa pak následoval Faraǧ a teprve jako třetí 
Muḥammad. Ibn al-Ḫaṭīb však výslovně uvádí u Faraǧe, že ho jmenoval nástupcem, u Jūsufa, že ho jmenoval 
nástupcem po bratrovi (oba zemřeli ještě za života Muḥammada I.) a totéž u Muḥammada. Rovněž věkově by 
posloupnost odpovídala tak, jak jsem ji v textu uvedl. BOLOIX GALLARDO, Bárbara. Revelando nuevos 
vínculos familiares de la dinastía nazarí en el siglo XIII: Amat al-Azíz y los Banū Hudayr de Crevillente, 
Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos 60 (2011), s. 59-60. IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. II, s. 95, 
vol. IV, s. 247, 354. 

226 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 138. 
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 Lze tedy shrnout, že první emír skutečně stanovil jako svého nástupce nejstaršího 

žijícího syna. Stanovil tím tak vzor, ne však pravidlo, že nejstarší žijící syn byl na prvním 

místě nástupnictví v případě nestanoveného nástupce, pokud však elita nerozhodla jinak. 

Zde však v úvahu připadali i další nasrovští princové, většinou po ženské linii matkou či 

manželkou napojeni na předchozího panovníka. Otázka nástupnictví tak byla převážně 

v rukou elity a je pak na místě si říci, zda můžeme skutečně hovořit o převratech, když byla 

přesunuta část volené a přísahané podpory na jiného prince, tedy znovu využita pravomoc 

přisouzená právě palácové elitě. 

 

2.3 Imāra ve vztahu k osobě panovníka a elitě 

    

Vzájemný význam panovníka vůči elitě a elity vůči panovníkovi nejlépe vyjde na 

povrch při krizových momentech granadských dějin. Vycházím z hypotézy, že panovník se 

stal vládcem v momentu přísahy ze strany své elity, ne přítomností v Granadě, která je 

validní pro dnešní tradiční číslování panovníků. Jako panovník pak skončil ne v momentě, 

kdy opustil Alhambru v důsledku toho, že do ní nastoupil jiný vládce, ale ve chvíli, kdy se 

buď vzdal vlády v důsledku ztráty podpory elity či ta se ho zbavila, případně byl vojensky 

poražen a abdikoval. Panovník tak v určitých historických obdobích nebyl sesazený, i když 

byl vyhnán z Alhambry. Uchoval si však podporu své elity, která ho následovala. Například 

emír Naṣr tak byl i po svém vyhnání z Alhambry pokládán za emíra v Guadixu, protože měl 

kolem sebe stále část své elity.227 Regulérním nasrovským emírem tak byl i Muḥammad al-

Qā’im bi-amr Allāh, protože mu bylo v Andaraxu přísaháno částí elity, která předtím 

holdovala Muḥammadu IV.228 Řada nasrovských panovníků jménem Muḥammad by se tak 

                                                 
227 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. III, s. 340. IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 102, 109. 
228 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Ta’rīḫ, s. 296-7; VÉLAZQUEZ BASANTA, Fernando Nicolás. al-Imára al-

Andarašiyya: Un principado andalusí tres veces fallido, Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos 58 (2009), 
s. 384-385. 
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zvětšila o jedno jméno. Jeho případ se totiž nijak neliší od Ismā‛īla III., který se nedostal do 

Granady, a přesto je pokládán za emíra, nebo Muḥammada b. Sa‛d a jeho holdování v době 

povstání al-Qarsūtīho, Ibn Sajjidhima a Ibn as-Sarrāǧe mezi lety 1468-1471.229 Další emíři se 

rovněž do Granady dostali až po předchozích pobytech v jiných městech (Ismā‛īl I. v Malaze, 

Muḥammad V. v Rondě, Muḥammad IX. ve Veře, Jūsuf IV. v Cambilu, Jūsuf V. v Almeríi, 

Ismā‛īl III. v Malaze, Sa‛d v Archidoně, Muḥammad XI. ve Vélezu Blanco) už jako přísahaní 

emíři, nestali se jimi až po svém obsazení Alhambry a Granady. 

Ani případ Naṣra nebyl ojedinělý. Stejně jako on ustoupil z Alhambry roku 1431 

Muḥammad IX. do Malagy i se svou elitou a byl jimi i nadále pokládán za panovníka. Rovněž 

tak výše zmíněný Sa‛d roku 1454 či ‛Alī roku 1482 v Malaze nebo jeho bratr o několik let 

později v Guadixu. Oproti tomu ztráta elity znamenala okamžité sesazení, případně 

zavraždění panovníka. To byl případ Muḥammada III. (1309), Muḥammada V. (1359), 

Muḥammada VIII. (1417), Muḥammada IX. (1427, 1445), Sa‛da (1464). Ztráta elity totiž 

znamenala rovněž i ztrátu vojenské opory panovníka, který nebyl schopen ǧundu230 velet 

bez svých představitelů, případně se musel v případě merínovských vojáků uchýlit 

k šajchovi z jiné větve rodiny. Elita tedy byla tím skutečným jmenovatelem legitimity 

panovníka, ne nějaké obskurní teoretické konstrukce právních učenců, kterým nikdo 

nedával žádnou váhu, a byla zneužívána v případě převratu či silné moci a vlivu mezi 

právníky.231 Postavení panovníka je tak nutné chápat v jeho „lidských“ souvislostech, ne se 

ho snažit obskurně přiřadit pouze k Alhambře či ke Granadě nebo Malaze.232 Všechny výše 

                                                 
229 Āchar ajjām, s. 41-42. Al-‛ARABĪ, Abū Ḥāmid. Mi’rāt al-maḥāsin min aḫbār aš-šajḫ al-maḥāsin. Manšūrāt Rābiṭa 

Abū al-Maḥāsin Ibn Ğadd, b. d., s. 204. 
230 Pravidelné andaluské vojsko. 
231 Dokladem je  fatwa vůči Muḥammadu XI., kde je za důvod sesazení označena praxe, kterou používal každý 

emír. Pouze u tohoto emíra to však vadilo, protože to umožňovalo zpochybnit postavení panovníka. GRANJA 
SANTAMARÍA, Fernando de la: Condena de Boabdil por los alfaquíes de Granada, al-Andalus XXXVI (1971), s. 
145–176. 

232 O dvou centrech delegování moci Granadě a Malaze hovořil Antonio Peláez Rovira. PELÁEZ ROVIRA, 
Antonio. Les dynamiques sociopolitiques entre Grenade et Malaga au XVe siècle, Annales Islamologiques, 45I1 
(2011), s. 79-98. 
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zmíněné případy tak jsou zřejmým důkazem vůdčí role elity na postavení panovníka, 

nicméně zároveň ukazují na nutnost mít nějakého panovníka legitimujícího postavení a ǧāh 

této skupiny. Granada a Alhambra pak v této konstelaci byly až cílem druhotným především 

ve smyslu likvidace druhého zdroje ǧāhu a ukončení fitny, kterou všichni kronikáři chápali 

jako něco nepřístojného, a nastolení správné vlády. 

 

2.4 Panovník a nejvyšší vezír 

    

 Naprosto klíčové pro pochopení významu vztahu panovníka s nejvyšší elitou 

emirátu je důkladný rozbor vzájemného vztahu jednotlivých nejvyšších vezírů 

s panovníkem a kdo v tomto vztahu hrál hlavní roli. Bez jakýchkoliv pochybností lze říci, že 

až do smrti Abū Sulṭāna ‛Azīze ad-Dānīho byl tou vůdčí panovník. On vybíral svého vezíra a 

mohl ho kdykoliv sesadit, což činil Muḥammad I. Dokladem je příhoda, kterou Aḥmed al-

Qaštālī uvádí o vezírovi aš-Šajbānīm.233 Muḥammad II. si svého vezíra vybral z jemu 

důvěrných osob a ten vydržel ve svém úřadu až do své smrti. Jak dokládají nemnohé 

informace, Abū Sulṭān ‛Azīz udržoval s Muḥammadem II. velmi blízký vztah plný 

vzájemného respektu.234 Z událostí uvedených Ibn Ḫaldūnem je pak jasně patrné, že Abū 

Sulṭān ‛Azīz plnil příkazy svého emíra a byl mu jasně podřízen a představoval skutečně 

jakousi prodlouženou ruku.235 Abū Sulṭān ‛Azīz pak znamenal rovněž jakousi kontinutu mezi 

vládou Muḥammada II. a Muḥammada III. Po jeho smrti vybral podle pramenů vezíra stále 

ještě panovník. Jeho předchůdce mu doporučil jako nástupce ‛Atīqa Ibn al-Mawl, sultán se 

však rozhodl pro Ibn al-Ḥakīma, právě díky osobním sympatiím, které vůčí němu cítil.236 

                                                 
233 AL-QAŠTĀLĪ, Aḥmad. Milagros de Abū Marwān al-Yuḥānisī. Editados con prólogo, notas e índices por Fernando 

de la Granja. Madrid, 1974, s. 116-117. 
234 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 559; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 77. 
235 Např. vedl emírova vojska (IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-Raḥmān. Ta’rīḫ,  vol. VII, s. 262) či stál v čele delegací do 

severní Afriky. IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-Raḥmān. Ta’rīḫ,  vol. VII, s. 286, 301. 
236 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 548. 
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Ostatně i Ibn al-Ḫaṭīb zdůrazňoval, že postavení Ibn al-Ḥakīma vycházelo právě od 

Muḥammada III. Všichni tři první Naṣrovci tak jasně v době svého nástupu rozhodovali o 

tom, kdo povede vezírát. Nicméně fakt, že Abū Sulṭān ‛Azīz doporučil svého nástupce, už 

naznačuje skutečnost, do jakého postavení se tento vezír dostal, a že měl silné slovo 

v mnoha záležitostech.  

 Za vlády Muḥammada III. však došlo vlivem jeho zdravotního stavu, emír oslepl 

a trpěl blíže neurčenou vážnou chronickou chorobu, k tomu, že se vlády zmocnil Ibn al-

Ḥakīm a pozice emíra se přesunula jenom do reprezentativní roviny. Nebylo tomu tak po 

celou dobu. Na začátku své vlády ještě Muḥammad III. vedl i nájezd na křesťanské území.237 

Totéž nastalo po vraždě  Ibn al-Ḥakīma a abdikaci Muḥammada III., kdy poprvé panovník 

nevybral sám dle uvážení svého vezíra, ale tímto postem odměnil Ibn al-Mawla, který 

mladého, rozmazleného a astronomií zaníceného Naṣra použil k pomstě za jisté „pomluvy“ 

a rovněž i příkoří, kterých se mu dostalo ze strany Ibn al-Ḥakīma.238 Postavení panovníka 

ještě bylo relativně silné, když se ale zvedla vlna odporu proti vezírovi, nebylo nutné ho 

zavraždit, ale byl z panovníkovy vůle poslán jednosměrně jako vyslanec do severní Afriky. 

Na uvolněný post pak panovník vybral a jmenoval jednoho ze svých důvěrníků ve věcech 

technických Muḥammada Ibn al-Hāǧǧ.239 Panovníci první dynastie tak, pokud nebyli 

zdravotně indisponováni, ještě dokázali i v osobě Naṣra kontrolovat a ovládat svého 

nejvyššího vezíra. 

 U tzv. druhé dynastie byl vztah mezi panovníkem a nejvyšším vezírem na začátku 

obdobný, vycházel ze silné osobnosti prince Abū Sa‛īda, jemuž se podařilo obklopit svého 

                                                 
237 RUBIERA MATA, María Jesús. Ibn al-Yayyáb, qasída CLXXIX, s. 203. 
238 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. III, s. 335, vol. IV, s. 60; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 97; 

IBN AL-ḤASAN AL-BUNNĀHĪ, Abū al-Ḥasan. Nuzha, s. 122-124. 
239 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. III, s. 335; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 97; IBN AL-

ḤASAN AL-BUNNĀHĪ, Abū al-Ḥasan. Nuzha, s. 124-125; IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-Raḥmān. Ta’rīḫ,  vol. IV, s. 222. 
Biografie tohoto vezíra IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. II, s. 139-140. Odtud ji přebral i Ibn al-Qádí. 
IBN IBN AL-QĀḌĪ AL-MIKNĀSĪ, Aḥmad. Ğaḏwa al-iqtibās fī ḏikr man ḥalla al-a‛lām madīna Fās. ar-Ribāṭ, 1973, 
s. 288-289. 
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syna Ismā‛īla I. schopnými lidmi, jejichž jmenování vycházelo od emíra, a rovněž silné 

protiváhy vůči úřadu nejvyššího vezíra, šajḥovi al-ġuzā. Nejvyšší vezír Abū al-Fatḥ al-Fihrī 

z vojenského rodu měl nemalé zásluhy na vojenských úspěších emíra Ismā‛īla. Druhý vezír 

Ismā‛īlovy vlády ‛Alī Ibn Mas‛ūd byl do funkce uveden emírem a byl mu rovněž velmi 

loajální a panovník si uchoval své postavení jak ve vládních tak i vojenských záležitostech.240 

Zcela radikální změna však nastala po Ismā‛īlově vraždě, která mimo jiné znamenala 

rozsáhlou čistku mezi nasrovskými princi.241 Důvodem tohoto pronikavého zvratu ve vztahu 

panovníka a vezíra byl dětský věk mladého emíra Muḥammada IV. Ten se tak stal pouze 

nástrojem v rukou dvou palácových hodnostářů a šajḫa al-ġuzā, jejichž ǧāh byl za vlády 

Ismā‛īla hned za emírovým. Okolnosti prvních let vlády nedospělého emíra nám o tomto 

mocenském žebříčku podávají několik zásadních informací. Těmito dvěma osobami byl 

Ismā‛īlův wakīl Muḥammad Ibn al-Maḥrūq a buď velitel osobní gardy nebo vychovatel 

princů propuštěnec Riḍwān Ibn ‛Abd Allāh. Tito dva byli zodpovědní za to, že jako emírovi 

bylo přísaháno Muḥammadu IV., a následně si rozdělili mezi sebou moc. Ze složitého 

spletence informací, který se nachází v biografiích jednotlivých osob u Ibn al-Ḫaṭība, Ibn 

Ḫaldūna a v křesťanských pramenech se pak zdá, že šajḫ al-ġuzā, jemuž historici připisují 

hlavní vliv na události okolo roku 1325, byl tím hlavním, kdo prohrál, a jemuž Muḥammad 

Ibn al-Maḥrūq s Riḍwānem vypálili rybník. Tou radikální změnou zmíněnou výše tedy bylo 

to, že dva nejvyšší hodnostáři zcela ovládali mladého emíra  a funkce si rozdělili sami.242 

 O charakteru regentství Muḥammada Ibn al-Maḥrūq píši na jiném místě, zde se 

zaměřím pouze na vlastní interpretaci jeho smrti ve vztahu k panovníkovi. Ta je 

vysvětlována jako snaha emíra Muḥammada IV. vymanit se z područí nenáviděného 

                                                 
240 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. IV, s. 70. 
241 VIDAL CASTRO, Francisco. El asesinato político en al-Andalus: la muerte violenta del emir en la dinastía 

nazarí (s. XIV), in Maribel FIERRO (ed.). De muerte violenta. Política, religión y violencia en al-Andalus. EOBA, 14. 
Madrid, 2004, s. 370-381. 

242 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Ta’rīḫ, s. 295-296; IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-Raḥmān. Ta’rīḫ,  vol. IV, s. 222; IBN AL-
ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 510-1, 535-7, vol. IV, s. 60-61, 77-79, 236-237, 367. IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān 
ad-Dīn. Raqm al-ḥulal fī naẓm ad-duwal. Tūnis, 1316. 
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uzurpátora (legitimně jmenovaného nejvyššího vezíra a ḥāǧiba), přičemž autorem této 

myšlenky měl být samotný emír. Na tomto místě si položme zdánlivě jednoduchou otázku: 

Jakým způsobem mohl třináctiletý chlapec, kterého nepustili k ničemu, byl zavřený 

v přepychu Alhambry, toužit po vymanění z vezírova vlivu, zosnovat úkladnou vraždu 

a nedlouho po ní stejné funkce předat jiné osobě? I když o tom prameny hovoří, tak dle 

mého názoru myšlenka, nikoliv pachatelé, této vraždy nepochybně vycházela z paláce 

a ukazuje na emírovu babičku Fāṭimu, v jejímž domě se vražda odehrála,243 Riḍwāna, jemuž 

museli být před jeho uvězněním a posláním do exilu v Tilmsānu podřízeni mamlúci, kteří 

vraždu provedli, a asi i vezíra Ibn al-Mawla, který se stal nástupcem Muḥammada Ibn al-

Maḥrūq ve funkci. Ten v ní vydržel velmi krátce, zřejmě kvůli tomu, že celá akce byla 

připravena jako návrat Riḍwāna a ‛Uṯmāna Ibn Abū al-‛Ulā’ do Granady. V biografii Ibn al-

Mawlova otce se pak dozvíme, že vezírova hvězda se zastínila poté, co přizval do Granady 

svého otce, vezíra emíra Naṣra, který pobýval již od roku 1312 v nuceném exilu.244 Reálně 

však jeho sesazení způsobil návrat Riḍwāna do Granady. Ten byl tím, kdo se po vraždě do 

Granady urychleně vrátil a mladý emír mu předal všechny funkce, hodnosti a moc, ve 

stejném rozsahu, který držel Ibn al-Maḥrūq. Určitě zde roli hrál i vztah, který si chlapec 

v mládí vypěstoval ke svému dlouholetému vychovateli. Riḍwān pak vládl zcela nezávisle na 

emírovi a měl ho pouze jako symbol panovnické moci. Výmluvně to dokládá fakt, že když jel 

vyjednat spojenectví se sultánem Abū al-Ḥasanem do severní Afriky, tak i přes přítomnost 

emíra, veškerá oficiální jednání s merínovským vládcem vedl Riḍwān. Vztah emíra 

a nejvyššího vezíra se tak za vlády Muḥammada IV. přesunul do roviny symbol (panovník) – 

hybatel a reálný vládce (nejvyšší vezír) s tím, že panovník pouze nejvyššího vezíra 

potvrzoval, ale nevybíral. 

 Okolnosti vraždy Muḥammada IV. a přísaha Jūsufovi I. vypovídají, do jaké roviny se 

posunuly vztahy nejvyšší elity k panovníkovi. Jako příčina vraždy je historiky zmiňován 

                                                 
243 Ibn Ḫaldūn ji oznažuje za emírovu tetu. IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-Raḥmān. Ta’rīḫ,  vol. IV, s. 222. 
244 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. IV, s. 61. 
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nesouhlas merínovského šajḥa al-ġuzā z rodu ‛Uṯmāna Ibn Abū al-‛Ulā’ se spojenectvím 

Muḥammada IV. se sultánem Abū al-Ḥasanem.245 U této události však jsou tři pramenné 

informace, které přinášejí určité pochybnosti této verze. První je to, že autorem vraždy 

nebyl nějaký člen merínovského vojska, ale mamlúk ze sultánovy gardy.246 Druhým 

informace z Ibn al-Ḫaṭībovy biografie Riḍwāna, že krátce před vraždou emíra se zdálo, že 

Riḍwān bude zbaven své přízně u Muḥammada IV. a nahrazen.247 Třetím bodem pak fakt, že 

Riḍwān okamžitě prohlásil emírem Jūsufa I., nevlastního nejmladšího bratra Muḥammada 

IV. a opomenul jeho staršího vlastního bratra Faraǧe, kterého po nástupu Jūsufa nechal 

uvěznit a trýznit.248 Přísaha Jūsufovi I. pak proběhla velmi záhy, asi ještě ve stejnou hodinu, 

co byl zavražděn Muḥammad IV.249 Je tedy možné, že i Riḍwān byl nějakým způsobem do 

komplotu zapojen, ale rozhodně se tato informace nedostala otevřeně do pramenů.  

 Po vraždě Muḥammada IV. jako vezír necelé tři týdny působil jeden z nejbohatších 

pozemkových magnátů Granady Ibrāhīm Ibn ‛Abd al-Barr.250 Jakou roli sultán hrál vůči jeho 

osobě, dokreslí nejlépe fakt, že byl na základě požadavků „ḫāṣṣy“ sultánem zbaven své 

funkce. Tedy ne ze sultánovy vůle, ale kvůli přání elity. Ta v tento moment ovládala 

panovníka a veškeré dění v emirátu. V každém případě Riḍwānovi sultánovo rozhodnutí 

přišlo zcela vhod, neboť byl tím, koho ḫāṣṣa chtěla do úřadu.251 Nový panovník Jūsuf I. ho 

pověřil výkonem všech funkcí, které zastával za vlády Muḥammada IV. Nepochybně se 

jednalo pouze o uznání skutečnosti, protože Ibn al-Ḫaṭīb uvádí, že Jūsuf I. v prvních letech 

                                                 
245 IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-Raḥmān. Ta’rīḫ, vol. IV, s. 222-223; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, 540-541, 

vol. VII, s. 349; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 121-122; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Ta’rīḫ, s. 298; 
IBN AL-ḤASAN AL-BUNNĀHĪ, Abū al-Ḥasan. Nuzha, s. 133; VIDAL CASTRO, Francisco. El asesinato, s. 364-366. 
IBN KHALDOUN. Histoire des berbéres et des dynasties musulmanes de L’Afrique septentrionale. Traduit de l’arabe 
par Le Baron de Slane. Paris, 1982, vol. IV, s. 472-475.  

246 IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-Raḥmān. Ta’rīḫ, s. 349. 
247 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 510-511. 
248 Ibidem, s. 380. 
249 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Ta’rīḫ, s. 304. 
250 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 324, vol. IV, s. 319; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 

128. 
251 V jeho biografii se uvádí, že padlo rozhodnotí (iǧmā‛) o jeho volbě, IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. 

I, s. 511. 
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své vlády nerozhodoval o ničem jiném, než co dostane k jídlu na svůj stůl.252 Riḍwān 

rozhodoval úplně o všem a byl v tu chvíli skutečným vládcem Granady. Jūsuf I. pak 23. ledna 

1340 vezíra z ničeho nic nechal zatknout, poslat do vězení a zkonfiskoval mu veškerý, 

zřejmě velmi rozsáhlý, majetek.253 Do funkce vezíra pak uvedl Abū al-Ḥasana ‛Alīho Ibn al-

Mawla, který byl bratrancem po otci Ibn al-Mawla, jenž musel uvolnit v roce 1329 pole 

Riḍwānovi, a po matce emíra Jūsufa I.254 Emír se snažil vzít otěže vlády do svých rukou 

a pomoci mu v tom měli lidé, kteří nepatřili úplně mezi nejlepší přátele Riḍwāna. Dlužno 

podotknout, že se to panovníkovi podařilo a jeho postavení vůči nejvyššímu vezírovi se stalo 

dominantním. Ibn al-Mawl se však projevil jako neschopný násilnický sadista, a tak velmi 

záhy ztratil své postavení. Jūsuf I. nechal propustit Riḍwāna, navrátil mu zabavený majetek 

a požádal ho, aby se vrátil do své bývalé funkce.255 Seco de Lucena ve své Riḍwānově 

biografii označuje jeho propuštění za nečekané.256 Dle mého názoru zase tak nečekané 

nebylo. K propuštění Riḍwāna došlo 30. září 1340, tedy necelý měsíc před obrovskou 

a klíčovou bitvou u Ṭarīfu, ke které se schylovalo mezi Granaďany a Merínovci na jedné 

straně a spojenými křesťanskými vojsky na straně druhé. Díky neschopnému Ibn al-Mawlovi 

a vojensky nezkušeném emírovi bylo nutné získat pro granadské vojsko schopného velitele, 

jímž Riḍwān za dob svého řízení země byl.257 Riḍwān však odmítl, až do roku 1354 není 

žádný doklad, že byl měl nějaký zájem o řízení emirátu. Uchoval si však funkci mecenáše, 

založil první granadskou madrasu,258 působil jako vyslanec259 a bojoval ve vojsku.260 Kandidát 

                                                 
252 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Ta’rīḫ, s. 305. 
253 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 511. 
254 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. IV, s. 320; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 128. 
255 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 511. 
256 SECO DE LUCENA, Luis. El hayib Ridwan, la madraza de Granada y las murallas del Albayzín, al-Andalus 21/2 

(1956), s. 292-293. 
257 Stačí připomenout jeho legendární nájezd na aragonské území na počátku třicátých let. FERRER I MALLOL, 

María Teresa. La frontera amb l’islam en el segle XIV: Cristians i sarraïns al Pais Valenciá. Barcelona, 1988, s. 127-
134. 

258 Neustále se opakuje, že Jūsuf I. založil tuto madrasu a dává se to jako doklad velikosti tohoto panovníka. 
V Riḍwānově biografii však Ibn al-Ḫaṭīb zcela jasně uvedl, že to byl on, kdo ji založil a rovněž jí věnoval 
nadace, aby mohla fungovat. IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 508-509. 
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na vezíra si tedy mohl dovolit, když to umožňovala váha jeho osobnosti, odmítnout 

vykonávat úřad nejvyššího vezíra, i když to po něm chtěl panovník. 

 Ibn al-Ḫaṭīb v biografiích Jūsufa I. uvádí, že po odvolání Ibn al-Mawla sultán 

jmenoval vezírem jeho učitele a dlouholetého kancléře granadských sultánů Ibn al-

Ğajjāba.261 Jsem však toho názoru, že s ohledem na dobu, v níž se pohyboval Ibn al-Ğajjāb, 

vykonával pouze politické funkce vezírátu. Vojenským vezírem nebyl. Do této funkce sultán 

dosadil Abū al-Fatḥa Naṣīra al-Fihrīho, zetě Ibn al-Maḥrūqa.262 Po smrti Ibn al-Ğajjāba se 

jeho nástupcem stal až do zavraždění sultána Ibn al-Ḫaṭīb.263 Obecně tedy lze shrnout, že ve 

čtyřicátých letech se vztah panovník - vezír posunul do roviny vyrovnanější. Panovník, teď 

už dospělý a „nezastupovaný“, rozhodoval o tom, koho do úřadu jmenuje a je zajímavé, že 

své kandidáty hledal po odmítnutí Riḍwāna nikoliv v řadách nejvýznačnějších rodin, ale 

mezi technokratickým palácovým aparátem. Ten mohl totiž sloužit jako třetí zdroj osob pro 

tento úřad – po význačných rodinách a palácových renegátech, a tím, že Ibn al-Ğajjāb byl 

zároveň osobním kancléřem emíra, těšil se i značné důvěře ze strany panovníka. 

 Vztah Muḥammada V. s jeho vezíry byl hned od počátku velmi komplikovaný a 

zajímavý. Když došlo k vraždě Jūsufa I. poločernošským bláznivým synem Muḥammada IV., 

byl tím, kdo vybral nového emíra a byl zodpovědný za jeho přísahu, Riḍwān. Emír mu za to 

na oplátku „udělil“ veškeré výsady, které měl za vlády Muḥammada IV. a Jūsufa I. a Riḍwān 

                                                                                                                                                         
259 Cronica de d. Alfonso el onceno de este nombre, de los reyes que reynaron en Castilla y en Leon. Por don Francisco 

Cerda y Rico. Madrid, 1787, s. 542-543, 555. 
260 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Rajḥāna, vol. I, s. 136. 
261 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. IV, s. 320; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 128. 
262 Usuzuji tak z faktu, že se jednalo o člena vojenského rodu, v jehož biografii se uvádí, že v závěru svého 

života zastával úřad vezíra. Iháta fí achbár Garnáta. IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa fī aḫbār Ġarnāṭa: 

Nuṣúṣ ǧadída lam tunšar. Taḥqīq ‛Abd as-Sallām Šaqqūr. Titwán, 1988, s. 47. IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-

Iḥāṭa, vol. III, s. 343. 
263 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. IV, s. 320; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 128. IBN 

KHALDOUN. Histoire, s. 391. 
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se zmocnil veškeré vlády na úkor panovníka.264 Riḍwān plně využil svých zkušeností 

a prohlášením mladičkého emíra navrátil situaci do podoby svých předchozích vezírátů. 

Jmenování tak v tomto případě bylo pouze formální. K odvolání Riḍwāna už nedošlo, 

protože byl zavražděn při převratu v roce 1359, kde je zajímavá jedna skutečnost. Hlavním 

cílem nebylo zabít emíra Muḥammada V. ale všemocného ḥāǧiba Riḍwāna.265 

Muḥammadu V. se podařilo utéci a později odjet do exilu do severní Afriky. Novým vezírem 

se stal jeden z tvůrců převratu z rodu Abū al-Fatḥ al-Fihrī. Mladičký emír Ismā‛īl I. neměl 

žádnou možnost do jeho volby hovořit, do funkce ho určil jeho švagr. Po převratu roku 1360 

a vraždě Ismā‛īla I. se pak nový emír Muḥammad VI. rozhodl Muḥammada al-Fihrīho 

zavraždit, naprosto systematicky včetně všech žijících mužských příslušníků rodiny a úřadu 

vezírátu se dle slov Ibn al-Ḫaṭība chopil sám.266 Ve skutečnosti vybral do funkce ze svých 

nejloajálnějších osob Muḥammada b. ‛Alī Ibn Mas‛ūda, syna vezíra, který podlehl zraněním 

po atentátu na emíra Ismā‛īla v roce 1325. 267 Muḥammad VI. měl zcela dominantní vztah 

vůči svým vezírům a vůbec vůči celé elitě, díky níž se dostal k moci. Jeho roli je však velice 

těžké odlišit díky nánosu špíny, který na jeho osobu a období jeho vlády nanesl Ibn al-

Ḫaṭīb.268 Každopádně byl strůjcem nebo příčinou vraždy nejméně třech nejvyšších vezírů 

 Muḥammad V. po svém návratu do Alhambry usiloval právě o služby granadského 

dvorního literáta a historika Ibn al-Ḫaṭība. Značnou roli v tom musely hrát jeho zkušenosti 

ze spolupráce s Riḍwānem, respektive z jeho způsobu vládnutí. V době svého pobytu 

v Rondě a fungování tamního provizorního dvora totiž ještě měl jiného vezíra. Byl jím Abū 

                                                 
264 Tak osobu vraha chápal Ibn Ḫaldūn a autoři z něho vycházející, např. al-Makrízí. IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-

Raḥmān. Ta’rīḫ, VII, s. 402-403, 496. AL-QALQAŠANDĪ, Aḥmad. Ṣubḥ al-a‛šā. al-Qāhira, 1915, vol. V. s. 262. 
265 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Ta’rīḫ, s. 311; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 512-513, 524, vol. II, 

s. 26-27; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 140; AL-MAQRĪZĪ, Aḥmad b. ‛Alī. Durar al-‘uqūd al-farīda fī 

tarāǧim al-a‘ajān al-mufīda. Taḥqīq  Maḥmūd Ğalīlī. Bajrūt, 2002, vol. III, s. 553; IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-Raḥmān. 
Ta’rīḫ, VII, 405, 442, 443, 496,498, 500. 

266 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 152-3; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Nufāḍa al-ǧirāb fī ‛Ulāla al-iġtirāb. 
Taḥqīq Aḥmad Muḫtār al-‛Abbādí. al-Qāhira, b.d., s. 108-109. 

267 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 528; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Nufāḍa, s. 112. 
268 Běžně ho označuje za prohnilou duši, ďábla apod. IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 523, 531. 
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al-Ḥasan ‛Alī Ibn Kumāša, který však musel z Granady na čas odejít kvůli komplotu jednoho 

z příbuzných, Muḥammada V. prince ‛Alīho b. ‛Alī.,269 manžela jeho tety. Zcela netradiční je 

pak vztah Muḥammada V. k Ibn al-Ḫaṭībovi, který dle svých slov se stal nejbližším 

spolupracovníkem a vezírem Muḥammada V. Problémem je, že pohled na tento vztah je 

nám znám převážně jen z díla Ibn al-Ḫaṭība. Pohled druhé strany pouze částečně poskytují 

biografické črty a dopisy, které ve svých dějinách a autobiografii uchoval Ibn Ḫaldūn. Ibn al-

Ḫaṭīb i přes tvrzení, že vezírát byl zrušen, se stal vezírem Muḥammada V.270 V určitém 

momentě v sedmdesátých letech 14. století však došlo mezi Muḥammadem V. a jeho 

vezírem k rozporům, protože ubohá oběť Ibn al-Ḫaṭīb zřejmě chtěl vládnout Riḍwānovým 

způsobem. Po svém úniku do severní Afriky pak Muḥammad V. spolu s celou svou elitou 

včetně právníků a soudců a kancelářským aparátem udělal všechno pro to, aby dosáhl 

potrestání vezíra.271 Okolnosti tohoto procesu jsou předmětem jiných prací, zde však 

zmíním pouze jediné.272 Z hlediska panovníka bylo příčinou tohoto sporu, že si Ibn al-Ḫaṭīb 

dovolil opustit svou funkci a emirát bez panovníkova svolení. Všechno ostatní bylo 

vyřizováním nějakých osobních účtů v rámci granadské palácové elity. 

 Jako Ibn al-Ḫaṭībova nástupce jmenoval Muḥammad V. Ibn Zamraka, nejlepšího 

a nejschopnějšího žáka Ibn al-Ḫaṭība. Z pramenů vyplývá, že oba vládli společně, Ibn Zamrak 

se nesnažil omezovat svého panovníka a  vydržel ve funkci až do smrti emíra Muḥammada 

V. v roce 1391.273 Po jeho smrti byl zbaven Ibn Zamrak všech funkcí a uvězněn. Zda novým 

panovníkem či jeho lidmi, prameny neříkají.  

                                                 
269 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. II, s. 31-3, vol. IV, s. 75-77; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Ta’rīḫ, s. 16-

7; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 152. 
270 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. II, s. 33-36; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 155. 
271 IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-Raḥmān. Ta’rīḫ, VII, s. 440-445, s. 452-453. 
272 DAMAJ, Ahmad Chafic. El último viaje de Ibn al-Jatíb: Circunstancias, causas, consecvencias, in Juan Pedro 

Monferrer Sala y Mª Dolores Rodríguez Gómez. Entre Oriente y Occidente: ciudades y viajeros en la Edad Media. 
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449. 

273 LIROLA DELGADO, J. – NAVARRO I ORTIZ, E. Ibn Zamrak, Abū ‛Abd Allāh, in Biblioteca de al-Andalus. Almería, 
2009, vol. VI, s. 244-245. 
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Vztah nového emíra Jūsufa II. a jeho vezíra propuštěnce Ḫālida je v pramenech 

vyjádřen tak, že právě Ḫālid byl jeho největší oporou a zasadil se o jeho nastolení. Zdá se, že 

Ḫālid držel značnou moc za vlády Jūsufa II., jeho dcera byla matkou Jūsufových dětí 

a samotný Ḫālid se zasadil o uvěznění a zavraždění všech sourozenců „svého“ emíra. Dalším 

důkazem, že Ḫālid držel značnou moc na úkor emíra, byl fakt, že už za necelé dva roky vlády 

Jūsufa II. se objevilo spiknutí s cílem ho zavraždit.274 

 Muḥammad VII. se roku 1392 dostal k moci rovněž spiknutím, které vedl Muḥammad 

al-Ḫaṣṣāṣī, jenž se stal nejvyšším vezírem, a držel veškerou moc na úkor mladičkého emíra. 

Prameny z této doby jsou velmi strohé, ale i tak je zřejmé, že panovník byl v této době vůči 

vezírovi v podobné úloze, jakou zastával Muḥammad IV.275 Krátce poté se do funkce vrátil 

Ibn Zamrak a posty zaujaly osoby z okruhu Muḥammada V. Otázka pozice Muḥammada VII. 

vůči jeho vezírům je velmi komplikovaná. Za jeho vlády muselo dojít minimálně ke dvěma 

násilným zvratům na funkci prvního ministra, v nichž je úloha a vztah panovníka velmi 

nejasná.276 Jednou se k moci dostal Ibn Zamrak, podruhé asi qā’id Riḍwān. Vezíři z této doby 

určitě nějakým způsobem zastupovali panovníka, a tedy i omezovali jeho pravomoci. 

 Za nástup Jūsufa III. pak byl přímo zodpovědný Abū as-Surūr Mufarriǧ 

a v pramenech se uvádí, že jako odměnu, za to mu byl svěřen úřad nejvyššího vezíra.277 Jūsuf 

III. měl rovněž vůči Mufarriǧovi osobní vztah, který nejlépe vyjadřuje tryzna, kterou napsal 

na jeho počest po mučednické smrti svého ḥāǧiba.278 Co se událo po smrti Mufarriǧe roku 

1410 ve vztahu panovník – vezír, není jasné. Další nejvyšší vezír v pramenech Jāmin se 

objevuje až ke konci vlády Jūsufa III. a měl velice specifickou úlohu, zajistil klidný přechod 

vlády na jeho syna Muḥammada VIII.279 Téměř analogicky se opakovala situace z počátku 

                                                 
274 IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-Raḥmān. Ta’rīḫ, vol. IV, s. 228. 
275 Ibidem. 
276 AL-MAQRĪZĪ, Aḥmad b. ‛Alī. Durar, vol. III, s. 555-556. 
277 ŽENKA, Josef. Granadské elity v 15. století. Praha, 2011, s. 67. 
278 Dīwān malik Ġarnāṭa Jūsuf aṯ-ṯāliṯ. Taḥqīq ‛Abd Allāh  Gannún. al-Qāhira, 1965, s. 118-119. 
279 SECO DE LUCENA PAREDES, Luis. Nuevas rectificaciones a la historia de los nasríes, al-Andalus XX (1955), s. 

394-395. 
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vlády Muḥammada IV., kdy Muḥammad Ibn al-Maḥrūq vládl na úkor emíra, byl jeho 

regentem a přisvojoval si všechny sultánské pocty. Podle jména soudím, že Jāmin byl 

renegát, jejich blízkost vůči nasrovskému rodu byla v této době značná.280 Byli to právě 

renegáti, kteří provedli roku 1427 převrat v Granadě, jímž znovu dostali na trůn 

Muḥammada VIII. a nepochybně za to byli odměněni příslušnými úřady včetně nejvyššího 

vezíra a značného podílu na vládě.281 Oproti tomu Muḥammad IX., který se dostal do 

Alhambry převratem roku 1419, nikdy nejmenoval vezírem nikoho, koho by mu ḫāṣṣa, tj. 

granadské rodiny, nedoporučily. V osobách Muḥammada VIII. a Muḥammada IX. tak došlo 

k úplnému potlačení významu panovníka a stal se pouze vnějším symbolem panovnické 

moci. Model vládnutí v této době nebyl nepodoben modelu, který praktikoval ve 14. století 

Riḍwān. Panovník vždy býval dosazován určitými lidmi do Alhambry, jim pak svěřil úřad 

prvního ministra. Výběr osoby zcela závisel na představitelích těchto rodin. Nejvyššího 

vezíra sultán sám nevybíral. To byl i případ Jūsufa IV. a Jūsufa V.282 

 Rozdíl oproti předchozímu století byl zde však minimálně v jedné rovině značný. 

Zatímco dříve se panovník občas pokusil vyměnit osobu vykonávající úřad nejvyššího 

vezíra, v této se to již nestávalo. Ke změnám v úřadě docházelo z důvodu úmrtí osoby 

v úřadě, ať už vraždy či smrti v bitvě. Vezíři tak zůstavali ve svém úřadu, zatímco panovníci 

se měnili, jako např. Abū al-Qāsim Ibn as-Sarrāǧ nebo Ibrāhīm Ibn ‛Abd al-Barr.283 V rovině 

institucionální se vezír stal tím, kdo byl nepostradatelný na rozdíl od panovníka, jehož smrt 

či uvěznění nutně nebyly doprovázeny odchodem nejvyššího vezíra. Proto už nebyly změny 

v této funkci tak složité či podmíněné vůlí panovníka. Pouze emír Abū al-Ḥasan ‛Alī dokázal 

                                                 
280 Kromě něho jmenovitě známe Ḫālida, Riḍwāna, Riḍwāna Banniġaše. 
281 AL-MAQRĪZĪ, Aḥmad. As-sulūk, vol. VII, s. 149-150. 
282 Blíže k těmto událostem v mé knize Granadské elity v 15. století. ŽENKA, Josef. Granadské elity v 15. století. 

Praha, 2011, s. 86-93; VIDAL CASTRO, Francisco. Una década turbulenta de la dinastía nazarí de Granada en el 
siglo XV: 1445-1455, in Celia del MORAL (ed.). En el epílogo del Islam andalusí: La Granada del siglo XV. Granada, 
2002, s. 75-116. 

283 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique. Revision de una decada de la historia granadina 1445–1455, 
Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos XXIX–XXX (1980–81), s. 88-89. 
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jmenovat vezírem někoho ze své vlastní vůle a jeho bratr Muḥammad XII. rovnocenně 

spolupracovat s nejvyšším vezírem. Jinak vždy panovník byl de facto, ne de iure, vezírovi 

podřízen. Vezír tak panovníka zastupoval, vedl místo něho samostatná jednání, 

samostatnou korespondenci a panovník pouze představoval reprezentanta anebo přijímal 

návštěvy. Příčiny této změny pak je nutné vidět již ve 14. století, kdy se poprvé granadští 

muslimové museli vyrovnat se skutečností, že emír je někým zastupován. Právě ustálením 

tohoto zastupování, této hiǧāby, vznikla možnost pro marginalizaci postavení panovníka 

a jeho postavení do role přinejlepším přítele nejvyššího vezíra. Nejvyšší vezír rozhodoval 

o všem a emíři v 15. století, často po dlouhé roky zavření ve vězení, neměli s reálnou 

správou a mocenským aparátem prakticky žádné zkušenosti a nejvyššího vezíra s jeho 

klientelistickou sítí potřebovali. 

 

2.5 Naṣrovci z pobočných větví 

    

 Širší nasrovská rodina měla značný význam při vzniku emirátu a s postupem času se 

počet jejích příslušníků a význam vlivem vražd, trvalých exilů, převratů nebo vymírání 

snižoval. Zatímco ve 13. století se nacházeli nasrovští rodinní příslušníci v Alhambře nebo 

na místech správců (ra’īsů) jednotlivých měst emirátu, tak v pozdějších letech toto zůstalo 

vyhrazeno pouze panovníkovým dětem a ostatní mužští příbuzní až na výjimky byli 

izolováni od okolí v přímořských sídlech nasrovského rodu. Příčinou bylo ohrožení, které 

plynulo z možnosti styku princů s elitou a snahami některých jedinců využít je k vlastnímu 

prospěchu. Revolty z vůle těchto pobočních Naṣrovců tak nebyly ničím výjimečným, i když 

se postupně měnil jejich charakter. Události povstání ar-ra’īse Abū al-Haǧǧáǧe byly tak 

prvním případem této vnitřní nasrovské revolty, jejíž potlačení bylo ještě uskutečněno 

v rámci nasrovské rodiny, kdy jeden princ uvěznil a posléze nechal zabít z emírova příkazu 
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druhého.284 Druhá obdobná revolta Ismā‛īla a jeho otce Abū Saī‛da Faraǧe však už potlačena 

nebyla a naopak uspěla. Právě u Abū Saī‛da Faraǧe prameny zmiňují, že v Malaze disponoval 

vlastním, jemu loajálním správním aparátem a elitou. Obdobně jako emír rozhodoval 

o jmenování nejvyššího soudce, tak Abū Saī‛d určoval obsazení náboženských funkcí 

v Malaze.285 Žádal tak jistého Ibn Riḍwāna, aby se postavil do čela jeho vezírátu, kanceláře 

a velení.286 Jeho nejbližší ḫāṣṣu pak tvořili místní šajḫ al-ġuzā a osobní vezír, který 

zodpovídal za vedení vlády, kanceláře a rovněž osobní peníze nasrovského prince. Tak tomu 

bylo v případě Muḥammada b. Īsā al-Himjarī. Ten se dokonce honosil titulem ḏū al-

wizāratajn.287 Obdobným aparátem disponoval i Ibn Ašqīlūla v Guadixu, jeho kancléř 

Ibrāhīm Ibn al-Hāǧǧ an-Numajrī byl s ním dokonce v blíže neurčeném příbuzenském 

vztahu.288 V pozdějších letech v 15. století, kdy se princové samostatně nacházeli už jen 

v Almeríi, měli kolem sebe i část ḫāṣṣy svého otce (strýce), např. příbuzné nejvyšších vezírů 

a další lidi.289 Více však o vazbách těchto osob nevím, pokud se nestaly panovníkem. 

 Velké množství převratů a obava panovníka či elity z odstranění pak postupem času 

zdecimovaly nasrovský rod do takové míry, že v 15. století přežívalo už jen několik málo 

nasrovských princů a při pádu Granady dokonce už jen jedna větev rodiny o čtyřech 

mužských členech, bez existence jakékoliv poboční větve dynastie, kromě nepřímých 

náznaků o nějakých příbuzných pobývajících kdesi v severní Africe. Hernando de Baeza na 

tuto situaci narážel ve svém vyprávění, kde museli podle něho Ibn as-Sarrāǧové zůstat 

                                                 
284 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Ta’rīḫ, s. 292-3; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 92; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān 

ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 551-552. 
285 IBN AL-QĀḌĪ AL-MIKNĀSĪ, Aḥmad. Durra al-hiǧāl fī ġurra asmā’ ar-riǧāl. Taḥqīq Muṣṭafā ‛Abd al-Qādir ‛Aṭā. 

Bajrūt, 2002, bio 509, s. 181. 
286 IBN AL-AḤMAR, Ismā‛īl. Kitāb Mustawda‛ al-‛alāma wa mustabda‛ al-‛allāma. Taḥqīq Muḥammad at-Turkī at-

Tūnisī – Muḥammad b. Tāwīt at-Tiṭwānī. ar-Ribāṭ, 1964, s. 52, 54. 
287 Ibidem, s. 65-66. Tento ‛Ibn Īsá musel po nastoupení emíra Ismā‛īla a uvěznění Abū Sa‛īda Faraǧe emigrovat 

do severní Afriky, kde později zastával mnoho funkcí u různých merínovských a hafsovských princů. Celý 
život však toužil znovu spatřit al-Andalus. 

288 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 342. 
289 Například Muḥammad Mufarriǧ sloužil u synovce panujícího emíra Muḥammada IX. Jūsufa, zatímco jeho 

bratr byl v centrální elitě. SALICRÚ I LLUCH, Roser (ed.). Documents, doc. 321, s. 385. 
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v emigraci, než dospěl mladý král.290 Tlumočník posledního granadského emíra to chápal 

jako důvod, proč poslední generace velkých granadských rodin musela po neúspěšném 

povstání mezi lety 1468-1471 čekat více než deset let, než mohla uskutečnit další převrat 

a znovu se navrátit do svých starých pozic. Převraty a s tím spojené vraždy musely být 

skutečně příčinou postupného vymírání Naṣrovců. Rodinných sňatků nebylo příliš mnoho 

a počet dětí mezi Naṣrovci nedosahoval nižších čísel, než ve 13. a 14. století. Jinou příčinou 

byl exil mnohých Naṣrovců, kteří buď mohli volit jistou smrt v Granadě, věznění 

v Salobreni, nebo si zachránit život právě vynuceným exilem. Zde však nasrovská rodina 

přetrvávala i v dalších generacích a zřejmě i hluboko v 15. století.291 

 

2.6 Exil nasrovských princů 

    

 Velké množství vražd sultánů a dalších nasrovských princů a neustálý pocit 

ohrožení, který z přítomnosti dalších Naṣrovců buď v Alhambře nebo na pobřežních 

državách v Salobreni cítili vládnoucí emíři či jejich elita, byl příčinou odchodů do exilu 

mnohých nasrovských princů. Poprvé se s tímto prvkem v dějinách Granady setkáme po 

bouřlivých událostech za vlády emíra Naṣra a následné nastolení Ismā‛īla I. do Alhambry. 

Vládnoucí granadský rod tak zažíval podobný jev, kterým procházeli Merínovci, jejichž 

princové pobývali v dlouhodobém exilu a ve druhé polovině 14. století pak nasrovský 

panovník podporoval převraty ve Fezu právě vysíláním a finanční a vojenskou pomocí 

z Granady.292 Hlavními dvěma exilovými destinacemi nasrovských princů byl Merínovský 

sultanát a od 15. století opakovaně Kastilie, v jednom případě Tunis. Zvláštní kapitolu pak 

                                                 
290 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, s. 9.    

291 PALENCIA, Alonso de. Crónica de Enrique IV. Traducción de Antonio Paz y Meliá. Madrid, 1908, tomo IV, s. 323. 
292 AT-TĀZĪ, ‛Abd al-Ḥādī. Tarīḫ diblumāsī bi-l-Maġrib: Vol. VII. ‛Ahd Banī Marīn wa-l-Waṭṭāsījīn. ar-Ribāṭ, 1988, s. 69-

118. 
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tvoří osudy posledních dvou emírů Muḥammada XI. a XII., které nelze pokládat za exil ve 

vztahu ke granadským dějinám, ale za specifickou situaci období konce Granadského 

emirátu. Na rozdíl od předchozích útěků je doprovázeli členové jejich elity a odjížděli bez 

sebemenší naděje, že se vrátí zpět. To v případě dřívějších exilů nebylo pravidlem. 

 

2.6.1 Maġrib 

 

Ismā‛īl b. Ismā‛īl I. 

 Dle slov Ibn al-Ḫaṭība byl nejprve uvězněn v al-Andalusu a v době psaní lamḥy se 

nacházel v Maġribu. Byl nejmladším ze všech sourozenců a postihlo ho otřesné vězení 

v mládí za vlády jeho bratra.293 Byl to muž „mravný a nezištný, jeden z nejlepších 

a  nejvybranějších z tohoto (nasrovského) rodu.“ V jeho případě byla příčina věznění jasná. Byl 

odstaven Riḍwānem od možnosti dostat se na trůn, když vybral roku 1333 za nového emíra 

jeho nejmladšího bratra Jūsufa I. Totéž učinil i s jeho bratrem Faraǧem. Razantní změny 

dosáhl jeho život po nástupu Muḥammada V., který prý na Ibn al-Ḫaṭībův podnět umožnil 

princi volný pohyb a propustil ho.294 Následně došlo k uzavření sňatku mezi jeho dcerou 

a mladým granadským vládcem. Do exilu se pak dostal po převratu, kterým se dostal na trůn 

Ismā‛īl II., z důvodu blízké příbuznosti se sesazeným nasrovským emírem Muḥammadem V. 

a problémů, které měl s emírovou matkou.295 

 

Faraǧ b. Ismā‛īl I. 

                                                 
293 Není zřejmé, který z bratrů je míněn, zda Muḥammad IV. nebo Jūsuf I. IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, 

s. 105. 
294 Znamenalo by to, že i vězněný princ vedl rodinný život a plodil potomky. 
295 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Nufāḍa, s. 113-114. 
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 Po vraždě svého bratra Muḥammada IV. musel odejít z al-Andalusu. Zřejmě proto, 

aby nebyl využit jako potenciální emír. Později se však do emirátu vrátil a zemřel v zajetí 

v Almeríi v roce 751, zavražděný z příkazu svého bratra Jūsufa I.296 

 

Ismā‛īl b. Faraǧ b. Ismā‛īl I.  

 Byl jediným synem výše zmíněného Faraǧe zavražděného Jūsufem I. Do exilu musel 

uprchnout po smrti svého otce. Podle Ibn al-Ḫaṭība žil „v dobrých poměrech v Maġribu.“297 

Poetickou vzpomínku na něj a jeho básnické kvality zanechal jeho vzdálený příbuzný literát 

Ibn al-Aḥmar, který ho označil za svého blízkého přítele.298 

 

Větev Muḥammada al-Qā’im bi-amr Allāh, andaraxského sultána 

 Bratr Ismā‛īla I., jemuž bylo přísaháno emírem v Andaraxu, byl po vyřešení sporů 

mezi ‛Uṯmān Ibn Abū al-‛Ulā’, jenž stál za jeho sultánstvím, Riḍwānem a Ibn al-Maḥrūqem 

donucen k odchodu do maġribského exilu, kde také neznámo kdy zemřel. Samotný 

Muḥammad už předtím žil v Tilimsānu, důvody však prameny neuvádějí.299 Společně 

s Muḥammadem odešli na konci dvacátých let 14. století všichni jeho synové Jūsuf, Faraǧ, 

Muḥammad a Ismā‛īl, kteří se v různých podmínkách usadili na merínovském dvoře. 

Nejstarší z nich Jūsuf byl v době psaní lamḥy stále naživu, ač velmi stár. Ibn al-Ḫaṭīb popsal 

jeho situaci následovně: „Je v Maġribu, pobírá malý důchod a jeho syn je zaměstnaný ve službách 

sultána.“300 

 Tímto synem nebyl nikdo jiný než Abū al-Walīd Ismā‛īl Ibn al-Aḥmar, který se 

proslavil v merínovských službách jako kancléř, kronikář a básník. Do Maġribu přišel 

v útlém věku společně se svým otcem a dědem a na merínovském dvoře vydržel až do své 
                                                 
296 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 105; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. s. 380. 
297 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 60. 
298 IBN AL-AḤMAR, Ismā‛īl. A‛lām al-Maġrib wa-l-Andalus wa huwa al-kitāb naṯīr al-ǧumān fī ši‛r man naẓamanīwa ijāh 

az-zamān. Taḥqīq Muḥammad Riḍwān ad-Dāja. Bajrūt, 1976, s. 82. 
299 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 118. 
300 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 60-61. 
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smrti buď v letech 1404-5 nebo 1407-8. Byl velmi hrdý na svůj nasrovský původ a vždy ho 

nezapomněl přípomínat a všude uvádět až po Sa‛da b. ‛Ubadā’.301 Rovněž vždy pokládal 

svého děda Muḥammada al-Qā’im bi-amr Allāh za regulérního nasrovského sultána. Jde 

o jednoho z mála Naṣrovců usazených v severní Africe, o kterém se dochovaly podrobnější 

zprávy. Pobýval ve Fezu nedaleko mešity al-Qarawijīn a v roce 1356 se společně se sultánem 

Abū ‛Inānem účastnil tažení proti Tunisu. Po smrti sultána Abū Sālima roku 1361 musel 

kvůli obavám o svůj život prchnout do Siǧilmāsy. I když se mu později podařilo vrátit do 

Fezu, tak právě pobyt u siǧilmāského pretendenta trůnu ‛Abd al-Ḥalīma ho stál jeho 

význačné postavení na merínovském dvoře. Díky přímluvám nejvyššího sekretáře sultána 

Jaḥjā Ibn Abū Dulāma se mu podařilo vrátit do jeho postavení a za vlády sultána Abū Saī‛da 

‛Uṯmān III. byl jmenován soudcem. Datum jeho smrti nebylo zatím s přesností určeno. 

