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U vod 

V 11. století zasáhli do dějin Íránu rozhodným způsobem Turci. Turci stejně jako do jisté 
míry i předislámští Arabové žili jako kočovníci v kmenech. Kočovali ve středoasijských a 
mongolských stepích a obývali pomezí islámského chalífátu. S islámem přicházeli do styku již za 
vlády Umajjovců (661-750) a mnozí z nich k němu konvertovali. Islámští vladaři si tvořili 

turecké vojenské gardy, neboť Turci byli proslulí jako velmi dobří bojovníci, jezdci a lukostřelci. 
Na přelomu 9. a 1 O. století získali turečtí generálové takovou moc, že se chalífové stali loutkami 
v jejich rukou. V 11. století byla již podruhé íránská usedlá společnost konfrontována s 
kmenovou kočovnou společností. Turecká mocenská koncepce se zcela lišila od íránské a měla 
za následek postupný rozpad říše. O tom svědčí například vznik dynastie kermánských Seldžuků, 
kteří začali vládnout samostatně hned po seldžuckém vpádu do Íránu. 

Nezámolmolk patří mezi nejvýznamnější historické osobnosti íránských dějin, které si 
zasluhují hlubší prostudování. Je považován za nejslavnějšího vezíra seldžucké doby, působícího 
na dvoře sultánů Alparslána a Malekšáha. Byl to především schopný politik, který věnoval své 
rady a ponaučení o správném vládnutí sultánu Malekšáhovi, na jehož popud prý napsal Sijásat
náme. Ve skutečnosti se ale odvolává pouze na vznešený příkaz sultána a záměrem sestavení 
tohoto díla byla kritika některých mocenských praktik vládnoucí seldžucké dynastie. Přestože 
spravoval politické záležitosti na seldžuckém dvoře, tedy v tureckém prostředí, byl to v první 
řadě Íránec a snažil se co nejvíce prosadit íránské myšlení do vysoké politiky a přizpůsobit tak 
turecké pojetí moci, vycházející z kmenové kočovné společnosti, íránské mocenské koncepci. 

O dějinách seldžucké říše bylo již napsáno mnoho prací. Většina z nich se věnuje popisu 
vládních struktur a uplatňování moci v praxi. Domnívám se, že k pochopení Nezámolmolkovy 
koncepce vlády musíme začít se studiem politických a hospodářských poměrů v sásánovské říši. 
Sásánovci zdědili uspořádanou politickou správu od Médů, Achaimenovců a parthských 
Arsakovců, kterou dále zdokonalili a vtiskli jí jednotný řád. Po několik staletí platily zásady 
tohoto správního zřízení, jež vycházelo z pojetí, že šáh jakožto neomezený vládce byl zvolen 
Ahurou Mazdou, aby vládl poddaným na tomto světě. Šáh reprezentoval tak světskou a duchovní 
moc v jedné osobě. 

V polovině 7. století byly tyto zásady konfrontovány s kočovnou arabskou společností, 
která začala pronikat do Íránu v podobě arabských dobyvatelů, sjednocených pod prapory 
islámu. Druhý pravověrný chalífa Umar b. al-Chattáb (634 - 644) vytvořil pravidla k islámské 
správě chalífátu a ta jsou známá jako Umarova organizace říše. Tento správní systém se v 
mnohém inspiroval staroíránskými sásánovskými prvky, především v hospodářské oblasti. 
Jednalo se o pozemkovou daň charádž, jež byla přejata od Sásánovců a samotné slovo je 
pahlavského původu. Lze tedy konstatovat, že islám přebíral ve správních záležitostech íránský 
sásánovský systém. Je třeba si tento moment uvědomit, neboť toto platilo v podstatě po celém 
islámském chalífátu, natož pak v Íránu. 

Islám byl pro Íránce, národ s vyspělou městskou kulturou a bohatou historií, zpočátku 
cizí, ale některé politické a historické události - jako například sňatek sásánovské princezny 
Šahrbánú s imámem Husajnem - duchovně ospravedlňovaly přítomnóst islámu v Íránu a mnoho 
Íránců již od raných dob konvertovalo. 

Staroíránské myšlení a kultura našly svoji obrodu v hnutí šuúbíje, které se zformovalo po 
nástupu Abbásovců do čela chalífátu (750) a hlásalo kulturní nadřazenost Íránců (v severní Africe 
Berberů) nad Araby. Potom následoval vznik samostatných a polosamostatných států ve 
východním Íránu v průběhu 9. a I O. století. Na dvoře těchto místních íránských dynastií zažila 



perština a perská literatura v této době kulturní obrodu a vznikla první díla v nové perštině, píšící 
se modifikovaným arabským písmem a přejímající značnou část arabského lexika. Postupně si 
tak nová perština vydobyla postavení uměleckého jazyka islámské kultury. 

Cílem této práce, která navazuje na moji diplomovou práci. je ukázat rozdíly pojetí vládní 
moci u Íránců a Turků a na základě kompletního překladu všech 50 kapitol Sijásat-náme rozebrat 
politické poměry v seldžucké říši. 

V této práci poukazuji na proces politických proměn, kterými prošel Írán po příchodu 
Seldžuků a na základě textu Sijásat-náme, jenž dokazuje snahy o prosazení íránské mocenské 
koncepce, ztělesňované postavou vezíra Nezámolmolka, do vlády dynastie Velkých Seldžuků. 
Íránské pojetí díky chádžovi poměrně v silné míře zakořenilo v administrativní správě, neboť 
úřednický aparát tvořili v drtivé většině Íránci. Pro dobré pochopení politického myšlení 
Nezámolmolka a vůbec Íránců až do dnešní doby je nutná základní znalost politického. 
historického a hospodářského vývoje sásánovské říše a islámského chalífátu v Íránu. 

Vedle historických a politických skutečností je nezbytné prostudovat životu a působení 
chádži, neboť některé události formovaly jeho postoje. Této problematice se věnuje druhá 
kapitola nazvaná Život Nezámolmolka, jeho působení a společenské poměry seldžucké doby. Na 
tuto kapitolu navazuje pojednání o náboženském a kulturním životě v seldžucké říši. 

Právě toto období charakterizuje soupeření o moc mezi sunnou a šíou, což ztělesňuje 
vládnoucí moc, a tedy i Nezámolmolka, a šíou, která se v této době ideologicky zformovala. 
Mezi oběma soupeřícími stranami je třeba se zamyslet nad postavením súfijských řádů, neboť ty 
se na jedné straně inspirovaly esoterickými naukami ismáílíje a na druhé straně se je vládnoucí 
moc snažila využít ve svůj prospěch k boji proti šíitům. Chci se pozastavit nad konkrétními činy 
Nezámolmolka,jimiž zaváděl do praxe některé ze svých představ. To se dělo především v oblasti 
vzdělávacího procesu, reprezentovaném madrasami, jejichž hlavním posláním bylo vyškolit 
úředníky, kteří by po stránce kvalifikace mohli působit ve správních orgánech říše a zastupovali 
by sunnitský islám šáfiovského a hanafovského mazhabu. Zakládání madras bylo 
Nezámolmolkovým opatřením v boji se šíitským islámem, zvláště s jednou z jeho odnoží 
ismáílíjou, která byla v této době velmi silná. Této problematice jsem zasvětil sedmou a osmou 
kapitolu. 

Byla to právě seldžucká doba, v níž psali svá díla někteří velikáni perské literatury jako 
Nezámí-je Gandžaví, Anvarí, Cháqání, Omar Chajjám, Moezzí, Náser Chosrou a další. Vedle 
toho se zaměřím i na dvě prozaická díla této doby z adabové literatury. jejichž námět se podobá 
Sijásat-náme. Jedná se o Qábús-náme od Kajká'úse a ('ahár maqále od Nezámí-je Arúzího, které 
spolu se Sijásat-náme navazují na dlouholetou tradici perské politické literatury. 

V kapitolách Politické a .správní uspořádání seldžucké řiše a Postaveni seldžuckého 
vezíra a funkce jeho úřadu jsem pojednal o obsahovém členění Sijásat-náme, jejím postavení v 
rámci perské literatury a shrnul jsem jednotlivé obsahové roviny tohoto díla. Je třeba podotknout, 
že Nezámolmolkův spis je teoretické pojednání o vládě: pokladnice jeho názorů, rad a představ o 
politice a její aplikaci na správu seldžucké říše, neodráží vždy historickou a politickou praxi 
seldžuckých sultánů, nicméně je dílem člověka, který zastával po většinu svého života funkci 
vezíra v jedné z největších říší oné doby a reálně vládl. Právě tento fakt činí tento spis 
výjimečným na rozdíl od obdobných pojednání pozdější doby, a to jak z prostředí islámského 
Muqaddima od lbn Chaldúna, tak i křesťanského Vladař od Machiavelliho. kde v obou 
případech byli autoři teoretiky a nikdy reálně nevládli. 

Poukázuji na skrytou kritiku vládnoucího režimu, která toto dílo rozděluje do dvou částí: 
na část rad a ponaučení (tzv. první část S[jásat-náme) a na kritiku některých seldžuckých 
politických praktik (tzv. druhá, kritická část Sijásat-náme). Právě tento aspekt není téměř vůbec 
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uváděn v předchozích pracích, pojednávajících o dějinách seldžuckého státu. 
Osobní návštěva Íránu, opakovaná možnost delšího pobytu mezi Íránci a zároveň soužití 

s mojí íránskou manželkou mi v neposlední řadě umožnily lépe pochopit životní a politickou 
realitu této země. Domnívám se, že Evropa a Amerika hledí v mnoha ohledech z nepochopením 
na některé politické praktiky v Íránu a vůbec v islámských zemích. Mnohá tato nedorozumění 
pramení z neznalosti tradic a myšlení těchto národů, které se zcela odlišuje od evropského a 
zvláště amerického pojetí. 

Sijásat-náme byla již několikrát vydána. Poprvé byla vytisknuta na podnět francouzského 
orientalisty Charlesa Schefera v roce 1891. Text zpracoval na základě tří rukopisů, z nichž jeden 
pocházel z roku 690 hidžry ( 1291 ), zatímco zbylé dva byly o něco starší a oba pocházely ze 
stejného kodexu z roku 564 (1168). Profesor Noldeke napsal roku 1892 pojednání k perskému 
textu. V roce 1932 bylo toto dílo vydáno íránským profesorem Sejjedem Abdorrahímem 
Chalchálím v Tehránu. V předmluvě tohoto vydání kritizoval Scheferovu redakci za mnohé 
chyby a nedostatky, ale na druhé straně pochválil jeho úsilí. V roce 1941 doplnil íránský 
profesor Abbás Eqbál Áštijání vysvětlivkami perský text od Chalchálího. 

Další kritické vydání připravil ve čtyřicátých letech anglický orientalista Hubert Darke a 
knihu přeložil. V roce 1949 úspěšně přeložil tuto knihu sovětský orientalista B. N. Zachoděr. 
Jeho překlad se řadí mezi vůbec nejzdařilejší. K tomu přibyl v roce 1959 německý překlad, jehož 
autorem je Kari Emil Schabinger von Schowingen ve spolupráci s německým orientalistou 
Franzem Taeschnerem. Jak ruský, tak i německý překlad vychází z kritického vydání profesora 
Chalchálího. 

Nejnovější kritické vydání Sijásat-náme, z něhož jsem vycházel, pochází z roku 1995. 
Jeho základem se stal rukopis z pera Mohammada Nachdžaváního, který byl objeven v tabrízské 
národní knihovně. Údajně se jedná o nejstarší nalezený rukopis S[jásat-náme. Toto vydání 
přihlíží zároveň k mladším rukopisům, které byly již zmíněny. Autorem tohoto nejnovějšího 
kritického vydání je íránský profesor Džafar Šoár. 

Ve své práci jsem se ve snaze o větší objektivitu snažil čerpat jak z evropských děl, tak i 
perských a tureckých. Jak již bylo předesláno, o seldžucké době a říši bylo napsáno mnoho 
dobrých prací. Většina z nich se soustřeďuje na uspořádání a popis vládních institucí seldžucké 
říše. 

Podrobně se dějinám seldžucké říše věnuje práce britské orientalistiky - The Cambridge 
History of /ran. The Saljuq and Mongol Period, 5. díl. Zvláště cenné byly pro mne kapitoly 
věnované vnitřní struktuře seldžucké říše. Toto dílo je velice dobré pro získání podrobných 
informací, nikoliv však pro pochopení souvislostí. 

Mezi nejzdařilejší práce, zabývající se uspořádáním státní správy seldžuckého vezírátu 
považuji americkou studii The Seljuq Vezirate, A Study o.f Civil Administration 1055-1194 od 
Carly L. Klausner. Tato studie podrobně pojednává o politické a administrativní organizaci 
seldžucké říše a rozebírá roli vezíra a jeho pravomoce. Svá tvrzení opírá o středověké arabsko
perské prameny. 

Dalšími cennými zdroji pro studium seldžucké říše jsou již uvedené překlady Sijásat
náme od B. N. Zachoděra a od Schabingera von Schowingen. Oba překlady obsahují četné 
komentáře a vysvětlivky k jednotlivým kapitolám. Při překládání perského textu Sijásat-náme 
jsem obě dvě tyto práce konzultoval a v mnoha pasážích se od sebe podstatně liší, přičemž ruský 
překlad vystihuje lépe originální perský text. Dále je třeba podotknout, že obě práce vycházejí z 
mladšího rukopisu Sijásat-náme, zatímco já jsem mohl pracovat s kritickým vydáním, pořízeným 
na základě dosud nejstaršího nalezeného rukopisu z Tabrízu. 

Vedle studií evropské a americké orientalistiky jsem v hojné míře používal též perská a 
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turecká pojednání. Turecká díla se vyznačují velkým množstvím historických údajů a faktů, ale 
drtivá většina z nich se zaměřuje na vztahy seldžucké říše k vlastním dějinám a rozebírají vnitřní 
uspořádání říše maloasijských Seldžuků, neboť právě tato část dějin měla velký význam při 

budování osmanské říše. 1 

Neocenitelným přínosem pro moji práci bylo pojednání íránského profesora Sejjeda 
Džaváda Tabátabáího, Chádže-je Nezámolmolk. Celá studie je rozdělena do tří kapitol, které jsou 
zasvěceny životopisu chádži a politickým poměrům v seldžucké říši, íránskému politickému 
myšlení a postavení a významu Sijásat-náme v dějinách Íránu. Autor této studie podrobně 
analyzuje jednotlivé mocenské koncepce a odvolává se na jednotlivé pasáže v Sijásat-náme. Jako 
jediný zdůrazňuje existenci tzv. dvou částí Sijásat-náme - části rad a části kritiky seldžuckého 
systému. 

V neposlední řadě je třeba zmínit práci íránské profesorky Mír Ahmad Ma~jam, Nezám-e 
hokúmat-e Írán dar dourán-e eslámí, pažúheší dar taškílát-e edárí. kešvarí-o-laškarí-je Írán az 
sadr-e eslám tá asr-e moghúl, která pojednává o struktuře vládních institucí v Íránu po příchodu 
islámu za vlády jednotlivých dynastií. Nemalá část je věnována právě seldžucké říši. 

Domnívám se, že bez prostudování těchto dvou perských spisů a textu celé Sijásat-náme 
bych nebyl schopen správně pochopit a analyzovat společensko - politické poměry v seldžucké 
říši. 

Chtěl bych, aby tato práce pomohla odhalit rozpory mezi íránským a tureckým nazíráním 
na vládu a domnívám se, že zásadní teze íránského politického myšlení nedoznaly dodnes 
podstatných změn od dob sásánovské říše. Myslím si, že bez analýzy tohoto pojetí není možné 
dobře pochopit politickou praxi moderního Íránu. 

Při přepisu perských a tureckých jmen jsem se držel perského způsobu výslovnosti, u 
arabských jmen jsem zvolil perskou výslovnost pro Íránce (např. Omar Chajjám), arabskou pro 
Araby (Umar ibn al-Chattáb). Citace koránských veršů vycházejí z českého překladu Koránu od 
Ivana Hrbka. 

1 Mezi tyto práce patří dvousvazkové dílo tureckého profesora M. A. Koymena, Biiyiik Selcuklu lmparatorlugu devri. 
a dále spisy profesova O. Turana, Selcuklar tarihi ve Tiirk - !slam medeniyeti. 

Studiem vztahů seldžucké říše k dějinám dnešního Iráku a historií dynastie iráckých Seldžuků nás 
seznamuje arabská práce iráckého profesora Amína Husajna, Tárích al-lráqfi'l-asr as-sald!:úqí. 
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1. Historický nástin 
V 11. století zasáhli do dějin Íránu rozhodným způsobem Turci. Turci stejně jako do jisté 

míry i předislámští Arabové žili jako kočovníci v kmenech. Kočovali ve středoasijských a 
mongolských stepích a obývali pomezí islámského chalífátu. S islámem přicházeli do styku již za 
vlády Umajjovců (661-750) a mnozí z nich k němu konvertovali. Islámští vladaři si tvořili 
turecké vojenské gardy, neboť Turci byli proslulí jako velmi dobří bojovníci, jezdci a lukostřelci. 
Na přelomu 9. a I O. století získali turečtí generálové takovou moc, že se chalífové stali loutkami 
v jejich rukou. V ll. století byla již podruhé íránská usedlá společnost konfrontována s 
kmenovou kočovnou společností. Turecká mocenská koncepce se zcela lišila od íránské a měla 
za následek postupný rozpad říše. O tom svědčí například vznik dynastie kermánských Seldžuků, 
kteří začali vládnout samostatně hned po seldžuckém vpádu do Íránu. 

Nezámolmolk patří mezi nejvýznamnější historické osobnosti íránských dějin, které si 
zasluhují hlubší prostudování. Je považován za nejslavnějšího vezíra seldžucké doby, působícího 
na dvoře seldžuckých sultánů Alparslána a Malekšáha. Byl to především schopný politik, který 
věnoval své rady a ponaučení o správném vládnutí sultánu Malekšáhovi, na jehož popud prý 
napsal Sijásat-náme. Ve skutečnosti se ale odvolává pouze na vznešený příkaz sultána a záměrem 
sestavení tohoto díla byla kritika některých mocenských praktik vládnoucí seldžucké dynastie. 
Přestože spravoval politické záležitosti na seldžuckém dvoře, tedy působil v tureckém prostředí, 
byl to v první řadě Íránec a snažil se co nejvíce prosadit íránské myšlení do vysoké politiky a 
přizpůsobit tak turecké pojetí moci, vycházející z kmenové kočovné společnosti, íránské 
mocenské koncepci. 

O dějinách seldžucké říše bylo již napsáno mnoho prací. Většina z nich se věnuje popisu 
vládních struktur a uplatňování moci v praxi. Domnívám se, že k pochopení Nezámolmolkovy 
koncepce vlády musíme začít se studiem politických a hospodářských poměrů v sásánovské říši. 

Ardašír Bábakán přeměnil světskou vládu parthských Arsakovců na vládu, v níž se snoubí 
světská a náboženská moc v podobě šáha. Tato nábožensko-politická centralizace upevnila Írán, 
který tak mohl odolávat vlivům Říma a křesťanství. Oficiálním náboženstvím se stal 
zoroastrismus. Sásánovci zdědili uspořádanou politickou správu od Médů, Achaimenovců a 
parthských Arsakovců, kterou dále zdokonalili a vtiskli jí jednotný řád. Po několik staletí platily 
zásady tohoto správního zřízení, jež vycházelo z pojetí, že šáh jakožto neomezený vládce byl 
zvolen Ahurou Mazdou, aby vládl poddaným na tomto světě. Šáh reprezentoval tak světskou a 
duchovní moc v jedné osobě. 

V polovině 7. století byly tyto zásady konfrontovány s kočovnou arabskou společností, 
která začala pronikat do Íránu v podobě arabských dobyvatelů, sjednocených pod prapory 
islámu. Poslední sásánovský vládce Jazdgerd III. se neustále stahoval směrem do Sístánu a 
Chorásánu až v roce 65 I byl zabit vlastními lidmi v Marvu. Tímto rokem zanikla sásánovská 
dynastie a uzavřela se velká kapitola slavných dějin Perské říše. 

Írán se tak stal zemí ovládanou muslimskými Araby a stal se součástí chalífátu. Dodnes 
nebyl dostatečně vysvětlen výjimečný úspěch Arabů při obsazování Íránu a Byzance. Další 
zvláštností je poměrně rychlá islamizace Íránu. Je až zarážející jak říše s tak bohatou a 
dlouhověkou kulturou rychle podlehla tlakům islámu. Na druhé straně do islámu pronikla celá 
řada prvků perské kultury a celý proces vyvrcholil ustanovením šíitského islámu za státní 
náboženství koncem 15. století za vlády Safiovců. Díky tomu si Íránci zachovali svoji identitu a 
vedle islamizace je nepostihla arabizace, tak jako některé národy. 
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Druhý pravověrný chalífa Umar b. ai-Chattáb (634 - 644) vytvořil pravidla k islámské 
správě chalífátu a ta jsou známá jako Umarova organizace říše? Tento správní systém se v 
mnohém inspiroval staroíránskými sásánovskými prvky, především v hospodářské oblasti. 
Jednalo se o pozemkovou daň charádž, jež byla přejata od Sásánovců a samotné slovo je 
pahlavského původu. Lze tedy konstatovat, že islám přebíral ve správních záležitostech íránský 
sásánovský systém. Je třeba si tento moment uvědomit, neboť toto platilo v podstatě po celém 
islámském chalífátu, natož pak v Íránu. 

Islám byl pro Íránce, národ s vyspělou městskou kulturou a bohatou historií. zpočátku 
cizí, ale některé politické a historické události - jako například sňatek sásánovské princezny 
Šahrbánú s imámem Husajnem - duchovně ospravedlňovaly přítomnost islámu v Íránu a mnoho 
Íránců již od raných dob konvertovalo. 

Idea, že islám je pouze náboženstvím pro Araby se brzy zhroutila. Dehqáni si 
uvědomovali, že přijmutím islámu se na ně nebude vztahovat povinnost odvádět pozemkovou 
daň charádž. Tato skutečnost měla za následek masové přestupy na islám. Přestupy se konaly v 
drtivé většině pouze na oko a tito noví muslimové si zachovávali své původní náboženské 
přesvědčení. Tento trend byl ještě patrný i v rané abbásovské době v 8. a 9. století, kdy mnoho 
význačných íránských literátů píšících arabsky se otevřeně hlásilo ke svému zoroastrovskému a 
íránskému původu a vyvyšovali se nad Araby. Zároveň se zrodilo nové myšlenkové hnutí 
Mutazila, což souviselo s nespokojeností Íránců nad prostotou ortodoxního islámu. Za vlády 
chalíft Ma'múna (813 833) se stala mutazila dokonce oficiálním státním vyznáním. Situace se 
začala vyhrocovat a nastal spor mezi učením mutazily a ortodoxií. Tyto spory oslabovaly osobu 
chalífy a dovolovaly, že se do popředí dostávala chalífova vojenská garda. kterou ovládali Turci. 

Staroíránské myšlení a kultura našly svoji obrodu v hnutí šuúbíja, které se zformovalo po 
nástupu Abbásovců do čela chalífátu (750) a hlásalo kulturní nadřazenost Íránců (v severní Africe 
Berberů) nad Araby. 3 Potom následoval vznik samostatných a polosamostatných států ve 
východním Íránu v průběhu 9. a I O. století (Táherovci, Saffárovci, Sámánovci, AlíjovcL 
Zijárovci a další). Na dvoře těchto místních íránských dynastií zažila perština a perská literatura v 
této době kulturní obrodu a vznikla první díla v nové perštině, píšící se modifikovaným arabským 
písmem a přejímající značnou část arabského lexika. Postupně si tak nová perština vydobyla 
postavení uměleckého jazyka islámské kultury. 

Obzvláště nástup sámánovské dynastie znamenal v Íránu obnovu a oživení perského 
jazyka, literatury a kultury. V dějinách perské literatury lze jen těžko najít další období, kdy by 
vládcové všemi prostředky podporovali rozvoj vědy a vzdělanosti takovou měrou, jak tomu bylo 
právě za Sámánovců. Slavní perští básníci jako Rúdakí Samarqandí a Daqíqí Túsí byli 
současníky sámánovských emírů. V tomto období došlo nejen k oživení perské poezie. ale i 
perské prózy. 

Roku 945 dobyl Ahmad Búje Bagdád, což znamenalo obrat v dějinách chalífátu. 
Duchovní představitelé ortodoxního sunnitského islámu - abbásovští chalífové - se stali zajatci 
íránské dynastie šíitských Bújovců, kteří je mohli libovolně sesazovat a dosazovat. Změnilo se 
pouze to, že abbásovští chalífové, kteří již před Bújovci se stali zajatci tureckých generálů, museli 
poslouchal šíity. Definitivní ránu zasadili Bújovcům seldžučtí Turci. Příchodem Seldžuků se 
otevírá nová kapitola v dějinách islámského světa. 

2 Felix Tauer, Svět islámu, Praha 1984. S. 38- 4 
3 The Cambridge History of !ran, Vol ume 4, From the Arab Invasion to the Saljuqs. ed. R.N.Frye. s. 48- 56 
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Invaze tureckých kmenů pod vedením Seldžuků ze Střední Asie znamenala obrovské 
změny ve společenském životě na Středním východě. Do značné míry se změnil etnický ráz 
vyvolaný migrací Turků do Íránu, Mezopotámie a Malé Asie a protože dobyvatelé byli na nižší 
kulturní a hospodářské úrovni, vyvstala nutnost vyrovnání s vyspělým domácím obyvatelstvem. 
V tomto vyrovnání sehrál významnou roli právě vezír Nezámolmolk, který si uvědomoval rozdíly 
mezi společností kočovníků a usedlíků. To byl také jeden z nejdůležitějších momentů, neboť aby 
seldžucká říše zůstala celistvá, musela se vládnoucí dynastie vzešlá z kočovníků usadit. 
Nezámolmolk reprezentoval íránskou politickou koncepci a usiloval o její co největší prosazení a 
uplatnění v reálné politice. Jednalo se o snahu znovuobnovit staroíránské mocenské a kulturní 
tradice v rámci islámu a sladit je s tureckým myšlením. Zásadu této koncepce tvoří staroíránská 
představa o neomezenosti moci vladaře (.Mh-e ármám), jež ztělesňuje spojení duchovní a světské 
moci a podle níž je vladař nadán zvláštní schopností vládnout a rozhodovat přímo od Boha 
(jarre-je ízadt). Celá říše a poddaní jsou bezvýhradně vlastnictvím panovníka a ten s ním může 
libovolně nakládat. Zde je patrný rozpor s islámem, který jasně hlásá, že všechno patří Bohu, 
nikoliv člověku. 

Tuto mocenskou koncepci rozpracoval Nezámolmolk a vtělil ji do rad a ponaučení 
Sfjásat-náme (Pojednání o politice). Prakticky si vybudoval síť svých stoupenců tím, že zakládal 
madrasy - nábožensko-právní učiliště zaměřená na vyškolení úřednického aparátu. Cílem 
zakládání madras byla snaha získat kontrolu nad vzdělávacím procesem a zamezit tak vlivu 
oponentům režimu na přípravu budoucích úředníků. Celý vzdělávací proces byl založen na 
zásadách sunnitského islámu šáfiovského mazhabu a ašaríjského kalámu. Oponenty byli míněni 
šíité, kteří v té době byli reprezentováni ismáílíjí v čele s fanatickými assasíny vedenými 
Hasanem Sabbáhem na hoře Alamút nedaleko Qazvínu. Nezámolmolk usiloval o co největší 
prosazení íránské koncepce do praxe a jeho cílem bylo získat vliv na všechny významné 
představitele moci, tzn. na sultána, úředníky, duchovenstvo, literáty, učence a mystická bratrstva. 

Pádem Ghaznovců a Bújovců vytvořili Seldžuci novou velmoc, a tím zamezili dalšímu 
drobení východního islámského světa. Vzhledem k tomu, že Seldžuci byli negramotní a 
v uměleckém životě nezdůrazňovali svou tureckou příslušnost, přebrali íránskou kulturu a 
uměleckým jazykem zůstávala nadále perština, kterou se Turci učili. Ve skutečnosti perština 
přesáhla v této době samotné území Íránu a běžně se používala jako literární jazyk v islámské 
Asii. K nejvýznamnějších literátů perské literatury seldžucké doby patří Nezámí Gandžaví, 
Anvarí, Cháqání, Omar Chajjám, Moezzí, Náser Chosrou a další. 
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2. Zivot Nezámolmolka, jeho působení a 
společenské poměry seldžucké doby 

Chádže Abú Alí Hasan bne Alí bne Esháq známý jako Nezámolmolk byl vezírem 
Alparslána a Malekšáha a jak o něm píše Nezámí Arúzí, pocházel z rodiny rolníků v Túsu.4 Jeho 
děd Esháq podle autora Tárích-e Bejhaqí byl dehqán z Dije Ankú a měl čtyři syny, z nichž 
nejstarší Abó'l-Hasan Alí měl tři syny, kteří se jmenovali Abó'n-Nasr EsmáíL Abó'l-Qásem 
Abdolláh a Nezámolmolk Hasan Abú Alí. Všichni autoři tazkir se shodují na tom, že se 
Nezámolmolk narodil roku 485 hidžry, podle slov Hendúšáha Nachdžaváního v pátek, 
jedenáctého dne měsíce zú 1-qade v Noughán Tús a zemřel ve věku 85 let. Na základě data 
narození se domníváme, že zemřel roku 685 hidžry. Otec Nezámolmolka nechal svého syna 
nejprve učit Korán a potom islámské právo šáfiovského mazhabu. Podle Sobkího a Safadího 
studoval Nezámolmolk tradici o životě Proroka (ilm al-hadi.<;) v Esfahánu od Mohammada bne 
Alí bne Šodžá, v Nejšáburu od Abó'I-Qásema Qošejrího, v Baghdádu od Abó'l-Chattába b. al
Bater a od Abú Hámeda al-Azharího.5 

O počátcích jeho práce v úřadě bylo napsáno mnoho, ale většina z toho má smyšlený 
charakter a je velmi obtížné oddělit skutečnost od pověstí. 

Podle zápisů Ebne Fondoqa, který byl jedním z nejstarších autorů, píšících o životě 
Nezámolmolka, se ,jeho otec Chádže Abó'l-Hasan spolu se svým synem přestěhoval z Túsu do 
Bejhaqu. Abú Alí v té době měl vzezření dítěte a chování mudrce. Abó'I-Hasan přišel do 
Bejhaqu, aby se setkal s tamějším správcem, ale nezískal povolení k přijmutí."6 

Ebne Fondoq píše: 

Jednoho dne jsem šel ke správci Hamzovi, abych ho pozdravil. Chádže Abó '1-Hasan 
Bondár seděl u krámku v bázáru s Nezámolmolkem. Bylo ráno a z očí Nezámolmolka vycházela 
nebojácnost. Čekám tu již od jitra a dosud jsem nedostal povolení k přijeti. Já jsem vstoupil a 
zeptal jsem se správce a dal jsem se s ním do hovoru. Chádže Abó '1-Hasan Bondár zastával dříve 
významnou funkci, ale nyní už ne má zájem o bohatství a byl ponížen. Hamza mu řekl: vidím, že 
jeho syn bude mil skvělou budoucnost. 7 

Tento příběh, který je více věnován otci Nezámolmolka, je pozoruhodný v tom, že byl 
květnatě vylíčen v pozdějších kronikách a svědčí o tom, že již za života Nezámolmolka 
existovala spousta smyšlených příběhů z jeho života. Šejcho'l-eslám Amírak, jeden z předchůdců 
Ebne Fondoqa, se setkal s Abú Alím v jeho dětství a zmiňuje se, že ,,tvář má sice dětskou, ale 
myšlení jako vzdělanci a není pochyb o jeho skvělé budoucnosti. O jeho nadání prý věděl každý 
v okolí."8 

4 Nezámí-je Arúzí, c'ahár maqále, b.m., 1909, s. 47, cit. V Sejjed Džavád Tabátabáí. Chá,f:e:Je Ne::.ámolmolk, 
Tehrán 1375 ( 1996), s.l2 
5 Sobkí, Tabaqát aHáfiíje al-kobrá, sv. 2, Bejrút 1944, s. 318, cit. v Sejjed Džavád Tabátabáí, c.d .. s. 13 
o Ebne Fondoq, Tárích-e Bejhaqí, Tehrán 1361 (1982), cit. v Sejjed Džavád TabátabáL c.d., s. 14 
7 Ebne Fondoq, c.d., s. 73. cit. v Sejjed Džavád Tabátabáí, c.d., s. 14-15 

8 Sejjed Džavád Tabátabáí, c.d., s. 15 
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Mezi příběhy o dětství Abú A lího je hodná povšimnutí pověst "Tři spolužáci" (Se jár-e 
dabestáni), kterou uvádí Chádže Rašídoddín Fazlolláh Hamadání v kapitole věnované ismáílíji ve 
svém díle Džámeo 't-tavárich. Na základě této báje měl Abú Alí Hasan za spolužáky dvě 
významné osobnosti ll. století - Omara Chajjáma a Hasana Sabbáha. Podle báje se ve škole 
zavázali, že ten, který z nich dosáhne vysokého postavení, pomůže ostatním. Tento slib platil do 
doby, než se Nezámolmolk stal seldžuckým vezírem. V té době k němu přišel Omar Chajjám a 
připomněl mu slib z dětství. Nezámolmolk mu nabídl úřad správce města Nejšábúru a přilehlých 
oblastí, což Omar odmítl s tím, že to není práce, pro niž se narodil a žádal, aby mu byl vyměřen 
měsíční plat. Nezámolmolk mu vyhověl a stanovil pro něho deset tisíc dínárů ročně, vybraných z 
Nejšábúru.9 

Hasan Sabbáh rovněž přišel a Abú Alí mu nabídl spravovat města Rej a Esfahán, ale to se 
Hasanovi zdálo příliš málo a toužil po funkci vezíra. Z toho důvodu nebyl spokojen se svým 
postavením a rozhodl se pomstít. Po několika letech se sultán rozhodl překontrolovat státní 
výdaje. Hasan Sabbáh přesvědčil jednoho ze sultánových dvořanů, že je schopen do dvou týdnů 
vykázat všechny výdaje a předstoupit s nimi před sultána. Hasan viděl, že sultán má obavy ze 
sílící moci Nezámolmolka a chtěl využít příležitosti a ukázat své schopnosti. Domníval se, že 
bude moci nahradit místo Nezámolmolka. Toho si byl Nezámolmolk vědom, a tak v den, kdy 
měly být účty předány sultánovi, nechal poslat svého gholáma pro účetní knihu Hasana a přikázal 
mu, aby jeho účty zpřeházel a sultán tak mohl uvidět Hasanovu neschopnost. Když pak 
předstoupili před sultána, Hasan Sabbáh byl velmi rozzloben poté, co zjistil Nezámolmolkovu 
Jest. Pověst dále pokračuje tím, že od této chvíle začal Hasan hlásat učení ismáílíje a uprchl z 
Reje a Esfahánu do Egypta a odtamtud se vrátil do Íránu a usadil se na hoře Alamút. Podle této 
pověsti pravil Hasan v Esfahánu v domě Abó'I-Fazla, kde se skrýval, tento výrok: ,,Ještě se 
najdou dva lidé, kteří mi pomohou a budou stejného m;všlení, potom se vypořádám s tim Turkem 
('5ultán) a tím vesničanem (Nezámolmolk):d 0 

Tento příběh použil autor Džámeo 't-tavárich k vylíčení vraždy Nezámolmolka rukou 
ismáilíjovského stoupence Hasana Sabbáha. Dnes však již bylo vědecky prokázáno, že tento 
příběh se nezakládá na skutečnosti. S ohledem na data narození všech tří aktérů tohoto příběhu a 
místa, je zcela nepravděpodobné, aby se ve školním věku setkali zároveň na jednom místě. 11 

V každém případě vyplývá z mnoha tazkir, že po ukončení studia hadisů a islámského 
práva se odebral Abú Alí spolu se svým otcem do Ghazny. Důvodem tohoto odchodu se stala 
skutečnost, že Ghaznovci propůjčili jeho otci správu nad Túsem, ale on nebyl s to vybrat a 
odevzdat daně, a tak byl sesazen. Poté vstoupil Abú Alí do služeb Ghaznovců a zastával funkci 
dabíra. Dalším důvodem odchodu do Ghazny bylo postupné pronikání Seldžuků do Chorásánu, 
který se postupně dostal do jejich rukou. Asi po čtyřech letech působení na ghaznovském dvoře 
odešel do Balchu, který byl v té době pod seldžuckou nadvládou a jeho správcem se stal Abú Alí 
bne Šázán. Zde vstoupil do dívánu a vedl administrativu. 

Ebne Šázán byl prý velmi lakomý muž a neustále říkal Abú Alímu: "Hasane, ztloustl si! 
Vše, co máš, si dostal ode mne a mně říkáš, že jsi písař: tobě stačí mít jedno pero. "12 Abú Alí 
kvůli tomuto jednání nenáviděl Ebne Šázána a protože se k němu takto choval velmi často, 
odebral se do Marvu a sloužil Čaghri begovi,otci Alparslána. Čaghri beg si cenil jeho služeb, o 
čemž svědčí dopis určený pro jeho syna Alparslána, v němž píše: ,.Musí ti být písařem a rádcem 

9 Chádže-je Rašídoddín Fazlolláh Hamedání: Diámeo't-tavárích, qesmat-e esmáíl(ján-o:fátemiján-o-dáíján, Tehrán 
1356 ( 1977), s. I ll, cit. V Sejjed Džavád Tabátabáí, c.d., s. 16 
1° Chádže Rašídoddín, c.d., s. lil 112, cit. v Sejjed Džavád Tabátabáí, c.d., s. 17 
·' tamtéž. s. 113, cit. V Sejjed Džavád Tabátabáí. c.d., s. 17 
12 Hendúšáh Nachdžavání: Tad::.á/eb os-sofa(. Tehrán 1357 (1978), s. 266. cit. vSejjed Džavád Tabátabáí, c.d., s.l9 
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namísto otce." V této době vyslal Ebne Šázán k Čaghri begovi svého posla s úkolem přivést 
zpátky Abú Alího, ale ten se vrátil s nepořízenou. Nezámolmolk zastával v této době úřad 
Alparslánova vezíra. 

Invaze tureckých kmenů pod vedením Seldžuků ze Střední Asie znamenala obrovské 
změny ve společenském životě na Středním východě. Do značné míry se změnil etnický ráz 
vyvolaný migrací Turků do Íránu, Mezopotámie a Malé Asie a protože dobyvatelé byli na nižší 
kulturní a hospodářské úrovni, vyvstala nutnost vyrovnání mezi vyspělým domácím 
obyvatelstvem. V tomto vyrovnání sehrál významnou roli právě Nezámolmolk, který si 
uvědomoval rozdíly mezí společností kočovníků a usedlíků. To byl také jeden z nejdůležitějších 
momentů, neboť aby seldžucká říše zůstala celistvá, musela se vládnoucí dynastie vzešlá z 
kočovníků usadit. 

Kolem roku I 037 se začala rýsovat možnost, že se abbásovský chalífát vymaní z více než 
staletého područí šíitské dynastie Bújovců. Abbásovský chalífa Qá'im bíamrilláh (I 031-1 075) 
vstoupil do diplomatických jednání s náčelníky sunnitských Turků, kteří pronikali do Chorásánu. 
Zachránci abbásovské dynastie obývali nejzažší severovýchodní oblasti islámské říše, kde po 
staletí kočovali a sousedili se sámánovským státem. Sámánovci vpadali často do těchto oblastí 
s cílem šířit islám a získávat statečné bojovníky. Ještě před vznikem sámánovské dynastie dobyl 
Sámánovec Núh bne Asad město Sepídžáb, jež bylo osídleno Turky, výboje pokračovaly za 
Sámánovce Esmáíla bne Ahmad (892- 907) a jeho syna Ahmada, jenž k sámánovské říši připojil 
Ferghánu. Některé turecké kmeny kočující na východní a severovýchodní hranici sámánovského 
státu začaly od roku 970 pronikat z kyrgyzských stepí do oblasti Chórézmu kolem Aralského 
jezera a stepí mezi Aralským jezerem a Kaspickým mořem ohraničených dolním tokem řek 
Amudarja a Syrdarja (území dnešního Turkmenistánu). Tyto kmeny se nazývaly Oghuz (Ghuz) a 
jsou zřejmě totožní s dnešními Turkmeny. Oghuzové se skládali z devíti kmenů. a proto byli 
někdy nazýváni jako Doquz Oghuz (Devět Oghuzů). 13 

Sámánovci svými neustálými vpády do této oblasti uvedli turecké kmeny do pohybu. 
Nejdůležitějším oghuzským kmenem pro další historický vývoj byli Seldžuci. v jejichž čele stál 
Saldžúq bne Daqqáq. Tento kmen se začal usazovat ve stepích na jih od Aralského jezera. 
Saldžúq brzy na to přijal islám a obsadil město Džand na břehu Syrdarji, jež bylo osídleno 
muslimským obyvatelstvem. 14 

Nástupce Saldžúqa - Míkáíl bne Saldžúq - padl v místních válkách proti nevěřícím a 
zanechal po sobě tři syny- Jabghru (Džabghu), Čaghri a Tughrul. Tito tři synové pronikli na jih 
od Džandu do těsné blízkosti Bucháry, což vyvolalo strach Sámánovců, kteří je vytlačili. 
Seldžuci se uchýlili pod ochranu Karachánovce Bughrá chána. Migrace Seldžuků vyvolala 
rovněž obavy Karachánovcu, a Bughrá chán nechal uvěznit Tughrula. Jeho bratr Čaghri ho však 
osvobodil a táhl směrem k Bucháře a obsadili Núr, vesnici ležící severovýchodně od Bucháry. 
Karachánovci Ílak chánovi se zároveň v roce 999 podařilo obsadit Bucháru, a tím ukončit 
existenci sámánovského státu. 15 

Sultán Mahmúd z Ghany si porážkou Ílak chána v roce I 007 podřídil Karachánovce, 
v jejichž čele stanul Toghán chán, jenž po zbytek svého života zachovával podřízenost vůči 
Mahmúdovi. Po smrti Toghán chána v roce I O 17 nastoupil jeho bratr Abú Mansúr Ahmad Arslán 
chán, avšak vzápětí proti němu vytáhl Karachánovec Alítagín, jenž se také ucházel o moc. Těsně 
před smrtí Arslán chána v roce I 025 ovládal Alítagín většinu karachánovského státu a spojil se se 

13 Abbás Eqbál Áštijání. Tárích-e Írán. Tehrán 1375 (1996). s. 489 
14 tamtéž 
15 tamtéž, s. 516 ~ 517 
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skupinou Seldžuků vedenou jedním ze synů Saldžúqa - Esráílem, bratrem padlého Míkáíla, a 
společně zaútočili na Bucháru a Samarqand. Mahmúd proti vzbouřencům vytáhl s vojskem a 
porazil je. Obnovil vládu karachánovských chánů a Esráíla bne Saldžúq uvěznil v jedné 
z indických pevností. 16 

V roce I 025 jiná skupina Seldžuků v čele s Arslánem bne Saldžúq zaútočila na vojska 
Mahmúda z Ghazny, ale ten je porazil a zajatého Arslána poslal do vězení v Indii. Zbytky 
seldžuckého vojska vpadly do Chorásánu a vyplenily mnohé usedlosti. Sultán Mahmúd je 
pronásledoval a porazil a část z nich uprchla do Esfahánu, část do Ázerbájdžánu a malá skupina 
se usadila v Chorásánu. Zároveň v rozporu se správcem Nejšábúru - Arslánem Džázebem -
povolil skupině 4000 Seldžuků kolem synů padlého Míkáíla přejít Amudarju a usadit se 
v Chorásánu mezi Sarachsem a Abíverdem. Tak, jak Arslán Džázeb předvídal, začali Seldžuci 
vytlačovat místní obyvatelstvo a sultán Mahmúd musel v roce I 028 zasáhnout a pobil velkou část 
chorásánských Seldžuků. 17 

Po smrti sultána Mahmúda v roce I 030 si chtěl jeho syn Masúd zabezpečit získání trůnu 
na úkor svého bratra Mohammmada spojenectvím s Alítagínem. Dříve, než stačil Alítagín 
odpovědět na žádost Masúda, byl Mohammad odstraněn a Masúd převzal moc, což vyvolalo opět 
odpor ze strany Alítagína, který se opět spojil proti novému sultánovi se Seldžuky. Masúd proti 
němu vyslal v roce I 031 správce Chórézmu Altuntaše. Alítagín porazil Altuntaše, který podlehl 
zraněním a byl uzavřen mír mezi Alítagínem a sultánem Masúdem, zprostředkovaný vezírem 
Altuntaše- chádžou Ahmadem bne Abdo's-Samad, který v roce 1032 po smrti Masúdova vezíra 
Ahmada bne Hasan Mejmandího převzal tento úřad. Správu Chórézmu svěřil Masúd svému 
úředníkovi, což vyvolalo nesouhlas Altuntašova syna Hárúna, jenž předpokládal, že tato funkce 
přejde na něho. Spojil se proto se Seldžuky a roku I 031 povstal proti sultánu Masúdovi. Ten ho 
však spolu se seldžuckými bojovníky porazil. 18 

Poražený Alítagín udržoval až do své smrti v roce 1033 přátelské vztahy se seldžuckými 
kmeny usazenýni v Transoxanii. Po smrti Alítagína vypudil jeho syn spolu se svým vojevůdcem 
tyto Seldžuky z Transoxanie. V té době byl zavražděn další spojenec Seldžuků Hárún bne 
Altuntaš, a proto byli nuceni stáhnout se z Chórézmu směrem na jih do okolí města Nesá, kde 
prostřednictvím správce Chorásánu Abó'I-Fazla Súrího bne ai-Motazz zaslali vezírovi sultána 
Masúda chádžovi Ahmadu bne Abdo's-Samad dopis se žádostí o povolení k osídlení Chorásánu. 
Dopis sepsaný třemi syny Míkáíla Tughrulem, Čaghrim a Jabghruem - dorazil k Masúdovi 
v době, kdy potlačoval povstání v Tabarestánu. 19 

Když se Masúd vrátil do Nejšábúru, rozhodl se zasáhnout proti Seldžukům a vyslal proti 
nim vojsko složené z Turků, Indů a Arabů, v jehož čele stanul Bektughdí. Došlo k bitvě a 
Masúdovo vojsko bylo poraženo Seldžuky vedenými Čaghrim. Toto byl první velký vojenský 
úspěch Seldžuků proti ghaznovskému státu. Samotní Seldžuci se zalekli možné odplaty, a proto 
vyslali posla k chádžovi Ahmadu bne Abdo's-Samad s omluvou. Masúd ze strachu před 
Seldžuky se rozhodl přidělit jim k osídlení Nesá, Abíverd a Faráve v Chorásánu a třem synům 
Míkáíla udělil titul "dehqán'' a svěřil vládu nad tímto územím?0 

V roce 1038 nařídil Masúd svému hádžebovi Subášímu, aby porazil Seldžuky v čele 
s Tughrulem a Čaghrim. Subáší se střetl se seldžuckým vojskem mezi Sarachsem a Marvem, ale 
před rozhodnutím bitvy uprchl v noci s celým svým majetkem a druhý den ráno ho následovala 

16 tamtéž. s. 490 
17 tamtéž 
18 tamtéž 
1

q tamtéž, s. 491 
tamtéž 
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většina vojáků. Tughrul a Čaghri se tak snadno zmocnili Chorásánu a bez boje obsadili Nejšábúr 
a osvobodili ho z rukou Abú Sahla Hamdavího, jenž vpadl do této oblasti z Reje, a Tughrul 
jakožto prvorozený syn se v roce I 038 v Nejšábúru prohlásil sultánem a založil seldžuckou říši. 
K rychlému obsazení Nejšábúru dopomohl Tughrulovy jeden z místních správců Abó'l-Qásem 
Alí bne Abdolláh Džovejní zvaný Besálár Púžgán, jenž již dříve usiloval o odstranění 

ghaznovských úředníků. Tughrul za to jmenoval Džovejního svým vezírem. 21 

Porážka Subášího vyvolala povstání proti Ghaznovcům, z nichž nejvýznamnější propukla 
v Transoxanii v čele se synem Ílak chána Búrítagínem, a v Chórézmu v čele s bratrem 
zavražděného Hárúna bne Altuntaš Abó'I-Abbásem Chandánem. Celá Transoxanie a Chórézm 
se tak ocitly mimo moc ghaznovského státu. Masúd nechal opravit most v blízkosti Tirmizu mezi 
Transoxanií a Chorásánem a vytáhl s vojskem proti Búrítagínovi a chádžovi Ahmadu bne 
Abdo's-Samad přenechal správu Gúzgánánu a Balchu. Když Masúd dorazil do Čogháníjánu. 
seldžucké kmeny, jež kočovali ve stepích kolem Balchu a Ghaznín, na popud Abó'I-Abbáse 
Chandána zamířili přes Sarachs do Gúzgánánu a Balchu. Ahmad bne Abdo's-Samad uvědomil 
sultána s tím, že Seldžuci budou chtít patrně zničit most u Tirmizu, a tím znemožnit návrat 
Masúdově vojsku.22 

Masúd se dal na ústup a vrátil se do Tirmizu. Jaghru, jenž se usadil v Nejšábúru, požádal 
sultána o prominutí a Masúd to přijal. Mezitím se seldžučtí vůdcové - bratři Tughrul. Čaghri a 
Jabghu spolu s nevlastním bratrem Ebráhímem Jinálem - radili, zdali zaútočí na Masúda a 
odeberou mu východní Chorásán, tzn. Balch, Tirmiz, Fárjáb a Herát, či zaútočí na Gorgán a Rej. 
Rozhodli se pro boj s Masúdem a začali shromažďovat vojsko u Marvu. V roce I 040 se vydal 
Masúd směrem k Marvu a opevnil se v pevnosti v Dandánqánu, kde došlo k bitvě, v níž Seldžuci 
porazili ghaznovské vojsko. Masúd uprchl do Herátu. V této bitvě ztratili Ghaznovci veškerou 
moc nad Transoxanií a Íránem. Seldžuci si rozdělili dobytá území tak, že Tughrul se vrátil znovu 
do Nejšábúru, Čaghri dostal území od Nejšábúru po Syrdarju v Transoxanii, přičemž v krátké 
době připojil Bucháru, Balch a Chórézm. Zároveň přijal islámské jméno Dávúd. Kúhestán byl 
přidělen Ebráhímu Jinálovi, správa nad Herátem, Púšangem a Sístánem byla svěřena bratranci 
Tughrula - Hasanovi bne Músá bne Saldžúq. Veškerá moc nad celým územím byla v rukou 
Tughrula, jenž přijal islámské jméno Roknoddín Abú Táleb Mohammad a byl potvrzen 
abbásovským chalífou ai-Qá'imem. Zároveň se připravoval k dobytí zbylých částí Íránu, jež 
nebyla dosud podřízena Seldžukům. Jednalo se o území pod vládou Ghaznovců a Bújovců jako 
Kermán, Fárs, Chúzestán, R~j, Tabarestán, Gorgán.23 

Tughrul beg dobyl v roce I 042 Gorgán a Tabarestán a připojil k seldžucké říši. Rok na to 
vyrazil do Chórézmu, jenž patřil Ghaznovcům; nevlastního bratra Ebráhíma Jinála vyslal do 
Hamedánu a připojil ho k říši. V roce 1042 obsadili Seldžuci Dejlam a Kermán a pokračovali ve 
výbojích. V roce I 046 obklíčil Tughrul Esfahán, ale k útoku nedošlo. Uzavřel mír s místním 
vládcem, který mu vydal majetek a slíbil, že v chutbě budou uvádět jeho jméno. Rok na to 
uzavřel Tughrul mír s Bújovcem Abú Kálídžárem a oženil se s jeho dcerou a syn Abú Kálídžára 
si vzal za ženu dceru Čaghriho. 

Tughrul požádal svého nevlastního bratra Ebráhíma Jinála, aby mu předal Hamedán a 
pevnosti v Dejlamu, jež dobyl, ale Ebráhím odmítl. Došlo k boji mezi bratry a Tughrul odejmul 
pevnosti dobyté Ebráhímem a svého bratra uvěznil. Při tomto tažení si zároveň podřídil oblast 

21 tamtéž, s. 492 
22 tamtéž 
23 tamtéž, s. 518 
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Diyarbakiru a uzavřel mír s byzantským císařem?4 

Další výboj byl veden proti ghaznovskému vladaři Moudúdovi bne Masúd v Chorásánu. 
Před tímto tažením uvědomil Tughrul chalífu al-Qá'ima s poukazem na bezpráví páchaná 
Ghaznovci a vyjádřil mu svoji vděčnost za tituly, které mu propůjčil. Vyslal k chalífovi svého 
posla s dary. 

V této době došlo k dalšímu dělení říše: Bost, Herát, Sístán, Gorgán a Dámghán připadl 
Músovi bne Qutalmiš- synovi Arslána bne Jabghru bne Saldžúq. Marv a Irák byl rozdělen mezi 
syny Čaghri bega, Hamedán získal Ebráhím Jinál. , 

Poté, co by\ připojen k seldžucké říši ce\ý lrán, Tughrul soustředil svoji pozornost na Irák 
a Ázerbájdžán. Cha\ífa a\-Qá'im by\ v područí tureckého gholáma Bújovce Babá' o' d-dou\'j -
Abó'I-Háresa Arslána Basásírího. Chalífa neměl prakticky žádnou moc. K tomu narůstalo 

nebezpečí vpádu Fátimovců do Iráku. Fátimovci si postupně podřídili celou Sýrii, což 
vyostřovalo situaci v Iráku. Ázerbájdžán byl spravován arabskou dynastií Ravádíjovců, v jejímž 
čele stál Abú Mansúr Vahsúdán, jenž byl v roce I 054 donucen podrobit se Seldžukům. Tughrul 
tajně jednal s chalífou a v roce I 055 vstoupil do Baghdádu, kde byl uvítán chalífou ai-Qá'imem a 
ukončil nadvládu šíitské dynastie Bújovců. Byl doprovázen svým vezírem Amídolmolkem Abú 
Nasr Mohammadem bne Mansúr al-Kondorím, jenž byl prvním vezírem Seldžuků. Období, které 
následovalo po dobytí Baghdádu bylo neklidné jak pro vládce, tak i pro jeho vezíra, neboť 
Basásírí se nechtěl vzdát své moci a spojil se s Fátimovci. Následovaly prudké boje, jejichž 
výsledkem bylo znovuposílení moci abbásovské dynastie v Baghdádu, za což vděčila seldžuckým 
Turkům. Vděčný chalífa udělil Tughrul begovi titul "král Východu a Západu."25 

Po návratu Tughrul bega z Baghdádu do Hamedánu, využil Basásírí příležitost a vpal do 
Baghdádu. Chalífa ai-Qá'im se nemohl dostatečně bránit a opustil město. Basásírí obsadil 
Baghdád a přikázal pronášet páteční modlitbu jménem fátimovského chalífy ai-Mustansira. 
Tughrul po návratu do Hamedánu byl zaneprázdněn spiknutím svého nevlastního bratra 
Ebráhíma Jinála a kvůli nedostatku vojáků povolal syny Čaghriho Alparslána, Qávurta a 
Jáqútího. S jejích pomocí porazil Ebráhíma a nechal ho popravit. Vzápětí na to zamířil do 
Baghdádu s cílem odstranit Basásírího a znovu nastolit abbásovský chalífát v čele s ai
Qá'imem.26 

Basásírí přesně po roce okupace Baghdádu uprchl ze strachu před Tughrulem, který 
znovu uvedl ai-Qá'ima do úřadu a pustil se pronásledovat Basásírího do Kúfy, aby mu zabránil 
v útěku do Sýrie. Došlo k bitvě, v níž byl Basásírí poražen a jeho hlavu poslal Tughrul 
baghdádskému chalífovi. V roce I 060 zemřela Tughrulova manželka, a tak požádal chalífu al
Qá'ima o souhlas se sňatkem s jeho dcerou. Chalífa ze strachu před Tughrulem vydal své svolení. 
Ke sňatku došlo a Tughrul zůstal se svoji novou manželkou dva měsíce v Baghdádu, ale kvůli 
neshodám odtáhl do Reje. 

Čaghri beg, jenž vládl ve východní části říše, tzn. v Transoxanii a Chorásánu, kde odrážel 
útoky chánů a Ghaznovců, zemřel roku I 058 v Balchu a Tughrul beg se tak stal jediným vládcem 
seldžucké říše. Čaghri beg zanechal po sobě čtyři syny Alparslána, Qávurta, Jáqútího a 
Solejmána. V do v a po Čaghrim se provdala za Tughrula a odešla k němu spolu se Solejmánem. 
Tughrul beg zemřel po dvaceti šesti letech vlády v Reji v roce 1063 a moc v říši si uzurpoval 
místodržící Chorásánu Alparslán. 27 

2~ Hasan lbráhím Hasan, Tárích-e sijásí~je es!ám. a/:: saládieqe tá soqút-e doulat-e movahhedín, 1375 ( 1996), 
s. 19 21 
25 Abbás Eqbál Áštíjání,c.d .. s. 525 
2

" tamtéž., s. 525 - 526 
27 tamtéž 
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Tato skutečnost však byla v rozporu s rozhodnutím Tughrul bega, jenž ještě před smrtí 
předal moc jinému synovi Čaghriho - Solejmánovi. K tomuto rozhodnutí dospěl pod vlivem 
Solejmánovy matky a svého vezíra Amídolmolka Kondorího. Alparslán Solejmána sesadil a jeho 
slavný vezír chádža Nezámolmolk ho prohlásil za dědice Tughrulovy říše. Proti převzetí moci 
Alparslánem se postavil jeho strýc Šeháboddoule Qutalmiš bne Esráíl, který sídlil v alborzských 
horách na jihu Kaspického moře. Tam čekal na vhodnou příležitost, aby vpadl do Qazvínu a 
Reje. V tomto počínání se mu dostalo podpory od Tughrulova vezíra Amídolmolka Kondorího. 
Nakonec došlo mezi Alparslánem a Qutalmišem k bitvě, v níž Alparslán zvítězil a Qutalmiš padl. 
Alparslán nastoupil v roce I 063 na trůn a rozhodl se nechat popravit příbuzné Qutalmiše. V tom 
mu ale zabránil Nezámolmolk a poradil mu, aby příbuzné vyslal do hraničních oblastí. kde budou 
dbát na ochranu říše?8 

Tento vývoj posloužil Alparslánovi a Nezámolmolkovi jako záminka k zabití vezíra 
Kondorího. Tughrulův vezír byl zajat a poslán do vězení v Marvu, kde po roce byl zabit dvěma 
gholámy, vyslanými Alparslánem. Kondorí byl vzdělaný muž, psal též arabské básně. Před 

popravou řekl svým vrahům, aby vyřídili Nezámolmolkovi následující vzkaz: ,Je .\palné. když 
necháš Turky zvyknout si na zabíjeni ve::irů a správců dívánu. Kdo jinému jámu kopá. sám do ni 
padá. ''29 Potom se obrátil k Bohu s prosbou, aby proklel svého vraha a sultána a aby je stihl 
stejný osud. Tento osud později se naplnil, Nezámolmolk byl probodnut bátinovcem, Alparslán 
byl zabit v Transoxanii.30 

První rok své vlády donutil Alparslán k poslušnosti vzbouřené vladaře Chotalánu a 
Čogháníjánu v severovýchodní Transoxanii, rovněž zasáhl proti svému strýci Jabghruovi 
v Herátu,jenž odmítal podřídit se novému sutánovi. 

Po zklidnění poměrů v říši vyrazil z Nejšábúru proti Arménii a Byzanci. Arménie v té 
době se vzhledem k oslabení moci abbásovských chalífů a Byzance osamostatnila a ovládla 
území mezi Vanským a Orúmíjským jezerem. Byzantský císař Basileos ll. napadl Arménii a 
připojil ji a táhl proti Abcházii, kde utrpěl porážku. Za této situace vtáhl Alparslán doprovázený 
synem Malekšáhem a vezírem Nezámolmolkem do Nachičevanu a zmocnil se Abcházie a 
Gruzie. Správu nad Kavkazem svěřil kurdskému emíru Fazlúnovi a sám táhl přes Kars proti 
arménské pevnosti Ani, kterou dobyl. Byzantská říše v Malé Asii rozšiřovala nová opevnění na 
hranicích se Seldžuky, nicméně neustálými v~ády byla nucena se stáhnout z území a většina 
podrobeného obyvatelstva přestoupila na islám. 1 

Po dobytí Ani táhl Alparslán na Esfahán a dále na Kermán, kde od roku I 041 vládl jeho 
bratr Qávurt, jenž za projev své poslušnosti obdržel titul Emádoddoule Kara Arslán. Z Kermánu 
pokračoval Alparslán do Marvu, kde oženil svého syna Malekšáha s dcerou karachánovského 
chána Tumghádže Ebráhíma a zároveň dohodl sňatek mezi svým synem Arslán šáhem a dcerou 
ghaznovského sultána Ebráhíma. Díky této sňatkové politice spříznil všechny tři turecké dynastie 
- Seldžuky, Ghaznovce a Karachánovce.32 

Zvláštní důraz kladl na dob)1Í města Džand, kde byl pochován jeho děd Saldžúq, 
zakladatel seldžucké dynastie. Město dobyl a při zpáteční cestě určil v Marvu oficiálně za svého 
nástupce Malekšáha, stanovil též Nezámolmolka jeho vezírem a při této příležitosti uspořádal 
vojenské tažení do Kermánu a Fársu. V Kermánu povstal Qávurt, kterého porazil a omilostnil a 
nechal setrvat ve funkci místodržícího. Následovalo tažení do Fársu, při němž byly dobyty 

28 The Cambridge History oj !ran, The Saljuqs and Mongol Periods, Vol ume 5. ed. J.A.Boyle, s. 43-50 
29 Překlad perského přísloví .,Ten, kdo kope studnu. skončí v studně." 
30 Hasan lbráhím Hasan, c.d .. s. 32, cit. v lbn Asír. ai-Kámil. sv .. s. 95 - 96 
31 Abbás Eqbál Áštíjání, c.d., s. 528 - 529 
32 tamtéž, s. 530 
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všechny pevnosti. Pouze pevnost Qale-je behzád vzdorovala a Nezámolmolk ji nechal obklíčit a 
každému vojákovi, který zasáhl šípem cíl, daroval dlaň zlata, ten, kdo zasáhl cíl kamenem, dostal 
za odměnu krásný šat. Šestnáctého dne obležení armáda obsadila pevnost a Alparslán přijel do 
této oblasti a odměnil Nezámolmolka. 33 

V roce I 064 dal příkaz k zahájení stavby nizámije v Baghdádu. Zároveň donutil všechny 
místní správce v seldžucké říši, aby mu přísahali věrnost a uváděli jeho jméno při páteční 

modlitbě, správu jednotlivých měst v říši rozdělil mezi příbuzné.34 

Rovněž odejmul Fátimovcům Halab, Mekku a Medínu a v Halabu nechal uvádět při 
páteční modlitbě vedle svého jména též jméno abbásovského chalífy Qá'ima. Snad nejdůležitější 
událostí vlády Alparslána pro další vývoj seldžuckého státu byla porážka byzantského císaře 
Romana IV. Diogéna v roce I 071 u Melázgirtu nedaleko Vanského jezera. Ještě než došlo k 
bitvě, vyzval Alparslán byzantského císaře k uzavření míru, ale císař jeho žádost nepřijal. Během 
bitvy byl zajat a předveden před sultána. Alparslán mu zasadil tři rány bičem do hlavy a v hněvu 
se ho dotázal, proč nepřijal jeho návrh na uzavření míru. Císař sultánovi odvětil, ať si s ním dělá, 
co chce. Alparslán mu udělil milost a za to mu císař vyplatil I 500 000 dínárů a uzavřel s ním mír 
na dobu pěti let. Porážka u Melázgirtu otevřela cestu k obsazení Malé Asie Seldžuky a zahájila 
období postupného úpadku byzantské říše. V témž roce se Atsizovi, vojevůdci Malekšáha hne 
Alparslán, podařilo dobýt Ramlu a Jeruzalém a odejmout tak Sýrii a Palestinu Fátimovcům.35 

V roce I 071 vyslal Alparslán Nezámolmolka opět do Fársu, aby zakročil proti 
vzbouřivšímu se místodržícímu Fazlúnovi. Nezámolmolk obklíčil jeho pevnost a protože se 
Fazlún odmítl vzdát, začal boj. Kvůli horskému terénu nemohla být pevnost dobyta, a tak vojáci 
vysušili studně a obyvatelé pevnosti se vzdali. Fazlún se zbytkem svých vojáků uprchl do hor, 
kde došlo k vojenskému střetu se sultánovým vojskem a Fazlúnovi vojáci se vzdali. Všem udělil 
Nezámolmolk milost, Fazlúna zajal a poslal ho Alparslánovi a ten ho omilostnil a propustil.36 

Tumghádž chán předal moc nad karachánovskou říší svému synu Šamsolmolkovi 
Nasrovi, jenž se postavil Seldžukům a osamostatnil se. Alparslán vytáhl proti Šamsomolkovi a 
během tažení zajal jeho velitele Júsefa Chórézmího. Rozhodl se, ho zabije sám, ale jeho šíp 
minul a Júsef napadl Aparslána a zranil ho nožem a za čtyři dny po devíti letech a šesti měsících 
vlády zemřel. Byl pochován v Marvu.37 

Džaláloddovle Moezzoddín Abó'l-Fath Malekšáh (I 072 - I 092) pokračoval ve výbojích 
svého otce a v mnoha směrech ho předčil. Za jeho vlády dosáhlo seldžucké panství největšího 
rozsahu. Zároveň se začaly projevovat slabiny ve správě říše, na něž poukázal Nezámolmolk 
v Sijásat-náme. Alptagín, správce Samarqandu, obsadil Tirmiz a porazil seldžucké vojsko. 
Ghaznovec Ebráhím z<ůal s pomocí Alptagína Malekšáhova strýce Džumúštagína. Snad 
nejnebezpečnější bylo povstání Malekšáhova strýce Qávurta z Kermánu, jenž byl prvním 
seldžuckým sultánem, který s cílem získání moci nad celou seldžuckou říší vytáhl na Rej. Dvě 
vojska se střetla u Hamedánu, na jedné straně vojskou vedené Malekšáhem a Nezámolmolkem, 
na straně druhé vojsko Qávurta. Bitva skončila porážkou Qávurta a rozehnáním jeho vojska. 
Qávurt byl zajat a popraven jeho dva synové Amíránšáh a Soltánšáh oslepeni. V potlačení 
povstání Qávurta sehrál zásadní roli Nezámolmolk, který zapůsobil svoji statečností, rozvahou a 
promyšleností na sultána takovým způsobem. že mu propůjčil titul atabeg a pronesl k němu 
následující slova: ,,Svěřiljsem ti veškeré záležitosti, od malých po velké, od této chvíle jsi mým 

33 Seljed Džavád Tabátabáí, c.d., s. 23- 24 
34 Hasan Ibráhím Hasan, c.d., s. 32 - 33 
35 tamtéž, c.d., . 23 - 24 
36 Se.ijed Džavád Tabátabáí, c.d., s. 25, cit. v Ibn A sír, c.d., sv. I O, s. 37 
37 Abbás Eqbál Áštíjání, c.d., s. 532 
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otcem.'d8 

V roce I 075 zemřel chalífa al-Qá'im a jeho nástupcem se stal ai-Muqtadí (I 075- I 094). 
Fátimovský chalífa ai-Mustansir využil smrti al-Qá'ima a dobyl Mekku a později i Damašek. 
Mekka mu však byla po roce odebrána. Nový chalífa se oženil s dcerou Malekšáha. V této době 
silně zasáhla Malekšáha smrt jeho syna. Tři roky po této události se mu narodil syn Sandžar a 
později ještě Barkjárúq, což sultána znovu povzbudilo.39 

Negativní vliv na vztahy mezi sultánem a Nezámolmolkem vyvolala smrt 
Nezámolmolkova syna Džamálolmolka, místodržícího Balchu. Důvodem jeho smrti byl konflikt 
vyvolaný sutánovým šaškem Džafarakem, jenž zesměšnil Nezámolmolka před sultánem. Když se 
to dozvěděl Džamálolmolk, vytáhl do Esfahánu, kde se právě zdržoval jeho otec a sultán. Byl 
přijat svými bratry- Fachrolmolkem a Moajjadolmolkem. Džamálolmolk kritizoval své bratry za 
to, že přehlížejí zesměšnění otce. Když byl přijat sultánem, nechal Džafaraka vyvést a vyříznout 
mu jazyk, na následky čehož Džafarak zemřel. Potom se vydal Džamálolmolk v doprovodu svého 
otce a sultána do Chorásánu. Cestou se zastavili v Nejšábúru, kde se rozhodli, že se vrátí do 
Chorásánu. Nezámolmolk vyrazil napřed a Malešáh nařídil svému sluhovi, aby zabil 
Džamálolmolka, a ten ho otrávil. Když se tato zpráva donesla Nezámolmolkovi, sután mu 
projevil soustrast.40 

Malekšáh navštívil během své vlády dvakrát Bagdád. V době, kdy propukly vnitřní 

nepokoje v karachánské říši, rozhodl se zasáhnout, vytáhl s vojskem a vpadl do Transoxanie a 
seldžucká vojska ovládla území až ke Kášgharu. Zasáhl do záležitostí některých muslimských 
emírů na severozápadě Íránu a připojil jejich území a zároveň bojoval na jižním Kavkaze s 
křesťanskými knížaty. V Anatolii pokračovali ve výbojích dva synové Qutalmiše - Solejmán a 
Mansúr - a dobyli území sahající skoro k hradbám Cařihradu. Po připojení těchto západních 
oblastí se chtěli osamostatnit a sami vládnout. V těchto snahách jim však sultán zabránil 
prostřednictvím gholámů, turkmenských begů a příbuzných, které sem dosadil jako své 
místodržící. 