 Jūsuf měl ještě druhého syna, který byl podle svého bratra Ismā‛īla Ibn al-Aḥmara 

o dvacet let starší než on (narozen mezi lety 1305-1308). Společně s rodinnou větví přišel do 

severní Afriky a rovněž se uplatnil na merínovském dvoře. Jeho bratr ho pokládal za 

učence.302 

Faraǧ b. Muḥammad al-Qā’im bi-amr Allāh po emigraci své rodiny vykonal pouť do 

Mekky, doložitelně v pramenech jako jediný Naṣrovec. Později zemřel v Maġribu.303

 Muḥammad b. Muḥammad al-Qā’im bi-amr Allāh se rovněž uchytil na merínovském 

dvoře. „Je na merínovském dvoře, na vysoké pozici a má pověst inteligentního muže, který se věnuje 

lovu a krocení dravých ptáků. Vede slušný a pohodlný život.“304 

 Nejmladší syn Ismā‛īl b. Muḥammad al-Qā’im bi-amr Allāh zemřel během nějaké 

šarvátky v Maġhribu. Jeho syn Muḥammad se však do Granady vrátil, dostal za manželku 

dceru sultána Jūsufa I. a později se sám zmocnil, dle Ibn al-Ḫaṭība nelegálně, vlády. Jde 

                                                 
301 Např. IBN AL-AḤMAR, Ismā‛īl. A‛lām, s. 215. 
302 Ibidem, s. 83-84. 
303 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 60 
304 Ibidem 
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o známého Muḥammada VI. „Bermejo“.305 Sultán Jūsuf mu za ženu dal svou dceru proto, aby 

pozdvihl vážnost jeho rodinné větve, která upadala. 

  

 

Muḥammad Ibn Jūsuf „ar-ra’īs al-Abkam“  

Dalším a nejslavnějším Naṣrovcem, který svůj život spojil se severní Afrikou, byl 

Muḥammad b. Jūsuf b. Muḥammad b. Jūsuf306 b. Jūsuf al-Aḥmar Ibn Naṣr. V neznámé době se 

usadil v Maġribu na dvoře merínovského sultána, kde dosáhl značného věhlasu a stal se 

jedním z tamních nejvýznamnějších vojevůdců 14. století. Působil jako velitel loďstva 

i vojska, které dobylo Tunis, a během těchto tažení zaznamenal několik hrdinských činů. 

Dosáhl takového věhlasu, že „dnes je na merínovském dvoře vznešenějším a čestnějším než kdokoli 

jiný.“307 Právě z druhého merínovského tažení se dochovaly v kronikářských záznamech Ibn 

al-Hāǧǧe an-Numajrīho některé hrdinské činy, jichž tento nasrovský princ jako admirál 

merínovských sultánů dosáhl.308 Jeho pobytu u tamního dvora a význačenému postavení, 

které zastával, se rovněž věnoval Ibn Ḫaldūn. Podle něho byl druhým nejmocnějším mužem 

ta merínovském dvoře hned po vezírovi Mas‛ūdovi Ibn Raḥḥú.309 Na merínovském dvoře, 

kde se stýkal i s dalšími nasrovskými princi v exilu, kteří na něho dokonce skládali oslavné 

básně,310 se s ním setal i Ibn al-Ḫaṭīb.311 Ar-Ra’īs al-Abkam byl pak jedním z velitelů 

merínovského vojska, které pomáhalo Muḥammadu V. k návratu do Granady.312 Důvody, 

                                                 
305 Ibidem; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, s. 523-532; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Nufāḍa, s.183-185, 299-

302; IBN AL-AḤMAR, Ismā‛īl. A‛lām, s. 77-80. 
306 Bratr emíra Muḥammada I. a otec jeho manželky. 
307 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 61. 
308 IBN AL-HĀĞĞ AN-NUMAJRĪ. Fajḍ al-‛ubāb. Taḥqīq Muḥammad Ibn Šaqqrūn. Bajrūt, 1990, s. 160, 270, 356, 361, 

363. 
309 IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-Raḥmān. Ta’rīḫ, vol. VII, s. 401. Chronique des Almohades a des Hafcides attribueé 

a Zerkechi. Traduction francaise d’ápres l’édition de Tunis et trois manuscrits par E. Fagnan. Constantine, 
1895, s. 152-153. 

310 IBN AL-AḤMAR, Ismā‛īl. A‛lām,, s. 82. 
311 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Nufāḍa, s. 238-9. 
312 Ibidem, s. 301-302. 
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proč se Ibn al-Aḥmar usadil v severní Africe, však nejsou na rozdíl od větve sourozence 

emíra Ismā‛īla známy. 

 

Muḥammad V.  

 Sesazený sultán Muḥammad V., který do Maġribu přibyl roku 1359, pak představoval 

zcela výjimečnou kapitolu v exilu nasrovských sultánů. Jednalo se o první odchod z Granady 

sesazeného sultána, kterému se podařilo uniknout zavraždění jen kvůli jeho zálibě ve 

vyjižďkách na koni do okolí Alhambry. Ten do Fezu přijel na pozvání merínovského 

panovníka a posléze se k němu připojila značná část jeho dvora a další jedinci po vraždě 

jeho bratra Ismā‛īla II. Muḥammad V. se pak právě díky síle této své elity, kterou ostatní 

výše zmínění nasrovští princové za svými zády neměli a vé své podstatě ani nepotřebovali, 

vydal za pomoci merínovského sultána a kastilského krále zpět na území Granadského 

emirátu a postupně získal zpátky svou moc a od roku 1362 znovu panoval v Alhambře. Jeho 

návrat do Alhambry a vůbec do al-Andalusu by nebyl možný právě bez podpory jeho 

dřívější ḫāṣṣy, kterou si velmi znepřátelil Muḥammad VI. Případ Muḥammada V. tak 

představoval precedens, protože dával i sesazenému panovníkovi možnost, že se v případě 

podpory elity může vrátit zpět do Granady a na svou pozici.313 

 

2.6.2 Tunis 

 

Muḥammad IX. 

 Poslední severoafrický exil před granadskou válkou, avšak v odlišné destinaci než 

u předchozích, se vztahuje k osobě emíra Muḥammada IX. Během shromažďování pramenů 

                                                 
313 Vidal Castro, Francisco. Historia Política, in Viguera Molíns, María Jesús (coord.). El reinonazarí de Granada 

(1232–1492): Política, instituciones, espacio y economía. Tomo VIII/3 de Historia de Espana de Menéndez-Pidal y Jover 

Zamora. Madrid 2000, s. 135-137. Al-ABBĀDĪ, Ahmad Mujtār. El reino de Granada en la época de Muḥammad V. 

Madrid, 1973, s. 38-53. 
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k této práci jsem ve všeobecně známé al-Maqrīzīho kronice narazil na dosud opomíjený 

a k mému velkému údivu dodnes žádným badatelem nevyužitý úryvek vztahující se 

k událostem v Granadě v roce 1427, kdy došlo k prvnímu sesazení Muḥammada IX. a do 

Alhambry se vrátil Muḥammad VII. uvězněný před osmi lety. Tento úryvek líčí kolnosti 

převratu, až zoufalou snahu Muḥammada IX. uprchnout z emirátu a fakt, že ho opustili 

všichni jeho věrní.  

 „Emír vyjel společně se dvěma sty jezdci na počátku rabí’c al-áchar projet se do Granadské 

nížiny. Syn strýce z otcovy strany314 Muḥammad b. Jūsuf byl uvězněný v Alhambře, granadské 

pevnosti. Vydali se černí otroci ke strážím, které ho měly na starost a řekli jim: 

 Vzdalte se, opusťtě jeho dům, než ho navštíví sultánova matka a seznámí se s jeho stavem. 

Mysleli si, že tomu tak je, a odešli z domu. Okamžitě se vydali dva mladíci ze synů klientů jeho otce 

a osvobodili ho ze želez a vyvedli ho z vězení. Zavřeli brány Alhambry, všechno se to odehrálo v noci 

a bubnovali a troubili na trumpety, jak mívají ve zvyku. V noci za nimi přicházeli lidé a ptali se jich na 

tu novinu. Z Alhambry jim bylo sdělováno: Učinili jsme sultánem Abū ‛Abd Allāha Muḥammada, 

sultánova syna. Dorazili obyvatelé města i předměstí a složili mu přísahu věrnosti kvůli náklonnosti, 

kterou k němu a k jeho otci chovali a pro nenávist vůči al-Ajsarovi... K al-Ajsarovi dorazila zpráva 

a ten se nebránil a zamířil směrem k Rondě a ti z jeho vojska, co ho doprovázeli, již dříve prchli. 

Zůstalo jich s ním okolo čtyřiceti. Z Granady vyrazila jízda pronásledovat ho. Obyvatelé Rondy jim 

zabránili do ní vstoupit a odmítli ho vydat. Napsali o tom alalalal----Muntasilovi?Muntasilovi?Muntasilovi?Muntasilovi?315 do Granady. Událost došla 

tak daleko, že se nalodil na loď a vydal se na moře. Jeli s ním pouze čtyři uprchlíci. Dorazil do Tunisu 

a přijal ho tamní vládce Abū Fāris ‛Abd al-Azīz al-Hafsī.“316 

 Muḥammad IX. se tak dostal do Tunisu pouze s několika druhy a přibyl na dvůr 

hafsovského sultána Abū Fārise. Krátké líčení Muḥammadova pobytu na jeho dvoře pak 

                                                 
314 Ve skutečnosti byl Muḥammad VII. ve vztahu k Muḥammadovi IX. synem jeho bratrance z otcovy strany 

(Jūsufa III.). 
315 V edici nejasné. 
316 Úryvek ještě pokračuje krátkým líčením reakce kastilského krále. AL-MAQRĪZĪ, Aḥmad. As-sulūk, vol. VII, s. 

149-150. 



 102 

znovu zaznamenal al-Maqrīzī.317 Během jeho cesty ho muselo doprovázet pouze málo 

služebníků, protože v aragonských a kastilských pramenech jsou zmínky o pozdějších 

příchodech jeho služebníků a druhů. Shodovalo by se to tedy s okolnostmi, které zavedly 

Muḥammada V. do Maġribu. Nový příklon elity sesazeného sultána tak umožnil emírovi 

vrátit se do Granady, podobně jako v případě Muḥammada V. s vojenskou pomocí okolních 

říší, v tomto případě Hafsovské, Aragonie a Kastilie. Elita tedy znovu znamenala zpáteční 

jízdenku pro granadského emíra.318 

 

2.6.3 Kastilie 

 

    Državy křesťanských panovníků se staly vyhledávanou destinací až v 15. století, kdy 

kvůli nestabilním poměrům v severní Africe a nutnosti hledání vojenské podpory 

u křesťanů neměli sesazení panovníci, princové a členové jejich elity jiné východisko, než se 

vydat přes hranici. Exilů z tohoto období je doložených několik, bohužel podrobností 

o jejich pobytu je pramálo. Víme tak, že v Kastilii pobývali budoucí emíři Ismā‛īl III., ‛Alī, 

Muḥammad XI. a Muḥammad XII. a ještě Sa‛d. Ana Echevarria se podrobně zabývala 

kastilskými archivy ve vztahu k muslimským pánům na dvoře Jindřicha IV., avšak nenašla 

žádné dokumenty, které by bylo možné vztáhnout na výše zmíněné prince. Pouze víme, že 

jistý „Abenamar“ sprízněný nějakým způsobem s nasrovskou dynastií dostával od Jindřicha 

IV. rentu.319 Kastilské exily však znamenaly většinou dvousměrnou cestu, protože kastilští 

králové rovněž využívali těchto princů ke svým zájmům a vybavené vojáky, penězi 

a příměřím je posílali zpátky do Granady, aby tam přispěli k vyhrocené situaci. 

 

                                                 
317 AL-MAQRĪZĪ, Aḥmad b. ‛Alī. Durar, vol. III, s. 342-3. 
318 Podrobnosti viz ŽENKA, Josef. Granadské, s. 74-80. 
319 ECHEVARRÍA, Ana. Knights on the frontier: The Moorish Guard of the Kings of Castile (1410–1467). Leiden – Boston, 

2009, s. 178-189, 308-309. 
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2.7 Vražedná Granada 

 

    V roce 2004 vyšel v rámci Estudios onomásticos biográficos článek Francisca Vidala 

Castra, který se částečně prosopografickým přístupem rozhodl zpracovat pohled na 

politické vraždy v Granadě s ohledem na nasrovského emíra.320 Jako korpus pro studium vzal 

životy panovníků pro období ohraničené roky 1302 (smrt Muḥammada II.) a 1408 (vražda 

Muḥammada VII.). Došel k závěru, že plných 80 % granadských emírů, kteří vládli v tomto 

období, zemřelo násilnou smrtí.  Podle Vidala Castra cíl byl jasný – uvolnění trůnu 

a dosazení nového emíra. Nicméně příčiny už nebyl schopen jasně rozeznat. Hledal je 

v tužbách emírů o „uzurpaci“ trůnu, avšak zároveň dodává, že pouze ve dvou případech byl 

emír nahrazen svým možným vrahem. Nakonec dochází k následujícímu: „Většina vražd 

emírů se mohla uskutečnit, protože se připravily a uskutečnily zevnitř dvora a okolí emíra... Palácové 

intriky, boje a rozepře dvořanů, stran a skupin významných lidí a hodnostářů v jejich boji o moc, 

o úřady a pozice tříštily vládnoucí vrstvu a podporovaly svrhávání emírů a vraždy. Jednou podnítily 

povstání a přiměly příslušné následníky zaujmout místo na trůnu, jindy donutili pod pohrůžkou smrti 

sultána změnit jeho politiku.“321 

 Vidal Castro tak v politických vraždách viděl spojení zájmů některého nasrovského 

prince a granadské ḫāṣṣy. Jeho závěry jsou však postavené na velmi slabých základech. 

I přestože důkladně analyzoval na základě pramenů jednotlivé politické vraždy, tak jako 

závěr uvedl, že jejich příčinou bylo nestabilní a rivalitní prostředí nasrovského dvora. Na 

jedné straně hovoří o nemohoucnosti mladých emírů ovládaných regenty a na druhé jim 

zase přisuzuje složité spiklenecké teorie.322 Hovoří o tom, že nedocházelo k rozbití 

                                                 
320 VIDAL CASTRO, Francisco. El asesinato político en al-Andalus: la muerte violenta del emir en la dinastía 

nazarí (s. XIV), in Maribel FIERRO (ed.). De muerte violenta. Política, religión y violencia en al-Andalus. EOBA, 14. 
Madrid, 2004, s. 349-97. 

321 Ibidem, s. 396. 
322 Např. o uvěznění sourozence, jemuž příslušel trůn. 
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poslouponosti následnictví na trůn, i když ve skutečnosti žádné neexistovalo atd. Pokusím 

se proto předložit vlastní závěry týkající se této, pro úlohu postavení nasrovské dynastie 

v rámci granadské elity klíčové otázky a rovněž poukázat na to, jak nestabilní byla 

panovníkova pozice.  

 Pokud bychom se podívali prostou řečí čísel a rozšířili studované období na celý 

Granadský emirát, vystřídalo se během necelých 260 let existence nasrovské dynastie 

v Alhambře 24 panovníků, kteří vládli celkem v 37 panovnických obdobích.323 Jednotlivé 

předěly, při nichž došlo k výměně panovníka či prohlášení nového na jiném území emirátu 

jsou uvedeny v následující tabulce. Letopočet znamená panovnickou změnu, za ním je 

uvedeno jméno sesazeného panovníka, co se mu stalo a jaké byly okolnosti či jeho osudy po 

této události (podtrženi panovníci, kteří ukončili svou vládu přirozenou smrtí). 

 

1273 Muḥammad I.   přirozená smrt (spadl z koně) 

1302 Muḥammad II.   přirozená smrt  (nemoc)324 

1309 Muḥammad III.   odstaven   (později zavražděn) 

1314 Naṣr   odstaven  (zemřel v roce 1322 na svém panství) 

1325 Ismā‛īl   zavražděn  (osobní msta a komplot; probodnut) 

1333 Muḥammad IV.   zavražděn  (komplot, zabit mečem) 

1354 Jūsuf I.   zavražděn  (navedený šílenec, pobodán) 

1359 Muḥammad V.   odstaven  (odešel do exilu) 

1360 Ismā‛īl II.   zavražděn  (popraven, uříznuta hlava) 

1362 Muḥammad VI.  zavražděn  (zrazen a probodnut) 

                                                 
323 Údaje o počtu panovnických období se díky chaotickému 15. století u jednotlivých badatelů liší. Vycházím 

zde z dat, která jsem zpracoval v knize Granadské elity v 15. století. 
324 Jeho osobní lékař Ibn as-Sarrāǧ se domníval, že byl otráven. Když se dotazoval na to, co panovník před smrtí 

jedl a kdo mu to donesl, dozvěděl se, že jeho syn a dědic Muḥammad III. Díky tomuto obvinění nového 
panovníka byl tento lékař na dlouhé roky uvězněn. I když současné vědecké prostředí bere smrt 
Muḥammada II. jako přirozenou, určitý stín pochybnosti však přetrvává. IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-

Iḥāṭa, vol. III, s. 160-162. 
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1391 Muḥammad V.   přirozená smrt  (nemoc)325 

1392 Jūsuf II.   zavražděn  (otrava) 

1408 Muḥammad VII.  zavražděn   (otrava) 

1417 Jūsuf III.   přirozená smrt  (nemoc) 

1419 Muḥammad VIII. odstaven  (uvězněn v Alhambře) 

1427 Muḥammad IX.  odstaven  (uprchl do exilu) 

1429 Muḥammad VIII. odstaven  (zavražděn, zaříznut) 

1431 Muḥammad IX.  odstaven  utekl do Malagy 

1432 Jūsuf IV.   zavražděn  (popraven, asi mečem) 

1445 Muḥammad IX.  odstaven  (uvězněn v Salobreni) 

1446 Jūsuf V.   zavražděn  (zrazen svým prvním ministrem) 

1447 Ismā‛īl III.  odstaven   (odešel do exilu) 

1450 Ismā‛īl III.  zavražděn  (popraven) 

1453 Muḥammad IX.  zavražděn  (asi popraven) 

1454 Muḥammad X.  odstaven  (vzdal se vlády) 

1455 Sa‛d   odstaven  (uprchl) 

1455 Muḥammad X.   zavražděn  (podřezán, děti zadušeny) 

1462 Sa‛d   Odstaven 

1463 Ismā‛īl IV.326  zavražděn 

1464 Sa‛d   odstaven  (zemřel sešlostí věkem 1465-66) 

1468-71 ‛Alī   udržel se u moci 

Muḥammad XII.  vrátil se na bratrovu stranu 

                                                 
325 Vidal Castro spekuluje u Muḥammada V. o tom, že byl otráven. VIDAL CASTRO, Francisco. El asesinato, s. 

388-389. Nicméně v aragonských dokumentech se hovoří o tom, že emír byl delší čas neduživý a spekulovalo 
se delší čas o jeho smrti FERRER I MALLOL, María Teresa. La frontera, s. 174. 

326 Podel Any Echevarria to byl ‛Alī. ECHEVARRIA, Ana. Enrique IV. de Castilla, un rey cruzado, Espacio Tiempo y 

Forma, Serie III, Historia Medieval 17 (2004), s. 154-155. V dokumentech editovaných Juanem Torres Fontes se 
pak objevuje jak ‛Alī tak Ismā‛īl. TORRES FONTES, Juan. Las Treguas con Granada de 1462 y 1463, Hispania 90 
(1963),  s. 196, 198. 
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1482 ‛Alī   uprchl do Malagy 

1483 Muḥammad XI.  zajat nepřítelem 

1485 ‛Alī   odstaven  (zemřel v zajetí na nemoc o rok později) 

1489 Muḥammad XII.  kapituloval 

1492 Muḥammad XI.  kapituloval 

 

Procentuálně bychom vyjádřili osudy panovníků následovně: 

62,5 % emírů bylo zavražděno (15 emírů) 

16,67 % emírů zemřelo přirozenou smrtí ve svém úřadu (4 emíři) 

8,33 % emírů zemřelo přirozenou smrtí po kapitulaci Granady (2 emíři) 

8,33 % emírů zemřelo odstaveno v zajetí (2 emíři) 

4,16 % emírů zemřelo v exilu na svém panství (1 emír) 

 Z absolutních čísel tedy vyplývá, že Granada se těšila nebývalé stabilitě panovnické 

moci, ne však osobě sultána. Nedocházelo k žádným bezvládím, avšak násilné změny byly 

velmi časté. Z uvedených případů změn panovníka v tabulce vystupoval jako vůdčí osobnost 

převratu nasrovský princ pouze částečně v roce 1314 (Ismā‛īl) a v letech 1359 a 1360 

(Muḥammad VI.). U všech ostatních se objevuje někdo (jedna či více osob), jenž měl přímý 

podíl na nástupu nového panovníka a likvidaci či uvěznění předchozího vládce. Nový 

panovník tak byl součástí mocenské hry některého z členů palácové elity, s nimiž byli ve 

všech případech domluveni na postupu. Nástupnická linie z hlediska posloupnosti z otce na 

emírova syna, tak jak byla praktikována za časů Muḥammada I., byla díky vraždám 

a převratům několikrát změněna. Ismā‛īlem I. se tak k moci dostala tzv. druhá nasrovská 

dynastie, avšak po matce napojená na první dynnastii. V roce 1333 pak byl přeskočen 

v následnictví starší bratr Jūsufa I. Faraǧ, který byl uvězněn. Muḥammad VI. byl pouze 

bratrancem z druhého kolene sesazených emírů Muḥammada V. a Ismā‛īla II., měl však za 

manželku jejich sestru. Ibn al-Ḫaṭīb jeho nástup k moci roku 1360 a zavraždění Ismā‛īla II. 
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označil jako odstranění druhé nasrovské dynastie (idāla ad-dawla aṯ-ṯānija). Dalším, kdo 

nebyl prvorozeným synem, byl Muḥammad VII., který byl mladším bratrem Jūsufa III. po 

otci a přeskočený byl jeho starší bratr. V 15. století pak byla situace složitější. Muḥammad 

IX. byl bratrancem Jūsufa III. po otci a měl za první manželku jeho vlastní sestru. Jūsuf IV. 

pocházel pouze po matce z vedlejší linie nasrovského rodu. Jūsuf V. byl synovcem po otci 

Jūsufa III. a po matce Muḥammada IX. Z hlediska panujícího emíra však nejbližším 

emírovým mužským příbuzným. Vraždou Muḥammada X. a jeho synů v roce 1455 byla 

vybita po meči i po přeslici hlavní větev nasrovské dynastie a její úloha přešla na větev 

emíra Sa‛da, jedinou existující a přežívající větev nasrovské rodiny. Všichni další emíři po 

Sacadovi, který sám byl po otci bratrancem Jūsufa III., tak musí být pokládání za legitimní 

nástupnické linii jedné větve rodiny, i když Sa‛d sám se k moci dostal na úkor Muḥammada 

X.327 Muḥammad XII. pak byl pouze starším bratrem ‛Alīho a strýcem Muḥammada XI. po 

otci. Pouze devět z dvaceti čtyř granadských emírů, kteří se k moci dostali po jednom z výše 

zmíněných předělů, by se na trůn nedostalo po smrti svého otce. Proto je nutné vidět 

v násilných převratech a vraždách jasný projev moci a vlivu granadské elity, která díky nim 

měla možnost kontrolova moc v Granadě. 

 Obrovské množství převratů a vražd pak zcela zřetelně dokládá velmi slabé 

postavení jednotlivých panovníků a úpadek jejich moci právě působením palácové elity, 

která převrat a změnu panovníka brala jako jeden z krajních prostředků, jak si uchovat vliv 

na politický rozhodovací proces a rovněž zachování hospodářského prospěchu. Tento vývoj 

však nebyl ničím výjimečným v porovnání s ostatními maġribskými říšemi. Jak Merínovci 

tak Hafsovci prošli několika dynastickými krizemi již od počátku 14. století až do posledních 

dní své existence, díky nimž značně narostla role osob v okolí tamních panovníků, kteří 

získali značnou moc právě na úkor panovníka, jenž byl často delegován pouze do 

reprezentativní úrovně. Podobně jako v Granadě docházelo k nahrazování staršího 

                                                 
327 V té době se ale už v nasrovské Granadě nekladl důraz na to, z jaké linie emír pochází. Jediným důležitým 

hlediskem se stala příslušnost k nasrovskému rodu. 
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panovníka mladším, lépe manipulovatelným. V mnoha případech se jednalo o mladíka 

zhýčkaného životem v přepychu a částečnou neschopností samostatně vládnout. Moc 

postupně přebírali nejvyšší vezíři, kteří v případě Maġribu se roku 1465 změnili 

v samostatnou vládnoucí dynastii Waṭṭásovců, i když se je Merínovci o pár let dříve pokusili 

vyvraždit a získat zpět ztracenou moc. Opory merínovské moci však už byly značně menší 

než ty, jimiž disponovali Waṭṭásovci. Tento jev lze vysledovat i v Granadě právě díky 

vraždám a převratům. Panovnická ḫāṣṣa byla vždy schopná postavit se panovníkovi 

a případě, kdy se vzepřel, zavraždit ho a nahradit někým jiným. Je pak otázkou, zda by díky 

převratům nedošlo k postupnému nahrazení granadské dynastie jinou, pokud by emirát 

nebyl dobyt křesťanskou silou. Žádná z rodin granadské elity totiž díky převratům nezískala 

primát, spíše se stále jednalo o „skupinu sultánových služebníků z klientů jeho domácnosti“. 

Nebyl tedy nikdo, kdo by mohl rodinu panovníka nahradit v její úloze, a postavení Naṣrovců 

tak bylo nezastupitelné. I Jūsuf IV. se odvolával na příbuzenství s nasrovskou rodinou.  

V převratech tak lze rovněž vysledovat spojení všech výše zmíněných faktorů: dědic 

panovníka nebyl řádně stanoven, a tak ho vybírala sultánova ḫāṣṣa obdařená ǧāhem 

a složila mu přísahu věrnosti. Pokud se na trůn dostal panovník s jejich podporou, znovu je 

obdařil ǧāhem a celý proces se opakoval neustále dokola. Role panovníka tak neustále 

spočívala právě v této rovině „legitimity“ a nikdy nebyla elitou vymazána. 
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3. Wizāra 

 

3.1 Granadský nejvyšší vezír 

    

 Nejvyšší vezír představoval v Granadě z hlediska emírovy chássy muže číslo jedna 

a tedy druhého muže v emirátu. Postavení a úřad nejvyššího vezíra byly z praktického 

hlediska skutečného stavu v Granadě popsány Ibn Ḫaldūnem v jeho úvodu. Vezír dle něj 

zastával stejné povinnosti jako v jiných islámských říších až na to, že se staral také 

o korespondenci.328 V samotném Granadském emirátu vzniklo několik pojednání, která 

popisovala postavení a roli panovníka ve společnosti a funkce a hodnostáře na něm závislé 

na prvním místě s vezírem. Žádné z nich však nepojednává o skutečném stavu věcí, spíše 

představují jakýsi celkový teoretický pohled na funkce vezíra v západní a východní tradici, 

která však nesahá dále než do almohadského období a odkazy k samotné nasrovské Granadě 

se vztahují minimálně. Představují tak spíše teoretické pokyny pro uspořádání 

panovnického dvora a vládních funkcí. Příkladem těchto pojednání je např. Ibn al-Ḫaṭībova 

„Maqāma fī sijāsa“ a jeho jiné dílo „Išāra ‛ilā adab al-wizāra“,329 dále kniha Ibn Riḍwāna „Šuhub 

al-lāmi‛a“,330 Ibn Simākův „Rawnaq at-tahbīr“.331 Ibn al-Azraqovo pojednání zase vycházelo na 

mnoha místech, včetně pasáží o vezírátu, z Ibn Ḫaldūna.332 

                                                 
328 IBN CHALDÚN. Čas království,  s. 209. 
329 Obě díla jsou zachována jako součást Ibn al-Ḫaṭībova díla Rajḥāna al-kuttāb. IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. 

Rajḥāna, vol. II,  s. 340-354. Kromě toho je editoval samostatně Muḥammad Kammāl Šabbāna. IBN AL-ḪAṬĪB, 
Lisān ad-Dīn. Al-Išāra ilā adab al-wizāra. Taḥqīq Muḥammad Kammāl Šabbāna. al-Qāhira, 2003. 

330 IBN RIḌWĀN AL-MĀLAQĪ, Abū al-Qāsim. aš-Šuhub al-lāmi‛a fī as-sijāsa an-nāfi‛a. Taḥqīq ‛Alī Sāmī an-Naššār. 
Dār al-Bajḍā’, 1984. 

331 IBN SIMĀK AL-‛ĀMILĪ, Abū al-Qāsim Muḥammad. Rawnaq at-taḥbīr fī ḥukm as-sijāsa wa tadbīr. Taḥqīq. 
Sulajmān al-Qurašī. Bajrūt, 2004. 

332 IBN AL-AZRAQ, Muḥammad. Baḍā’i‛ as-sulk fī aṭ-ṭabā’i‛ al-mulk. Taḥqīq ‛Alī Sāmī an-Naššār. Baġdād, b.d. 
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 Se skutečnými osobami vykonávající funkci vezíra, v tomto případě zástupce 

pověřeného určitými úkony, se setkáme již za vlády Muḥammada I. Institucionální podobu 

mu dal jeho nástupce Muḥammad II., zakladatel nasrovských institucí. Dle mého názoru, 

podloženého pramenným materiálem, byl tím, kdo udal do značné míry podobu funkci 

vezíra v Granadském emirátu, Ibn al-Ḥakīm. Až do jeho působení v titulu nejvyššího 

„úředníka“ emirátu byl první ministr jakousi prodlouženou rukou emíra a zastupoval ho 

v úkonech, jichž se sultán sám nezúčastnil nebo byl jeho nejbližším poradcem a společně 

s nejbližším příbuzným přejímal od ostatních lidí podněty či problémy k řešení. S touto 

institucionální podobou vezírátu se setkáme u Abū Sulṭāna ‛Azīze ad-Dānī, vezíra a  rovněž 

velmi blízkého přítele Muḥammada II. Ibn al-Ḥakīm byl pak prvním, kdo toto pojetí vezírátu 

zbortil, ba naopak se stal díky zdravotním potížím Muḥammada III. samostatným vládcem 

Granadského emirátu. Samotného emíra odsunul na vedlejší kolej, činil za něj veškerá 

rozhodnutí a řídil vlastní chod emirátu. Zavedl vlastní sezení bez účasti panovníka. Při 

událostech roku 1309 to byl pak Ibn al-Ḥakīm, proti němuž byl převrat namířen. Byl to on, 

na koho směřoval hněv lidí, kteří ho v jeho domě zabili, emír byl pouze sesazen/abdikoval 

ve prospěch svého bratra a byl odeslán na „větrný hrádek“ do Salobreni. Příčinou sesazení 

sultána pak podle Ibn al-Ḫaṭība i al-Bunnāhīho byl dlouholetý osobní spor mezi mezi Ibn al-

Ḥakīmem a ‛Atīqem Ibn al-Mawl, který se rozhořel po smrti Abū Sultána ‛Azīze ad-Dānī. 

Tehdy byl Ibn al-Ḥakīm jmenován na úkor tohoto muže do funkce vezíra a postupem času 

ho připravil o jeho postavení v Guadixu.333 Ibn al-Ḫaṭīb na jednom místě Iháty pak použil 

označení pro období vezirátu Ibn al-Ḥakīma termínem al-wizāra al-Ḥakīmíja. V jeho očích to 

znamenalo místo, kde se scházeli lidé sloužící pod Ibn al-Ḥakīmem a představovali nejužší 

vezírův okruh.334 Po Ibn al-Ḥakīmovi se pak již pravidelně, ne však trvale pro všechna 

období, setkáme s nejvyššími vezíry, kteří drželi ve svých rukách značnou moc a k celé řadě 

                                                 
333 IBN AL-ḤASAN AL-BUNNĀHĪ, Abū al-Ḥasan. Nuzha, s. 122; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 548. 

vol. IV, s. 60. LAFUENTE Y ÁLCANTARA, Emilo. Inscripciones árabes de Granada. Granada, 1859, s. 31; Ibn al- 
VÉLAZQUEZ BASANTA, F. N. Ḥakīm, Abū ‛Abd Allāh, in Biblioteca de al-Andalus. Almería, 2004, vol. III, s. 249. 

334IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. III, s. 268-9.  
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úkonů, jak lze vyvodit z nepřímých narážek jednotlivých pramenů, panovníkův souhlas 

vůbec nepotřebovali. V některých nepříliš častých případech to byl pak nejvyšší vezír, kdo 

vládl Granadě jako regent za mladého panovníka – Muḥammad Ibn al-Maḥrūq za 

Muḥammada IV., Riḍwān an-Naṣrī za tři nasrovské emíry a Jāmin za Muḥammada VIII.335 

Funkce vezíra byla zavedena již za Muḥammada I., který své vezíry jmenoval 

převážně na základě odměňování svých loajálních raných stoupenců, protože do této 

funkce jmenoval významné osoby z jednotlivých měst, která se mu poddala. Bárbara Boloix 

soudila, že funkce vezíra byla jakousi odměnou za to, že daná oblast/město se přidala na 

stranu Muḥammada I.336 Tuto její tezi potvrzuje nový úryvek z druhého dílu kroniky Ibn al-

Ḫaṭība „Kitāb a‛māl al-a‛lām“, který se nachází v dosud nepoužívaném rukopise, který je 

v držení nadace krále ‛Abd al-‛Azīze v Casablance. V něm Ibn al-Ḫaṭīb hovoří o tom, že pán 

Jaénu Ibn as-Ṣunānīd vydal Jaén Ibn al-Aḥmarovi a ten ho za to na oplátku učinil svým 

pomocníkem a vezírem.337 Vezírát v této době neměl ustálenou funkční podobu a bylo zcela 

na libovůli prvního Naṣrovce, kdo úřad bude zastávat a jaké pravomoci bude vykonávat. 

O tomto faktu hovoří i hagiografický příběh z této doby, kdy jeden z vezírů Muḥammada I. 

učinil zásadní rozhodnutí bez vědomí emíra, jenž ho za to nechal později potrestat, protože 

tím způsobil někomu jinému neoprávněné příkoří.338 Vezír byl tak pouze jakýmsi emírovým 

pomocníkem a dle držitelů této hodnosti za vlády Muḥammada I. lze učinit závěr, že 

představoval skutečně účinný nástroj, jak zajistit určitý podíl na moci představitelům 

andaluských městských elit, které se rozhodly spolupracovat s prvním granadským emírem. 

Téměř po celou existenci nasrovského emirátu se vezír honosil označením wazīr 

a jeho funkce se nazývala wizāra. U třech osob, které zastávaly funkci nejvyššího vezíra, se 

setkáme v pramenech s označením ḏū al-wizāratajn (tzv. „dvojvezír“). Nesli ho Ibn al-
                                                 
335 Nezdá se, že by některý další panovník, i z těch hůře věkově identifikovatelných v 15. století, měl na 

počátku své vlády vezíra jako svého regenta. 
336 BOLOIX GALLARDO, Bárbara. Muḥammad I., s. 287. 
337 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Kitáb Kitāb a‛māl al-a‛lām, Rukopis číslo 205. Fondation du Roi Abdul Aziz, 

Casablanca, s. 189-190. 
338 AL-QAŠTĀLĪ, Aḥmad. Milagros, s. 116-117. 
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Ḥakīm, Ibn al-Ğajjāb339 a Ibn al-Ḫaṭīb. Tradičně se daný titul vysvětluje tak, že byli jak vezíry 

meče, tak vezíry pera. Daný názor však není podložený žádným pramenným materiálem 

z nasrovského období. Tento výklad zřejmě vycházel buď od Ibn Ḫaldūna, který na základě 

svých osobních zkušeností přisuzoval vezírovi i starost o korespondenci, nebo z letitého 

výkladu Lévi-Provencala. Zatímco u umajjovského období, kde se poprvé s tímto původně 

abbásovským označením v al-Andalusu setkáme, již došlo ke kritickému prozkoumání 

použití této titulatury a nové definici této funkce, která Lévi-Provencala vyvrací.340 Pro 

nasrovskou Granadu si Rubiera Mata všimla již toho, že dané označení používali pouze ti 

vezíři, kteří byli spolu s nejvyšším vezírátem zároveň vedoucími násrovské kanceláře (ra’īs 

dīwān al-inšā’/al-kuttāb). Ibn Ḫaldūn rovněž svou zkušenost získal v době pobytu, kdy Ibn 

al-Ḫaṭīb držel jak wizāru tak funkci ar-ra’īse a nejvyšší vezír vedl korespondenci.341 Bohužel 

tato její interpretace zůstala nepovšimnuta a nedostala se do aktuálních prací, kde se 

dodnes drží pojetí vezíra meče a pera.342  

Rubiera Mata se však zastavila na půli cesty, což bylo částečně způsobeno tehdejším 

stavem arabsky psaných pramenů. V dīwānech z 15. století, které byly publikovány až po 

vydání její knihy, se totiž u Abū Bakra Ibn ‛Āṣim, který zastával funkci ra’īse dīwānu al-inšā’, 

vyskytuje titul al-wazīr ar-ra’īs.343 Tento titul by potvrzoval, že vedoucí kanceláře se rovněž 

honosil titulem vezíra, který nebyl honorifikujícím označením, ale určitým způsobem se 

vázal k osobě a titulu vykonávané funkce vedoucího nasrovské kanceláře. Titul ḏú al-

wizāratajn u Ibn al-Ḥakīma a Ibn al-Ḫaṭība tak nevyjadřoval wezírát meče a pera, ale dvě 

funkce vezíra za vykonávání dvou úřadů. Druhý titul vezíra, který překládám v této práci 

                                                 
339 Titul u Ibn al-Ğajjāb neuvádí žádný dobový granadský autor, ale pouze Ibn al-Aḥmar. IBN AL-AḤMAR, 

Ismā‛īl. A‛lām, s. 239. IBN AL-AḤMAR, Ismā‛īl. Mašāhīr šu‛arā’ wa-l-kuttāb fī al-Mašriq wa-l-Andalus wa-l-Maġrib: 

Nathīr farā’id al-ǧumān fī naẓm fuḥūl az-zamān. Taḥqīq Muḥammad Riḍwān ad-Dája. Bajrūt, 1986, s. 55.  
340 MEOUAK, Mohamed. Pouvoir souverain, administration centrale et élites politiques dans l'Espagne umayyade (IIe-

IVe/VIIIe-Xe siècles). Helsinki, 1999, s. 63. 
341 RUBIERA MATA, María Jesús. Ibn al-Yayyáb, s. 36-37. 
342 DAMAJ, Ahmad Chafic. El último viaje, s. 107. 
343 IBN FARKŪN, Abū al-Ḥusajn. Maẓhar an-Nūr. I‛dād Muḥammad Ibn Šarīfa. B. m., 1991, s. 25, 28, 31, 39, 71. 
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jako nejvyšší vezír, nepředstavoval vezírát meče, ale právě tuto funkci. Jak bylo uvedeno 

výše, nebyl nejvyšší vezírát primárně vojenskou funkcí, ale v ǧāhové a mocenské pyramidě 

na pozici hned za panujícím emírem. Vezír byl jakýmsi jeho pověřeným zástupcem. Určitý 

problém pak představuje označení ḏú al-wizāratajn u Ibn al-Ğajjāba. Ten se vyskytuje pouze 

v jeho biografii u Ibn al-Aḥmara a v žádné jiné knize. Ve všech jiných pramenech je buď 

označen jako aš-šajḫ, nebo ar-ra’īs, ar-ra’īs al-kuttāb či aš-šajḫ ar-ra’īs al-kuttāb. Jeho 

označení tak lze chápat spíše jako to, jakým způsobem chápal titul ḏú al-wizāratajn Ibn al-

Aḥmar, od kterého doslova převzal Ibn al-Ğajjābovo označení a biografii al-Maqqarī. 

Naṣrovský literát tak pod dojmem dvou úřadů a podobností s osobami Ibn al-Ḥakīma a Ibn 

al-Ḫaṭība přisoudil nestorovi granadské kanceláře titul dvojvezíra. Ibn al-Ğajjāb se tímto 

titulem nehonosil.  V reálu se však s označením vezír u Ibn al-Ğajjāba nikdy nesetkáme, vždy 

byl pouze ar-ra’īs al-kuttāb a tímto titulem z funkce, kterou se honosil po více než čtyřicet 

let, byl označován i po svém jmenování vezírem. Což však ukazuje na to, že on jako vedoucí 

sultánské kanceláře nedržel titul vezíra.  

Samotných titulatur jednotlivých nejvyšších vezírů, kromě dvojvezír, se dochovalo 

velmi mnoho v rozmanitých podobách.    Mohou tak podat informaci o určitém vývoji této 

funkce. Na základě těchto informací lze pak jednoznačně zcela vyvrátit tvrzení současné 

historiografie, že granadský ministr používal v určitém případě titul ḥāǧib v jiném ḏú al-

wizāratajn. Pravda byla značně složitější. V následujícím přehledu jsou uvedeny známé 

titulatury prvních ministrů: 

‛Alī b. Ibrāhīm aš-Šajbānī – wazīr as-sultān344 (Muḥammad I.) 

Abū Sultān ‛Azīz b. ‛Alī b. ‛Abd al-Mun‛īm  ad-Dānī – al-wazīr al-ǧalīl al-fāḍil345 (Muḥammad 

II., Muḥammad III.) 

Abū Sulṭān ‛Azīz b. ‛Alī b. ‛Abd al-Mun‛īm  ad-Dānī – aš-šajḫ al-wazīr346 

                                                 
344 AL-QAŠTĀLĪ, Aḥmad. Milagros, s. 116-7. 
345 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 77; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 559. 
346 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 89. 



 114 

Abū Sulṭān ‛Azīz b. ‛Alī b. ‛Abd al-Mun‛īm  ad-Dānī – al-wazīr347 

Abū ‛Abd Allāh Muḥammad Ibn al-Ḥakīm – al-wazīr aṣ-ṣadr al-hāǧǧ al-muḥaddaṯ 

(Muḥammad III.)348 

Abū ‛Abd Allāh Muḥammad Ibn al-Ḥakīm ḏū al-wizāratajn349 

Abū Bakr ‛Atíq Ibn al-Mawl – al-wazīr al-qā’id (Naṣr) 

Muḥammad b. ‛Alī Ibn al-Hāǧǧ – al-wazīr350 

Abū ‛Abd Allāh Muḥammad b. Abū al-Fatḥ Naṣīr b. Ibrāhīm Ibn Abū al-Fatḥ al-Fihrī – al-qā’id 

al-wazīr351 

Muḥammad Ibn al-Maḥrūq – al-wazīr al-ḥāǧib352 

Abū Bakr Muḥammad Ibn al-Mawl al-Qajǧātī – al-qā’id 

Abū an-Nuajm Riḍwān – al-ḥāǧib al-wazīr al-nā’ib al-qáid353  

Riḍwān Ibn ‛Abd Allāh – al-ḥāǧib al-mu‛aẓẓam354 

Riḍwān Ibn ‛Abd Allāh - wazīr as-sultán;355  

Abū al-Ḥasan ‛Alī Ibn Mas‛ūd al-Muháribí – al-wazīr356 

Abū al-Ḥasan ‛Alī Ibn Mawl al-qā’id357 

                                                 
347 IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-Raḥmān. Ta’rīḫ, vol. VII, s. 262; 286, 301. V textu wazīruhu, tj. nepochybně v listinné 

podobě by bylo wazīr as-sulṭān. Rovněž IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 548. 
348 IBN AL-CHATÍB, Lisán ad-Dín. Al-lamha, s. 89. 
349 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 96; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. II, s. 444. Jako vezíra ho 

vytrvale označuje Ibn Rušajd ve svém cestopise. Vždy, když přijde na přetřes nějaká událost či spojitost s Ibn 
al-Ḥakīmem, tak ho uvádí celým jménem, titulem al-wazīr doplněným o honorifikující přívlastky (např. al-
ǧalīl, al-māǧid, al-kāmil, al-aṣīl atd.). Ibn al-Ḥakīmova otce zmiňoval také jako vezíra, v tomto případě města 
Ronda. IBN RUŠAJD, Muḥammad. Mil‘ al-‛ajba bimā ǧumi‛a bi-ṭúl al-ġajba fī al-waǧha al-waǧīha. Taḥqīq 
Muḥammad al-Ḥabīb Ibn al-Ḫūǧa. vol. V. Bajrūt, 1988.  

350 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 101. 
351 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. IV, s. 70; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 105 uveden pouze 

jako al-qā’id. 
352 IBN AL-QĀḌĪ AL-MIKNĀSĪ, Aḥmad. Durra, s. 175.  
353 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 120. 
354 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 506. 
355 ALARCÓN SANTÓN, Maximiliano A. – GARCÍA DE LINARES, Ramón. Los documentos árabes diplomáticos del 

Archivo de la Corona de Aragón. Madrid – Granada, 1940, doc. 32, doc. 33, doc. 35, doc. 46. 
356 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 105; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. IV, s. 70 
357 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 128. 
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Abū ‛Abd Allāh Muḥammad Ibn al-Ḫaṭīb – ḏū al-wizāratajn 

Abū Bakr Ibn ‛Āṣim – al-wazīr al- mu‛aẓẓam 358 

Abū Bakr Ibn ‛Āṣim – al-wazīr ar-ra‛īs al-makīn359 

Abū Bakr Ibn ‛Āṣim – al- wazīr ar-ra‛īs360 

Abū as-Surūr Mufarriǧ – al-qā’id al-wazīr al-ḥāǧib al-‛alā361 

Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn ‛Abd al-Barr – al-wazīr al-ḥāǧib362 

Abū Jaḥjā Ibn ‛Āṣim – al-wazīr al-ḥāǧib363 

Abū as-Surūr Mufarriǧ Ibn Futūh – al-qā’id al-wazīr al-mu‛aẓẓam al-‛alā364 

Ibrāhīm Ibn al-Aš‛ar – al-wazīr al-ḥāǧib al-‛alā 365 

Muḥammad Ibn as-Sarrāǧ – al-wazīr366 

Abū al-Qāsim Banniġaš – al-wazīr; alguacil mayor del rey de Granada367 

 Granadský nejvyšší vezír tedy po celé své období nesl označení vezír a tak se 

prezentoval rovněž ve vztahu k zahraničí. Označení ḥāǧib se vyskytovalo až od vlády 

Muḥammada IV. a v arabsky psané korespondenci tento výraz nebyl používán, kromě 

případu Ibrāhīma Ibn al-Aš‛ar z roku 1470. Obdobně jako v případě vedoucích kanceláře, kdy 

je vezír uveden jako al-wazīr ar-ra’īs, tak v případě vojáka-neúředníka na postu nejvyššího 

vezíra se k titulu vezíra připojoval výraz al-qā’id, který je tak identifikátorem hlavní oblasti 

zájmu daného nejvyššího vezíra před nástupem do funkce. Tak jsou v pramenech 
                                                 
358 IBN FARKŪN, Abū al-Ḥusajn. Maẓhar, s. 54. 
359 Ibidem, s. 71. 
360 Ibidem, s. 25, 28, 31, 39. 
361 LÉVI-PROVENÇAL, Évariste. Inscriptions arabes d’Espagne. Leyden – Paris, 1931, s. 175-176. 
362 Dīwān ‛Abd al-Karīm al-Qajsī al-Andalusī. Taḥqīq Ğuma‛a Šajḫa – Muḥammad al-Hādī aṭ-Ṭarābulusī. Tūnis, 

1988, s. 54. 
363 Dīwān ‛Abd al-Karīm al-Qajsī, s. 162. 
364 LÉVI-PROVENÇAL, Évariste. Inscriptions, s. 175-176. 
365 Documentos relativos al desafío de don Alonso de Aguilar y don Diego Fernandez de Córdoba, in Relaciones 

de algunos sucesos de los últimos tiempos del Reino de Granada [Editado por Emilio Lafuente y Álcantara]. Madrid 
1868, doc. X, s. 108 arabského textu, doc. XI, s. 113 kastilské verze. 

366 GARCÍA LUJÁN, José Antonio – LAZARO DURÁN, Maribel. Escrituras árabes granadinas y firma autógrafa de 
Abū Zakariyyá Yahyā al-Nayyār, Miscelánea de Estudios árabes y hebraicos 54 (2005), s. 88. 

367 AS-SAḪĀWĪ, Abū al-Ḫajr Muḥammad. Aḏ-ḏajl at-tām ‘alā duwal al-islām li-ḏ-Ḏahabī: Vol. II, 851-897. Taḥqīq 
Ḥasan Ismā‛īl Ḥurwa. Bajrūt – Kuwajt, 1997, s. 574. 
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prezentováni i všichni čtyři výše zmínění vezíři, kteří se tímto titulem honosili. Kastilský 

výraz alguacil mayor del rey pak byl překladem výrazu al-wazīr al-‛alā /mu‛aẓẓam. Sloučení 

označení al-wazīr a al-ḥāǧib, které se poprvé objevilo ve 14. století a pak pravidelně ve 

století následujícím, vyžaduje, abychom mu věnovali rozsáhlejší pozornost. 

 

3.2 Hiǧāba  

 

Otázka ḥiǧāby v období Granadského emirátu představuje dodnes mezi historiky-

arabisty velký interpretační a dosud nevyřešený problém. Rachel Arié zformulovala ve své 

letité disertaci definici této funkce, která se víceméně v odborné literatuře udržela dodnes. 

Z hlediska dochovaných pramenů bude její správnost podrobena mé vlastní kritice, protože 

se značně s nimi rozchází. Francouzská arabistka ḥāǧiba definuje jako hodnost nadřazenou 

vezírovi, která prvně byla udělena Riḍwānovi. Dodává, že jako napodobení umajjovského 

ḥāǧiba Riḍwān se přeměnil na jistého prostředníka mezi vládcem a ostatními vezíry, nad 

nimiž měl výsadní postavení. Arié dále dodává, že ḥāǧib mohl panovníka nahradit ve vedení 

vojsk, nebyl trvalou funkcí a krátce se znovu objevil za panování Jūsufa III.368 Podobnými 

slovy líčí osobu ḥāǧiba i María Jesús Viguera Molíns, která přidává ještě některé osoby z 15. 

století, které prý byly ḥāǧiby. Nicméně ani u jedné z těchto osob, ‛Alī al-Amīna, Mufarriǧe 

b. Futūh a Jūsufa b. Ibrāhīm Ibn ‛Abd al-Barr tento titul však není v pramenech doložený. 369 

Správně si již povšimla faktu, že vedení nasrovského vojska Riḍwānem na místo emíra 

                                                 
368 ARIÉ, Rachel. El reino, s. 204. 
369 Všichni mají pouze označení alguacil mayor de Granada, Mufarriǧ ještě al-wazīr al-Alá. VIGUERA MOLÍNS, 

María Jesús. El soberano, s. 339. Příčinou těchto zcela nepodložených závěrů španělské arabistky jsou 
použité odborné práce a prameny, na nichž výklad tohoto termínu založila. Viguera cituje převážně výše 
zmíněné líčení Rachel Arié, zastaralý vyprávěcí pohled Muḫtāra al-‛Abbādího, překonané a dezinformační 
články Seco de Luceny a syntetickou knížku Ladera Quesada. Ladero Quesada ve své populární monografii 
v části, o níž se opírá Viguera, podává naprosto zkreslené a nepřesné informace, založené na Seco de 
Lucenovi. Ladero rovněž shrnuje určitý pohled na postavu vezíra, který je dle mého názoru zcela 
nepodložený prameny, případně je hodně velkým zevšeobecněním některých nahodilých informací. Ladero 
Quesada, Miguel Ángel. Historia, s. 101-106. 
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nesouviselo s titulem a funkcí ḥāǧiba, ale s funkcí ná’iba (případně an-nijāba), kterou 

Riḍwān rovněž dostal a Ibn al-Ḫaṭīb ji vyjmenovává ve výčtu funkcí vedle ḥiǧāby a wizāry.370 

Pokud se tedy podíváme na to, co z výše uvedeného lze skutečně najít v pramenech, 

lze konstatovat následující. V žádném prameni se nesetkáme s informací ani naznačením 

toho, že ḥiǧāba byla nadřazena ostatním vezírům. Naopak vždy se u osob (Ibn al-Maḥrūq, 

Riḍwān), kteří byli ḥāǧiby ve 14. století, uvádí, že byli vezíry a rovněž zastávali úřad ḥāǧiba. 

Prvním pramenným ḥāǧibem nebyl Riḍwān, ale Muḥammad Ibn al-Maḥrūq. Vyplývá to 

z informací uvedených u Ibn al-Ḫaṭība v jeho životopise, v biografii Muḥammada IV. a ve 

výčtu událostí ohledně jeho vraždy. Riḍwān byl tehdy pouze vysoce postaveným palácovým 

hodnostářem a vychovatelem mladého prince. Ḥāǧib se rovněž nepřeměnil na jistého 

prostředníka mezi vládcem a ostatními vezíry, protože ať už Ibn al-Maḥrūq nebo Riḍwān byl 

tím jediným vezírem a první z nich určitě regentem za Muḥammada IV. a druhý z nich za 

Muḥammada IV., jeho bratra Jūsufa I. a Muḥammada V., jejichž jménem vykonával 

panovnické funkce. Arié zde bez jakýchkoliv pochybností, a dle mého názoru chybně, 

funkčně ztotožnila nasrovského ḥāǧiba s umajjovským. Rovněž titul ḥāǧiba se krátce 

neobjevil v 15. století za vlády Jūsufa III., setkáme se s ním již několikrát předtím i potom. 