V době největšího rozmachu a rozkvětu seldžucké říše vykonával Nezámomolk vezíra 
sultánů Alparslána a Malekšáha. lbn Chalikán píše: ,,Všechny záležitosti byly v rukou 
Nezámolmolka. Sultán kromě trůnu a lovu neznal nic jiného:'41 Celá říše byla opravdu pod 
kontrolou Nezámolmolka a jeho dvanácti synů, kteří stejně jako kdysi Barmakovci za raných 
Abbásovců podlehli nakonec intrikám nepřátel. Nezámolmolk hned po nástupu do funkce vezíra 
vydal rozkaz, aby byly zvýšeny platy vojáků na 700 000 dínárů. Sultán ho pověřil správou 
veškerých záležitostí říše a udělil mu léno v rodném Túsu. Poté, co si Nezámolmolk upevnil své 
postavení a získal obrovský vliv na chod událostí v říši zavládl mezi emíry strach z jeho moci. 
Sejjedo'r-ro' asá Abó'I-Mahásen, jeden ze sultánových nadímů, jehož otec psal tughry pro sultána 
a byl pomocníkem v práci Nezámolmolka, obvinil chádžu u sultána z obohacování se na majetku 
poddaných. Když se to Nezámolmolk dozvěděl, uspořádal velkou hostinu, na kterou pozval 
několik tisíc tureckých gholámů a ti přišli ozbrojeni a vystavili své zbraně. Sultán Malekšáh se 
této oslavy zúčastnil a Nezámolmolk k němu pronesl přede všemi řeč, v níž zdůraznil, že sloužil 
nejprve jeho otci Alparslánovi a nyní jemu. Řekl, že se doslechl o tom, že byl nařčen z 
obohacování se na majetku poddaných, ale že tyto peníze užil na uspořádání této hostiny, jejíž 
cílem je zavázat si turecké gholámy ke službě a oddanosti k sultánovi, a tedy vše. co činí, je ku 

38 Hasan Ibráhím Hasan, c.d., s. 37 
30 tamtéž, cit. v Ibn A sír, sv. I O, . 36 - 45 
40 tamtéž, cit. v Ibn Asír. sv. I O, s. 45 
41 tamtéž, s. 4 I, cit. v Ibn Chalikán, sv. 4. s. 396 
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prospěchu sultána. To se Malekšáhovi zalíbilo a Abó'l-Mahásen byl obviněn z pomluvy a na 
sultánův rozkaz oslepen a uvržen do vězení v pevnosti v Sáve a tam byl zavražděn. Otec Abó'l
Mahásena - Kamáloddín - ze strachu před trestem zaplatil do sultánovy pokladnice 200 000 
dínárů a vzdal se funkce písaře tughry. Jeho funkci vystřídal Nezámolmolkův syn 
Moa.ijadolmolk.41 

Z toho je zřejmé, jakou nesmírnou moc soustředil sultánův vezír ve svých rukou. K tomu 
všemu mu napomáhalo, že Malekšáh měl v době, když nastoupil na trůn, pouhých dvacet let, a 
tak mohl chádža bez velkých problémů řídit správní a vojenské záležitosti a spravovat říši, která 
po pádu sásánovské říše neměla v Íránu obdoby a právem lze konstatovat, že seldžucká říše za 
časů Nezámolmolka se mohla rovnat co do velikosti a stability se zaniklou říší Sásánovců. 

Přestože Nezámolmolk soustředil do svých rukou obrovskou osobní moc, musel se 
vzhledem k rozloze říše o ni podělit se svými příbuznými a spřízněnci, které rozeslal do různých 
koutů země, aby spravovali místní záležitosti a informovali ho o poměrech. Poslední léta vlády 
Malekšáha lze charakterizovat jako počátek úpadku říše. Jedna z manželek sultána - Torkán 
chátún - si získala vysoké postavení a ovlivňovala rozhodování sultána. Tím se zákonitě dostala 
do mocenského sporu s Nezámolmolkem. Usilovala o to, aby ho sultán zbavil funkce vezíra a na 
jeho místo jmenoval jejího oddaného služebníka Tádžolmolka. Když zemřel nejstarší syn Torkán 
chátún, chtěla prosadit za nástupce trůnu druhorozeného syna Mahmúda. Do této situace zasáhl 
Nezámolmolk a prosazoval za dědice trůnu mladšího sultánova syna Barkjárúqa, kterého měl 
sultán s jinou manželkou - Zobejde chátún, dcerou Jáqútího bne Čaghri beg.43 

Za této napjaté situace by zavražděn vezír Nezámolkmolk. Je zajímavé, že názory na smrt 
Nezámolmolka se podle kronikářů příliš ne liší. Chádža se v pátek 1 O. ramadánu 485 hidžry ( 14. 
října 1 092) vydal na cestu do Nahávandu. Po skončení půstu vyšel ze svého stanu a přišel k němu 
dejlamský mladík, který se jmenoval Abú Táher Arrání a byl oděn do dervíšského šatu. Žádal 
chádžu o přijetí a bylo mu vyhověno. V zápětí na to vytasil nůž a bodl chádžu do srdce. Poslední 
slova Nezámolmolka prý byla tato: ,,]Vezabijejte mého vraha, já mu odpoul;tfm. Neni Boha kromě 
Boha.·'44 

Po zavraždění Nezámolmolka se Malekšáh vydal z Kermánšáhu do Baghdádu a jmenoval 
Tádžolmolka novým vezírem. Krátce na to - necelý měsíc po smrti chádži - onemocněl sultán 
Malekšáh a ve věku 37 let zemřel. Je pravděpodobné, že byl otráven gholámy, kteří se nesmířili s 
jmenováním Tádžolmolka a požadovali, aby vezírát byl předán do rukou Nezámolmolkových 
příbuzných.45 

Torkán chátún využila situace a vydala rozkaz, aby uvěznili Barkjárúqa, který pobýval v 
Esfahánu. Když se esfahánští gholámové z místní Nizámije dozvěděli o uvěznění Barkjárúqa a 
prosazení Mahmúda jako nového sultána a Tádžolmolka jako jeho vezíra, povstali a osvobodili 
Barkjárúqa z vězení. Prohlásili ho za sultána a v jeho doprovodu se vydali za švagrem 
Nezámolmolka - Abú Moslemem Sorúšjárím do Reje. Torkán chátún, Mahmúd a Tádžolmolk 
vytáhli na Esfahán, dobyli ho a chystali se k bitvě s Barkjárúqem. V roce I 092 došlo k bitvě u 
Borúdžerdu, jejíž výsledkem byla drtivá porážka Mahmúda. Torkán chátún uprchla do Esťahánu 
a Barkjárúq ji pronásledoval a oblehl město. Tádžolmolk utekl během bitvy, ale byl zajat a 
předveden před Barkjárúqa, který byl ochoten mu ponechat funkci vezíra za 200 000 dinárů. 
Gholámové s tím ale nesouhlasili a požadovali Tádžolmolkovu popravu a předání vezírátu do 

4~ Seljed Džavád Tabátabáí. c.d., s. 28-29 
41 tamtéž, s. 31-32 
44 Sejjed Džavád Tabátabáí, c.d., s. 32 
-1s Abbás Eqbál Áštíjání, c.d., s. 540 
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rukou příbuzných Nezámolmolka. Spor skončil útokem na Tádžolmolka a následovně jeho 
zabitím. Barkjárúq se pak zmocnil Esfahánu a stal se novým sultánem. Vezírem jmenoval 
jednoho z Nezámolmolkových synů Ezzolmolka Hosejna - jenž v té době pobýval 
v Esfahánu.46 

Ve středověkých spisech se dočteme mnoho správ o životě Nezámolmolka, ale obsah 
většiny z nich je smyšlený. Podle několika pasáží v S(jásat-náme můžeme usuzovat jaké byly 
jeho postoje a názory na soudobou politickou situaci. Kromě kapitol, věnujících se různým 
šiitským skupinám je zásadní čtyřicátá kapitola, v níž si Nezámolmok nepřímo stěžuje na 
poměry, které se rozmohly ke konci vlády sultána Malekšáha. Jsou zde zcela patrné narážky na 
sílící moc žen na dvoře (Torkán chátún). Celá tato kapitola vyznívá jako znepokojení nad 
politickou situací v říši a oslabením vezírovy moci a celkově i státní moci. vyvolané především 
tím, že kromě posílení vlivu žen na dvoře se zvětšila také moc tureckých kmenů, a to vše 
předznamenávalo postupný úpadek a rozklad seldžucké říše. 

V každém případě je Malekšáh právem považován za největšího seldžuckého sultána, za 
jehož vlády dosáhla seldžucká říše největší slávy a sahala od čínských hranic na východě až po 
středomořské pobřeží na západě a od Chórézmu a kipčacké stepi na severu až po Jemen na ji hu. 
Byzantský císař a křesťanští vládcové Gruzie a Abcházie odváděli sultánovi pozemkovou daň 
charádž a daň z hlavy džizja. Střediskem říše byl Estahán. Největší zásluhy za velkolepost říše 

nesl vezír Nezámolmolk. 
Po smrti Malekšáha se na trůně vystřídali tři jeho synové. za jejichž vlády nastal postupný 

úpadek říše, jehož první známky se začaly projevovat již ke konci Malekšáhovy vlády. Nejdéle z 
nich vládl sultán Ahmad bne Sandžar ( 1118 - 1157), který byl sice v celé říší jmenován při 
páteční modlitbě, ve skutečnosti však spravoval ze svého sídla v Marvu jen severovýchodní část 
Íránu.47 Na západ od Chorásánu nastal rozklad a někdejší mocná říše Velkých Seldžuků se 
rozpadla na mnoho samostatných států, v nichž vládli jednotliví členové dynastie, nebo se v nich 
zmocnili vlády atabegové, turečtí emírové převážně nízkého původu, kteří se dostali k moci ve 
vojenské a dvorské službě a odstranili seldžucké prince. Celá říše se tedy rozpadla mezi dvě 
skupiny vládců. K první skupině náleželi iráčtí Seldžuci (ll 18 - I 194 ), potomci Malekšáhova 
syna Mohammada; kermánští Seldžuci (I 042 - 1186) jejichž říši založil hned za seldžuckého 
vpádu do Íránu Kara Arslán Kávurt, bratr sultána Alparslána; syrsko - palestinští Seldžuci (I 094 
- 1117), potomci Tutuše, syna Alparslánova; nejvýznamnější z nich byli maloasijští Seldžuci 
(I 077 - 1307), potomci Tughrulova bratrance Qutalmiše. Z četných dynastií založených atabegy 
jmenujme ty nejvýznamnější: mosulští atabegové ( 1127 - 1174), jejichž panství bylo založeno 
Emádoddínem Zangím; Salgurovci ve Fársu ( 114 7 - 1286); ázerbájdžánští atabegové ( 1 146 -
1225) a dynastie Chórézmšáhů v Chívě, potomků Anuštegina, tamního místodržícího Malekšáha 
asi od roku I 077. Jejich říše pak ovládla Kermán, Chorásán a perský Irák a dostala se v 
Ázerbájdžánu do sporu s abbásovským chalífou an-Násirem.48 

Oslabení a úpadku seldžucké říše se snažil využít ve svůj prospěch baghdádský chalífa 
an-Násir ( 1180 - 1225) a usiloval obnovit světskou moc Abbásovců. Za jeho vlády se podobal 
stav islámského světa poměrům, které vládly před seldžuckým vpádem. Na místě rozpadlé 
abbásovské říše tu byla rozpadlá říše seldžucká, rozdrobená do mnoha malých panství, z nichž 
rozhodující pozici zaujala dynastie Chorézmšáhů. reprezentovaná Alá' oddínem Mohammadem 
ll. (1200 - 1220). V Egyptě a Sýrií skomíralo ajjúbovské panství. které se rozpadlo na několik 

46 tamtéž, s. 541 - 542 
47 The Cambridge History ~f /ran, The Saljuqs and Mongol Period, Volume 5. cd. J.A.Boyle, s. 87-102 
48 Felix Tauer. c.d., s. 130-135 
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malých státečků a bylo v nepřátelském poměru k říši maloasijských Seldžuků, která v té době 
procházela obdobím úpadku. 

Taková byla politická scéna počátku 13. století a do této neutěšené situace zasáhli 
Mongolové, kočovníci etnicky příbuzní s Turky. V roce 1141 pronikli k Amudarji a porazili 
sultána Sandžara a vytvořili dynastii kmene Karachitaj, užívající titulu gúrchán. Vládli do roku 
121 O, kdy jejich území bylo připojeno Chórézmšáhy. 
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3. Náboženský život v seldžucké době 

V duchovní historii Íránu patří seldžucké období mezi obzvláště zajímavé, neboť je to 
doba ismáílíje. Je třeba si uvědomit, že v době od smrti ai-Ašarího (935) až po Ghazálího (I III) 
se ucelil teologický systém islámu a došlo k jeho systematizaci. Právě do tohoto období spadá 
sepsání Nezámolmolkovy Sijásat-náme. Docházelo ke vzájemným střetům a polemikám mezi 
sunnou a šíou, ustavila se nejstarší súfíjská bratrstva (taríqát), byly založeny jedny z největších 
muslimských univerzit. Seldžucká éra patří mezi nejvýznamnější období íránských dějin. 

3.1 Sunnitský islám 

Středisky sunnitského islámu byly převážně oblasti ve východním Íránu, kdežto sta se 
soustředila v perském Iráku a Tabarestánu. Většina íránských sunnitů se hlásila k hanafovskému 
a šáfiovskému mazhabu. V díle Ketábo 'n-naqd, šíitské polemice z první poloviny 12. století od 
Náseroddína Abó'r-Rašíd Qazvíního, nalézáme výčet sekt a jejich zeměpisné rozšíření. Autor 
zmiňuje, že Chorásán, Transoxanie a část Iráku byly pod vlivem hanafovců a mutazilovců, 
Ázerbájdžán až k hranicím Anatolie, Hamedán, Esfahán, Sáve a Qazvín byly šáfiovské, Lorestán, 
Karadž, Borúdžerd, Nahávand byly plny vyznavačů antropomorfních náboženstvL zatímco v 
Mázandaránu, Qomu, Kášánu a Sáve se obyvatelstvo hlásilo k šíe.49 Poměrně značná část 
obyvatel patřila k cháridžovcům, jejichž střediskem byl Sístán. 

Pro tuto dobu byly příznačné náboženské debaty a hádky, končící často masakry. Spory 
existovaly nejen mezi znepřátelenými sektami, ale nevraživost zavládla i mezi hanafovci a 
šáfiovci a to se projevilo například masakrem v Šírázu. 

Podle Ketábo 'n-naqd se ukazuje, že velká část Íránců vyznávala sunnitský islám a kalám 
al-Ašarího, nezřídka se hlásila i k antropomorfním náboženstvím. Esfahán je zmiňován jako 
hlavní město sunnitů. 

Se sunnitským islámem seldžucké doby je spojováno jméno velkého učence a filozofa 
Ghazálího; jeho vliv na náboženské myšlení v Íránu byl v této době nepatrný. Většinu svých děl 
sepsal arabsky a ta byla studována a komentována dokonce až v muslimském Španělsku. 
Ghazálího můžeme považovat za jednoho z nejlepších představitelů chorásánské sunny. Patří 

mezi vrcholné myslitele a byl ovlivněn též mystikou. 
Nicméně seldžucké období v Íránu není pouze dobou Ghazálího. Íránští sunnité stejně 

jako šíité studovali díla svých souvěrců. V této době byla mutazile vytlačována kalámem ai
Ašarího a jejím střediskem byl Irák, Chórézm a Transoxanie. Za zmínku stojí čtyři 

nejvýznamnější motazelovští myslitelé: 
Džovejní (zemřel I 085), učitel Ghazálího, známý jako emámo '1-haramejn, ve své době 

největší šáfiovsko - ašaríjský teolog v Chorásánu a autor významných spisů Er.~ád. Kámel. 
Ghejáto'l-omam, Mohaqqeqo'l-haqq. Vedle Ghazálího byl jeho žák též Emádo'd-dín Kijá Harásí 
(zemřel lil O) z Tabarestánu.50 

Jiným šáfiovsko - ašaríjským učencem byl Šahrestání, který působil za vlády sultána 
Sandžara a proslavil se svým spisem al-Mela! va 'n-nehal. Žil v Chorásánu a Chórézmu. 51 

Ebne Džouzí (zemřel 1201 ), autor slavného díla Talbíso '1-eblís. žil v Baghdádu a účastnil 

49 The Cambridge History of !ran. The Saljuqs and Mongol Period, Volume 5, ed. J.A.Boyle. s. 72 
50 tamtéž, s. 287 
51 tamtéž 

20 



se učených náboženských disputací. Někdy si ho zvali, aby rozsoudil spory mezi sunnity a šíity. 52 

Fachroddín Rází (ze~T!,řel 121 0), autor tafsíru Koránu a encyklopedie nazvané Fihi kol/u 
saj' el/á 't-taj<;fr a dalších děl."3 

Slavný mutazilovský komentář Zamachšarího al-Kaššáfspadá rovněž do seldžucké doby. 
Mezi největší filozofy seldžucké éry patří Abó'I-Abbás Fazl bne Mohammad Lúkarí z 

Marvu, žák Bahmanjára, který se učil od Ebne Síná. Jeho nejvýznamnějším dílem je Bajáno '1-
haqq bi 'zemeno 's-sedaq, v němž čerpá z předchozích spisů Fárábího, Ebne Síná a dalších a 
rozděluje je do pěti částí: na logiku, historii, teologii. metafyziku a etiku.54 Lúkarí byl 
součastníkem největšího seldžuckého astronoma a slavného básníka Omara Chajjáma. 

Význam seldžucké doby v náboženském životě spočívá v tom, že byla zakládána 
nábožensko- teologická učiliště. madrasy, jež sloužily k propagaci sunnitského islámu. 

v 

3.2 Síitský islám 

Nyní se věnujme situaci šíitského islámu za vlády Velkých Seldžuků, neboť právě proti 
němu bojoval Nezámolmolk a považoval ho za úhlavního nepřítele říše. 

V době uzákonění šíy dvanácti imámů (i.rmá ašarija) za oficiální náboženství Íránu, což 
učinili v 16. století Safíjovci, byla šía nerovnoměrně roztroušena po celém území islámského 
chalífátu. Je třeba si uvědomit, že za jejích vlády převažoval v Íránu počet vyznavačů sunny a 
Írán v té době byl sunnitštější než Anatolie a Sýrie. Za vlády Safíjovců jen velmi pozvolna 
přestupovali Íránci na šíu. Základními věroučnými zdroji šíy se stala tato díla: Ketábo 'n-naqd od 
Qazvíního a Fazá 'eho 'r-raváfez spolu s Tabserato 'l-ovám od Sejjeda Mortezá Razího.55 Z 
velkého počtu sekt si v této době zachovaly vliv jen čtyři: 1) násirfja. 2) zajdfja, 3) ismáilija a 4) 
isná ašar(ja. 

Stoupenci násirfje přisuzovali Alímu božskou moc. Všechny šíitské sekty včetně ismáílfje 
je považovaly za heretiky. Dodnes se s podobným učením o Božském kultu Alího můžeme setkat 
v íránském Kurdistánu u sekty ali illáhí. Zajdovci byli za časů Seldžuků rozděleni do čtyř skupin: 
d::árúdija (sarhúbfja), kterou tvořil stoupenci Abó'l-Džárúda, současníka imáma al-Báqira, 
kterého za jeho pokrytectví přezdívali Sarhúb, což je jedno ze jmen satanových; dále to byla 
džaririja (sulajmánija); batrfja, stoupenci Kusajjira an-Navvá'ui-Abtara, ajaqúbija. 

Džárúdija považovala všechny vůdce islámské obce před Alím za tyrany a nevěřící. 

Někteří z nich věřili, že jejích mahdím byl správce Táleqánu v Badachšánu, Mohammad bne Alí 
bne Omar bne Alí bne Hosejn bne Alí, kterého uvěznil chalífa ai-Mutasim (832- 842). 

Džarirfja (sulajmánija) se názorově lišila od džárúd{je především v pohledu na přenos 
imámátu. Podle džárúdfje stejně jako podle isná ašarije je imámát přenášen na jedince, kterého 
určí současný imám (nass), kdežto džárirfja převzala sunnitskou myšlenku přenosu imámátu 
poradním sborem (.§úrá). Podle nich byl Abú Bakr a Umar sice hříšníci, zatímco Usmán je 
prezentován jako novotář, a tedy odpadlík od víry.56 

Batrfja byla mnohem umírněnější než džarirfja a zastávala názor, že Alí byl po Prorokovi 
nejvznešenějším Božím stvořením. Chalífát Abú Sakra a Umara byl legitimní. Alí se zřekl svých 
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nároků na imámát, podobné stanovisko zaujímala téžjaqúbfja.57 

Zajdovci se teologicky hlásili k mutazile a jejich trestní právo vycházelo ze sunnitského. 
Analogie (qijás), vlastní úsudek (ra j), výklad (idžtihád) a volbu vhodnější alternativy (istihsán) 
považovali za vhodné zdroje šaríy. Své pojmenování přijali podle Husajnova vnuka Zajda, syna 
čtvrtého imáma Alího Zajnu'l-Ábidín. Všechny následující imámy považovali za špatné. Zajdíja 
platí za umírněný proud šíy (tašajju hasan) a sunnité ji nezřídka uvádějí v právní literatuře vedle 
čtyř pravověrných mazhabtí. V seldžucké době představovala stále velkou sílu, i když na vrcholu 
stanula během 9. - I O. století. Jejími středisky v Íránu byl Dej lam, Gílán, Tabarestán a Gorgán, 
Dále Jemen, kde se udržela až do roku 1962 a reprezentovala ji vládnoucí mutavakkilovská 
dynastie. V Jemenu se k ní dodnes hlásí většina horských kmenů. V některých oblastech ještě za 
života autora Ketábo ·n-naqd pronášeli zajdovci chutbu ve jménu imáma a razili jeho jménem 
mince. 58 

Další významnou šíitskou sektou byla ismáilija. která zvláště v seldžuckém období 
dosáhla svého největšího rozkvětu a výrazně zasahovala do politického dění. Právě touto sektou 
se zabývá Nezámolmolk v Sijásat-náme nejvíce. 

Tak, jak popisuje Nezámolmolk ve 46. kapitole, imám Džafar as-Sádiq měl syna jménem 
lsmáíl a ten byl ze všech jeho dětí nejstarší, Zemřel však již za života svého otce. Část věřících 
šíitů si myslela, že nezemřel, ale že se vzdálil do ústraní a znovu se objeví jako spasitel - mahdi. 
Jiná skupina se domnívala, že smrt lsmáíla znamená pro imámát přechod moci na jeho mladšího 
bratra Músá bne Džafar a jeho potomky. Ze zbytku šíitů se vydělila ještě jedna skupina, která 
hlásala, že práva na vedení obce přešla na syna zesnulého syna Ismáíla- Muhammada b. Ismáíl a 
jeho potomky. 

Zajímavá je náboženská nauka ismáílije, v níž se odráží celá řada neislámských prvků. 
např. hinduistická filozofie. Základem tohoto učení je jeho rozčlenění do dvou skupin a sice na 
vnější realitu (záhir), která má vnitřní aspekt (bátin), jinými slovy vyznávání esoterického a 
exoterického učení. Základy tohoto dělení položil již zmíněný Muhammada b. lsmáíl známý též 
jako Majmún b. ai-Qaddáh. 

lsmáílijovci věřili, že země nemůže existovat bez Božího důkazu (hudždžat). Tento důkaz 
provádějí dvě skupiny, které byly Bohem pověřeny: mluvčí (nátiq) a mlčící (sámit). Mluvčími 
jsou proroci a mlčícími imámové nebo jejich zástupci (vaH), kteří jsou vykonavateli prorockých 
poslání. 

Princip Božího důkazu se ustálil na čísle sedm. Prorok (nahl), který byl vyslán Bohem, je 
nadán funkcí proroctví (nubúvat), hlásáním Božího práva (šaría). Prorok je dokonalá manifestace 
Boha a má esoterickou moc, pomocí níž zasvěcuje do Božských mystérií (velájat). Za každým 
Prorokem stojí vždy sedm vykonavatelů (vasl), kteří mají výkonnou moc jeho poslání (vasájat) a 
esoterickou moc k hlásání Božských mystérií (velájat) pro lid. Kromě těchto dvou mocí jsou 
dodatečně nadání schopností prorokovat. Kruh těchto sedmi vykonavatelů (vasí) se s každým 
prorokem opakuje.59 

lsmáílijovci tvrdí, že Adam byl poslán Bohem spolu se sedmi vykonavateli, z nichž 
sedmým byl Noe (Núh), který měl funkci nobúvat. velájat a vasájat. Abraham (Ebráhím) byl 
sedmým vykonavatelem Noeho, Mojžíš (Músá) sedmým vykonavatelem Abrahama, Ježíš (Ísá) 
sedmým vykonavatelem Mojžíše, Muhammad sedmým vykonavatelem Ježíše a Muhammad b. 
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lsmáíl sedmým vykonavatelem Muhammada.60 

Jména sedmi vykonavaelů Proroka Muhammada jsou: Alí, Husajn b. Alí (ismáílíje 
neuznává Hasana b. Alí za imáma (Aií b. Husajn aš-Šadždžád Zajn ai-Ábidín, Muhammad al
Báqir, Džafar as-Sádiq, lsmáíl b. Džafar a Muhammad b. lsmáíl. Poslední vasí Proroka a sedmý 
nátiq Muhammad b. lsmáíl má také sedm vykonavatelů, ale jejich jména jsou tajná. Po nich 
následuje sedm vladařů fátimovského chalífátu v Egyptě, založeného prvním z nich 
Ubajdulláhem al-Mahdím roku 909. lsmáílijovci rovněž věří, že vedle Božího důkazu je v každou 
dobu přítomno na zemi dvanáct emisarů (naqíb), kteří jsou nástupci Božího důkazu.61 

Jeden z pilířů ismáílíje a vůbec celé šíy představují dogmata o láskyplném přilnutí k 
imámům (velájat). Seslané zjevení (tanzíl), zprostředkované Prorokem, představovalo 

symbolicky sestup, funkce imáma slouží k opětovnému vzestupu. Velájat umožňuje skutečné 
poznání vnitřní pravdy (bátin) vnější podoby poselství (záhir),jímžje šaría. 

Propracování této věrouky je připisováno synovi Muhammada b. lsmáíl Abdulláhovi b. 
Muhammad známému jako Abdulláh b. Majmún al-Qaddáh. Dvojice nátiqů a sámitů tvoří: Adam 
a Šís, Núh a Sám, Ebráhím a lsmáíl, Músá a Hárún, Muhammad a Alí, Muhammad b. Ismáíl a 
Abdulláh b. Majmún al- Qaddáh. 

Ismáílíja se za vlády seldžucké dynastie v ll. století rozštěpila na západní (mustali) a 
východní (nizár{) větev. Tento rozkol nastal za vlády fátemovského chalífy al-Mustansira, který 
měl dva syny - Mustalího a Nizára.Část věřících se přiklonila k Mustalímu, zatímco další část k 
Nízárovi. Toto rozdělení ovlivnilo i íránské ismáílíjovce a emisarem Nizára se stal známý šejch 
Hasan Sabbáh na Alamútu. Po jeho smrti v roce I 124 zaujal jeho vedoucí pozici Bozorg Amíd 
Rúdbárí a po něm jeho syn Kijá Mohammad. Oba dva pokračovali v započaté politice šejcha 
Hasana Sabbáha. Po smrti Kijá Mohammada nastoupil jeho syn Hasan ala'zekrihi's-salám, čtvrtý 
správce Alámútu, který změnil metody Hasana Sabbáha a stal se bátinovcem, a tak nizáríja v 
Íránu přestoupila k bátin{je a v této politice pokračovali tři další správci - Džaláloddín Hasan, 
Alá' oddín a Roknoddín Choršáh- až do roku 1256, kdy byl Alamút dobyt Hillegim, mongolským 
dobyvatelem, který vpadl do Íránu a založil novou dynastii Ílchánů.62 Dalšími šíitskými sektami, 
jimiž se Nezámolmolk zabývá byly bátiníja a qarmatija. V roce 891, několik let před 

vystoupením Ubajdulláha b. Mahdího v severní Africe, se v Kúfě objevil neznámý muž z 
Chúzestánu, který nikdy neudal své jméno. Agitoval mezi lidem pro ismáílíjovské učení a 
povedlo se mu seskupit kolem sebe velké množství lidí, z nichž si zvolil dvanáct emisarů (naqíb) 
a pak se vydal do Damašku. Poté, co opustil Kúfu, se již nikdy nevrátil. 

Tohoto neznámého muže zastupoval jakýsi Ahmad, kterého přezdívali qarmat. Tento 
Ahmad začal propagovat bátinovské učení v Iráku. Podle zápisků mnoha středověkých historiků 
zavedl namísto modlitby pětkrát denně modlitbu dvakrát denně, zrušil nutnost rituální očisty po 
pohlavním styku a povolil pití vína. Současně jmenoval emisary, kteří šířili tuto nauku mezi 
lidem.63 

Bátinovci nechovali žádný respekt k těm, kteří stáli mimo jejich společenství. Z tohoto 
důvodu propukla bátinovská povstání ve městech Iráku, Bahrajnu, Jemenu, Sýrie a východního 
Íránu, v nichž bátinovci vraždili a olupovali nebátinovce. Mnohokrát přepadli karavany, 
směřující na pouť do Mekky, povraždili poutníky a zabavili jim všechen majetek. 

Abú Táhir Sulajmán Qarmatí, jeden z významných qarmatovských vůdců, dobyl roku 
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932 Basru a vpadl do Mekky, kde povraždil tisíce poutníků. Nezdráhal se vraždit v samotné Kabě 
a odcizil z ní dokonce posvátný černý kámen. 

Poslední významnou šíitskou sektou byla isná ašarija známá též jako imámija či 

dvanáctníci. Za Seldžuků zesílil její vliv. Nejsilnější pozice měla v Dejlamu, Tabarestánu. 
perském a arabském Iráku, Chúzestánu a Kermánu a spolu s ismáílíjí se podílela na destrukci 
abbásovského chalífátu. Proti nim stála v opozici sunna, která se těšila silné podpoře především 
ve východním Íránu a byla reprezentována osobností Nezámolmolka. Svědčí o tom i tento úryvek 
ze 41. kapitoly. 

Dnes je toto rozdělení v úpadku. Má-li Žid na starost správu a vedení úřadů příslušejících 
Turkům, je vše v pořádku, spravuje-li úřad ráfezí a qarmatovec, je vše v pořádku. Všude zavládla 
nerozvážnost. Nejsou pevní ve víře, neberou žádné ohledy na majetek a nemají slitování 
s poddanými. Říše dosáhla svého vrcholu a oddaný služebník se bojí zlého pohledu; neví, kam až 
to dospěje. Vždyť za dob Tughrula, Mahmúda a Alparslána se žádný zoroastrovec, křesťan a šíita 
neopovážil vystoupit či přijít k nějakému tureckému velmoži. Ti, kteří spravovali administrativní 
záležitosti Turků, byli zkušení správci a dabírové z Chorásánu a hlásili se k hanafovskému nebo 
šáfiovskému mazhabu. Iráčtí odpadlíci nikdy nesměli zastávat funkce dabírů a výběrčích daní. 
Turci jim nikdy nepropůjčovali tytofunkce tvrdíce:" Tito lidé jsou téhož vyznáníjako Dejlamci a 
jejich stoupenci. Jakmile jen trochu zesílí, budou škodit Turkům a zpúsobí nesnáze muslimům. Je 
lepší, aby nepřítel nepobýval v našem středu. " Proto byl život prost pohrom. Nyní to došlo tak 
daleko, že dvůr a díván jsou přeplněny těmito lidmi. Kdejaký Turek je obklopen dvěma sty 
takovými lidmi a ti se zasazují o to, aby se ke dvoru nedostal jediný Chorásánec a mohl si tam 
vydělat na kus chleba. Turci se obeznamují sjejich .~palnostmi a slyší slova služebníka o tom. že 
v dívánu nejsou žádní dabírové a úředníci z Chorásánu. Pokud se někdo v minulých dobách 
ucházel o službu u Turka, chtěl se stát ;.,právcem, sluhou nebo štolbou. vždy se ho zeptali. 
z kterého města a z které oblasti pochází a jakého je mazhabu. Když řekl. že je hanafovec nebo 
šáfiovec a pocházím z Chorásánu , Transoxanie nebo ze sunnitského města, přijali ho do služby. 
Pokud ale řekl, že je šíita a pochází z Qomu, Kášánu. Abe či Reje, nepřijali ho se slovy: "Odejdi, 
my hady zabíjíme, my je nechováme." A i když nabízel velký majetek, nepřijali ho. Řekli mu: 
"Odejdi v pokoji, na to, co nám dáváš, se ve svém domě posaď a sněz si to." A kdyby se sultán 
Tughrul a sultán Alparslán odněkud dozvěděli, že nějaký emír nebo Turek uložil něco šíitovi, 
potrestali by ho a moc by se hněvali. 64 

Tato pasáž poukazuje na to, že ryzí sunnitskou oblastí v Íránu byl Chorásán, zatímco Irák 
a západní Írán byly baštou šíitů. Opět se setkáváme s prvkem, který je typický pro 
Nezámolmolkův styl. Aby podtrhl pravdivost svých výroků a rad, dokládá ji politickou praxí 
jiných sultánů, a to především Mahmúdem z Ghazny. Tím se odvolává na to, že to, k čemu 
seldžuckého sultána nabádá, se osvědčilo již v minulosti na dvorech tureckých sunnitských 
sultánů, tedy vladařů, kteří byli etnicky příbuzní se Seldžuky. 