Stal se integrální součástí vezírské hodnosti granadských vezírů (al-wazīr al-ḥāǧib al-

‛alā/al-mu‛aẓẓam), a to pramenně v arabštině doložitelně až do sedmdesátých let 15. století. 

Po vyvrácení současného pojetí granadského ḥāǧiba ve vědeckém prostředí se 

pokusím předložit vlastní pohled na tuto funkci v rámci nasrovských politických elit 

a palácového institucionálního aparátu. Jisté je, že tento titul v rámci Granadského emirátu 

existoval od 14. století, přetrval a časem se připojil k funkci nejvyššího vezíra. Informace, že 

povědomí o  jeho existenci vzniklo zřejmě v prostředí druhé nasrovské dynastie Ismā‛īla I. 

s ohledem na vznik „vnitřního chalífátu“, jak soudila María Jesús Rubiera Mata, není 

                                                 
370 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 120; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 537. 
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pramenem doložitelné.371 Z té doby známe pouze normální vezíry. Ḥāǧib se poprvé objevil 

až za vlády Muḥammada IV. roku 1325 a prvenství příslušelo dosavadnímu wakīlovi 

Ismā‛īla I. Muḥammadu Ibn al-Maḥrūq.372 Teprve až po něm se ḥāǧibem stal Riḍwān an-

Naṣrī. Posledním zdokumentovaným v pramenech je Ibrāhīm Ibn al-Aš‛ar roku 1470, ale 

titul se musel udržet přinejmenším ještě u Abū al-Qāsima Banniġaše, který byl jeho 

nástupcem za vlády téhož panovníka. S Hiǧābaou se setkáme ještě v Ibn Zamrakově biografii 

uvedené u al-Maqqarího, a dále u některých prvních ministrů 15. století nasrovského 

období – s jiným propuštěncem jménem Riḍwān, který zemřel roku 1407.373 Dále u Abū 

Surūra Mufarriǧe, Abū Bakra Ibn ‛Āṣim, Abū Jahjā Ibn ‛Āṣim, Ibrāhīma Ibn ‛Abd al-Barr, 

jistého Muḥammada374 a již zmíněného Ibrāhīma Ibn al-Aš‛ar.375 U Muḥammada Ibn al-

Maḥrūq a Riḍwāna hovoří Ibn al-Ḫaṭīb o tom, že „zastával vedení ḥiǧāby“.376 Stejně tak se 

vyjádřil al-Maqqarī u Ibn Zamraka, kde vycházel z textu napsaného Jūsufem III.377 

U ostatních jde o pojmenování u titulatury zmíněné v pramenech rozličné povahy (listinné, 

epigrafické a literární).  

Granadští teoretici a praktici se vyjadřovali k této funkci v několika případech. Ibn 

Riḍwān uvádí teoretická kritéria a výtahy z právnické praxe islámského, východního i 

západního, světa, které nemají v žádném případě relevanci pro tuto práci, neboť 

nezaznamenávají podmínky specifické pro Granadu.378 Zajímavější jsou popisy této funkce 

uvedené u Abū al-Qāsima Muḥammada Ibn Simāk, který na rozdíl od jiných kapitol své 

knihy o politické moci, u pojednání o ḥāǧibovi uvádí jakýsi obecný důvod, jehož původ 

                                                 
371 RUBIERA MATA, María Jesús. El Califato Nazarí, al-Qantara XXIX/2 (2008), s. 298. 
372 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 537. 
373 SECO DE LUCENA, Luis (ed.). Documentos árabigo-granadinos. Madrid, 1961, doc. 7e, s. 16-18. 
374 GONZÁLEZ PALENCIA, Ángel. Documentos árabes del Cenete (siglos XII-XV), al-Andalus 5/2 (1940), s. 372-

373. 
375 Odkazy viz výše u jednotlivých titulatur těchto vezírů. 
376 U Muḥammada Ibn al-Maḥrūq vycházeje z Ibn Ḫátimy a Ibn al-Ḫaṭība uvádí Ibn al-Qāḍī jeho titulaturu jako 

al-wazīr al-ḥāǧib.  IBN AL-QĀḌĪ AL-MIKNĀSĪ, Aḥmad. Durra, s. 175. 
377 AL-MAQQARĪ AT-TILIMSĀNĪ, Aḥmad. Azhār, vol. II, s. 12; AL-MAQQARĪ AT-TILIMSĀNĪ, Aḥmad. Nafḥ, vol. VII, 

s. 163. 
378 IBN RIḌWĀN AL-MĀLAQĪ, Abū al-Qāsim. aš-Šuhub, s. 118-125. 
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v jiných pracích se zatím nepodařilo doložit. Minimálně částečně musel pracovat aspoň 

s andaluskou tradicí této funkce a rovněž s granadskou praxí. Ḥāǧib byl vybírán 

z panovníkovy elity (ḫawwáṣṣ ad-dawla) a rozhodoval o tom, kdo panovníka uvidí, co mu 

bude předáno a rozhodoval jeho jménem.379 Ibn Ḫaldūn, který jako jediný autor zaznamenal 

reálný stav na muslimském západě, o úřadu ḥāǧiba v al-Andalusu mlčí. Jinými slovy v době, 

kdy Ibn Ḫaldūn navštívil al-Andalus a pracoval v nasrovské správě, nebyl ḥāǧib politickou 

funkcí a zřejmě neexistoval. Souviselo to nepochybně s tím, že Ibn Ḫaldūn byl v Granadě 

v době, kdy se Muḥammad V. snažil o samostatné vládnutí bez zastupování kýmkoliv jiným, 

pouze za pomoci svého vezíra Ibn al-Ḫaṭība. Slavný polyhistor rovněž uvádí, že záležitosti, 

které spravoval v hafsovské Ifriqíji či merínovském Maġribu ḥāǧib (případně jeho obdoba 

mizwár či šajḫ al-muwaḥḥidūn), spravovali v Granadském emirátu wakīl a vezír.380 Pro 

Granadu je přinejmenším zajímavé, že první ḥāǧib Muḥammad Ibn al-Maḥrūq byl rovněž 

wakīlem za vlády otce toho emíra, kterému dělal ḥāǧiba. 

Reálně titul a funkce ḥāǧiba v Granadě vznikla v prostředí okruhu nejužší elity emíra 

Ismā‛īla I. poté, co sultán zahynul následkem zranění hlavy, které utrpěl při přepadu svými 

příbuznými z podnětu šajḫa al-ġuzā ‛Uṯmāna Abū al-‛Ulā’.381 Po jeho smrti  nastoupil na trůn 

jeho určený dědic Muḥammad IV. Reálnou moc si však rozdělili přeživší členové elity 

předchozího emíra šajḫ al-ġuzát ‛Uṯmān b. Abū al-‛Ulā’, který do funkce vezíra nechal 

dosadit dosavadního správce paláce (wakīla) Muḥammada Ibn al-Maḥrūq, a vychovatel 

emíra Riḍwān an-Naṣrī. Klíčový pro vznik ḥiǧāby pak byl Ibn al-Maḥrūq, který vyšel z této 

trojice nejsilnější, a obou svých spoluvládců se zbavil. Ibn al-Ḫaṭīb postavení emíra po 

nástupu této trojice popsal takto:  „Uzavřeli ho před okolím (haǧb) a stálo nad ním poručnictví, 

než zesílil a vyrostl z něho a zabil svého vezíra.“382 Tím jeho poručníkem byl právě nejvyšší vezír 

                                                 
379 IBN SIMĀK AL-‛ĀMILĪ, Abū al-Qāsim Muḥammad. Rawnaq, s. 54. 
380 IBN CHALDÚN. Čas království, s. 206 -209. 
381 Okolnosti této smrti nejpodrobněji zpracoval Francisco Vidal Castro. VIDAL CASTRO, Francisco. El asesinato, 

s. 370-381. 
382 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 532-533. IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 116.  
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Muḥammad Ibn al-Maḥrūq. V emírově biografii v Iḥáṭě, ne však v Lamze, se uvádí: „Dostal se 

do úřadu wizāry a Hiǧāby wakīl jeho otce Muḥammad Ibn al-Maḥrūq.“383 Další zmínka ḥiǧāby ve 

vztahu k Muḥammadu IV. a Ibn al-Maḥrūqovi pak pochází z biografie druhého 

jmenovaného v Iḥáṭě. „Zmocnil se vlády a zastupoval (ḥaǧaba) sultána.“384 S tím, že Ibn al-

Maḥrūq dohlížel na sultána a vládl místo něho se setkáme u Ibn Ḫaldūna. Ten hovořil o tom, 

že „Emír byl pod jeho dohledem a Ibn al-Maḥrūq vládl na jeho úkor.“385 Kromě toho se označení 

„al-wazīr al-ḥāǧib“ zmiňuje u osoby Muḥammada Ibn al-Maḥrūqa v biografii Muḥammada at-

Tarṣūnī z Almeríe, jejímž zdrojem byly informace od Ibn Ḫātimy a Ibn al-Ḫaṭība.386  

Úřad ḥāǧiba tedy musel nějakým způsobem souviset s regentstvím za nezletilého 

nejstaršího Ismā‛īlova syna a označoval muže, který zastupoval před ostatními panovníka 

a ve svých rukách držel panovnickou moc. Ibn al-Maḥrūq skutečně vládl za mladičkého 

emíra, podle Ibn Ḫaldūna ve spolupráci se svou tetou z otcovy strany.387 Zřejmě dosti 

osobitým způsobem a byl to on, kterému se sdělovaly všechny vládní a „státnické“ 

záležitosti. Postupem času zlikvidoval všechny své konkurenty. Nejprve vyměnil šajḫa al-

ġuzā, který proti němu začal vést válku z Andaraxu, a později nechal nejprve Riḍwāna 

uvěznit a pak ho donutil odejít do exilu do severní Afriky. Důvody jeho odstranění však 

zřejmé nejsou. Historiografie má tradičně tendenci označovat jeho zabití roku 729 (1328) 

jako snahu nyní již vyspělého (tehdy třináctiletého) emíra vymanit se z jeho područí.388 Ibn 

Ḫaldūn však uvádí, že ho k vraždě tohoto prvního granadského ḥāǧiba podnítila jeho teta 

z otcovy strany, která vládla společně s Ibn al-Maḥrūqem.389 Zdá se to daleko logičtější, když 

                                                 
383 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 537. 
384 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. II, s. 137. 
385 IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-Raḥmān. Ta’rīḫ,  vol. VII, s. 337. 
386 Biografie se zachovala prostřednictvím Ibn al-Qádího. IBN AL-QĀḌĪ AL-MIKNĀSĪ, Aḥmad. Durra, s. 175. 
387 IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-Raḥmān. Ta’rīḫ, vol. IV, s. 222. 
388 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. Madrid 2000, s. 125. 
389 IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-Raḥmān. Ta’rīḫ, vol. IV, s. 222. Na dalším místě dodává, že vraždu provedli mamlúci 

(vol. VII, s. 337). Rovněž IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Ta’rīḫ, s. 296-7.  
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i tuto ženu dáme do rodinných souvislostí granadské elity. Jediná teta, tj. sestra emíra 

Ismā‛īla I., byla provdána za jistého člena rodiny Ibn al-Mawl, bratra nejvyššího vezíra emíra 

Naṣra.390 To by zdůvodňovalo, proč se vezírem stal po vraždě ḥāǧiba Ibn al-Maḥrūqa 

Muḥammad al-Qajǧātī Ibn al-Mawl, její synovec. Ten však už není v žádném prameni 

uveden jako ḥāǧib, pouze jako nejvyšší vezír. Nicméně jeho nástupce, jímž se stal Riḍwān, 

obdržel jak titul ḥāǧib tak vezír.391 Riḍwān pak vládl do značné míry nezávisle a i později 

jako regent za další dva mladé nasrovské prince.  

Druhý ḥāǧib Riḍwān Ibn ‛Abd Allāh an-Naṣrī byl renegátem z osobní gardy sultána 

Ismā‛īla, možná i jejím velitelem, do které se dostal ještě v době Ismā‛īlova „princování“ 

v Malaze.392 Rovněž měl na starosti výchovu mladých synků Ismā‛īla I. Titul, kterým se 

honosil ve vnitřním prostředí Granadského emirátu, byl al-ḥāǧib al-mu‛aẓẓam. 

V korespondenci s jinými říšemi používal titulu wazīr as-sulṭān. U osoby Riḍwāna se 

setkáme s takovými soudy, ničím nepodloženými, že v jeho osobě se obnovila vážnost 

úřadu, případně že jeho skvělost byla příčinou jmenování této osoby ḥāǧibem.393 

Z nemnohých arabských informací o jeho osobě, z jeho biografie uvedené u Ibn al-Ḫaṭība 

a informací u Ibn Ḫaldūna, vyplývá jediné. Ḥāǧib musel být ve vztahu k vezirátu v době 

Riḍwāna označením funkce odlišného charakteru od vezírátu. Riḍwān skutečně zastupoval 

(haǧabahu) emíra. V Riḍwānově biografii se však nikdy nehovoří o tom, že by byl jmenován 

ḥāǧibem bez toho, aby byl zároveň jmenován vezírem. Naopak vždy se uvádí, že se stal, 

případně byl znovu uveden do úřadu vezíra a zastával i funkci ḥāǧiba. Ibn Ḫaldūn pak 

doslovně uvádí to, že „zastupoval“ sultána a uchvátil veškerou sultánskou moc. 

Úřad a hodnost ḥāǧiba je tedy nutné chápat v jeho andaluských souvislostech, tedy 

ne ve východním významu, jaký vykonával především za Abbásovců (připuštění či 
                                                 
390 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 97; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. IV, s. 335. 
391 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 120; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 537. 
392 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 508. Jeho dosud jediná biografie SECO DE LUCENA, Luis. El 

hayib Ridwan, la madraza de Granada y las murallas del Albayzín, al-Andalus 21/2 (1956), s. 285-296. Článek je 
dosti zastaralý a měl by být podroben kritické revizi. 

393 ARIÉ, Rachel. El reino, s. 204. 
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nepřipuštění osoby, poselství apod. k chalífovi) a automaticky ho přenášet do prostředí 

nasrovské Granady. V té se nikdy původně nejednalo o označení komorníka či nejvyššího 

mezi vezíry. Jednalo se částečně o označení a částečně o funkci osoby, která měla na starost 

kontakt okolí s panovníkem, měla vezírskou hodnost, „zastupovala“ (haǧaba-hu) ho v řízení 

emirátu v jeho nedospělém věku nebo v jeho neschopnosti. Ve skutečnosti to znamenalo, že 

vládl místo něho a panovník mu sloužil pouze jako zaštítění jeho moci. Byl tedy 

panovníkovým poručníkem či regentem,394 tedy doslova „ḥāǧibem“, v případě nedospělého 

Muḥammada IV. Zda vzniklo označení v souvislosti s existencí andaluské tradice této 

funkce, nelze prameny doložit a bylo by pouze spekulativní. S tímto pojetím ḥiǧāby se 

setkáme u Muḥammada Ibn al-Maḥrūq a Riḍwāna an-Naṣrī za všech jeho třech ḥiǧāb 

(Muḥammad IV. 1329-1333; Jūsuf I. 1333-1340; Muḥammad V. 1354-1359). Teprve později, 

určitě díky praxi, se musela tato hodnost přidružit k hodnosti vezíra a stát se jeho integrální 

titulární součástí ve formě al-wazīr al-ḥāǧib al-‛alā („alguacil mayor“ křesťanských pramenů), 

o čemž svědčí informace uvedené u Hernanda de Baeza v některých aragonských 

a kastilských listinách. V těch se uvádí, že panovník nehovořil přímo s osobou, která se na 

něho obracela. Daný člověk se musel nejdřív obrátit na nejvyššího vezíra/ḥāǧiba, který 

záležitost tlumočil panovníkovi, dostal od něho odpověď a nejvyšší vezír/ḥāǧib ji pak 

předával tazateli.395 Zda pocházela od sultána nebo od vezíra, lišilo se podle doby. 

S variantou odpovědi od panovníka se setkáme u Hernanda de Baeza, v ostatních 

dokumentech zase s tím, že to byl vezír, kdo rozhodoval o jednotlivých záležitostech.396 

Panovník pak v těchto případech má doloženou funkci pouze v reprezentativní rovině. 

Nejvyšší vezír a ḥāǧib (al-wazīr al-ḥāǧib al-‛alā), tak byl původní vezír, ale zároveň 

                                                 
394 Už Baron de Slane při svém překládání Ibn Ḫaldūnových dějin tento výraz chápal jako tutelle či tuteur. IBN 

KHALDOUN. Histoire des berbéres et des dynasties musulmanes de L’Afrique septentrionale. Traduit de l’arabe par 
Le Baron de Slane. Paris, 1982, vol. IV, s. 216,  

395 BAEZA, Hernando de. Las cosas, s. 11. 
396 SALICRÚ I LLUCH, Roser (ed.). Documents, doc. 362, s. 435. Jedním z účelů bylo, aby panovník nebyl spatřen. 
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zastupoval na veřejnosti panovníka, což částečně souviselo s úpadkem panovnické moci 

v 15. století. 

 Z dalších nejvyšších vezírů 14. století (Ibrāhīm Ibn ‛Abd al-Barr, Ibn al-Mawl, ‛Aṣām, 

Ibn al-Ğajjāb, Ibn al-Ḫaṭīb, Abū al-Ḥasan ‛Alī Ibn Kumāša, Muḥammad Ibn Ibrāhīm al-Fihrī 

a Muḥammad b. ‛Alī Ibn Mas‛ūd a Ibn Zamrak) zastával úřad ḥiǧāby Ibn Zamrak. Tuto 

informaci nám zprostředkovaně přes al-Maqqarího sdělil sestavitel jeho dīwānu emír Jūsuf 

III., který uvádí: „Náš dědeček (emír Muḥammad V.) mu svěřil kancléřství a uvedl ho do čela 

mnohých úřadů – risály a ḥiǧāby...“.397 Skutečná pozice Ibn Zamraka se však nelišila od té, 

kterou zastával jeho učitel a předchůdce Ibn al-Ḫaṭīb. S hodností ḥāǧiba, tentokráte 

vyjádřenou titulaturou ve formě al-wazīr al-ḥāǧib al-‛alā, se setkáme u propuštěnce 

z přelomu 14. a 15. století, rovněž nesoucího jméno Riḍwān.398 I tehdy se muselo jednat 

pouze o nominální označení funcke vezíra, i když je přinejmenším zajímavé, že ḥāǧibem se 

stal křesťanský renegát. I další ḥāǧib 15. století Abū as-Surūr Mufarriǧ byl křesťanským 

renegátem.399 Od „druhého“ Riḍwāna již tedy doložitelně v pramenech dochází k tomu, že 

ḥāǧib se stává natrvalo součástí titulatury prvního ministra. Zda to souviselo s  úpadkem 

panovnické moci, nelze prameny ani nepřímé povahy určit. Nicméně už se titul ḥāǧib 

objevuje pravidelně u větší části osob, jak renegátů tak z vážených granadských rodin 

staroandaluského původu. 

Titulatura byla v pramenech z 15. století uvedena ve dvou variantách, první jako al-

wazīr al-ḥāǧib al-‛alā a druhá al-wazīr al-ḥāǧib al-mu‛aẓẓam. Ve 14. století se Riḍwān honosil 

podle Ibn al-Ḫaṭība titulem al-ḥāǧib al-mu‛aẓẓam.400 Nicméně existence této titulatury 

znovu přináší určité otazníky nad kontinuální existenci titulu ḥāǧib v Granadě. Někteří 

první ministři z 15. století, především Abū as-Surūr Mufarriǧ Ibn Futūḥ nemají uveden titul 

                                                 
397 AL-MAQQARĪ AT-TILIMSĀNĪ, Aḥmad. Azhār, vol. II, s. 12; AL-MAQQARĪ AT-TILIMSĀNĪ, Aḥmad. Nafḥ, vol. VII, 

s. 163. 
398 SECO DE LUCENA, Luis (ed.). Documentos, doc. 7/e, s. 17. 
399 LÉVI-PROVENÇAL, Évariste. Inscriptions, s. 175-176. 
400 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 507. 
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ḥāǧib na svém náhrobním kamenu, jsou označeni pouze za nejvyšší vezíry.401 Nicméně 

v křesťanských pramenech jsou označeni stejně jako ti, co jsou doložitelnými ḥāǧiby, tj. jako 

„alguacil mayor del rey de Granada“. Nedostatek pramenů však neumožňuje hlouběji 

proniknout do rozdílnosti tohoto označení. 

Ḥāǧib tedy vznikl zpočátku jako regent za nezletilého panovníka. Je velmi zajímavé 

se podívat na výrazové prostředky, které v této souvislosti používali arabští kronikáři. 

Podávají zcela zřetelný důkaz o degradaci postavení nasrovského emíra a omezení jeho 

pravomocí či ponechání jeho úlohy pouze v rovině vnějšího reprezentanta panovnické moci 

právě na úkor ḥāǧiba či nejvyššího vezíra v případě nemocného panovníka Muḥammada III. 

U něho však ještě došlo k tomu, že za svého plného vědomí předal kvůli svému zdravotnímu 

stavu Ibn al-Ḥakīmovi řízení emirátu.402 Ibn Ḫaldūn v případech, které popsal ve svých 

velkých dějinách, používal vždy sloveso istabadda, které Dozy překládal jako „zmocnit se 

veškerých výsad panovnické moci prvním ministrem“.403 Poprvé tento výraz použil Ibn Ḫaldūn u 

Ibn al-Ḥakīma ve vztahu k Muḥammadu III.: 

 „Opanoval ho (Muḥammada III.) a zmocnil se veškerých jeho pravomocí, než je oba zabil 

jeho bratr Abū al-Ğujūš Naṣr roku 708 (1309).“404 

Dále u Ibn al-Maḥrūqa ve vztahu k Muḥammadu IV.: „Po něm se dostal k moci jeho syn 

Muḥammad, malý chlapec, pod dohledem svého vezíra Muḥammada Ibn al-Maḥrūq pocházejícího 

z andaluských rodů a hodnostářů dynastie, který se zmocnil veškerých výsad na jeho úkor.“405 

Riḍwānův ve vztahu k Jūsufovi I.: „Zastupoval ho klient jejich otce Riḍwān a zmocnil se veškerých 

výsad na jeho úkor.“406 Riḍwān ve vztahu k Muḥammadu V.: „Nastoupil po něm jeho syn a zmocnil 

                                                 
401 LÉVI-PROVENÇAL, Évariste. Inscriptions, s. 175-176. 
402 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 549. 
403 DOZY, Reinhart. Supplément aux dictionnaires arabes. 3. vydání. Leyde – Paris, 1967, vol. I, s. 55. 
404 IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-Raḥmān. Ta’rīḫ, vol. VII, s. 301. 
405 IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-Raḥmān. Ta’rīḫ, vol. VII, s. 337. 
406 Ibidem, vol. VII, s. 349. 
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se veškerých jeho výsad na jeho úkor jejich klient Riḍwān, ḥāǧib jeho otce a strýce. Postavil se za jeho 

věc,407 opanoval ho  a zastupoval ho.“408 

Další výraz, který Ibn Ḫaldūn používal ve vztahu k získání moci na úkor panovníka, 

je vyjádřen slovesem taġallaba ‛alā případně ġallaba ‛alā. Tento výraz se vztahuje k osobě 

Ibn al-Ḥakīma ve vztahu k Muḥammadu III., Ibn al-Maḥrūqa ve vztahu k Muḥammadu IV., 

Riḍwāna ve vztahu k Jūsufovi I. a Muḥammadu V.409 a Muḥammada VI. ve vztahu k sesazení 

Muḥammada V. a vraždě Ismā‛īla II. Výraz qáma bi-amrihi pak představuje nejčastější 

vyjádření vztahu mezi určitou osobou granadské elity a panovníkem. Je jím vyjádřen vztah 

k osobě, která se zasloužila o nastoupení daného prince. Nicméně poprvé se objevuje 

u vezírů, kteří dosadili svého panovníka, následně uzurpovali moc na jeho úkor a jsou u nich 

zmíněna i předchozí slovesná vyjádření. Myslím si tak, že v tomto smyslu je nutné tento 

výraz chápat i v jiných, stručnějších záznamech z konce 14. století, kdy už Ibn Ḫaldūn 

pobýval v Egyptě a měl ze západu jen kusé a útržkové zprávy.410 Mám především na mysli 

qā’ida Ḫālida, který „se postavil za věc“ Jūsufa II. a qā’ida Muḥammada al-Ḫaṣṣāṣīho, který 

totéž učinil s Muḥammadem VII.411 Obdobné, avšak v některých aspektech odlišné výrazivo 

použil ve svých dílech Ibn al-Ḫaṭīb. O tomtéž, ale v trochu příznivějším světle, hovořil ve 

vztahu Riḍwāna k Muḥammadu IV. a k Jūsufovi I. 

Závěrem tohoto pododdílu lze shrnout, že ḥāǧib ve vztahu k funkčním politickým 

elitám nebyl samostatnou vládnoucí funkcí. Nenahradil titul a funkce vezíra, s tou se sloučil 

                                                 
407 V tomoto případě hovoří o oblíbeném výrazovém prostředku, kdy se nějaký vysoce postavený Granaďan, 

buď vezír nebo ḥāǧib nebo „al-qā’im bi-amrihi“ postavil za nástup panovníka a zmocnil se veškeré vlády na 
úkor panovníka. Jednalo se o jev velmi častý již od počátku 14. století. 

408 IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-Raḥmān. Ta’rīḫ, vol. IV, s. 223. 
409 U všech uvedeno v textu citovaném výše u Ibn Ḫaldūna. 
410 Snížení kvality jeho zpráv o al-Andalusu je přímo úměrné době jeho cesty na východ. I tak ale zůstalo jeho 

líčení téměř jediným arabským zaznamenáním událostí ke konci vlády emírů Muḥammada V., Jūsufa II. 
a počátku vlády Muḥammada VII. Od Ibn Ḫaldūna pak převzali líčení těchto událostí další doboví arabští 
kronikáři, např. al-Qalqašandī a al-Maqrīzī. Jedna z mála zmínek o smrti Muḥammada V. a Jūsufa II. 
nepocházající od Ibn Ḫaldūna se nachází v postranní glose v rukopisu č. 1653 obsahující vysvětlení Palmové 

maqámy od al-Bunnāhīho. 
411 IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-Raḥmān. Ta’rīḫ, vol. IV, s. 228. 
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a pouze souvisel se zastupováním panovníka, připouštěním osob k vládnoucímu emírovi 

a převzetím jeho funkcí včetně skutečné vlády v době jeho neschopnosti. Trvale se ustálil 

v Granadě od vlády emíra Muḥammada VII. na přelomu 14. a 15. století, s největší 

pravděpodobností v souvislosti s úpadkem panovnické moci a převzetím přinejmenším části 

panovníkových funkcí vezírem/ḥāǧibem. Nejprve v době panovníkovy nezletilosti, kdy to 

byl právě tento hodnostář, který řídil otázky emirátu za panovníka. I tehdy se však jednalo 

pouze o spojení titulatury vezíra s významem, který v sobě nesl význam slova ḥaǧaba a od 

něho odvozené ḥiǧāba a ḥāǧib. V další části 15. století už ḥāǧib svým zastupováním 

panovníka v době úpadku panovnické moci představoval veškerou reálnou moc v Alhambře 

a hlavu politické elity a panovník pouze symbolickou. 

 

3.3 Klany na postu nejvyššího vezíra – muṣāhara  

    

Stěžejním termínem jakýchkoliv pozdně andaluských elit bylo jejich vzájemné 

rodinné propojení tzv. muṣāharou. Její význam pro právní elity již zdůraznila Manuela 

Marín, která ji definovala jako základní stavební prvek jakýchkoliv vazeb mezi touto elitou. 

Dle jejího názoru muṣāhara představovala jak výraz uznání rovnoprávného postavení, tak 

i v některých rovinách uznání jiných vynikajících kvalit určitého jedince, jimiž se stal hoden 

muṣāhary s výše postavenou rodinou dle jejího původu a postavení. Za příklad zde dávala 

studenty významných a vážených učenců, případně nové obchodníky, kteří dávali své dcery 

za manželky svým studentům nebo „učňům“.412 Pozici tohoto jedince v době příchodu do 

manželství pak určoval ǧāh. 

Termín ṣihr znamenal v klasické arabštině spojenectví prostřednictvím uzavřeného 

manželství, přičemž výraz sám o sobě nedefinoval o manželství jakých rodinných 

příslušníků se jednalo. Mohl vyjadřovat jak manželství daného člověka s dcerou druhého, 
                                                 
412 MARÍN, Manuela. Parentesco simbolico y matrimonio entre los ulemas andalusíes, al-Qantara 16/2 (1995), s. 

337-344. 
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tak i rovněž s jeho sestrou, případně, že jeho matka pocházela z druhé rodiny. Sihr tedy 

může představovat variantu, že daná osoba byla tchánem, zetěm případně švagrem druhé 

osoby. Muṣáhara je pro granadské období doložena u několika osob, které se pohybovaly 

v Granadském emirátu v okolí úřadu nejvyššího vezíra a v dalších palácových funkcích. 

Převážně se vyskytují v Ibn al-Ḫaṭībově Ihátě a u autorů, kteří z ní čerpali a použili pro 

sepsání svých knih dodnes nedochované části granadské encyklopedie, jako byl např. Ibn 

Haǧar. Dále se u předních rodin patřících mezi granadskou elitu setkáme v několika 

pramenech k pozdnímu 15. století se spojeními, která rovněž musela představovat 

muṣāharu. 

S termínem ṣihr se setkáme již od samotného začátku existence Granadského 

emirátu, kdy je dobovými autory zmiňováno, že vztah Banū Ašqīlūla k zakladateli nasrovské 

dynastie byl formou ṣihru, který byl na nejvyšší úrovni klasického arabského manželství. 

Pokud jde o vazby rodiny Ibn al-Mawl na granadské Naṣrovce, jejíž členové přinejmenším 

třikrát zastávali úřad nejvyššího vezíra, šlo vždy o manželky z pobočných větví nasrovského 

rodu a nikdy ne o přímé potomky případně sourozence granadského emíra. Rovněž není 

u této rodiny doložena tzv. zpětná vazba, v níž by si některý Naṣrovec vzal ženu z rodiny Ibn 

al-Mawl. Jediný doložený případ, kdy si Muḥammad XII. vzal vnučku Jūsufa IV. Ibn al-Mawl 

už lze označit za specifický andaluský vývoj nesouvisející a v žádném případě se nerovnající 

vazbám, kterými se rodina Ibn al-Mawl navázala na nasrovskou dynastii ve 13. století.413  

 V této podkapitole se budu věnovat pouze otázce muṣāhary mezi osobami, které se 

nějakým způsobem pohybovaly kolem úřadu nejvyššího vezíra ve 14. a v 15. století. Setkáme 

se s nimi v životopisech nejvyšších vezírů Muḥammada Ibn al-Maḥrūq, Ibrāhīma Ibn ‛Abd 

al-Barr,414 Riḍwāna an-Naṣrī,415 vezíra Abū al-Fatḥa Naṣīr Ibn Ibrāhīm Ibn Naṣīr al-Fihrī,416 

                                                 
413 Blíže k této problematice v části věnované otázce existence kmenových a klanových elit a otázce nasrovské 

dynastie. 
414 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 323-324. 
415 IBN ḤAĞAR AL-‛ASQALĀNĪ, Aḥmad. Ad-durar al-kāmina fī a‛jān al-mi’a aṯ-ṯāmina. Bajrūt, 1993, vol. III, s. 302. 
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Muḥammada b. Ibrāhīm b. Abū al-Fatḥ b. Ibrāhīm b. Abū al-Fatḥ al-Fihrī417.  Později v 15. 

století ji pak máme doloženou u Abū an-Nu‛ajma Riḍwān,418 Riḍwāna Banniġaš,419 Abū al-

Qāsima Ibn as-Sarrāǧ420 a jistého Mufarriǧe. I když se nejedná o větší množství osob, 

přinejmenším ukazují na částečné vnitřní fungování nejvyšší granadské politické elity 

s nejsilnějším ǧāhem a poskytují odpověď na otázku, kde si jednotliví představitelé této 

společenské vrstvy hledali své manželky a jakým způsobem vytvářeli společenské 

a spojenecké vazby. Rovněž mohou poskytnout určitou výpovědní hodnotu k problematice 

toho, zda tato vrstva byla určitým způsobem uzavřená, a co stálo za jednotlivými 

spojenectvími jejích příslušníků. 

Stěžejní postavou ve skupině osob ze 14. století byl Muḥammad Ibn al-Maḥrūq, vezír 

a ḥāǧib Muḥammada IV., na něhož se vždy v určité souvislosti vážou všechny uvedené 

formy muṣāhary. Forma muṣāhary je v pramenech uvedena v následujících textech: 

Abū al-Fatḥ Naṣīr Ibn Ibrāhīm Ibn Naṣīr al-Fihrī: „Pomohlo mu k tomu jeho značné 

požehnání z jeho dědictví a toho, co získal od svého ṣihra Ibn al-Maḥrūqa.“421  

Ibrāhīma Ibn ‛Abd al-Barr ve vztahu k Muḥammadovi Ibn al-Maḥrūq a Riḍwānovi an-

Naṣrī: „Oděl se do respektovaného hávu, který zcela padl křivkám jeho šíje. Tedy stal se ṣihrem 

uzurpátora dynastie Abū ‛Abd Allāha Ibn al-Maḥrūq. Stal se výztuhou základů  jeho postavení, který 

byl vhozen do jeho heretických představ/svodů zahrnující háv jeho postavení. Poté se po něm s ním 

                                                                                                                                                         
416 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa fī aḫbār Ġarnāṭa: Nuṣúṣ ǧadída lam tunšar. Taḥqīq ‛Abd as-Sallām Šaqqūr. 

Titwán, 1988, s. 47; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. III, s. 343. 
417 IBN ḤAĞAR AL-‛ASQALĀNĪ, Aḥmad. Ad-durar, vol. III, s. 302. Byl vezírem Ismā‛īla II. I jeho smetly události 

13.-14. července 1360, při nichž byl odstraněn emír a jeho funkcionáři. 
418 SECO DE LUCENA, Luis (ed.). Documentos, doc. 7, s. 11-19. Šlo o manželství v několika generacích s rodinou 

vysoce postaveného qā’ida Abū Jazīda Ḫālida, možná toho, který se chopil vlády za emíra Jūsufa II. 
419 Escritura de matrimonio de Pedro de Granada y Cetimeria Venegas, celebrado en 1459, presentado ante 

Juan Rodríguez, escribano. Granada, 2 de junio de 1553, Biblioteca nacional España, Manuscrito 12979 (Copia 
de documentos y cartas referentes a la conquista del Reino de Granada), fol. 11v-14v. 

420 PEINADO SANTAELLA, Rafael. Los Banū al-Qabšaní, s. 323. 
421 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. III, s. 343; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa fī aḫbār Ġarnāṭa: 

Nuṣúṣ ǧadída, s. 47.  
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spojil nástupce “hybatele věcí” (Ibn al-Maḥrūqa) al-qā’id al-ḥāǧib Abū an-Nuajm Riḍwān, klient 

nasrovské dynastie...”422 

Riḍwāna an-Naṣrī a Muḥammada b. Ibrāhīm b. Abū al-Fatḥ b. Ibrāhīm b. Abū al-Fatḥ 

al-Fihrī: „Byl vznešeného původu a vyrostl v blahobytu. Poté se spojil manželstvím s Riḍwānem an-

Naṣrī, klientem nasrovského domu andaluského vládce. Poté zastával úřad vezíra během Ramadánu 

roku 760 (červenec – srpen 1359).“423 

Riḍwān an-Naṣrī si tedy upevnil své postavení a včlenil se mezi rodiny představující 

granadskou elitu manželským spojením s Ibrāhīmem Ibn ‛Abd al-Barr, synem wakīla 

Muḥammada II. Věkově by zde souhlasilo to, že si Riḍwān vzal za ženu dceru Ibrāhīma Ibn 

‛Abd al-Barr.424 Tomu v době svazku bylo už přes padesát let. To rovněž mohlo být jedním 

z faktorů, proč Ibrāhīm Ibn ‛Abd al-Barr i nadále setrval po odstranění svého prvního 

„ṣihra“ Ibn al-Maḥrūqa mezi nejvýše postavenou granadskou elitou a po vraždě 

Muḥammada IV. se stal krátce nejvyšším vezírem, než závist granadské palácové ḫāṣṣy nad 

jeho obrovským majetkem, bohatstvím a především jeho dosti ostrými lokty425 ho donutila 

odstoupit z funkce. Jeho vazby na Riḍwāna by zase vysvětlovaly, proč v klidu po tomto 

krátkém výkonu funkce předal svůj úřad a spokojeně strávil stáří v Granadě. Důvody jeho 

nepřijatelnosti na místo vezíra pak mohly znovu představovat jeho vazby na bývalého 

„uzurpátora“ a jeho velmi nevybíravé praktiky. Proto granadská ḫāṣṣa žádala vezírovo 

odstoupení, což se také stalo. Na jeho uvolněné místo pak nastoupil právě Riḍwān, který si 

zase sňatkem s dcerou jednoho z nejvážnějších a především nejbohatších granadských rodů 

pozdvihl své společenské postavení (ǧāh) i v rámci společenského statutu této skupiny 

a jako renegát se elegantně s konečnou platností začlenil do struktury rodinných vztahů 

                                                 
422 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 323-324. 
423 IBN ḤAĞAR AL-‛ASQALĀNĪ, Aḥmad. Ad-durar, vol. III, s. 302. 
424 Ibrāhīm Ibn ‛Abd al-Barr se narodil roku 675 (1276-1277) a u Riḍwāna předpokládám před rokem 1300, 

protože sloužil IsmáCílovi I. již před jeho nástupem na trůn. Věkový rozdíl mezi nimi tedy musel být 
přinejmenším dvacet let. 

425 Připomeňme, že Ibn ‛Abd al-Barr byl schopný kvůli spekulativním ziskům z prodeje obilí nechat hladovět 
celou Granadu. IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 322. 
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granadských nejvyšších rodin.426 V určitém ohledu si tak Riḍwān an-Naṣrī s Ibrāhīmem Ibn 

‛Abd al-Barr vzájemně velmi pomohli a jejich postavení bylo zcela neotřesitelné. 

Oproti tomu Riḍwānovo napojení na rod Abū al-Fatḥ al-Fihrī znamenalo propojení 

s jedním z nejvýznamnějších rodů granadské vojensko-politické elity. Zde se však přikláním 

k možnosti, že Muḥammad b. Ibrāhīm al-Fihrī si vzal dceru Riḍwāna, když si uvědomíme, že 

v době svého zavraždění byl Riḍwān již velmi starý. Tento sňatek přinejmenším potvrzuje 

to, že Riḍwān byl již pokládán za rovnocenného ostatním granadským rodům a spojení 

s ním prostřednictvím muṣāhary mohlo představovat i zvýšení vlastní prestiže. Svéráznost 

těchto vazeb pak kromě událostí ohledně Ibrāhīma Ibn ‛Abd al-Barr vypovídá i  jednání 

Muḥammada b. Ibrāhīm al-Fihrī, který se podílel na vraždě Riḍwāna a zaujal pak jeho 

postavení a držel vezírát jak za Ismā‛īla II. tak krátce za Muḥammada VI., než i on byl stižen 

neblahým osudem a utopen.427 Na místě je otázka, co vyvolalo konflikt mezi Riḍwānem 

a Muḥammadem b. Ibrāhīm al-Fihrī, který skončil zavražděním prvně jmenovaného. Žádný 

pramen to neudává, můžeme tak pouze spekulovat o nějaké blíže neurčené záležitosti mezi 

oběma vlivnými Granaďany.428 Každopádně to ukazuje, že ani muṣāhara nepředstavovala 

zábranu pro vzájemné spory obou účastníků a loajalita stála pouze uvnitř rodiny, ne širšího 

klanu. 

Sňatkové napojení osob na Muhammada Ibn al-Maḥrūq pak mohlo představovat 

jakýsi obraz sňatkové a mocenské politiky mezi wakīly nasrovských sultánů (myšlen 

Muḥammad Ibn al-Maḥrūq a Ibrāhīm Ibn ‛Abd al-Barr, syn wakīla Muḥammada II.) a jejich 

potomky a rovněž mezi wakīlem Ismā‛īla a rodinou jednoho z vezírů. Jinými slovy, že osoby, 

které na mocenském žebříčky stály hned pod nasrovskými sultány, uzavíraly endogamní 

sňatky. Jak z hlediska uzavřenosti elity, tak její loajality vůči sobě, tak z toho důvodu, že 
                                                 
426 Srovnej s případem Muslima at-Tinmalī. IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. III, s. 330. 
427 Ibn al-Ḫaṭīb v nufádě uvádí, že Muḥammad byl vezírem i krátce za vlády Muḥammada VI. Z neuvedeného 

důvodu pak upadl v nemilost a byl společně se všemi mužskými příbuznými zavražděn. IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān 
ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 153; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Nufāḍa, s. 106-9. 

428 Díl Ibn al-Ḫaṭībovy kroniky Nufāḍa al-ǧirāb fī ‛Ulāla al-iġtirāb, který pojednával o těchto skutečnostech, se 
bohužel nedochoval.  
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samy sebe pokládaly za „lepší a vznešenější“ (tj. s vyšším ǧāhem), než ostatní granadské 

rodiny s ǧāhem nižším. Tento fakt by potvrzovaly i marné snahy Ibn al-Ḫaṭība o nevěstu 

z lepší granadské rodiny, protože jejich členové ho nepokládali za dostatečně sobě rovného 

v původu i otázce vznešenosti, a jediný, kdo mu chtěl dát svou dceru za manželku, byl jeho 

učitel Ibn al-Ğajjāb. Ze sňatku však z neznámého důvodu sešlo, i když jeho přípravy byly již 

ve velmi pokročilé fázi.429 To, že se Riḍwān jako renegát dostal mezi tyto významné rodiny a 

uzavíral s nimi sňatky, nebyl případ ojedinělý. V 15. století se podobně začlenili 

manželskými svazky mezi nejvyšší rodiny potomci Abū as-Surūra Mufarriǧ a Riḍwāna 

Banniġaše, oba původem renegáti ze sultánské gardy. Nejvyšší vezír a ḥāǧib Riḍwān II430 pak 

uzavíral sňatky s rodinami granadských qā’idů.431 Rozsáhlejší závěry však není možné na 

základě těchto drobných příkladů učinit a musíme se v tuto chvíli spokojit pouze s tím 

konstatováním, že granadská elita v rovině nejvyšších funkcí vezíra, wakīla a ḥāǧiba 

představovala uzavřenou skupinu, kam se mohli dostat pouze renegáti, a to jenom ti, kteří 

již dříve získali významné postavení v průběhu své životní dráhy, čehož byla jasným 

dokladem osoba Riḍwāna an-Naṣrī. 

Situace ve století 15. se zdá o něco komplikovanější, a to především kvůli faktu, že se 

dochovalo více pramenů odkrývajících nejen rodinné, ale i vzájemné majetkové vazby 

jednotlivých rodin. Především již dochází k pravidelnější musáhaře mezi příslušníky rodin 

pohybujících se v úřadu prvního ministra a nasrovskými panovníky. Tyto svazky jsou 

jednosměrné, tedy rodiny dávaly za manželky nasrovských sultánů své dcery. Jako první 

případ je zde osoba dcery Abū Jazīda Ḫālid, která byla manželkou Jūsufa II. a matkou Jūsufa 

III. a princezny Umm al-Fatḥ. Dalším byla dcera Abū as-Surūra Mufarriǧ Ẓahr ar-Rijāḍ, která 

byla provdána za Muḥammada IX., s největší pravděpodobností po smrti jeho první 

manželky Umm al-Fatḥ. V křesťanských kronikách se ještě hovoří o sňatku jiné dcery Abū 

                                                 
429 AL-MAQQARĪ AT-TILIMSĀNĪ, Aḥmad. Azhār, vol. I, s. 221; AL-MAQQARĪ AT-TILIMSĀNĪ, Aḥmad. Nafḥ, vol. V, 

s. 129. 
430 Myšlen vezír Muḥammada VII. 
431 SECO DE LUCENA, Luis (ed.). Documentos, doc. 7, s. 11-19. 
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as-Surūra Mufarriǧ s Jūsufem III.  Nicméně spekulace o jejím vztahu k matce Muḥammada 

VIII. zatím nebyly ničím podloženy, avšak ani vyvráceny.432 Dále uzavřel Ibn Sālim Ibn Jūsuf 

IV. manželství s dcerou Riḍwāna Banniġaše Marjam a obdobně syn Riḍwāna Banniġaše Abū 

al-Qāsim Banniġaš s blíže neurčenou sestrou tohoto muže.433 Ve všech případech se tedy 

jednalo o manželství renegátů, propuštěnců rodiny, se kterou následně uzavřeli sňatek. 

Tato manželství ovlivnila život bratrů těchto „manželek“ tím způsobem, že již jejich děti se 

staly integrální součástí nejvyšších rodin, v souladu s pojetím ǧāhu uvedeným v první 

kapitole, a staly se součástí tradiční granadské elity.434 Například vezír emíra Sa‛da Mufarriǧ 

Ibn Futūḥ má již na náhrobním kamenu uvedeno, že je příbuzným nasrovských sultánů.435 

S touto rodinou se pak Naṣrovci vzájemně propojovali opakovaně, čehož dokladem jsou 

manželství emírů Muḥammada X.436 a Muḥammada XI.437 Muṣáhara byla tedy jedním 

z nejdůležitějších forem rodinných vazeb panovnické chássy a výsostným znakem jejich 

postavení. 

Samotných sňatků mezi jednotlivými rodinami, které se pohybovaly kolem úřadu 

prvního ministra, pak je v 15. století rovněž doloženo několik. Především byla propojena 

rodina Ibn ‛Abd al-Barr s rodinami al-Qabṣānī a Ibn as-Sarrāǧ. Jednalo se o potomky dvou 

vezírů a qā’idů, kteří spolupůsobili za vlády Muḥammada IX. Abū al-Qāsima Ibn as-Sarrāǧ 

a Ibrāhīma Ibn ‛Abd al-Barr. Tyto sňatky pak musely vyjadřovat i formu upevnění 

vzájemných vztahů obou rodin poté, co proti sobě stanuli ve fitně v polovině padesátých let 

                                                 
432 PELÁEZ ROVIRA, Antonio. El emirato nazarí de Granada en el siglo XV:  Dinámica política y fundamentos sociales de 

un estado andalusí. Granada, 2009, s. 27. 
433 Kromě těchto sňatků došlo i k dalším sňatkům v rámci zmíněných rodin a nasrovské dynastie, např. jistá 

ženská příslušnice rodiny Mufarriǧ si vzala Muḥammada X. Zde však se jedná již o další generaci a ne první, 
na niž se na tomto místě klade důraz. 

434 PELÁEZ ROVIRA, Antonio. El emirato, s. 377-382. 
435 Lévi-Provençal, Évariste. Inscriptions, s. 173-175. 
436 LÓPEZ DE COCA CASTAŇER, José Enrique. Revision, s. 90. 
437 Baeza, Hernando de. Las cosas, s. 21; ŽENKA, Josef. Granadské, s. 37-38. 
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15. století, kdy obě měly své vlastní emíry.438 Z několika dokumentů je pak patrné, že v rámci 

těchto svazků, které nepochybně představovaly muṣāharu z předchozího 14. století, 

docházelo i k velkým převodům majetku, které představovalo věno jednotlivých nevěst. 

Dochované dokumenty pak rovněž ukazují na fakt, že při dědických řízeních po těchto 

manželkách pak zase část tohoto jmění přecházela zpět do rukou původní rodiny. 

Nepochybná sňatková uzavřenost pak představovala uzavřenost majetkovou. Obrovské 

převody a doklady rozkrádání a defraudování majetku granadských sultánů, ke kterému 

došlo v 15. století, pak jen tento fakt upevnilo. I při poměrné hojnosti materiálu nemáme 

pro druhou polovinu 15. století doklady o začlenění nových, např. renegátských, jedinců do 

této struktury. Případ qā’ida Muḥammada Ibn Maḥfūẓ, který měl za manželku ženu z rodiny 

al-Qabṣānī,439 by mohl rovněž dávat signál o sňatcích na úrovni rodin, které získaly ǧāh 

vojenskou činností, následně značné jmění, měly vazby na nejvyšší vezíry a v době vydání 

města křesťanům patřily se svým majetkem mezi nejbohatší v celé Granadě. 

O tom, že muṣāhara probíhala mezi určitými rodinami opakovaně, podává svědectví 

manželská smlouva mezi Abū al-Qāsimem Banniġaš, nejvyšším vezírem emírů ‛Alīho 

a Muḥammada XII. a Jaḥjā an-Najjārem.440 Listina v románském převodu441 představuje 

náhled do rodinné politiky v druhé polovině 15. století. Smlouvu spolu uzavřeli dva vážení 

granadští muslimové Sídí Jaḥjā an-Najjār, vnuk emíra Jūsufa IV., a Abū al-Qāsim Banniġaš, 

potomek pravděpodobného příslušníka sultánovy osobní gardy a možná i nejvyššího vezíra. 

                                                 
438 Ve své knize o granadských elitách v 15. století jsou tyto události líčeny do značných detailů. Zde se omezím 

jen na poukázání, že ke vzájemnému konfliktu muselo dojít po smrti Ibrāhīma Ibn ‛Abd al-Barr, dle mého 
názoru v souvislosti s nějakými spory o nástupnictví v úřadu nejvyššího vezíra. 

439 Se stejnou rodinou se manželství propojil ve stejné dově nejvyšší vezír Muḥammad Ibn as-Sarrāǧ. 
440 Do dnešních dnů se dochovalo několik manželských smluv z nasrovského období, v nichž vystupovali 

představitelé nasrovské dynastie nebo elity. Pro rané období vlády Muḥammada I. je představuje korpus 
několika listin dochovaný u Ibn al-Ḫaṭṭāba a pro 14. století se jejich formou chtěl pochlubit Ibn al-Ḫaṭīb. 

441 Dochovala se díky svému převodu do románského jazyka Juanem Rodriguezem z roku 1553. Samotná 
původní listina pak pochází z období vlády emíra Sa‛da. Escritura de matrimonio de Pedro de Granada y 
Cetimeria Venegas, celebrado en 1459, presentado ante Juan Rodríguez, escribano. Granada, 2 de junio de 
1553, Biblioteca nacional España, Manuscrito 12979 (Copia de documentos y cartas referentes a la conquista 
del Reino de Granada), fol. 11v-14v. 
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Žena, dcera Abū al-Qāsima Banniġaše, sitta Marjam, pak v této smlouvě vystupuje jako 

zboží, zcela v duchu tehdejších uznávaných norem islámského práva.442 Ve smlouvě je 

kladen důraz na jasné vymezení, kdo smlouvu uzavírá, příčemž značná část je věnována 

původu Jaḥjā an-Najjāra a jeho vznešenému postavení, které zastával v rámci muslimské 

komunity. Ponechme stranou věrohodnost genealogického líčení, která je sporná, nicméně 

lze na základě jiných pramenů vysledovat až k pradědečkovi Muḥammadovi Ibn al-Mawl. 

S tímtéž genealogickým důrazem se setkáme i u druhého signatáře smlouvy Abū al-Qāsima 

Banniġaš, jeho genealogie je však dovedena pouze k jeho otci slovutnému qā’idovi 

Riḍwānovi. Ve smlouvě se zdůrazňuje fakt, že se nejednalo o první svazek mezi příslušníky 

těchto rodin. Manželkou Riḍwāna Banniġaše byla nepojmenovaná sestra emíra Jūsufa IV. 

a Marjam společně s Jaḥjā an-Najjārem byli bratranec a sestřenice z druhého kolene.443 

Otázka muṣāhary tak představuje zajímavý doklad určité omezenosti nejvyšší elity 

v uzavírání sňatků, tedy vnímání vlastního pocitu určité výjimečnosti uvnitř této skupiny. 

Zmíněné příklady pak rovněž jasně ukazují na to, že tzv. velké rodiny a jejich klanové vazby, 

o nichž mají tendenci autoři hovořit pro období v 15. století, existovaly již přinejmenším 

o století dříve, ne-li od samotného počátku emirátu. Příklad manželství vojenské elitní 

rodiny al-Qabṣānī pak rovněž může být dokladem, jak se mohli mezi tyto rodiny např. 