Podle některých historických textů se právě v seldžucké době začaly hrát šíitské pašijové 
hry- tazije. První náznaky tazijí máme doloženy již za vlády Bújovců. Tyto hry byly předváděny 
dokonce v tak sunnitských městech jako například v Hamedánu. 

Šíité vyprodukovali v této době celou řadu vynikajících náboženských pojednání. Byl 
sebrán důležitý komentář Koránu od šíitského lékaře Abú Džafara Túsího (zemřel 1 068). V první 
polovině 12. století byly sepsány komentáře Koránu v perštině a šíitští učenci Džamáloddín Rází 
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a šejch Tabarsí napsali tři komentáře Koránu, z nichž nejdůležitější nese jméno Madžmau 'l
baján a je v arabštině. Většina šíitských teologů tohoto období polemizovala a položila tak 
základy šíitské teologii, která vzkvétala ve 13. století a byla spojena s osobností Nasíroddína 
Túsího, považovaného za jednoho z největších šíitských teologů. V této době bylo sepsáno 
rovněž mnoho nábožensko - historických děl, které lze považovat za předchůdce příruček 
srovnávací religionistiky. Nejstarší z nich byl perský spis Bajáno '1-aciján, pocházející z roku 
1092. Jeho autorem je šíita Abó'l-Maálí Mohammad Obejdolláh. Do pozdějšího seldžuckého 
období spadá Tabserato 'l-ovám od Sejjeda Mortezá Dáího Hasaního z Reje.65 

3.3 Islámská mystika 

Druhá polovina ll. století a celé 12. století a počátek 13. století lze považovat za 
nejdůležitější období v historii islámské mystiky - súfismu, a to nejen v Íránu, ale i v celém 
islámském světě. V druhé polovině ll. století žila celá řada súfíjských světců v Transoxanii, 
Chorásánu a Iráku a sdružovala se se svými žáky do konventů (cháneqáh), kde se oddávali 
meditacím, modlitbám a výuce nových žáků. Jak již bylo zmíňeno ve vztahu k Ghazálímu, 
seldžucké období lze charakterizovat jako dobu smíření sunnitské ortodoxie s islámskou 
mystikou. Skončilo období pronásledování a perzekucí súfíjů. Qorejší a po něm Ghazálí a Ašarí 
plně legitimizovali súfismus v rámci sunnitského islámu, zatímco šíu, která má velice blízko k 
súfíjské symbolice, postavili do protikladu. 

Bylo to právě ve 12. století, kdy byly založeny nejstarší súfíjské řády (taríqát) a 
sepisovány mystické texty. Prvním organizovaným bratrstvem v Íránu byla kázerúnija, založená 
roku I 034 v Šírázu. Mnohem důležitější než kázerún(ja se stala teologická škola džunqjd(ja, která 
se rozpadla do tří řádů: Chádžegán, založen Júsufem Hamedáním (zemřel 1140) a rozšířen 
hlavně v Turkistánu skrze další dva řády: jasavije, založena Ahmadem Jasavím, a kubravija, 
založena v Chorásánu Nadžmoddínem Kobrá (zemřel 1221 ). Dalším významným řádem byla 
qádir(ja, založená v Baghdádu světcem Abdo '1-Qáderem Gíláním (zemřel 1161 ). K těmto 
nejstarším řádům můžeme přiřadit rifáiji s centrem v Basře, založenou ar-Ritaím (zemřel 1183), a 
sohrevardija v Baghdádu, založenou Abdo'l-qáderem Sohrevardím (zemřel 1167) a pozdější 
čištíji, založenou Muínuddínem Čištím (zemřel 1236), která se rozšířila hlavně v 
nejvýchodnějších oblastech Íránu, Afghánistánu a v Indii, kde se nachází v Rádžasthánu její 
poutní místo Adžmér.66 

Na počátku seldžucké éry žila většina mystiků v Chorásánu. Jmenujme například Abú 
Saída bne Abí'I-Chajr (zemřel I 048 - 9), prvního mystického básníka Íránu a slavného súfíjského 
teoretika Qošejrího (zemřel I 073). Z pozdějších sem patří Chorásánci jako Hodžvírí, Chádže 
Ahmad Sarachsí, Abú Abdolláh Bákú, Chádže Ahmad Čiští, Mohammad bne Abí Ahmad, Júsef 
bne Mohammad bne Samán, Qotboddín bne Moudúd Čiští a další.67 

Postoj šíitů k súfismu lze najít v díle Sejjeda Mortezá Razího - Tabserato '1-ovám, jež 
rozděluje súfíje do šesti sekt:68 1) panteisté, stoupenci ai-Halládže, 2) uššáq, jejichž základní 
doktrínou byla bezmezná láska k Bohu, 3) núr(ja, hlásající existenci dvou principů mezi 
člověkem a Bohem, principu světla a ohně, tedy zásad, vycházejících z učení zoroastrismu, 4) 
vásil(ja - zastávala názor, že uplatňování šaríy pomáhá v cestě k Bohu, ale ti, kdo se s Bohem 

65 The Cambridge Histol)' q( !ran. The Sa(juqs and Mongol Period, ed. J.A.Boy!e, s. 293-295 
66 tamtéž, s. 296-297 
67 tamtéž, s. 297-298 
68 tamtéž, s.298 
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ztotožnili, nemusejí se nadále řídit těmito zákony, 5) ti, kteří popírají vědu a logiku jako důkaz o 
existenci Boha, 6) chudí súfíjové, kteří putují po zemi a živí se žebrotou.69 

V seldžucké době vzkvétal súfismus a súfíjové našli útočiště na dvorech princů a vlivných 
osobností. Jedním z největších ochránců súfíjů byl sám Nezámolmolk. Bohatost a význam 
duchovní historie v seldžucké době spočívá v několika aspektech: ašaríjským pojetím sunny, 
které bylo systematizováno Ghazálím, vznikem velkých súfíjských bratrstev, filozofií 
Sohrevardího, dávající prostor staroíránským duchovním představám a tradicím, šíitským hnutím 
představovaným především ismáílijí a rostoucím vlivem isná ašarije. 

69 tamtéž 
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4. Kulturní život v seldžucké době 

Tak, jak byla seldžucká doba bohatá na rozvoj náboženského života, zaznamenala 
obrovský rozkvět literatura. Seldžučtí Turci nezdůrazňovali svoji tureckou příslušnost, ale naopak 
přejímali muslimsko - íránskou kulturu. K tomu dopomáhal i fakt, že drtivá většina Turků byla 
negramotná a opírala se o státní aparát složený z Íránců. Zatímco v západní části islámského 
světa se věrouka ubírala cestou reforem Ghazálího, ve východním části se v islámu prosazovaly 
stále více prvky súfismu a vedle toho i učení ismáíl(je. Toto učení bylo předáváno nejen pomocí 
náboženských traktátů, ale především poezií. Vedle toho působila celá řada autorů, kteří se 
zabývali sepisováním duchovní a politické historie své doby. Tato díla nám velmi usnadňují 
poznávání mocenských struktur seldžucké říše. 

4.1 Prameny a historické texty o Seldžucích 

O seldžucké dynastii byla napsána celá řad cenných knih, které nás seznamují s vládou 
této doby. Zachovala se mnoho úředních listin a spisů, jež nám pomáhají pochopit politický 
systém této říše. Nejvýznamnější knihy o Seldžucích, sepsané v průběhu 11.-12. století lze 
rozdělit do dvou skupin: prameny perské a arabské. Mezi ně patří následující díla. 70 

Ráhato 's-sodúr va ájato 's-sorúr 
Toto dílo, jehož autorem je Mohammad Rávandí, patří mezi nejdůležitější prameny vztahující se 
k seldžuckému období. Sám Rávandí byl vzdělanec a kaligraf. Dlouhou dobu strávil na dvoře 
sultána Tughrula III. ( 1175 - 1192), a tak popisuje z pozice očitého svědka politické události, 
daňový systém a úkoly státních úředníků. 

Tavárích-e ál-e saldžúq 
Tento historický spis se skládá ze čtyřech svazků a byl sestaven mnohými historiky. Jednotlivé 
názvy svazků jsou tyto: 
- Tárích-e saldžúqiján-e kermán - persky 
- Mochtasar-e saldžúq-náme- persky 
- Tárích-e saldžúqiján-e rúm -turecky 
- Zibdatu 'n-nasr va nuchbatu '1-asr- arabsky 

Tárích-e saldžúqiján-e kermán 
Tuto knihu sepsal Mohammad bne Ebráhím. Popisuje v ní politické události své doby. Zabývá se 
historií města Kermánu v seldžucké době. Základ této knihy vychází z poznámek Abú Hámed 
Afzal Kermáního, který se věnoval popisu politických a sociálních poměrů během svého života. 
Líčí důležité události v okolí Kermánu, ve vesnicích a popisuje srukturu vojska. 

Mochtasar-e saldžúq-náme 
Autorem této knihy je Jahjá Džafarí Raghdí známý pod jménem Ebne Bíbí. Toto dílo se zabývá 
vládními institucemi maloasijských Seldžuků. 

70 podrobněji viz: Marjam Mír Ahmad, c.d., s. 215-221 
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Tárích-e saldžúqiján-e rúm 
Toto dílo bylo jako jedno z mála napsáno turecky a jeho autor zůstává dodnes neznámý. 
Zachoval se pouze jeden rukopis, který je uschován v pařížské knihovně. Podle autora bylo toto 
dílo sepsáno roku 765 hidžry ( 1364). Celý rukopis se skládá z devadesáti pěti stran, z čehož celá 
třetina pojednává o původu seldžucké dynastie a popisuje politické dění do konce vlády sultána 
Alá'oddína Kajqobáda IV. (zemřel 765 h.). 

Zibdatu 'n-nasr va nuchbatu '1-asr (Tárích-e se/sele-je saldžúqí) 
Autorem tohoto díla je Bondárí. Šarafoddín Abú Nasr Anúšíraván bne Cháled Kášání (zemřel 
533 h.), vezír abbásovského chalífy Mustaršida billáh (1235 - 1236), se stal vezírem sultána 
Mahmúda a Masúda a sepsal své politické poznámky v perštině pod názvem Nafasatu '1-masdúr 
Jí futúri zamáni 's-sudúr va sudúri zamáni '1-futúr. Z těchto poznámek se dozvídáme o 
politických událostech v letech 529- 645 h. ( 1134-1247). V roce 1189 přeložil Emádoddín Káteb 
Esfahání do arabštiny celou tuto kapitolu a obohatil ji o další díl, který nazval Nusrati7-fitra va 
usrat u 'I-jitra. 

V roce 1224 jeden z významných literátů a právníků 13. století - Fath bne Alí Bondárí 
provedl výtah z tohoto arabského díla a pojmenoval ho Zibdatu 'n-nasr a věnoval ho správci 
Damašku Ísá Ajjúbovi. 

Význam tohoto díla spočívá v tom, že Bondárí působil ve službách Seldžuků a podrobně 
rozpracoval politicko - společenskou strukturu říše. Kromě toho se zabývá ismáílíjovskou 
problematikou a úkoly některých státních úředníků jako vakíldár a úřadů, konkrétně díváno 'l
estefá, díváno 't-tughrá va 'r-rasá 'el, díváno 'l-el;ráf atd. Jeho pojednání patří mezi nejpodrobnější 
rozbory vnitřních mocenských struktur v seldžucké říši. V roce 548 h. (I I 53) byla k této knize 
přidána kapitola, která popisuje pád Nejšábúru a jeho přechod pod tureckou správu. 

Sijásat-náme, Sejaro '1-mo/úk 
Snad za nejdůležitější pramen pro výzkum seldžuckých dějin lze považovat Sijásat-náme, knihu 
politických rad nejslavnějšího vezíra seldžuckého období Nezámolmolka, jež adresoval sultánu 
Malekšáhovi. Skládá se z padesáti kapitol, v nichž se odrážejí politicko - společenské problémy 
jeho doby. Jejímu rozboru je věnována zvláštní kapitola této práce. 

Tárích-e Sístán 
Tato kniha od neznámého autora pochází z přelomu I I. - 12. století. Její autor byl seznámen s 
mnohými historickými spisy, pojednávajících o Seldžucích.Kromě toho také čerpal z 
pahlavských pramenů - Šegejtíhá-je Sístán-o-Bundahišn - a zmiňuje se o vůdci 
protiumajjovského povstání Abú Muslimovi. Dále popisuje jednotlivé geografické celky Sístánu 
a podává cenné zprávy o historickém vývoji Sístánu až do seldžucké doby. 

Saldžúq-náme 
Mezi další významné spisy se řadí Saldžúq-náme od Zahíroddína Nejšábúrího. Kniha byla 
sepsána na sklonku vlády posledního seldžuckého sultána v Iráku - Tughrula. Autor čerpá z 
dalších pramenů, mezi nimiž i ze spisů Rávandího. 

Aqdo '/- alí li '1-mouqefi '1-a/í 
Autor této knihy Afzaloddín Kermání se obšírně věnuje politickým událostem v Kermánu za 
vlády kermánských Seldžuků. 
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Achbáro 'd-dovle as-saldžúqíje 
Autor této knihy Sadroddín Hosejní se soustředil především na dějiny íránských Seldžuků v 
počátcích jejích vlády. 

Al- aráze fl '1-hekájati 's-saldžúqíje 
Mohammad Hosejní Jazdí sepsal toto dílo kolem roku 743 h. ( 1342). Je z něho zřejmé, že 
vycházel ze spisů Rávandího. 

Tárícho '1-vozará 
Tuto knihu sepsal kolem roku 1188 jeden ze sekretářů a písařů v dívánu - Nadžmoddín Abú 
Radžá (Abú Rezá) Qommí. Z titulu svého povolání měl přehled o činnostech seldžuckých vezírů 
a správě jednotlivých dívánů, což zachytil v tomto spise. Dílo má pro nás z tohoto hlediska 
nesmírnou hodnotu. 

Džámeo 't-tavárích 
Tuto knihu sestavil jeden z velkých učenců seldžucké doby Rašídoddín Fazlolláh Hamedání a 
popisuje v ní íránské dějiny před mongolskou invazí v první polovině 13. století. On sám působil 
jako vezír na ílchánském dvoře. 

Ketábo 7 snád 
Knihu sestavil Abdo'l-Karím Samaní- právník a slavný historik, který cestoval po říši a stýkal se 
s vysoce postavenými osobnostmi. To vše je zachyceno právě v tomto spise. 

Úřední listiny 

Mezi nejdůležitější prameny ke studiu seldžuckých dějin paří úřední listiny.71 

Atabato '1-katabe 
Tato je sbírka úředních listin psaných persky za vlády sultána Sandžara. Sebral ji jeden ze 
Sandžarových písařů- Mo'ajjado'd-dovle Montadžaboddín Badí. 

Madžmúe-je moráselát 
Tato sbírka obsahuje úřední korespondenci seldžuckých dívánů. Mezi ntmt JSOU též dopisy 
sultána Sandžara adresované baghdádskému chalífovi Mustaršidu billáh a jeho vezírovi. 

At-tavassol i! a 't-tarassol 
Další z řady sbírek sestavená Bahá' oddínem Mohammad bne Mo' ajjad Baghdádím, jenž působil 
ve službách chórézmšáha Tekeše. 

Geografické texty 72 

Fárs-náme 
Mezi nejvýznamnější geografické spisy z počátku I ě. století patří právě Fárs-náme od Ebne 
Balchího. Neobsahuje pouze cenné geografické údaje, ale je plná historických údajů o seldžucké 

71 podrobněji viz: tamtéž, s. 222 
71 podrobněji viz: tamtéž. s. 223 
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době. Ebne Balchí působil ve službách sultána Mohammada, a proto mohl podrobně vylíčit 
přírodní poměry a situaci v zemědělství. hospodářství a ve městech. 

Tárích-e Bejhaqí 
Autorem této knihy je Abó'l - Hasan Alí Abú Zejd Bejhaqí známý jako Ebne Fondoq. Řadil se 
mezi přední učence ll. století a sepsal četná díla o různých vědách a výklad Koránu. Kniha 
detailně rozpracovává společensko-politické poměry v oblasti Bejhaq, ležící poblíž Sabzeváru. 

4.2 Poezie 

Pádem Ghaznovců a Bújovců vytvořili Seldžuci novou velmoc. a tím zamezili dalšímu 
drobení východního islámského světa. Vzhledem k tomu, že Seldžuci byli negramotní a 
v uměleckém životě nezdůrazňovali tureckou příslušnost. přebrali íránskou kulturu a uměleckým 
jazykem zůstávala nadále perština, kterou se Turci učili. V poezii pak vzešla tzv. ázerbájdžánská 
literární škola. Vznikem madras se ocitla věda v područí státní sunnitské moci, což vyvolalo 
reakci proti tomuto tlaku. kterou symbolizuje Omar Chajjám a ismáílíjovec Náser Chosrou. 
Vedle opoziční ismáílíje doznívalo v této době hnutí za znovuobnovení staroíránských mravů a 
kultury šuúbíje. Ve skutečnosti perština přesáhla v této době samotné území Íránu a běžně se 
používala jako literární jazyk v celé islámské Asii. 

Vzhledem k tomu, že Turci zpustošili během prvních tažení do Íránu Chorásán, který byl 
tradičně střediskem kultury, přesunulo se těžisko literatury do západního Íránu. Seldžučtí sultáni 
byli štědrými mecenáši básníků a literátů. neboť zobrazovali jejich slávu do qasíd. 

Nezámolmolk si rovněž vážil básníků, ale v oblibě choval pouze ty, kteří mohli být 
užiteční pro státní záležitosti, tzn., že vzkvétala panegyrika. Na druhé straně vnitropolitická 
situace v říši v pozdní době a následný úpadek měl neblahý vliv na básnictví. Po básnících se 
vyžadovalo chvalořečit a co nejvýše vynášet své chlebodárce a zakrývat jejich neřesti. Vznikaly 
tak z hlediska stylu dokonale propracované básně zatížené velkým počtem arabismů. Proti 
tomuto trendu se stavěli někteří literáti a vtělovali do poezie filozofické a politické rady. Tento 
druh básní psali zejména súfíjové a šíité. Oblíbeným básnickým útvarem se stal ghazal a 
ma~naví. Naopak hrdinský epos téměř zaniká. neboť v seldžucké době si získala íránská kultura a 
perský jazyk tak silné pozice, že asimilace Íránců s Araby byla nemožná. Přestože převládajícím 
literárním žánrem byla poezie, vzniklo i několik znamenitých prozaických spisů, z nichž většina 
má politický a naučně vzdělávací charakter.73 

Významným opozičním myslitelem byl ismáílíjivský básník Abú Moín Náser Chosrou. 
Byl velmi vzdělaný, hodně cestoval a šířil šíitské ideje. Navštívil Indii, Afghánistán. Turkistán, 
Írán, Egypt, Irák. O svém putování sepsal spis Safar~náme. Své ismáílíjvské názory vyjádřil 
v dívánu a dalších ťilozoficko náboženských sbírkách. 

Mezi mistry panegyrické qasídy řadíme emíra Abdolláha Mohammada Moezzího, který 
působil na dvoře Malekšáha a Sandžara. Stejně jako jeho otec dosáhl hodnosti amíro 'š-šoará a 
zjeho veršů cituje též Nezámolmolk v Sijásat~náme. Tematicky pokračuje v linii ghaznovské 
literární školy, k níž se řadili například básníci Onsorí, Farrochí, Manúčehrí.74 

Dalším předním chvalořečníkem byl Ouhadoddín Mohammad Anvarí. Ve svých verších 
ztvárnil i některé historické události. Žil na dvoře sultána Sandžara. kde napsal vlasteneckou 

73 A.J.Arberry. Classical Persian Literature. London 1958. s. 21-25 
podrobněji víz: Jan Rypka. c.d .. s. 152-154 
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elegii, v níž vyjadřuje zármutek nad zpustošením Chorásánu Seldžuky. Svou učeností a 
dokonalou znalostí jazyka dovedl panegyrickou qasídu k vrcholu. 

Na dvoře sultána Sandžara působila básnířka Mahsetí Dabíre, vrstevnice Omara Chajjáma 
a Nezámího. Proslavila se svými čtyřveršími. 

Nyní se podrobněji podívejme na ázerbájdžánskou literární školu. Dějiny Kavkazu a Íránu 
v ll. a 12. století jsou vzájemně svázány jak politicky, tak i kulturně. Seldžukům se nikdy 
nepodařilo zdolat odbojné kavkazské feudály a celý kraj se dělil do mnoha feudálních 
knížectvích, na jejichž dvorech žila celá řada vynikajících literátů. Většina z nich měla turecký 
původ, ale používala perštinu jako literární jazyk. 

U dvorů Tabrízu a Gandže žil Qatrán ze Šádíábádu, nejproslulejší ázerbájdžánský 
panegyrik své doby. Ve svém dívánu opěvuje na třicet osobností, z nichž většinu tvoří příslušníci 
nevýznamných regionálních kavkazských a ázerbájdžánských dynastií. Tímto má jeho díván i 
historickou hodnotu. Složitá básnická technika je typickou vlastností jeho qasíd a zároveň 
charakterizuje všechny básníky ázerbájdžánské školy. 

Mezi významnější lokální dynastie na Kavkaze patřili Šírvánšáhové, odvozující svůj 
původ od Bahráma Čubína, o němž se Nezámolmolk zmiňuje v jednom z příběhů Sijásat- náme. 
První významnou postavu šírvánské literární školy představuje Nezámoddín Abó '1-Aiá 
Gandževí. Z jeho tvorby se nám zachovalo velmi málo. S nim byl spjat mistr panegyrické qasídy 
Afzaloddín Badíl bne Alí Cháqání Šírvání. Jeho qasídy charakterizuje nesmírná obtížnost a 
jazyková složitost. Ovlivnil na následující období rozvoj qasídy.75 

Vyvrcholení romantického eposu je spjato s rodákem z Gandže Eljásem bne Júsef 
Nezámín Gandževím. Ázerbájdžánci jsou nesmírně hrdí dodnes na svého světoznámého krajana a 
pokládají ho za příslušníka svého tureckého kmene. Nezámího dílo tvoří pět samostatných celků, 
které byly spojeny do souboru zvaného Chamse (Pateřice). Jeho zásluhy spočívají v tom, že se 
zasadil o uvedení živé srozumitelné perštiny do eposu. Významný je rovněž jeho díván. Patří 
mezi literáty, Jejichž dílo se stalo vzorem pro následující generace a bylo nesčetněkrát 
napodobováno. 6 

V Esfahánu se zformovala literární škola panegyriků, kteří opěvovali irácké Seldžuky, 
okolní vládce a členy vysoce postavených rodin. Mezi nejvýznamnější autory esfahánské školy se 
řadí Džamáloddín Mohammad bne Abdorrazzáq Esfahání a Kamáloddín lsmáíl. Qasídy této 
školy se neliší od jejich současníků ázerbájdžánské školy. 

V této době vznikala rovněž první díla súfíjského básnictví v perštině. Počátky jsou 
spojovány se jménem Abú Saída bne Abí'I-Chejr z Mejhane. Súfíjští básníci si oblíbili psát 
rubá(ját (čtyřverší). Mezi ranými básníky čtyřverší vyniká Bábá Táher Orján. V jeho verších se 
odráží hluboká citovost, pramenící ze srdce. Některé verše psal v místním dialektu.77 

Mistrem robáí seldžucké doby se stal Ghijásoddín Abó'I-Fath Omar bne Ebráhím 
Chajjám známý jako Omar Chajjám. Ve své vlasti byl uznávaným autorem, nicméně světového 
uznání se mu dostalo díky působivému překladu anglického orientalisty E. Fitzgeralda (zemřel 
1859). Vedle básnictví se věnoval přírodním vědám a Nezámolmolk ho jménem sultána 
Malekšáha pověřil reformou kalendáře v roce I 079. Vedle toho přednášel spolu s Ghazálím na 
Nizámíji.78 

Prvním velkým súfíjským básníkem je Abó'l-Madžd Madžúd Sanáí. Začal jako 

75 tamtéž, s. 155-159 
76 A.J.Ambery, c.d .• s. 122-129 
77 Jan Rypka, c.d., s. 168 - 169 
78 Abbás Džamálpúr, Robáíját-e hakím Omar Chajám. Tehrán 1375 ( 1996 ), s. 5-12 
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chvalořečník na dvoře Ghaznovců, ale poté, co opustil dvůr a stal se súfím, sepsal mnoho 
mystických děl. Řadu velkých súftjů uzavírají Farídoddín Attár a Mouláná Džamáloddín Rúmí. 

Seldžucká doba byla velmi bohatá na kulturní život a tvořilo v ní mnoho významných 
literátů, jejichž věhlas přesáhl hranice Íránu. V poezii stály z hlediska obsahového proti sobě dva 
proudy: na jedné straně to byli básníci panegyrici, kteří se těšili oblibě vládců, neboť jejich 
verše o slávě a statečnosti panovníka se dostaly do povědomí lidu, na druhé straně se vytvořila 
opozice, představovaná jednak súfíjskými básníky, jednak ismáílíjovci. Nezámolmolk si byl 
vědom významu básníků pro politiku, a proto dával příležitost těm, kteří psali poezii v souladu 
s jeho představami. 

4.3 Próza 

Vedle poezie se rozvíjí v seldžucké době také próza, která se vyznačuje tou samou 
prostotou jako v předchozích dobách. Postupně se projevují známky dokonalejší propracovanosti 
a silnější arabizace. Většina prozaických děl této doby leží na rozhraní vědy a beletrie. 
Z obsahového hlediska lze tato díla rozdělit do dvou skupin: 1 ( díla mystického obsahu, 2) díla 
mravně etického obsahu. K mystickým dílům můžeme zařadit například Asráro 't-touhíd od 
Mohammada b. ai-Monauvar, Hodžvírího Kašfo 'l-mahdžúb, některá díla Šeháboddína 
Sohrevardího a Attárovu Tazkirato '1-oulijá, spisy Ghazálího. Druhou skupinu tvoří adabová 
literatura neboli zrcadla princů. Jedná se o knihy rad. V seldžucké době vznikla na sobě nezávisle 
ve stejném časovém období dvě významná díla tohoto žánru: Qábús-náme a Sijásat-náme . Asi 
půl století po napsání těchto dvou spisů vzniklo další významné dílo adabové literatury C"'ahár 
maqále. 

Do beletrie náležejí: !.romány a povídky plné fantastických příhod, např. kniha o Samaku 
Ejárovi od Sadaqy bne Abdo'l-qásem Šírázího, 2. sbírky anekdot: Džavámeo hekáját va 
lavámeo 'r-reváját od Mohammada Oufího, autora první dochované perské tazkiry Lobábo ·z
albáb, 3. sbírky mravoučných bajek nebo povídek, z nichž vyniká stará kniha Kalíle-o--Demne 
přeložená od lbn ai-Muqaffa z pahlaví do arabštiny. Na základě tohoto arabského překladu bylo 
zpracováno několik perských verzí, z nichž nejlepší pochází z pera Abdo'I-Maálího Nasrolláh-e 
Monšího. Dalšími díly tohoto žánru jsou Tútí-náme od Zijá' oddína Nachšabího, Sendbád-náme 
od Azraqího, Bachtfjár-náme od Panáhího.79 Arabská literatura ovlivňila perskou prózu 
především tzv. maqámou. Jedná se o krátký literární útvar psaný rýmovanou prózou promíšený 
verši filozoficko mravního obsahu. Hlavními představitli arabské maqámy byl Íránec 
Badíozzamán Hamedání a později ai-Harírí. 

Vedle beletrických spisů vznikla celá řada historických děl. která jsou uvedena na začátku 
této kapitoly a slouží nám při výzkumu dějin seldžucké říše. 

Se Sijásat-náme souvisejí obsahově dvě zmíněná díla adabové literatury Qábús-náme a 
Cahár maqále. Tato dvě díla si zaslouží podrobnější rozbor, neboť zásadní motiv obou dvou se 
shoduje se Sijásat-náme. 

Qábús-náme, slavný spis zijárovského vladaře Onsorolmaálího Kajká'ús bne Eskandar 
bne Qábús bne Vošmgír bne Zijár, vznikla v roce 475 hidžry a patří mezi nejvýznamnější díla 
psaná v perštině. Jasným důkazem o významu tohoto spisu pro perskou literaturu je fakt, že po 
staletí se mnozí básníci a literáti na něho odvolávali a citovali některé z jeho příběhů.80 

Zijárovci byla lokální dynastie, vládnoucí v krajích severního Íránu Gorgánu. 
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Tabarestánu, Gílánu a Reji. Zakladatelem této dynastie byl kníže Mardávídž, od jehož otce Zijára 
odvozuje dynastie své jméno. Nejprve byli Mardávídžovými vazaly i Bújovci, kteří se později 
osamostatni I i. 

Z hlediska literárního je mimořádnou postavou této dynastie Manúčehrův otec Qábús, 
který vládl v letech 976 I O 12. Skládal verše v arabštině, v menší míře i v perštině, byl dobrý 
stylista, dlouho byl citován jako klasický příklad arabského epistolárního stylu, a kulturně jeho 
dvůr v Gorgánu udával směr celému západnímu Íránu. 81 

Zajímavým aspektem Qábúsova vztahu k literatruře je to, že vedle básní v arabštině a 
perštině psal také poezii v mázandaránském dialektu zvaném tabarí. Ještě na knize rad- Qábús
náme je patrné, jak silně ovlivnil tento dialekt tvar tohoto díla, což je podmíněno delší 
nezávislostí Tabarestánu. 82 

Na Qábúsův dvůr se uchýlil Abú Alí Síná, který byl na útěku před sultánem Mahmúdem 
z Ghazny. Nezámí Arúzí ze Samarqandu nazýval Qábúse mužem urozeným a moudrým, který 
prokazoval přízeň vzdělaným lidem. Je zvláštní, že se nikdy neobklopoval chvalořečníky na 
rozdíl od svého syna Manúčehra, na jehož dvoře působil slavný básník Manúčehrí. Arabsky píšící 
učenec Bírúní ho chválil za tento odmítavý postoj.83 

Autor Qábús-náme se narodil roku 1021 a i když se nikdy nestal vladařem, dostalo se mu 
knížecího vychování. Po celý život se živil tím, že dělal panovníkům silnějších dynastií 
společníka- například třem ghaznovským sultánům a kavkazským Šaddádovcům. 

O účelu sepsání této knihy a vlastním původu nás autor informuje v předmluvě. 

Ve jménu Boha milosrdného. slitovného! 
Chvála Bohu, Pánu lidstva ve#.erého, a požehnání a mír vrcholu Jeho stvořeni, proroku 
Muhammadovi a jeho rodu. Takto praví pisatel této knihy rad emír OnJorlmaáli Kajká'ús hne 
Eskandar hne Qábús bne Vošmgir, chráněnec Knižete věřicich, svému synu Gílánšáhovi. 

Věz, ~ynu, zestárl jsem. slabost mne zmáhá a v L~edinách na skránich čtu, že mi bude 
opustit život, a to nedokáže vymazat ani ruka těch, kdo hledají východisko. Protože jsem tedy 
na.~el, synu, své jméno na seznamu těch. kter}m je odejít. uznal jsem za vhodné sepsat pojednáni 
o mrzkosti světa a užitku dobrého Jména, ještě než mne zastihne příkaz k odchodu. Chtěl bych ti je 
předat z otcovské lásky, abys ke svému prospěchu pohleděl na má slova okem rozumu, dříve než 
tě začne vychovávat ruka c~asu, abys nabyl bohatství a dosáhl dobrého jména na tomto i onom 
světě. Rmoutilo by mne, kdybys od těchto rad odvrátil srdce. av/;ak nebudeš-li mit zájem využit 
mých slov ty, Jsou jiní. kteří budou považovat za !';tě sti naslouchat jim a řidit se jimi. Vím, na světě 
to chodí tak, že se žádný syn neřidi radami svého otce, protože v mladých lidech žhne plamen, 
kterf; je vede k tomu, že se z nevědomosti považuJi za chytřejší. než jsou staří. Byl jsem si toho 
vědom, ale otcovská láska mi nedovoluje mlčet a tak z toho, co jsem podle svých schopností v 
sobě nalezl, jsem shromáždil o v.~em pár slov a to. co je nejdůležitější a nejlepší, jsem zapsal v 
této knížce. Budeš-li se tím řídit. bude mne to tě.W, ne-li, alespoň jsem dostál své otcovské 
povinnosti, vědom si toho, ie se říká: Každému můžeš poradit, a nepřijme-li radu, nesmíš se 
urazit. 

Věz, synu, že přirozenost lidská je taková, že se lidé snaží předat svým nejdražším to, co 
na světě získali. Já jsem na světě vyzískal tyto zku.§enosti a mně nejdražší jsi ty. Protože se 
připravuji k odchodu, rád bych ti předal, co jsem nabyl, abys nebyl samolibý, aby ses vyhýbal 

81 podrobněji viz: Mítrá Mehrábádí, c.d., s. 155-174 
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tomu, co se nesluší, a žil tak, jak se patři na tv~j urozený púvod. Jsi z vznešeného rodu, šlechtic 
po meéi i po přeslici. Tvoji předkové vždy patřili k vladařúm tohoto světa. Prvním z nich byl král 
,i:;amsolmaálí Qábús bne Vošmgír, vnuk Argha.§e Farhádovce. který v době Kajchosrova panoval 
v Gílánu a zmiňuje se o něm v Knize králů Abó 'lmo 'ajjad z Balchu, po něm zustalo tvým předkům 
království gílánské. Tvoje babička, moje matka, byla dcerou královského prince Marzbána bne 
Rostama bne ,i:;arvína, který napsal Marzbánnáme - Knihu Marzbánovu, a třináctý její předek 
Kávús bne Qobád byl bratrem Anúldrvána Spravedlivého. Tvoje matka byla dcerou sultána 
Mahmúda bne NáJiruddina, vladaře, který mnohokrát vytáhl proti nevěřícím. a múj děd byl 
Hasan bne Firúzán, král Dejlamský. Měj to vždy. synu. na paměti, važ si svého rodu a nikdy se 
nesnižuj k tomu, aby sis počínal jako někdo .sprostého původu. I když tuším, že budd mil úspěch a 
štěsti. přesto považuji za svou povinnost opakovat tato slova. 