                                                 
442 Této problematice se výtečně věnovala Amalia Zomeño. Viz ZOMEÑO, Amalia. Dote y matrimonio en al-

Andalus y el Norte de África: Estudio sobre la jurisprudencia Islámica medieval. Madrid, 2000.  
443 Tato listina, o jejíž existenci jsem při psaní své knihy neměl potuchy, tak potvrzuje teze o tom, proč byl 

právě Jūsuf IV. zvolen za emíra. ŽENKA, Josef. Granadské, s. 80-86. Rovněž zneplatňuje tvrzení Roser Salicrú 
o osobě Riḍwāna Banniġaše a jeho neexistenci v období efimérní vlády Jūsufa IV. V souvislosti s genealogií 
se naskýtá zásadní otázka o příbuzenství této rodiny s nasrovskou dynastií. Zatímco dobové prameny z 15. 
století ji vážou k osobě  matky emíra Jūsufa IV., domnělé dcery Muḥammada VI., v této listině i dalších 
nenajdeme o této informaci ani zmínku. SALICRÚ I LLUCH, Roser. Nuevos mitos de la Frontera. Muḥammad 
X el Cojo, Ali al-Amin y Ridwan Banniġas entre historiografía e historia, entre realidad y leyenda, in Historia, 

tradiciones y leyendas en la frontera: IV Estudios de Frontera: congreso celebrado en Alcalá la Real en noviembre de 

2001: homenaje a Don Enrique Toral y Peñaranda. Coord. por Francisco Toro Ceballos - José Rodríguez Molina. 
Jaén, 2002, s. 487–506. 
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začlenit příslušníci rodiny Ibn as-Sarrāǧ. Ti totiž byli původně také jen vojenskou elitou 

a ještě v polovině 14. století jsou zmiňováni pouze na této úrovni.444 

 

3.4 Granadští nejvyšší vezíři – charakteristiky a osudy kolektivní biografie 

    

Další část této kapitoly představuje studium všech v pramenech doložitelných 

granadských nejvyšších vezírů, kteří tuto funkci s největší pravděpodobností zastávali, 

a dalších osob prameny zmiňovanými pouze nepřímo. Výčet by měl být úplný minimálně do 

roku 1395, po této době stále ještě existují laguny, které nejsme schopni se současnými 

prameny vyplnit. Nevíme tak jistě, kdo zastával funkci nejvyššího vezíra přibližně mezi lety 

1395-1405 a 1410-1416. Pro některá další období pak panují určité nejasnosti. V následujícím 

soupise jsou tak uvedeni všichni včetně těch, u nichž panují nejasnosti, a na základě jejich 

charakteristických znaků zkoumám kolektivní biografii granadského nejvyššího vezíra, jeho 

postavení a příslušnost ke granadské elitě a zevrubný vliv na politický rozhodovací proces 

v Granadském emirátu.445 

1. Abū Marwān ‛Abd al-Malik b. Jūsuf Ṣinānīd (Muḥammad I. – nelze časově vymezit) 

2. ‛Alī b. Ibrāhīm aš-Šajbānī al-Azdī (Muḥammad I. – nelze časově vymezit) 

3. Muḥammad b. ‛Alī b. Ibrāhīm aš-Šajbānī  (Muḥammad I. – nelze časově vymezit) 

4. Abū ‛Abd Allāh Muḥammad ar-Ramīmī (Muḥammad I. – nelze časově vymezit) 

5. Abū Jaḥjā Ibn al-Kātib (Muḥammad I. – nelze časově vymezit) 

6. Abū Sulṭān ‛Abd al-‛Azīz b. ‛Alī b. ‛Abd al-Mun‛īm ad-Dānī (Muḥammad II.; Muḥammad 

III.) 1273-1304 

7. Abū ‛Abd Allāh Muḥammad b. ‛Abd ar-Rahmān Ibn al-Ḥakīm ar-Rundī (Muḥammad III.) 

1304-1309 

                                                 
444 LÉVI-PROVENÇAL, Évariste. Inscriptions, s. 163-164. 
445 Vysvětlení všech dějů, které proběhly za úřadování všech nejvyšších vezírů, by ve své podstatě znamenalo 

psát kompletní politické dějiny Granadského emirátu, což jde mimo rámec této práce. 
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8. Abū Bakr ‛Atīq b. Muḥammad b. al-Mawl (Naṣr) 1309-1312 

9. Muḥammad b. ‛Alī b. ‛Abd Allāh Ibn al-Hāǧǧ (Naṣr) 1312-1314 

10. Abū ‛Abd Allāh Muḥammad b. Abū al-Fatḥ Naṣīr b. Ibrāhīm b. Muḥammad b. Naṣīr b. Abū 

al-Fatḥ al-Fihrī (Ismā‛īl I.) 1314-? 

11. Abū al-Ḥasan ‛Alī b. Mas‛ūd b. ‛Alī. b. Mas‛ūd al-Muhāribī (Ismā‛īl, Muḥammad IV.) ?-1325 

12. Abū ‛Abd Allāh Muḥammad b. Ahmad al-Maḥrūq (Muḥammad IV.) 1325-1328 

13. Abū ‛Abd Allāh b. Abū Bakr b. Jaḥjā al-Mawl al-Qajǧátí (Muḥammad IV.) 1328-1329 

14. Abū an-Nuajm Riḍwān b. ‛Abd Allāh (Muḥammad IV.; Jūsuf I.; Muḥammad V.) 1329-1333, 

1333-1340, 1354-1359446 

15. ‛Aṣām (Muḥammad IV.) 1333447 

16. Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn ‛Abd al-Barr (Jūsuf I.) 1333 

17. Abū al-Ḥasan ‛Alī b. Mawl b. Jaḥjā b. Mawl al-Ummī (Jūsuf I.) ?1340? 

18. Abū al-Ḥasan ‛Alī b. al-Ğajjāb (Jūsuf I.)448 1344?-1349 

19. Abū ‛Abd Allāh Muḥammad Ibn al-Ḫaṭīb (Jūsuf I.; Muḥammad V.) 1349-1354 

20. Abū al-Ḥasan ‛Alī b. Jūsuf b. Muḥammad Ibn Kumāša (Muḥammad V.) 1362 

                                                 
446 Měl syna Faraǧe, který přežil otcovu vraždu, a později podobně jako otec byl qā’idem v granadském vojsku. 

Arabista Seco de Lucena ve své studii o Riḍwānovi na základě chybné interpretace jednoho z dokumentů 
z roku 1452 tvrdil, že měl dceru Tāǧ al-Ūlā a syna Muḥammada. Dokument, z něhož vycházel, se však 
vztahuje k jinému ḥāǧibu Riḍwānovi. Tomu, jenž působil za vlády Muḥammada VII. a svou smrt nalezl 
v bojích proti kastilským vojskům v prvním desetiletí 15. století. Hovoří pro to jak jeho uvedení jako 
mučedníka, tak fakt, že Tāǧ al-Ūlā je v dokumentu uvedena jako poručnice Muḥammadovy sestry Fāṭimy. 
Pokud by tomu bylo tak, jak uvedl Seco de Lucena, tak by musela Tāǧ al-Ūlā být ve věku více než devadesáti 
let, i za předpokladu kdyby byla pohrobkem či by se narodila v době vraždy Riḍwāna Ibn Abd Allāha. Rovněž 
je nepravděpodobné, že by její neteř potřebovala poručnici z obdobných věkových předpokladů. Soudím 
tedy, že musí nepochybně jít o Riḍwāna, propuštěnce z gardy Muḥammada VII., o němž se zmiňují kastilské 
kroniky a několik aragonských dokumentů. SECO DE LUCENA, Luis. El hayib Ridwan, s. 294; SECO DE 
LUCENA, Luis (ed.). Documentos,  doc. 7, s. 11-19. 

447 Podle Ibn Ḫaldūna nebyl vezírem, ale vedl kancelář vojenských žoldů (dīwān al-catá). IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-
Raḥmān. Ta’rīḫ, vol. VII, s. 349.  

448 IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-Raḥmān. Ta’rīḫ, vol. VII, s. 441. Ibn Ḫaldūn uvádí, že příčinou smrti byl mor. Ibn al-
Ḫaṭīb pouze obecně hovoří o nemoci, která zapříčinila smrt Ibn al-Ğajjāba. María Jesús Rubiera Mata ve své 
práci o Ibn al-Ğajjābovi Ibn Ḫaldūnovu infromaci opomenula. Viz RUBIERA MATA, María Jesús. Ibn al-Yayyáb, 
s. 71-72. 
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21. Abū ‛Abd Allāh Muḥammad b. Jūsuf as-Sarīḥī Ibn Zamrak (Muḥammad V., Muḥammad 

VII.) 1371-1391, 1392-1395 

22. Abū Jazīd Ḫālid (Jūsuf II. – uveden jako al-qáim bi-amr) 1391-1392 

23. Abū Bakr Ibn ‛Āṣim (Muḥammad VII.) 1392? 

24. Abū an-Nu‛ajm Riḍwān (Muḥammad VII.) ?-1407 

25. Abū as-Surūr Mufarriǧ (Jūsuf III.) 1408-1410 

26. Jāmin (Jūsuf III., Muḥammad VIII.) ?-1419 

27. Jūsuf Ibn as-Sarrāǧ (Muḥammad IX.) 1419-1427, 1429-1431, 

28. Abū Jazīd Ḫālid (Muḥammad VIII.) ?1427-1429? 

29. Mansūr al-Azāǧ (Muḥammad VIII.) ?1427-1429? 

30. Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn ‛Abd al-Barr (Muḥammad IX., Ismā‛īl III.) 1431-1452 

31. Gilayre (Jūsuf IV.) 1432 

32. ‛Alī Ibn al-‛Allāq (Jūsuf V.) 1445-1447 

33. Abū al-Qāsim Muḥammad Ibn as-Sarrāǧ (Muḥammad IX., Muḥammad X., Sa‛d) ?1452-

1456? 

34. Abū Jaḥjā Ibn ‛Āṣim (Muḥammad IX.) ? 

35. Ahmad Ibn ‛Abd al-Barr (Muḥammad X.) 1455? 

36. Abū as-Surūr Mufarriǧ b. Futūḥ  (Sa‛d) 1456-1462 

37. Jūsuf Ibn as-Sarrāǧ (Sa‛d) ? 

38. Muḥammad Ibn as-Sarrāǧ (Abū al-Ḥasan ‛Alī) 1464- okolo 1470 

39. Ibrāhīm Ibn al-Aš‛ar (Abū al-Ḥasan ‛Alī) okolo 1470 

40. Abū al-Qāsim Banniġaš (Abū al-Ḥasan ‛Alī; Muḥammad XII.) před 1476-1489 

41. Jūsuf Ibn ‛Abd al-Barr (Muḥammad XI.) 1482-1483 

42. Abū al-Qāsim Ibn as-Sarrāǧ (Muḥammad XI.) cca 1487 

43. Jūsuf Ibn Kumāša (Muḥammad XI.) 1490-1492 

44. Muḥammad b. Ibrāhīm b. Abū al-Fatḥ al-Fihrī (Ismā‛īl II.) 1359-1360 
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45. Muḥammad al-Ḫaṣṣāṣī (Muḥammad VII.) 1392 

46. Muḥammad b. ‛Alī b. Mas‛ūd (Muḥammad VI.) 1360-1361449 

47. Abū al-Fatḥ Naṣīr b. Ibrāhīm b. Naṣīr b. Ibrāhīm al-Fihrī450 (Jūsuf I.) přibližně 1340-1344 

Studovaný korpus vezírů se tak skládá ze 47 osob. U všech až na čísla 31 Gilayre, 22 

Abū Jazīda Ḫālida a 45 Muḥammada al-Ḫaṣṣāṣī je doložený titul případně funkce vezíra. Tito 

čtyři byli zařazeni, protože jejich činnost v úřadu musela kopírovat činnost nejvyššího 

vezíra. Pokud bychom se podívali na časovou osu, tak šest vezírů zastávalo úřad ve 13. 

století, dvacet jedna ve 14. století a dvacet v 15.století. Počet nejvyšších vezírů se tak začal 

zvyšovat s nárůstem vnitřní politické nestability ve 14. století, ustálil se v jeho druhé 

polovině, aby posléze docházelo ke značným změnám v důsledku politických bojů, které 

nastaly po roce 1391. 

Podle původu jsou vezíři rozděleni na bývalé andaluské elity, kam příslušejí všichni 

vezíři prvního nasrovského panovníka. Po ustálení granadské společnosti a usazení mnoha 

rodin z celého al-Andalusu ve městě je možné vezíry dělit na tradiční granadské rodiny 

andaluského původu, vojenské granadské rody, učence z prostředí královské kanceláře, 

učence z prostředí znalců islámského práva a renegáty ze sultánské gardy a jejich potomky. 

V každé z těchto skupin by bylo možné odlišit jednotlivě ještě určité podskupiny, které 

budou zmíněny u jednotlivých případů.  

Bývalé andaluské elity představují vezíři, kteří nějakým způsobem působili před 

vznikem Granadského emirátu v pozdně almohadském období. Zcela jednoznačně je 

představují vezíři pod čísly 1-5. Tradiční granadské elity andaluského původu představují 

pak zcela jednoznačně vezíři pod čísly 6-9, 12, 13, 16-17, 20, 30, 35, 39, 41, 43. Učence 

z královské kanceláře představují pak 18, 19, 21, 23 a 34. Učence z prostředí islámského 

práva pak představují čísla 11, 32 a 46. Vojenské granadské rody představují čísla 10, 27, 33, 

                                                 
449 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 528. 
450 IBN ḤAĞAR AL-‛ASQALĀNĪ, Aḥmad. Ad-durar, vol. IV, s. 393; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. III, s. 

343; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa fī aḫbār Ġarnāṭa: Nuṣúṣ ǧadída, s. 47. 
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37, 38, 42, 44, 45, a 47. Renegáty a jejich potomky pak 14-15, 22, 24-26, 28-29, 31, 36, 40 a 44. 

V příbuzenském vztahu vůči jinému nejvyššímu vezírovi bylo celkem 26 ze 47 nejvyšších 

vezírů (osoby 8, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 23, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 

46, 47). Počet příbuzných značně narostl v 15. století, kdy 16 z celkem 21 (osoby 23-43) 

nejvyšších vezírů patřilo k rodině, jejíž členové v tomto úřadu působili opakovaně. Ze 

zbývajících pěti byl jeden právník a 4 renegáti. Potvrzuje to tedy fakt, že jedinou protiváhou 

rodinných struktur v Granadě se stali renegáti a klan kolem úřadu nejvyššího vezíra tvořil 

velmi uzavřenou a výlučnou skupinou. V příbuzenském vztahu vůči panovníkovi, ať už 

blízkém nebo vzdáleném, bylo celkem 7 nejvyšších vezírů. 

Způsob, jakým se tito vezíři dostali do granadské elity, lze znovu vymezit do několika 

kategorií. První vezíři se do elity Muḥammada I. dostali vazbami, kterými si první emír 

připoutával k sobě představitele té části předchozích městských elit, která se mu 

nepostavila na odpor. To musel být i případ Abū Sultána ‛Azīze ad-Dānī, jehož rodina rovněž 

podle pramenů patřila k váženým andaluským domům. Post nejvyššího vezíra mu však 

nezajistil tento fakt, jako spíše to, co naznačil Ibn al-Ḫaṭīb, že byl vrstevníke Muḥammada II. 

a zřejmě jeho důvěrný přítel. Proto není zařazen do stejné skupiny jako nejvyšší vezíři 

Muḥammada I. To by mohlo svědčit ve prospěch toho, že vyrůstal společně s emírem 

a musel mezi nimi být i hlubší vztah, jak by nasvědčovalo několik dochovaných veršů.451 

Od vlády Muḥammada III. se pak setkáme už s osobami, které se narodily v průběhu 

existence Granadského emirátu doložitelně na jeho území, i když pocházely rovněž ze 

slavných a vážených andaluských rodů přednasrovské tradice. To společně s podporou 

nasrovských emírů jim zajistilo značný ǧāh mezi elitami a vedoucí místo v nejužším okruhu 

granadských emírů. Prvním z nich byl ‛Abd Allāh Ibn al-Ḥakīm, který pocházel ze slavné 

a vážené rondské rodiny Banū al-Ḥakīm, usazené tam již po staletí. Ten se do nejvyšších 

struktur emirátu začlenil jako příslušník váženého granadského rodu, avšak rovněž i jako 

                                                 
451 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 559; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 77. 
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významný a uznávaný učenec. Všichni další příslušníci granadských elit andaluského 

původu pak spadají do této kategorie. Ve 14. století se pak objevilo i několik osob, které se 

do elity začlenily jiným způsobem než příslušností ke staroandaluským váženým rodům. 

V první řadě jde o tři významné učence, kteří se svým „kancelářským“ a literárním 

talentem vypracovali do nejvyšších funkcí emirátu. Dveře jim proto otevřel Muḥammad II. 

svou podporou literární tvorby a především institucionálním upevněním sultánské 

kanceláře, čímž zajistil možnost určitého kariérního postupu i osobám, jejichž společenský 

ǧāh nebyl vysoký, ale měly vysoký ǧāh vzdělanostní. V té se tak mohli prosadit i nadaní 

učenci z nižších vrstev granadské společnosti.452 Byl jím především Ibn al-Ğajjāb, chráněnec 

a nástupce Ibn al-Ḥakīma, který v kanceláři působil přes padesát let a na post vezíra se 

dostal až ve velmi pokročilém věku, zřejmě z toho důvodu, že nebylo lepší osoby z ostatních 

tradičních rodů, která by daný úřad mohla zastávat. Po jeho smrti se podobně dostal do 

nejvyšší funkce jeho žák Ibn al-Ḫaṭīb a později zase žák Ibn al-Ḫaṭība, Ibn Zamrak. Je nutné 

zmínit, že v kanceláři působili i předci Ibn al-Ḫaṭība, kteří právě díky této instituci získali 

určité postavení v centrálních strukturách emirátu a napojení na vážené rodiny. Nicméně je 

na místě připomenout, že jakmile nastoupil na trůn Muḥammad V., znovu se písaři dostali 

do pozadí a prvním ministrem se stal Riḍwān an-Naṣrī. Žádní další „čistí“ písaři ani osoby 

z nižších vrstev společnosti se pak už k úřadu prvního ministra nedostali. Otec i syn Ibn 

‛Āṣimové byli v době svého nástupu do úřadu již představitelé tradičních učeneckých 

a právnických rodů, i když jejich předek si získal vyšší postavení jako nižší vezír v Ibn al-

Ḥakīmově kanceláři.453 Otec Abū Bakra Ibn ‛Āṣim pak patřil mezi přední granadské učence 

a během své návštěvy Granady u něho pobýval Ibn Baṭṭūṭa.454 U Abū Bakra není jasné, zda 

byl ve skutečnosti prvním ministrem, nebo zda jeho hodnost vezíra, jak by napovídal titul, 

byla pouze spojena s vedením kanceláře. V 15. století se pak úřad vezírátu omezil již jen na 

                                                 
452 K problematice společenských vrstev v Granadě viz úvod. 
453 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 89. 
454 IBN BAṬṬŪṬA. Riḥla Ibn Baṭṭūṭa al-musammā tuḥfa an-nuẓẓār fī ġarā’ib al-amṣār. Taḥqīq Ṭalāl Ḥarb. Bajrūt, b. d., 

s. 680. 
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osoby, které příslušely k tradičním granadským rodinám, a jedinými novými byli renegáti ze 

sultánské gardy. Rodina jediné osoby pocházející mimo tyto rodiny, ‛Alīho Ibn al-‛Alláq, 

patiřla mezi nejvyšší granadskou právní a soudní elitu. Jeden z jeho předků působil jako 

nejvyšší soudce Granady a rodinným vazbami byl navázán na další právnické rodiny.455 

Jediným učencem a vysoce vzdělaným člověkem, který musel zastávat tento úřad, byl v 15. 

století Abū Jaḥjā Ibn ‛Āṣim. U něho však na oplátku nevíme, kdy tomu tak bylo.456 Právníků 

v úřadu nejvyššího vezíra nebylo mnoho. Nejznámějším byl ‛Alī Ibn Mas‛ūd, který pocházel z 

významné právnické rodiny v Granadě a Almeríi s tradicí soudců sahající přinejmenším do 

12. století.457 Představoval víceméně ojedinělý případ v granadských dějinách, protože jeho 

bratr byl zároveň nejvyšším soudcem Granady a v době jeho úřadování ve vezírátu tak tato 

rodina ovládla dvě nejvýznamnější funkce v Granadě. Za vlády Muḥammada VI. se pak na 

krátkou dobu stal nejvyšším vezírem jeho syn.458 

Velmi významný počet nejvyšších vezírů představovali příslušníci granadských 

vojenských rodů, především pak členové rodiny Abū al-Fatḥ al-Fihrī a Ibn as-Sarrāǧ. Kromě 

Muḥammada al- Ḫaṣṣāṣī, u něhož však jeho zázemí neznáme, pak z jiných vojenských rodů 

nejvyšší vezíři nepocházeli. U obou z nich byl jejich nejstarší známý člen velitelem vojska. 

První z nich si však uchovala svůj charakter až do svého vyvraždění roku 1361, druhá 

postupem času získávala stále více charakter palácové elity, i když všichni nejvyšší vezíři 

z této rodiny v 15. století stále byli v čele vojska. Členové rodiny Abū al-Fatḥ al-Fihrī se ve 

14. století do funkce dostali vždy, když byla potřeba vláda silné ruky případně silného 

vojenského velitele. U prvního z nich (číslo 10) se pak dozvídáme zajímavou informaci 

o tom, že k jeho funkci byl přidružen postupem času druhý vezír, který byl mnohem 

schopnější v praktických věcech, protože měl znalosti počtů a praktických správních věcí. 
                                                 
455 ZOMEÑO, Amalia. Ibn ‛Alláq, Abū ‛Abd Allāh. Biblioteca de al-Andalus. Almería, 2009, vol. II, s. 89-91. 
456 Titulaturu má doloženou u Ibn Farkūna, není však jisté, kdy a kým byla napsána. V době, ze které pochází 

báseň Ibn ‛Āṣima popsaná v této knize, byl Abū Jaḥjā ještě velmi mlád. 
457 CALERO SECALL, María Isabel. El juez delegado de (nā’ib) del cadi en el reino nazarí de Granada, Andalucía 

Islámica. Textos y Estudios 4-5 (1983-86), s. 170-2; IBN AL-ḤASAN AL-BUNNĀHĪ, Abū al-Ḥasan. Ta’rīḫ, s. 139-141. 
458 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Nufāḍa, s. 112, 116; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 528. 



 142 

Druhý z nich (47) se do čela vizáry dostal někdy kolem bitvy u Salada (Ṭarīf), kdy znovu byla 

potřeba schopného vojenského velitele, když Riḍwān an-Naṣrī tuto funkci odmítl zastávat 

a úředník Ibn al-Ğajjāb těmito schopnostmi nedisponoval. Znovu se pak dostali v třetí 

generaci k moci při převratu roku 1359, ve kterém bylo potřeba rychle přepadnout 

Alhambru a vojensky ji obsadit. Tuto roli, kterou zastávali členové této rodiny, pak později 

přijali přinejmenším v určité míře renegáti. 

Posledním způsobem, jak se šlo dostat k úřadu prvního ministra a tím se začlenit 

mezi granadskou ḫāṣṣu, byla palácová garda nasrovských sultánů složená z propuštěných 

křesťanských otroků. Z hlediska otevřenosti granadské nejvyšší elity se jednalo 

o nejtypičtější způsob, kterým se granadská elita „obohacovala“ o nové jedince a rodiny. 

V pramenech jsou doložené i vazby těchto renegátů v rámci muṣāhary na rodiny granadské 

elity. Potomci těchto renegátů pak už představovali řádné příslušníky nejvyšší elity a na 

jejich původ nebyl brán ohled. To byl případ potomků Abū as-Surūra Mufarriǧ, Riḍwāna 

Banniġaš i Riḍwāna II.  Pokud se podíváme na okolnosti, kdy se do funkce dostali první 

ministři z řad renegátů, tak téměř vždy představovali protiváhu a protipól tradiční 

granadské elity.459 Nicméně totéž už neplatilo u jejich potomků, kteří se stali integrální 

součástí této elity a navázali se na ni kromě manželství i majetkovými vazbami a rovněž 

i vzorcem svého chování.460 Jejich úloha byla nejvíce patrná po roce 1391, kdy emír neměl 

jinou protiváhu než podporu od renegátů. Vzájemné vazby mezi renegáty, jednotlivými 

rodinami pak nejlépe ilustruje příklad Abū Jazīda Ḫālid ve vztahu k  Jūsufu II. a Jūsufu III.461 

                                                 
459 Podrobnosti viz níže. 
460 Příkladem může být chování vnuka Abū as-Surūra Mufarriǧ stejného jména, které popsal Ibn ‛Āṣim v Ğanně. 

IBN ‛ĀṢIM AL-ĠARNĀṬĪ, Abū Jaḥjā. Ğanna, vol. I, s. 185-186. 
461 Jak je obecně známo, po smrti Ibn al-Ḫaṭība se značně snížil počet pramenů ke granadským dějinám a ty 

psané arabsky až na poezii a nečetné biografické záznamy téměř zcela mizí po smrti Ibn Ḫaldūna. Dokud 
však andalusko-tuniský světoběžník žil, stále se snažil udržovat jisté povědomí o událostech v Granadě. Od 
něho se tak dozvíme, že po smrti Muḥammada V. se na trůn dostal jeho nejstarší syn Jūsuf II., jehož moc 
však uzurpoval qā’id Abū Jazīd Ḫālid. Ten však byl v průběhu nedlouhé sultánovy vlády popraven, prý za to, 
že společně s židovským doktorem se pokusil emíra otrávit. Následně byl prý samotný emír otráven, jeho 
nejstarší syn Jūsuf odstaven a novým emírem se stal mladičký Muḥammad VII., jehož vlády se zmocnil jistý 
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Nejvyšší vezír se do funkce dostal jmenováním panovníka a mohl z ní být, podle 

teoretických příruček, odvolán. V praxi k tomu však docházelo sporadicky, vždy musel být 

zvolen nějaký šetrný způsob, jak nejvyššího vezíra odstranit. V civilizovanějších dobách 

první poloviny 14. století tak byli donuceni nejvyšší vezíři k odchodu do exilu či uvězněni, 

později začínali být vyvražďováni a exil se měnil na útěk. Velmi malé množství odstoupilo či 

bylo sultánem odvoláno. Pouze 9 ze 47 nejvyšších vezírů zemřelo za svého působení ve 

funkci. Čtyři z nich přirozenou smrtí nebo na nemoc, dalších pět v boji proti křesťanům. 

Zavražděno bylo 16 nejvyšších vezírů. Do exilu odešlo a tím si uchránilo život 5 nejvyšších 

vezírů. Z funkce bylo odvoláno pouze 5 nejvyšších vezírů. U dalších 10 byl osud neznámý.462 

Poslední 2 nejvyšší vezíři pak odešli do exilu po pádu Granady. Je tedy zcela zřejmé, že 

panovník neměl všeobecnou moc vezíra odvolat, jak tvrdí současní badatelé. 

                                                                                                                                                         
Muḥammad al-Ḫaṣṣāṣṣī. Ten byl posléze rovněž odstaven a k moci se dostal opět Ibn Zamrak. Dobové 
křesťanské prameny popisují, že Jūsuf II. zemřel na postupnou otravu díky nošení „otráveného oděvu“, 
který dostal darem od merínovského sultána. Na základě těchto pramenných informací pak arabisté tyto 
události interpretují jako snahu o převrat Ḫālida, nedávají však už argumenty, proč by emír zabíjel 
panovníka, který mu zajistil nejvýznamnější funkci na dvoře. Nástup Muḥammada VII. pak interpretují jako 
snahu mladého emíra získat trůn, i když zmiňují, že např. al-Maqqarī hovoří o hybatelích jako o vysokých 
hodnostářích emirátu, rovněž tak dokumenty z Murcie. 

Pro zpřesnění tohoto komplikovaného a velmi nepřehledného období musíme obrátit pozornost k dalším 
zdrojům. K těmto pramenným informacím musíme přidat ještě několik dalších zmínek z jiných pramenů. 
První, a velmi důležitou informací, je ta, že Muḥammad VII. a pozdější Jūsuf III. nebyli 100 procentní bratři. 
Ibn ‛Āṣim uvádí, že každý měli jinou matku. Ibn Furkūn zase zmiňuje, že matkou Jūsufa III. byla dcera Abū 
Jazīda Ḫālida, nepochybně toho Ḫālida, který se zmocnil vlády za Jūsufa II. Tento fakt by vysvětloval jak 
skutečnost, že se Ḫālid pokusil zabít Jūsufa II., tak i proč byl Jūsuf III. odsunut na druhou kolej. Důvodem 
k vraždě emíra mohla být snaha emíra dostat se z ovládání Ḫālida nebo naopak snaha Ḫālida vyřadit 
nemocného Jūsufa II. a místo něho dosadit svého vnuka Jūsufa III., o jehož vroucích citech k matce, Ḫālidově 
dceři, dává svědectví poezie z počátku 15. století. Vyřazení Jūsufa III. pak znamenalo i odsunutí určitých 
kruhů od moci v Alhambře a návrat starých elit Muḥammada V. (Abū Bakr Ibn ‛Āṣim, Ibn Zamrak). Jedině 
tak si lze dle mého názoru vysvětlit běh událostí této doby. Zároveň se zde objevují předpoklady pro 
konflikty 15. století a vznik tzv. renegátské elity, k níž propuštěnec Ḫālid patřil a hrála značnou úlohu při 
mnoha událostech v průběhu 15. století. Srv. PELÁEZ ROVIRA, Antonio. El emirato, s. 377-382. 

462 As-Saḫāwī se u Ibrāhīma Ibn al-Ašacara vyjadřuje tak, že asi za svého života odstoupil. AS-SAḪĀWĪ, Abū al-
Ḫajr Muḥammad. Aḏ-ḏajl at-tām ‘alā duwal al-islām li-ḏ-Ḏahabī: Vol II 851-897. Taḥqīq Ḥasan Ismā‛īl Ḥurwa. 
Bajrūt – Kuwajt, 1997, s. 574. 
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Dalším velmi zajímavým ukazatelem vypovídajícím o nejvyšších vezírech je jejich 

věk při nástupu do funkce. Umožňují ho rekonstruovat některé biografie granadských 

nejvyšších vezírů. Data máme pro následující nejvyšší vezíry: 

Abū Sultán ‛Azīz ad-Dānī (asi 1237-1304) - do funkce v roce 1273 ve věku cca 36 let.463 

Muḥammad Ibn al-Ḥakīm (13. únor 1262-14. březen 1309) – do funkce v červnu 1304 ve věku 

42 let.464 

Ibrāhīm Ibn c‛Abd al-Barr (675-polovina šawwālu 757; 1276/77-říjen 1356) – do funkce 15 ḏū 

al-ḥiǧǧa 733 (27. listopadu 1333) ve věku 56 až 57  let.465 

Abū al-Ḥasan ‛Alī Ibn al-Ğajjāb (15. listopadu 1274–14. ledna 1349) – do funkce okolo 1340 ve 

věku asi 66 let.466 

Lisān ad-Dīn Ibn al-Ḫaṭīb (15. listopadu 1313-léto/červenec 1374) – do funkce v roce1349 ve 

věku 35 let.467 

Muḥammad b. Jūsuf Ibn Zamrak (1336-asi 1395) do funkce asi 1371 ve věku 35 let.468 

Abū Bakr Ibn ‛Āṣim (11. duben 1359-15. srpen 1426) do funkce asi 1392 ve věku 33 let.469 

Abū Jaḥjā Ibn ‛Āṣim (1391 až 7-asi prosinec 1453) do funkce 1452 ve věku mezi 55-61 let.470 

Abū al-Qāsim Banniġaš (okolo 1415-po roce 1490) do funkce před rokem 1476 ve věku okolo 

60 let.471 

                                                 
463 Podle informace v biogafii Muḥammada II. si byli blízcí věkem. Z toho důvodu je jeho datum narození 

datováno do stejného roku jako jeho panovníka. 
464 VELÁZQUEZ BASANTA, F. N. Ibn al-Ḥakīm, Abū ‛Abd Allāh, in Biblioteca de al-Andalus. Almería, 2004, vol. III, s. 

245-255. 
465 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 324-325;  IBN AL-ḪAṬĪB,Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 128. 
466 RUBIERA MATA, M. J. – KALAITZIDOU, M. Ibn al-Yayyāb, Abū al-Ḥasan, in Biblioteca de al-Andalus. Almería, 

2009, vol. VI, s. 129-133. 
467 LIROLA DELGADO, J. a kol. Ibn al. Ibn al-Jaṭīb, Lisān ad-Dīn, in Biblioteca de al-Andalus. Almería, 2004, vol. III, s. 

639-698. 
468 LIROLA DELGADO, J. – NAVARRO I ORTIZ, E. Ibn Zamrak, Abū ‛Abd Allāh, in Biblioteca de al-Andalus. Almería, 

2009, vol. VI, s. 238-251. 
469 RODRIGUEZ FIGUEROA, A. – LIROLA DELGADO, J. Ibn ‛Āṣim al-Qaysī, Abū Bakr, in Biblioteca de al-Andalus. 

Almería, 2009, vol. II, s. 373-376. 
470 MORALES DELGADO, A. Ibn ‛Āṣim al-Qaysī, Abū Yaḥyā. Biblioteca de al-Andalus. Almería, 2009, vol. II, s. 376-

383. 
471 ŽENKA, Josef. Granadské elity, s. 32-33. Odhad na základě životní dráhy. 
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Muḥammad Ibn al-Maḥrūq (672/1273-1274472-2. muḥarram 729/6. listopad 1328) - do funkce 

1. ramaḍānu 725/12. srpna 1325 ve věku 51-52 let.473  

 Ze seznamu vyplývá, že žádný z nejvyšších vezírů se do úřadu nedostal před třicátým 

rokem svého věku. Ti, kteří se do této funkce dostali do svých padesáti let, pocházeli až na 

jednu výjimku z dīwānu al-inšā’. Nejvyšší vezíři, kteří nepůsobili v této instituci, se do úřadu 

dostali až po padesátce. Specifický je případ Abū Sultāna ‛Azīze ad-Dānī, vrstevníka svého 

emíra, který se do funkce dostal ještě v době před vytvořením aparátu granadského emíra. 

 Posledním charakteristickým rysem je existence poezie na oslavu granadských 

prvních ministrů. I v Granadském emirátu vyjadřovala poezie určitou formu oslavných 

hymnů na významné politické představitele. Nicméně nebyla tak hojná, jako byl počet 

prvních ministrů, a tak do jisté míry dokládala význam, který jednotliví první ministři měli 

pro obecné povědomí. Kromě básní na velké vezíry-literáty (Ibn al-Ḥakīm, Ibn al-Ğajjāb, Ibn 

al-Ḫaṭīb, Ibn Zamrak) se tak dochovalo velmi málo básní adresovaných ostatním vezírům. 

Z vezírů 13. století jím byl pouze Abū Sulṭán ‛Azīz ad-Dānī,474 ve 14. století pak ‛Atīq Ibn al-

Mawl,475 ‛Alī Ibn Mas‛ūd,476 Riḍwān,  ‛Alī Ibn Kumāša477 a Abū Jazīd Ḫālid.478 Z 15. století pak 

pouze Abū as-Surūr Mufarriǧ479 a Ibrāhīm Ibn ‛Abd al-Barr.480 Pouze ‛Alī Ibn Mas‛ūd byl podle 

dochovaných pramenů tak literárně nadaný, že dokázal na tuto poezii odpovídat svými 

vlastními básněmi.481 Je proto na místě otázka, do jaké míry byli jednotliví vezíři gramotní 

a zda byli schopni i určitých literárních úkonů. V aragonské komunikaci se dochovaly 

                                                 
472 IBN ḤAĞAR AL-‛ASQALĀNĪ, Aḥmad. Ad-durar, vol. III, s. 364. 
473 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 119; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 537. 
474 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 548. 
475 Ibidem, vol. IV, s. 61. Měla posměšný charakter. 
476 Ibidem, vol. IV, s. 71-73; RUBIERA MATA, María Jesús. Ibn al-Yayyab, qasída číslo XLVIII a XLIX,s. 193 a CXCII, 

s. 204. 
477 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. IV, s. 76; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Nufāḍa, s. 361-362. 
478 Dīwān Ibn Zamrak al- Andalusī. Taḥqīq Muḥammad Tawfīq an-Najfar. Bajrūt, 1997, s. 432-434. 
479 Dīwān malik Ġarnāṭa Jūsuf aṯ-ṯāliṯ. Taḥqīq ‛Abd Allāh  Gannún. al-Qāhira, 1965, s. 118-119. 
480 Dīwān ‛Abd al-Karīm al-Qajsī, s. 54-56, 173. 
481 RUBIERA MATA, María Jesús. Ibn al-Yayyáb,  qaṣīda číslo XLVIII, s. 193 a CXCII, s. 204. 
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arabské autografy některých z nich – Riḍwāna an-Naṣrīho482 a Jámina.483 Rozhodně však 

nelze tvrdit, že nejvyšší vezíři obecně byli schopni samostatné korespondence. Tento 

pokřivený názor vychází z osob nejvyšších vezírů-kancléřů, kteří však tvoří pouhý zlomek 

ze 46 zdokumentovaných osob. 

 

3.5 Otázka dalších vezírů centrální elity: Existovaly „nižší“ vezíráty či „čestné“ 

vezíráty? 

    

 Jeden z největších interpretačních problémů představuje otázka existence dalších 

vezírátů kromě úřadu vizáry v rámci granadské elity. Univerzální odpovědí ve všech 

monografiích, které se daným tématem zabývaly, je konstatování, že v Granadě existovaly 

čestné tituly vezíra. V žádném prameni z tohoto období se však s existencí čestného vezíra 

a udílením tohoto titulu nesetkáme. I přesto se v Granadě vyskytovalo několik osob, které 

jsou v pramenech zmíněni jako vezír, i když nezastávali úřad nejvyššího vezíra. Z několika 

období Granadského emirátu víme, že vezírů mohlo existovat i více než jeden a každý se 

věnoval určité oblasti v rámci řízení emirátu. Ismā‛īl I. tak měl dva vezíry, z nichž jeden byl 

více vojenským vezírem a druhý více úředníkem.484 Za vlády Muḥammada IV. se pak 

společně s Riḍwānem objevil jiný mamlúk ‛Aṣām přidružený k úřadu vezíra, kterého však 

Ibn Ḫaldūn označoval jako za vedoucího vojenského dīwānu, tj. správy vojenských žoldů. 

Stejně tak za vlády Muḥammada V. byl Ibn al-Ḫaṭīb jmenován vezírem, i když úřad 

nejvyššího vezíra zastával Riḍwān an-Naṣrī. V 15. století se pak setkáme s více vezíry v době 

vlády Muḥammada IX., kdy Ibn ‛Āṣim označoval Ibrāhīma Ibn ‛Abd al-Barr a Abū al-Qāsima 

                                                 
482 V dokumentech uchovaných v aragonském archivu. Jejich náhled lze vyhledat přes rozhraní 

http://pares.mcu.es 
483 K vidění na titulu publikace SALICRÚ I LLUCH, Roser. El sultanat de Granada i la corona d’Aragó, 1410–1458. 

Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998. 
484 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. IV, s. 70-71. 
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Ibn as-Sarrāǧ za vezíry, z nichž však měl označení nejvyššího vezíra první z nich.485 

Posledním případem jsou pak dva vezíři emíra Sa‛da Mufarriǧ b. Futūḥ  a Jūsuf Ibn as-

Sarrāǧ.486 

 Každý z těchto jevů pak vypovídá o jedné skutečnosti a to, že existovalo více 

pravomocí, které bylo možné dělit, a s nimiž se rovněž nesl titul vezíra. V některých 

z uvedených případů pak stál tento vezír na úrovni jiného, v jiných mu byl podřízen. Do jaké 

míry existovaly ještě další vezíráty než ty přidružené, je pak otázkou. Každopádně některé 

osoby, které působily v dīwānu al-inšā’ a nestály v jeho čele, se tímto titulem honosily. 

Znamenalo by to tedy, že v rámci tohoto dīwānu mohlo existovat rovněž nějaké rozdělení 

funkcí doprovázené udělením titulu vezíra. Kromě těchto případů byl titul vezíra spojen 

s vysokou lokální správní funkcí v rámci vesnic a zřejmě i některých menších městeček.487 

V lokální správě byli vezíři na druhém místě v hierarchii za qā’idy, kteří stáli v čele měst, 

městeček a hradů. Vezírové zastupovali soudní a výkonnou moc na místech, kde nebyla. 

Každá vesnice tak měla svého vezíra – delegovaného zástupce.488 U některých lidí, kteří 

působili v rámci centrálních elit, především v rámci kanceláře, pak mohl titul pocházet 

z jejich rodiště nebo výkonu funkce vezíra v některé z mnoha vesnic v granadském okolí. 

Domnívám se tedy, že hodnost vezíra nacházející se u těchto osob, musela souviset s jedním 

z těchto dvou jevů, ne s nějakou pofidérní čestnou hodností, pro niž nejsou doloženy 

pramenné doklady. 

 Mezi tyto vedlejší vezíry, s nimiž se setkáme, patřilo ve 13. a 14. století několik velmi 

zajímavých osob z rodin patřících do úřednické či právní elity, ve století 15. se pak častěji 

objevoval u různých qā’idů a dalších blíže neurčených osob, především v dochovaných 

arabských listinách. Jedním z nich byl i Abū al-Qāsim Ibn Ğuzajj, původem ze staroarabské 
                                                 
485 IBN ‛ĀṢIM AL-ĠARNĀṬĪ, Abū Jaḥjā. Ğanna, vol. I, s. 312-314. 
486 [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, s. 83-84. 
487 TRILLO SAN JOSÉ, Carmen. Agentes del estado y mezquitas en el reino nazarí, Historia, Instituciones, 

documentos 34 (2007), s. 281-285. 
488 ACIÉN ALMANSA, Manuel. Ronda y su serranía en tiempo de los reyes católicos. Malaga, 1979, vol. I, s. 128. 
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rodiny z oblasti Jaén, který byl jedním z učitelů Abū Bakra Ibn al-Ḥakīm,489 syna nejvyššího 

vezíra Ibn al-Ḥakīma a rovněž se honosil titulem vezír.490 Ibn Ğuzajjovi vnuci se později 

proslavili v průběhu 14. století. O jeho bližším působení v nasrovské správě nevíme nic, 

kromě jeho práce kātiba v dīwānu al-inšā’. Svou životní cestu zakončil, podobně jako mnoho 

dalších, v bitvě u Ṭarīfu roku 1340. Jeho tři synové navázali na životní postavení svého otce, 

Abū Bakr Aḥmad se dvakrát stal nejvyšším soudcem Granady,491 Abū ‛Abd Allāh Muḥammad 

působil v nasrovské správě.492 Třetí ze synů pracoval jako kātib v dīwānu al-inšā’ Jūsufa I. 

a později v Maġribu pro merínovského sultána Abū ‛Ināna. Kromě svého vlastního psaní se 

proslavil především zaznamenáním cestopisu Ibn Baṭṭūṭy.493 Ibn al-Muaḏḏan figuruje 

u několika osob v Ihátě jako jejich učitel, bližší biografické údaje o něm však nemáme. Jeho 

otec pocházel z Alpujarry a byl považován za šajḫa, kātiba, básníka, literáta, gramatika, 

jazykozpytce a člověka znalého mnohých knih nazpaměť.494Ibn Abū ‛Āmir b. Rabī‛a byl 

synem prvního nejvyššího soudce Granady. Jeho dva bratři byli také soudci.495 Narodil se 

v Cordobě a později se usadil v Malaze. Ibn Ğābir uvádí, že se stal tamním vezírem.496 To by 

podporovalo teorii o tom, že titul těchto vezírů pocházel z lokální správy. V 15. století se 

pak titul vezíra vyskytoval například u qā’ida Ibn Salmūna497 či znovu ve spojení s lokální 

správou u Muḥammada Ibn ‛Isā, vezíra Fiñany.498 Druhou tezi o určité funkci a jejím spojení 

s titulem vezíra pak dává jiný dokument z 15. století, kde byl titul vezíra spojený s kanceláří 
                                                 
489 Ten je vždy uváděn jako al-wazīr. Původ jeho titulu však nelze identifkovat, protože působil jak v centrální 

správě, tak v regionech. IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. II, s. 272-280. 
490 MORAL MOLINA, Celia – VELÁZQUEZ BASANTA, Fernando Nicolás. Los Banū Yuzayy: Una familia de juristas 

e intelectuales granadinos del siglo XIV. I: Abū l-Qāsim Muḥammad Ibn Yuzayy, Miscelánea de Estudios Árabes 

y Hebraicos 45 (1996), s. 168-9. 
491 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 157-162. 
492 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. III, 392-399. 
493 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. II, s. 256-265. MORAL MOLINA, Celia – VELÁZQUEZ BASANTA, 

Fernando Nicolás. Los Banū Yuzayy, s. 185. 
494 MORAL MOLINA, Celia – VELÁZQUEZ BASANTA, Fernando Nicolás. Los Banū Yuzayy, s. 179, pozn. 34. 
495 MORAL MOLINA, Celia – VELÁZQUEZ BASANTA, Fernando Nicolás. Los Banū Yuzayy, s. 180. IBN AL-QĀḌĪ AL-

MIKNĀSĪ, Aḥmad. Durra,  bio 843, s. 281. 
496 IBN ĞĀBIR, Muḥammad. Barnāmiǧ. Taḥqīq Muḥammad al-Ḥabīb al-Hīla. Tūnis, 1981, bio 178, s. 141. 
497 SECO DE LUCENA, Luis (ed.). Documentos, doc. 26b, s. 53. 
498 Ibidem, doc. 54, s. 100. 



 149 

desátků a dědictví v Granadě.499 Tedy nikde žádná informace o čestnosti této funkce a už 

vůbec ne spojitosti s úřadem nejvyššího vezíra či přidružením k této funkci. 

                                                 
499 Ibidem,  doc. 12/b. s. 25-26. 
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4. Palácový okruh granadského emíra 

    

 Třetí a početně nejsilnější složkou sultánské ḫāṣṣy po emírech, členech nasrovské 

dynastie a nejvyšších vezírech byla skupina osob, kterou lze označit jako palácový okruh 

granadského emíra. Jednalo se o osoby, které nějakým způsobem byly účastny na politické 

moci, rozhodování, případně vlivu na události v Granadě. Kromě pramenných záznamů 

o jednotlivých událostech z dějin Granadského emirátu máme k dispozici několik 

dokumentů či kronikářských líčení, v nichž lze během některých historických momentů 

identifikovat osoby palácového okruhu granadského emíra, a to především její nejdůležitější 

osoby. Na všech zmíněných dokumentech různého původu je zajímavé sledovat, které 

z nich přišly jejich pisatelům jako nejdůležitější za jejich pobytu v Granadě, či účasti na 

audienci v Alhambře nebo během nějaké slavnosti či historické události. Část z nich byla 

účastna procesu prvotní baj‛y, další uplatňovala během panovníkova vládního období na 

vládce značný vliv. 

 Obdobně jako u vezírátu a osoby panovníka i palácový okruh granadského emíra si 

během celé existence Granadského emirátu prošel vývojem, a je tedy víceméně nemožné 

s určitostí stanovit, zda určité funkce či osoby do něho spadaly. Celkem nejméně informací 

pochází z raného Granadského emirátu, kdy obraz panovníkova nejbližšího okolí lze 

stanovit víceméně velmi vágně. Muḥammad I. se od počátku obklopil svou nejbližší rodinou, 

na kterou postupně nabaloval další významné představitele andaluských městských elit.  

Jeho palácový okruh, v době kdy se vlastní „palác“  - Alhambra, teprve budovala - tak tvořila 

směsice osob pocházejících z nejrůznějších koutů al-Andalusu. Pro toto období bylo 

charakteristické, že první nasrovský vládce odměňoval pozicí sobě blízkou jednotlivé členy 

andaluských elit za jejich loajalitu nebo předání určitého území pod jeho vládu. Tak se ke 
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dvoru dostali například členové rodiny Ibn al-Mawl,500 Ibn Kumāša501 ad. Některé z nich, jak 

bude uvedeno v následující kapitole, za to odměnil i manželstvím s některou z žen 

nasrovské dynastie. Zároveň do této elity zapojoval i nejvýznamnější učence své doby, 

napříkal ar-Ru‛ajnīho, Ibn al-Ḫaṭṭāba nebo al-Jaḥṣūbīho al-Lawšīho.502 Jedinou další funkcí, 

s níž se v této době setkáme, byl kromě vezíra vrchní velitel vojska, kterou ve svých rukách 

na základě dohody drželi příbuzní z rodiny Ašqīlūla.503 Ibn al-Ḫaṭīb v této souvislosti 

zmiňuje, že první granadský emír kromě veřejného zasedání konal ještě soukromé, kde se 

scházeli jím vybraní lidé, které pokládal za hodné účastnit se na rozhodování v určitých 

záležitostech.504  

 Ibn ‛Iḏārī zase zřetelně vnímal vojenský aspekt nejbližšího palácového okruhu 

prvního granadského emíra. Při líčení událostí  z roku 662 (1263-1264) hidžry, kdy 

Muḥammad I. společně se svými nejbližšími jel za kastilským králem Alfonsem X. obnovit 

smlouvu o příměří, líčil jeho doprovod takto: „Ibn al-Aḥmar se utábořil vně města nedaleko 

červeného příkopu, doprovázen pěti sty nejlepšími jezdci, ra’īsy a qā’idy... (k přijetí krále ho 

doprovodili) dva ra’īsové a páni z Banū Ašqīlūla – Abū Muḥammad a Abū Ishāq.“505 Z pramenných 

informací tak nejužší panovnická ḫāṣṣa vystupuje jako zřetelně militarizovaná instituce, 

nicméně nemusí to zcela odpovídat skutečnosti, protože informace o těchto členech nebyly  

kromě právě výše zmíněných několika vojáků a učenců středem zájmu pozdějších kronikářů 

a dalších autorů. Rovněž se v této době v okruhu politické elity objevil tzv. šajḫ al-ġuzā, 

                                                 
500 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 97; IBN AL-ḤASAN AL-BUNNĀHĪ, Abū al-Ḥasan. Nuzha, s. 123. 
501 IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-Raḥmān. Ta’rīḫ, vol. IV, s. 219; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. IV, s. 74. 
502 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 70; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. II, s. 96. 
503 IBN AL-CHATÍB, Lisán ad-Dín. Tarích, s. 287. 
504 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 69; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. II, s. 95. 
505 IBN ‛IḎĀRĪ AL-MARRĀKUŠĪ. Al-Bajān al-muġrib, vol. IV, s. 430-431. Okolnosti celé návštěvy a jejich důsledky 

na vypuknutí mudéjarského povstaní analyzoval Alejandro García Sanjúan viz GARCÍA SANJUÁN, Alejandro. 
Causas imediatas y alcance de la revuelta mudéjar de 1264, in Actas Simposio Internacional de Mudejarismo 

[Mudéjares y moriscos: Cambios sociales y culturales]. Teruel, 2004, s. 512-513. 
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merínovský princ v exilu.506 Dalším zřetelným rysem této elity bylo, že granadský emír 

nepoužíval pro styky s Kastilií vyslanců a nejdůležitější věci řešil s Fernandem III. či 

Alfonsem X. osobně.  

 Teprve druhý granadský emír vtiskl slepenci nejrůznějších skupin obklopujících 

panovníka jasný ráz, když vytvořil základ institucionálního aparátu a zároveň na granadský 

dvůr přicházelo mnoho osob ať už z bývalých zemí al-Andalusu, nyní pod křesťanskou 

nadvládou, nebo severní Afriky. Právě tyto funkce umožnily emírovi reálně vyjádřit 

povýšení ǧāhu jednotlivých osob a určitým způsobem i formálně zakotvit moc jednotlivých 

osob. Kromě nejvyššího vezíra, který se stal jakousi pravou rukou granadského emíra, se 

v této době objevil i veledůležitý úřad quhrumāna, správce královského paláce.507 

Muḥammad II. také během své vlády zorganizoval správní aparát, stanovil hierarchii 

jednotlivých postů a rovněž dal institucionální podobu sultánské kanceláři.508 V této době 

rovněž vyvrcholil konflikt s příbuznými z rodiny Ašqīlūla, jeho průběh a následný odchod 

všech nasrovských „příbuzných“ umožnil emírovi volněji nakládat s vojenskými 

a správními posty v jednotlivých městech, a tak mít větší kontrolu nad lokálními elitami. 

V sultánské kanceláři byla rovněž stanovena hierarchie jednotlivých pozic, kde však se 

v této době ještě uplatňovala i jiná hlediska než funkční, především příbuznost a blízkost 

původu.509 Rovněž prameny dokládají, že panovník měl v této době zcela v rukách složení 

své elity, jejíž členy mohl povyšovat do jejich postavení, případně je i jejich postavení 

zbavovat. Neméně zajímavým prvkem pak bylo, že následník trůnu princ Muḥammad si už 

za vlády svého otce kolem sebe vytvářel okruh jemu loajálních osob. Po smrti svého otce 

                                                 
506 IBN ‛IḎĀRĪ AL-MARRĀKUŠĪ. Al-Bajān al-muġrib, vol. IV, s. 430; Aḏ-Ḏaḫīra al-sannīja fī ta’rīḫ ad-dawla al-marīnīja. 

ar-Ribāt, 1972, s. 98. IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-Raḥmān. Ta’rīḫ, vol. VII, s. 236. VII, s. 485-486. IBN ABĪ ZAR‛ AL-
FĀSĪ, ‛Alī. al-Anīs al-Muṭrib bi-rawḍ al-Qirṭās fī aḫbār al-maġrib wa-t-tarīḫ  madīna Fās. Rāǧa‛hu ‛Abd al-Wahhāb 
Binmanṣūr. ar-Ribāṭ, 1999, s. 396. 

507 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 322. 
508 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 75-76; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 557-558; IBN 

AL-ḤASAN AL-BUNNĀHĪ, Abū al-Ḥasan. Nuzha, s. 119. 
509 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 77-78; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, 559-560. 
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pak právě lidmi z tohoto okruhu začal nahrazovat osoby z okruhu svého otce, případně se 

i zbavoval některých členů jeho bývalé elity. O tom, že v rámci palácové ḫāṣṣy v této době 

existovalo určité vyhranění, které roku 1309 vedlo k sesazení Muḥammada III. a částečné 

likvidaci jeho elit, hovoří některé pramenné informace.510 

 Muḥammad III. do svého palácového okruhu převzal i vezíra a nestora granadské 

politiky tehdejší doby Abū Sulṭāna ‛Azīze ad-Dānī, jenž mu určil nástupce ve funkci vezíra 

‛Atīqa Ibn al-Mawl. Muḥammad III. však upřednostnil Ibn al-Ḥakīma, který později dost 

nevybíravým způsobem zbavil pozice Ibn al-Mawla. Konflikt, který zřejmě byl na nějaké 

osobní úrovni, pak vedl k dosazení Naṣra roku 1309 právě Ibn al-Mawlem. 511 Dalším 

důkazem rozchodu s některými význačnými členy palácového okruhu Muḥammada II. byl 

nucený exil synů jeho quhrumāna Faraǧe Ibn ‛Abd al-Barr.512 Dalším dokladem byla 

„hluboká nenávist“, která existovala mezi jedním z písařů Muḥammada II. a jeho velkým 

důvěrníkem Muḥammadem aš-Šarráṭem a Ibn al-Ḥakīmem. Právě za vlády Ibn al-Ḥakīma se 

vytvořil nový okruh palácové elity navázaný přímo na nejvyššího vezíra, který se s ním 

scházel a privátně radil.513 Právě proti jejím členům byl roku 1309 veden hlavní úder při 

převratu. Na dvoře však existovala ještě třetí skupina, kterou bychom slovy Ibn al-Ḫaṭība 

mohli nazvat příbuzní (qurāba) a klienti (ḫuddām) otce emírů Muḥammada III. a Naṣra 

Muḥammada II., kteří v dynastických bojích mezi lety 1309-1314 podpořili prince Abū al-

Walīda Ismā‛īla. K těmto „sluhům“ se připojili i klienti z domácnosti emírova otce a poprvé 

se mezi nimi uvádějí renegáti v osobě budoucího nejvyššího vezíra a ḥāǧiba Riḍwāna. Jeho 

osobou jsme vůbec poprvé upozorněni na to, že kromě tradičních elit z příbuzných, 

                                                 
510 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. III, s. 441. 
511 IBN AL-ḤASAN AL-BUNNĀHĪ, Abū al-Ḥasan. Nuzha, s. 122; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 548. 

vol. IV., s. 60. LAFUENTE Y ÁLCANTARA, Emilo. Inscrpciones árabes de Granada. Granada, 1859, s. 31; 
VÉLAZQUEZ BASANTA, F. N. Ibn al-Ḥakīm, Abū ‛Abd Allāh, in Biblioteca de al-Andalus. Almería, 2004, vol. III, s. 
249. 