Věz, synu, že den mého odchodu se blíti a že se brzy postavíš na mé místo. Pomni, že tento 
svět je pole dobra i zla a že sklidíš to, co zasije.~. Nikdo svou sklizeň nepojidá na poli. nýbrž ve 
svém příbytku, a skutečným příbytkem člověka je onen svět věčmN.·ti. Dobři mužové se na tomto 
světě chovají jako lvi a Spatni jako psi; pes žere tam. kde uloví, lev jinde. Tv_vm lovi.i:těm je tento 
pomijiv_v svět, tvou kořisti vědění a dobré skutky, lov tedy zde, abys v ,~as jidla v paláci věčnosti 
měl co jíst. Cesta vedoucf k věčnosti je poslušnost Bohu, On je vznešený a mocn:v. Kdo hledá 
Boha, je jako oheň, i když ho převrhneš. šlehá vždy vzhúru; kdo se vzdálil z cesty poslušnosti 
Pánu, je jako voda, aťji pozvedne.<; sebevýše, vždy klesá dolů. 

Tuto knihu jsem rozdělil do čtyřiadvaceti kapitol v tom uspořádáni. jak jdou za sebou. s-1 

O Kajkávúsově životě kromě zmínek v předmluvě víme velmi málo. Z jedné básně 
indoperského básníka Masúda Sada Salmána se dozvídáme, že mezi emíry indického 
místodržícího Šírzáda, syna sultána Masúda, byl emír Kajkávús. 

Titul díla je problematický, autor běžně užívaného názvu Qábús~náme nikde v textu 
neužívá, svou knihu nazývá Nasíhat~náme. 

Pro toto dílo je typické, že přestože autor zdůrazňuje urozený a prastarý původ svého rodu 
a nabádá syna, aby dbal slavných íránských tradic, zároveň se dívá realisticky na současný stav a 
snaží se syna připravit na složitý život. Jsou zde kapitoly, v nichž poučuje syna, jak si počínat 
jako vezír, vladařův společník, dabfr, vojevůdce, vzápětí však vykládá, co je třeba vědět o 
rolnictví a řemeslech. 

Autor se hrdě hlásí k staroíránskému myšlení s radami Anúšíravána Spravedlivého. Podle 
této rady však nelze přehnaně usuzovat o autorově národním cítění. neboť na jiném místě je líčen 
sňatek dcery posledního sásánovského krále Jazdgerda III. s imámem Hosejnem. synem imáma 
Alího, který byl bratrancem a zetěm Proroka Muhammada. Tímto spojením sásánovské krve 
s krví Prorokovou si Íránci legitimují pro své nitro přítomnost islámu v Íránu.85 

Složitou otázkou zůstává určit míru národního cítění Kajkávúse. Někteří vykladači v něm 
vidí představitele íránského nacionalismu. Toto tvrzení je ovšem přehnané. Dílo je sice napsáno 
poměrně málo arabizovanou perštinou a autor se s obdivem vyjadřuje o slavné minulosti 
sásánovských králů. Na druhé straně je muslimem a nikde v celém díle není zmínka o 
zoroastrovském dualismu a svými postoji se hlásí k islámské kultuře. V díle je zastoupena 
spousta vyprávění z arabských dějin a sám autor se velmi pochvalně vyjadřuje o Arabech. Podle 
historiků jsou Zijárovci pokládáni za šíity, toto tvrzení nemá na základě tohoto spisu jediné 
opodstatnění. Prohlašuje se za chráněnce Knížete věřících tím může být míněn jak Alí, tak i 

34 Kajká'ús, Kniha rad, přel. Jiří Osvald, Praha 1977. s. 23-25 
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baghdádský chalífa; mluví s úctou o Alím a jeho synech, ale neopomene podotknout, že Hasan 
byl sukničkář, občas kritizuje Alíjovce, Umara a Muávíju, postavy, které každý íránský 
nacionalista a šíita proklíná, dává místy za příklad. Občas se zmiňuje o řecké kultuře. 

Pokud se týče obsahového rozvrstvení, lze jednotlivé kapitoly zhruba rozčlenit do tří 

skupin. První skupinu tvoří kapitoly pojednávající o morálce v nejširším slova smyslu, o 
přátelství, vzdělání, výchově, majetku. V těchto kapitolách se odvolává na přísloví a rčení. 

Druhou skupinu tvoří kapitoly s filozoficko - teologickým zaměřením a výklady o různých 
vědách (O védě lékařské, O hvězdopravectví a zeměměřičství, O poznatelnosti Boha). Třetí 

skupinu tvoří rady, jak si má počínat šlechtic v jednotlivých úkonech, od stolování a pití vína až 
po výběr manželky. Příběhy, jimiž autor dokumentuje svá ponaučení, i samotné rady vytvářejí 
živý obraz celé společnosti jeho věku.86 

Řadu děl adabové literatury v seldžuckém období završuje spis éahár maqále od 
Nezámího Arúzího. V době jeho života prodělávala perská literatura období rozkvětu a básníci se 
těšili velké podpoře ze strany vládnoucích dynastií. Tuto situaci zobrazil právě Nezámí-je Arúzí 
v nejrůznějších jejich aspektech. Popisuje možnost skvělého vzestupu literáta od menších dvorů 
k mocným a bohatým (např. čtvrtý a pátý příběh ze druhé rozpravy o básnících Farrochím a 
Moezzím), ale též závislost vzdělance dvořana na náladách a rozmarech despotického 
panovníka (např. osud Masúda Sada Salmána v sedmém příběhu druhé rozpravy nebo vyprávění 
o Mahmúdovi z Ghazny a Bírúním v druhém a třetím příběhu třetí rozpravy) a mnoho dalších 
podrobností ze života na tehdejších dvorech a jejich okolí.87 Nezámí Arúzí dokončil své dílo 
patrně roku 1156. Cíl je totožný se dvěma předchozími, a tedy podat návod jak správně žít a 
panovat, ale s tou zvláštností, že si nevšímá panovníka, nýbrž čtyř povolání, která vladař nejvíce 
potřebuje: ministry, básníky, hvězdopravce a lékaře. Zajímavým aspektem celého díla je 
svobodomyslnost, osvícenost a tolerance autora. Například autor zdůrazňuje, že muslimský vezír 
má vybírat lékaře podle odbornosti, a nikoliv podle náboženského vyznání (čtvrtá rozprava, 
jedenáctý příběh) atd. V celém díle je vyzdvihována nadřazenost rozumu a myšlení.88 

Autor knihy éahár maqále, Ahmad bne Omar bne Alí Nezámí Arúzí Samarqandí se 
narodiL jak napovídá samotné jméno v Samarqandu. Podle historických událostí a osob, o nichž 
se v příbězích zmiňuje, se dá soudit, že to bylo v posledním nebo předposledním desetiletí ll. 
století. Dostalo se mu vzdělání v duchu tehdejšího polyhistorismu, o čemž vypovídá i charakter 
celého díla s důrazem na vzdělání v poetice (přídomek Arúzí, tj. znalec arabsko perské 
poetiky). Po studiu cestoval a rozmlouval s učenci. V knize vyjmenovává místa, která navštívil. 
Stejně tak, jak u Nezámolmolka, je jeho život opředen mnoha smyšlenými příběhy, mezi které 
patří i místa, kde za svého pravého učitele prohlašuje Omara Chajjáma. 

Prokazatelné je to, že zakončil svá putování a stal se dvořanem ghúrovských knížat z 
mladší větve Šansabí se sídlem v afghánském Bámjánu, kde působil jako dvorní panegyrik. 
Z jeho poezie se zachovalo jen několik málo zlomků, a tak ji nemůžeme posoudit. éahár maqále 
je tedy jediný spis, jenž se po něm zachoval.89 

éahár maqále, Čtyři rozpravy, vznikly - jak uvádí v úvodu - v době, když pobýval na 
ghúrovském dvoře již pětačtyřicet let. Je to tedy dílo zralého věku a v závěru je připsáno jednomu 
ze synů mladšího bratra Džahánsúzova, princi Abó'I-Hasanovi Alímu bne Masúd, který však 
v historii dynastie není uváděn, a tak patrně nikdy neusedl na vladařský trůn. Tituly, jimiž je 
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Abó'I-Hasan Alí bne Masúd obdařen v knize lze brát pouze za literární styl panegyrika. 
Význam celého díla v kontextu íránské literární tradice je vysoce ceněn domácími a 

cizími literárními historiky. Spolu se Sijásat-náme, Qábús-náme a Tarích-e bejhaqí patří Čahár 
maqále mezi nejstarší a původní zdroje o známých osobnostech íránské kultury. Příběhy, které 
jsou v těchto dílech vyprávěny, přejímaly pozdější autoři tazkir a jiná díla perského a dokonce i 
osmanského adabu. 

Na závěr uvádím překlad úvodu Čahár maqále. z něhož vyplývá důvod sepsání a členění 
tohoto díla. 

Já věrný služebník a oddaný důvěrník Ahmad hne Omar al- Arúzí as-Samarqandí již 
pětačtyřicet let jsem služebně u dvora králů Ghúru a Bámijánu z rodu ,~am·ab, znamením 
poddanosti upsán této dynastii, a chtěl jsem prokázat vysokému královskému shromáždění službu 
souhrnem moudrosti, knihou ozdobenou nevývratnými argumenty a brilantními důkazy. Předvádí 
se v ní, co jest kralování a kdo je to král. v čem :-,počívá vznešenost. jak jest se odvděčovati a 
jakým způsobem přijímati tuto milost; ukazuje se, kdy král je skutec:ně vládcem. druhým po 
Prorokovi a třetím po Stvořiteli světa, aby byl ve shodě s Knihou jistoty .. věc:ným slovem, kde 
všecka tato jména nejvyšších jsou svázána v jediném výroku, navlečena na jediné šňůře. Praví se 
slovy Koránu: "Poslouchejte Boha a poslouchejte posla jeho a ty. kdož mezi vámi mají autoritu!" 

Sám Prorok, první mezi lidskými syny, praví náboženství a vláda jsou bratři dvojčata. což 
znamená, že ve formě ani ve významu ne mají jeden oproti druhému žádné plus ani žádné minus. 
Ve smyslu tohoto výroku ne ní tedy podle názoru Prorokova těžšího břemene. než je panování. a 
obtížnějšího povolání nad povolání krále. Je proto nezbytné, aby mezi sv:vmi nejbližšími měl 
vladař lidi schopné řešit závažné problémy světa, jakož i zájmy a nesnáze božích služebníků 
moudrou úvahou a radou a rozumnými opatřeními - to znamená. že tito lidé musí b_vt z 
nejosvícenějších a nejdokonalejších mužů své doby. 

Z toho dále vyplývá, že především má být mezi královými nejbližHmi dabír, básník. 
astrolog a lékař: dabír je oporou říše, básník se stará o trvalé zvěc:nění jména, astrolog o řádný 
běh věcí a lékař o tělesné zdraví. Jsou to čtyři obtížná zaměstnání z různých odvětví vznešené 
vědy filozofické, a to dabírství a poezie z odvětví jazykovědy, hvězdářství z odvětví věd exaktních 
a medicína z odvětví věd přírodních. Tím je dáno i rozdělení knihy na čtyři rozpravy: 

první o podstatě dabírství a kvalitách dokonalého dabíra. 
druhá o podstatě vědy básnické a náležitostech básnického povolání. 
třetí o podstatě hvězdářství a sumě znalostí pro hvězdáře nutných. 
čtvrtá o podstatě medicíny a předpokladech lékařské profese. 

V záhlaví každé z rozprav uvádí se z filozofie toho kterého oboru tolik. kolik je pro takovouto 
knihu decentní. Poté následuje deset příběhů o podivuhodných nebývalých raritách. jež se udály v 
rozmezí předmětu příslušné rozpravy. To proto, aby se vladaři objasnilo a aby vešlo ve známost, 
že dabírství není práce malá. že básnictví není ledajaké povolání. že hvězdářstvíje věda nutná a 
lékařství profese nezbytná, a moudrý král proto nikdy ne ní bez těchto čtyř mužů: dabíra, básníka. 
hvězdáře a lékaře. 90 

90 tamtéž, s. 19-21 
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5. Politické a správní uspořádání seldžucké říše 
S(iásat-náme shrnuje názory a zkušenosti největšího seldžuckého vezíra chádži 

Nezámolmolka, který ji sestavil ke konci života. Celá kniha se sestává z padesáti kapitol, 
zabývajících se rozličnou tématikou. Na tento spis nelze vždy hledět jako na věrohodný 
historický pramen, neboť se v něm shledáváme s četnými historickými omyly; podává nám ale 
obšírný pohled na politickou scénu v seldžucké říši a z tohoto hlediska ji lze právem zařadit mezi 
jedinečná díla nejen seldžucké doby, ale i v rámci všech islámských, ba dokonce středověkých 
literatur. 

Většina z padesáti kapitol nám objasňuje politické poměry, uspořádání vládních institucí, 
rozvrstvení společnosti, zvyky a mravy seldžucké doby. Je třeba si uvědomit, že vše, co se 
dočítáme z této knihy, je ukázka Nezámolmolkova myšlení a jeho pohledů na politické a sociální 
problémy. Jedná se tedy o odraz názorů a představ vezíra na správné řešení uspořádání státu a 
jeho chodu. Nezámolmolk se nedržel pouze toho, o čem byl přesvědčen, nýbrž byl to člověk 
velmi zásadový, který odmítal vše, co odporovalo jeho názorům, a jako vezír viděl blaho říše a 
jejich obyvatel v boji proti stoupencům jiných islámských skupin, zvláště proti šíitům. Na 
základě studia jiných historických pramenů o této době víme, že politická praxe se od 
Nezámolmolkových rad lišila. 

O sepsání tohoto velkolepého díla, shrnujícího politické představy Íránců, nám podává 
Nezámolmolk vysvětlení v předmluvě knihy. Chádža v úvodu tvrdí, že v roce 479 hidžry se na 
něho a některé další služebníky obrátil seldžucký sultán Malekšáh s tím, aby mu předali spis o 
vladaření a správě říše. 

Ve jménu Boha milosrdného, slitovného! Chvála Bohu Všemohoucímu, stvořiteli země a 
nebe. znalci zjevného a skrytého. odpouštějícímu hříchy a požehnáni jeho poslu Muhammadovi, 
největšímu z proroků, jehož Bůh vybral, aby zvěstoval spásné zjeveni, sláva jeho druhům a 
celému jeho pokolení. 

Služebník Hose_jn at-Túsi praví takto, že v roce -179 obdržel on a daUi služebníci vzne.5ený 
vladařský rozkaz od sultána Moezzoddonjá-o-ddína Abó '1-Fath MalekMh bne Mohammad, 
důvěrného knížete věřících - nechť posilí Bůh jeho stoupence a jejich moc - aby se každý z nich 
zamyslel nad na.H řL{:i; pohleďte na to, co neni v na.š:í době správné a přesto má své místo na 
našem dvoře, v naši ří!iské kanceláří, na našem soudu a na naH říšské radě. Napište o tom, co 
nás zahaluje a o tom, jak plnili své povinnosti vladaři před námi a my to opomíjíme, tedy v.~e, co 
bylo obyčejem a pravidlem předchozích panovníků, co souvisí s panováním a říši Seldžuků, o tom 
všem napište. To pak předložte k našemu posouzeni, abychom se nad tím mohli zamyslet. A my 
přikážeme, aby se v budoucnu duchovní a světské záležitosti vyřizovaly podle odpovídajícího 
způsobu, aby se plnily v.~echny povinnosti a zabránilo se nepravostem tak, jak to přikazuje 
Vznešený Bůh. Poté, co nám Vznešený Bůh přidělil tento svět a vládu nad nim a poskytl nám 
všechno dobrodiní a pokořil na.{:e nepřátele, je nepřipustné, aby v.~e v naši řW bylo závadné a 
odporující Božímu příkazu a .š:aríě. 

Služebník v tomto dile vysvětlil to. co o těchto záležitostech věděl, to, co během naši doby 
spatřil a své zkušenosti, jež nabyl sám a od učenců. Celé dílo rozdělil do padesáti kapitol tak, že z 
jejich názvu je patrný obsah. A přinesl a zapsal do každé kapitoly to, co se hodí z tradic o životě 
Proroka a příběhy s 1ýroky vzdělancú, aby až je bude čist, nebyl zarmoucen a sblížil se s nimi. 
Tato kniha má velký užitek, neboť až ji bude čist a řídit se podle ni, dostane se mu oceněni v obou 
světech. 
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A tento spis napsal kvůli pro.spěchu pokladny - nechťji Bťth U3pořádá. Dá-li Bůh, zalíbí se 
a bude přfjat. 

Žádnému vladaři neprameni z vlastněni a znalosti této knihy v}·chodisko. zvláště v této 
době, nebo{ čím více ji budou Nst. museji být bdělej.H v náboženských a světsk;!ch záležitostech a 
musejí lépe hledět na situaci přátel a nepřátel. otevřít se konání dobra a uspořádat záležitosti 
dvora, říšské kanceláře. dívánu. říšské rady. majetkové a mezilidské vztahy. záležitosti armády a 
poddaných. Žádná záležitost nezůstane v celé říši skrytá, dá-li Bůh. 

Nejprve Nezámolmolk - nechť ozáří Bůh jeho hrob - sepsal třicet devět kapitol, potom se 
zamyslel a kvůli smutku. který choval ve svém srdci kvuli odpůrcům tohoto státu. přidal ještě 
jedenáct kapitol a každou tuto kapitolu doplnil potřebnými údaji a v době svého odjezdu mi to v.~e 
předal. A protože ho stihla najeho cestě do Baghdádu ona událost a bátinovci povstali. netroufl 
jsem si uveřejnit tuto knihu, dokud spravedlnost a islám neupevnily trvání vladaře světa - nechť 
učiní Buh jeho vláda věčnou. Nechť nechá Vznešený Bůh trvat tento stát do zmrtv~vchvstání při 
pravdě Muhammada a jeho rodiny. 91 

Předmluva k S!jásat-náme, kterou s největší pravděpodobností napsal sám Nezámolmolk. 
může vypovídat o tom, že chádža započal psát tuto knihu a dokončil třicet devět kapitol o 
zásadách vlády a správy říše. Zdá se, předmluvu napsal sám chádža, i když v ní poukazuje na 
Malekšáhův vznešený příkaz, ale celá vykazuje jeho styl a způsob myšlení. Malekšáh chtěl vědět 
o způsobu vlády íránských šáhů a Nezámolmolk to vysvětluje podle svých názorových představ. 
Podle zpráv historiků seldžuckého období je zřejmé, že chádža usiloval o posílení principů moci 
seldžucké dynastie. uspořádání a zpřehlednění vládních záležitostí, a tak vše, co znal o vládě 
předchozích období, zaznamenal. Je pozoruhodné, že i když poukazoval neustále na zvyky 
seldžuckých sultánů, snažil se v široké míře o znovuoživení staroíránských tradic a zásad moci. 
jež neustále zmiňuje. 

5.1 Kritická část Siiástlt-náme 

Je nutné si uvědomit, že autoři, zabývající se podobnou tématikou jako S!jásat-náme. 
vždy objasňují důvody sepsání svých děl tím, že se odvolávají buď na vznešený rozkaz vladaře. 
nebo na doporučení svých přátel, aby pojednali o nedostatcích v říši. Už z tohoto je patrné, že 
cílem takovýchto spisů není pouze radit, ale také kritizovat. Vzhledem k dobové etiketě nebylo 
možné předložit vladaři takový spis přímo, a proto se musel autor odvolat na někoho jiného. 

Ačkoliv se chádža odvolává na Malekšáha, že: ., Vznešen_v Bůh nám přidělil tento svět a 
vládu nad ním a poskytl nám všechno dobrodiní a pokořil naše nepřátele ... " můžeme usoudit. že 
tento výrok se mnohokrát opakuje v celé Sijásat-náme proto, aby mohl vyjadřovat své námitky 
vůči způsobu vlády a stát zároveň v pozadí. 

Zajímavá je rovněž poslední část předmluvy, v níž se zmiňuje. že: . .žádnému vladaři 
nepramení z vlastněni a znalosti této knihy "ýchodisko. zvlá.~tě v této době. nebo( .. " Toto tvrzení 
je v rozporu s tím, co je citováno v předchozím odstavci. Odpověď na tento rozpor musíme hledat 
v historii seldžucké doby a vyplývá též z celé S!jásat-náme. Podle chádži ohrožovala seldžuckou 
říši především dvě nebezpečí: na jedné straně nestabilnost turecko - seldžucké vlády, vycházející 
z kočovné kmenové společnosti, a na druhé straně to bylo vystoupení šíitských ismáílíjovců. 
Písař textu Sijásat-náme přidal k předmluvě poslední odstavec, pojednávající o rozvržení kapitol. 
Z tohoto úryvku není patrný záměr autora, ale odpověď můžeme snad nalézt při studiu politické 

91 Chádže-je Nezámolmolk, Sijásat-náme, Tehrán 1374 ( 1995). s. I - 3 
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situace ke konci vlády Malekšáha a úmysl pramení i z druhé části Sijásat-náme, zahrnující 
skrytou kritiku vladaře. Oním smutkem, který choval ve svém srdci kvůli odpůrcům tohoto státu, 
budou vedle šíitů problémy. které nastaly s vměšováním se Torkán chátún, vlivné manželky 
Malekšáha, do politiky a posilování moci odpůrců Nezámolmolka. 

Tzv. druhá kritická část Sijásat-náme souvisí bezprostředně s koncepcí neomezeného 
vladaře spojujícího zároveň božskou a světskou moc (šáh-e ármání), jež patří mezi nejzásadnější 
elementy íránského politického myšlení. Touto koncepcí začíná rovněž první kapitola Sijásat
náme. 

Kapitola první: O záležitostech lidí a koloběhu dob, chvála vladaři světa- necht' věčně trvá 
jeho vláda 

Nejvyšší Bůh v každé době vybírá jednoho z lidí. ozdobí jej uměním vládnout a uloží na 
něho blahobyt světa a klid poddan_vch a uzavře před ním bránu zkázy, nepokoju a hádek. Bůh 
zalije srdce a oči lidu hlubokou úctou k vyvolenému, aby lidé prodlévali dny v jeho spravedlnosti, 
užívali si jistoty a toužili po zachováníjeho državy. 

Projevi-li se však mezi lidem odmítání a pohrdání se šaríou či zanedbáváním poslu.{'nosti 
k Nejvyš.fímu a jeho poslům a On na ně chce seslat trest, nechá jim okusit odplatu za jejich činy -
ať Nejvy.{',{'í nedopustí seslat na nás takový úděl a at' oddálí od nás takové neštěstí! - pak bude 
každopádně následovat potrestáni za odmítnutí tak, že Vznešený zanevře na lid a odvrátí se od 
něho; ztratí dobrého panovníka, zkříží mezi sebou meč a bude prolito mnoho krve; ten. jehož 
pěst bude siln~j.{'f, si bude dělat, co se mu zlíbí, dokud viníci nenaleznou svoji smrt v této bídě a 
krveprolití. Stejné tak, jak oheň spadne do rákosí. sežehne úplně vše suché, ale sežehne kvůli 
sousedství se suchým také mnoho zeleného. Potom bude Boží pomocí prokázáno jednomu ze 
služebníků Božích štěstí a bude mu předána vláda. Vzne.{'ený Bůh mu podle jeho významu 
propůjčí úspěch, nadá ho rozumem a posvátným věděním, díky čemuž bude zacházet s každým 
sv_vm poddaným podle důstojnosti a prokáže každému funkci a postaveni. Panovník jmenuje 
úředníky a jejich pomocníky ze středu lidi a stanoví pro každého z nich místo a hodnost. Spolehne 
se na ně v důležitých záležitostech, duchovních a světských. Lid si získá důvěru cestou poslušnosti 
a p~jde-li za svou praci, zbaví se tak útrap a stráví své dny v pokoji a ve stínu jeho spravedlnosti. 

A když znovu vzejde ze strany kteréhokoliv služebníka a správce nedůstojnost a svévole, 
ale po napomenutí. výtce a potrestáni přijme správné mravy a procitne ze "'pánku zanedbáváni. 
potom by ho měl vládce ponechat v jeho funkci. ne procitne-li v.{'ak, nesmí ho v žádném případě 
ponechat, leč nahradí hopnou důstojnou osobou. 

Ti z lidi, kteří si necení milosti, nerozumějí blahům bezpečí a spokojenosti. v srdci 
pom.všleji na zradu, projevuji neposlušnost a jsou drzí, musí být potrestáni v souladu s jejich 
prohřešky, učinit je odpovědnými podle velikosti přestupku a potom }Ťm odpustit. 
Dále s nim souvisí vše, co je spojeno s pokrokem světa, jako výstavba kanálů, výkopy důležitých 
toků. budováni mostů přes široké řeky, podpora rolnických usedlosti a polí, zřizováni pevnosti, 
nových měst. A nechť buduje krásné stavby a zářící paláce, rovněž nechť zřizuje záchytná 
stanoviště pro karavany podél cest. 

Z těchto činů zůstane vládci věčná sláva a dostane se mu odměny za to na Onom světě, 
budou se za něho neustále modlU. 

A protože Bohem předurčený osud chtěl, aby s·e v této době opakovaly d~jiny minu~vch 
dob, a to v :wuladu s činy předchozích vládců, lidem by bylo dopřáno štěstí, o němž se jim 
doposud ani nezdálo. povolal Bůh vládce světa. šáha šáhzl ze dvou v_vznamn_vch kmenů. jejichž 
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původ sahá až k panování velkého Afrásijába. ozdobil ho důstojností a velkolepostí takovou, 
jakou ještě nikdy žádnému vladaři světa nepropůjčil. 

Předal mu též to, co vládci potřebuji: krásné vzezření, ctnost, spravedlnost. mužnost, 
statečnost, zručnost v jízdě na koni. moudrost. dovednost zacházet se zbraněmi. uskutečňováni 
v.~ech ctnosti, soucit a slitování nad lidem, drženi slova a slibu. lásku ke sluf:bě Bohu a pravé 
vyznání vÍfy, poslušnost k Nejvyššímu. svědomitost při nočních modlitbách a půstu, úctu 
učencům, světcům, zbožným a moudr}m, neustálou dobronnnost, dobré zacházení s žebráky. 
laskavost v jednání s podřizen:vmi a sluhy. zásah proti utla(~ovatelům. Bezpochyby proto mu 
přidělil Nejvyšši říši a moc současně nad dvěma světy. jeho důstojnost a dobrou viru a jeho 
vladařský lesk a státní moc nechal proniknout do všech ~fěr, tudíž jsou mu poddaní povinni 
vyplácet pozemkovou daň, aby si mohli užívat klidu ve stínu jeho me(:e. 

Za časii některých chal(fů do.~lo k roz/dřeni a zvětšení říše, to se nikdy neobdlo bez 
nepokojů, nebylo klidu od povstání odpadlíkz/ od viry. Nyní - Bůh budiž veleben - není za těchto 
požehnaných dní nikoho na celém světě, který by ve svém srdci myslel na odpor či jehož hlava by 
vyčnívala ze svazku poslušnosti. 

Nechť ochraňuje Všemohoucí tuto řW až do Soudného dne. Ať se vyhne této řW zlý 
pohled, aby lid mohl žit ve spravedlnosti a za vlády tohoto vládce světa a mohl se modlit za jeho 
úspěch. 

A z vylíčeného U!>pořádání N~e se dostane vladaři vlastni moudrosti a znalosti zvyků: jeho 
moudrost je rovna záři, z niž vyzařuje světlo, lid najde skrze toto světlo cestu ven z temnoty. a 
nepotřebzije ani rádce, ani prz"tvodce. Vladař je obdařen takov_vmi my~lenkami, jež služebnici 
nechápou, ne bot' nedosahují stupně jeho rozumu a moudrosti. 

A toto nařídil svému služebníkovi: "Popiš dobré vlastnosti. bez nichž se vladař neobejde. 
vše, co uplatňovali stah vládcové a nyní se neplní. jak věci pochvalné. tak i nechvalné. " 
Služebníkovi vytanulo na mysli. co slýchával. věděl a čítal, všechno. co zaznamenal na základě 
nejvy.~.~ího rozkazu v krátké podobě těchto několika kapitol a v každé z nich pojednal jasnými 
obraty o tom, jak pí.~e v záhlaví každé kapitoly s pomoci Všemohoucího Boha. 92 

V souvislosti s koncepcí neomezeného vládce následovně neopomenul Nezámolmolk 
povinnost vládce vůči Bohu a prokazování dobrodiní poddaným, neboť spokojenost lidu vede 
k blahu vladaře, a tím i celé říše. 

Kapitola druhá: O poznání hodnot, které Všemohoucí Bůh propůjčuje vladařům 

VladaN musejí mít na zřeteli, spokojenost V.5emohouciho. Jeho spokojenost nechť je 
posvěceno Jeho jméno spočívá v tom, že je lidu prokazováno dobrodiní. A směřuji-li modlitb.v 
lidu k blahu vladaře, tehdy je stát silný, den ze dne se zvětšuje. takovému vladaři přeje štěstí a 
osud, získává si dobré jméno na tomto světě a rozhře!iení na Onom světě. Zúčtování s nim bude 
lehči. Velikáni viry praví: "Říše trvá s nevirou, ale zaniká s nespravedlnosti." 

V hadísech se říká, že Júsuf při odchodu ze světa zvěstoval, aby ho pohřbili v blizkosti 
jeho děda Jbráhíma. Zjevil se Gabriel a řekl: .. To ne ni jeho místo. neboť v den zmrtvýchvstání se 
bude muset zodpovídat za své vladařeni. " 

Když bylo naloženo s Júsufem timto způsobem. pohleď a zamysli se, co se stane 
s ostatními. 
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V jednom hadisu se říká toto: " V den posledního soudu budou ruce těch, kdo vládli lidu, 
připoutány k šiji. Byl-li vladař spravedliv:v, rozváže mu jeho ruce dobrodiní a odebere se do ráje, 
byl-li v.5ak nespravedlivý, uvrhnou ho v poutech do pekla ... 

V hadísu se též praví, že v den posledního soudu se každého, kdo měl moc nad lidem, 
dvořany nebo služebnictvem, zeptají a stejně tak se budou ptát pastýřů, kteří se starali o ovce. 

Říká se, že Abdulláh b. Umar al-Chattáb se zeptal svého otce, když opouštěl tento svět: 
"Kdy tě uvidím. otče?" Odpověděl: "Na onom světě." On na to: "Chci tě vidět dřive... "První, 
druhou a třetí noc se ti bude o mně zdát, "odvětil. Uplynulo dvanáct let a nezdálo se mu o něm. 
Za dvanáct let ho uviděl ve snu a řekl: ., Otče! Neříkal jsi, že se mi o tobě bude po tN noci zdát?" 

.. By/jsem zaneprázdněn. Nedafeko od Baghdádu se rozbil most a úřednici tomu nevěnovali 
pozornost; jeden beran propadl nohou do díry toho mostu a zlámal si ji a já jsem se musel do teď 
z toho zodpovídat," odvětil. 

Vladař světa musí opravdu vědět, že v ten velký den budou od něho chtít znát odpovědi za 
všechny, kte1:ým poroučel. Bude-li svalovat svoji vinu na někoho jiného, nevyslyší ho. A je tomu 
tak, že vladař nesmí nechávat důležité věci na druhých a nesmí zanedbávat poddané. Může se 
veřejně nebo tajně informovat o poměrech mezi lidem, zkracovat dlouhé prsty a držet na uzdě 
násilí tyranů, tehdy požehná Nejvyšší jeho vládě a zemi. 93 

Vedle prokazování dobrodiní musí však všichni poddaní nehledě na jejich postavení 
prokazovat poslušnost k vládcovým přílazům, v opačném případě musí následovat potrestání. 

Kapitola jedenáctá: O úctě k vladařov_vm příkazům a o v..vnosech v_vdaných dvorem 

Mnoho dopisů se píše u dvora. Ale vše, čeho je příliš, ztrácí svůj význam. Je třeba, aby 
nepsali u dvora nic, dokud se neprokáže důležitost té záležitosti. Je-li však už nějaké psaní 
odesláno. musí panovat k němu taková úcta, aby se nikdo neopovážil něco z jeho rozkazu 
nevyplnit. A ukáže-li se, že někdo pohrdá přikazem a me.§ká s prokazováním poslušnosti, musí být 
citelně potrestán. i kdyby patřil k blizkému okolí vladaře. V tomto 5počfvá rozdíl mezi psaním od 
vladaPe a odjiných osob. 

Říká se, že jedna žena z Nejšábúru si .5/a stěžovat na bezpráví do Ghaznin. Přednesla 
Mahmúdovi svoji stížnost: ... Výběrčí daní města Nejšábúru mi odebral kus půdy a nakládá s ním, 
jako by to bylo jeho vlastnictví. " Odeslali mu psaní: ., Vrať té ženě její půdu." Tento výběrčí daní 
měl očividn}! důkaz o právu na tuto půdu. Praví!.· "Ta půda jí nepatří. " Žena si šla stěžovat 
podruhé. Poslali sluhu a přivedli výběrčího z Nejšábúru do Ghaznín. Když se objevil u sultánova 
dvora. Mahmúd nařídil. aby mu u brány vysázeli tisíc ran holí. Výběrčí předložil svzlj důkaz o 
vlastnictví a chtěl si vykoupit tisic ran tisícem dinárů nejšábúrského raženi. Neměl však úspěch: 
"Náleži-li ti po právu ta půda, proč si nepostupoval podle rozkazu a potom si mi nesdělil, jak se 
věci maji, abych pak dal podnět k prošetření?" 

Postupovali takto, aby se ostatní, až se doslechnou o této věci, neopovážili 
neuposlechnout příkazu. Vše, co má souvislost s vladařem, přísluší, aby učinil a nařídil on sám, 
jako rozhodnuti o trestu, useknutí hlavy, ruky a nohy, kastrace a podobně, a opováží-li se někdo 
učinit něco takové se svým sluhou bez příkazu panovníka, není třeba se rozhodovat a je nutné 
potrestat jeho samotného, aby se o tom ostatní dozvěděli a vzali si z toho ponaučení. 
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Parvíz a Bahrám Čúbín 

A vypráví se, že vládce lvfalé Asie Parvíz. měl od počátku velmi rád svého vezíra Bahráma 
Čúbína tak, že nestrávil bez jeho přítomnosti a nevzdálil se od něho ani při lovu. pití vína a v 
době odpočinku. Bahrám Čúbin byl také znameni(v jezdec a hrdina jemuž nebylo rovno. Jednou 
přivedl výběrčí daní z Herátu a Sarachsu Parvízovi tři sta červenosrs(Vch velbloudů. každý z nich 
nesl bohary náklad. Vladař nechal odvést všechny velbloudy s nákladem do paláce Bahráma 
Čúbína, aby se o ně v kuchyni dobře postarali. 