512 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 324. VÉLAZQUEZ BASANTA, F. N. Ibn al-Ḥakīm, s. 249. 
513 Například Ibn Ḫamīs byl označen jako člen maǧlisu Ḥakīmovského vezírátu. IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-

Iḥāṭa, vol. III, s. 268. 
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věhlasných rodin a některých učenců z vážených tradičních rodů se v blízkostí emírů 

a princů objevovali též renegáti. Riḍwān je zmíněn v tom smyslu, že princi Abū al-Walídovi 

Ismā‛īla sloužil ještě před jeho přísahou, jeho bližší úloha se však nespecifikuje. Později měl 

nějaké funkce v nejbližší gardě sultána Ismā‛īla a byl zodpovědný za výchovu jeho synů.514 

Právě v této oblasti, výchově emírových synů, se s renegáty setkáme velmi často až do 

zániku emirátu. Nicméně nebyla to jejich výsostná oblast, jak bude uvedeno níže. Vynikali 

především ve vojenských záležitostech Granadského emirátu. 

 Za vlády emíra Ismā‛īla se poprvé setkáme s jinou důležitou funkcí v Alhambře, tzv. 

wikālou, avšak je velmi pravděpodobné, že existovala už dříve, pouze o ní prameny mlčí. 

Wakīl držel pozici velmi blízkou emírovi a v některých obdobích byl na třetí pozici 

v mocenské pyramidě emirátu. Měl kontrolu nad sultánským majetkem a panovníka 

zastupoval při veškerých obchodních transakcích, včetně udělování koncesí a účasti na 

obchodu či výrobě důležitých komodit. Palácový okruh byl v této době tedy tvořen těmito 

správními úředníky z vysoce postavených rodů, dalšími členy těchto vysoce postavených 

rodů, o nichž prameny poskytují pouze nepřímé informace, emírovými příbuznými, 

kapitány granadského a maġribského vojska, renegáty v mnoha významných pozicích 

a dalšími blíže nespecifikovanými „sluhy“ panovníka. Podle informací Ibn al-Ḫaṭība byl od 

této doby v granadské elitě jednou z nejvýznamnějších osob šajḫ al-ġuzā, což ani tak 

nevycházelo z jeho funkce, ale z člověka, který úřad v té době zastával, ‛Uṯmān Ibn Abū al-

‛Ulā’.515 Právě on totiž byl velice schopným politikem, se silným ǧāhem bez přičinění 

panovníka, protože sám se neúspěšně vojensky ucházel o post merínovského sultána, avšak 

byl poražen. Opíral se o silnou ‛aṣabīju svých merínovských spolubojovníků.516 Posledními 

                                                 
514 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I , s. 506-512. 
515 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 381; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 106.  
516 MANZANO RODRIGUEZ, Miguel Ángel. Los Banū Abū L-ŪLĀ. Historia de una disidencia política, Estudios 

onomástico-biográficos de al-Andalus (Familias Andalusíes) V, editados por Manuela Marín y Jesús Zanón. Madrid, 
1992, s. 199-227; jeho biografie viz IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. IV, s. 77-80; IBN ḪALDŪN, ‛Abd 
ar-Raḥmān. Ta’rīḫ, vol. VII, s. 490-493. 
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osobami, které nějakým způsobem aktivně vystupovaly v palácovém okruhu granadských 

emírů v této době, byly manželky, matky a sestry granadských emírů.  

 Tradiční text, na němž historici a arabisté znázorňují podobu palácové elity 

granadského emíra a její hierarchické uspořádání, je úryvek z Ibn al-Ḫaṭība popisující oslavu 

narozenin proroka Muḥammada roku 1362 po návratu sesazeného emíra do Granady. Tento 

dokument je nesprávně interpretován, protože autoři ho bohužel nepodrobili dostatečné 

pramenné kritice.517 Nejdůležitější jeho částí tak je popis příchodu sultána a usazení hostů 

podle jejich společenské třídy s tím, že ti zmínění nejblíže představovali právě nejbližší 

politickou elitu panovníka. Stanovují tak, že nejvýše byl sultán, pak náčelníci kmenů – 

rozuměj severoafrických bojovníků, pak šerífové z Fāṭimina pokolení a příbuzní krále. 

Autorům zde však uniká podstatný prvek, že se jednalo o slavnost na počest proroka 

Muḥammada a zasedací pořádek a druh pozvaných hostů odpovídal druhu ceremonie. Pasáž 

však dává jasně najevo, že palácová elita existovala a byla zcela jiná než tato protokolární. 

V úvodní pasáži se totiž zmiňuje, že sultán dorazil v doprovodu své ḫāṣṣy. Tedy, že mezi ty 

pozvané hosty přišel již se svou ḫāṣṣou, které ti zmínění podle zasedacího pořádku nebyli 

součástí, protože je Ibn al-Ḫaṭīb žádným způsobem nedával dohromady. Editor García 

Gómez si tehdy okrajově všiml, že ḫāṣṣa není nijak v dokumentu specifikována a stejně tak 

nebyli zmíněni vojáci.518 Ibn al-Ḫaṭīb totiž tuto skupinu musel považovat za všeobecně 

známou a nedůležitou pro její popis během společensko-náboženské slavnosti, kde byli 

důležitější Prorokovi potomci, učenci a nasrovská rodina jako potomci Prorokova druha, 

tedy až na výjimky osoby bez reálné politické rozhodovací pravomoci. 

 Další popis prostředí palácové elity, a první ze záznamů cizích návštěvníků 

Alhambry, pocházel až z roku 1400, kdy město navštívil vyslanec benátského dóžete 

Contarini. Tehdy ho po příjezdu přivítal ministr zahraničí. Posléze byl uveden k audienci 

                                                 
517 GARCÍA GÓMEZ, Emilio. El foco de antigua luz sobre Alhambra: Desde un texto de Ibn al-Jatib en 1362. Madrid, 1988, 

s. 128-129. 
518 Ibidem, s. 52-53. 
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u nasrovského panovníka v Alhambře a svou zkušenost popsal následovně: „Krále jsem nalezl 

sedícího na trůnu obklopeného jeho poradci.“519  

 Jeden z vůbec nejpodrobnějších dokumentů, který dává pohled na palácové 

prostředí Alhambry, pochází z roku 1439, kdy dva kastilští vyslanci Juan de la Peña a Luis 

González přijeli do Granady podepsat dlouho vyjednávanou smlouvu o příměří. Dokument 

je zprávou obou vyslanců o jejich pobytu v Granadě a okolnostech, které ho doprovázely. 

V Granadě tehdy vládl emír Muḥammad IX. al-Ajsar, reálnou moc však v rukou držel 

nejvyšší vezír Ibrāhīm Ibn ‛Abd al-Barr a tzv. Abencerrajes.520  

 „Více než půl míle od města nás vyrazili přivítat jeden pán příbuzný nejvyššího vezíra 

(Ibrāhīma Ibn ‛Abd al-Barr), al-qā’id Saí‛d al-Amīn se skupinou pánů a rovněž i jeden pán velitel 

Turků, který se nachází ve městě... Jeli jsme na koni a projeli jsme celým městem, až jsme dorazili 

k bráně Alhambry, tam jsme nalezli mnoho ctnostných pánů z královy domácnosti, všichni pěší a dosti 

zdobení. Sesedli jsme u Puerta de los armas, uvnitř Alhambry a krátce jsme tam pobyli, než si nás 

granadský král přikázal zavolat. Vešli jsme k němu a s ním bylo mnoho jeho pánů a nedaleko něho 

seděli jistí učenci a právnici a všichni ostatní stáli.... Všemu tomu byl přítomný nejvyšší vezír, Ibn as-

Sarrāǧ, Ibn Kumāša a mnozí další páni, kteří tam s ním byli. Jakmile jsme se vzdálili od krále, řekli 

jsme nejvyššímu vezírovi to, co nám Vaše milost přikázala, dali jsme mu Váš dopis a on se s ním velmi 

                                                 
519 FÁBREGAS GARCÍA, A. Acercamientos y acuerdos comerciales entre Granada y Venecia al filo de 1400, 

Anuario de Estudios medievales 40/2 (2010), s. 652. Její citace přebraná od  Carew Hazlitta je chybná. Originální 
dokument je zcela neznámý. CAREW HAZLITT, William. The venetian republic. Its rise, its growth and its fall: A.D. 

409-1797, London, 1915, vol. II (1457-1797), s. 664. Celé znění této návštěvy ukazuje na průběh přijímacího 
protokolu v Alhambře v té době: „Upon my arrival at Granada, I was received by the Minister of Foreign Affairs, who 

informed me that his Majesty was extremely anxious to see me. I excused myself at first, on the plea that the distance to 

the royal residence was fatiguing after my long journey, and that my vestments were soiled and dusty from traveling. 

But the minister was importunate, representing that it was an extraordinary honour which his master conferred upon 

me, since other envoys were usually detained for some time before an audience was granted to them. Hereupon I yielded, 

retired to my apartments, opened my valise, attired myself in a bright court-suit and prepared to wait upon the 

monarch. My reception was peculiarly gracious and amiable, and I procured from the King whom I found seated on a 

thronal dais and sorrounded by his councillors, a charter written in Arabic characters upon red papyrus by virtue of 

which the subjects of the Republic are placed in the enjoyment of personal security and many special and valuable 

privileges throughout Granada.“ 
520 ŽENKA, Josef. Granadské, s. 59-60. 
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potěšil... Poté jsme, Pane, vyšli z Alhambry a odešel s námi al-qā’id Sa‛íd al-Amīn a mnoho dalších lidí 

na koních a pěších až po Alcázar Genil, kde nás ubytovali. S námi, Pane, když jsme vyjeli z Alhambry, 

tak poté jel s námi na koni mizwār, a hlasitě vyhlašoval stejný mír...“ 

 Nasledující den ve středu, Pane, jsme nechali vzkázat nejvyššímu vezírovi, že bychom s ním 

chtěli mluvit, dříve než s králem jeho pánem... on nám dal na vědomí, že až nadejde čas, že pro nás 

nechá poslat. Potom po obědě přišel Sa‛íd al-Amīn a od vezíra nám vzkázal, abychom s ním nasedli na 

koně a jeli za ním... jeli jsme na totéž místo, kde jsme o den dříve hovořili s králem, byl tam zmíněný 

nejvyšší vezír s částí jezdců a s ním Ibn Kumāša a hovořili jsme s ním o tom, co nám Vaše Milost 

přikázala, a všech věci, které byly ku prospěchu a kvůli nimž jsme tam přijeli. Rovněž tak, že když byl 

mír již prohlášen, zda ho chceme vidět  odpřísáhnout granadským králem.  Vezír nás poté přivedl na 

jiné místo, kde se již nacházel král a s částí pánů...Odpověděl nám prostřednictvím svého 

tlumočníka...Poté učinil v naší přítomnosti zmíněnou přísahu a položil svou ruku na knihu, již u sebe 

měl. Říkal, že to je jeho Korán. Rozloučili jsme se potom s králem a odešli jsme pryč probrat s vezírem 

všechny věci, kvůli nimž jsme tam přišli...“521 Rovněž dodává, že předal dary vezírovi a rovněž 

Ibn as-Sarrāǧovi, kteří se z nich velmi těšili a ukázali je králi. 

 Tento dokument kromě toho, že společně s dalšími listinami dochovanými 

k vyjednávané mírové smlouvě z roku 1439 dokazuje reprezentativní úlohu granadského 

panovníka a reálnou moc v rukách nejvyššího vezíra, rovněž poskytuje náhled na fungování 

paláce a postavení jednotlivých mužů v emírově palácovém okruhu. Bezpochyby jako 

nejvýznamnější zde vystupuje nejvyšší vezír Ibrāhīm Ibn ‛Abd al-Barr a jak by dokládala 

poznámka o daru i Ibn as-Sarrāǧovi.522 Velmi zajímavý pak je pak výskyt příbuzných 

v okruhu nejvyšší elity. Ibrāhīm Ibn ‛Abd al-Barr v tomto dokumentu používal svého zetě, 

                                                 
521 V dokumentu se dále obsáhle řeší výměna význačného šlechitce Alfonsa Destúñigy za Ibn Saī‛da. RÍOS, José 

Amador de los. Memoria histórico-crítica sobre las treguas celebradas en 1439 entre los Reyes de Castilla y de Granada. 
Madrid, 1871, s. 137-140, doc LXXXI. 

522 V tomto případě budoucí nejvyšší vezír Abū al-Qāsim Muḥammad Ibn as-Sarrāǧ, jenž byl věrným druhem 
Ibrāhīmu Ibn ‛Abd al-Barrovi a Faraǧovi Ibn Kumāša. 
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jehož jméno neznáme. O několik dříve a rovněž o několik let později se pak v jeho okolí 

pohyboval ve význačném postavení jeho bratr Aḥmad.523  

Další podoba o složení nejbližší emírovy ḫāṣṣy pochází od jiného křesťana, který se 

do Granady vydal za zcela jiným účelem než předchozí.  Na konci čtyřicátých let se měl 

v Granadě konat souboj dvou šlechticů z Aragonské koruny.524 Jeden z nich, Bernat de 

Vilarig, však byl na cestě do Granady přepaden a těžce zraněn, a tak jeho zájmy jel hájit do 

Granady jeho sluha, jistý Valencia. Ten se dostavil do Alhambry, kde se snažil o přijetí u 

panovníka, toho se mu však dosáhnout nepodařilo, protože ho přijali jistí páni v čele 

s nejvyšším vezírem. Valencia pak ve svém prohlášení o okolnostech této cesty dále uvedl, 

kdo v Alhambře rozhodoval o jeho záležitosti. Na prvním místě uvedl nejvyššího vezíra, 

následovaný sultánovým sekretářem, hlavním tlumočníkem a dalšími pány z poradního 

sboru krále.525 

Téměř obdobná sestava pak přijímala a řešila o dvaadvacet let později jiný duel. Roku 

1470 došlo v Granadě k jedné z nepříliš běžných, ale ani ne nečetných událostí,526 

k „souboji“527 synů hraběte z Cabry a hraběte Alfonsa z Aguilaru. Tato událost má pro dějiny 

granadských politických elit především ten význam, že se dochovalo větší množství listin, 

                                                 
523 IBN ‛ĀṢIM AL-ĠARNĀṬĪ, Abū Jaḥjā. Ğanna, vol. II, s. 283. K tomuto muži a jeho působení se nachází zřejmě 

větší množství dokumentů ve šlechtickém archivu vévodů z Alby, které bude nutné podrobit důkladnému 
prozkoumání. CRUCES BLANCO, Esther. Catálogo de documentos sobre Andalucía en el archivo de la casa 
ducal de Alba (1335-1521), Historia, Instituciones, Documentos 23 (1996), s. 264-5. 

524 SALICRÚ I LLUCH, Roser. El sultanat, s. 402-406. 
525 SALICRÚ I LLUCH, Roser (ed.): Documents, doc. 362, s. 435. 
526 V 15. století došlo nebo mělo dojít v Granadě k několika soubojům mezi kastilskými, aragonskými, 

valencijskými nebo mallorskými šlechtici. Ti žádali granadského emíra o umožnění souboje z toho důvodu, 
že v jejich domovských královstvích byla tato praxe zakázána. Zcela určitě se v Granadě konaly čtyři souboje 
a přinejmenším další dva jsou v pramenech zmíněny ve formě poukázání, že dotyčný hodlá požádat 
granadského krále o uskutečnění duelu.  

527 Slovo souboj je v uvozovkách z toho důvodu, že protistrana nedorazila, protože celou akci pokládala za 
úskok vyzyvatele. Podrobnosti OLIVA MANSO, Gonzalo. Disputas caballerescas en la Córdoba bajomedieval. 
El riepto entre Don Alonso de Aguilar y el Mariscal don Diego de Cabra, Espacio, tiempo y forma. Serie III, 

Historia medieval,  17 (2004 ), s. 443-460; EGUILAZ, Leopoldo. Desafío en Granada de D. Diego Fernandez de 
Córdoba y D. Alonso de Aguilar. Granada, 1880. 
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z nichž některé se vztahují k situaci v Granadě a Alhambře toho roku.528 Jedním z těchto 

dokumentů je i soupis darů, které don Diego Fernández de Córdoba s sebou přivezl do 

Granady, když se dostavil na souboj. Právě na tomto soupisu je možné vidět, koho kastilský 

maršálek považoval za hodného obdarování, tedy koho si bylo dobré v Granadě zavázat 

dobrými vztahy. Je namístě rovněž připomenout, že don Diego i jeho otec don Diego, hrabě 

z Cabry, byli dlouholetými spojenci emíra Abū al-Ḥasana a věděli, za jaké nitky v Granadě 

mají tahat. Kromě přesného zápisu o jaký dar a komu se jednalo, je v dokumentu zapsána 

i jeho hodnota. Je tak možné vidět, koho si na kolik cenili, respektive kolik komu bylo 

potřeba zaplatit, aby souboj byl řízen dle potřeb jedné z mladších větví Córdobských 

Fernándezů. Kromě darů emírovi Abū al-Ḥasanovi pokud jde o hodnotu, druhý největší dar 

dostal nejvyšší vezír Ibrāhīm Ibn al-Aš‛ar529 a až za ním se umístila emírova manželka. 

Dalším v pořadí byl emírův kancléř a tlumočník ‛Alī al-Amīn a po něm majordom 

granadského emíra, jehož jméno bohužel není známé. Pak již následují dary, které se příliš 

od sebe finančně neliší a jejich hodnota je značně nižší než u výše uvedených. Byl 

obdarován bratr kancléře Ibrāhīm, několik qā’idů, jeden al-muḥarrik. Darů se dočkali i 

emírovi trubači a jezdci. Don Diego se také odměnil každému, kdo mu prokázal nějaké 

služby (ubytování, doprovod apod.).530 K samotnému průběhu souboje se pak dochovalo 

dobrozdání granadského písaře pro kastilského šlechtice, kde byl rovněž popsán průběh 

souboje a osoby, s nimiž se setkal. Byl to nejvyšší vezír Ibrāhīm Ibn al-Aš‛ar a hlavní 

sultánův kancléř a tlumočník ‛Alī al-Amīn. Přítomni byli rovněž další páni z emírovy 

domácnosti.531 

                                                 
528 Documentos relativos al desafío de d. Alonso de Aguilar y d. Diego Fernández de Córdoba in Relaciones de 

algunos sucesos de los últimos tiempos del Reino de Granada. [Editado por Emilio Lafuente y Álcantara.]. Madrid, 
1868, s. 69-143. 

529 Vezír obdaroval ještě v Granadě dona Diega jedním krásným koněm, don Diego mu na oplátku rovněž 
jednoho daroval, a dalšími věcmi. Výše darů pro vezíra tak díky tomu přesáhla hodnotu darů samotnému 
emírovi. 

530 Documentos relativos, s. 115-119. 
531 ABAD DE RUTE, Don Francisco Fernandez de Cordoba. Historia y Descripción de la Antigüedad y Descendencia de 

la Casa de Cordoua. Córdoba 1954–1972, s. 302-305. 
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 Třemi nejdůležitějšími osobami v Granadě tedy byli v očích cizích návštěvníků, 

podobně jak to dokládají i dokumenty z předchozích let, nejvyšší vezír, kancléř, který však 

v osobě ‛Alīho al-Amīna sdružoval i funkce nejvyššího tlumočníka a soudce mezi králi,532 

a emírův majordom (wakīl). Hned za nimi pak následovali vojenští velitelé a jezdci 

z emírova domu. Nutno podotknout, že část granadských pánů, kteří pomohli emíru Abū al-

Ḥasanovi roku 1464 k moci, s ním právě v témže roce vedla válku.533 Kromě emírovy 

manželky se pak nesetkáme s žádnými dalšími příslušníky nasrovské rodiny a vůbec se 

nezmiňují představitelé soudních či právních elit. Lze tedy přijmout závěr, že emírův užší i 

širší okruh byl velmi omezený. Domnívám se rovněž, že pod zmínkou několika qā’idů se 

skrývá nejužší poradní sbor. Právě za poradním sborem a qā’idy se skrývají představitelé 

této palácové elity. Všichni ti členové vážených granadských rodin, neuvádění a jen 

náhodně zmiňovaní některými listinami od 14. století až do zániku Granady, tvořili tento 

poradní sbor. Tedy tu sultánskou ḫāṣṣu, které vládce udílel ǧāh a postavení a postupem času 

se stala obdobou kastilské šlechty. Náhodné zmínky v pramenech o přítomnosti 

jednotlivých, arabskými prameny vesměs ignorovaných pánů, kteří neměli žádnou reálnou 

funkci ale značný ǧāh, hovoří jasně o tom, že existovalo obecné povědomí o této skupině. 

Zatímco pro 14. století se prameny ještě zmiňují i o jiných osobách mezi poradci 

granadského emíra než jenom qā’idech, tak v 15. století už byl titul qā’id mezi osobami 

naprostou běžností. Hernando de Baeza v této souvislosti hovořil o „klientech krále 

a královny“.534 

                                                 
532 LADERO QUESADA, Miguel Ángel. Las guerras de Granada en el siglo XV. Barcelona, 2002, s. 53-54. 
533 K událostem probíhajícím v tomto roce v Granadě dosud nejlépe TORRES FONTES, Juan. Las treguas con 

Granada de 1469 y 1472, Cuadernos de Estudios Medievales IV–V (1979), s.  211–236; ŽENKA, Josef. Granadské elity 

v 15. století. Praha, 2011, s. 102-107.  
534 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 Emilio Lafuente y Álcantara.] Madrid, 
1868, s. 9. 
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 Dochovaná zahraniční korespondence ze 14. a 15. století pak často hovoří o členech 

poradního sboru. Velmi zajímavá je pak duplicita některých dopisů, kdy například 

z Aragonské koruny kromě žádosti k panovníkovi a nejvyššímu vezírovi byly některé dopisy 

poslány i dalším, funkčně blíže neurčeným qā’idům. Nicméně i tato skupina měla omezenou 

rozhodovací pravomoc, jak naznačuje anonymní autor kroniky „Nubḏa al-‛aṣr“, který viděl 

existenci lidí, „jimž emír mohl důvěřovat“535 či „poradní sbor emíra“,536 nad kterým stál 

kromě panovníka nejvyšší vezír. Potvrzení výše zmíněných tezí pak představuje poslední 

dokument, který obsahuje složení nejbližších důvěrníků a význačných osob, pro něž žádal 

poslední granadský emír jménem svého zástupce Abū al-Qāsima Mulīh záruky postavení 

a majetku pro tyto osoby po pádu Granady. Tento dokument je rozdělený na několik částí, 

z nichž jedna se týká qā’idů a dvořanů, tedy výjimečného uvedení panovníkovy ḫāṣṣy v celé 

kráse, avšak bez osob, které bojovaly v granadské válce proti Muḥammadu XI. na straně 

Muḥammada XII. Z tohoto dokumentu je pak patrná různorodost složení této elity. Na jedné 

straně vojáci, dlouholetí dvořané, rodiny v příbuzenských svazcích napojené na emíra, 

důvěrníci samotného emíra a rovněž židé. Nevyskytovaly se granadské princezny, jejichž 

osoby dostaly záruky emírovou kapitulací. Dále nejvyšší vezír Jūsuf Ibn Kumāša a majordom 

Abū al-Qāsim Mulíh, kteří měli své separátní a velmi výhodné dohody. Nejčastějším titulem 

mezi těmito osobami byl qā’id, přičemž u mnoha z nich není v pramenech doložen skutečný 

reálný výkon vojenské funkce. Někteří členové této elity pak jmenovitě uváděli své sluhy 

a klienty, nad nimiž drželi ochrannou ruku, a své rodiny. Mezi tuto nejužší dvořanskou elitu 

jsou pak emírem Muḥammadem XI. počítáni i merínovští princové v exilu. Zároveň emír 

žádal i záruky pro vdovy po již zemřelých členech této elity. U Ibrāhīma Robledo je pak 

naznačeno, že měl i určitou větší přímluvu u emíra.537 

                                                 
535 Āchar ajjām, s. 77. 
536 Ibidem, s. 55. 
537 Gaspar Remiro, Mariano (ed.). Ultimos pactos y correspondencia íntima entre los Reyes Católicos y Boabdil, sobre la 

entrega de Granada. Granada, 1910, s. 79; GARRIDO ATIENZA, Miguel. Las capitulaciones para la entrega de 

Granada. Granada, 1910, doc. XLVI, s. 236-237. 
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 Ze všech zmíněných dokumentů je tedy patrné, že palácový okruh a tedy elita 

panovníka byla značně limitovaná a počet osob, který držel reálnou moc nebyl příliš vysoký. 

Na ně byly navázány další osoby, například rodinní příslušníci nejvyššího vezíra, kteří byli 

součástí tohoto palácového okruhu, avšak jejich moc a tedy ǧāh byl nižší. I přestože 

palácový okruh byl do značné míry založený na klientelistických vazbách, existoval v jeho 

rámci i institucionální aparát, kde se mohli jednotliví členové uplatnit a držet značnou moc. 

Kromě již zmíněného panovníkova poradního sboru (mašwar – ahl an-naṣaḥ  či arbáb as-

sulṭān),  to pak byla úřednická nasrovská kancelář, jejíž členové patřili k obecné ḫāṣṣe, avšak 

k sultánské ḫāṣṣe jen někteří z nich, převážně vedoucí této kanceláře, osobní emírův písař 

a v pozdějších obdobích hlavní tlumočník. Kromě těchto funkci zde byla qahrama a wikāla, 

která spravovala sultánův palác a finance, dále velitel emírovy osobní stráže, vychovatelé 

princů, emírovi lékaři a další členové sultánského dvora. Kromě toho sem patřili i jednotliví 

qā’idové, v pramenech bez bližší zmínky o jejich funkci. Souhrnně prameny pak tuto 

skupinu nazývají jako „panovníkova domácnost“ (ṣanā’i‛ ad-dawla), či „sluhové/klienti 

panovníka“ (muwalī an-ni‛ma/criados del rey). Tito jednotliví dvořané a qā’idové pak měli 

své vlastní klienty a sluhy na nižší úrovni, přesně podle Ibn Ḫaldūnovi teorie o ǧāhu. 

Například jistý Ambroxio Xarafin žil s qā’idem Ibn Kumášou, pánem Malagy,538 nebo 

„Mahomad Aben Macon“ byl zbrojonošem Ibn as-Sarrāǧů.539 Dalším příkladem může být 

Muḥammad at-Tarṣūnī, který se díky Muḥammadu Ibn al-Maḥrūq dostal do Granady a do 

významné pozice v rámci Alhambry, stal se správcem sultánské knihovny. Avšak později 

došlo mezi ním a jeho ochráncem ke konfliktu a Muḥammad at-Tarṣūnī musel odejít do 

emigrace.540 

                                                 
538 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique. Granada en el siglo XV: las postrimerías nazaríes a la luz de la 

probanza de los infantes don Fernando y don Juan, in Andalucía entre oriente y occidente, (1236-1492): Actas del V 

Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía, [celebrado] durante los días 27 al 30 de noviembre de 1986. 
Coord. por Emilio Cabrera Muñoz, Córdoba, 1988, s. 612. 

539 Ibidem, s. 609. 
540 IBN AL-QĀḌĪ AL-MIKNĀSĪ, Aḥmad. Durra, s. 175; BĀBĀ AT-TINBUKTĪ, Aḥmad. Najl al-ibtihāǧ bi-taṭrīz ad-dībāǧ. 

Taḥqīq ‛Alī ‛Umar. al-Qāhira, 2004, s. 40; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. III, s. 23-25. 
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4.1 Úřednická elita  

    

Téměř všichni autoři píšící o elitách granadských sultánů zmiňují jako její integrální 

součást panovnickou kancelář. Představovala však tato instituce skutečnou součást 

panovnické elity a palácového okruhu granadského emíra, nebo byli její členové pouze 

příslušníky vzdělanostní elity, která dávala formu nařízením a byla zodpovědná za vnější 

projevy panovnické moci? K této úvaze mě vedl jeden dosud přehlížený fakt. Naṣrovská 

Granada zažila velké množství převratů a násilných pnutí, žádné však nevycházelo od 

nějaké osoby z kanceláře, případně žádný její příslušník aktivně nevystupoval v boji za 

navrácení sesazeného emíra. Ve skutečnosti i někteří z nich setrvali ve svých funkcích 

a svém postavení po násilném svržení či zavraždění vládce či jeho vezíra. Nejednalo se 

dokonce ani o „malé ryby“ této vzdělaností elity. Jedním z nich byl Ibn al-Ğajjāb, který si 

svou pozici udržel i po smrti Ibn al-Ḥakīma a sesazení Naṣra, či Abū Jaḥjā Ibn ‛Āṣim, jenž 

zůstal v čele kanceláře i po nástupu Jūsufa IV., kdy nenásledoval skutečnou politickou elitu 

svého milovaného Muḥammada IX. v jejím útěku do Malagy.541 Někteří z  ra’īsů této 

kanceláře se stali nejvyššími vezíry, avšak žádný z nich nebyl první volbou daného 

panovníka. Ibn al-Ḥakīm se do funkce nejvyššího vezíra dostal z pozice vedoucího kanceláře 

až po básnické disputaci, kterou odsunul na vedlejší kolej Abū Bakra ‛Atīqa Ibn al-Mawl, 

o němž panovník původně uvažoval jako o nejvyšším vezírovi, avšak který jako nepříliš 

velký vzdělanec neměl  v této „soutěži“ šanci. Jūsuf I. zase uvedl Ibn al-Ğajjāba do funkce až 

v momentě, kdy danou funkci odmítl zastávat Riḍwān542 a Abū al-Fatḥ b. Naṣīr al-Fihrī byl 

po smrti.543 Samotný Ibn al-Ğajjāb se pak neobjevil při žádném převratu jako osoba aktivně 

vystupující v něčí prospěch či neprospěch, přičemž převratů za svůj život zažil skutečně 

                                                 
541 IBN ‛ĀṢIM AL-ĠARNĀṬĪ, Abū Jaḥjā. Ğanna, vol. I, s. 171-172. 
542 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I , s. 511. 
543 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa fī aḫbār Ġarnāṭa: Nuṣúṣ ǧadída, s. 48; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, 

vol. II, s. 344. 
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velké množství. Sesazení Naṣra, jehož ra’īsem al-kuttāb byl, mu například nebránilo sepsat 

přísahu Ismā‛īla apod.544 Nesetkáme se tak s ním ani při bouřlivých událostech druhé 

poloviny dvacátých let 14. století,545 ani při zavraždění emíra Jūsufa I. Pozice Ibn al-Ḫaṭība, 

jakkoliv se snaží ve svých kronikářských dílech navodit dojem vlastní důležitosti, rovněž 

nebyla v začátcích jeho vezírské a kancléřské dráhy neotřesitelná. Když byl Ibn al-Ḫaṭīb tak 

veledůležitým vezírem Jūsufa I., proč nebyl zodpovědný za nastoupení jeho syna 

Muḥammada V. právě on, ale Riḍwān?546 Teprve v druhém panovnickém období tohoto 

emíra si upevnili nejvyšší vezíři, zároveň ra’īsové kanceláře a osobní kancléři emíra, Ibn al-

Ḫaṭīb a Ibn Zamrak, své výsostné postavení v Alhambře. Žádnému z nich se však nepodařilo 

začlenit své potomky natrvalo do panovnické ḫāṣṣy, jako tomu bylo u jejich politických 

předchůdců.547 Abū Jaḥjā Ibn ‛Āṣim, sám syn nejvyššího soudce, se pak sám na základě svého 

líčení v ǧanně usvědčuje z toho, že běh událostí řídili představitelé skutečné politické 

panovnické ḫāṣṣy a on byl jen velmi schopným úředníkem.548 Tím nechci říci, že ra’īsové 

a dīwān byli bezvýznamní. Naopak pevný ǧāh Ibn al-Ğajjāba, kterým zaštiťoval mnoho lidí, 

je důkazem opaku. Mým záměrem je jen poukázat na výše zmíněný fakt, že skutečná politika 

a řízení emirátu se až na výše uvedené výjimky odehrávala mimo tuto instituci a v mnoha 

klíčových momentech se členové tohoto dīwānu nacházeli stranou klíčových událostí 

Granadského emirátu, případně pouze dále sepisovali své listiny pro novou vládu.  

Z politických elit Granadského emirátu tak najdeme ve službách granadských emírů 

pouze několik málo jedinců. Za prvního nasrovského emíra tuto funkci zastávaly špičky 

vzdělanců tehdejší doby ar-Ru‛ajnī a Ibn al-Ḫaṭṭāb, z nichž oba pracovali dříve pro Ibn Hūda 

nebo jeho syna. Poslední kātib prvního granadského emíra Abū ‛Umar Jūsuf b. Sa‛īd al-

                                                 
544 IBN AL-ḤASAN AL-BUNNĀHĪ, Abū al-Ḥasan. Nuzha, s. 125-128. 
545 Je pouze zmíněn, že se zúčastnil velké přísahy malému Muḥammadovi IV. 
546 IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-Raḥmān. Ta’rīḫ, vol. IV, s. 223; vol.VII, s. 402, 403, 405. 
547 Potomci ‛Abd al-Barrů, Ibn Kumāšů, Ibn al-Ḥakīmů měli v 15. století pevnou a stálou pozici mezi granadskou 

politickou elitou. 
548 Při povstání v roce 1445 však i on ze strachu musí utéci s elitou Muḥammada IX. před Jūsufem V. IBN ‛ĀṢIM 

AL-ĠARNĀṬĪ, Abū Jaḥjā. Ğanna, vol. I, s. 151-3. 
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Jaḥṣūbī al-Lawšī pak pocházel z pobočné větve rodu Ibn Sa‛īd a patřil tedy mezi tradiční 

andaluské městské elity. Po jeho smrti funkci vykonávali jeho synové dvojčata al-Ḥasan 

a Ḥusajn. Jak dodává Ibn al-Ḫaṭīb, „tento rod byl zvláště preferován Naṣrovci, pro svou blízkost 

a původ.“549 Po třech členech této rodiny následoval zručný a vzdělaný granadský opilec Abū 

al-Qāsim Ibn al-‛Ābid, jehož si zvláště oblíbil druhý granadský emír, který mu toleroval jeho 

výstřelky, protože byl posledním učencem „svého druhu“, se kterým měla al-Andalus čest. 

550 Jednoho dne však pohár trpělivosti přetekl a pod obraz zlitý Abū al-Qāsim se pozvracel 

v sultánově přítomnosti.551 Ve funkci ho tehdy nahradil ‛Abd Allāh Ibn al-Ḥakīm, po Ibn 

Sacídech další příslušník tradičních andaluských městských elit. Byl prvním, který spojil 

dohromady funkce vezíra a ra’īse do jedné osoby. Ibn al-Ḥakīm ze své pozice emírova kātiba 

zasáhl jako prostředník do urovnání konfliktu mezi Muḥammadem II. a svými staršími 

bratry Abū Ishāqem Ibrāhīmem Ibn al-Ḥakīm a Abū Zakarījou Jaḥjā Ibn al-Ḥakīm, kteří 

předali Rondu do rukou merínovského sultána a zřekli se vlády nasrovského emíra.552 Jejich 

mladší bratr se po svém návratu z velké pouti uchýlil do Granady, kde nastoupil svou 

kariéru právě v dīwānu. Do jaké míry mu v tom pomohlo jeho jméno a rodinný původ, však 

není zřejmé. Byl však první, který dokázal účinně vzdorovat politickému kandidátovi 

a získat funkci na jeho úkor. Nenávist jeho oponenta, která z toho vznikla, ho sice o pár let 

později připravila o život, avšak primát prvního kātiba, který postoupil na žebříčku 

palácového okruhu granadského emíra až na první pozici, mu už nikdo nevzal.  

Po Ibn al-Ḥakīmovi znovu do funkce vedoucího kancléře nastoupili vzdělanci bez 

příslušnosti k nějaké význačné andaluské rodině, avšak patřící ke granadské vzdělanostní 

elitě. Právě ta se postupně vytvořila za vlády Muḥammada II. a svou definitivní podobu 

                                                 
549 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 77-78; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 559-560. 
550 Jeho biografie IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. II, s. 287-288. 
551 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 78; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 560. 
552 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Ta’rīḫ, s. 291-292; ALLOUCHE, I. S. La révolte del Banū Aškīlūla contre le sultan 

nasríte Muḥammad II d’apres le Kitáb a‛mál al-alam d’Ibn al-Hatíb, in Hésperis XXV, 1938, s. 11. RUBIERA 
MATA, María Jesús. El Du l-wizaratayn de Ibn al-Hakim de Ronda, al-Andalus 34/1 (1969), s. 107. 
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získala za Muḥammada III., což ale reálně znamená Ibn al-Ḥakīma. Právě pod ním začínal 

nejdéle sloužící ra’īs dīwān al-inšā’ Abū al-Ḥasan ‛Alī Ibn al-Ğajjāb, který se stal nástupcem 

zavražděného vezíra. Ibn al-Ğajjāb byl dokonalým vzorem granadského technokrata. 

Úředník celou svou duší, kterému podléhala výchova, výcvik a dohled nad všemi 

potenciálními kandidáty na vstup do nasrovského dīwānu a tedy i do blízkosti panovníka. 

Ibn al-Ğajjāb sloužil každému emírovi i vezírovi bez rozdílu a nebral ohledy na způsob, jak se 

který z nich dostal k moci a kolik mrtvol za ním leželo. V žádném pramenu se neuvádí, že by 

někdy zaujal nějaký politický postoj, že by stranil nějakému kandidátovi nebo vedl palácové 

intriky. Díky svému nedostižitelnému písařskému umění a znalostem byl pro každého emíra 

zcela nepostradatelným. Např. v roce 1314 emír Ismā‛īl I. poté, co se dostal do Alhambry, 

propustil ze svých služeb svého kātiba, velmi váženého Ibn as-Ṣafwāna, který mu sloužil 

ještě od časů jeho baj‛y v Malaze,553 a do funkce uvedl Ibn al-Ğajjāba. Jeho pozice v rámci 

granadské elity byla neotřesitelná. Soudím, že právě fakt jeho politické nezúčastněnosti mu 

umožnil tak dlouho se udržet v nejvyšší funkci a na závěr svého života ještě povýšit na 

pozici nejvyššího vezíra emíra Jūsufa I. Právě Ibn al-Ğajjāb dle mého názoru položil základy 

tomu, aby se do funkce nejvyššího vezíra dostaly ještě dva další „produkty“ dīwānu bez 

jakéhokoliv původu v jiných částech palácové elity, a zároveň jeho dva další nástupci ve 

funkci osobního písaře. Ibn al-Ḫaṭīb již za života svého milovaného učitele dosáhl 

nedostižného postavení v dīwānu al-inšā’ a možná byl i samotným Ibn al-Ğajjābem určený 

jako jeho nástupce. Ve stejném duchu pak Ibn al-Ḫaṭīb cvičil Ibn Zamraka, jenž představoval 

zcela pozoruhodný úkaz i mezi písařskou emírovou palácovou elitou, protože se narodil jako 

syn chudého kováře z al-Bajjázínu. 

Ibn al-Ḫaṭīb ve svých knihách hovořil o tom, že jako osobní emírův kancléř se těšil 

jeho velké důvěře a mohl s Jūsufem I. soukromě rozmlouvat.554 Po jeho zavraždění znovu 

                                                 
553 K osobě Ibn Ṣafwāna VÉLAZQUEZ BASANTA, F. N. Ibn Ṣafwān, in Biblioteca de al-Andalus. Almería, 2007, vol. 

V, s. 81-84 
554 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 129; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. IV, s. 320. 
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došlo k oddělení funkcí vezíra a vedoucího kancléře, a i když se Ibn al-Ḫaṭīb snaží zdůraznit 

vlastní výjimečnost v rámci pálácové politické elity, skutečnost, že přežil při převratu roku 

1359, hovoří o opaku. Ibn al-Ḫaṭīb byl uvězněn, avšak nebyl pokládán za natolik 

nebezpečného, aby mohl politicky ohrozit „hlavu spiklenců“ budoucího emíra Muḥammada 

VI. Události následujících let pak potvrzují tuto teorii, protože Ibn al-Ḫaṭīb se v severní 

Africe stáhl z veřejného života a uchýlil se k cestování a ke psaní, mimo okruh nejužší elity 

sesazeného Muḥammada V. Nepobýval tehdy ani ve stejném městě jako jeho panovník. 

Když se pak roku 1362 znovu dostal Muḥammad V. do Granady, jeho osobnímu kancléři se 

do Granady příliš nechtělo. Jedním z důvodů mohlo být to, že se mu znovu nechtělo vrátit 

do intrik palácové politiky v Alhambře, ke kterým docházelo mezi emírovou ḫāṣṣou, a na 

něž nebyl díky svému venkovskému původu a dlouholetému působení v kanceláři zvyklý. 

Dlužno podotknout, že když už se do Granady vrátil, tak mezi tamější spiklence velmi dobře 

zapadl. I Ibn Ḫaldūn, který měl k Ibn al-Ḫaṭībovi bezmezný obdiv, na tento fakt nepřímo 

poukázal. Nástupce Ibn al-Ḫaṭība Ibn Zamrak pak představoval posledního kancléře, který 

rovněž bez sebemenších pochyb zastával funkce vedoucího kanceláře a ḥāǧiba zároveň. 

U dalších dvou, otce Abū Bakra a syna Abū Jaḥjā Ibn ‛Āṣima, tento fakt doložitelný není.  

S úmrtím Ibn Zamraka pak rovněž mizí i přesvědčivé zprávy o osobách, které vedly 

dīwān či vykonávaly funkci osobního emírova písaře. Víme, že ji zastával člen význačné 

rodiny právní elity Ibn Furkūn, osobní kancléř Jūsufa III., a rovněž i oba Ibn ‛Āṣimové (otec 

u Muḥammada VII. a syn u Muḥammada IX. a Jūsufa IV.). O jejich politickém vystupování 

není příliš mnoho známo, avšak Abū Bakr byl delší čas z nějakého nejasného důvodu vězněn 

za vlády emíra Jūsufa III. Abū Jaḥjā pak zase podle některých informací byl zavražděn. Oba 

Ibn ‛Āṣimové patřili spíše k právní a soudní elitě a po určitý čas vykonávali funkci 

nejvyššího soudce. Obdobně tak i Abū al-Faḍl Ibn Ğamā‛a, který funkci vykonával roku 837 
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(1433-1434), kdy ji přepustil básníkovi Abū ‛Abd Allāhu aš-Šarrān.555 Teprve v této době se 

objevují kancléři a písaři, kteří se nějakým způsobem podíleli na chodu emirátu a kromě 

strohého sepisování listin i nějakým způsobem hovořili do chodu emirátu. Nejprve jím byl 

‛Alī al-Amīn za vlády emíra ‛Alīho a po něm ve druhé polovině sedmdesátých let 15. století 

převzal funkci jeho sekretáře vzdálený příbuzný Jaḥjā an-Najjār.556 Za vlády Muḥammada 

XII. pak působil Ibrāhīm az-Zajt, který zůstal v jeho službách až do jeho kapitulace v roce 

1489. Zůstal v Guadixu pod křesťanskou nadvládou a posléze konvertoval ke křesťanství jako 

Hernán Valle.557 Křesťanská správa ho počítala mezi nejvýše postavené představitele bývalé 

granadské elity mezi křesťanskými konvertity. Posledním sekretářem a autorem poslední 

dochované zprávy diplomatického charakteru byl Muḥammad al-‛Arabī al-‛Uqajlī.558 Žádný 

z těchto kancléřů však aktivním účastníkem převratů či nějakých politických událostí nebyl. 

Pouze v šedesátých a sedmdesátých letech se v Granadě vyskytovali dva kancléři ‛Alī al-

Amīn a Jaḥjā an-Najjār, kteří byli příslušníky politické elity a aktivně se účastnili i některých 

událostí. 

 Postavení kancléřů v rámci politické elity je tedy dosti problematické a ne vždy 

jasné. Bez sebemenší pochybnosti nepatřili k vůdčím představitelům palácové panovnické 

ḫāṣṣy, i přesto však měli značný vliv a ǧāh u panovníka. Ten se však projevoval v jiné 

oblasti, v přípravě korespondence a důvěrných příkazů, případně jako zástupci panovníka 

řešili jeho zahraniční vztahy. Dále psali a organizovali kulturní život v okolí panovníka 

včetně recitací oslavných básní. Větší část z nich pak sama psala takové básně případně 
                                                 
555 AT-TANNASĪ, Muḥammad. Naẓm ad-durr wa al-‛uqjān: al-qism ar-rābi‛ fī maḥāsin al-kalām. Taḥqīq Nūrī Sūdānī. 

Bajrūt, 1980, s. 324. AL-MAQQARĪ AT-TILIMSĀNĪ, Aḥmad. Azhār, vol. I, s. 134.  
556 Jeho jméno je uvedeno v kapitulářních zápisech jaénské městské rady. QUESADA, Tomás. La organización 

militar de la zona meridional del reino de Jaén. El asedio de Huelma de 1476, in Relaciones exteriores del Reino 

de Granada: IV del Coloquio de Historia Medieval Andaluza. Coord. por Cristina Segura Graíño, Almería, 1988, 
s. 156. Vedl samostatnou korespondenci s křesťanským městem. Rovněž by na to poukazovaly dva 
dokumenty, kterými je do totožné funkce jmenován jeho syn za vlády katolických veličenstev.  

557 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique. Granada en el siglo XV, s. 611. 
558 MORAL MOLINA, Celia. La última misiva diplomática de al-Andalus: la risāla de al-‘Uqaylī, enviada por 

Boabdil al sultán de Fez en demanda de asilo, in Celia del Moral (ed.). En el epílogo del Islam andalusí: La 

Granada del siglo XV. Granada, 2002, s. 226-230. 
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sestavovala antologie. Teprve v 15. století se objevují v těchto funkcích i lidé, kteří nebyli 

primárně učenci. Z těchto důvodů je tedy nutné dīwān al-inšā’ a osobního kancléře 

nepokládat primárně za součást politické panovnické elity, nicméně součásti elity byl. 

Kromě dīwānu al-inšā’ existoval i dīwān al-ǧund, který byl dalším možným 

uplatněním pro vynikající literáty a básníky. Zde ve vojenském aparátu fungovali obdobně 

jako sultánští kancléři na nižší úrovni v rámci úřednických složek vojenské elity. Jeho 

členové pracovali jako pro granadského sultána tak šajḫa al-ġuzā.559 

 

4.2 Hlavní královský tlumočník 

    

 Několik pramenů hovoří o postavě hlavního královského tlumočníka, který měl na 

starosti převádění oficiální granadské korespondence do jiných úředních jazyků 

Pyrenejského poloostrova (románský jazyk, latina) a pod sebou musel mít i několik dalších 

tlumočníků.560 S oficiálním tlumočníkem se setkáme až v 15. století, kdy část zahraniční 

korespondence do křesťanských zemí již nebyla vedena v arabštině. O jeho povinnostech se 

dochoval záznam ve dvou listinách z roku 1494 a 1495, v nichž katolická veličenstva 

Fernando a Isabela jmenovali nejstaršího syna Jaḥjā an-Najjāra Alonsa de Granada Venegas 

hlavním maurským tlumočníkem. V obou listinách nezapomněli vyjmenovat „stejná práva, 

kterými oplývali za času maurských granadských králů“.561 V listinách se rovněž uvádějí jména 

                                                 
559 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. IV, s. 122. Příklad Ibn as-Ṣabbāġa al-‛Uqajlīho. Je možné, že tuto 

funkci získal díky pozici svého otce jako qáˇida v granadském pravidelném vojsku. Ibn as-Ṣabbāġ al-‛Uqaylī, 
in Biblioteca de al-Andalus. Almería, 2007, vol. V, s. 25-26. 

560 Dokladem může být případ Hernanda de Baeza, který tlumočil granadskému emírovi, avšak zároveň na 
granadském dvoře byli židovští bratři Pordonelové, kteří působili jako nejvyšší tlumočníci. 

561 Archivo General de Simancas, Registro General de Sello, LEG, 149508, 19; Registro General de Sello, LEG, 
149402, 20 
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jeho předchůdců za granadských emírů, žida Samueal Atahuela a váženého a vysoce 

ceněného Sa‛īda al-Amīna.562 

 

4.3 Další členové palácového okruhu granadského emíra 

 

 Kromě funkce nejvyššího vezíra a instituce sultánské kanceláře se v Alhambře na 

granadském dvoře vyskytovalo i několik dalších úřadů a osob, které patřily mezi nejužší 

panovnickou ḫāṣṣu. Všichni jejich držitelé měli značnou moc a pokud před výkonem funkce 

nezastávali nějakou význačnou pozici v rámci palácového okruhu emíra, tak jejím nabytím 

získali značný ǧāh i majetek.  

 

4.3.1 Quhrumān (Qahrama) 

    

 U Ibn al-Ḫaṭība nalezneme u několika osobností poznámku, že zastávaly 

v sultánském paláci funkci tzv quhrumāna. Jednalo se o jednoho z nejvýše postavených 

palácových úředníků vůbec, jenž pravděpodobně zodpovídal za správu a chod domu 

granadského sultána a emírovy finance, ne však za finance samotného emirátu.563 Syn 

quhrumāna Faraǧe Ibn ‛Abd al-Barr se dostal do funkce nejvyššího vezíra a rovněž 

Muḥammad Ibn al-Maḥrūq se z quhrumāna dostal do úřadu nejvyššího granadského vezíra. 

Zároveň jsou všichni držitelé těchto funkcí líčeni jako vlastníci značného jmění 

a význačného ǧāhu jejich osoby. Quhrumān byla funkce správce sultánského dvora, jak 

                                                 
562 Blíže k osobě Alonsa de Granada Venegas v mudéjarském období GALÁN SANCHEZ, Ángel. Los mudéjares del 

Reino de Granada. Granada, 1991, s. 264-6. 
563 Nutnost mít na paměti rozdíl mezi mustaḫlaṣem (sultánovým majetkem) a bajt al-māl – majetkem celé 

muslimské obce. 
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o tom na mnoha místech své kroniky hovoří u několika osob z maġribské historie například 

Ibn Ḫaldūn.564 

 Pro správné vymezení role a především trvání této funkce v palácovém okruhu 

granadského emíra je nutné podívat se do hafsovské Ifriqīje. Robert Brunschvig popsal 

quhrumāna na tamním dvoře jako nejvyššího správce paláce, kterému podléhali další 

sluhové. Často tu funkci zastávali renegáti.565 Ibn Ḫaldūn pak ifriqījského quhrumāna popsal 

následovně: „Hafsovský vládce však potřeboval – vzhledem k rozlehlosti svého království a pro 

množství osob, žijících na jeho dvoře – quhrumāna, který se staral o jeho dvůr. K jeho povinnostem 

patřilo rozdělování a určování platů, darů, oděvů, kuchyňských a stájových výdajů a podobně. Dozíral 

i na pokladní hotovost a jeho úkolem bylo sdělit výběrčím daní, kolik je potřebí peněz.“566 

V Granadském emirátu však tento úřad neměl stálého trvání, hovoří pro to jak výskyt pouze 

u osob žijících nejpozději za vlády emíra Muḥammada IV., tak další prameny. V Granadě 

došlo, dle mého mínění, ke splynutí funkce quhrumāna s funkcí wakīla, jak je jmenovitě 

ještě uvádí Ibn al-Ḫaṭīb u Ibn al-Maḥrūqa za vlády Ismā‛īla I.567 Hovoří pro to několik 

zásadních faktů. Ifriqījský quhrumān byl správcem veškerých záležitostí sultána a vnímán 

jako jeho majordom. Ibn Ḫaldūn pak po uvedení popisu hafsovského quhrumāna sděluje, že 

o všeobecné záležitosti vládce se v jeho době, tj. v druhé polovině 14. století, v al-Andalusu 

staral wakīl.568 Křesťanské prameny z 15. století pak často zmiňují majordoma na 

nasrovském dvoře. Alonso de Granada Venegas, který působil jako oficiální tlumočník 

katolických veličenstev v Granadě po vydání města a překládal četné listiny z arabštiny, pak 

termín wakīl chápal a překládal jako majordom. Je pak nutno mít na paměti, že Alonso de 

Granada Venegas byl sám vysoce postaveným členem granadské elity a musel mít představu 

                                                 
564 Viz např. IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-Raḥmān. Ta’rīḫ, vol. VII, s. 127, 129, 140, 307, 309, 324, 387. 
565 BRUNSCHVIG, Robert. La berbérie orientale sous les hafsides des origines a la find du XV siécle. vol. II. Paris, 1947,  

s. 47. 
566 IBN CHALDÚN. Čas království, s. 208. 
567 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. II, s. 136. 
568 IBN CHALDÚN. Čas království, s. 209. 
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o tom, jaké funkce wakīl vykonával.569 Lze proto na základě všech výše zmíněných faktů 

napsat, že úřad wakīla, možná už právě za vlády Ibn al-Maḥrūqa, který ve svých rukách 

držel funkce quhrumāna a wakīla, převzal v druhé třetině 14. století funkční a mocenskou 

podobu obou funkcí. Naṣrovským správcem paláce, a tedy nejvýznamnějším členem 

palácové hierarchie po panovníkovi a vezírovi, se tak stal wakīl neboli majordom 

křesťanských pramenů. 