Druhého dne se Parvíz dozvěděl. že Bahrám srazil k zemi jednoho sluhu a "ysázel mu 
dvacet ran holí. Parvíz se rozhněval a nechal předvést Bahráma. Když Bahrám přišel, nechal 
přinést pět set mečz'i ze skladu zbraní a potom pravil: "Bahráme. rozpoznej nejlep!;í z těchto 
mečů." Bahrám rybral sto padesát kusů a Parviz na to: .. z těchto vybraných odeber deset 
nejlepších.·· Bahrám vybral deset mečů a vladař dodal: .. z těchto deseti vyhledej dva.·· Bahrám 
vytáhl dva meče. ..Nyní přikaž at' tyto meče zasunou do jedné pochvy: " pokračoval Parviz. 
Bahrám zvolal: .. Ó králi. dva meče se nevejdou do jedné pochvy!" - .. A hodí se. aby v jednom 
městě byli dva velitelé?" Bahrám v ten okamžik pochopil, že udělal chybu a prosil o odpuštěni. 
Parviz pokračoval: ,. Kdyby si ne měl u mne právo za své zásluhy ve službě a já nechci srazit k 
zemi toho, kdo se nade mnou povyšuje - neprominul bych tvůj prohřešek. Přenechej nám tyto 
záležitosti, ne bot' Bt"th nás ustanovil soudcem na zemi, nikoliv tebe. Je-li stížnost. nech( je nám 
předána, abychom vydali příslušný rozkaz. Jestliže se v budoucnu kdokoliv z podřízen.vch či sluhů 
dopustí prohře.fku, je třeba o tom spravit nejprve nás, abychom rozhodli o odpovídajícím trestu a 
nikomu nebyla spáchána křivda. Pro tentokrát ti odpou.ftím. " 

Ba hrám Čúbín byl velitelem vojska a dostalo se mu takové domluvy. 94 

Mezi rady z tzv. kritické části lze zařadit i několik kapitol, zabývajících se historickými 
událostmi se zaměřením na původ ismáíl{je. Tzv. druhá část obsahuje skrytou kritiku seldžuckého 
vládního systému a obavy o osud říše. Z celé Sijásat-náme lze pak vystopovat, že chádža 
spatřoval několik zásadních nebezpečí pro říši: nepevnou a nejednotnou tureckou vládu, 
založenou na kmenové koncepci, šíitskou ismáíliji reprezentovanou v té době assasíny 
(haššášíjún) a sílicí moc žen a vojenské elity na dvoře za vlády Malekšáha. Kritika systému se 
skrytě i přímo objevujeme ve 40., 41. a 42. kapitole. 

Kapitola č{vřicátá: O vladařově milosti nad tvory Božími a následování správn.vch pravidel a 
zvyklostí 

V každou dobu se objevují pohromy seslané z nebes. na říši padne zlý pohled. dochází ke 
změnám ve státě, střídá se jedna dynastie za druhou a země je otře.<,·ena ne pokoji. zmatky. různ.vmi 
rozbroji, zabíjením, plundrováním a bezprávím. V takových dnech je opovrhováno lidmi 
vznešenými. zatímco lidé nízcí se derou k vládě. jejich moc sili a činí. co se jim zlíbí. Dílo 
ctnostných je oslabeno a nevzdélanci dosáhnou postaveni emírů. Urození lidé strádají a lidé 
nízkého púvodu nemají zábran a provolají sami sebe za vladaře a vezíra, Turci si přisvojuji titul 
učenec (chádže) a učenci tituly, které přísluší Turkům, Turci a Arabové si udělují titu(v učenců a 
imámů a ženy dávají příkazy vládci. Právo (~aria) je oslabeno. mezi poddanými zavládne 
neposlušnost a vojsko se stává neovladatelné. Padnou rozdi(v mezi lidmi a všechny pořádky 
vezmou za své. Spravuje-li Turek deset vesnic nebo vládne-li Neturek deseti Turk1im. nikomu to 
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nevadí. Správa záležitostí říše je prosta jakýchkoliv pravidel a uspořádání. Vladař nemá kvůli 
samému válčení a hrdování sebemenší příležitost, aby se zabýval vládou nebo aby na ni pomyslet. 

Poté, co pominou :::lé časy a zavládnou dny klidu a jistoty, určí Vzndený a Všemohoucí 
Bůh ()pravedlivého a moudrého panovníka, obdaří jej moci, jíž porazí v.~echny nepřátele a 
propůjčí mu takové vědomosti, aby mohl rozpoznat zlé a dobré konání. Pak se ptá, jaké zákony 
platily v minulých dobách a přečte si v listinách, aby postupně mohl obnovit pořádky a zvyklosti, 
určí všem jejich postavení a nevěrné zničí. Vykoření odpadlictví a bude oddán víře a se svolením 
Všemohoucího zatočí s nevěřícími. 

A toto zmiňujeme. aby to posloužilo za vzor a odhalilo ty věci, které se odchýlily od řádu, 
a vládce světa, nechť uchová Alláh jeho vládu věčnou, bude moci po rozmyšlení vydat rozkaz. 
Z věcí. které šáhové vžd_v opatrovali, je jedna taková, že ctili své staré předky a pečovali o 
potomky krve královské a dbali na to, aby měli potřebné množství prostředků k životu a tak 
nezanikl jejich rod. A je.~lě jedna věc. ,~áhové vždy vypláceli z pokladnice těm, kteří si to 
zasloužili. učencům, potomkům Alího, ctnostným lidem, válečníkům, strážcům hranic a znalcům 
Koránu, aby po celou dobu jejich panování ne měli nedostatek a mohli tak od nich vzejít modlitby 
za dohro a blaho v obou dvou světech. 

Dobré skutky Hárúna ar-Ra.~íd a Zohejd/5 

Říká se, že skupina zasloužilých mužtl napsala Hárúnovi ar-Rašid dopis s tímto obsahem: 
"Jsme služebníci Boží. potomci velmožů, někteří z nás jsou lidé Koránu a učenci, jiní jsou 
potomci Proroka, jiní patří mezi ty. jejichž otcové mají zásluhy v této říši. Všichni jsme 
pravověrní muslimové a máme podíl ve státní pokladně. Pokladna je v tvých rukách a jejím 
prostřednictvím jsi vladařem světa a knízetem věřících. Má-li lid právo na majetek, vydej ho, 
neboť my jsme věřící a zasloužilý lidé. Ty denně utrácíš penbe za své radovánky, ale my nemáme 
ani krajíc chleba. Vydáš-li nám ná.{: podíl, pak je vše v pořádku. v opačném případě hudeme 
hledat své útočWé u Vzne.{:eného Boha a postěžujeme si mu. aby ti odebral majetek říše a svěřil 
ho někomu jinému. kdo soucítí s muslimy a používá majetek pro blaho lidu, nikoliv lid kvůli 
majetku ... 

Když si to Hárún přečetl, zrozpačitěl. T_vž den neodpověděl na dopis. Odebral se do svých 
komnat a trápil se. Kd_vž ho v tomto stavu uviděla Zobej de. zeptala se ho: "Co se stalo, kniže 
véřícich? .. Vyprávéljí: .. Napsali mi takový dopis." 

Zobejde řekla: .. Udělal jsi dobře, žes je nepotrestal. Zdědil jsi chal(fat po svých předcích 
a také jejich způsoby a vlastnosti. Podívej se nejdříve, jak se tvoji předkové chovali ke 
služebníkům Božím. tím se řid: neboť spravedlnost a štědrost souvisí s vysokým postavením a 
vládou. Není pochyb o tom, že státní pokladna patří muslimům a že ty z ní utrácíš příliš velké 
částky. Nakládej s majetkem muslimů s takovou volností. s jakou oni nakládají s tvým majetkem. 
Stěžují-li si na tebe, jsou omluveni. " 

Oběma dvěma se tu noc zdálo o zmrtvj•chvstání. Nadešel den zmrtvýchvstání, lidé se 
shromáždili k zúčtováni a jeden po druhém byl předvoláván. Prorok Muhammad se přimlouval a 
šli do ráje. Anděl je vedl za ruku, aby je odvedl na místo zúčtování. Jiný anděl vzal toho anděla 
za ruku a pravil: .. Kam je vedd? Poslal mě Prorok a nařídil mi. abych je nevpustil. Dokud tam 
hudu, měl! bych stydět, neboť oni si přisvojili majetek muslimů a zasloužilé lidi zbavili práv a 
pNtom seděli na mém místě . .. Oba se probudili ze snu a jakmile se z toho vzpamatovali, Hárún se 
zeptal Zobejdy: ,. Co se ti .'l·talo?" Odvětila: .. Měla jsem takový sen a vylekala jsem se." Hárún 
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potvrdil: "Měl jsem stejný sen. " Potom poděkovali Bohu. že ne nastal den zmrtvýchvstání. jak se 
jim o tom zdálo. " 

Druhého dne otevřeli dveře pokladny a rozhlásili: .. Zasloužili lidé se musí dostavit, 
abychom jim mohli dát jejich podíl z pokladny a uspokojili jejich potřeby. Dostavilo se obrovské 
množství lidí. Hárún přikázal. aby mezi nimi rozdali tři milióny dinárů. Zobejde na to řekla: 

"Pokladna patří tobě, v den zmrtvýchvstání za ni poneseš zodpovědnost ty. nikoliv já. Věz. že se ti 
dostalo Božího požehnáni. Vše, co jsi rozdal, patNlo muslimilm. To, co chci udělat já, vydám 
z vlastního majetku pro Nejvyššiho Boha a pro den zmrtvýchvstání. Vím, co musí z tohoto světa 
zmizet a co musí zůstat. " 

Potom rozdala Zobejde ze svého majetku tisíce dinárú, klenoty, stříbro a šaty a řekla: "To 
všechno musí být vynaloženo na dobročinnost, aby to mělo trvání až do dne zmrtvýchvstání. " 
Nechala na každé zastávce mezi Kúfou a Mekkou vykopat studny z kamene. malty a pálených 
cihel, bazény a zásobníky vody, aby lidé v pou/iti netrpěli nedostatkem vody. Každ_v rok zemřelo 
v poušti na tisíc poutníků žízni. Když vykopali všechny studny a bazény. zbylo stále mnoho 
prostředků zjejího majetku. Nařídila, aby na hranicích vystavěli mohutná opevněni, aby 
nakoupili pro bojovníky za viru zbraně. dobré kobyly a pozemky, aby v každé pevnosti byl po ce(v 
rok dostatek chleba. koni a krmiva pro tisíce bojovníků za víru. 

Ze zbytku majetku vystavěli na hranici Ká.~gharu. Bolúru96 a Šankánu město obehnané ze 
v.~ech stran pevnými hradbami a pojmenovali je Badachšán. To město tam je dodnes a vzkvétá. 
Založili novou pevnost proti Ráštu a Fámeru97 na chottalánské hranici. }.lěsto pojmenovali 
Višgerď8 a stoji tam dodnes a vzkvétá. Všechny sklady zbrani a stáda koni se dochovaly v plném 
rozsahu do dne.~nich dnů. Založili pevnost na cestě do Chórézmu a dali ji jméno Faráve99 a další 
pevnosti v Darbandu, Alexandrii a deset nových opevněných měst. Po tom v!'1em zbylo ještě tolik 
peněz, že je rozdělili mezi chudé v Mekce a Jeruzalémě. 

Dobré skutky Umara b. al-Chattáb 

Zajd b. Aslam100 vypráví: .,Jedné noci se kníže věřících Umara b. al-Chattáb rozhodl jít 
se mnou na obchůzku. Vyšli jsme ven z Medíny. Byla tam polorozpadlá zed' a na jednom místě od 
ní vycházely plameny ohně. Umar mi řekl: Zajde, pojd: podíváme se. kdo to tam uprostřed noci 
rozdělává oheň. Šli jsme tam. 

Když jsme se přiblížili, spatřili jsme ženu, která položila do ohně hrnec. Vedle ní spaly dvě 
malé děti. Provolávala, Vzne.~ený Bože, ať se mi dostane spravedlnosti od Umara, nebo( on se 
dosyta najedl, zatímco my hladovíme!" 

Jakmile to Umar uslyšel, řekl mi: "Zajde, ta žena svěřuje Bohu ze všech lidi právě mě. 
Zůstaň tady, já půjdu k té ženě a zeptám se ji. " Přistoupil k ženě a zeptal se jí: "Co tu vaříš 
uprostřed noci?"- "Jsem chudá a v Medině pro mě není místo. Nemám vůbec nic. A protože se 
stydím za to, když moje dvě děti pláčou hlady a naříkají a já nemám nic, co bych jim dala, odešla 
jsem ven z města. Sou:•;edi nevědí, že pláčou hlady. Tady jsem od měsíce deje 101

. Pokaždé. kd_vž 
pláčou hlady a chtějí jíst, položím tento hrnec do ohně a říkám: Spěte a až se vzbudíte. bude jídlo 

96 Bolúr- staré označení území dnešního severního Kašmíru 
97 Fámer a Rášt- východní oblast v Transoxanii. 
98 Víšgerd- starobylé město v Transoxanii na horním toku řeky Qobádíján. 
99 Faráve starobylé město na cestě mezi Ferghánou a Chórézmem. 
100 Zajd b. Aslam (z. 753) právník a vykladač Koránu z Medíny. 
101 Jméno měsíce íránského kalendáře 

44 



hotové. Takto je konejším a v té naději usnou. Jakmile se vzbudí a nic nevidí, začnou plakat. Za 
poslední dva dny jsme nic nejedli s v tomto hrnci mám jen vodu. " 

Umara to zarmoutilo a pravil: "Má.~ pravdu. když si stěžuješ na Umara." Ta žena Umara 
neznala. Umar pokračoval: .. Chvíli počkej a zůstaň tady, dokud se nevrátím. " Potom ode.5el. 

Když se ke mně vrátil, řekl mi: "Běž do mého domu. " Když přišel do svého domu, seděl 
jsem u jeho dveří. Ve.~el dovnitř a po chvíli vyšel se dvěma kožen:vmi měchy na ramenech. Řekl 
mi: "Vstaň a půjdeme za tou ženou ... Odpověděl jsem: .,Kníže věřících, musíme-li tam jít oba 
takto, polož ty měchy na má ramena a já je odnesu . .. Umar odvětil: "Zajde, ty ponesd tento 
náklad, ale kdo ponese na svých bedrech náklad s Umarovými hříchy?" 

Došel až k té ženě, sundal měchy a položil je před ní. V jednom byla mouka, ve druhém 
rýže, hrách a tuk. Řekl mi: .. Zajde, ty se tu porozhlédni a co najde.~ k topeni, přines." Šel jsem 
pro dříví , Umar vzal mísu, přinesl vodu. od~:vpal rýži a hrách do hrnce a dal pod to tuk a 
z mouky připravil velkou placku. Já jsem přinesl dříví pro zatopení. Umar sám uvařil jídlo 
v hrnci a upekl placku. 

Když bylo v.§e hotovo, přendal jídlo do mísy a až vychladlo, řekl ženě: .. Vzbuď děti, aby se 
najedly ... Žena vzbudila své děti, Umar před ně položil jídlo a sám se vzdálil. Rozprostřel na 
zemi modlitební koberec a začal se modlit. Po hodině se vrátil a viděl. že žena a děti jsou po jídle 
a hrají si s matkou. Umar vstal a pravil.· ., Vezmi své děti, já vezmu měchy, Zajd hrnec a mísy a 
půjdeme domů. " Tak i udělali. 

Když došla žena s dětmi do svého domu. Umar položil měchy a před odchodem jí řekl: 
.. Příště si už nestěžuj Bohu na Umara, nebol' neměl žádné zprávy o tvém stavu. To, co jsem 
přinesl sněz a až to dojde, dej mi vědět, abych přinesl da/H . .. 

Dobré zacházení se zvířaty 

Říká se. že jednoho dne Mojžíš v době, když byl past_ýřem a nemělještě žádná proroctví, 
pásl ovce. Stalo se, že jedna z ovcí se oddělila od stáda. Mojžíš ji chtěl přivést zpět. Ovce se 
polekala. ztratila se a protože neviděla ostatní ovce, měla strach. Mojžíš za nf běžel do 
vzdálenosti dvou tří farsangú, ovci nestači~v síly, podlomily se ji nohy a ne mohla vstát. 

Mojžíš k ní doběhl a přišlo mu jí líto. "Ubožátko. proč jsi tak utíkala," zvolal. Když viděl, 
že není schopna jít, zvedl ji a vzal ji na ramena. Jakmile .'>patřila ostatní ovce ze stáda, ožila a 
začala sebou trhat. Mojží.§_j; sundal na zem a pustil do stáda. Vznešený Bůh provolal k nebeským 
andělům: " Viděli jste, jak se můj služebník zachoval k nebohé ovci. " Odměňte ho za to. Učiním 
ho svým zvěstovatelem a sdlu mu Knihu, aby hlásal světu proroctví. Všechna tato vyznamenáni 
propújčil Bůh Mojži§ovi. 

O ochraně zvířat 

Ve městě Marvarúd žil jeden muž, říkali mu .správce poutníků. Byl správcem a požíval 
vážnosti. Patři(v mu četné pozemky. V té době nebyl nikdo váženější a mocn~jší v celém 
Chorásánu. Byl ve službách sultána Mahmúda a Masúda a my jsme ho viděli. Zpočátku v mládi 
krutě jednal. trýznil a vymáhal dluhy; nebyl nikdo krutěj.5í a pohrdavější než on. 

Ke konci svého života procitl. přestal trýznit lidi a krutě s nimi zacházet a věnoval se 
konání dobrodiní a mystice. Zřizoval mosty a opevněná mě.•>ta. Propustil mnoho otroků na 
svobodu, uhradil dluhy lidi před krachem, .~atil sirotky, živil poutníky do Mekky a bojovníky za 
viru, vystavil ve svém městě me.~itu a další mešitu zřídil v Nej.Mbúru. Poté, co vykonal mnohá 
dobrodiní, vydal se za vlády emíra éaghriho na pouť do Mekky. 
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Když došel do Baghdádu, usadil se v něm na dobu jednoho měsíce. Jednoho dne vy.kl 
z domu. Uviděl na trhu v uličce silně prašivého psa s vypadanou srstí a velmi trpěl. Bylo mu ho 
líto a řekl: .. On je též zvíře a tvor Boží." Řekl sluhovi: .,Jdi a přines dva many chleba a provaz. 
Vyčkal tam, dokud se sluha nevrátil a sám nadrobil chléb a hodil ho psovi. Když se pes nasytil a 
přestal se bát, přivázal provaz kolem jeho krku a dal ho sluhovi se slovy: .. Odveď ho domů a 
počkej, až přijdu. " Pak se vrátil z trhu. 

Když přišel domů. poručil, aby koupili tři many tuku, rozškvařili ho a přinesli mu ho. Vzal 
si kus dřeva a omotal ho kusem staré látky s vlnou. Vstal, přistoupil ke psovi. namočil vlnu a 
látku do oleje a potřel tělo psa. Když ošetřil celé tělo psa, řekl sluhovi: .. Nejsi lepid než já. To. co 
jsem udělal, není žádná ostuda a potupa. Chci. abys zatloukl do zdi hřebík a přivázal tam toho 
psa. Každý den ráno a večer mu dej po jednom manu chleba. potři mu tělo olejem. dávej mu 
chléb a kosti, co zbudou od jídla. Tak dělej do té doby, než bude jeho stav dobrý." 

Sluha takto činil a za dva týdny se pes zbavil prašivosti a začala mu rust srst. Ztloustl a 
jeho stav byl takový, že se neslušelo, aby byl uvázán. Správce poutníků se připojil ke karavaně a 
vykonal pouť do Mekky. Mnoho peněz cestou utratil a vrátil se do Marvarrúdu. Za několik let 
zemřel. Od jeho smrti uplynula dlouhá doba. 

Jedné noci se jednomu asketovi o něm zdálo. Viděl ho. jak sedí na koni a je obklopen ze 
všech stran huriskami a sluhy. Pomalu a s úsměvem ho vedli do nejkrásnější rajské zahrady. 
Asketa k němu přistoupil a pozdravil ho. Přitáhl uzdu a odpověděl mu na pozdrav. Asketa se ho 
zeptal: ... Ty! Byl jsi první mezi lidmi co do týrání, neslitovnosti a vydírání. Potom jsi procitl a 
přestal jsi trýznit lid, konal jsi taková dobrodiní, jaká nikdo jiný nekonal, dával jsi tolik almužen 
a majetku zasloužilým lidem jako nikdo jiný. vykonal jsi pouť do Mekky. Řekni mi. k čemu jsi 
dospěl?" Odpověděl: .,Asketo. věz, že pro mne bylo nachystáno místo v pekle. Věz. že hříchy. 
kterých jsem se dopustil v mládí a poslu.{:nost a dobrodiní, které jsem vykonal. nemělo pro mé 
žádný užitek. Po smrti byly mé modlitby a půsty ty tam a zmizela poslu.{:nost. almužny, dobrodiní. 
mešity, opevněná města, mosty, moje pouť do A1ekky. Ocitl jsem se v beznaději. Naděje opustila 
ráj a mé srdce propadlo beznaději a zármutku a peklu. Slyšel jsem hlas: Byl jsi největ.ví ze všech 
psů světa, odpustili jsme ti tvé jednání a hříchy a přidělili ti ráj. Sejmul jsi plášť své pýchy 
z ramen a slitoval jsi se nad tím pra.{:ivým psem. Poznal jsem slitování andělů. Když zahřmělo. 
zbavili mé andělé utrpení a odvedlí mě do ráje. Tento jediný skutek z celé mé poslušnosti mě 
zbavil beznaděje." 

Služebník zmínil tento příběh, aby vladař světa věděl. že soucit je ctnostná vlastnost. 
Soucit s ovcí a psem přivedl dotyčné k takovému stupni postavení v obou dvou světech. Je třeba 
pamatovat na to, jakého stupně postavení a odměny se dostane tomu, kdo soucítí s muslimy. 
Vždyt' jak velkou hodnotu má dobrý skutek u Vznešeného Boha. Pokud je vladař bohabojný, 
přemýšlí o budoucnosti a chová se ve všech případech spravedlivé, je soucitn.v a laskavý. Potom 
budou takoví i jeho úředníci a vojáci. Potom budou tvorové Boží žít v pokoji a všichni se budou 
těšit z obou dvou světů, dá-li Vznešený Btlh. 

Bdělí vladaři měli následující zvyk: vážili si starců a znalců světa. peéovali o učence a 
válečníky tím, že každ_{; z nich měl své místo a svoji hodnost. Pokud bylo třeba vykonat nějaký čin 
pro dobro a rozkvět říše, navázat s někým kontakt, poslat pro někoho, vystavět něco v_vznamného, 
někoho oženit, seznámit se s poměry v říši, proniknout do víry a podobně, vladař se poradil 
s učenci, starci a znalci světa. Když vypukla válka. byla veškerá opatření přijímána po poradě 
s válečníky. Do.{:fo-li k boji, vyslali do něho takového, kdo hodné bojoval, dobyl mnoho pevností. 
jehož jméno a udatnost jsou známy ve světě. Spolu s ním vysílali zkušeného starce. aby se 
nedopustili chyby. Stane-li se. že je třeba vyřešit nějakou důležitou záležitost a svěří to 
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neodborníkzlm, dětem a mladíkům. v tom případě se dopustí mnoha chyb. Budou-li v těchto 
případech postupovat vždy obezřetně, bude to lep.H a bezpečn~jši. 

Pojednání o významu titulů 

Titu~v se velmi rozšířiZv a čim jich je víc, tím men~í zůstal jejich význam a hodnota. 
Vladaři a chalífové byli vždy ohledně titulů velmi zdrženliví. neboť jednou ze ctí řL~e je uchování 
titulů. postavení a hodnoty každého jedince. Kdyby měl stejný titul trhovec a dehqán. nebyl by 
mezi nimi rozdíl a postavení člověka slavného a bezvýznamného bude stejné. Pokud se bude 
imám. učenec nebo soudce honosit titulem Moin ad-dín (pomocník viry) a zároveň i turecký žák 
nebo tureckf· šafář, kteří nic nevědí o vědě a šarie a kteří neumějí ani čist. ani psát, jaký pak bude 
rozdíl v hodnosti mezi učencem a nevzdělancem, soudcem a tureckým žákem? Titul obou dvou 
bude stejný a to je nepřipustné. 

Tituly tureckých emírů byly vždy tyto: Hosámoddoule (meč státu), Sejfoddoule (meč 
státu). Jamínoddoule (jistota státu). Šamsoddoule (slunce státu) a podobně. TituZv učenců, 
mistodržících a správců byly tyto: Amidolmolk ('iloup říše), Zahirolmolk (opora řL~e), 

Qevámolmolk (piliř říše), Kamálolmolk (dokonalost říše) a podobně. Nyni se rozdíly smazaly a 
Turci si přisvojili tituly Neturků a Neturci tituly Turků a nepovažuji to za prohřešek. Titul je vžd.v 
chován v úctě. 

O sultánu Mahmúdovi a jeho přáni získat titul od chalifj; 

Když sultán Mahmúd usedl na trůn. žádal titul po knížeti věřících al-Qádirovi billáh. 
Chal[fa mu propi{jčil titul Jaminnoddoule (jistota říše). Poté, co Mahmúd dobyl Nimrúz a 
Chorásán, obsadil města a území v Indii a došel až do Sómnáthu, kde zničil modly, zmocnil se 
Samarqandu, Chórézmu, Iráku, Reje, Esfhánu. Hamedánu a Tabarestánu, vypravil ke knížeti 
věřících posla s mnoha dary a žádal ho. aby mu propůjčil da/.§i tituly. Chal(fa mu nevyhověl. 
Mahmúd je.§tě desetkrát vypravil posZv. ale bez výsledku. Správci Samarqandu však propůjčil 
chal(fa tři tituly: Zahiroddoule (opora řiše), Moin chalifatilláh (pomocník náměstka Božího), 
Maleko '.š-.šarq va 's-sin (král Východu a Ciny). Mahmúd začal závidět a znovu vypravil posla se 
slovy: "Porazil jsem země nevěřících a roz.šířiljsem islám po Indii, Chorásán, Irák, obsadil jsem 
Transoxanii a vždy jsem b~joval tvým jménem, zatimco cháqán, kterýje mým podřízeným, dostal 
tři tituly, a já za všechny své službyjen jeden. " 

Dostalo se mu této odpovědi: "Propůjčení titulu je pro muže pocta. Pomocí titulu se 
umocňuje jeho čest a roz.šiřuje jeho věhlas. A věz, že lidé nosí jméno, které zvolí rodiče, přízvisko, 
které si člověk vybere sám a titul, který mu propůjčí vladař. Povýšeni o ty tři tituly je podvod a 
klam a žádn)) moudrý člověk nedovolí podvod. Kd.vž je člověk malý, volají ho jeho jménem, které 
zúkal od svého otce a ten ho pro něho vybral. Když dospěje v muže a rozlišuje dobro od zla, na 
základě vlastního rozumu a vědomosti si zvolí přízvisko. Říká se: Přízvisko odráží přáni. Potom 
ho lidé oslovuji timto přízviskem, aby měl radost. 
Potom, když prokáže způsobilost a schopnosti v říši, prop~jčí mu vladař podle jeho zásluh jako 
výraz úcty titul, aby ho vyzdvihl mezi ostatními, je to lepši než jméno, které dotyčný dostal od 
rodh,~ů, a než přízvisko, které si dal. Lidé ho pak oslovují na výraz úcty k němu, hodnosti a 
postavení jménem. které mu propůjčil vladař - to je titul. Každý z těch tří titulů je k ničemu. 
Cháqán je málo vzdělaný. je to Turek a neni nestranný. Vyhověli jsme jeho žadoněni pro jeho 
nevědomost. Ty jsi ale vzdélan.v a nám blízk;í. V tvém případě je ná.~ záměr a na.~e přesvědčeni 
lep,ši než vjeho případě. na.'>e důvěra k tobě je čistší než k němu. " 
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Když to lvfahmúd l<yslyšel. rozzlobil se. V jeho paláci žila žena tureckého původu. uměla 
psát a čist, znala jazyk a byla v;vřečná. Často chodila k Mahmúdovi. rozmlouvala s ním, konejšila 
ho a hrála si s nim. Předčítala mu perská vyprávěni a byla velmi drzá. 

Jednoho dne seděla u Mahmúda a bavila ho. Mahmúdji řekl: .. Ať se snažím sebevíce. aby 
mi chalifa povýšil titul. je to marné, zatímco cháqán, který je mým podřízeni)m. dostal od chalify 
několik titulů, ajá mám jen jeden. Potřebuji sehnat někoho, kdo by ukradl z cháqánovy pokladny 
jmenovací listinu, kterou mu chalifa poslal, či ji nějak jinak získal a přinesl mi ji. Tomu splním 
cokoliv. co si bude přát. " 

Ta žena řekla: .. Vladaři, já půjdu. přinesu tu listinu, ale ty mi musíš· splnit, co si budu 
přát." ,.Splnim ti to." "Jsem žena bez majetku, a tak se obětz{ji a uspokojím tužbu vladaře. 
Jestliže mi vypomohou z pokladny. tak buď zahynu při plněni tohoto úkolu. nebo splním 
vladařovo přání. " .. Přej si, co chcd. " Dostala v.~e. co chtěla. od majetku. klenotú. šatů, zvířat, 
vzácnosti a vybaveni na cestu. 

Ta žena měla čtrnáctiletého chlapce. kterého jí svěřil její muž. Chlapec studoval. Vzala ho 
s sebou. Došla do Ghazninu a Kášgharu, kde si koupila několík tureckých sluhů a otrokyň. 
NakoupUa všechny věci, které se převážejí z Chatá do Ciny jako vzácné zboží. mošus, hedvábí, 
zvláštní druh hedvábí a mnohé další věci. Potom cestovala v doprovodu obchodníků do 
Samarqandu. 

Po třech dnech .§Ia pozdravit Chátún. Vzala jí několik překrásných tureckých otrokyň 
spolu s da!J;ími vzácnostmi z Cíny. Chatá a pravila: "Měla jsem za muže obchodníka. Cestoval 
po světě a bral mě s sebou. Vydal se do Chatá a když dorazil do Chotanu. zemřel. Já jsem se 
vrátila a do!Ha do Ká.~gharu, kde jsem byla ve službách kášgharského chána. Spatřila jsem jeho 
manželku a řekla ji: Múj muž patřil mezi služebníky vznešeného ká.~gharského cháqána a já jsem 
ošetřovatelkou manželky cháqána. Zprostili mě služby a dali mě tomu muži za ženu. Tento 
chlapec vyšel z našeho svazku. Teď můj muž zemřel v Chotanu. Zboží. co po něm zbylo, je 
kapitál, který mu svěřil vznešený cháqán a jeho manželka. Doufám, že vznešený cháqán z titulu 
5pravedlnosti se slituje nad služebnicí a tímto sirotkem a vyšle nás v doprovodu čestných lidí do 
Uzkentu a Samarqandu. V celém dne!sním světě neni tolik spravedlnosti a dobroty jako tady. Afúj 
manžel říkával: Př!jdeš-li do Samarqandu. už nikdy se odtamtud nevrátí.~. Casto se mi o vás 
zmiňoval. PNjmete-li moji oddanost ve službě a budete-li držet nade mnou ruku slitování. usadím 
se tu v pokoji, prodám své Sperky a koupím si dům a půdu. Zústanu tu z úcty. kterou k vám 
chovám, a vychovám tu svého chlapce. Doufám, že díky vašemu požehnání to Vzne.§ený Bůh 
vyplní." 

Chátún řekla: .,Neměj obavy. Co se má stát. stane se. Neupírám ti dobro a péči. Dostaneš 
ode mne dům a živobytí tak, jak si přeje tvé srdce. Nedopustim, aby ses ode mne vzdálila třeba 
jen na chvilku. Povím cháqánovi, aby ti dal vše. co jen budeš chtít." 

Uklonila se před Chátún a pravila: "Od teď jsi moje paní a neznám nikoho jiného. Je 
třeba, abys mně pomohla, představila cháqánovi a vysvětlila mu moji záležitost. abych s nim 
mohla promluvit . .. Chátún odvětila: Kdykoliv si budeš přát. uvedu té k cháqánovi. - Zítra tedy 
př!jdu za tímto účelem. Chátún na to: Bude rykonán dobrý skutek. " 

Druhého dne přWa do paláce Chátún. Poté, co cháqán vstal, odebrala se Chátún do 
paláce. Chátún mu vyprávěla o situaci té ženy. Přikázala. aby ji přivedli k cháqánovi. Uklonila 
se, přivedla s sebou darem tureckého sluhu. urostlého koně a různé vzácné věci, přičemž řekla: 
"Trochu jsem se zmínila Chátún o své situaci. Zkrátka když zemřel můj manžel. vysvětlil mi jeho 
podílník, že nejde vrátit zboží, jež bylo připraveno k odesláni do Chatá, a proto zboži odvezl do 
Chatá. Část si vzal čínský chán, něco jsme dali kášgharskému chánovi. Peníze jsme cestou 
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utratili. Z toho v.~ehojsem zůstala já a pár klenotú, zvířata a tento sirotek. Přijme-li mě vznešený 
cháqán do poddanství tak. jak mějiž přijala Chátún, budu vám po zbytek svého života sloužit." 

Cháqánjí prokázal dobrodiní a souhlasil. Potom každý druhý u~etí den, když šla k Chátún, 
přinesla jí dva rubínové nebo tyrkysové prsteny. mušelínový závoj nebo drahocennosti a 
vyprávěla jí veselé příběhy. Měla takov_ý vliv na cháqána a Chátún. že si bez ni nedokázali 
představit ani den. Styděli se a byli v rozpacích, že aťjí nabídli cokoliv -vesnici či usedlost
vždy odmítla. Občas si vyjela z paláce, v němž byla ubytována, na vzdálenost tři čtyř farsangů 
z města s odzivodněnim, že si nakoupí nějaké zboží. Zdržela se tam tři čtyři dny, omluvila se, že 
nic nenakoupila a vrátila se zpět do města. Když pro ni Chátún a cháqán nechali poslat, ptali se 
jí, proč odjela a neza.~la k nim. Říkali si, že nakupuje zboží v n~jaké vsi a dnes jsou to dva tři dny, 
co odešla. Chátún a cháqán měli radost a říkávali: "Usaď tu své srdce." 

Takto pro.No .~est měsíců a několikrát jí Chátún řekla: ., Cháqán spolu se mnou říká, že 
pokaždé, když tě vidíme. se zastydíme, neboť nám sloužíš a nosíš nám často drahocennosti. Ať ti 
nabídneme cokoliv, nevezmeš si to. Nikdy jsem neviděla tak ctnostnou ženu. Co tedy máme 
s tebou dělat? Čím dál více se pt~ed tebou hanbím." Odpověděla jí: "Není vět.iiího požitku pro mě, 
než vidět oba vladaře, neboť Vzndený Bůh mi vyměřil osud. budu-li něco potřebovat, požádám o 
to bez okolků.·· Vychovala urostlé koně a co měla ze :::lata, šperků, kobercú a .~atů tajně dala 
jednomu kupci, který putoval ze Samarqandu do Ghaznín a vyslala pět jezdcú se vzkazem: "Chci, 
aby se každý zjezdců zastavil na určeném místě a tam v_yčkal, dokud nedorazím." 