 

4.3.2 Wakīl (majordom v křesťanských pramenech) 

    

Oficiální funkční hlavou palácových úředníků od dob Muḥammada Ibn al-Maḥrūq byl 

wakīl. Dříve než se wakīl stal správcem královského paláce, představoval jakéhosi 

zmocněnce emíra, který ho zastupoval při různých majetkových a finančních transakcích. 

Muḥammad Ibn al-Maḥrūq tak byl jako wakīl pověřen vyhotovením soupisu rozkradeného 

majetku dvojvezíra Ibn al-Ḥakīma a měl ho získat zpět. 

Funkci wakīla můžeme jako jednu z mála jasně definovat díky Ibn Ḫaldūnovi. Ten se 

o něm v oddíle o palácových hodnostářích zmiňuje následujícím způsobem. „Dnešní obyvatelé 

al-Andalusu nazývají toho, kdo zastává u nich úřad hlavního účetního a stará se všeobecné záležitosti 

vládce a o finanční věci, wakīlem.“570 Úkolem wakīla bylo podle dochovaných pramenů 

například formální uzavření smluvního vztahu mezi ženami, za které byl sultán odpovědný 

(dcery, sestry apod.), a jejich ženichy.571 Wakīl spravoval sultánův majetek a nesl 

zodpovědnost za veškeré úkony s ním spojené. Tím se mu do rukou dostala značná 

                                                 
569 PEINADO SANTAELLA, Rafael Gerardo. Una aportación documental sobre el poblamiento, el paisaje agrario y 

la propiedad de la tierra de dos alquerías de la vega de Granada: Chauchina y El Jau a finales del período 
nazarí, Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino 10-11 (1996-1997) , doc 46a, s. 83. 

570 IBN CHALDÚN. Čas království, s. 209. 
571 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Kunnāsa ad-dukkān ba‛d intiqāl as-sukkān. Taḥqīq Muḥammad Kammāl Šabbāna. 

al-Qāhira, 2003, s. 66. 
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pravomoc a především se musil těšit značné důvěře panovníka a ohromnému ǧāhu.572 Pro to 

mimo jiné hovoří i skutečnost, že někteří z wakīlů nebo jejich potomci se stali granadskými 

nejvyššími vezíry. Wakīlové také ve svých rukách mohli hromadit značný nemovitý 

majetek, z dochovaných pramenů však není jasné, jakým způsobem ho nabyli. Zda ho získali 

legálním způsobem, nebo zda mohli i zneužít svého postavení a snadného přístupu 

k sultánově osobnímu majetku (mustaḫlaṣ), případně majetku Granadského emirátu (bajt al-

māl). Nejstarším zmíněným wakīlem v pramenech byl právě výše zmíněný Ibn al-Maḥrūq, 

ale funkce musela nepochybně vzniknout již za institucionálního ustavení nasrovského 

paláce Muḥammadem II. 

 Úzké vztahy, které fungovaly v rámci vrcholu mocenské pyramidy nasrovské elity, 

příznačně dokládá manželský svazek syna quhrumāna Muḥammada II. Faraǧe Ibn ‛Abd al-

Barr s dcerou wakīla Ismā‛īla I. Ibn al-Maḥrūqa.573 Právě osoba Ibn al-Maḥrūqa574 dokládá 

funkční a mocenské postavení wakīla ve dvacátých letech 14. století. Po skonu vezíra Ibn al-

Mas‛ūda, jemuž se ještě podařilo složit přísahu věrnosti Muḥammadu IV., si uzurpoval 

veškerou moc právě Ibn al-Maḥrūq. To by přinejmenším dokládalo to, že wakīl byl 

mocensky v té době na druhém místě panovníkovy elity (tj. ḫāṣṣa as-sulṭán) hned za 

nejvyšším vezírem se schopností odklidit z cesty všechny ostatní její členy, v tomto případě 

Riḍwāna jako vychovatele malých sultánů, a dokonce i šejcha al-ġuzā ‛Uṯmāna Ibn Abū al-

‛Ulā’.575 Význačné postavení wakīla v panovníkově ḫāṣṣe pak dokládá i skutečnost, že blíže 

                                                 
572 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. II, s. 136-137. 
573 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 323. 
574 Další podrobnosti k jeho osobě viz kapitola o vezírátu. 
575 Události let 1325-1329 potřebují nové kritické zpracování. Žádná z dosavadních monografií, která se jim 

zevrubně věnovala, nevzala v potaz všechny relevantní pramenné informace roztroušené v různých 
biografích mnoha osob (Muḥammad IV., Riḍwān an-Naṣrī, Muḥammad Ibn al-Maḥrūq, ‛Uṯmān b. Abū al-
‛Ulā’, Jaḥjā b. ‛Umar), u Ibn al-Ḫaṭība a v jeho kronice o nedospělých panovnících a nedala je do souvislosti 
s líčením Ibn Ḫaldūna, ale pouze se omezila na jednoduché vyprávění založené na informacích z Ibn al-
Ḫaṭībovy biografe Muḥammada IV. (v Iḥāṭě o něco delší), případně drobné zprávy z křesťanských kronik. 
Autor této disertace proto připravuje do publikace odbornou studii týkající se vlády Muḥammada Ibn al-
Maḥrūqa. 



 174 

neurčený wakīl byl zavražděn v den vraždy v blízkosti emíra Muḥammada IV.576 Sultánův 

wakīl se rovněž účastnil i vojenských tažení, jak tomu nasvědčují okolnosti smrti tohoto 

emíra. Wakīl se tehdy nacházel v panovníkově nejbližší blízkosti. 

 Dalším wakīlem, o němž hovoří prameny, byl Muḥammad b. ‛Alī b. Muḥammad 

b. Jūsuf al-Ḥaḍramī al-Qurṭubī. Podobně jako Ibn al-Maḥrūq měl aspoň základní vzdělání 

právnické a účetní. Od Ibn Haǧara, který zaznamenal ztracenou část textu jeho biografie 

napsané Ibn al-Ḫaṭībem, byl nejprve finančním správcem sultánova paláce (iḫtizān ad-dār 

as-sultānīja) a později povýšil do úřadu wakīla. Ibn Haǧar bohužel neuvádí, za jakého 

nasrovského panovníka. Jeho biografie je však zajímavá v tom, že ve vztahu k funkci wakīla 

uvádí, že se nezapletl do nějakých nepravostí a nerozlišoval mezi skromným způsobem 

života a finančními záležitostmi. To by poukazovalo na to, že opak byl mezi nasrovskými 

wakīly pravdou. Tedy že měli možnost činit nekalé praktiky a během výkonu své funkce se 

nepříliš zákonně obohacovat. Mohl to být případ rovněž výše zmíněného Ibn al-Maḥrūqa. 

Z biografie Muḥammada b. ‛Alī al-Ḥaḍramī se však více nedozvíme. Zemřel roku 732 ve věku 

osmdesáti dvou let přirozenou smrtí.577  

 O dalších wakīlech hovoří až prameny k 15. století. Víme tak, že roku 1431 za vlády 

Muḥammada IX. al-Ajsara „královským jménem prodal majordom jeho královské výsosti 

Muḥammad b. Muḥammad b. Ġālib, jeho důvěrník a správce jeho jmění.“578 S dalším wakīlem 

Muḥammada IX. se v pramenech kastilské provenience setkáme v letech 1439, a rovněž je 

v nich nazýván jako královský majordom. Královský majordom se rovněž objevuje při 

předávání první části finančního plnění smlouvy o příměří z roku 1439. Luis González de 

Leyva obdržel 30. července 1440 od „jmenovaného pána krále Granady, al-qā’ida Sa‛ída al-Amīna 

                                                 
576 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, 540; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 122. 
577 IBN ḤAĞAR AL-‛ASQALĀNĪ, Aḥmad. Ad-durar, vol. IV, s. 87. 
578 OSORIO PEREZ, Maria Jose – DE SANTIAGO SIMON, Emilo. Documentos arabigo-granadinos romanceados. 

Granada, 1986, doc. 11.2, s. 132. 
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a Abulhucey Abenbimi, majordoma jmenovaného pána krále Granady, osm tisíc zlatých pistolí...“579 

K druhé splátce pak došlo 22. dubna 1441 a rovněž byla odevzdána prostřednictvím 

zmíněných dvou mužů, tedy Sa‛ída al-Amīna a majordoma granadského krále „Abulhacey 

Habenbimi“.580 Při předání třetí a poslední splátky 30. prosince téhož roku, k níž se granadský 

emír ve smlouvě o příměří zavázal, byl však už jako majordom uveden „Mahomad Elbemi“.581 

Majordomem Muḥammada X. pak byl syn jisté odpadlé křesťanky z Villacarilla.582  

Svého vlastního wakīla/majordoma měli i princové či královny. Pomáhal jim se 

správou majetku, jeho nákupem a prodejem. Pocházeli ze sultánovy domácnosti, 

v některých případech se jednalo i o propuštěné renegáty z vojenské elity sultánovy 

domácnosti, kteří před svým působením pro některou nasrovskou královnu či princeznu 

působili v sultánových službách. To byl příklad Riḍwāna al-Maṭrān, který působil 

v sedmdesátých a osmdesátých letech 15. století a zastupoval sultána Abū al-Ḥasana 

a později se stal správcem majetku jeho druhé manželky Ṯurajjy a jejích dvou synů.583 

„Jménem těchto řečených infantů domáhal se jejich práv Matrán, majordom těchto zmíněných 

infantů a jejich matky královny.“584 Tento Riḍwān al-Maṭrān zůstal v Granadě i po vydání města 

křesťanům, později konvertoval ke křesťanství a stal se donem Iñigo Lopezem Matran. Sám 

o sobě udával, že byl po celý život klientem emíra Abū al-Ḥasana a později majordomem 

jeho druhé manželky a obou synů.585 O jeho příslušnosti k vojenské elitě svědčí jeho rozsáhlá 

titulatura v několika dochovaných arabských listinách. Obdobně máme informace 

i o wakīlovi manželky Muḥammada XI. princezny Umm al-Fatḥ Muḥammadu Muqātilovi. 

                                                 
579 RÍOS, José Amador de los. Memoria, doc. LXXXIII/5, s. 143. 
580 Ibidem, doc. LXXXIII/10, s. 145. 
581 Ibidem, doc, LXXXIII/12, s. 146. 
582 Ladero Quesada, Miguel Angel. Nóminas de conversos granadinos, 1499-1500, in Miguel Ángel Ladero 

Quesada. Los mudejares de Castilla y otros estudios de Historia Medieval Andaluza. Granada, 1989, s. 156. 
583 SECO DE LUCENA, Luis (ed.). Documentos árabigo-granadinos. Madrid, 1961, doc. 38, s. 69-70 arabského textu; 

s. 74 překladu. 
584 TRILLO SAN JOSÉ, Carmen.  La tã'a de Orgiva: un señorío en la Alpujarra al final de la Edad Media, Revista del 

Centro de  Estudios Históricos de Granada y su Reino IV (1990),  s. 50. 
585 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique. Granada en el siglo XV, s. 611-612. 
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Ten byl jejím správcem/majordomem za jejího života a po její smrti měl na starosti 

vypořádání její pozůstalosti. Další dva majordomové byli jmenováni na nižší správcovské 

úrovni.586 Muḥammad al-Muqātil v pramenech rovněž figuruje jako majordom ostatních 

nasrovských princezen, dvou dcer Muḥammada IX. ‛Ā’išy a Fāṭimy.   

 V 15. století, v době úpadku moci granadského sultána musel hrát wakīl/majordom 

roli při rozprodávání granadského majetku. V jednom z převedených arabských dokumentů 

se totiž setkáme s informací, že došlo k prodeji určité části sultánského majetku díky plné 

moci vydané právě wakīlem grandského sultána, tehdy Sa‛da b. ‛Alīho: „S mocí majordoma 

jeho královského veličenstva vydanou právě pro tento účel.“587 O tom jsou dochované i informace 

v několika arabských dokumentech editovaných Seco de Lucenou. Bohužel se v nich 

nedozvíme jméno wakīla a díky nepořádnosti editora ani není jasné,  kde se dokumenty 

nacházejí, aby bylo možné pokusit se informaci zjistit dodatečně. Daný člověk je v nich 

nazýván jako „wakīl maqāmihi“588 a v prvním titulu se honosil titulem „al-faqīh al-wazīr“589 

a v dalším jako „al-qā’id wakīl maqámihi al-‛alā“.590 Další informace k otázce a roli královských 

majordomů při rozprodávání sultánského majetku poskytují dokumenty a citace výpovědí 

svědků vydané Peinadem Santaellou: „Když se maurští králové nacházeli v nouzi, jejich 

majordomové prodávali některé mlýny, lázně, obchody, pece a jiné dědičné usedlosti. Nechávali je 

ocenit a v ocenění chtěli, aby v něm byla zmíněna celá usedlost, co se prodávala.“591  

 Wakīl existoval i na nižších úrovních, ale o jeho zařazení mezi elitu je možné vést 

spory. Na úrovních jednotlivých bohatých magnátů se mohlo jednat pouze o úředníka, jehož 

                                                 
586 GOMEZ MORENO, Manuel. Cementerio real de los nazaríes en mondújar, al-Andalus 7/2 (1942), s. 275-276. 
587 JIMENEZ ALARCON, Margarita – ALVAREZ DE MORALES, Camilo. La Huerta del Rey Moro. Noticias de la 

Granada nazarí a través de documentos romanceados, Revista del Centro de  Estudios Históricos de Granada y su 

Reino  10-11 (1996-1997), s. 127. 
588 SECO DE LUCENA, Luis (ed.). Documentos, doc. 26 b, s. 53 arabského textu. V tomtu dokumentu byla 

protistranou sultána jeho vzdálená teta z granadské rodiny Mufarriǧ. 
589 Ibidem, doc. 14b, s. 28 arabského textu a s. 29 Španělského textu. 
590 Ibidem, doc. 15, s. 31 arabského textu a s. 31 španělského textu. 
591 PEINADO SANTELLA, Rafael. El patrimonio real nazarí y la exquisitez defraudatoria de los "principales" 

castellanos, in Rafael G. Peinado Santaella. Aristócratas nazaríes y principales castellanos. Malaga, 2008, s. 216. 
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postavení záviselo na postavení jeho pána. Takovýmto majordomem například disponoval 

qā’id Muḥammad al-Balansī, kterého zastupoval majordom při prodeji jeho majetku 

křesťanským pánům po předání Granady.592 Podobně tomu bylo i v případě Muḥammada al-

Qarmūnī, který spravoval část majetku rodiny al-Qabṣānī. 593 Na jiném místě téhož 

dokumentu je uveden jiný majordom téže rodiny.594 Majordomem nejvyššího vezíra Abū al-

Qāsima Banniġaše pak byl Bernardino Alcalay.595 

 

4.3.3 Vychovatelé princů a princezen 

    

 O vychovatelích nasrovských princů a princezen přináší informace Ibn al-Ḫaṭīb. 

Některé osoby se podílely na výchově granadských princů a princezen, je o nich několik 

málo zmínek v dokumentech ze závěrečného období. Vliv těchto osob a jejich postavení 

v elitě není jednoznačný, někteří z nich drželi reálnou moc (Riḍwān – vychovatel syna 

Ismā‛īla I.), jiní měli pouze funkci dvorskou a žádný pramen nepoukazuje na reálný vliv. 

Zřejmě to záviselo na momentu, kdy se daný princ dostal k moci. Pokud to bylo v nízkém 

věku, získal renegát značné postavení. Je to pochopitelné, protože vazby malých chlapců na 

jejich vychovatele, které viděli na rozdíl od otce neustále, byly velmi silné. Jedním 

z vychovatelů byl i děd Ibn al-Ḫaṭība Sa‛īd, který se do sultánského paláce dostal díky svému 

sňatku s příbuznou manželky Muḥammada II. V dochovaných zdrojích se objevují dva typy 

sultánských vychovatelů, učenci, kteří jim dávali vzdělání praktické, a renegáti, kteří 

                                                 
592 MARTÍN QUIRANTES, Alberto. Nuevas aportaciones a la documentación de época mudéjar en la Vega de 

Granada: Tres documentos romanceados por Alonso del Castillo, Revista del Centro de Estudios Históricos de 

Granada y su reino 15 (2001), s. 301. 
593 PEINADO SANTAELLA, Rafael. Los Banū al-Qabšanī: un linaje de la aristocracia nazarí. Historia, Instituciones, 

Documentos 20, 1993, s. 335. 
594 Ibidem, s. 342. V téže složce sporu je uveden dokument, kterým předává Muḥammad al-Qabsání plnou moc 

k veškerým svým jednáním a záležitostem svému zástupci. Mohla by být vzorem, na jehož základě nižší 
majordomové pracovali. Ibidem s. 343. 

595 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique. Granada en el siglo XV, s. 620-621. 
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působili jako vychovatelé v pravém slova smyslu, učili prince umění válečnému a byli 

zodpovědní za jejich výchovu a také ochranu.596  

 O učencích mnoho dokladů prameny neposkytují, jistý Muḥammad aš-Šarīšī, svou 

profesí hlavní předčítač u dvora a imám v mešitě pevnostní části Alhambry, měl na starosti 

výchovu prince Jūsufa b. Muḥammad V.597 Ibn ar-Raqqām, zmíněný u Ibn al-Ḫaṭība jako 

důvěrník emíra Naṣra, mohl být rovněž jedním z těchto vychovatelů-učitelů prince, jehož 

přivedl k  zálibě v astronomii a technickým vědám.598 

 V 15. století měl každý princ svého vychovatele určeného, ten byl rovněž správcem 

jeho majetku, který získal během dětství. O tom hovoří případ jistého „Alhaje Yamina“, který 

tuto funkci zastával u synů emíra ‛Alīho Naṣra a Sa‛da.599 Jeho nástupce byl renegát, podle 

líčení svědků stejně jako předchozí, „Coror el Elche“ (odpadlík Surūr).  Jako zajímavý fakt 

pak působí to, že každý z těchto vychovatelů měl pod sebou další renegáty jemu 

podléhající.600 Jako vychovatele, mladičkého prince Sa‛da granadští pamětníci rovněž 

zmiňovali jistého faqīha.601  

  

4.3.4 Mizwār 

 

 Mizwār představoval další osobu, která byla přímo napojená na panovníka a těšila se 

značné moci na granadském dvoře. Jednalo se o velitele osobní vládcovy stráže, jenž byl 

zodpovědný za emírovu bezpečnost, plnění jeho příkazů, provádění poprav a rozhlašování 

                                                 
596 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 507. 
597 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol.III, s. 168. 
598 Casciaro, s. 71. Biografie viz IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol.s. III, s. 69-70. SAMSÓ, Julio. Ibn ar-

Raqqām, in Biblioteca de al-Andalus. Almería, 2006, vol. IV, s. 440-444.  
599 LÓPEZ DE COCA CASTAŇER, José Enrique. Granada en el siglo XV, s. 609. 
600 Ibidem, s. 620. 
601 Ibidem, s. 619. 
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panovníkových výnosů na veřejnosti. Značně se tím tedy odlišoval od severoafrického 

mizwāra, jenž byl u tamějších kmenů obdobou arabského kmenového náčelníka-šejcha. 

V této souvislosti byl termín mizwār používán již od almoravidské doby. Teprve za 

Almohadů se začal postupně používat výraz šejch.602 Za merínovské doby byla zavedena 

funkce mizwāra jako velitele gardy strážícího přístup k emírovi, tedy do jisté míry ḥāǧib 

v původním smyslu tohoto slova. U Merínovců pak měl na starost i další důležité funkce, 

které však u nasrovského mizwāra postrádáme.603 Ibn Ḫaldūn se ve své předmluvě 

o mizwārovi zmiňuje ve vztahu k almohadské a hafsovské dynastii.604 Určité srovnání 

s merínovským mizwārem však jde, pokud vycházíme z andaluského polyhistora: 

„Hodnostář, který bdí u dveří sultána a chrání jej před prostým lidem, je u nich nazýván mizwārem, tj. 

velitel stráží, které jsou postaveny u sultánových dveří, plní jeho rozkazy, vykonávají jím nařízené 

tresty a jiná přísná opatření a střeží vězně v žalářích. Jejich náčelník má na starosti celý dvůr a dbá na 

to, aby se lidé v audienčním sále chovali slušně.“ 605 Podobně se o funkcích mizwāra zmiňuje na 

několika místech i tlumočník Hernando de Baeza ve svém spisku. Nicméně neshoduje se 

s Ibn Ḫaldūnem v tom, že by byl pokládán za nižšího vezíra. Zastávám ten názor, že mizwār 

Granadského emirátu zastával až do této roviny stejné funkce jako mizwār merínovských 

zanátovských vládců, nebyl však nižším vezírem a nevykonával vládní funkce.  

                                                 
602 KHANEBOUBI, Ahmad. Les Institutions gouvernementales sous les Mérinides (1258-1465). Paris, 2008, s. 48. 
603 Ibidem, s. 49-56. Nicméně nelze souhlasit s jeho názorem, že i nasrovský mizwār obdobně jako merínovský 

rozhodoval o tom, kdo emíra navštíví. V žádném prameni z nasrovského období se s touto informací 
nesetkáme, naopak ty hovoří o tom, že o přístupu k sultánovi rozhodoval v některých obdobích vezír či 
ḥāǧib (regent). 

604 Je nutné mít na paměti, že hafsovská dynastie představovala přímé nástupce ‛Abd al-Mu’minovské dynastie, 
která bývá nazývána almohadskou. Nesouhlasím s tímto zjednodušeným pojednáním, protože Hafsovci byli 
přinejmenším v první třetině své existence stejně sveřepými Almohady, jako za ‛Abd al-Mu’minovské 
dynastie. Sám „otec zakladatel“ rodu patřil mezi nejbližší Ibn Tūmartovy druhy a na vrcholu kmenově-
náboženské pyramidy byl na stejné úrovni jako chalífa ‛Abd al-Mu’min. Toto bylo rovněž jedním z důvodů, 
proč se Abū Hafsovi potomci prohlásili za ochraňovatele skutečného almohadského islámu po „odpadnutí“ 
‛Abd al-mu’miniovského chalífy al-Mamūna.   

605 IBN CHALDÚN. Čas království, s. 208-209. 
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První osobou, která by mohla být tímto mizwārem, byl Abū Ğa‛afar Aḥmad Ibn Ḫajr, 

který byl „Jūsufovým majestátem pověřený ochranou bran jeho pevnosti.“606 Avšak z povahy 

pramene, kterým je Ibn al-Ḫaṭībův Tāǧ al-muḥallā, nelze vyloučit, že se jednalo o velitele 

celé Alhambry, ne pouze emírovy osobní stráže. S jistým zapojením strážce sultánových 

dveří do politických událostí v Granadě se setkáme pouze v případě neklidných let 1359-

1360, avšak z událostí konce 15. století víme, že byl ve velmi důvěrném vztahu s emírem. Na 

rozdíl od merínovského dvora, kde mizwār pocházel z loajálních berberských kmenů, byl 

nasrovský mizwār rekrutován z černých otroků, což si Hernando de Baeza vykládá z důvodu 

loajality k vládci a uchování tajemství. Ze stejného autora rovněž vyplývá, že mizwār měl na 

starosti přístup k samotnému emírovi, prováděl jeho příkazy a vyhlašoval jeho rozhodnutí 

a informace, které měly být sděleny obyvatelstvu. Jeho život byl rovněž pouze 

v sultánových rukách.607 

 V románských převodech arabských dokumentů se rovněž setkáme s uvedením pole 

působnosti mizwāra granadských sultánů jako představitele vykonávání případně 

předávání rozkazů granadských vládců: „Jeho jménem přivedl mizwār jeho královského domu, 

klient tohoto domu a jeho „quimanparo“608a vybraný sluha“609. Zřejmě pak nejstarším 

dokumentem, kde se mizwār výslovně uvádí, pochází ze zprávy, kterou napsali Juan de la 

Peña a Luiz González vyslaní roku 1439 do Granady. Ti po odevzdání dopisů granadskému 

sultánovi Muḥammadu IX. byli doprovázeni mizwārem při cestě do Alcazaru Genil, kde měli 

být ubytováni. Dokument potvrzuje informaci všech ostatních pramenů, že mizwār 

rozhlašoval po městě emírovo rozhodnutí: „Když jsme vyjížděli z Alhambry, jel v našem 

                                                 
606 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Awṣāf an-nās. Ed. Muḥammad Kammāl Šabbāna. al-Qāhira, 2002, s. 89-90. 
607 BAEZA, Hernando de. Las cosas, s. 30-32. Odtud vzal informace o mizwārovi i Seco de Lucena. SECO DE 

LUCENA, Luis. Administración central de los nazaríes, Cuadernos de la Alhambra 10-11 (1974-1975), s. 26. 
608 Výraz se mi nepodařilo rozluštit. 
609 JIMENEZ ALARCON, Margarita – ALVAREZ DE MORALES, Camilo. La Huerta, s. 127. 
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doprovodu mizwār.610 Rozhlašoval tentýž mír hlasitým vyvoláváním. Jakmile provolání učinil, mnozí 

lidé, kteří se tam nacházeli, volali a dávali najevo velkou spokojenost a radost, kterou cítili.“611  

Kdy úřad vznikl a zda od počátku nesl označení mizwār, však nevíme. Není to však díky 

informacím od Ibn al-Ḫaṭība pravděpodobné. Funkci, která odpovídá výše uvedeným 

charakteristikám mizwāra z 15. století, pak zastával i al-Mawrūrī, zmíněný Ibn al-Ḫaṭībem 

při událostech odstranění druhé dynastie (převrat a vražda emíra Ismā‛īla II. roku 1360). Ibn 

al-Ḫaṭīb o něm hovoří jako o strážci jeho brány a důvěrníkovi jeho dvora, známém jako al-

Mawrūrī.612 O významu a velkých možnostech, které tento člověk měl, výmluvně hovoří fakt 

uvedený Ibn al-Ḫaṭībem, že al-Mawrūrī umožnil po dohodě odchod qā’ida Ibn as-Sarrāǧe 

z elity Muḥammada V. do Kastilie.613 O velké moci pak svědčí události při odstranění 

nejvyššího vezíra Ismā‛īla II. Muḥammada b. Ibrāhīma Ibn Abū al-Fatḥ al-Fihrīho, v nichž 

měl prsty právě tento člověk.614 

 

4.3.5 Šajḫ al-ġuzā a další vojáci centrální správy 

 

 Jednou z nejvýše postavených osob palácového okruhu granadského emíra se na čas 

stal od vlády Ismā‛īla I. tzv. šajḫ al-ġuzā, neboli nejvyšší velitel merínovských muǧāhidūnů, 

kteří pobývali v Granadském emirátu.615 Souviselo to především s osobou ‛Uṯmāna Ibn Abū 

al-‛Ulā’, neúspěšného uchazeče o titul merínovského sultána. Je zcela mimo rámec této 

                                                 
610 Amador De los Ríos zde přepisuje slovo jako nysuar. Zvolil však kurzívu, která naznačuje to, že si nebyl 

výrazem jistý. 
611 RÍOS, José Amador de los. Memoria, doc. LXXXI, s. 138. 
612 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 154; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 401; IBN AL-

ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Nufāḍa, s. 105. 
613 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Nufāḍa, s. 118. 
614 Ibidem, s. 108-109. 
615 MANZANO RODRIGUEZ, Miguel Ángel. Apuntes sobre una institución representativa del sultanato nazarí: El 

Šayj al-Guzát, al-Qantara 13/2 (1992), s. 305-322. Týž. La intervención de los Benimerines en la Península 
Ibérica. Madrid, 1992, s. 319-367. Tam i dalši bibliografie. 
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práce psát dějiny merínovských ġuzā a jejich vůdců v nasrovské Granadě, protože by to 

znamenlo velmi podrobně vyložit dějiny „disidentství“ rodiny ‛Abd al-Ḥaqq (merínovské 

dynastie) v al-Andalusu. Zde se pouze omezím na několik črtů, kdy šajḫ al-ġuzā zasahoval do 

nejvyšší politické elity nasrovského sultána. Poprvé to bez sebemenší pochyby souviselo 

s nástupem emíra Ismā‛īla, za nímž vojensky stál právě ‛Uṯmān Ibn Abū al-‛Ulā’, tehdejší 

velitel Merínovců v Malaze. Když se Ismā‛īl I. stal emírem v Granadě, šajḫ al-ġuzā získal 

významné postavení v nejvyšší elitě granadského emíra, funkce byla ustálena a rovněž 

upevnil postavení své rodiny Banū Abū al-Ulā. Členové této rodiny pak stáli za vraždou dvou 

granadských emírů, Ismā‛īla I. a Muḥammada IV., vždy za účelem toho, aby neztratili své 

postavení na úkor Banū Raḥḥū, druhé nejvýznamnější merínovské rodiny v Granadě. Za 

vlády Muḥammada IV. pak dosáhlo postavení šajḫa al-ġuzā, tedy ‛Uṯmān Ibn Abū al-‛Ulā’ 

vrcholu, vedl otevřenou válku proti Granadě a nechal přísahat v Andaraxu svému vlastnímu 

emírovi Muḥammadu al-Qā’im bi-amr Allāh. Není však zcela zřejmé, jaké postavení zastávali 

v rámci granadské politické elity před a po této době. Domnívám se, že bylo pouze ve 

vojenské rovině, tedy vedení merínovských vojenských kontingentů. Pouze u posledního 

šajḫa al-ġuzā je v pramenech zmínka, že byl členem poradního sboru.616  

 O „andaluských“ vojácích centrální správy, pokud nepočítáme velké množství qā’idů 

s blíže neurčeným postavením, nemáme příliš mnoho informací, z nichž bychom mohli 

stanovit více než to, že působili u dvora, měli blízké postavení k panovníkovi a kromě 

renegátů se mezi nimi vyskytovalo i velké množství granadských muslimů. Při velké 

přehlídce konané roku 1478 tak víme, že sultán měl obrovskou domácnost skládájící se 

z mnoha set vážených bojovníků, nevíme však nic o bližším původu a vztahu těchto osob 

vůči panovníkovi. Z několika různě dochovaných dokumentů víme, že rodiny těchto qā’idů 

se mezi sebou ženily a vlastnily určité společné majetky.617 Tato praxe doložitelně fungovala 

                                                 
616 MANZANO RODRIGUEZ, Miguel Ángel. Apuntes, s. 315. 
617 SECO DE LUCENA, Luis (ed.). Documentos,doc. 44b, s. 82-83; OSORIO PEREZ, Maria Jose – DE SANTIAGO SIMON, 

Emilo. Documentos, doc. 4.1, s. 63, doc. 4.2, s. 65. 
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již od první poloviny 14. století až do vydání Granady. Vojáci rovněž bohatli ze zisku na 

kořisti, který v určitých případech rozdělovali i mezi potřebné.618 

 Pokud bychom chtěli postihnout čistě vojenské rodiny panovníkova palácového 

okruhu, tak na přelomu 13. a v první polovině 14. století to byly rodiny Ibn al-Ašqar al-

Ḥaḍramī 619 a Abū al-Fatḥ al-Fihrī al-Ġarnātī, jejíchž několik členů zastávalo úřad nejvyššího 

vezíra. Těm zasvětil i několik biografií Ibn al-Ḫaṭīb.620 V 15. století to byla pak rodina al-

‛Aṭṭár.621 U ostatních, například Ibn as-Sarrāǧ, jejichž členové byli ještě ve 14. století čistými 

vojáky, se jejich pozice přesunula, přesně v duchu definice granadských politických elit, do 

roviny politicko-vojenské v rámci palácové elity panovníka. Nutno podotknout, že totéž 

nastalo i u rodiny Abū al-Fatḥ al-Fihrī. Právě tento přerod vojenských rodů do roviny 

politické pak vedl k tomu, že nasrovský panovník už v 15. století nemohl jmenovat vezíry 

z jejich řad a musel se uchylovat k osobám ze své renegátské gardy.  

 

                                                 
618 Tato nahodilá informace se vyskytuje u aḏ-Ḏahabīho u Muḥammada b. Mufarriǧ aš-Šuwā’il, velitele 

vojenské oblasti Granady, který zemřel roku 665 (1266-67) ve věku devadesáti let. AḎ-ḎAHABĪ, Muḥammad. 
Ta’rīḫ al-islām wa wafajāt al-mašāhīr wa-l-a‛lām. Taḥqīq Baššār ‛Awwād Ma‛rūf. Bajrūt, 2003, vol. XV, s. 121. 

619 V Iḥāṭě se nacházejí biografie dvou bratrů, oba byli vojáky. Bakrūn b. Abū Bakr Ibn al-Ašqar al-Ḥaḍramī 
ztratil své postavení před koncem svého života a zemřel roku 714 (1314-5).  IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-

Iḥāṭa, vol. I, s. 443-444. Druhý z nich ztratil své postavení po zavraždění emíra Ismā‛īla I. a zemřel roku 1327. 
IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. IV, s. 236-237. 

620 Včetně dětí se v pramenech vyskytuje celkem děvět členů této rodiny. Nejstarším byl Abū al-Fatḥ Naṣīr 
b. Ibrāhīm b. Abū al-Fatḥ al-Fihrī, který podle Ibn Šibrīn patřil mezi nejčelnější a nejvznešenější muže a byl 
vojákem. Zemřel roku 710. IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. III, s. 342-343. Druhým byl zřejmě jeho 
syn Muḥammad b. Abū al-Fatḥ al-Fihrī, který byl prvním nejvyšším vezírem emíra Ismā‛īla I. IBN AL-ḪAṬĪB, 
Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 104. Zařazení dalších jedinců je složitější, zřejmě syn nebo vnuk prvního z nich 
Ibrāhīm b. Naṣīr b. Abū al-Fatḥ al-Fihrī byl jedním z nejčelnějších velitelů Granady a zemřel roku 741. IBN 
ḤAĞAR AL-‛ASQALĀNĪ, Aḥmad. Ad-durar, vol. I, s. 194. Ve stejné době zastával úřad vezíra Naṣīr b. Ibrāhīm 
b. Naṣīr b. Ibrāhīm al-Fihrī, který zemřel roku 745. IBN ḤAĞAR AL-‛ASQALĀNĪ, Aḥmad. Ad-durar, vol. IV, 
s. 393. Posledními členy této rodiny jmenovitě zmíněnými byli bratranci Muḥammad b. Ibrāhīm Abū al-Fatḥ 
al-Fihrī (IBN ḤAĞAR AL-‛ASQALĀNĪ, Aḥmad. Ad-durar, vol. III, s. 302; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, 
s. 152-153; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, 524, 527-528. IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Nufāḍa, 
s. 106 an)  a Ibrāhīm Ibn abí al-Fatḥ al-Fihrī (IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Nufāḍa, s. 106 an), kteří byli 
společně zabiti 17. ramadánu roku 762 (20. července 1361). Společně s nimi byla vybita i další generace, 
celkem tři potomci obou dvou. 

621 PELÁEZ ROVIRA, Antonio. Loja en el ámbito del poder político nazarí: Siglo XV. Loja, 2009, s. 141-173; JIMÉNEZ 
PUERTAS, Miguel. Linajes de poder en la Loja islámica: De los Banu Jalid a los Alatares. Loja, 2009, s. 169-203. 
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4.3.6 Ṣāḥib al-ašġāl 

    

Granadský „ministr financí“ byl další postavou v emírově okolí. Podle osob uvedených 

v Ihátě, které úřad zastávaly, byl obsazován na základě znalostních kritérií, i když ani toto 

nemuselo být pravidlem. Ve 14. století se v pramenech vyskytuje několik osob, které 

zastávaly tento významný úřad a všechny byly učenci, kteří do funkce správce financí 

postoupili v rámci svého kariérního postupu. Jedním z nich byl v první polovině 14. století 

Muḥammad al-Hanā, vzdělaný člověk, který se účastnil sultánových sezení a staral se 

o správu výběru daní a platby.622 Rovněž byl přítomný slavnostní přísaze emírovi 

Muḥammadovi IV.623 Dalším byl ‛Abd Allāh al-Mutahallil al-‛Abdarī, u něhož Ibn al-Ḫaṭīb 

uvádí, pouze že vykonával tuto funkci.624 O důležitosti vzdělání v matematické oblasti, ne 

však v literární, pro osobu správce sultánových financí, hovořil Abū al-Barakāt al-Balafīqī u 

Muḥammada b. Muḥammada Ibn Ša‛aba al-Ġassānī, který pro ně neměl vlohy, avšak byl 

výborný v praktických věcech a  počtech a staral se během svého života o „al-ašġāl al-

machzanīja“.625 Velmi zajímavá je pak zmínka u Muḥammada b. Muḥammada b. ‛Alīho Ibn 

Sūda žijícího v polovině 14. století, jehož dědeček se staral o finance. Rodina Ibn Sūda totiž 

patřil k váženým a vznešeném andaluským rodinám,626 které se pohybovaly v nejužším 

okruhu granadského emíra až do vydání Granady roku 1492, rovněž se vyskytovaly ve 

funkcích v souvislosti s prodejem majetku, převodem peněz jako kātibové627 i qā’idové.628 

                                                 
622 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 226-227. 
623 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Ta’rīḫ, s. 300. 
624 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Rajḥāna, vol. II, s. 415; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, s. 217-218. 
625 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. III, s. 223. 
626 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. IIII, s. 168-169. 
627 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. III, s. 182. 
628 Velké množství dokumentů, editovaných Seco de Lucenou v roce 1961, z dubna roku 1491, kde jako zástupce 

panovníka prodával značné množství sultánova majetku al-qā’id Abū al-Qāsim Ibn Sūda. 
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 V roce 1426 se v pramenech vyskytuje jistý „pokladník“ ve vztahu k emírovi 

Muḥammadu IX. al-Ajsarovi. Jmenoval se „Aldenfarton“ a měl odpovědnost za zaplacení 

zboží jistému aragonskému kupci, které si sultánský palác objednal, avšak nezaplatil za ně.629 

 V křesťanských pramenech z druhé poloviny 15. století se pak setkáme s několika 

osobami, které jsou pojmenovány jako „hlavní účetní“, a mohly by být právě granadským 

sáhibem al-ašġāl. V roce 1476 figuroval jistý Sīdī Abū ‛Abd Allāh al-Barrāqī jako „hlavní účetní 

granadského krále“ při řešení incidentu na hranici, kdy křesťané vyplenili Huelmu a zajali 

několik tamních osob. Právě tento muž záležitost řešil v Granadě společně s Martinem de 

Espinosa, protože se jednalo o porušení uzavřeného příměří. Bohužel v dokumentu, městské 

knize Jaén, se již neuvádí, zda se řešilo propuštění daných osob, nebo šlo o finanční 

vyrovnání, čemuž by nasvědčovala přítomnost právě „hlavního účetního.630 V soupisech 

granadských mudéjarských konvertitů se tak můžeme dočíst o jistém Pedrovi de Paradinas 

z Granady, který byl „synem účetního krále Muleje Alubacena, jemuž dříve říkali Mahomet 

Alcumaresy, ženatého s Umm al-Fatḥ.“631 S tímto Muḥammadem al-Qumārišīm se setkáme ještě 

v jiném dokumentu, kde je znovu citován jako správce a pověřenec při jisté obchodní 

transakci, ve které byli zainteresováni princové Muḥammad b. Sa‛d a Jūsuf b. Sa‛d.632 Spojení 

Muḥammada al-Qumārišīho s al-Barráqím není jasné, avšak osoba Muḥammada al-

Qumárišího ukazuje na širší rodinné vazby, ve kterých se syn účetního granadského sultána 

pohyboval.  V jednom z dokumentů editovaných Seco de Lucenou se právě o tomto 

Muḥammadu al-Qumārišīm a jeho rodinných vazbách hovoří. Titulován byl jako významný 

rytíř (jezdec) a jeho manželka Umm al-Fatḥ byla dcera šajḫa a muǧāhida Abū Surhāma 

                                                 
629 SALICRÚ I LLUCH, Roser (ed.): Documents, doc. 134, s. 170-171 
630 GARRIDO AGUILERA, Juan Carlos. Relaciones fronterizas con el reino de Granada, IV del Coloquio de Historia 

medieval andaluza, in Relaciones exteriores del Reino de Granada. Actas IV del Coloquio de Historia Medieval 

Andaluza. Coord. Cristina Segura Graiño. Almería, 1988, s. 167. GONZÁLEZ JIMENEZ, Manuel. Peace and War 
on the Frontier of Granada. Jaén and the Truce of 1476, in Collins, Roger, and Anthony Goodman (eds.). 
Medieval Spain: Culture, Conflict, and Coexistence. New York, 2002, s. 170-171. 

631 LADERO QUESADA, Miguel Angel. Nóminas, s. 159. 
632 MALPICA CUELLO, Antonio – TRILLO SAN JOSÉ, Carmen. Los infantes de Granada. Documentos árabes-

romanceados, Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su ReinoVI (1992), s. 384. 
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Mas‛ūda b. Dāwūda. Obchodovali s rodinami jiných významných qā’idů a vlastnili 

nemovitosti ve čtvrti staré pevnosti, vedle míst vlastněných rodinou panovníka. Syn 

účetního tak patřil mezi vojenskou elitu.633 

  

4.3.7 al-Muḥarrik 

    

O tomto hodnostáři se ve svém kronikářském spisku zmiňuje Hernando de Baeza 

následujícími slovy: „Jedna z příčin tkvěla v tom, že v době, kdy tyto usedlosti získali, si je nekoupili 

ze své vlastní vůle, ani za ně sami nestanovili nějakou cenu. Dříve přebývali ve svých domech v 

bezpečí, pak za nimi však přicházeli jistí královi služebníci, jimž se říkalo al-hariqové, což znamená 

něco jak pedelové čili žezlonoši kastilských králů. Přinášeli jim listiny o prodeji věcí, které si přáli 

panovníci prodat a za cenu, kterou král předem za ně určil. Tyto dopisy byly odnášeny těm lidem, 

kterým bylo přikázáno je odnést. Požadovalo se po nich, aby jim ihned předali zlaté maravedí v nich 

uvedené, nebo je to bude stát život.“634 Muḥarrik tedy představoval jakéhosi posla, jenž předával 

emírovy rozkazy a tedy musel být s emírem v důvěrném styku.  

 

4.3.8 Další palácoví renegáti 

    

Renegáti se mohli dostat i do různých vysokých postů na jednotlivých vojenských 

velitelstvích na území Granadského emirátu. Například jistá Umm al-‛Alī vypověděla v čase 

své konverze zpět ke křesťanství, že její bratři byli qā’idy v Malaze, Casares, Gaucínu 

a Marbelle.635 Renegáti získávali rovněž vysoké posty v přímé správě granadského sultána, 

                                                 
633 SECO DE LUCENA, Luis (ed.). Documentos, doc. 44/b, 44/c s. 87-88. 
634 BAEZA, Hernando de. Las cosas, s. 15. 
635 LADERO QUESADA, Miguel Angel. Nóminas, s. 156. 
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například se uplatnili jako majordomové granadských králů.636 Často se ženy zajaté při 

různých nájezdech a následně odpadlé od islámu stávaly manželkami význačných 

Granaďanů. Příkladem může být žena Jaḥjā an-Najjāra „Cafarjala“, původně služebná 

v domácnosti Abū al-Ḥasana ‛Alīho, nebo manželka nejvyššího soudce al-Baqqānīho.637 

Renegáty byli například i majordom Ṯurajjy Riḍwān al-Maṭrān nebo mudéjarský muslimský 

alguacil Jaḥjā al-Fištālī638. Renegáti uzavírali například obchody i mezi sultánem a jeho syny 

a byli qā’idy granadského vojska.639 

 

4.3.9 Osobní lékaři granadských emírů 

 

Dalšími důvěrníky a lidmi, kteří měli přístup a velmi blízko k sultánovi, byli lékaři. 

Většina nasrovských emírů měla své osobní lékaře, kteří téměř ve všech případech patřili 

mezi největší kapacity na islámském západě. Často funkci lékaře zastávali příslušníci 

z granadské židovské komunity, jako například Ibrāhīm Zarzār,640 Ibn as-Sā’iġ,641 nebo lékař 

granadského emíra ‛Alīho Izák Hamon.642 Přinejmenším dva z nich Ibrāhīm Zarzār a Ibn as-

Sā’iġ se i nějakým způsobem zúčastnili mocenského boje v Granadě. Z muslimských lékařů 

jich je několik, všichni navzájem provázáni studii a panovníkovou přízní, díky níž se stali 

váženými členy granadského dvora. Na tomto místě je nutné připomenout, že i jednou 

z profesí Ibn al-Ḫaṭība byla medicína, k níž napsal několik dodnes oceňovaných děl. Do 

                                                 
636 Ibidem. 
637 Ibidem. 
638 Ibidem, s. 157. K jeho osobě GALÁN SANCHEZ, Angel. Los mudéjares, s. 271-273. 
639 TRILLO SAN JOSÉ, Carmen. El nublo, una propiedad de los Infantes de Granada, in Homenaje al Profesor 

Fórneas Besteiro. Granada, 1995,  vol. II, s. 877. 
640 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. III, s. 169. Blíže k jeho osobě FISCHEL, Walter Joseph. Ibn Khaldūn 

and Tamerlane, their historic meeting in Damascus, 1401 a.d. (803 a. h.) A study based on Arabic manuscripts of Ibn 

Khaldūn's "Autobiography. Berkeley, 1952, viz s. 80-81. 
641 IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-Raḥmān. Ta’rīḫ, s. 228. 
642 ARIÉ, Rachel. Historia y cultura de la Granada nazarí. Granada, 2004, s. 92. 
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politických poměrů zasáhl i Ibn as-Sarrāǧ, který otevřeně hovořil o vraždě Muḥammada II. 

Muḥammadem III. Právě z těchto důvodů jsou lékaři zařazeni do palácového okruhu 

granadského emíra. 

Již od raných dob Granadského emirátu se nasrovští emíři obklopovali lékaři a zvali 

je na svůj dvůr. Nejslavnějším z nich byl ve 13. stoleží Abū ‛Abd Allāh ar-Riqūṭī al-Mursī, 

jehož činnost v Murcii obdivoval i kastilský král Alfonso X.643 Do Granady se dostal roku 1272 

na pozvání Muḥammada X., který chtěl od něho studovat medicínu.644 Zde měl mimo jiné za 

úkol prohlížet všechny osoby, které přicházely na sultánský dvůr a hledaly zde práci.645 Ar-

Riqūtīho žákem, který rovněž pracoval v sultánském paláci, byl granadský rodák  Aḥmad 

b. Muḥammad al-Karnī.646 

 Jiným osobním lékařem Muḥammada II. v závěru jeho života, který získal u emíra 

značné postavení a ǧāh, byl Abū ‛Abd Allāh Ibn as-Sarrāǧ. Ten je v Iḥāṭě uveden jako jeho 

osobní lékař. Měl hluboké znalosti medicíny a rostlin, což v něm po smrti Muḥammada II. 

vyvolalo podezření, že emír byl otráven. Tím, že o této události veřejně hovořil a za původce 

označoval nového emíra Muḥammada III., přivodil si své zatčení a mnohaleté věznění. 

Později se musel před nepřízní osudu uchýlit do severní Afriky, konec jeho dní ho však 

zastihl v Granadě.647 

 Ve službách některého z následujících sultánů sloužil rovněž Abū Mūsā Isā Ibn 

Sa‛āda al-Umawī. Ibn al-Ḫaṭīb bohužel o jeho působení, kromě toho, že i medicínu vyučoval, 

                                                 
643 CHAFIC DAMAJ, Ahmad. Sabios, s. 111. JONES, Linda G. Retratos de la emigración: La (Re)conquista y la 

emigración de los ulemas a Granada, según "al-Ihata" de Ibn al-Jatib, Ana Echevarría Arsuaga (coord.). 
Biografías mudéjares o La experiencia de ser minoría: biografías islámicas en la España cristiana. Madrid, 2008, s. 32-
38. 

644 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. III, s. 67. 
645 LLAVERO RUIZ, Eloísa. Ibn Jalṣūn, in Biblioteca de al-andalus. Almería, 2004, vol. III, s. 612. CHAFIC DAMAJ, 

Ahmad. Sabios, s. 96-97. 
646 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 206-207. 
647 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. III, s. 160-162; Ibn as-Sarrāǧ al-Ġarnāṭī, in Biblioteca de al-Andalus. 

Almería, 2007, vol. V, s. 262. 
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nic neuvádí.648 Jeho současníkem a rovněž dvorským lékařem byl jistý Muḥammad b. ‛Abd 

al-‛Azīz Ibn Sālim Ibn Ḫalaf. Kromě své funkce dvorského lékaře také držel úřad ḥisby a byl 

v kontaktu s výše zmíněným Ibn Sa‛ādou a Ġālibem aš-Šaqūrīm. Zemřel roku 727.649 Z další 

generace je nutné zmínit právě Ġāliba aš-Šaqūrī, který byl pozván na sultánský dvůr 

v Granadě poté, co uskutečnil cestu na východ, kde získával východní lékařské vzdělání. 

V sultánských službách setrval však po svém návratu jen nějaký čas, než se vydal do severní 

Afriky, kde se stal lékařem merínovského sultána Abū Sa‛īda a zastával úřad muḥtaṣiba ve 

Fezu. Zemřel během příprav merínovských vojsk na převoz do al-Andalusu před bitvou u 

Salada.650  

Z další generace, kromě výše zmíněného židovského lékaře Ibrāhīma Ibn Zarzār se 

v pramenech objevuje Muḥammad b. ‛Alī al-Laḫmī aš-Šaqūrī, současník Ibn al-Ḫaṭība a lékař 

nasrovského rodu.651 Toho granadský sultán Muḥammad V. osobně vyzval k tomu, aby ho 

léčil.  

 Role granadských lékařů nebyla příliš významná, avšak ani ne zcela okrajová. 

Z dochovaných pramenů je patrné, že lékař se mohl účastnit na vraždě emíra, což byl 

příklad osobního lékaře Jūsufa II., případně mohl někoho jiného z této vraždy obvinit. Tím, 

že se vždy jednalo o osoby velmi společensky vážené, bylo velmi obtížné je i fyzicky 

odstranit. Dalším dokladem toho, že osobní lékař sultána představoval součást politické 

elity, byl případ Ibrāhīma b. Zarzāra, který byl donucen po převratu v Granadě roku 1359 

k exilu v Kastilii. Poslední poznámka se týká ar-Riqūtīho a jeho zdravotní prohlídky lidí, 

kteří chtěli pracovat na sultánském dvoře. Minimálně to svědčí o tom, že wakīl či quhrumān 

                                                 
648 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. IV, s. 235-236; CHAFIC DAMAJ, Ahmad. Sabios, s. 111-112. 
649 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. III, s. 171-172. 
650 IBN AL-QĀḌĪ AL-MIKNĀSĪ, Aḥmad. Ğaḏwa s. 506. 
651 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. III, s. 177-178. RENAUD, H. P.-J. Un médecin du royaume de 

Grenade: Muḥammad aš-Šaqqūrī, Hésperis XXXIII (1946), s. 31-64. Muḥammad aš-Šaqūrī byl vnukem Ġāliba 
aš-Šaqqūrīho. 
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měl během své práce na dvoře pod sebou další lidi, v tomto případě lékaře, kteří měli vliv na 

chod paláce.  