Potom za.f;/a za Chátún, která právě seděla po boku cháqána. Oba dva velebila a vzdala 
jim hold. Pravila: .,Dnes přicházím s prosbou a nevím, zda ji mám v.vslovit či nikoliv." Chátún 
řekla: .,Jak zvlá.iitni věc sly.iiim od tebe. Do dnešního dne jsi mohla vyslovit sto proseb. Nuže 
řekni, co má.§ na srdci. " 

Pravila: "Víte. že na celém světě mám jednoho chlapce. na něhož jsem se upnula. 
Vychovávám ho. Naučil se Korán a poslala jsem ho k učiteli, aby se vzdělával a četl arabské a 
perské spisy. Doufám. že díky oběma vladařům bude šťastný. Po knize Boží a Prorokovi není na 
zemi nic vznešeněj.ší než psaní od knížete věřicich, které poslal vladařzl.m. Dabír, který to psaní 
odeslal, je ze v.§ech dabírů nejvzdělan~j.H a slova, která volil, jsou ta nejlepH Dá-li vladař 
svolení, zapújčí mi na tři čtyři dny psaní, které se naz_ývá chalifovajmenovaci listina, aby ji mohl 
mz{j syn několikrát přečíst celou se svým učitelem. Zapamatuje-li si z ní pět slov, dostane se mu 
požehnání a bude šťasten. " 

Cháqán a Chátún zvolali: .,Cojen si to od nás žádáš! Proč nechce.~. abychom ti darovali 
město a venkov? Dosud jsi po nás nic nechtěla a nyní to, čeho máme v pokladně padesát kusů. 
které tam hnfji. Jaký v:vznam má kus papíru? Chceš-li, darujeme ti všechny na/;e listiny." Žena 
odvětila: "Stačí mi jen ta jedna od chalíjj•." Přikázali sluhovi. aby s ní šel do pokladny a dal jí 
v/;echny listiny, co bude chtít. 

Potom oddl a do pokladny. vyzvedla si onu jmenovací listinu a odnesla ji domll. Druhého 
dne přikázala, aby osedlali koně a naložili náklad na velbloudy a vydali se na cestu. Tvrdila, že 
jde do jedné vsi nakoupit zboží a že se tam týden zdrží. Vydala se přímo do té vesnice. Dříve, než 
odjela, dostala průvodní listinu s obsahem: "Kdekoliv v okolí Samarqandu a Bucháry se tato 
žena a její doprovod objeví, nakoupí zboží. zastaví se, nechť jim prokazuji úctu a necht' úředníci, 
v.vběrčí daní a správcové jim vzdají hold. Ať jí pomáhají, jak je jen možné a vynasnaží se splnit 
její přání. " 

O pll/noci se vydala z města a urazila vzdálenost tří farsangů. Zastavila se a trvalo pět 
dní, než dorazila do Termezu. Všude. kde bylo třeba, předložila prúvodní listinu. Jela v klidu a 
dokud nepřekroéila Amudarju a nedorazila do Balchu, cháqán neměl ani potuchu o odchodu té 
ženy. Ohledně chal[fovy jmenovací listiny si nedělal žádné starostí. Ta žena pokračovala z Balchu 
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do Ghaznín, kde předala onu listinu sultánu Mahmúdovi. Mahmúd poslal tuto listinu po 
vzdělaném muži s výrazem pokory knížeti věřících a/ Qádirovi billáh s tímto vzkazem: .,Jeden 
z m_ých sluhů procházel tržWěm v Samarqandu, dol;el do jedné mešity. kde děti něco L~etly. 

V jejich rukou spatřil listinu od knížete věřících. Děti se tahaly o tu listinu a válely ji po zemi. 
Poznal, od koho ta listina pochází a přWo mu líto. jak se s ní zachází, vzal jim ji, koupil si ji a 
přivezl do Ghaznínu ajájsemji poslal vladaři světa. 

At' vstoupi ve známost, že se listiny mají posílat těm, kteří si jich umí vážit a znají hodnotu 
své koruny, kterou nosí na hlavě. Zdráhá!; se mi dát titul. ale tomu, kdo nezná jeho hodnotu a 
význam a takto s ním opovrhuje a znevažuje ho. titul propůj6.~. " 

Když tento posel dorazil do Baghdádu a předal toto psaní. zmocnil se chal{fy údiv a poslal 
cháqánovi vyčítav.Ý dopis. Mahmúdův posel strávil na dvoře chal{!j1 šest měsícu, prosil o to, aby 
byl A1ahmúdovi udělen titul, ale nedostalo se mu žádné odpovědi. Jednoho dne napsal právní 
výnos: "Objeví-li se vladař, který pozvedne meč na povznesení islámu, válčí s nevěřícími a 
odpadlíky, kteří jsou ne přáteli Vznešeného Boha a Jeho Proroka, boří jejich chrámy a přeměňuje 
je na mešity, buduje dům islámu na územích nevěřících. ale chal(fa je mu vzdálen. je mezi nimi 
velká řeka. rysoká hora a děsivá pou.5{ a neslyH na vladařo-yy prosby. je možné, aby byl nahrazen 
na trůnu a nikoliv?" Tento výnos dal jedné osobě. aby ho předala do rukou vrchního soudce 
Baghdádu. Soudce si to přečetl a odpověděl: .. Je to možné." 

Posel si pořídillwpii tohoto v;!nosu, pNložilji mezi žádosti a připsal otázku: ... Prodloužil 
se můj pobyt zde? Mahmúd tisíckrát prosil, aby mu byl propůjL:en jeden titul. Vladař světa se 
toho zdráhá a ni6 naděje vladaře - bojovníka za viru. Pokud se po tom všem bude I'vfahmúd řídit 
odpovědí vrchního soudce Baghdádu, bude mu prominuto. " 

Když si chal[fa přečetl tento v_ýnos, poslal vrchního komorníka k vezírovi se vzkazem: 
,. Hned teď předvolej Mahmúdova posla, jednej s ním laskavě a předej mu roucho cti a titul. který 
jsem stanovil a rozluč se s nim ve vší spokojenosti. Za všechny své služby, snahy a odvahu si 
Mahmúd vysloužil titul Aminolmelle. Dokud bude naživu, bude se honosit tituly Jamínoddoule a 
Amínolmelle. 

Pokud dnes někomu napL'>i méně než sedm či deset titulú. zlob i se a je uražen. Sámánovci. 
kteří několik let vládli v Transoxanii, Chorásánu, Iráku, Chórézmu, Nímrúzu a Ghaznin. měli jen 
jeden titul. Núha titulovali šáh šáhů. otce Núha -Mansúra titulem spravedlivý emír. otce 
A1ansúra Núha - titulem slavný emír, otce Núha ······ Nasra titulem rozumný emír. Esmáila b. 
Ahmad titulem spravedliv.Ý emír a v kronikách titulem minužý emír. Ahmada titulovažv šťastn.Ý 
emír a tak podobně. Titužv souddt, imámii a muslimských duchovních byžv (vto: Madždoddin. 
Šarafoleslám. Sejlossonne, Zejnoššarife. Fachrololamá a další. Bylo to z toho důvodu, že 
duchovenstvo a imámové mají vztah k víře, islámu. šarie, sunně a vědě. A každému. kdo neni 
duchovní, a dá si tento titul, to musí b.vt zakázáno a musí mu b_vt propůjéen takový titul. aby každý 
z něho poznal jeho hodnost a postavení. Velitelům. emírlim. leníkům a úřednikum má být 
propůjčován litu! .,doule" jako Sejfoddoule. Hosámoddoule. Zahíroddoule, Džamáloddoule, 
Šamsoddoule a další. Amídové a v;íběrči dani byli spojeni s titulem .. molk" jako Amidolmolk, 
Nezámolmolk, Kamálolmolk. Šarafolmolk. Šamsolmolk a jiné. A nikdy nebylo zvykem, aby si 
turečtí emírové dávali titužv učenců. Titul .. dín" a "eslám" se vztahuje k duchovním, .. doule" 
k emírům, .,mo/k" k učencům. Pokud si někdo. kdo nepatří do dané skupiny. přisvojí titul .. din" a 
"eslám, " musí b_ýt tomu zabráněno a a!' mu zabaví jeho majetek, aby si ostatní vzali z toho 
ponaučení. 

V..vznam titulu spočívá v tom. aby jim vyvolávali jeho držitele. Například ve shromážděni 
sedí sto osob, z nichž deset se jmenuje Mohammad. Někdo zvolá: "111ohammade! .. a všech deset 
musí odpovědět: "Zde." Jak mají poznat. že je volán právě on. Jestliže jeden z nich má titul 
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"Mochtass." druhý .. Movaff'aq, ", t1~etí ., Kámel." čtvrtý "Káfi," pátý .,Ra.šid" a tak dále, pak 
zvolá-li někdo:" Kámele.', "nebo ,.Mova.ffaqu!, ··ví v tu chvíli všichni sejménem Mohammad, kdo 
byl vyvolán. 

Je nepřipustné, aby se někdo kromě vezíra, tughráího. sultánova áreza, baghdádského, 
chorásánského a chórézmíjského amída honosil titulem .. molk. " Ostatní mohou mít titul pouze 
bez .. mol k, " například chádže-je sadíd, chádže-je rašid, chádže:je mochtass, ostád-e amin, 
ostád-e chatír, ostád-e makin a jřné, aby b_vlo zcela patrné postaveni a rozdíl mezi vysokým a 
nízkým hodnostářem a byla tak uchována vážnost úřadu. 

Panuje-li v řW přímost, projeví se, jsou-li vladaři spravedliví a obezřetní, zajímají-li se o 
plněni úkolů a zákonů, vybírají-li si schopného vezíra, spravují-li dobře své záležitosti, 
prop4jčuji-li správně titu(v a dbají-li na uchováni zákonů silou úsudku. rozkazy a mečem. 102 

Kapitola č(vřicátá první: O tom, aby se dvě funkce neudělova{v jednomu člověku a aby je 
zastávali nezaneprázdnění lidé a nebyli odstavováni od v.Vkonu 

funkce, o propůjčování funkcí lidem pravověrným a stranění se 
lidí se špatnou vírou 

Bděli vladaři a moudři vezírové nikdy nepropůjčovali dvě funkce jedné osobě, aby jejich 
záležitosti byly v pořádku a rozkvětu. Pokud propůjčili jedné osobě dvě funkce, znamenalo to 
vždy naru.~·eni pořádku a jeden ze dvou úkolů utrpěl tímto rozhodnutím ~jmu. A takjestlíže člověk 
správně postupuje při plněni prvního úkolu. je narušeno plnění druhého úkolu. Pokud se 
dukladně zab)ívá uskutečněním druhého úkolu, poškodí to první úkol. Podíváš-li se na to pozorně, 
každému, komu byly svěřeny dva úřady, potýká se s nedostatky a zmocňuji se ho výéitky, rmoutí 
se a cítí se provinile. Rovněž když dvěma mužům uloží jeden úkol, věz, že nikd_v nehude splněn. 
K tomuto se vztahuje přísloví: Domácnost se dvěma hospod_vněmi je nemožná a se dvěma 
hospodáři zanikne. Oba dva si přitom v duchu řikqji, že pokud se při plnění daného úkolu 
neosvěd6m. bude si vladař myslet. že je to z důvodu neschopnosti mého spolupracovníka a 
nikoliv z nedostatku mého zájmu, snažení a úsilí. To samé si říká i ten druhý. A když se podíváš, 
plyne z toho nesplněni úkolu. Pokud se vladař zeptá: "Proč jsi nesplnil svůj úkol a napáchal jsi 
škod_v?, .. odpoví první: "To je vina toho druhého ... Má tak výmluvu. Druhý však odpoví: .. To je 
vina toho prvního. " Obviní ho ze zločinu. Zamyslíš-li se nad tím, poznáš, že není vinen ani první, 
ani druh_v. n_vhrž ten. kdo uložil dvěma mužům jeden úkol. A pokaždé, když je vezír neschopn_v a 
vladař nedba(v, stává se, že jeden úředník zastává dvě, tři, pět, sedmfunkci. 

Dnes lidé, kteří zastávají deset funkcí, jsou naprosto neschopní a naskytne-li se příležitost 
získat další funkci, usilují o ni. Nepřem.všlí se o tom, zdali je dotyčn.v způsobilý zastávat tuto 
funkci či nikoliv. zdali má potřebné schopnosti a znalosti pro v_vkon práce dabira, leníka, soudce 
či nikoliv a zdali je s to dohře zastat úko(v. jimiž hyl pověřen. Přitom je zavrhováno tolik 
schopn_vch. bystrých a důvěryhodných lidí, kteří bezúčelně posedávají doma. a nikdo pořádně 
nechápe. proč je nutné. aby kdejaký neschopn_~· a nevzdělan.v ignorant zastával několik funkcí, 
zatímco známý, u,~ený a důvěryhodný člověk nemá jedinou funkci a je zatracován? Udělení 
funkce si zasluhuji lidé. kteří maji zásluhy o říši a dobře sloužili. Nejpodivnějši na tom všem je to, 
že ve v.\:ech dobách byly funkce propůjčovány tomu. kdo byl stejné víry jako vladař, dobrého 
původu a zbožn_ý. Ajestliže se takový člověk zdráhal a odmítal př{jmout úřad. b_vl k tomu donucen 
silou. Není pochyb, že majetek nebyl promrhán, lidé byli v pokoji. spravedliví leníci žili 
v blahobytu a vladař mohl trávit své dny bezstarostně a s lehkým srdcem. 

102 Sijásat-náme,s.l71 191 
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Dnesje toto rozdělení v úpadku. Má-li Žid na starost správu a vedení úřadú příslušejících 
Turkům, je vše v pořádku. :,praVltie-li úřad ráfezí a qarmatovec, je v.§e v pořádku. Všude zavládla 
nerozvážnost. Nejsou pevní ve víře, neberou žádné ohledy na majetek a nemají slitování 
s poddanými. Říše dosáhla svého vrcholu a oddaný služebník se bojí zlého pohledu; neví. kam až 
to dospěje. Vždyť za dob Tughrula. Mahmúda a Alparslána se žádný zoroastrovec. křesťan a šíita 
neopovážil vystoupit či přijít k nějakému tureckému velmoži. Ti, kteří spravovali administrativní 
záležitosti Turků, byli zkušení správci a dabírové z Chorásánu a hlásili se k hanafovskému nebo 
šáfiovskému mazhabu. Iráčtí odpadlíci nikdy nesměli zastávat funkce dabírů a výběrčích daní. 
Turci jim nikdy nepropůjčovali tyto funkce tvrdíce: .. Tito lidéjsou téhož ~~vznání jako Dejlamci a 
jejich stoupenci. Jakmile jen trochu zesílí, budou .~kodit Turkům a způsobí nesnáze muslimům. Je 
lepší. aby nepřítel nepobýval v našem středu. " Proto byl život prost pohrom. Nyní to došlo tak 
daleko, že dvůr a díván jsou přeplněny těmito lidmi. Kdejaký Turek je obklopen dvěma s(v 
takovými lidmi a ti se zasazují o to. aby se ke dvoru nedostal jedin_v Chorásánec a mohl si tam 
vydělat na kus chleba. Turci se obeznamují s jejich špatnostmi a nesl.v.§í slova služebníka o tom, 
že v dívánu nejsou žádní dabírové a úředníci z Chorásánu. Pokud se někdo v minulých dobách 
ucházel o službu u Turka, chtěl se stát .~právcem. sluhou nebo .{:tolbou. vždy se ho zeptali. 
z kterého města a z které oblasti pochází a jakého je mazhabu. Když řekl, že je hanafovec nebo 
šáfiovec a pocházím;;: Chorásánu. Transoxanie nebo ze sunnitského města. přijali ho do služby. 
Pokud ale řekl, že je šíita a pochází z Qomu. Ká.Mnu. Abe103 či Reje. nepřijali ho se slovy: 
"Odejdi, my hady zabíjíme. my je nechováme. " A i když nabízel velký majetek. nepřijali ho. Řekli 
mu: .. Odejdi v pokoji. na to, co nám dává{:, se ve svém domě posaď a sněz si to . .. A kdyby se 
sultán Tughrul a sultán Alparslán odněkud do:::věděli. že n~jaký emír nebo Turek uložil něco 
šíitovi. potrestali by ho a moc by se hněvali. 

Alparslán a odpadlík Ardom 

Jednoho dne se sultán padlý za víru Alparslán doslechl, že Ardom chce jmenovat 
Dehchodu Jahju sv.vm dabírem. Alparslán byl proti tomu. protože mu řekli. že Dehchodá patří 
k bátinovcům. Během audience pravil Ardomovi: .. Ty jsi m~j nepřítel a odpůrce řHe . .. Ardom 
padl na zem a zvolal: .. Vladaři, o čem to mluvíš! C'eho jsem se dopustil ve službě?" Sultán 
odvětil: ,Jestliže tedy nejsi můj nepřítel. proč jsi uvedl do služby mého ne přítele?" .. Kdo je 
to?" zeptal se Ardom. ~ "Dehchodá, tvůj dabír. "- "Jděte a přiveďte toho muže." lm a za chvíli 
přivedli Dehchodu k sultánovi. 

Sultán mu řekl: .,Dehchodo, ry jsi bátinovec a tvrdíJ·, že chal(fa je protiprávní.·· 
., Sultáne, nejsem bátinovec. jsem šíita. tedy odpadlík. " Sultán na to: ., .~íitská víra je dobrá právě 
k tomu, aby z tebe udělala bátinovce. Toto je špatné a tamto ještě horH " Přikázal čávušům, aby 
ho zbili holí a polomrtvého vyvedli z paláce. 

Potom se obrátil na velmože se slovy: .. Ten muž není vinen, pravým viníkem je Ardom. 
neboť uvedl do služby nevěřícího. Jednou. dvakrát. stokrát jsem vám říkal, že vy jste vojskem 
Chorásánu a Transoxanie a jste v těchto oblastech cizinci. Toto území jsme ovládli mečem a 
všichni jsme pravověrní muslimové. Většina obJlVatel Dejlmnu a Iráku jsou stoupenci kacířské 
viry. Nepřátelství mezi Turky a Dejlamci nevzniklo dnes. ale má hluboké kořeny v minulosti. 
Proto Všemohoucí Bůh učinil Turky tak silné a dovolil, aby je Turci ovládli, protože jsou 
pravověrni muslimové a nepropadají kacířství. zatímco oni jsou odpadlíci, nevěřící a nepřátelé 
Turků. Dokud jsou bezmocní. poslouchají a slouží. Zesilf-li trochu a o~jeví-li se slabin)/ v turecké 

103 Ábe či A ve staré město nedaleko od Sáve, jehož obyvatelé vyznávali šíu dvanácti imámi'1. 
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sprave jak v náboženství, tak i ve .~právě území nezústane na zemi ani jeden Turek. A lidí, 
kteří neznají své přátele a nepřátele,je méně než oslú a krav." 

Sultán potom přikázal, aby přinesli hřívu a vytáhli z ní jeden vlas. Ardomovi řekl: 
"Roztrhej ho. "Ardom ho vzal a roztrhal. Potom mu dal daL~ích pět vlasů a on je roztrhal. Potom 
mu dal deset vlasů a on je snadno roztrhal. Potom zavolal sluhu a řekl mu: ., Smotej všechny ty 
vla.~y do provazu.·· Vznikl tak provaz dlouhý tři gazy. Sultán ho dal Ardomovi. Ten ať se snažil 
sebevíc, nepodařilo se mu ho roztrhnout. Sultán řekl: "Přesně tak to je s nepřáteli. Je-li jeden 
nepřítel, dva, pět, lze je snadno porazit. Pokud se však jejich počet zvětši, pak už to nejde. 

A toto je odpověď na to, co jsi říkal.· Pokud je tento muž celkově špatný, co z toho plyne 
pro Hvi? Dostanou-li se postupně mezi Turky, získají-li od nich službu a funkce a budou-li dozírat 
na záležitosti Turků, po krátké době ~Y pukne v Iráku povstání nebo Dejlamci rystoupi proti této 
říši. Všichni tihle se s nimi tajně dají dohromady a budou usilovat o ~JJVražděnf Turků. Ty jsi 
Turek a musfJ mít chorásánské vojsko a chorásánské správce. dabíry a hospodáře. Jedině takto 
lze předejít tomu. aby turecké záležitosti neutrpěly újmu. Jestliže stojíš při vladaři a spojuješ se 
s vlastním nepřitelem, dopouštíš se zrady proti sobě a vladaři. Pokud nakládá~ se svým životem 
podle sebe. nepřisluši vladaři, aby se o tebe staral a aby vydržoval zrádce. Vy potřebujete mě, 
nikoliv já vás, neboť Vzne.~en.v Bůh mě ustavil vaším vladařem, nikoliv vás, abyste stáli nade 
mnou. Ty snad neví,{:, že každ,v. kdo se přátelí s odpúrci vladaře, se řadí též mezi vladařovy 
nepřátele stejně tak, když někdo mluví se zlod~ji a ničemy, počítají ho též mezi ně?!'' 

Při této sultánově rozmluvě byli přitomni chádža imám Mošattab a soudce Lúkar. Sultán 
se na ně obrátil se slovy: "Co říkáte tomu, o čem jsem mluvil?·· Odvětili: " Vladař světa říká to 
samé, co praví Búh a Prorok v souvislosti se šíity, odpadlíci, bátinovci a chráněnci. " 

Potom pravil Mošattab: .. Abdulláh b. Abbás říká, že jednoho dne Prorok pravil Alímu b. 
Abí Tálib: NarazH-li na skupinu, která si říká ar-ráfeze za to, že se zřekli islámu, zabij je, vždyť 
oni jsou nevěřící. .. 

Soudce Lúkar řekl: "Abú Umáma1
o.t tradz4e. že Prorok pravil: Na konci světa se objeví 

skupina, které se bude říkat ar-rqfeze. setkál;-li se s nimi, zab[j je." 
Poté pravil Mošattab: .,Suf}án b. Ujajna 105 nazf'Val ráfezovce nevěřícími a opřel se přitom 

na koránský verš: .. Aby tím Búh rozhněval nevěřící a strašnijsou proti nevěřícím. "106 Na základě 
tohoto verše ten, kdo rozhněvá Prorokovy druhy je nevěřící. Prorok pravil: " V:5emohouci Bůh mi 
ustanovil druhy. vezíry a ,<;vag;:v a na tom, kdo je pomluv i. ulpí prokletí Boha, andělu a všech lidi 
a Búh nepř(jme žádnou oběť od toho, kdo ho pomlouval a budou-li se kát kvúli tomuto hříchu, 
nepříjme jejich pokání. Vznešený Búh praví o Abú Bakrovi: "A když byljednim

7 
ze dvou, a když 

byli oba skryti vjeskyni, pravil svému příteli: Nermut' se, vždyť Biíh je s námi. "10
' 

Soudce Lúkar řekl: .. Uqba b. Amir108 traduje. že Prorok pravil: Kdyby byl po mně prorok, 
b.vl by to Umar b. al-Chattáb. " 

Ll" • b109 ·'k' D · 'b · b Abd ll 'h110 d · • P k '· t '1 h 'b 1v1osatta rz a: .. za rr . u a tra UJe, ze roro se zucas m po r u a 
nevykonal modlitbu. Řekli mu: .. Posle Boží, neviděli jsme. že bys odmítl vykonat modlitbu za 
někoho, až nyní." Pravil: ... Tento nenáviděl Usmána, tedy Búh ho nenávidí. .. 

104 Abú Umáma patřil k druhům Proroka Muhammada a stoupencům Alího v bitvě u Siffinu v roce 657. Žil v Sýrii a 
ve sbírce hadístl .,as-Sahíhán•· od Buchárího a Muslima je podle něho tradováno 250 hadí stl. 
105 Sufján b. Ujajna (z. 813)- významný tradent hadísů a učenec, působil v Kúfě a Mekce. 
106 Korán, 48:29 
107 Korán, 9:40 
108 Uqba b. Ámir (z. 1184)- současník a stoupenec Proroka Muhammada, bojoval po boku A mra b. As v Egyptě a 
v bitvě u Sifftnu po boku Muávíji. Podílel se na shromažďování Koránu. 
10

q Mošattab (z. I 093)- hanafovský právník působící ve službách 1\ezámolmolka. 
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Soudce Lúkar řekl: ,.Abú Dardá111 traduje. že Prorok pravil o Alím b. Abí Tálib: 
.. Cháridžovci jsou pro tebe psi z pekla. " 

Mušattab řekl: "Abdulláh b. Abbás Abdulláh b. Umar tradují. že Prorok pravil: 
Stoupenci qadarije a ráfezovci nemají vztah k islámu. " 

Soudce Lúkar řekl: ,. Sahl b. Sad traduje. že prorok pravil: .. Stoupenci qadarije jsou 
mágové této obce věřících. Když onemocní. nenavštěvujte je. Když zemřou. nechoďte kjejich 
hrobu. Všichni ráfezovci jsou vyznavači qadarijského maz ha bu. " 

Mušattab řekl:., Umm Salama 112 traduje podle Proroka: Jednoho dne byl Prorok u mne a 
v tom k němu přistoupili }atima a Alí, aby spatřili Proroka a zeptali se ho na něco. Prorok zvedl 
hlavu a pravil: Alí, ty a tvoje rodina budete v ráji, ale po tobě vzejde lid tvých stoupenců. kteří 
budou hlásat vyznáni víry, budou čist Korán a budou se nazývat rá.fezovci. Pokud na ně narazíš. 
zabíjej je, ne bot' oni jsou nevěřící." Al i řekl: ,. Posle Boží, jak se poznají?" Prorok odvětil: 
,.Nezúčastňují se páteční modlitby, neprováději modlitbu při pohřbu a rouhají se o předcích.·· 

O tomto existuje mnoho hadisů a veršů z Koránu. Jestliže zmíníme v.~echny, vydá to na 
samotnou knihu. Taková je situace ráfezovců. Podívej se na poměry u bátinovcit, kteří jsou horši 
než rájézovci. Pokaždé, když se objeví, neni pro vladaře důležitější povinnost. než aby je smetl 
z povrchu zemského. očistil a vyprázdnil od nich svoji říši. aby >ychá::el:: říše užitek a dobře se 
žilo. 

Je tedy vyloučené. aby do :.právních jimkci byli jmenováni židé. křest'ané a zoroastrovci. 

Abú A1úsá a křesťanský dabír 

Kníže věřících Umar b. al-Chattáb seděl v me.Wě v Medině. Abú Musá al-Ašari113 seděl 
před ním a předkládal mu vedení úc.~etnictvi Esfahánu. Účty byly .~právně vedeny a rozepsány tak 
krásně. že se to všem líbilo. Zeptali se Abú Mú:.y: ., Ci je to rukopis?" Odvětil: .. To je rukopis 
mého dabira." ,.Nuže. poJ;/i někoho, aby ho přivedl a my ho spatřili." Abú Músá řekl: 

"Dotyčný nesmí vstoupit do mešity. " Kníže věřících na to: .. Že by byl n~jak poskvrněn?" .. Ale 
ne, on je křesťan. " V lom Umar udeřil pěstí Abú Músu do stehna tak silné. že Abú Músa zvolal: 
" Už jsem si myslel. že mám zlomenou kost. " .. Ty jsi nečetl příkaz Všemohoucího: .. ~v. kteří 
věříte, neberte si židy a křesúmy jako přátele. neboť oni jsou si přáteli jedni druh:vm. "1 14 Abú 
Músá odvětil: .,Právě teďjsem ho odvolal zfunkce a rozkázaljsem. aby se vrátil." 

Učenec v této souvislosti vyřkl toto přísloví: Verš: 

Je třeba býti na pozoru před nepřáteli přítele 
Dobré jest, když přátelíš se s přáteli přítele 
Měj se na pozoru před dvěma typy lidi 
Před přáteli nepřitele a nepřáteli přítele 

110 Džábir b. Abdulláh (z. 637)- současník a stoupenec Proroka Muhammada a tradent mnoha hadísú. 
1

" Abú'd-Dardá' (z. 652) současník a stoupenec Proroka Muhammada. Před přestupem na islám se zabýval 
obchodem. Na příkaz chalífy Umara byl jmenován Muávíjou soudcem v Damašku. Shromažďoval Korán a je 
tradentem 179 hadísů. Pochován je v Damašku. 
112 U mm Salama (z. 681)- jedna z manželek Proroka Muhammada 
113 Abú Músá Ašarí (z. 644) současník a stoupenec Proroka Muhammada. Narodil se v Jemenu a po vystoupeni 
Proroka odešel do Mekky. Prorok ho stanovil výběrčím daní v Jemenu. Za vlády chalífy Umara byl jmenován 
správcem Basry. dobyl Esfahán a Ahváz. Za chalífy Usmána působil jako místodržící Kúfy. Za tzv ... Velbloudí 
bitvy" v roce 656 se nepostavil na stranu nového chalífy A lího, což ho stálo sesazení z funkce místodržícího. Po 
bitvě u Siffínu byl určen zástupcem Alího ve sporu s Muávijou. 
114 Korán, 5:51 
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Sultán Alparslán nepromluvil po měsfc s Ardomem, zlobil se na něho, dokud se velmoži 
nepřimluvili za Ardoma. Sultán ho potom omilostnil a opominul tuto událost. 

A nyní se opět vraťme k na.~emu příběhu. 

Pokaždé. když ignorantům a nevzdělancúm svěřf nějaký úřad, zatímco věhlasní a vzdělaní 
lidé se ponechají stranou bez využití, nebo když jeden člověk má pět funkcí a jiný ani jednu, je to 
dúkaz nevzdělanosti a neschopnosti ve=íra. Pokudje však v tomto případě vezír vzdělaný, svědčí 
to o tom. že usiluje o pád a rozvrat N.~e a je to nejhor.~í nepřftel. Udělují-li deset funkcí jednomu 
muži a jinému ani jednu. znamená to, že v takové říši mají přednost neschopní lidé před 
schopnými. 

Například: Někdo usiluje o rozvrat ří.~e. Vykazuje ::;právně daně a takto utvrzuje vladaře 
světa. že svět je klidn_v a nikde není prostor pro odpůrce a nepřátele, kteří by mohli vyvolat 
nepokoje. Vydržuje si čtyři sta tisíc vojáků. ale stačilo by jich sedmdesát tisíc. Pokaždé, když bude 
třeba, rozdají se jim zbraně a ostatní se povolají. Tak se u.~etří v pokladně každoročně tisíce 
dínárú a postupem času se pokladnu naplní. Vyřkne-li toto vladař světa přede mnou, budu vědět, 
čí jsou tato slova a kdo si přeje rozvrat říše. Odpovím: " Vladař světa přikazuje, ale jestliže 
vydržuje čtyři sta tisíc vojáků, znamená to, že pevně ovládá Chorásán. Transoxanii, Kášghar, 
Balásaghún1 15

, Chórézm. Nímrúz. Irák, Afezopotámii. Fárs, }vfázandarán a Tabarestán, 
Azerbájdžán. Arménii, Arrán. Antákfji a Jeruzalém. Chci. aby namísto čtyř set tisíc vojáků jich 
bylo sedm set tisíc. aby vladař mohl ovládnout daLH území- Ghaznín, Sindh, Indii, Turkistán, 
('inu, Indočínu, Jemen. Habel;, Maghrib, Sýrii, Andalusii, Qajruván, Byzanc. A proto každý 
vladař, který má velké vojsko, ovládá rozsáhlá území a když má malé vojsko, má i malé územi. 
Pokaždé, když se sníží stav vojska, zmen.~i se i území, zatímco když se zvýší stav vojsko, zvětši se 
území. Je jasné, že když ze čtyř seti tisíc vojáků zbude sedmdesát tisíc, bude vyškrtnuto z dívánu 
na tři sta třicet tisíc jmen a tři sta třicet tisíc vojáků je pořád více než sedmdesát tisíc. Pokud tři 
sta třicet tisíc vojákl/ ztratí naději v tuto řW, zvolí si vladaře. ustanoví kohokoliv svým velitelem. 
Budou si počínat tak, že po léta střádané poklady budou vyčerpány. Říši lze udržet pouze pomocí 
muHi a muže zase penězi. Každý, kdo radí vladaři, aby si vzal peníze a muže nechal jít, je vskutku 
jeho nepřítel a přeje si nepokoje v řHe. aby se sám zmocnil těchto peněz. Slovllm takového 
člověka nesmí být nasloucháno. 

Totéž platí i o v.vběrčích daní, kteří nejsou vytíženi. Těm, kdo vykonávají v říši důležité 
úkoly. zastávají vysoké fimkce. jsou známí a slavní a mají zásluhy, nesmí být upírána jejich 
práva, neboť to je bezúčelné a nevýhodné. Je třeba jim svěřit funkci a prostředky na obživu, aby 
nebyli ochuzeni o svůj podíl a zásluhy o řW. DaL~í skupinu tvoří duchovní, vzdělanci a potomci 
Proroka. Mají svúj podíl ve státní pokladně a zasluhují si pozornost a podporu. Nejsou jim však 
ani svěřovány funkce. ani se jim nedostává podpory a uznání. Jsou ponecháváni v ústraní a 
nemají žádný podíl v říši. Múže přijít doba. že někteří lidé přestanou informovat vladaře a budou 
zamlžovat pomě1y těchto ctnostných lidí. nebudou jim svěřovat žádné funkce, budou přehlížet 
vzdělance a potomky Proroka a nedají jim prostředky na živobytí. Pokud ztratí tito lidé naději 
v říši, budou chovat nepřátelství k této říši. budou nabádat proti výběrčím daní, dabírům a lidem 
spřízněn.vm s vladařem, přestanou poslouchat vladaře a pomohou tomu, kdo vlastní zbraně a 
vojsko. Potom povstanou proti vladaři a v řW zavládnou zmatky tak, jak tomu bylo za časů 
Fachroddouly. 