 

4.3.10 Členové cizích dynastií pobývající v exilu na nasrovském dvoře 

    

Podobně jako nasrovští emíři a princové hledali útočiště v Maġribu, Tunisu či 

Kastilii, tak někteří okolní vládci s upřeným zrakem hleděli ke Granadě jako místu jejich 

možného exilu.  Prostřednictvím Ibn Haǧara se uchoval doklad o tom, že přinejmenším 

jeden člen sesazené almohadské dynastie byl merínovci „odklizen“ do al-Andalusu. Byl jím 

Muḥammad b. ‛Umar b. Ishāq b. Jūsuf b. ‛Abd al-Mu’min b. ‛Alī al-Marrākušī, syn chalífy al-

Murtaḍā. Merínovci ho nejprve odvedli do Sevilly a odtud se přestěhoval do Granady. Tam 

zaujal díky svému původu místo blízké granadskému sultánovi a stal se členem jeho 

poradního sboru, tj. jeho nejužší elity. Panovník mu také stanovil dostatečnou penzi pro 

jeho obživu a udělil mu blíže nespecifikovné vojenské funkce v Alhambře. Zemřel v měsící 

ḏū al-qa‛ada roku 715 v Granadě.652 

 Značný byl počet merínovských princů, kteří pobývali v exilu v Granadě trvale od 

šedesátých let 13. století. Jejich velká část se uplatnila ve vojenských elitách, vojsku 

a v průběhu druhé poloviny 14. století byli používáni nasrovskými panovníky k destabilizaci 

moci v Maġribu. Podobně jako sesazený Almohad se stali členy sultánského dvora, většina 

z nich v rámci nejužšího okruhu panovníka nebo přímo zastávali funkci šajḫa al-ġuzā. Do 

Granady zamířilo i několik hafsovských či zajjánovských princů, kteří buď v Granadě dožili 

a zemřeli nebo se po čase vraceli na své území. Poslední představitel těchto dynastií takto 

do Granady přijel ještě v druhé polovině 15. století.653 Jako jistí členové nejužšího okruhu 

                                                 
652 IBN ḤAĞAR AL-‛ASQALĀNĪ, Aḥmad. Ad-durar, vol. IV, s. 103. 
653 FAGNAN, Edmond. Extraits inédits relatifs au Maghreb (géographie et histoire). Alger, 1924, s. 304-305. 
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nejen panovníka, ale i nejvyššího vezíra, se stali členové ‛azafíjské dynastie vládnoucí 

v Ceutě, kteří byli do Granady převezeni po obsazení města roku 1305. Úzkými vazbami se 

napojili na Ibn al-Ḥakīma a někteří z nich zaplatili podobně jako on při převratu roku 1309 

svými životy. Posledními muslimskými princi bylo několik sesazených Merínovců, kteří do 

Granady přibyli po roce 1465 a jak vypovídají dokumenty z období pádu Granady, patřili 

mezi nejvyšší elitu v Alhambře.654 

                                                 
654 RUBIERA MATA, María Jesús. La familia morisca de los Muley-Fez, príncipes meriníes e infantes de Granada, 

Sharq al-Andalus 13 (1996), s. 159-167.  
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5. Ženy a nasrovské princezen v rámci granadské 

elity655 

    

Studium významu a postavení žen v andaluské společnosti se v posledních 

desetiletích věnovala značná pozornost medievalistů i arabistů. Jejím výsledkem bylo 

několik monografií a odborných článků různé kvality a tématického zaměření a především 

validity vědeckých závěrů. Větší část z nich však trpí velmi důležitým nedostatkem, jsou 

zaměřeny na celé období dějin al-Andalusu a nasrovské Granadě věnují pouze minimální 

pozornost. Je to překvapující, pokud si uvědomíme výjimečné kvality pramenné základny 

pro toto období. Jejich obecné záběry vztahované na Granadu je tak nutno brát s určitou 

rezervou, protože granadská situace  se odlišovala od předchozích období a sama prošla 

specifickým vývojem. Nejrozsáhlejší monografii věnovanou ženám v al-Andalusu napsala 

španělská arabistka Manuela Marín. Tato významná znalkyně ženských a právních poměrů 

však nasrovskému období věnuje pozornost pouze na několika stranách a je patrné, že 

listinné ale i narativní prameny z této doby nevytěžila přiměřeným způsobem. I na základě 

tohoto heuristického nedostatku lze z jejích závěrů přijmout tezi o významné úloze, kterou 

                                                 
655 Prameny a literatura, které se věnují či dotýkají ženské části společnosti v Granadě, nejsou rozsáhlé 

a především nemají souvislý charakter. Jednotlivé informace jsou převážně náhodně obsaženy v pramenech 
různé provenience a granadským ženám žádný historik pozornost nevěnoval. Nemáme tedy k dispozici 
ženské biografické slovníky jako je například poslední díl as-Saḫāwīho Blyštivého světla. Rovněž Ibn ‛Abd al-
Malik a Ibn al-Abbār věnovali nasrovským ženám ve svých biografických slovnících minimální pozornost. 
Podrobnější informace jsou pouze k některým granadským královnám případně otrokyním, které porodily 
nasrovské prince. Básnířkám a literátkám byla věnována minimální pozornost. Určitou odlišnost 
představuje pramenný materiál dochovaný pro 15. století. Zde máme díky korpusu granadských listin i 
informace o jiných ženách než jen z nasrovského rodu. Doplněk k těmto arabským listinám pak představují 
dokumenty z kastilských (po pádu Granady) či aragonských (z dob existence Granadského emirátu) archivů. 
Z těch lze získat představu o majetkových a částečně i mocenských pozicích granadských princezen. O 
rodinných situacích granadských žen podávají zajímavé informace soupisy granadských konvertitů, z nichž 
lze vyvodit počet manželek či doprovodného personálu. Manželských smluv se dochovalo několik u Ibn al-
Ḫaṭṭāba, další z poloviny 14. století u Ibn al-Ḫaṭība a poslední z první třetiny 15. století v románském 
převodu. 
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hrály nasrovské princezny při vlivu na své manžely či panující bratry. Rovněž zdůraznila 

v souladu s předchozím výzkumem Rubiery Maty vysoký význam příbuzenství po matce 

a možnosti nobilitace dětí z těchto manželství právě díky příbuzenství ze strany matky.656 

Právě analýza těchto rodinných struktur a úlohy žen se věnuje tato studie, která je 

zaměřena na tři vzájemně propojené otázky: Jakou formou vystupovaly ženy v rámci 

granadské elity a politiky? Jaký charakter měla v pramenech doložená manželství 

nasrovských emírů a princů? Jaký účel a charakter měly sňatky nasrovských princezen 

mimo nasrovskou rodinu? Rozborem dochovaných pramenů se tak pokusím stanovit tezi o 

postavení přivdaných žen a nasrovských princezen v rámci granadské elity. 

Na rozdíl od jiných historických období andaluských dějin granadské ženy se 

objevují v rámci granadských elit a rodin převážně jako obraz Prorokovy manželky Ḫadīdǧy, 

spíše než tradiční podřízené bytosti známé z klasického islámu.657 Granadské ženy vlastnily 

rozsáhlé pozemkové majetky, představovaly stabilizační prvek v dědictví jednotlivých 

rodin, mohly pozdvihnout společenský status svého manžela,658 eventuálně i ovlivňovat 

nejvyšší patra granadské elity. Ani básnictví a literatura jim nezůstaly uzavřeny, zde to však 

záviselo na rozhodnutí a společenském rozhledu jejich otce.659  

Granadské ženy lze rozdělit do několika skupin na základě předem daných kritérií. 

Zcela základní je podle rodinné příslušnosti, tedy na nasrovské princezny, manželky sultánů 

a matky princů na jedné straně a ostatní na straně druhé. V rámci ostatních pak můžeme 

dále dělit na dvě podskupiny: rodinné příslušnice vysoce postavených Granaďanů a ostatní 

granadské ženy. O této druhé podskupině se prameny, převážně arabské či do románského 

jazyka převedené listiny, zmiňují pouze okrajově a to především k rokům před a po pádu 

Granady. Jiné arabsky psané prameny z granadského období si jich až na několik výjimek 
                                                 
656MARÍN, Manuela. Mujeres en al-Andalus. Madrid, 2000, s. 523 an.; s. 590-591. 
657 Blíže viz SHATZMILLER, Maya. Her Day in Court: Women’s Property Rights in Fifteenth-Century Granada. 

Cambridge, 2007. 
658 Viz např. Muslim at-Tinmalī, jehož sociální vzestup byl dovršen manželstvím s ženou z významné a vznešné 

granadské rodiny. IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. III, s. 330. 
659 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Awṣāf s. 111-112. 
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nevšímají. Druhým kritériem, jímž lze dělit na základě dochovaných pramenů granadské 

ženy, je jejich náboženský status: svobodné (muslimky), propuštěné (rūmīje – rovněž 

muslimky, ale podle Hernanda de Baeza s celoživotním stigmatem)660 či otrokyně. Vzhledem 

k faktu, že je nutné pracovat pouze s prameny, které máme, je první dělení vhodnější ke 

zpracování náhledu do nejvyšších pater granadské elity, protože pokud bych se držel 

druhého, v druhé skupině bychom měli pouze několik individuálních případů, navíc ještě 

s velmi slabou heuristickou základnou. 

Podobně jako se vyvíjely rodinné vztahy v rámci granadské elity, stejně tak se vyvíjel 

status ženy v rámci granadské společnosti. Celých více než dvě stě šedesát let dějin tomu 

poskytlo velice dlouhou dobu a specifické podmínky, které v tomto období panovaly v al-

Andalusu, pak prostor ke svéráznému vývoji. Při vzniku Granadského emirátu (rámcově 

ohraničeném vládou Muḥammada I.) se tak se ženami v rámci granadské elity setkáme 

pouze jako s  prvkem manželské a alianční politiky prvního nasrovského emíra. Svých dcer 

a dalších žen na různých stupních příbuznosti v rámci nasrovské rodiny využíval k navázání 

spojenectví a rovněž sloužily k odlišení společenského statutu, protože k manželským 

svazkům docházelo pouze v rámci určité společenské vrstvy tvořené rodinami z tradičních 

andaluských elit. V tomto případě je představovaly usedlé elity jednotlivých měst 

a městeček pozdně almohadského období a třetích ṭā’ifských království. S některými těmito 

rodinami uzavírali Naṣrovci manželské sňatky a získávali je ve svém boji o moc na svou 

stranu a jejich prostřednictvím je přetvářeli i v ranou nasrovskou panovnickou elitu. 

V dalším období vymezeném panováním Muḥammada II. a smrtí Jūsufa II. (přibližně 1273-

1392) pak je zcela patrné, že ženy si uchovaly postavení základního kamene spojeneckých 

vazeb s některými rodinami (v rámci tzv. muṣāhary). Takto byli manželstvími propojení 

                                                 
660 V některých pramenech se hovoří o tom, že některá žena byla rūmīja a že se to o ní vědělo. Vynikající 

znalec klepů a drbů z granadského období Hernando de Baeza hovořil o tom, že o těchto propuštěných 
ženách bylo celý život známo, z jakých poměrů pocházely. BAEZA, Hernando de. Las cosas s. 8.  
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granadští nejvyšší vezíři Ibn al-Maḥrūq, Riḍwān an-Naṣrī, Ibrāhīm Ibn ‛Abd al-Barr661 

a Muḥammad b. Ibrāhīm b. Abū al-Fatḥ b. Ibrāhīm b. Abū al-Fatḥ al-Fihrī.662 Tyto ženy, jimž 

jako jediným historie věnuje určitou marginální pozornost, se mohly určitým způsobem 

vzdělávat a věnovat se kulturní sféře. Napovídal by tomu příklad princezny Fāṭimy,663 dcery 

Muḥammada II., nebo dcery Muḥammada aṭ-Ṭanǧālī, který vedl Umm al-ḥasan k básnictví 

a širokým znalostem, jimiž byla připodobňována k Wallādě či dalším legendami opředeným 

ženám andaluské historické tradice.664 

Po smrti Jūsufa II. roku 1392 až do zániku Granadského emirátu roku 1492 se pak 

setkáme s častějšími a lépe zdokumentovanými případy zasahování žen do nejvyšších 

struktur granadské politiky, ať už svým vlivem na panujícího emíra v případě nasrovských 

princezen, nebo majetkovými a rodinnými vazbami doložitelnými díky dochovanému 

korpusu listin a svědeckých výpovědí. Právě tyto představují zcela jiný pohled na ženu, než 

jako na pouhý nástroj manželské politiky otců případně jiných relevantních mužských 

příbuzných. V těchto dokumentech vystupují ženy jako dědičky rodin a majitelky velkých 

usedlostí a jiných nemovitých majetků. Problém však může představovat zobecnění 

informací obsažených v těchto dokumentech. Kromě případů nasrovských princezen se 

totiž vyskytuje minimum žen, jejichž rodiny bychom v pravém slova smyslu mohli zařadit 

mezi granadskou politickou elitu. Ve větší míře totiž ženy, jež se vyskytují ve zmíněných 

dokumentech, pocházejí z řad obyvatel Granady či právních a soudních elit, ne však z 

palácového okruhu granadského emíra. Ojedinělé případy vyjádřené například dcerami 

z rodu al-Qabṣānī, Ibn as-Sarrāǧ a Ibn Maḥfūẓ nepředstavují reprezentativní vzorek pro 

vytvoření modelu chování granadské ženy v rámci politické elity.665 Je proto nezbytné 

pracovat s těmito daty jednotlivě a informace, které poskytují, nebrat jako představu 

                                                 
661 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 323-324. 
662 IBN ḤAĞAR AL-‛ASQALĀNĪ, Aḥmad. Ad-durar, vol. III, s. 302. 
663 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, 378. 
664 Ibidem, s. 430. 
665 PEINADO SANTAELLA, Rafael. Los Banú al-Qabšání, s. 323-324. 
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o fungování celé společnosti, ale spíše jako nahlédnutí na některé prvky fungování žen 

v rámci granadské elity. Tedy, že i na nižších úrovních společnosti docházelo k utvrzování 

rodinných a spojeneckých vazeb a majetkovým převodům z rukou jedné rodiny do rukou 

druhé. Případ rodiny al-Qabṣānī je pak dokladem toho, že ani existence manželství 

neznamenala záruku pro fungování spojenectví. 

 

5.1 Granadské princezny v rámci granadské politické elity 

 

 O roli granadských princezen a „královen“ se z pramenů příliš mnoho nedovíme. Ve 

13. století jsme schopni odlišit jeden význam – manželskou úlohu jednotlivých princezen. Již 

před vznikem emirátu docházelo v rámci nasrovské rodiny k uzavírání klasických arabských 

manželství. Manželkou prvního emíra tak byla jeho sestřenice z otcovy strany.666 Emír 

obdobně jako jeho otec používal své dcery k uzavírání sňatků se svými klanovými spojenci 

případně rodinnými příslušníky. Obě dcery Muḥammada I. tak byly provdány za členy rodu 

Ašqīlūla, ze kterého pocházela emírova matka, jiné nasrovské princezny zase byly dány za 

manželky mužům rodiny Ibn al-Mawl a možná i ar-Ramīmī.667 Z jedné dochované manželské 

smlouvy u Ibn al-Ḫaṭṭába lze usuzovat, že první granadský emír měl hlavní slovo v otázkách 

manželství veškerých nasrovských princezen, nejen svých potomků, ale rovněž i vnuček, 

dcer svých dcer.668 V dané smlouvě byl totiž právě emír tím, kdo chtěl provdat svou vnučku 

jinému vysoce postavenému ar-ra’īsovi. U Muḥammada II. Ibn al-Ḫaṭīb dodává, že pro 

všechny své dcery uzavřel dobrá manželství na jim odpovídající úrovni s muži z okruhu 

jejich blízkých příbuzných. 669 Těmito manžely „na úrovni“ byli ar-ra’īs Abū al-Haǧǧāǧ, který 

                                                 
666 IBN AL-ḤASAN AL-BUNNĀHĪ, Abū al-Ḥasan. Nuzha, s. 117. 
667 S touto možností přišla Bárbara Boloix Gallarado ve své disertační práci. BOLOIX GALLARDO, Bárbara. 

Muḥammad I, s. 283-284. 
668 EL-GHAILANI, Hasan. Edición y estudio del „Fasl al-jitáb“ de Abú Bakr Ibn Jattáb al-Mursí. Tesis doctoral inédita. 

Madrid, 1994, s. 322-324. 
669 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 559. 
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povstal proti svému švagrovi Muḥammadovi III., ar-ra’īs al-‛Arūs, jehož Muḥammad III. 

pověřil zabitím právě tohoto vzbouřence ar-ra’īse Abū al- Haǧǧāǧe Jūsuf670, a ar-ra’īs Malagy 

Abū Sa‛īd Faraǧ, manžel princezny Fāṭimy.671 

Otázka manželství byla velmi významná převážně po bouřlivých událostech let 1309-

1314, kdy to byla právě princezna Fāṭima, která přenesla dynastická právana svého syna 

Ismá‛īla.672 Představovala první skutečně mocnou ženu v rámci nejvyšších pater granadské 

elity. Narodila se Muḥammadovi II., skutečnému zakladateli Granadského emirátu, v jeho 

manželství s Nuzhou bt. Ḫālid. Svému manželovi ar-ra’īsu Abū Sa‛īdovi dala dva syny, 

budoucího emíra Ism‛āíla I. a Muḥammada, pozdějšího krátkodobého sultána al-Qā’im bi-

Amr Allāh v Andaraxu. Byla rovněž babičkou dvou dalších emírů Muḥammada IV. a Jūsufa I. 

Dožila se téměř devadesáti let, než roku 1349 skonala.673 Její význam spočíval především ve 

dvou rovinách. První v legitimování původu a posloupnosti tzv. druhé nasrovské dynastie, 

druhá ve vlivu, který vykonávala a měla na svého syna a dva vnuky Muḥammada IV. 

a Jūsufa I. Fāṭima byla s největší pravděpodobností tou osobou, která svým vlivem dosáhla 

nastoupení svého syna Ismá‛īla na trůn na úkor svého manžela proslaveného obsazením 

Ceuty. Synovi poskytla svým původem vznešenost hlavní linie nasrovského rodu, protože 

nároky nového emíra na titul amīr al-muslimīn nezakládal na osobě  jeho otce jako 

mužského příslušníka nasrovského rodu, nýbrž jako nejoblíbenějšího vnuka a syna dcery 

Muḥammada II. Fāṭimy. Především na tomto zákládě a až nepochopitelné adoraci postavy 

                                                 
670 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Ta’rīḫ, s. 292. 
671 Samotný Abū Sa‛īd Faraǧ měl za manželky dokonce dvě dcery Muḥammada II. IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. 

al-Iḥāṭa, vol. IV, s. 241-246.  
672 Např. Ibn al-QāḌī zdůrazňoval, že její syn byl vnukem Muḥammada II. přes matku. IBN AL-QĀḌĪ AL-

MIKNĀSĪ, Aḥmad. Durra, s. 304. Stejně zdůrazňuje Ibn al-Ḫaṭīb v biografii Muḥammada II. IBN AL-ḪAṬĪB, 
Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I., s. 559. 

673 RUBIERA MATA, María Jesús. La princesa Fátima bint al-Ahmar La María de Molina de la dinastía nazarí de 
Granada, Medievalismo VI (1996), s. 188-189. 
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princezny Fāṭimy674 stanovila arabistka María Jesús Rubiera Mata svou tezi o významu 

příbuznosti po matce v rámci nasrovské Granady.  

Ibn Ḫaldūn v muqaddimě sice uvádí, že ‛aṣabīja vymizela z oblastí al-Andalusu, 

nicméně věrný svému konceptu o zaznamenání všech forem tohoto jevu nezapomněl dodat, 

že v některých prvcích v nasrovské Granadě přetrvala. Především to vztahoval 

k samotnému období vzniku emirátu. Rubiera Mata toto přetrvání viděla rovněž v otázce 

manželských svazků. Na základě dvou spojení mezi jinými rody675 s nasrovskou dynastií se 

snažila dokázat, že „společenská solidarita (tj. ‛aṣabíja) granadských rodin nebyla založena pouze na 

jednostranném základě – příbuznosti po otci – podle vzoru arabských beduínů, avšak i z druhého 

hlediska, tedy že příbuznost po matce měla stejný význam jako příbuznost po otci.“676 Příbuznost po 

matce měla bezpochyby velký význam, protože vázala k sobě dvě rodiny a potomci z těchto 

svazků se mohli odvolávat na původ své matky (případy právě Ismā‛īla I., Jūsufa IV., 

Muḥammada XI. ad.). Jinou otázkou je, zda manželství s nasrovskou princeznou z hlavní 

panující rodinné větve povyšovalo společenský status v rámci nasrovské rodiny a dávalo do 

popředí jednotlivého nasrovského prince – manžela v nástupnické linii v rámci nasrovského 

rodu. Minimálně dva emíři, kromě uvedených případů, jsou v pramenech i v historiografii 

označováni za uzurpátory moci (Muḥammad VI. a Muḥammad IX.), přestože měli za 

manželky nasrovské princezny, dcery emírů a sestry panujícího emíra. U Muḥammada VI. 

došlo sňatkem se sestrou Jūsufa I. k povýšení jeho postavení v rámci členů nasrovské rodiny 

v palácové hierarchii, i když on sám se zmocnil moci násilím a politickými vraždami. U 

Muḥammada IX. však byl případ odlišný. Tento emír musel být povolán k moci právě z toho 

důvodu, že během vlády nedospělého Muḥammada VIII. byl on nejvýše postaveným 

                                                 
674 Titul amīra, dnešní ekvivalent pro princeznu, nebyl obecně používan pro nasrovské princezny. Titul, 

kterým se většinou honosily, byl as-sajjida al-ḥurra. Pokud bývaly manželkou nasrovského sultána, tento 
titul si uchovaly i nadále. 

675 Druhým spojením, kromě Fāṭimy a ar-ra’īse Abū Sa‛īda byl údajný svazek dcery Muḥammada VI. 
s Muḥammadem Ibn al-Mawl. 

676 RUBIERA MATA, María Jesús. El vínculo cognatico en al-Andalus, Actas del I congreso de historia de Andalucia. 
Córdoba, 1978, s. 121-124.  
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mužským členem rodiny, což mu právě zajistil sňatek s tetou z otcovy strany Muḥammada 

VIII., princeznou Umm al-Fatḥ. Podobným způsobem, sňatky svých dcer s jinými 

nasrovskými princi, pak samotný emír Muḥammad IX. jasně zdůrazňoval, který kandidát má 

být upřednostněn v nástupnické linii nasrovských emírů. Naṣrovské princezny tak nejenže 

dávaly vznešenější původ svým synům, činily to tak i ve vztahu ke se svým manželům.677 

 K samotnému životu princezny Fāṭimy však příliš mnoho pramenných informací 

nemáme. Ibn al-Ḫaṭīb ji nezahrnul jako samostatné heslo do svého biografického slovníku, 

pouze o ní hovořil v životopise jejího syna emíra Ismā‛īla I. Článek Rubiery Maty, který jí 

zasvětila, neobsahuje příliš mnoho skutečných informací o Fāṭimě, ale spíše událostí z doby 

jejího života. Přiznává jí na tomto základě velice významnou roli, o níž však můžeme reálně 

pouze spekulovat. Není zřejmé do jaké míry mohla ovlivňovat vládu za panování svého 

syna, či skutečně byla tou šedou eminencí jako mentorka svých dvou vnuků, Muḥammada 

IV. a Jūsufa I.  U druhého z nich je jako žena, která tahala za nitky, uvedena jeho matka 

Bihār a nikoliv Fāṭima.678 Na určitou úlohu, kterou hrála v granadské politice, by pouze 

ukazovalo to, že v jejím domě byl zavražděn nejvyšší vezír Muḥammad Ibn al-Maḥrūq.679 U 

Muḥammada IV. a Jūsufa I. je však uveden, a události z dob jejich života to potvrzují, jako 

mentor, vychovatel a uzurpátor panovnických pravomocí zmíněný Riḍwān an-Naṣrī.680 

Možné princeznino zapojení do vraždy Ibn al-Maḥrūqa je tak spíše spekulace španělské 

arabistky. Totéž lze říci i o spoluvládě s Riḍwānem během jeho ministrování Jūsufovi I.681 

Fāṭima v té době byla však nezpochybnitelnou první dámou Granady, na což by poukazoval 

fakt, že jí Ibn al-Ḫaṭīb složil verše po její smrti, což neučinil žádné jiné granadské princezně, 

                                                 
677 Další podrobnosti viz níže v oddíle věnujícímu se sňatkům v rámci nasrovské rodiny. 
678 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Ta’rīḫ, s. 304-305. 
679 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Ta’rīḫ, s. 297. 
680 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 507. 
681 RUBIERA MATA, María Jesús. La princesa, s. 188. Článek samotný obsahuje informací o Fátimě pomálu (ony 

jich ani prameny příliš nedávají). Je z něj však zcela patrný jeden aspekt, a to adorace Fátimy španělskou 
arabistkou. Ta jí přisuzuje pomalu největší význam ze všech osob na nasrovském dvoře a činí ji 
zodpovědnou nejen za nastolení syna a dvou vnuků, ale i za výstavbu Alhambry za vlády Júsufa I.  
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kterých za svůj život poznal bezpočet. Princezna Fāṭima rovněž na nasrovském dvoře 

musela i po celou první polovinu 14. stoleí reprezentovat určitou kontinuitu a až do své 

smrti představovala určité připomenutí dob od časů jejího dědečka, prvního nasrovského 

emíra. 682  

 Ve stejné době, první polovině 14. století se v pramenech objevuje několik 

propuštěných křesťanských otrokyní, které bývají nepřesně nazývány jako granadské 

královny či manželky granadských emírů. Jde především o dvě souložnice emíra Ismā‛īla I., 

matky jeho synů a dcer, rūmīje ‛Alwu a Bihār. Zdá se, že na rozdíl od jiných případů, kdy 

emír pojal otrokyni několik let po smrti své manželky (např. Muḥammad II., asi 

i Muḥammad V. a Jūsuf II.), obě uléhaly s emírem ve stejném čase a musela mezi nimi 

panovat určitá rivalita, jak by nasvědčovala situace, které využil Riḍwān po zavraždění 

Muḥammada IV., kdy vybral novým panovníkem Jūsufa I., jediného syna Ismā‛īla I. 

a Bihār.683 Ani jedna z nich se nestala emírovou manželkou, u Bihār se uvádí, že byla umm al-

walad (matkou emírova syna) a ‛Alwa umm bikrihi (matkou jeho prvorozeného syna).684 

‛Alwa byla v určitý moment emírem opuštěna a zemřela za vlády svého nevlastního syna 

Jūsufa I.685 U Bihār se setkáme s funkcí, kterou vykonávaly granadské princezny v rámci 

nasrovské elity. Bylo jí zastupování emíra, pokud byl zdravotně či jinak indisponován, 

a přijímání či starost o významné hosty. V této rovině o ní hovořil proslulý cestovatel Ibn 

Baṭṭūṭa při zmínce své návštěvy Granady: „Počas mojho pobytu bol tu sultánom Abú-l-Hadždžádž 

Júsuf z dynastie Naṣrovcov, lenže bol práve chorý a tak som ho nemohol navštíviť. Zato však jeho 

matka, pobožná a ctnostná žena, mi poslalala zlaté dináre, ktoré mi prišli veľmi vhod.“686  

                                                 
682 K její osobě IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. I, s. 386-387. 
683 Riḍwān záměrně přeskočil mladšího sourozence ze spojení Ismā‛īla I. s ‛Alwou a uchýlil se k Jūsufovi I., 

jedinému synovi Bihār. 
684 Pro Bihār viz IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. IV, s. 319. ‛Alwa viz IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-

Iḥāṭa, vol. I, s. 538. 
685 Ibidem. 
686 IBN BATTÚTA, Muḥammad Ibn Abd Allāh. Cesty po Afrike, Ázii e Európe v rokoch, 1325 – 1354. Bratislava, 2009, 

s. 359. Touto matkou byla souložnice Ismmācíla I. jménem Bihār. K manželkám tohoto emíra a jejich 
potomkům IBN AL-ḤASAN AL-BUNNĀHĪ, Abū al-Ḥasan. Nuzha, s. 132. 
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 Značná úloha bývá dávána Marjam, velmi plodné ženě a matce druhorozeného syna 

Jūsufa I. Ismā‛īla II., jeho bratra Qajse a mnoha dcer, která byla společně s budoucím emírem 

Muḥammadem VI.687 označována za jednoho z původců komplotu a povstání roku 1359 proti 

ḥāǧibu Riḍwānovi a nevlastnímu synovi Muḥammadu V. Určitou roli v tom mohly hrát 

i osobní antipatie vůči nestorovi nasrovské politiky, který po zavraždění Jūsufa I. ignoroval 

jeho přání, aby se emírem stal Ismācīl a potřetí v historii rozhodl o tom, kdo bude vládnout 

v Granadě. Ibn al-Ḫaṭīb zobrazil její roli následovně: „Stalo se, že když se dostal (Muḥammad 

V.) k moci, přinutil setrvat svého bratra Ismácíla v jednom z paláců jeho otce nedaleko od jeho 

vlastního, v pohodlném životě s vysokou rentou. Nechal v němž žít Ismā‛īlovu matku a jeho vlastní 

sestry. Tato žena se v den vraždy svého manžela zmocnila ohromného pokladu, který patřil do 

sultánského majetku, jenž se nacházel v její komnatě. Jeho prostřednictvím se vydala na cestu intrik 

ve prospěch svého syna Ismácíla. Začala často navštěvovat svou dceru, kterou její otec provdal za 

bratrance ar-ra’īse Abū ‛Abd Allāha.“688 Jde tedy o první ženu v dějinách nasrovské Granady, 

o níž s určitostí víme, že svým vystupováním ovlivnila situaci v Alhambře. Jistotu nám dává 

i samotný Ibn al-Ḫaṭīb, který jasně ve svých kronikách rád označoval a haněl každého 

v tomto období, kdo nějakým způsobem ublížil jemu a jeho panovníkovi a svrhl je roku 1359 

z trůnu. 

 Teprve v 15. století se objevují nasrovské princezny a manželky emírů pravidelně 

jako intrikánky a představují ženy v pozadí, jak je popisují populární orientální pohádkové 

příběhy. Emíři Muḥammad VII., Jūsuf III. a Muḥammad IX. dávali značnou váhu hlasu 

princezny Umm al-Fatḥ, sestry prvních dvou a manželky posledně jmenovaného.689 Emír 

Jūsuf III. pak v několika básních ve svém dīwānu hovoří o tom, jaký význam pro něho měly 

ženy z jeho okolí, a o citových otřesech, které pociťoval při tragických rodinných 

událostech. Skutečnou nejzářivější perlu, použijeme-li oblíbený výraz dobových arabsky 

                                                 
687 Muḥammad VI. měl za manželku jednu z jejích dcer. 
688 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 145. 
689 Umm al-Fatḥ byla vlastní sestrou emíra Júsufa III., s Muḥammadem VII. měla společného pouze otce. IBN 

‛ĀṢIM AL-ĠARNĀṬĪ, Abū Jaḥjā. Ğanna, vol. III, s. 75. 
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píšících autorů, s ohledem na vliv manželek, ale vůbec na úpadek panovnické moci, pak 

představoval emír Muḥammad IX. Minimálně tři ženy na něj měly v životě značný vliv. 

První manželka princezna Umm al-Fatḥ bt. Jūsuf II., jeho druhá manželka Ẓahr ar-Rijāḍ bt. 

Mufarriǧ a  ještě jeho sestra Fāṭima bt. Naṣr. Umm al-Fatḥ byla dcera emíra Jūsufa II., vlastní 

sestrou sultána Jūsufa III. a po otci i sestrou emíra Muḥammada VII. Její otec Jūsuf II. ji 

nechal provdat za Muḥammada IX., který byl jejím bratrancem z otcovy strany, syna jeho  

bratra Naṣra. S největší pravděpodobností manželství skončilo  bezdětné, protože nemáme 

žádné informace o potomcích z tohoto spojení. Ibn ‛Āṣim uvádí, že jak oba princeznini 

bratři, tak její manžel hodně dbali jejího úsudku, vážili si jí a poslouchali její rady 

v důležitých rozhodnutích. Byla silného charakteru, zbožná, přátelská a odměňovala ty, 

kteří si to zasloužili. Její slovo mělo vážnost mezi granadskou elitou a zřejmě hovořila i do 

jmenování lidí na význačné posty. Z Ibn ‛Āṣima vyplývá, že zemřela někdy před nástupem 

svého manžela na trůn roku 1419.690 Na počest této své první manželky také mohl dát své 

první dceři z manželství se Ẓahr ar-Rijāḍ jméno Umm al-Fatḥ. To už však prameny 

podloženo není a mohlo se jednat pouze o granadskou rodinnou tradici. 

Tentýž vliv na něho měla sestra Fāṭima.691 Ta byla provdána za svého bratrance 

z otcovy strany prince Aḥmada, s kterým měla syna Jūsufa, pozdějšího emíra 

Jūsufa V. Muḥammad IX. si své sestry velice vážil, dal na její úsudek a stejně tak si oblíbil 

jejího syna Júsufa. Vztahy mezi nimi byly nejlepší, „jaké mohou být mezi strýcem z matčiny 

strany a jeho synovcem“.692 Princezna Fāṭima udržovala částečně zahraniční korespondenci 

a zřejmě byla po smrti manželky Muḥammada IX. Ẓahr ar-Rijāḍ na nasrovském dvoře ženou 

číslo jedna. Na její radu Muḥammad IX. odvolal jejího syna z Granady a později ho jmenoval 

                                                 
690 IBN ‛ĀṢIM AL-ĠARNĀṬĪ, Abū Jaḥjā. Ğanna, vol. III. s. 76-78. 
691 Ibidem, vol. I, s. 304. 
692 Ibidem, s. 75. 
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pánem Almeríe. Po svém otci, princi Naṣrovi, vlastnila velmi výnosný nemovitý majetek na 

předměstí al-Faḫḫārīn.693 O jejích posledních dnech informace v pramenech však schází.694 

Druhá manželka Muḥammada IX. Ẓahr ar-Rijāḍ se pak v pramenech vyskytla během 

převratu v roce 1419, kdy navzdory závazku svého manžela nechala zavraždit zajatého 

prvního ministra Jāmina.695 Jak značná musela být úloha žen na dvoře Muḥammada IX. 

nepřímo dokládá doba, kdy chod nasrovského rodu v druhé polovině 15. století řídila 

princezna ‛Ā’iša, jedna z emírových dcer a manželka sultána ‛Alīho. Tato nasrovská 

princezna musela získat představu o tom, jakým způsobem se ženy pohybují na nasrovském 

dvoře a jakou nezávislostí jednání se může nasrovská princezna vyznačovat, právě za vlády 

svého otce. 

Zajímavou úlohu na nasrovském dvoře pak zastávala matka emíra Muḥammada VIII. 

princezna Umm al-Fatḥ. Vykonávala některé regentské funkce za svého nedospělého 

a nezkušeného syna. Řešila za něho část vládních záležitostí a vedla samostatnou 

korespondenci s aragonskou královnou. Ta právě princeznu Umm al-Fatḥ považovala za 

svůj legitimní protějšek, na něž se obracela se žádostmi o vyřešení obtíží, do nichž se na 

granadském území dostali poddaní Aragonské koruny.696 

Nejvíce podrobností k životu a úloze nasrovských princezen v Alhambře a jejich 

hospodářským poměrům přinášejí prameny k posledním dvěma generacím nasrovských 

princezen, v kastilských pramenech označovaných jako maurské královny („reinas moras“). 

Měly značný vliv jak na vnitřní, tak na vnější politiku emirátu, vlastnily rozsáhlé nemovité 

                                                 
693 SECO DE LUCENA, Luis. Documentos árabes granadinos: II. Documentos de las Comendadoras de Santiago 

(1er grupo), al-Andalus 9/1 (1944), s. 132-138. 
694 CHAROUITI HASNAOUI, Milouda. La intervención de la mujer en la vida política granadina durante la 

primera mitad del siglo XV, in Francisco Toro Ceballos – José Rodríguez Molina, (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, s. 323-334. 
695 SECO DE LUCENA, Luis. Nuevas, s. 394-395. 
696 SALICRÚ I LLUCH, Roser. La corona de Aragón y los nazaritas en el segundo reinado de Muhamad el 

Pequeño  (1427-1429). Pedro Segura Artero (ed.) Actas del Congreso „la frontera oriental nazarí como sujeto 

histórico (s. XIII-XVI)“, Lorca-Vera, 22 a 24 de noviembre de 1994. Almería, 1997, doc. 1, s. 208. Korespondenci vedla 
rovněž se Ẓahr ar-Rijāḍ. SALICRÚ I LLUCH, Roser (ed.). Documents, doc. 217, s. 260. 
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majetky a v některých případech i celé vesnice. Jejich postavení však stále mohl nějakým 

způsobem omezovat vládnoucí emír. Hernando de Baeza například uvádí, že princezna ‛Ā’iša 

se nemohla přestěhovat a pohybovat po Alhambře bez svolení svého manžela.697 

Muḥammad XII. se choval vůči Ṯurajje, která měla otce svých synů emíra ‛Alīho omotaného 

kolem prstu, více než odměřeně. Hernando de Baeza uvádí, že ji pokládal za lehkou ženu, 

a tak nepřekvapí, že konec granadské války strávila mimo území emirátu.698 Každá princezna 

tak představovala specifický případ a nelze tak generalizovat a je nutné pohlížet na každou 

granadskou princeznu či matku emírova syna zvlášť. Nicméně v dlouhodobém vývoji do 

zániku emirátu lze jasně identifikovat změnu v úloze ženy od pouhého nástroje 

granadských emírů k samostatně uvažujícímu a pletichařícímu prvku granadské politické 

elity. 

 Nejmladší mezi maurskými královnami bezpochyby byla manželka Muhammada XI. 

Umm al-Fatḥ bt. Muḥammad X. Zatímco matce posledního granadského emíra a snaze zjistit 

její skutečné jméno a roli byla věnována značná pozornost mezi historiky i arabisty, 

manželka posledního emíra stále zůstávala zahalena rouškou tajemství. Částečně jsem se 

dotkl její osoby ve své předchozí knize při charakterizaci rodiny Mufarriǧ a ve stejné době 

se jí rovněž věnoval historik Miguel Jimenéz Puertas jak po stránce odborné tak fiktivní.699 

Oba dva jsme na základě odlišných tezí a pramenů došli k závěru, že s největší 

pravděpodobností nešlo o dceru ‛Alīho al-‛Attāra, třebaže Miguel Jimenéz Puertas ještě ani 

toto nezavrhuje. V následujících letech po napsání mé diplomové práce a její přípravě 

k publikaci jsem však objevil některé nové sktuečnosti, které potvrzují mojí teorii o tom, že 

šlo o dceru Muḥammada X. z jeho manželství s ženou z rodiny Mufarriǧ. Rovněž můžeme 

určit na základě velmi přesvědčivých argumentů její skutečné jméno. Nebudu zde opakovat 

své teze o příbuzenství emírovy manželky s rodinou Mufarriǧ, budu s tím pracovat jako 

                                                 
697 BAEZA, Hernando de. Las cosas, s. 8. 
698 LÓPEZ DE COCA, José Enrique. The making of Isabel de Solis, in Medieval Spain: Culture, Conflict and Coexistence: 

Studies in Honour of Angus MacKay. Ed. Roger Collins and Anthony Goodman. Basingstoke, 2002, s. 230-233. 
699 JIMENEZ PUERTAS, Miguel. Linajes, s. 205-214. 



 205 

s historiografickým faktem dokud, podobně jako doufá Miguel Jiménez Puertas, se neobjeví 

nějaký nový dokument, který by prokázal opak. 

 Pramenem, který by mohl potvrdit to, že šlo skutečně o dceru Muḥammada X. a dát 

nám její jméno, je dokument ze 3. února 1493 dochovaný v románském převodu z arabštiny. 

Jak je obecně známo, křesťanské prameny obecně nazývaly všechny maurské královny jako 

„reinas moras“ a obecně jimi vždy mínily matku a manželku Muḥammada XI. a v některých 

případech stále žijící manželku emíra Sa‛da. Tyto „maurské královny“, jak jsem již zmínil 

u matky posledního emíra, vlastnily rozsáhlé nemovité majetky, které se zřejmě předávaly 

v nasrovské rodině z princezny na princeznu,700 tj. jejich vlastnictví bylo vázáno na ženské 

rodinné příslušnice nasrovské dynastie.701 Právě jednen z těchto nemovitých majetků, 

vesnice Dur v pohoří nedaleko od Granady, získal od granadského emíra darem Andrés 

Calderón, jeden z nejmocnějších a rovněž nejbohatších kastilských nově příchozích 

šlechticů. Samotnému darování vesnice však předcházel její prodej emírovi dvěma 

nasrovskými princeznami Fāṭimou a Umm al-Fatḥ prostřednictvím jejich wakīla, již výše 

zmíněného Muḥammada Muqātila. Editor obou listin Rafael Peinado označil obě princezny 

za dcery Muḥammada IX.702 Samotný dokument však nic takového neříká, naopak obě 

princezny v původu odlišuje. Dceru Muḥammada IX. můžeme jasně identifikovat 

v princezně Fāṭimě, sestře matky Muḥammada XI. Nicméně identifikace druhé princezny 

s dcerou Muḥammada IX. je však pochybná. V listině se totiž výslovně uvádí: „la onrada 

e venturosa Omal Fathe (tj. Umm al-Fatḥ), hija del señor rey mandador de los moros Abi Avdili 

                                                 
700 V kastilské terminologii z královny na královnu. 
701 Na obecné vlastnictví nasrovských princezen by poukazoval dokument z roku 1497, ve kterém se žijící 

princezna Aiša, manželka emíra Sacda, domáhala navrácení nemovitých majetků v oblasti Motrilu, jichž se 
zmocnil kastilský šlechtic po odchodu nasrovských princezen s emírem roku 1493 s poukazem, že na 
bývalém území Granadského emirátu již nežijí žádné další nasrovské princezny (královny). Právě tento fakt 
se princezna pokusila napadnout s poukázáním, že stále ještě žije a z hlediska vydaných nařízení katolických 
manželů má na tento majetek nárok. Archivo General de Simancas, Registro General de Sello, LEG, 
149702,295. 

702 Chybně v rámci tehdy platné teorii o nasrovských panovnících v první polovině 15. století je označuje za 
dcery Muḥammada X. el Cojo, nicméně jasně uvádí, že se jednalo o panovníka, kterého současná 
historiografie identifikuje jako Muḥammada IX. al-Ajsara. 
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Mahomad Almanco Ebilach, hijo que fue de los reyes nuestros señores antepasados, que fueron sus 

ditados Alnacirín.“703 Podstatné v této větě je, že byla dcerou Abū Abd Allāha Muḥammada al-

Mansūr bi-Alláh. Tímto laqabem se v nasrovských dějinách pyšnil pouze jeden jediný 

panovník, a tím byl Muḥammad X. b. Muḥammad VIII. b. Jūsuf III.704 Pokud použijeme slova 

Hernanda de Baeza, šlo o dceru krále, kterého jeho otec podřezal. 

 Tím se v pramenech objevuje žijící princezna Umm al-Fatḥ, která byla dcerou 

Muḥammada X. a mohla se tedy v souladu s líčením Hernanda de Baeza stát manželkou 

Muḥammada XI. Skutečnost, že se jednalo o tuto princeznu, potvrzuje i osoba Muḥammada 

al-Muqātila, který je v mnohých dokumentech zmiňován jako majordom (wakīl) 

granadských královen – matky Muḥammada XI. (‛Ā’iša), její sestry (Fāṭima), dále manželky 

Muḥammada XI. a jeho sestry (‛Ā’iša).705 

 Vzhledem k roli, kterou hrála královna matka ‛Ā’iša, lze s větší jistotou prohlásit, že 

ona vybrala právě tuto granadskou princeznu jako manželku svému nejstaršímu synovi, jak 

z důvodů mocenských pořádků v rámci granadské elity, tak uzavřenosti manželských 

sňatků, k níž víceméně dospěla nasrovská rodina v 15. století. Z pramenů je také jasné, že 

princezna Umm al-Fatḥ měla značný vliv na svého manžela, což mohlo být rovněž jedním 

z důvodů její volby a musela své dětství strávit v domácnosti své tety.706 Jejím 

prostřednictvím tak mohl být slabý mladý emír ještě více ovládán matkou a dalšími lidmi. 

 Princezna zemřela v roce 1493 v Andaraxu a byla pohřbena v Mondújaru, kam nechal 

její manžel po pádu Granady převést ostatky svých předků. Ve své závěti odkázala značně 

                                                 
703 PEINADO SANTAELLA, Rafael Gerardo. Una propiedad latifundista en el reino de Granada: La Hacienda del 

corregidor Andrés Calderón (1492-1500), in Rafael G. Peinado Santaella. Aristócratas nazaríes y principales 

castellanos. Málaga, 2008, s. 190. Záměrně necháno v originálním znění. 
704 Dokladem je dochovaná mince z této doby MEDINA GÓMEZ, Antonio. Monedas hispano-musulmanas. Toledo, 

1992, s. 515. 
705 Viz např. SALVÁ, Miguel – SAINZ DE BARANDA, Pedro (eds.). Colección de documentos inéditos para la historia de 

Espaňa. Madrid, 1846, Tomo VIII, s. 460-461. Santiago Simon, Emilio de: Algo mas sobre la sultana  madre de 
Boabdil, in Homenaje al prof. Darío Cabanelas Rodríguez con motivo de su LXX aniversario. Granada 1987, s. 491–
496.  

706 Dokládají to jak svědecké výpovědi z jejího pohřbu, tak i Hernando de Zafra ve své korespondenci 
katolickým manželům. 
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velký majetek jako dobročinnou nadaci tamní mešitě, tamnímu faqīhovi a lidem, kteří se 

měli o ně starat.707 O jejím pohřbu se dochovalo značné množství svědectví, která rovněž 

dokládají, jako významnou roli hrála v životě svého manžela. 

 Nejstarší, a zcela přehlížená mezi „maurskými královnami“ podle Cisnerosova 

soupisu, byla vdova po emíru Sa‛dovi Axa Murchillu („Reina Axa“). O této „granadské 

královně“ nemáme mnoho informací. Víme, že byla manželkou, avšak není jasné, zda byla 

matkou všech jeho čtyř dětí (princové ‛Alī, Muḥammad, Jūsuf a princezna ‛Ā’iša). Podle 

jednoho ze tří tradičních jmen používaných v nasrovské rodině se mohlo jednat 

o nasrovskou princeznu, přímý pramenný doklad o tom však není. Z doby po pádu Granady 

prameny uvádějí, že vlastnila ve městě „dvůr a prádelnu, která prý patří královně Morchille“.708 

Zůstala na bývalém území emirátu i po pádu Granady a snažila se reklamovat svá práva na 

nemovitý majetek na pobřeží Středozemního moře, který náležel právě granadským 

královnám, a po odchodu či skonu výše zmíněných dam byl pokládán za propadnutý.709 

 

5.2 Další ženy na nasrovském dvoře 

    

 O dalších ženách, které mohly mít nějaký vliv nebo se účastnit života grandské elity, 

nemáme příliš mnoho informací. Pokud jimi disponujeme, pocházejí spíše retrospektivně 

z ponasrovského období, případně z dávných arabských listin převedených do románského 

jazyka. Jsou doloženy komorné granadských královen, které pocházely ze svobodných 

muslimských žen.710 Otrokyně se pak staraly o chod domácnosti jednotlivých nasrovských 

                                                 
707 ALBARRACÍN NAVARRO, Joaquina. Un documento granadino sobre los bienes de la mujer de Boabdil en 

Mondújar, Actas del 1 Congreso de Historia de Andalucía. Diciembre, 1976. Andalucía Medieval. Córdoba, 1978, Tomo 
II, s. 343, 347. 

708 PEINADO SANTELLA, Rafael. El patrimonio real nazarí y la exquisitez defraudatoria de los "principales" 
castellanos, in Rafael G. Peinado Santaella. Aristócratas nazaríes y principales castellanos. Malaga, 2008, s. 222. 

709 Archivo General de Simancas, Registro General de Sello, LEG, 149702, 295. 
710 LADERO QUESADA, Miguel Angel. Nóminas, s. 164. 
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princezen nebo byly jejich služebnými.711 Do sultánské domácnosti se pak ženy dostávaly 

jako podíl na kořisti a stávaly se členkami domacnosti vládnoucí královny. Tak se do 

Alhambry dostala i Ṯurajja, pozdější druhá manželka emíra Alího. Díky její osobě máme 

i informaci o existenci skupiny dvorních dam královny.712 

 O manželkách jednotlivých granadských vezírů, členů dvora a vojenských velitelů 

pak nemáme téměř žádné informace. Tento fakt však nemusí sám o sobě znamenat, že jejich 

postavení nebylo významné nebo nebyly využívány v rámci určitých klanových vztahů. 

Nasvědčovaly by tomu dochované listiny, které hovoří o obchodech, jež mezi sebou 

prostřednictvím svých manželek dělali granadští qá’idové, kteří patřili do širšího okruhu 

granadského emíra.713 V dokumentu z roku 770 (1368-69) převedeném roku 1532 do 

románského jazyka se setkáme s tím, že manželka jistého qā’ida „Caadatiho“, králova 

služebníka, byla služebnou/dvorní dámou Bihār.714 Bihār lze bez jakýchkoliv pochybností 

ztotožnit s matkou Jūsufa I., původem křesťanskou otrokyní, jejíž jméno uvádí al-Bunnāhī.715 

Podrobnější informace, kromě uvedení manželského sňatku, však o těchto palácových 

dámách prameny neposkytují. 

 

 

5.3 Charakter manželských svazků a jiných spojení se ženami v rámci nasrovského rodu 

    

 Oproti předchozím obdobím al-andaluské historie dochovaný pramenný korpus 

poskytuje zevrubnou možnost studovat charakter manželských svazků nasrovských emírů a 

dalších princů. Lze tak stanovit jejich charakter a roli, kterou v nich hrály nasrovské 

                                                 
711 Ibidem, s. 164 
712 BAEZA, Hernando de. Las cosas, s. 7. 
713 SECO DE LUCENA, Luis (ed.). Documentos, doc. 44b, s. 82-83. 
714 „...del alcaide noble, conplido, privado Caadati, syervo del Rey, renonbrelo Dios Altisimo, del vendedor en el nombre de 

su muger Yqbil, syerva de la horra, engradescida, ensalcada, linpia Bihar y en el nombre de su hija del y della 

Bedre...“ÁLVAREZ DE MORALES, Camilo – JIMÉNEZ, ALARCÓN, Margarita. Pleitos de agua, s. 69. 
715 IBN AL-ḤASAN AL-BUNNĀHĪ, Abū al-Ḥasan. Nuzha, s. 132. 
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princezny a jiné ženy. Rovněž je možné ukázat na určité preference a charakteristické rysy 

sňatkové politiky nasrovské dynastie. Výchozím pro studium bude korpus partnerských 

svazků uvedených v tabulce. Zmíněni jsou granadští emíři716 a princové, kteří měli za 

manželky dcery případně sestry emírů.    

 

Tabulka 1 Manželky granadských sultánů a dalších významných Naṣrovců, případně ženy, 

které porodily sultánovi prince, a jejichž synové se stali granadskými emíry nebo měli za 

manželku nasrovskou princeznu z vládnoucí větve rodiny. 

 Jméno Naṣrovce Charakter 

manželství/partnerské

ho vztahu 

Jméno manželky 

1. Jūsuf al-Aḥmar klanový Fāṭima bt. ‛Alīl Ibn Ašqīlūla 

2. Muḥammad I.  1. rodinný/bint ‛amm 

2. ?? 

‛Ā’iša bt. Muḥammad b. Jūsuf 

??717 

3. Muḥammad II.  1. klanový 

2. otrokyně 

Nuzha b. Ḫālid 

Šams ad-Duhā 

4. Muḥammad III. manželka ani potomci 

nedoloženi 

 

5. Naṣr manželka ani potomci 

nedoloženi 

 

6. ar-ra’īs Abū Sa‛īd 

Faraǧ 

1. rodinný/bint ‛amm 

2. rodinný 

Lubāb al-Mulk? bt. Muḥammad I. 

Fāṭima bt. Muḥammad II. 

7. Ismā‛īl I. 1. otrokyně 

2. otrokyně  

‛Alwa 

Bihār 

                                                 
716 Včetně otce Muḥammada I., který emírem nebyl. Poznámky k osobám v tabulce jsou jen tam, kde nejde o 

obecně známou informaci. 
717 Doložena díky manželství dvou Ašqīlūlů s dcerami Muḥammada I. 
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8. Muḥammad IV. manželka ani potomci 

nedoloženi 

 

9. Jūsuf I. 1. manželka718 

2. otrokyně 

Buṯajna 

Marjam 

10. ar-ra’īs ‛Alī b. ‛Alī  1. rodinný Marjam/Fāṭima bt. Ismā‛īl I.719 

11. Muḥammad V.  rodinný/bint ‛amm 720 dcera Ismā‛īla b. Ismā‛īl I.  

12. Ismā‛īl II. rodinný/bint ‛amm721 dcera Ismā‛īla b. Ismā‛īl I. 

13. Muḥammad VI. rodinný dcera emíra Jūsufa I. a Marjam 

14. Jūsuf II.722 1. klanový 

2. ?? 

dcera qā’ida Ḫālida 

matka Muḥammada VII.723 

15. Muḥammad VII. ?? ??724 

16. Jūsuf III. 1. klanový 

2. rodinný? 

dcera Mufarriǧe 

Umm al-Fatḥ 

17. Muḥammad IX. al-

Ajsar 

1. rodinný/bint ‛amm 

2. klanový 

3. otrokyně725  

Umm al-Fatḥ bt. Jūsuf II. 

Ẓahr ar-Rijāḍ 

neznámá 

18. Jūsuf IV. klanový dcera Riḍwāna Banniġaše  

19. Jūsuf V.  Nedoložena  

20. princ Aḥmad rodinný/bint ‛amm Fāṭima bt. Naṣr bt. Jūsuf II. 

21. Ismā‛īl III. ?? „Mic Macot“ 

                                                 
718 RUBIERA MATA, María Jesús. Ibn al-Yayyáb, s. 146. Původem s největší pravděpodobností otrokyně. 
719 Smlouva o manželství viz IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Kunnāsa, s. 55-56.  
720 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Nufāḍa, s. 19, s. 113-114. 
721 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Nufāḍa, s. 113-114. 
722 Jūsuf II. měl děti minimálně se dvěma ženami. S druhou  měl jistě syna Muḥammada VII. a s první Jūsufa III. 

a Umm al-Fatḥ. IBN ‛ĀṢIM AL-ĠARNĀṬĪ, Abū Jaḥjā. Ğanna, vol.  III, s. 75. 
723 IBN FARKŪN, Abū al-Ḥusajn. Maẓhar, s. 9. 
724 Existenci jakési manželky/matky dětí dokládají pramenné zmínky, podle nichž byli po smrti/vraždě emíra 

Muḥammada VII. zlikvidováni jeho synové. 
725 SALICRÚ I LLUCH, Roser (ed.). Documents, doc. 207, s. 251. 



 211 

22. Muḥammad X. 1. rodinný 

2. klanový 

Umm al-Fatḥ 

žena z rodiny Mufarriǧ 

23. Sa‛d726 ?? 

 

„Axa Murchilla“ 

24. Abū al-Ḥasan ‛Alī 1. rodinný 

2. otrokyně 

‛Ā’iša 

Ṯurajja 

25. Muḥammad XI.  rodinný Umm al-Fatḥ 

26. Muḥammad b. Sa‛d klanový Esqulia an-Najjāra 

27. ar-ra’īs Abū al-

Haǧǧāǧ Júsuf 

1. rodinný dcera Muḥammada II. 

28. ar-ra’īs Muḥammad 

b. ‛Alī al-‛Arūs 

1. rodinný dcera Muḥammada II. 

29. Muḥammad VIII. 1.?? ?? 

    

        

    

VysvětlVysvětlVysvětlVysvětlivky: ivky: ivky: ivky:     

Rodinný svazekRodinný svazekRodinný svazekRodinný svazek - manželství v rámci celé nasrovské rodiny v mužské příbuznosti. V rámci 

této kategorie je ještě brán ohled na klasické arabské manželství s dcerou strýce z otcovy 

strany (rodinný/bint camm). 

Klanový svazekKlanový svazekKlanový svazekKlanový svazek - spojení s nějakou význačnou rodinou andaluských či granadských elit 

(staroandaluských městských, politických, vojenských či právních).  

                                                 
726 Rozpětí narození dětí emíra Sa‛da (přinejmenším 1437-1450) a to, že „Axa Murchilla“ není zmíněna 

v pramenech jako matka emírů Abū al-Ḥasana a Muḥammada XI., ale pouze jako žena Abū Naṣra Sa‛da by 
nasvědčovalo tomu, že měl ještě jinou manželku. 
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OtrokyněOtrokyněOtrokyněOtrokyně - spojení mezi Naṣrovcem a otrokyní nebo rúmíjou, z kterého vzešli potomci. 

NedoloženaNedoloženaNedoloženaNedoložena – v pramenech nejsou doklady o tom, že by emír byl ženat nebo měl potomstvo 

s otrokyní. 

?? – emír měl potomky případně manželku, z pramenů však nelze určit její původ. 

 

 U 29 nasrovských mužských příslušníků tak bylo celkem identifikováno celkem 36 

partnerských spojení, čtyři princové nemají doložené žádné. Dohromady tedy 40 případů, 

které budou v následujícím analýze představovat 100 %. Z  36 doložených svazků pak sedm 

z nich představovaly otrokyně a dalších šest nelze buď částečně nebo zcela identifikovat. 

Rodinné spojení se vyskytovalo v patnácti případech, ze kterých bylo šest svazků se 

sestřenicí z otcovy strany (bint ‛amm). Celkem osmkrát se vyskytoval klanový sňatek. 

Manželka či souložnice nebyla doložena ve čtyřech případech a v šesti případech manželka, 

o které sice víme, že byla, ale nemůžeme ji identifikovat. 

 

Manželství Nasrovců:Manželství Nasrovců:Manželství Nasrovců:Manželství Nasrovců:    

Otrokyně 7 

Rodinné spojení 15 

Z toho bint ‛amm  6 

Klanový sňatek 8 

Nelze identifkovat 6 

Nedoložena 4 

 

Rodinná spojení představují případy 2/1, 6/1, 6/2, 10, 11, 12 13, 16/2, 17/1, 20, 22/1, 24/1, 

25, 27, 28 (tedy 41,67 % ze 36 nebo 37,5 % ze 40) a z nich byl svazek se sestřenicí 2/1, 6/1, 11, 

12, 17/1 a 20 (tedy 16,67 % z 36 nebo 15 % z 40 a z 15 rodinných sňatků pak 40 %). Klanový 

sňatek je zastoupen případy 1, 3/1, 14/1, 16/1, 17/2, 18, 22/2 a 26 (22,22 % z 36 či 20 % z 40). 
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Otrokyně reprezentují spojení 3/2, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 24/2, 17/3 (19,44 % z 36 či 17, 5 % z 32). 

Nedoložené partnerky případy 4, 5, 8, 19 (10 % z 40). Manželky nelze identifikovat 

v případech 2/2, 14/2, 15, 21, 23, 29 (16,67 % z 36 či 15 % z 40).    

 Z uvedeného korpusu je patrné, že většina manželství nasrovských emírů byla 

monogamnní, avšak byl mezi nimi rozšířen konkubinát. Z použitých výrazů v pramenech 

soudím, že vždy se jednalo o manželství v případě svazku se ženou z nasrovské elity, 

propuštěné otrokyně (rūmīje) status manželky doložený nemají. Pouze u manželství 24 

(emír ‛Alí a Ṯurajja) vypověděl jeden svědek, že se zúčastnil jejich svatby.727 O prvním 

manželství Jūsufa I. zase veršoval Ibn al-Ğajjāb. V případě třetí manželky emíra 

Muḥammada IX. pak jeden aragonský dokument hovoří o tom, že má v plánu pojmout za 

manželku nějakou ženu zajatou při nájezdu. Ve všech případech, kdy bylo více žijících 

matek sultánových synů, tak propukaly mezi ženami spory. Jako příklad lze uvést likvidaci 

synů staršího konkubinátu Ismā‛īla I., údajná rivalita manželek Jūsufa I., situace po smrti 

Muḥammada VII., otázka Ẓahr ar-Rijáḍ a vztah Ṯurajji s ‛Ā’išou. Sňatek se sestřenicí byl 

doložen pouze v šesti případech a měl za cíl buď povýšení nebo užšího přivázání daného 

prince a jeho rodinné větve k panující větvi nasrovské rodiny. Jednalo se o užší spojeneckou 

politiku v rámci Banū Naṣr. Sňatek v rámci rodiny, včetně manželství mezi bratrancem 

a sestřenicí z otcovy strany, se udál patnáckrát. Celkem ve dvanácti z těchto patnácti 

případů se manžel dané princezny728 nebo jeho syn stal sultánem, nebo se pokusil za pomoci 

části granadské elity o převrat, byť neúspěšný (princ ‛Alí b. ‛Alí, ar-ra’īs Jūsuf). Muselo tak 

existovat obecné povědomí, že manželství se sultánovou dcerou povyšuje daného prince ve 

vznešenosti a postavení v rámci Naṣrovců a za určitých okolností mu dává možnost usilovat 

o vládu v Alhambře. Navíc se k těmto případům ještě musí připojit osoby Abū Muḥammada 

Ibn Ašqīlūla, Abū Ishāqa Ibrāhīm Ibn Ašqīlūla a Jūsufa IV., kteří podobné povýšení vnímali 

jak z osob matky (Jūsuf IV.), tak manželek (dcery Muḥammada I.). Tento fakt, i když je 

                                                 
727 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique. Granada en el siglo XV, s. 612. 
728 Nepočítán Muḥammad I. 
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založený na omezeném pramenném materiálu, tak věrohodněji dokládá výše zmíněnou 

teorii Rubiera Maty o příbuznosti po matce a kromě dětí translaci vznešenosti a nároků na 

titul sultána rozšiřuje i na manžele jednotlivých princezen. Posledním jevem, který lze 

sledovat v rámci manželství mezi dvěma Naṣrovci, je postupné uzavírání se do sebe 

nasrovského rodu v 15. století, kdy počítáno od Jūsufa III. je nasrovský princ vždy oženěn 

s nasrovskou princeznou, pokud byla k dispozici.729 K manželství mimo nasrovskou rodinu 

pak v 15. století docházelo pouze, pokud bylo v zájmu granadské elity (Jūsuf III., Muḥammad 

IX. a Muḥammad X.) a daný emír jí byl něčím zavázán. 

 Zvláštní část zaujímají otrokyně, kterých je doloženo celkem sedm ve vztahu k pěti 

emírům. Kromě tří všechny pocházejí ze 14. století. Jejich status kromě čtyř případů se 

v pramenech nezmiňuje. Ibn al-Ḫaṭīb klasifikoval ‛Alwu jako umm bikrihi a Bihār a Marjam 

jako umm al-walad. Jedině Buṯajna a Ṯurajja se doložitelně staly emírovými manželkami 

a s druhou z nich katolická veličenstva s ní po pádu Granady jednala stejně jako s ostatními 

granadskými královnami. Samotné rūmīje se jako matky sultánových dětí objevily až za 

vlády emíra Muḥammada II. a díky lechtivé poznámce Hernanda de Baeza, o oddávání se 

nasrovských emírů rozmařilosti víme, že jejich „působení“ u dvora bývalo pravidlem až do 

konce emirátu. Do sultánova domu se dostávaly jako podíl na kořisti, který mu náležel 

z křesťanských zajatců, jichž se zmocnili muslimové při nájezdu na nepřátelské území.730 

Nárůst počtu křesťanských otrokyní jako matek nasrovských princů nepochybně souvisel 

s počátkem nasrovských vojenských akcí ve třetí třetině 13. století. Zároveň se však po smrti 

Jūsufa II. již nesetkáme s tím, že by matkou sultána byla nějaká rūmīja, a u případu 

Muhammada IX. to nelze s jistotou ověřit. Mohlo to souviset s postupným uzavíráním se do 

sebe nasrovské rodiny, která se průběžně ve druhé polovině 14. století početně snižovala 

a v 15. století si tak téměř každý granadský emír vzal za manželku nějakou svou příbuznou, 

případně zvolil klanový sňatek. Samotný případ Ṯurajje, druhé manželky emíra ‛Alīho, je 

                                                 
729 Je možné, že nasrovskou princeznou byla i manželka emíra Sa‛da Aixa Murchilla. 
730 Usuzuji tak z případu Ṯurajje, který popsal Hernando de Baeza, a třetí manželky Muḥammada IX. 
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dobovými prameny pokládán za nepřístojný a za útok vůči legitimní manželce ‛Ā’iše. 

Nicméně sám ukazuje, že i synové z takového spojení si bez jakýchkoliv námitek mohli činit 

nárok na panovnický titul. 

 Klanových sňatků, kdy emír pojal za manželku ženu z nějakého význačného rodu, 

bylo doloženo celkem osm. Ve všech případech se jednalo o stvrzení spojenectví či vazeb 

s daným rodem. V případě 1 uznaly obě dvě rodiny vzájemnou rovnost, protože na další 

úrovni došlo i ke sňatku opačným směrem. Především se však jednalo o spojení uzavřené 

několik let před samotnou přísahou Muḥammadu I. roku 1232. Tedy ne o sňatkovou politiku 

ale běžný tehdejší postup v Arjoně. I když asi navždy zůstane tajemstvím, co vedlo 

Muḥammada I. a Abū al-Ḥasana ‛Alīho Ibn Ašqīlūla k rozdělení funkcí ve vznikajícím 

emirátu způsobem, jakým to učinili, na rodinné úrovni však obě strany uznaly vzájemně 

rovnocenné postavení. V připadě Nuzhy bt. Ḫālid, manželky Muḥammada II., šlo o sňatek se 

staroandaluskou elitou, se kterou se první emír znal ještě před arjonským provoláním, 

a jejímž prostřednictvím ovládl Granadu. Oproti tomu sňatky Ḫālidovy dcery s Jūsufem II. 

a manželství dvou dcer Abū as-Surūra Mufarriǧe s bratranci Jūsufem III. a Muḥammadem 

IX. musely nějakým způsobem představovat odměnu za pomoc novému sultánovi a za jeho 

uvedení do funkce. Představovaly tak nástroj na ovládání sultána určitými skupinami. Pouze 

u Jūsufa III. známe do detailů důvody svazku. Jeho tchán ho zachránil před podřezáním, 

pomohl mu do Alhambry a stal se za to na oplátku nejvyšším vezírem a emír si vzal jeho 

dceru. Ḫālid zase vládl na úkor svého zetě Jūsufa II.731 Druhé manželství Muḥammada X. 

s ženou z rodiny Mufarriǧ se muselo udát po smrti jeho první manželky a představovalo 

snahu o ovlivnění či připoutání příliš nezávislého emíra k lidem bývalé elity 

Muḥammada IX. V případu Jūsufa Iv. pak šlo o povýšení renegáta, který byl původem 

křesťanských šlechtic. 

                                                 
731 IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-Raḥmān. Ta’rīḫ, vol. IV, s. 228 
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 Manželství Muḥammada XII. s „Esquiliou an-Najjārou“ lze vnímat v několika rovinách. 

Původem rodina nevěsty patřila mezi nejvýše postavené hned po nasrovské dynastii jak 

kvůli osobě nevěstina dědečka emíra Jūsufa IV., tak i vzdáleným příbuzenstvím 

s nasrovským rodem. Otázkou však je, jakým způsobem sami an-Najjārové na konci 15. 

století toto příbuzenství vnímali.732 Další rovinou je dlouholeté spojenectví Naṣrovců z tzv. 

větve Abū Naṣra Sa‛da s an-Najjāry a rovněž příbuzenství Abū al-Qāsima Banniġaše, 

nejvyššího vezíra emírů ‛Alīho a Muḥammada XII., s bratrem manželky druhého z nich Jahjā 

an-Najjārem.733 Ten byl od konce padesátých let Banniġašovým zetěm a v sedmdesátých 

letech působil v kanceláři Granadského emirátu jako hlavní tlumočník. V roce 1480 pak byl 

jmenován qā’idem Almeríe. Je tedy dost možné, že ke svazku mezi Esquiliou 

a Muḥammadem došlo již v sedmdesátých letech. Každopádně představoval ztělesnění 

úzkých vazeb mezi emírem a jeho dvěma nejbližšími spolupracovníky Abū al-Qāsimem 

Banniġašem a Jahjā an-Najjārem. 

V rámci nasrovského rodu převládal rodinný sňatek. Některá z těchto manželských 

spojení měla charakter tzv. arabského manželství, tedy sňatku mezi bratrancem a sestřenicí 

z otcovy strany, nebylo to však dominantním prvkem. Tím, že manželství probíhala až do 

samotného závěru existence Granadského emirátu uvnitř panovnické rodiny, byl tak 

zachován jeden ze základních prvků tradiční arabské společnosti. Druhou početně 

nejsilnější variantu734 představoval sňatek klanový. Pouze ve dvou případech se pak jednalo 

o sňatek vzájemný, jinak vždy sultán nejednal s danou rodinou recipročně.  

 Zda ve výběru manželství hrála nějakou roli emírova matka, nelze z žádného 

pramene doložit, i když to není možné vyloučit. Z případu manželky Muḥammada XI. se zdá, 

                                                 
732 Sami se odvolávali na příbuznost s rodem Ibn Hūda v Zaragoze. 
733 Escritura de matrimonio de Pedro de Granada y Cetimeria Venegas, celebrado en 1459, presentado ante 

Juan 
Rodríguez, escribano. Granada, 2 de junio de 1553. Biblioteca nacional de Espaňa. Manuscrito 12979, fol. 11v-

14v.    
734 Bez zahrnutí sultánů, u nichž není možné doložit manželky. 
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že mohla být vybrána emírovou matkou jako dcera manžela její sestry z toho důvodu, že 

nějakým způsobem patřila k dámské části dvora v Alhambře. 

 

5.4 Sňatky nasrovské rodiny mimo rod Naṣr 

 

Tabulka 2: NaTabulka 2: NaTabulka 2: NaTabulka 2: Naṣrovské princezny provdané za nenasrovceṣrovské princezny provdané za nenasrovceṣrovské princezny provdané za nenasrovceṣrovské princezny provdané za nenasrovce735735735735    

 Jméno Manžel Otec nevěsty 

1.  neznámé Muḥammad b. al-Mawl ar-ra’īs Abū Ğa‛far Aḥmad al-Faǧallib 

(sultánův bratranec z otcovy strany) 

2.  neznámé Muḥammad Ibn al-Mawl Muḥammad VI. 

3.  ‛Ā’iša 

(Isabela) 

Abū Zajjān Ibn ‛Abd al-

Ḥaqq 

Abū al-Ḥasan ‛Alī736 

4.  M’umina  Ibrāhīm Ibn Ašqīlūla Muḥammad I. 

5.  Šams Abū Muḥammad Ibn 

Ašqīlūla 

Muḥammad I. 

6.  ?? pan X b. Muḥammad b. 

al-Mawl (syn výše 

zmíněného 

Abū al-Walīd Ismā‛īl (otec ar-ra’īse 

Abū Sa‛īda Faraǧe, tj. teta Ismā‛īla I.) 

                                                 
735 Kromě případů v tabulce jsem v u Ibn Abī Zar‛a narazil na zmínku, že jako podmínku uzavření příměří roku 

1308 s Muḥammadem III. dostal merínovský sultán Sulajmān emírovu sestru. IBN ABĪ ZAR‛ AL-FĀSĪ, ‛Alī. al-

Anīs, s. 520. V tabulce není uvedena, protože v jiných pramenech (IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, 
s. 559) se udává, že jeho sestry byly provdány za příbuzné z rodiny a o merínovcích se nepíše ani slovo.  

736 Ačkoli se historiografie přiklání k názoru, že otcem této princezny byl Alí, opak může být pravdou. Podle 
dat, která obsahují Cisnerosovy záznamy o konverzích Granaďanů na přelomu 15. a 16. století, bylo této 
princezně padesát let, musela se tedy narodit kolem roku 1450. Tehdy však bylo Abú al-Hasanovi pouhých 
třináct let a ve stejné době se narodili i jeho sourozenci Muḥammad a Júsuf. Soupisy však uvádějí, že byla 
dcerou emíra Abú al-Hasana (rey Hemuliacen padre de Muley Boabdeli). Pokud by tomu tak bylo a emír Abú 
al-Hasan neměl ještě neidentifikovatelnou manželku, pak by Aiša musela všechny tři děti porodit v rozmezí 
přinejmenším dvaceti let, pokud vycházíme z informace, že princ Júsuf v době své popravy v Almeríi byl 
ještě malým chlapcem. Každopádně všechny okolnosti ukazují, že buď prameny obsahují chybný věk, nebo 
emír měl ještě druhou manželku. 
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Muḥammada) 

7.  ‛Amma al-

‛Azíz 

Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn 

Ḥudajr 

neznámý, vnučka Muḥammada I. přes 

jednu z jeho dcer737 

8.  Fāṭima? Abū Marwān al-Bāǧī Muḥammad I. 

 

 Situace, kdy nějaká nasrovská princezna byly provdána mimo svou rodinu, lze na 

základě dochovaných pramenů omezit na několik případů, ve všech případech propojených 

vznešeným původem rodin (z dobového hlediska), kam byly provdány, a panovníkovými 

zájmy. Nejvíce žen dali Naṣrovci za manželky do rodin Ašqīlūla (2 případy – dcery 

Muḥammada I.) a al-Mawl (pobočné příbuzné sultánů a dcera Muḥammada VI.)738. Dalším 

případem je pak vnučka emíra Muḥammada I., které hodlal emír využít v rámci svých 

spojeneckých plánů při mudéjarském povstání. Posledním případem je dcera emíra ‛Alího, 

která byla provdána za merínovského prince pobývajícího v granadském exilu po sesazení 

jeho rodiny.739 Kromě tohoto případu a manželství Muḥammada Ibn al-Mawla s dcerou 

Muḥammada VI. všech 6 ostatních lze datovat do raného období nasrovského emirátu 

a pokládat je za doprovodný jev, který doprovázel formování a vytváření struktur nejužší 

nasrovské politické elity.  

Dcera nasrovského emíra provdaná mimo nasrovskou rodinu vyjadřovala to, že ji 

panovník pokládal ve všech aspektech (Ašqīlūla, ‛Abd al-Ḥaqq) nebo pouze v některých (al-

Mawl), za sobě rovné. Toto bylo zřejmě během vzniku emirátu vyjádřeno stupněm 

příbuzenství nevěsty, zdali panovník dal svou dceru nebo pouze princeznu z vedlejší 

rodinné větve. Naṣrovské princezny dle mého mínění tak samy o sobě nepředstavovaly 

                                                 
737 Bárbara Boloix Gallardo uvádí, že by se mohlo jednat o princeznu Fátimu z manželství Muḥammada I. s jeho 

sestřenicí cÁišou. Stejně tak se mohlo jednat i o dceru z druhého spojení, protože nevíme, kolik dcer z tohoto 
spojení vzešlo. BOLOIX GALLARDO, Bárbara. Revelando, s. 60-61. 

738 Muḥammad VI. sám byl z pobočné větve. Ibn al-Chatíb ho viděl jako zakladatele třetí nasrovské dynastie, 
která však neměla dlouhého trvání. 

739 K této rodině RUBIERA MATA, María Jesús. La familia morisca de los Muley-Fez, príncipes meriníes e 
infantes de Granada. Sharq al-Andalus 13, 1996, s. 159-167. 
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povýšení manželova stavu určité rodiny, spíše však emíři uznali kvality této rodiny, nebo 

nevyhnutelnou nutnost spojenectví s touto rodinou. Rané sňatky, s výjimkou 

„předarjonských“ sňatků s Ašqīlūly, představovaly alianční politiku prvního nasrovského 

emíra a jeho snahu připoutat k sobě loajalitou tehdejších andaluských městských elit. 

Sňatky s rodinou al-Mawl si Muḥammad I. zajistil podporu bývalých córdobských elit 

a podobně tak chtěl učinit i s Abū Marwānem al-Bāǧī jako představitelem sevillských elit. 

Tento druhý sňatek však ukázal druhou variantu, která mohla nastat při neuzavření 

spojeneckých vazeb s Ibn al-Aḥmarem. Kvůli rozepřím, které nastaly mezi Abū Marwānem 

al-Bāǧī a Abū al-Ḥasanem ‛Alīm Ibn Ašqīlūla, tento nabídnutý sňatek nebyl naplněn a Abū 

Marwānem al-Bāǧī byl zavražděn.740 V roce 2011 pak Bárbara Boloix Gallardo prokázala 

totožnost vybraného manžela vnučky Muḥammada I. ‛Amma al-‛Azīz. I tento sňatek tak 

zapadl do politiky spojeneckých svazků prvního emíra. Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn al-Ḥudajr byl 

totiž proslulý ar-ra’īs z Crevillente741 a Muhammad I. se tímto sňatkem snažil zajistit 

podporu, vojenskou pomoc nebo možná i připojit území pod kontrolou této rodiny. 

Španělská arabistka pak správně poukázala na fakt, že nevíme, zda se sňatek vůbec stihl 

uskutečnit.742 

Dalším a zcela nezávislým prvkem na původu otce a jeho postavení v rámci elity pak 

bylo, zda děti z těchto manželství byly pokládány za hodné granadského trůnu. Rubiera 

Mata neviděla rozdílu v uznání původu a následným nárokům na vznešenost potomků 

z těchto manželství. Vzhledem k tradičním formulacím teorie arabského manželství 

manželky podle ní povyšovaly status svých manželů a děti z těchto manželství měly nárok 

na příslušnost k nasrovské rodině. Jak však bylo uvedeno výše, manželé již určité postavení 

                                                 
740 Detaily viz IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Kitáb Kitāb a‛māl al-a‛lām fī man būji‛a qabla iḥtilām min mulūk al-islām. 

Rukopis číslo 205, s. 188-190, 193-194. 
741 K jeho osobě viz GUICHARD, Pierre. Un Seigneur Musulman dans l'Espagne chrétienne: le Ra'is de 

Crevillente (1243-1318), Mélanges de la Casa de Velázquez 9, 1973, s. 283-334. 
742 BOLOIX GALLARDO, Bárbara. Revelando..., s. 76. 
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zastávali a někteří z nich byli rovnocenní s Naṣrovci.743 Zda z pohledu současníků byli díky 

příbuzenství jednotlivých rodin s nasrovskou potomci z těchto manželství hodni toho stát 

se emírem či být pokládáni za prince, zjistíme, že názory mezi nimi se různí. Výjimečné 

postavení Ašqīlūlů a fakt, že se pokládali za rovnocenné Naṣrovcům, je nezpochybnitelný. 

Pokládali ho za takové kromě Ibn al-Ḫaṭība i Ibn Ḫaldūn, anonymní autor kroniky ad-Daḫīra 

as-Sannīja. Rovněž jsou dokladem i sňatky na absolutně nejužší úrovni. Z ostatních se stal 

emírem pouze Jūsuf IV. Ibn Muḥammad al-Mawl. Žádný jiný potomek z těchto manželství 

o nasrovský trůn neusiloval, případně nebyl využit elitou. Např. u prvního a šestého 

případu z tabulky žádné prameny vůbec nezmiňují postavení dětí z těchto manželství jako 

„princů“.744 Ibn al-Ḫaṭīb pouze uvádí, že se manželstvími posílilo postavení rodiny 

a příbuzenství mezi nimi a Naṣrovci. Z faktu, že daní Ibn al-Mawlové byli pouze vezíry a ani 

jejich příbuzenství nezachránilo dva z nich od vyhnanství, lze však s větší jistotou tvrdit, že 

v této době, tj. v první polovině 14. století, tyto vazby nestačily. V 15. století však už ano. 

Tehdy, kdy vliv žen a jejich postavení v rámci granadské elity dosáhly vrcholu, pak byla 

nobilitace potomků z těchto manželství nezpochybnitelným faktem. Případ Jūsufa IV., který 

se do Alhambry dostal pouze díky své matce, je dosti výmluvný. Nicméně jeho vnukové se 

ve svých dokumentech o tomto původu nezmiňují. Rovněž děti z manželství mezi Abū 

Zajjānem Ibn ‛Abd al-Ḥaqq a ‛Ā’išou byli považováni za prince z nasrovského rodu a zároveň 

potomky severoafrických sultánů. Byli si toho rovněž vědomi křesťanští správci Granady po 

jejím obsazení. Děti dostaly titul infanta a jejich rodina Muley-Fez patřila k nejváženějším 

v Granadě. 

                                                 
743 Ašqīlūlové by povstali, i kdyby neměli za manželky nasrovské princezny. Mezi ‛Alīm Ibn Ašqīlūla a 

Muḥammadem byla dohoda, jak ostatně uvádí Ibn al-Ḫaṭīb, o rozdělení moci v emirátu. Nelze tak souhlasit 
s tím, že se vzbouřili, protože si přes manželství s dcerami Muḥammada I. činili nároky na moc.  Muḥammad 
I. začal tuto dohodu regulérně omezovat a jediným východiskem se tak pro ně stala otevřená vzpoura. Ibn 
al-Ḫaṭīb uvádí, že Muḥammad I. se je snažil ovládat skrz své dcery, nicméně mu to nebylo nic platné. Je to 
přinejmenším zajímavý doklad omezeného vlivu, který panovník měl na osud potomků svých dcer. 

744 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. IV, 60-61; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 96-97, 120, 128. 
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 Postavení žen v rámci nasrovské rodiny a granadské elity prošlo, podobně jako 

samotný emirát, velkým vývojem. Na počátku představovaly ženy pouze předmět alianční 

politiky prvního granadského emíra, brzy však začalo docházet ke zvyšování jejich role 

a vlivu na emíra a jeho nejužší elitu. Jasný doklad představovala princezna Fāṭima bt. 

Muḥammad II., matka Jūsufa I. Bihār a matka Ismā‛īla II. Marjam. V 15. století pak ženy už 

otevřeně zasahovaly do politického dění a všímaly si toho i dobové prameny z druhé strany 

hranice. Manželka Muḥammada IX. Ẓahr ar-Rijāḍ je zde nepřímo obivněna z vraždy 

a poslední skutečná granadská „královna“, matka Muḥammada XII. Ā’iša pak ovládala svého 

syna téměř dokonale. Analýza manželských sňatků prokázala několik existujících jevů. 

Především u nasrovských princů a emírů převládala monogamní manželství, v některých 

případech však doplněné o konkubinát. Emírovy dcery rovněž přenášely nejen na své syny 

ale i na manžele nároky na postavení emíra a možnost vlády nad Alhambrou. Tento fakt 

rozšiřuje dosud uznávanou teorii o přenesení nároků pouze na syny z těchto manželství. Ani 

v těchto případech však není možné opomenout vývoj, kterým si rodinná politika prošla 

během celé existence emirátu. Naṣrovské princezny pak představovaly jednu z nejčastějších 

voleb manželky pro nasrovského prince. Klanových vazeb bylo poměrně málo a kromě 

období vlády Muḥammada I., kdy Naṣrovci dávali své dcery jiným rodinám, pak v 15. století 

převládl trend opačný, kdy naopak rodiny granadské elity provdávaly své ženy za nasrovské 

prince. Je však otázkou, jakým způsobem by mohly být závěry této studie modifikovány 

ucelenějším pramenným materiálem, především doplněním nedoložených či 

neidentifikovatelných manželek. Ženy z nejvyšších pater pyramidy granadské elity tak 

v současnosti až na několik výjimek symbolizují pouze pasivní příjemce jednání svých 

mužských protějšků. 
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Závěr 

 

 Vliv kmenových a klanových struktur: Otázka existence prvků kmenové společnosti 

v Granadském emirátu 

    

Jednou z významných a stěžejního otázek týkajících se granadské elity je, zda měla 

charakter klanové společnosti a pokud ano, tak jaký. Ibn Ḫaldūn ve svém úvodu do dějin 

popsal existenci „klanové soudržnosti“745 (‛aṣabīja) v Granadském emirátu následujícími 

slovy: „Stejně je tomu v současném Španělsku. Kmenová soudržnost jeho vládce Ibn al-Ahmara 

nebyla od počátku ani příliš silná, ani příliš rozšířená. Nasrovci patřili k jedné arabské rodině, která 

podporovala umajjovskou dynastii, a dostali se k vládě takto: když obyvatelé Španělska nebyli již 

podřízeni arabské dynastii Umajjovců a Lamtúnové a almohádští Berbeři se stali vládci, lidé 

nenáviděli jejich nadvládu. Berberský útlak na ně těžce doléhal a jejich srdce se naplnila nenávistí 

a rozhořčením proti novým vládcům.  

 Na konci almohádské vlády almohádští pánové předali četné ze svých pevností tyranskému 

křesťanskému vládci, aby získali jeho podporu pro svůj záměr dobýt hlavního města Marrákeše. Tento 

čin způsobil, že se zbytky obyvatel Španělska, které představovaly starou kmenovou soudržnost, 

sjednotily; tito lidé byli potomci arabských rodin, které se do určité míry držely stranou městské 

civilizace a velkých měst a byly pevně zakotveny ve vojenském životě. Patřili k nim Ibn Húd 

v Zaragoze, Ibn al-Ahmar v Granadě, Ibn Mardaníš ve Valencii a Murcii a další. Ibn Húd se zmocnil 

vlády, vystoupil s propagandou pro abbásovský chalífát a vedl lid ke vzpouře proti Almohádům. Lidé 

se jich odřekli, Almohádi byli vytlačeni ze Španělska a Ibn Húd se tak stal nezávislým vládcem. Potom 

povstal Ibn al-Ahmar a proti propagandě Ibn Húda šířil propagandu pro Ibn Abí Hafse, almohádského 
                                                 
745 Překlad zavedený Ivanem Hrbkem, který plně vystihuje arabský význam slova. Otázka je však, jak definovat 

termín klan. Zde pro andaluské dějiny určitě ne ve významu kmenových elit, avšak jako skupinu osob 
z několika rodin vzájemně propojených rodinnými a mocenskými vazbami. 
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panovníka Ifrikíje. Chopil se moci za pomoci skupiny příbuzných, nazývaných „náčelnici“. 

Nepotřeboval jiných lidí než tyto, protože v té době bylo ve Španělsku jen málo skupin, které měly 

vládu a poddané. Ibn al-Ahmar vyhledal potom podporu u zenátských náčelníků, kteří mu přišli na 

pomoc přes moře. Tito náčelníci se stali jeho spojenci při obraně pohraničních okresů a dodali také 

muže pro posádky tvrzí. 

 Přestože zanátský vládce Maghribu si činil naději na získání moci ve Španělsku, zanátští 

náčelníci spojení s Ibn al-Ahmarem se tomu bránili a postavili se za Ibn al-Ahmara, takže jeho moc se 

nakonec pevně ustavila. Lidé si zvykli na jeho vládu a nemohli proti němu nic podniknout. Odkázal 

moc svým potomkům, kteří ji drží až do dnešního dne. Nesmíme se domnívat, že byl bez podpory 

kmenové soudržnosti; tak tomu nebylo, neboť začal seč svou skupinou, byť byla malá. Nicméně to 

stačilo pro jeho potřeby, protože ve Španělsku bylo málo skupin a kmenů, a nebylo proto potřebí příliš 

silné kmenové soudržnosti, aby bylo možno se zmocnit nadvlády nad obyvateli Španělska.“746 

 Ibn Ḫaldūn na tomto svém velmi promyšleném úryvku k existenci asabíje v Granadě 

celkem do detailů popsal stav věcí, jak ho viděl on během své vlastní zkušenosti 

v šedesátých letech 14. století a jak jeho existenci pochopil na základě studia pramenů ke 

vzniku nasrovské Granady. Al-Andalus pozdně almohadského období představovala 

roztříštěné území plné mnoha měst a městeček, z nichž každé mělo vytvořenou svou vlastní 

elitu a maximálně v historické paměti udržovala určité větší povědomí o širší příbuznosti 

v rámci arabských kmenů. Základem pro rozbití těchto vazeb bylo období pozdního 

chalífátu, kdy došlo k rozbití tradičního modelu vlády v al-Andalusu na základě arabských 

kmenových a klanových struktur a al-Andalus se musela vyrovnat s novou realitou 

vyjádřenou přesunem části moci na skupiny propuštěných otroků (saqāliba) a berberských 

kmenů.747 S příchodem prvních taif tento proces rozkladu pokračoval a vedl k ještě větší 

dezintegraci kmenové a klanové společnosti a k tvorbě charakteristického znaku al-

                                                 
746 IBN CHALDÚN. Čas království,  s. 170-171. 
747 Rozpadu umajjovského chalífátu a vystupování jednotlivých skupin ve velké fitně viz SCALES, Peter. The fall 

of the Caliphate of Córdoba: Berbers and andalusis in Conflict. Leiden – New York – Köln, 1994. Autor se věnuje 
každé z velkých skupin – Arabům, Berberům, Saqálibům a Frankům – a jejich podílu na zániku chalífátu. 
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Andalusu, vyspělé městské společnosti s převládajícími městskými a venkovskými elitami.748 

Ty spolu vytvářely nové lokální a místní vazby, staré kmenové a klanové reprezentovaly za 

almorávidského a almohadského období pouze nově příchozí Berbeři ze severní Afriky. 

V tomto stavu se al-Andalus nacházel v době, kdy započal pozvolný kolaps almohadské říše 

a tyto staroandaluské elity stály před nutností postavit se na vlastní nohy a čelit nové 

hrozbě ze severu, tažením kastilského, leónského a aragonského krále. Jejím produktem pak 

bylo povstání Muḥammada b. Jūsufa Ibn Hūda, který reprezentoval právě snahy 

andaluských elit o uchopení moci na úkor almohadských emírů a chalífů. 

 Právě do tohoto kontextu je nutné zasadit výše citovaný úryvek z Ibn Ḫaldūna. 

Andaluské elity v době vzniku Granadského emirátu vykazovaly několik jasných úkazů. 

Většinou pospolu drželi lidé z jednoho místa, udržet si loajalitu případně pomoc elit jiného 

města bylo obtížnější. Události panování Ibn Hūda a jeho marnou snahu o unifikaci al-

Andalusu to velice výmluvně dokládají. Neschopnost andaluských elit se účinně bránit a 

sjednotit se vycházela právě z výše zmíněné destrukce klasických arabských kmenových 

struktur a neexistence jakéhokoliv účinného nástroje na zajištění loajality. Samotný Ibn 

Hūd byl několikráte zrazen a nakonec vlastními lidmi, kteří se až do té doby tvářili loajálně, 

zavražděn.749 Muḥammad I. Ibn al-Aḥmar svým postupem ukázal jediný možný způsob, jak 

se pokusit sjednotit al-Andalus. Představovaly ho právě jedny z posledních prvků Ibn 

Ḫaldūnem zmíněné asabíje: příslušnost k arabským městským elitám a navázání 

spojeneckých styků za pomoci manželství na rodinné úrovni jednotlivých nejvyšších 

představitelů těchto rodin. Další prvek Ibn Ḫaldūn viděl ve „skupině příbuzných“, což 

v reálu znamenalo dohodu o rozdělení moci mezi nejvyšší arjonskou elitou zastoupenou 

                                                 
748 K taifskému období existuje větší množstí různých monografií věnovaných jednotlivým dílčím říším, či 

syntéz. Základní syntézou je VIGUERA MOLÍNS, María Jesús (coord.). Historia de España: T. VIII/1. Los reinos de 

Taifas. Madrid, 1994. Pro situaci, která existovala na granadském území viz disertace SARR MARROCO, Bilal J. 
La Granada zirí (1013-1090): Análisis de una taifa Andalusí. Granada, 2009. Tesis doctoral inédita. 

749 Ibn Hūd byl zavražděn svým guvernérem Almeríe Ibn ar-Ramīmīm. Jeho syn se stal později vezírem 
Muhammada I.  
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rodinami Naṣr a Ašqīlūla vzájemně provázaných manželskými svazky. Ty společně 

představovaly tu malou skupinu, která mu pomohla získat vládu nad jeho územím.750 

 Další otázkou však je, jakým způsobem se vyvíjela ‛aṣabīja už po samotném vzniku 

Granady. V předchozích kapitolách bylo ukázáno, že po celé období své vlády Muḥammad I. 

praktikoval sňatkovou politiku za účelem navázání spojenectví a rovněž s ním přešly do 

Granady ty rodiny, které mu napomáhaly k získání jednotlivých území v al-Andalusu, 

a vytvořily kolem jeho osoby základy granadské politické elity. K prvnímu oslabení těchto 

struktur muselo dojít příchodem merínovských muǧāhidūnů, jež narušili rovnováhu mezi 

panovníkem, jeho nejbližšími příbuznými, panovníkovou chássou a byli spouštěčem 

prvního konfliktu mezi Naṣrovci a Ašqīlūly.751 Tehdy ho ještě dokázala vyřešit osobní 

návštěva Muḥammada I. v Malaze u hlavy rodiny ar-ra’īse Abū Muḥammada Ibn Ašqīlūla.752 

Události přibližně ohraničené určením následnictví po Muhammadovi I. v roce 1257753 

a definitivním připojením Rondy ke Granadském emirátu jasně dokládají, že prvky asabíje 

již téměř neměly žádnou váhu.754 Právě v případě připojení Rondy ke Granadskému emirátu 

je patrné, že příchod merínovských vojáků a šejchů byl příčinou likvidace pozice rodiny 

Ašqīlūla. Ibn al-Ḥakīmové si totiž při připojení Rondy vynutili na sultánovi podmínku, že se 

merínovští vojáci v jeho službách nikdy nebudou moci zdržovat na jejich území.755 Právě 

datum 1257 bychom mohli považovat za jakýsi počátek konce existence asabíje. Tehdy totiž 

dal Abū Muḥammad Ibn Ašqīlūla jasně najevo, že je ochotný hájit své zájmy i vůči 

panovníkovi, svému tchánovi. Muḥammad I. tím, že určil nástupnictví a nechal do Granady 

                                                 
750 IBN ḪALDŪN, ‛Abd ar-Raḥmān. Ta’rīḫ, vol IV, s. 218; IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Ta’rīḫ, s. 287. ALLOUCHE, I. 

S. La révolte, s. 4-5. 
751 MANZANO RODRIGUEZ, Miguel Ángel. La intervención, 1992, s. 3-8; 324; KABLY, Mohamed. Société, pouvori et 

religion au Maroc á la fin du Moyen-Age. Paris, 1986, s. 80-83. 
752 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. al-Iḥāṭa, vol. III, s. 382-3; CALERO SECALL, María Isabel – MARTINEZ 

ENAMORADO, Virgilio. Málaga, ciudad de al-Andalus. Málaga, 1995, s. 354-5. 
753 VIDAL CASTRO, Francisco. Historia Política, in María Jesús Viguera Molíns (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. Madrid 2000, s. 91. 
754 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Ta’rīḫ, s. 291-292. ALLOUCHE, I. S. La révolte, s. 11. 
755 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Ta’rīḫ, s. 291-292. ALLOUCHE, I. S. La révolte, s. 11. 
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přijít severoafrické Merínovce, kteří zničili postavení Ašqīlūlů ve vedení vojska, zřejmě 

porušil nějakou dohody o dělení na moci z předarjonského období. Toto dále potvrdil, když 

roku 664 (1265/66) slíbil svému synovci Abū Sa‛īdovi Faraǧ b. Ismā‛īl vládu nad Malagou na 

úkor rodiny Ašqīlūla a oženil ho se svou dcerou.756 Tímto otevřel cestu pro formování nové 

granadské elity a opuštění vlády na základě klanových vazeb na nejvyšší úrovni. Emír jasně 

dal najevo, že Nasrovci mají výsadní postavení, a s nikým se o moc dělit nebudou, avšak 

vyžadoval, jak by dokládala výše zmíněná návštěva Abū Muḥammada v Malaze, loajalitu. 

Když o několik let později svého synovce Abū Sa‛īda Faraǧe, jehož otec vládl v Malaze před 

Ašqīlūly, oženil se svou dcerou, zpřetrhali Ašqīlūlové všechny vazby na nasrovskou rodinu 

a postavili se jim vojensky. Nejprve s vojenskou pomocí Kastilie a později přímo předali svá 

území pod svrchovanost merínovského sultána. Průběh této fitny, bohužel neprávem stále 

v literatuře označované jako vzpoury rodiny Ašqīlūla, byl velmi bouřlivý a nakonec skončila 

odchodem Ašqīlūlů do severní Afriky.757 Pro granadské elity znamenala i nominální konec 

existence jakékoliv soudržnosti mezi ranou granadskou elitou.  

Po této události se zcela prosadily vazby založené na výlučném postavení panovníka 

a osob v jeho blízkosti napojených na něho buď vlivem, ǧāhem nebo svěřenou funkcí. Velmi 

důležitým prvkem byla otázka původu a imigrace původních andaluských elit. Nasrovský 

panovník kolem sebe vytvořil jakýsi palácový okruh vysoce postavených osob z bývalých 

andaluských měst, ale navzájem nijak nepropojených, kteří spolu začali uzavírat rodinné 

svazky, které však nezaručovaly loajalitu jednotlivých snah či neznamenali vytvoření 

nějakého klanu. ‛Aṣabīja tak byla nahrazena musáharou, ani ta však nezabránila konfliktům 

mezi oběma stranami, kde převažovaly zájmy jedince nebo několika osob nad zájmy nějaké 

širší společenské skupiny. To poskytlo prostor prosazení toho, co historiografie nazývá tzv. 

„rodinami.“ Právě tohoto prvku si všiml Julio Caro Baroja, když mezi morisky v 16. století 

                                                 
756 Aḏ-Ḏaḫīra al-sannīja, s. 110. 
757 VIDAL CASTRO, Francisco. Historia Política, s. 215-237; RUBIERA MATA, María Jesús. Los Banú Escayola, una 

dinastía granadina que no fue, Andalucía Islámica. Textos y Estudios II-III (1981-1982), s. 85-94. 
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zjistil stále značný důraz na rodinnou soudržnost a vztahy mezi příbuznými.758 Rodinné 

vazby existovaly, kromě případů uvedených v kapitole o vezírátu, rovněž mezi 

nejváženějším granadskými rody. Z výslechových protokolů granadského kancléřství víme, 

že např. rodina al-Qabṣānī byla pomocí manželství propojena s rodinami Ibn as-Sarrāǧ a Ibn 

Maḥfūẓ. Díky vymizení ‛aṣabīje a tím i určité nejužší politické elity  panovníka, ten neměl 

téměř žádnou možnost, jak se postavit právě těmto rodinám, kromě renegátů a relativně 

omezeného počtu svých vlastních příbuzných. I když se hovoří o prosazení těchto rodin 

v 15. století, větší část z nich datovala svůj vzestup již do století 13. či 14., případně se 

rekrutovala z řad bývalých andaluských městských elit. Zajímavě rovněž působí fakt, že 

v posledních letech existence Granadského emirátu došlo i k oslabení vazeb uvnitř 

jednotlivých granadských rodin. Důkazem je rozdělení rodiny al-Qabṣānī na dvě frakce, 

z nichž každá patřila mezi podporovatele jiného panovníka. Jedna polovina rodiny se rovněž 

podílela na vraždě člena druhé větve rodiny. 

Právě z důvodu neexistující klanové soudržnosti a tedy velmi vágních a volných 

vazeb mezi granadskou elitou, mohly se tak častěji prosazovat v Granadě v první polovině 

14. století zájmy šajḫa al-ġuzā, který se opíral o své kmenové spolubojovníky, na něž byl 

právě asabíjou navázán. Ne náhodou byl úřad centrálního šajḫa al-ġuzā zrušen až za druhé 

vlády Muḥammada V., kdy na mnoho let nastal mezi granadskou ḫāṣṣou klid a vládnoucí 

aparát (Muḥammad V., Ibn al-Ḫaṭīb a Ibn Zamrak) se s Merínovci mohly v klidu 

vypořádat.759 

Dalším důležitým prvkem, který nahradil klanové vazby, byly společné hospodářské 

zájmy. Z mnoha dochovaných pramenů převážně z nejpozdějšího nasrovského období víme, 

že mnoho vesnic a usedlostí v okolí Granady bylo vlastněno více rodinami, které nutně 

musely nějakým způsobem spolupracovat, aby mohly zcela využít daných nemovitých 

                                                 
758 VIGUERA MOLÍNS, María Jesús. Componentes y estructura de la población, in María Jesús Viguera Molíns 

(coord.): El reino nazarí de Granada (1232–1492): Sociedad, vida y cultura. Tomo VIII/4 de Historia de España 

Menéndez-Pidal y Jover Zamora. Madrid, 2000, s. 38. 
759 MANZANO RODRIGUEZ, Miguel Ángel. La intervención, s. 366-369. 
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majetků k hospodářskému prospěchu. Ibn al-Ḫaṭīb rovněž hovořil o významu 

hospodářského protikladu bohatých, tedy těch důležitých v granadské elitě, a chudých, 

bezvýznamných.760 Miguel Acién Almansa rovněž identifikoval hospodářské kriterium jako 

jeden z nových prvků vazeb v rámci granadské elity. Jediný déle přetrvávající 

charakteristický prvek kmenů a klanů tak přinesli severoafričtí merínovští vojáci. Příchod 

merínovských ġuzā s sebou přinesl skutečný kmenový a klanový element mezi granadské 

elity. Merínovci byli rozděleni na jednotlivé qabīly s vedením několika rodin, jejichž šajḫové 

se střídali ve funkci vůdce těchto jednotek podle momentální politické situace na 

granadském dvoře. Ibn al-Ḫaṭīb popsal jejich kmenové fungování následovně: „Berberské 

vojsko se skládá z jednotlivých qabíl: Marīnovců, Zajjānovců, Tiǧānījů, Ajjīsījů a maġribských arabů. 

V čele každého z nich jsou aqṭābové a ra’īsové. Vedení všech soustředí ve svých rukou šajḥ aš-šujūḥ a 

quṭb zároveň, který je vybírán z nejvyšších představitelů marīnovského kmene a je příbuzným 

maġribského vládce.“761 

Klanové prvky tedy byly velmi slabé a časem byly téměř zcela nahrazeny prvky 

rodinných struktur. Uchovaly se pouze v cizorodém elementu granadské elity, 

u severoafrických bojovníků. Proto můžeme hovořit ne o vlivu kmenů na politický 

rozhodovací procesu ale o vlivu hospodářských a rodinných struktur, ve smyslu jedné 

rodiny s rodinami dalšími, každá z nich však fungovala jako samostatná jednotka. Granada 

tak z tohoto hlediska dosáhla vrcholu vývoje středověké městské společnosti a městských 

elit. 

  

                                                 
760 VIGUERA MOLÍNS, María Jesús. Componentes, s. 40. 
761 IBN AL-ḪAṬĪB, Lisān ad-Dīn. Al-lamḥa, s. 64. CASCIARO RAMÍREZ, José Mária. Historia de los Reyes de la 

Alhambra: El resplandor de la luna llena. Estudio preliminar por Emilio MOLINA LÓPEZ. Granada, 1998, s. 33. 
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Politicko-vojenské elity – granadská šlechta 

 

 Žádná arabsko-islámská říše muslimského středověku se během svých dějin 

a klíčových událostí nemohla obejít bez funkční politické elity a funkčního vojenského 

a správního aparátu. Nejinak tomu bylo i v Granadském emirátu, kde právě politické elity 

představovaly hlavního hybatele společnosti přibližně od smrti druhého nasrovského 

panovníka.  V této práci jsem se snažil nalézt odpověd na otázku, co to byly granadské elity. 

Byla to skupina osob, jejichž postavení nejenže vycházelo od vládce, ale bylo na něm rovněž 

závislé. Jakkoli se toto jeví jako možný základ fungující symbiózy obou skupin, opak byl 

pravdou. Malicherné lidské zájmy, touha po moci a získané bohatství vztah pokřivilo do té 

míry, že po stabilním období prvních dvou nasrovských panovníků se emirát ponořil do 

neustálého, i když v některých momentech jakoby utichlého boje mezi vládcem a rostoucí 

mocí dalších skupin politické a vojenské elity.  

 Tato elita byla, jak bylo dokázáno, uskupením osob, které se nevzaly odnikud, ale 

z větší části pocházely z bývalých staroandaluských elit a z menší části z renegátů 

a severoafrických Merínovců. Už od vlády druhého Naṣrovce se na čelních místech emirátu 

utvořila skupina předních vážených osob, které postupem času nabíraly na síle a byly si 

zřetelně vědomy vlastní výjimečnosti. Dostat se do této skupiny, v jejímž čele stál buď 

nejvyšší vezír nebo jeho největší konkurent, bylo obtížné, ne však nemožné. Lidé fungující 

v této vrstvě obyvatel mezi sebou uzavírali manželské sňatky a žili si svým vlastním 

životem. Rozdělovali si funkce a pokud to některým nevyhovovalo, nebylo nic snazšího, než 

svého konkurenta odstranit, nejlépe převratem, při kterém byl stávající panovník nahrazen 

nějakým jiným, lépem tvárným, jenž byl ochotný nejen naslouchat, ale i poslouchat své 

čelní muže v království. Granadská rodina tak postupem času degradovala ve svém 

postavení, které bylo umocněno jak obrovským množstvím politických vražd, tak velmi 
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vysokou mírou emigrace nasrovských princů do severní Afriky, která si s ničím nezadala 

s emigrací merínovských princů opačným směrem.  

 V jedné rovině však elita panovníka neustále potřebovala. Byla to rovina legitimity 

jejího postavení, které musel posvětit pouze panovník. Ten to činil za pomoci ǧāhu, který 

uděloval určitým osobám, ve 13. století dle svého uvážení, poté už stoupl počet tzv. 

našeptávačů (mudāḫilūn), kteří se mu „vetřeli“ do přízně. Panovník svůj ǧāh mohl rovněž 

členovi této elity odebrat, realita byla však odlišná. Panovnická politická elita začala svůj 

ǧāh dědit a vytvářet skutečné dynastie osob na úřadech nejvyšších vezírů, lokálních qā’idů, 

kancléřů nebo důležitých vyslanců. Začala mít takovou podobu, že lidé z druhé hranice, 

křesťané, ji vnímali jako skutečnou šlechtu. Tou se politická elita stala, nedávala své dcery 

za manželky lidem z nižšího postavení, vlastnila rozsáhlé pozemkové majetky a především si 

udržovala významné postavení v Alhambře a to dědičně. 

 Jejím dalším velmi důležitým faktorem byl velmi silný vojenský prvek, kterým se 

vyznačovala. V práci bylo jasně dokázáno, že ve skutečnosti bychom měli hovořit 

o politicko-vojenské elitě na místo politické a vojenské. Každý z těchto mužů, pupkaté 

a extrémně bohaté jedince nevyjímaje, se totiž musel účastnit vojenských tažení, jinak by si 

své postavení stěží udržel. Jedině vojenské schopnosty a vlastní klientelitstické sítě totiž 

mohly uchránit nejvyšší vezíry, wakīly a jejich klienty od častých fyzických likvidací, jimiž 

se mohla pyšnit vražedná granadské politická elita. Právě v této části leží další velmi značný 

prostor pro výzkum, a to ve studiu lokálních vojenských elit a jejich vazeb na centrální 

politické elity.  

 Dalším jsou pak vzájemné vztahy mezi těmito jedinci v palácovém okruhu, ve kterém 

existovaly silné společné zájmy, avšak spojené nestálými vazbami, mezi jeho členy, a aby se 

jim panovník vymanil, často se musel uchylovat k jediným loajálním osobám, které mu 

zbyly, k renegátům. Ti byli rovněž velmi důležití ve výchově panovníkových synů, kde však 

vznikalo nebezepečí ve velmi důvěrném vztahu, který si k renegátům nesli. Ten pak mohl za 
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pomoci dalších osob tohoto nedospělého prince dosadit k vládě a chopit se jeho moci, a tím 

přenést moc z panovníka na nejvyššího vezíra. Právě mezilidské vztahy, které bychom 

mohli nazvat každodenností politických elit, je největší neznámá, kterou s sebou nesou 

dějiny elit, a může být chápána jako rozhodující prvek mnoha událostí. Granadské dějiny 

totiž nejsou příliš dobře vybaveny právě těmito palácovými historkami, ostatně literatura 

tohoto typu si spíše všímala bájných východních nebo andaluských umajjovských příběhů, 

je tak dost možné, že osobní antipatie byly tím jazýčkem na vahách. 

 Velmi významnou roli pak v rámci granadských elit hrála neexistence nějakého 

pojícího vztahu kromě hospodářského. Rodiny se sice mezi sebou ženily a v některých 

případech tak zlepšovaly své postavení, avšak ani to nebylo garanatem vzájemné loajality. 

Manželské sňatky nasrovské rodiny pak ukázaly, že jejich úloha byla do značné míry 

politicko-mocenská. V dobách velké síly dynastie totiž směřovaly pouze dovnitř, v době 

oslabování panovníka pak častěji docházelo k přijímání nevěst z řad panovnické elity. 

K reciprocitě však nikdy nedošlo, kromě případů s Merínovci a Ašqīlūly. Jak panovník tak 

jeho elita si museli být vědomi rozdílnosti svého postavení a především vnímáním jeden 

druhého, velmi dobře vyjádřéné ǧāhem.  

 Všechny tyto zmíněné prvky pak ukazují na velmi značnou sociální dynamiku 

a vývoj, kterým neustále elita (včetně panovníka) procházela. Když srovnáme extrémně 

vojenskou elitu prvního Naṣrovce spojenou čistě klanovými svazky s ostatními vojáky 

z andaluských elit s hospodářsko-vojenským okruhem posledních granadských emírů, tak 

lze zcela zřetelně vidět důsledky specifického andaluského vývoje, jemuž byla věnována 

pozornost. Soudržnost klanu byla nahrazena majetkovými zájmy, dynastická výjimečnost 

panovníka v rámci elity pofidérním ustáleným postavením. Osoba silného panovníka 

zdegradovala díky elitě do roviny vládce, který bez souhlasu a pomoci vezíra a svého okruhu 

nebyl schopný ničeho. Granadská elita jak vychází z této práce představovala nejen 

hlavního hybatele dějin emirátu, ale především hlavní příčinu jeho kulturního, 



 232 

hospodářského a politického úpadku, a to stranou ponechávám lidský faktor. Z toho důvodu 

je nutné granadskou elitu vnímat bez příkras a uvědomit si vazby a vztahy, jež byly 

předmětem této disertační práce. Jedině tak budeme schopní oprostit se od přikrášlených 

dějin úchvatné Alhambry a budeme schopni jasně vnímat lidský rozměr Granady. Rovněž 

konečně musí vědecké prostředí opustit přežitý model panovnických dějin, kterými jsou 

granadské dějiny dosud silně poznamenány.  
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