115 Balásághún starobylé město v dnešním Kyrgyzstánu. 

55 



Dobré skutky Fachroddouly 

Vypráví se, že za časů Fachroddouly, jehož vezírem byl Sáheb Abbád, žil ve městě Reji 
bohatý zoroastrovec Bozordžúmíd. Nechal si vystavět hrobku na hoře Tabarak. která tam stojí 
jelitě dnes. Teď jí říkají "pohled velitelů" a převyliuje hrobku Fachroddouly. Bozordžúmíd 
vynaložil velké úsilí a hodně peněz, aby ta hrobka na vrcholu hoty měla dvojitou střechu. V den, 
kdy byla stavba hrobky hotová. vydal se muž jménem Bá Chorásán, jenž zastával funkci 
mohtaseba Reje, k ní pod záminkou. aby odtamtud svolal k modlitbě. Poté se hrobka polikodila a 
od té doby ji na::.ývají .. pohled velitelů. " 

Stalo se. že jednoho dne sdělili zvědové Fachroddoulovi toto hlášení: ., Každf; den ráno 
třicet čtyřicet lidí opustí město a jdou k ,.pohledu velitelů." Tam setrvají do západu slunce a 
potom s·estoupi a rozejdou se po městě. A když se jich někdo zeptá. pro(; tam chodí každ_v den, 
odpoví mu, že za zábavou. " 

Fachroddoule nařídil: "Jděte a přivedie je ke mně a přineste v.{:e, co u nich uvidíte." 
Skupina dvořanů se vydala na cestu a do.W k hoře. ale nemohli se dostat k tomu místu. Zakři(~eli. 
aby je ti lidé nahoře uslyšeli. Podívali se dolů a uviděli hádžeba Fachroddouly se skupinou lidí. 
Spustili žebřík, aby mohli '"Ylézt nahoru. Když tam '"ylezli, uviděli rozprostřené šachy. nard. 
kalamář. pero. papír a stůl s jídlem, dvěma džbány s vodou, hliněný džbán a chatr(;. Hádžeb řekl: 
"Vstaňte, Fachroddoule si vás žádá." Odvedlje v.šechny k Fachroddoulovi. 

Sáheb Abbád seděl u Fachroddouly. Fachroddoule se jich zeptal: "Co jste to za lidi. že 
každý den chodíte k "pohledu velitelů"?" Odvětili: .. Chodíme tam za zábavou." ,.Jeden den. 
druhý den, desátý den chodíte za zábavou. Už je to dlouho. co tam chodíte každý den. lvfluvte 
pravdu." .. Není tajné, že my nejsme ani zloději. ani zločinci a anijsme nepodvedli manželku a 
nebyli jsme zlí k dítěti či k gholámovi. Nikdy si na nás nikdo nepN.5el stěžovat k vladaři. Dá-li 
nám vladař milost, povíme, co jsme za lidi." Fachroddoule pravil: .. Zaručuji vám 
nedotknutelnost vašeho života a majetku. a hlasitě složil přísahu. " 

Poté, co byli omílostněni a měli zaručený život, řekli: .. Jsme dabírové a úřednici bez 
práce, jsme zatraceni a nemáme žádný podíl v tvé řiSi. Nikdo nám nesvěřuje úkoly a funkce a 
nevěnuje pozornost. Doslechli jsme se. že v Chorásánu se o~jevil vladař jménem Mahmúd. 
Obklopuje se učenci a vzdělanci a neopovrhuje jimi. Upnuli jsme k němu svá srdce a ztratili jsme 
naději v tuto řW. Každ_ý den chodíme k .. pohledu velitelů." stěžujeme si na tuto dobu a každého. 
kdo projíždí se ptáme na l'vfahmúda, posíláme vzkazy našim přátelům v Chorásánu. ptáme se. jak 
se jim daří, prosíme je o pomoc, abychom se mohli vydat do Chorásánu. Jsme otcové rodin a 
zchudli jsme. Jsme nuceni opustit svou zem a ucházet se o práci. Řekli jsme. vjaké se nacházíme 
situaci. Nyní ať nařizuje vladař. " 

Kd_vž to Fachroddoule us~všel. pohlédl na Sáheb Abbáda a zeptal se ho: .. Jak to vidíš ty a 
co mám s nimi provést?" Vezír odpověděl: .. Dal jsi jim milost. Jsou to lidé pera, některé z nich 
znám osobně, protože jejich práce souvisí s mojí. Přenech je mně. aby bylo učiněno to. co je 
třeba udělat v souvislosti s nimi. Zítra se vladař o nich dozví. " 

Potom přikázali hádžebovi: "OdveďJe do paláce Sáheb Abbáda a předej mu je. " Hádžeb 
je vzal, odvedl do paláce Sáheb Abbáda a vrátil se. V~ichni byli vystra.{:eni z toho. je vezír 
potrestá. Když se vezír vrátil z paláce Fachroddouly do svého paláce, prohlédl si je. Po chvilce 
přišel sluha a odvedl je do překrásné komnaty vyzdobené koberci. Řek/jim: .. Jděte a posadie se, 
kde s·e vám zlíbí." .~li a usadili se. Přinesli víno. Když víno vypili. přinesli stůl. pojedli a umyli si 
ruce. Přinesli dalM vino, přišli hudebnici a začali hrát a do toho se pilo. Kromě tří sluhů. kteří 
měli na starost obsluhu, neměl nikdo jiný přistup do této místnosti. a tak nikdo nevěděl. co se 
s nimi stalo. A celé město- muži a ženy je oplakávali a jejich manželky a děti naříkaly. 
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Za tři, čtyři dny přišel od vezíra hádžeb se slovy: " Vezír vzkazuje: Vězte. že mému domu 
nepřisluší, aby byl vězením. Celý dnešek jste m_vmi hosty. Kdyby měli s vámi zlé úmys~v. neposlali 
by vás do mého domu. Až se zítra vrátí vezír z dívánu, vyřídí vaše záležitosti. Potom hádžeb 
nechal přivést krejčího a ten nastřihal dvacet brokátOlých rouch. Dále nechal přivést a osedlat 
dvacet koní. Druhého dne, když vyc~lo slunce, bylo vše připraveno. Vezír l'<~echny svolal. Každého 
oděl do roucha a v/sem dal koně a výstroj a jmenoval je do funkcí. Některé z nich obdaroval a 
v pokojije poslal do svých domovú. Druhého dne v.i:;ichni přišli pozdravit vezíra. Vezír řekl: "Teď 
už nepište sultánu Mahmúdovi. neusilujte o rozvrat říše a přestaňte si stěžovat. " 

Když se vezír dostavil k Fachroddoulovi. ten se ho zeptal: ., Co jsi s nimi provedl?" 
" Vladaři, v.i:;em jsem dal koně, výstroj, .~at a prostředky na živobytí. Každému, kdo v této řW 
zastával dvěfunkce,jsemjednu odebral a předal ji jim, takže se všichni vrátili domů s funkcí." 

Fachroddoule se zaradoval a řekl: "Pokud bys jednal jinak, prokázal bys, jsi 
neschopn_v. bys to. co jsi učinil/etos, vybaviljiž před dvěma lety. Netoužili by pak po našich 
nepřátelích. Vždyť je ne přípustné svěřit jednomu člověku dvě funkce, ale každý člověk může mít 
jednu funkci, aby všichni úředníci mělifunkci a všechny funkce byly uspořádány. 

Pokud propůjčíš dvě, tři funkce jednomu člověku, úředníci nebudou dostatečně u.~pokojeni 
a lidé s postranními úmys~v budou říkat, že vjejich městě a řUH není dostatek mužů, když 
propujčují dvě funkce jednomu muži. Cožpak nevíš. že učenci pravili, že za každou funkci 
odpovídá muž." 

V říši jsou vysoké, střední a nízké funkce. Je třeba. aby každému ámelovi a úředníkovi 
byly propůjčovány funkce podle jejich schopností a zásluh a ať dostanou pouze jednu funkci a 
konec. Pokud má někdo jednu funkci a touží po další, musí to zamítnout a nepovolit, aby tento 
cizí obyčej vymizel z říše. lvfají-li v.5ichni úřednicifimkci, říše vzkvétá. 

Hlavou v.i:;ech velitelů, 1-ýběrčích dani a úředníků je vezír. Pokaždé, když je vezír špatn.v, 
proradný a tyran, chovají se tak i 1-ýběrčí dani, ba i hůře. Jestliže se ryběrči daní vyzná dobře ve 
financích a je zběh~v v práci dabira. mostoufiho a obchodníka tak, že nemá ve světě obdoby, ale 
má špatné vyznánijako židé, křest'ané a zoroastrovci, kteří škodí muslimům pod záminkou výkonu 
funkce a pohrdají jimi, a muslimové proti němu vznesou stížnost pro jeho krutost, musi být 
odvolán z funkce a musí mu být zabaven majetek. Jestliže i potom budou říkat jeho stoupenci, že 
v celém světě neni dabíra. mohtaseba a 1-ýběrčího dani, který by se mu vyrovnal a pokud bude 
odstraněn. nebude nikoho. kdo by mohl zastávat tuto funkci, nesmí se naslouchat jejich řečem, 
protože lžou. Takového výběrčího dani je třeba 1-yménit za jiného stejně tak, jak to učinil kníže 
věřících Umar. 

Vyprávěni o Umaru b. al-Chattáb a židovském rybérčí daní 

Stalo se, že za časů Sada Vaqqáse 116 v bagdádském Savádu, Vásitu. Anbáru a v oko/i, 
Chúzestánu a Basře žil židovský výběrčí dani. Lidé z těchto zmíněn.vch oblastí poslali žádost na 
knížete věřících Umara a stěžovali si na tohoto židovského v.vběrčiho dani a naříkali: "Tento 
člověk nás pod záminkou v:vkonu funkce trýzni, přezírá nás a opovrhuje námi. Naše utrpení 
přeteklo. Cožpak nelze ustavit nad námi nějakého muslimského výběrčího daní, který by byl 
na.i:;im souvěrcem. postupoval by podle zákona a netrýznil by nás? A i kdyby jednal v rozporu 
s tímto, je nám milejší snášet útrapy a pohrdání ze strany muslima než žida ... Když si kníže 
véřicich Umar přečetl tuto žádost, pravil: "Nechť si žid žije v miru na zemi, ale at' se nesnaží 

116 Velitel arabského vojska a vítěz bitvy u Qádisije v roce 63 7. 
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ryryšovat nad muslimy! Hned poručil odeslat dopis Sadu Vaqqásovi s obsahem: .. Odvolej toho 
žida z funkce a nahraď ho muslimem. " 

Sad Vaqqás si dopis přečetl, vybral jezdce, aby přivezli toho žida odkudkoliv do K~fy. 
Poslal na všechny strany další jezdce, aby přivedli do K~fy muslimského v_vběrčiho daní 
z perských oblasti. 

Když přivedli žida a výběrčího dani. nenašel se nikdo mezi Araby, kdo by mohl zastávat 
tuto funkci a ani mezi perskými muslimy nebyl nikdo, kdo by byl tak schopný jako ten žid. Nikdo 
se tak dobře nevyznal v obchodu, financích, v_vstavbě, lidských vztazích, zisku a ostatku jako on. 
Sad Vaqqás ponechal proto žida ve funkci a napsal knížeti věřících tento dopis: "Postupoval 
jsem podle rozkazu. Předvolal jsem žida a arabské a perské úředníky. Mezi Araby nebyl nikdo. 
kdo by znal perské poměry. Poměřil jsem v.~echny perské výběre~ i daní. av.~ak nevyskytuje se mezi 
nimi žádn.v, kdo by se vyznal ve .financích tak dobře jako ten žid. Proto jsem ho ponechal v úřadu, 
aby nevznikly škody v obchodě a.financich." 

Když dopis došel ke knížeti věřícich, pt~ečetl si ho, zrozpačitěl a řekl: ,.Nejpodivnějši na 
tom je to, že své rozhodnuti povyšují nad mé rozhodnutí a stavějí se proti mému dobrému 
názoru." Vzal pero a napsal a odeslal Sadu Vaqqásovi tento dopis: .. Žid zemřel". To znamená, 
že člověk je smrtelný a že smrt ukončuje funkci výběrčího daní. Zemře-li v:vběrči dani nebo je-li 
odvolán, ne/ze to opominout a do funkce musí b.vt uveden jiný výběrčí daní. Proč si se ukázal tak 
bezmocný? Představ si, že ten žid zemřel. " 

Když Sad Vaqqás obdržel dopis a přečetl si Umarúv vzkaz. okamžitě odvolal žida zfunkce 
a nahradil ho muslimem. Ten muslim se pustil do práce. Když uplynul jeden rok. v.~imli si, ten 
muslim vykonává tuto funkci lépe než tamten žid. říše vzkvétala. Potom pravil Sad Vaqqás 
arabským emin/m: ,,Kníže věřících Umar je veliká osobnost. Napsali jsme mu ohledně toho 
dlouh.v dopis a on nám odpověděl ve dvou slovech. To, co on řekl, se i stalo. nikoliv to, co jsme si 
my mysleli ... 

Dva lidé vy1~kli dva výroky a oba dva jsou krásné a budou platit za přísloví u Arabů a 
Peršanů až do dne zmrtvýchvstání. První výrok pronesl Umar: .. Žid zemřel. ·· Pokaždé, když 
cht~jí odvolat výběrčího dani a motašarrefa, který je zběhlý ve své práci. ale je žádostivý, krut)•, 
má špatnou viru část jeho stoupencú a přívrženců se přimlouvá, že není možné. ab_v byl odvolán, 
neboťje to dob1ý dabír a schopný mota.§arrefa nikdo se nevyzná lépe v obchodě než on, říká se: 
"Žid zemřel." Toto vyvrací všechny jejich řeči a zbavuje funkce toho v_vběrčího daní. 

Když zemřel náš Prorok. nikdo zjeho druhů nebyl schopen říci, že prorok zemřel. Když 
nastoupil po Prorokovi Abú Bakr, usedl na kazatelnu a při páteční modlitbě pronesl tento v.vrok: 
"Zemřel Muhammad." Pokračoval: .. Muslimové. jestliže uctiváte Muhammada. tak Muhammad 
zemřel. uctíváte-li však Muhammadova Boha, znamená to. že tu Muhammad byl a pořád bude. " 

Tato slova se muslimům velice líbila a stala se arabským příslovím. Pokaždé. kd.J'Ž 
postihne Araby nějaká velká pohroma a oni chtějí. aby Boží pohroma byla mírná, lid zvolá: 
.. Zemřel Muhammad!" A kdyby bylo možné. aby některý z lidi učinil někoho nesmrteln_vm. vybral 
by si Muhammada. 

Nyní se vratine k našemu příběhu. 

Řekli jsme. že výběrčí daní a jejich činy jsou podřízeni vezírovi. Dobrý vezír zajW'uje pro 
vladaře slávu a dobré jméno. Všichni vladaři, kteří se stali mocní a vládli tak. že na ně budou 
vzpomínat v dobrém až do dne zmrtvýchvstání, měli dobré vezíry. To platí i o prorocích. 
Sulqjmán měl Ásafa bar Chijá. Mojžíš svého bratra Árona. Ježí.~ Simona. Muhammad měl Abú 
Bakra. Pokud jde o velké vladaře: Kajchosrou měl Gúdarze, Manú,~ehr Sáma. Afrásijáb Pí rána 
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Vise, Goštásp Džámá.\pa, Rostam Zevára, Bahrám Chorrerúze, Anúšíraván Spravedlivý 
Bozorgmehra, abbásov.~tí chalíhové rod Barmakovců, Sámánovci Balamovce, sultán Afahmúd 
Ahmada Hasana, sultán Tughrul Abú Nasra Kondorího 117

. Takto se roz,~ířila poselství proroků a 
sláva vladařů. Je mnoho takových příkladů. 

Vezír musí být zbožný, mit správnou viru a být hanafovec nebo .~á_fiovec. Musí se vyznat ve 
financích, být vzdělanec a přítel vladaře. A pochází-li vezír z vezirské rodiny, je to lepší. Tak 
tomu bylo od dob Ardašíra Pápakána až do Jazdgerda Šahrijára, posledního perského krále. 
Tak. jak se syn vladaře stává vladařem, syn vezira se má stát vezírem. A.fusi to tak být, aby islám 
neustoupil. Když rod perských králi/ ztratil moc, padla i moc ve vezirské rodině. 

Dva podivné příběhy 

Říká se, že Sulajmán b. Abdulmalik118 uděloval audience. Zúčastnili se jich velmoži a 
nadímové a pronesl k nim tato slova: . .Jestliže moje říše neni vět~i než říše Sulajmána Dávúda, 
tak není menší. Je pravda, že on poroučel i divům a vilám, zvěři a ptactvu. To sice není v mé 
moci. ale kdopak jinJ? na celém světě má poklady, ozdoby, řW a voj.'>-ko jako já. kdopak jin;v mě 
přev.všuje? Najde se něco, co bych neměl? .. 

Jeden z velmožů mu řekl: .,Ná.~ vladař nemá to nejlep.~í. co muselo být v ří.<si a co měli 
vladaři." Zeptal se ho: .. Co je to. co jiní mají a já nemám? '' .. Je to vezír. který by tě byl 
hoden. .. ~ .,Jak to? .. ~ .. Ty jsi vladař a syn vladaře, musíš mít vezíra a syna vezíra, kteří by byli 
důvěryhodní. .. - .. Najde se na celém světě takov_v vezír, o kterém mluvíš?"~ "Ano, najde."~ .. A 
kde?"~ .. V Balchu... .. Kdo to je?"~ .. Je to Džafar Barmak. Jeho předkové byli vezíři od dob 
Ardašíra Bábakána. Noubahár v Balchu, což je stará zoroastrovská svatyně, je v jejich držení. 
Když se objevil islám a dynastie perských králů ztratila moc, usadili se Džafarovi předci v Balchu 
a tam zůstali. Funkci vezíra mají dědičnou a vlastní knihy o uspořádáni a chodu vezírátu. Když se 
jejich děti učily písmo a mrav_v. dávalijim tyto knihy, aby se zaučili a osvojili si tyto zásady svých 
předků. Není nikdo na celém světě. kdo by byl vhodnější pro výkon funkce tvého vezíra. Vždyť 
vladař to ví lépe. " Mezi Umajjovci a Marvánovci nebylo většího a mocněj.~ího vladaře než 
Sulajmána b. Abdulmalik. Když si to vyslechl, zatoužil po tom, aby přivedli Džafara Barmaka 
z Balchu a pak mu mohl předat funkci vezíra. Strachoval se jen, že je zoroastrovec. Potom se 
dozvěděl, že je muslim. Měl radost a nařidil napsat dopis pro správce Balchu, ab.v vypravil 
Džafara do Damašku. A bude-li potřebovat sto tisíc dinárů na cestu, ať je vydá z pokladny a 
po.šle ho se všemi poctami do hlavního města. 

Poté, co si správce Balchu přečetl dopis, vypravil Džafara do Damašku. V každém 
městěm, kam dorazil. ho př{jali velmoži, hostili ho, dokud nepřišel do Dama~ku. Sulajmán 
nařídil. aby všichni velmožové a vojsko ho šli uvítat se vší úctou a pýchou, uvedli ho do města a 
ubytovali v paláci. Po třech dnech ho přivedli k Sulajmánovi b. Abdulmalik. Když ve/;el do 
paláce. ulpěl na něm Sulajmán~ív pohled a zalíbilo se mu jeho vzezření a výraz. Jakmile Džafar 
Barmak vstoupil do přijímací místnosti v doprovodu hádžebú, usedl. 

Poté se na něho Sulajmán pozorně podíval, u.~klíbl se a rozzlobeně řekl: ., Odstup ode 
mne. " Hádžebové ho ihned vyvedli, ale nikdo nefl.tc5il, proč se tak stalo. Do polední modlitby se 

117 Abú Nasr Kondorí (z. I 063) --učenec a vezír Tughrul bega. Přikázal, aby veškerá korespondence v říši byla 
vedena v perštině a podporoval rozšíření perštiny mezi Seldžuky. Po smrti Tughrul bega byl na popud 
Nezámolmolka uvězněn Alparslánem a nakonec zavražděn. 
118 Sulajmán b. Abdulmalik sedmý umajjovský chalífa (715 ~ 7 I 7). 
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Sulajmán oddával pití vína. Objevili se velmožové. nadímové usedli. chopili se číší s vínem. 
několik jich '-'YPili a byli veselí. 

Když viděli, že Sulajmán má dobrou náladu. zeptal se ho jeden z dvořanů: " VladaN. 
vyžádal sis Džafara Barmaka z Balchu s takovými poctami kvůli v.vznamné funkci. ale poté. co 
usedl před vladaře. okamžitě jsi ho vyhnal. Jaký to má důvod?" Sulajmán odvětil: "Kdyby 
nepocházel z významného rodu a nepodnikl by tak dlouhou cestu. nechal bych mu dát srazit 
hlavu, neboť měl s sebou smrtící jed a na poprvé, když ke mně přistoupil, přinesl tento jed. '' 

Jeden vrchní nadím řekl: .,Dovol, abych šel za ním a zeptal se ho na to. Uvidíme. co 
řekne: přizná se nebo bude zapírat?" Sulajmán odvětil: .. Jdi." Vstal a odebral se ze shromáždění 
za Džafarem, aby se ho zeptal: "Ty jsi dnes předstoupil před Sulajmána a měl jsi s sebou jed?" 
Odpověděl: ,.Ano. a stále ho mám u sebe. Je pod kamenem prstenu stejné tak, jak ho nosili moji 
předci. Ten prsten jsem zdědil po svém otci. avšak neublížil ani mravenci, natož aby zahubil 
nějakého člověka. Ochraňujeme jed z ostražitosti. }v/oji předci zažili již mnoho útrap kvůli 

majetku a hodné si rytrpěli. A když si mě Sulajmán b. Abdulmalik dal předvolat, nebylo mně 
opravdu jasné, zjakého důvodu si mě žádá. Myslel jsem, že po mně bude chtit spis pokladu, bude 
chtit to, co mu nemohu !>plnit. nebo že mě vystavi mučeni, které nebudu moci snášet. Abych se 
uchránil před mučením a ponižováním, ukousnu zuby kámen prstenu a polknu jed. " 

Nadim vyslyšel jeho vyprávění. rychle se vrátil. přišel k Sulqjmánovi a vše mu sdělil. 
Sulajmán byl udiven bystrosti a předvídavostí Džafara. Zalíbil se mu. poprosil ho o omluvu a 
nařidil. aby k němu přivedli jeho osobního koně. Svolal ke dvoru v.~echny velmože. aby ho uvítali 
se v!;emi náležitostmi. Tak se i stalo druhého dne. 

Když Džafar p1~edstoupil, Sulajmán mu podal ruku a zeptal se ho. jakou měl cestu. Řekl 
mu vlídná slova, usadil ho a v té chvíli mu předal vezírské roucho. Postavil před něho kalamář. 
aby se několikrát podepsal. Nikdo předtím neviděl Sulajmána tak Uastného jako ten den. Když 
opustil přijímací místnost, rystrojil hostinu. Vše ozdobili zlatem. !,perky. =falem vytkávanými 
koberci, jaké nikdo předtím neviděl. Dali se do pití vína. 

V dobré náladě se Džafar zeptal Sulajmána b. Abdulmalik: .. Jak poznal vladař mezi těmi 
tisíci lidmi, že právě já mám u sebe jed?" Sulajmán odpověděl: .. Mám něco. co je mi milej.H nad 
všechny poklady. Nikdy nejsem bez toho. Jde o deset lastur, jež se podobají lasturám džaz. ale 
nejsou to ony. Získal jsem je z pokladu kráH1 a nosím je na ruce. Mají tu zvlá.~tnost. že když se 
někde vyskytuje jed. aťjiž u někoho. nebo v jídle a piti, zachyti pach jedu a hned se začnou hýbat 
a narážet jedna na druhou. Já se tak dozvim o jedu a zpozornim. Jakmile jsi vstoupil do paláce, 
rozhvba(v se mé lastury. C"'ím více jsi se přibližoval, tim více do sebe naráže(v a já jsem neměl 
sebemenších pochyb. že ty má.~ u sebe ten jed. kdyby byl na tvém místě někdo Jin.v. nenechal bych 
ho déle žit. Když jsi se vracel. lastury se zklidňovaly. a poté. co jsi opustil palác. přestaly se 
hvbat ... 

V tu chvíli rozevřel ruce a ukázal je se slovy: .. Viděl jsi na světě něco podivuhodnějšího?" 
všichni velmoži hleděli s údivem na ty lastury. Džafar řekl: .. Za svůj život jsem viděl dvě 
zvláštnosti. které se tomuto podobají: jednu právě teď u vladaře a druhou u vladaře 
Tabarestánu. "Sulajmán na to: "Co to bylo?" 

Džqfar pokračoval: .. Když správce Balchu obdržel vladařův přikaz o mém vyslání do 
Dama.§ku, připravil jsem se na cestu a službu a vydal jsem se z Ne,/Mbúru do Tabarestánu. neboť 
tam jsem měl majetek. Když jsem dorazil do Tabarestánu. uvítal mě mis tni vladař a odvedl mě do 
svého paláce v Amolu, kde mě hostil. Den co den jsme spolu seděli za stolem nebo na 
shromáždění. Jednoho dne se mě uprostřed veselé zeptal: Ty jsi nikdy neviděl moře? Odpověděl 
jsem mu. že neviděl. Pokračoval: Zitra jsi mým hostem na procházce u moře. Odpověděl jsem 
mu: Jak přikazuješ. Nařídil. aby na zítřek námořníci phpravili lodě. 
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Druhého dne mě vladař zavedl k mořskému pobřeží a nastoupili jsme do lodě. Zpěváci 
nám začali hrát a námořníci !.pustili loď na moře. Číšníci rozlévali víno a já a vladař jsme seděli 
vedle sebe tak. že mezi námi nikdo nebyl. Vladař měl na ruce prsten s krásným rudým rubínem, 
průzračným a tak barevným, že jsem na něho neustále upíral zrak. Když vladař viděl, jak upřeně 
pozoruji ten prsten, sundal ho z prstu a položil přede mne. Uklonil jsem se, políbil ho a vrátil 
vladaři. Řekl mi: Prsten, ktelýjsem sňal ze svého prstu jako dárek, se nevrátí na můj prst. Já na 
to: Ten prsten je hoden vladaře. Znovu jsem ho položil před něho. On ho dal zpátky přede mne. 
Já jsem mu kvůli kráse a ceně toho prstenu řekl: Vladař mi ho dává v opojeni. Nesluši se, aby pak 
ve stavu střízlivosti litoval a trápil se. Položil jsem prsten před vladaře. Ten prsten zvedl a hodil 
ho do moře. Zvolal jsem: Jaká škoda. Kdybych věděl. že si ho vladař znovu nenavlékne na prst a 
hodí do moře, bez váhání bych ho př(jal, protože jsem nikdy neviděl takový rubín. Vladař řekl: 

Několikrát jsem ho položil před tebe. Když jsem viděl, s jakým zájmem si ho prohlížíš, daroval 
jsem ti ho. I když se mi ten prsten líbil, dal jsem ti ho, aby se ti nezdál krásnější. Ty sám jsi vinen, 
že sis ho nevzal. Když jsem ho hodil do moře, lituje.§ toho. Já ale udělám jednu věc, abych ti ten 
prsten vrátil. Zavolal gholáma a řekl mu: Jdi a sedni si do člunu. Až dosáhneš mořského břehu, 
nasedni na koně a co nejrychleji 5pěchej do paláce. Tam řekni správci pokladny, že potřebuji 
malou stříbrnou truhlu. Vezmi ji a rychle ji přines. Dříve, než poslal gholáma, řekl námořníkovi: 
Spusť kotvu a nech loď na jednom místě, dokud ti neřeknu, co je třeba udělat. Námořník tak 
učinil. My jsme pop(jeli vino. Gholám se vrátil a přinesl tu truhlu a položil ji před vladaře. Ten 
sundal váček, ktelý měl připevněn, otevřel ho a vytáhl stříbrný klíč, odemkl truhlu a vyňal z ni 
zlatou rybku, kterou pak pustil do moře a rybka se ztratila z dohledu. Po chvíli se vynořila a 
v ústech držela ten prsten. Vladař poručil jednomu námořníkovi, aby k ní dojel na člunu a přinesl 
rybku s prstenem. Potom vyňal prsten z jejich úst a položil přede mne. Uklonil jsem se a navlékl 
si ho na prst. Vladař dal rybku zpět do truhly, zamkl a uložil klíč do váčku. " 

Potom si Džafar sundal ten prsten, položil ho před Sulajmána b. Abdulmalik a řekl: 
Vladaři, to je ten prsten. Sulajmán ho zvedl, podíval se na něho a vrátil ho se slovy: Vzpomínku 
na takového muže ne/ze ztratit. " 

Ci/em této kapitoZv je to, aby zavládly dobré časy a zlé časy pominuly. Poukazuje na to, 
aby se vladař dobře rozhlížel, snižoval počet rozvracečů a jeho názor přinesl dobro. Dále pak, 
aby vezír a úředníci byli dobří, aby ukládali každému jednu funkci a nikdy nepropůjčovali dvě 
funkce jednomu člověku, aby oslaboval ty, co mají .§palnou viru a vyzdvihoval pravověrné, aby 
omezoval tyrany a aby se vojsko a poddaní báli vladaře, aby nečestní a lidé bez původu neměli 
funkce a rovněž i nezkušení, aby se radil se starci a mudrci a funkce velitele svěřoval starcům, 
nikoliv nezkušeným mladíkům, aby si kupoval lidi kvůli jejich vědomostem, nikoliv pro jejich 
bohatství, aby nezaprodal viru a každého odměnil podle jeho zásluh, aby duchovní a světské 
záležitosti byly v pořádku a každý zastával funkci podle svých schopností, aby nedopustil nic, co 
není v souladu s tímto a aby uspořádal záležitosti na základě 5pravedlnosti a správné politiky 

• V: • 'h B h 119 s pomocz znesene o o a. 

Zvláště 42. kapitola je celá zasvěcena nebezpečí sílící moci žen a v jednom příběhu z 
předislámské historie Íránu a v několika vyprávěních z islámských dějin dokladuje zhoubnost 
moci žen v politice. Je to vůbec jedna z nejdelších kapitol. Pro názornost uvádím některé části. 

119 Sijásat-náme. s. 192-216 
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Kapitola čtyřicátá druhá: O v}znamu žen a harému a o postavení poddan.vch a vojevůdců 

Není možné. aby poddaní opanovali svého Jí:áha. neboť z toho pramení velké nepořádky a 
vladař tím ztratí význam a důstojnost. To platí zvláště o ženách. které jsou zahalené a nemaji 
dokonale vyvinutý rozum. Význam jejich bytí spočívá v zachování rodu. Cím více jsou čistší co do 
rasy, tím je to lepši a vhodnější, čím více jsou zahalenější a zdrženlivěj.{'i, tím vice si zasluhuji 
pochvalu. Pokaždé, když ženy vladaře vydávají rozkazy, poroučeji právě tak, jak jim to 
na!;eptávají lidé s postranními úmysly; vždyť přece ženy na rozdíl od mužú nemohou spatřovat 
svýma očima vnější poměry. Jejich příkazy se zakládají na výpovědích těch, kteří se to6 kolem 
nich. a to jsou dvorní dámy a eunuchové a ov.~emžejejich příkazy protiře6 pravdě. Odtud se rodí 
zkáza a vznešenost vladaře je otPesena a na lid padnou útrapy a ve víře a v zemi zavládnou 
zlořády a majetek lidí se rozpadá, velikáni říše jsou raněni. Kdykoliv v minulosti ženy ovládaly 
panovníka, nebylo ničeho až na pobuřování. zlo, rozepře. a zmatky. Zmiňujeme v tomto ohledu 
jen málo, aby pohled ulpěl na mnohé. 

Prvním mužem, který se dostal pod nadvládu ženy a za to ho stihlo trápeni. byl Adam -
necht'je v pokoji. Uposlechl Evu a snědl pšenici, a tak byl z ráje vyhnán a dvě stě let naříkal, než 
se Všemohoucí Buh nad nim slitoval a přijal jeho pokání. 

Vyprávění o Sijávašovi 

Súdábe. manželka Kajkávúse, ovládala svého muže. Kajkávús poslal kohosi k Rostamovi. 
aby předal vzkaz jeho synu Sijávašovi, který byl u Rostama na výchově a tam i dospěl v muže. 
Posel vzkázal Rostamovi, aby poslal Sijávaše ke Kajkávúsovi. 

Sijávaš byl velmi krásného vzhledu. Súdábe ho uviděla zpoza závěsu a byla jim 
okouzlena. Řekla Kajkávúsovi: "Přikaž Sijávašovi, ať přfjde do ženských komnat. protože ho 
chtějí vidět jeho sestry." Stjávaš odvětil: .. Vladař panuje, kdežto pro ženy je lepU. zůstanou-li ve 
svých komnatách a já rad~ji zůstanu v paláci. " Když se Stjávaš odebral do iem;kých místností. 
Súdábe ~plnila svůj záměr a vrhla se na Sfjávaše. Sijávaš se rozhněval, "yrval se z jejího objeti. 
vy.~el z ženských komnat a rozběhl se do svého paláce. Súdábe se polekala, že by to mohl sdělit 
svému otci, a řekla si, že bude lepší tomu předejít. Stanula před svým chotěm a prohlásila: 
"Stjáva5 měl se mnou nekalé úmysžv. Zavěsil se do mne. ale já se vytrhla z jeho náruc~e. " 

To Kajkávúse rozlítilo natolik, že pravíl Sijávašovi: .. Musíš se podrobit přísaze ohněm, 
má-li b;!t mé srdce k tobě znovu vlídné. " Sijávaš na to odpověděl: .. Vladař panuje. jsem 
připraven vykonat vše, co přikáže. ·· 

A tak shromáždili na poli tolik dříví, aby jim byla pokryta plocha polovin_v farsangu na 
polovinu.farsangu. Zapálili oheň. Když plameny šlehaly do ~vše hory. stanul Kajkávús na vrcholu 
hory a pravil Sfjáva.~ovi. ab.v se vrhl do ohně. Sijáva.\: seděl na vraníkovi, vyslovil jméno 
Všemohoucího a skočil do ohně a zmizel. Po dobré chvíli vyjel na druhé straně hranice. ale 

jedin.v vlásek najeho těle nebyl zkřiven. Ani koni se díky Boží vůli nic nestalo. Všichni lidé stáli v 
úžasu. Kněží si vzali oheň a odnesli ho do chrámu, kde ještě doposud plápolá, protože vydal 
svědectví o pravdě. 

Podle rozsudku propůjčil Kajkávús Sijávašovi knížectví v Balchu a vyslal ho tam. Sijávaš 
byl uražen na svého otce kvůli Súdábe ajeho srdce zaplnilo hoře. Předsevzal si. že již nezůstane v 
íránské zemi, a zam_ý!i/el táhnout do Indie nebo dokonce až do Cíny a lndoéiny. Pírán, vojevúdce 
Afrásijábů se dozvěděl o jeho tajných úmyslech, vydal se k němu a popřál Sijávašovi jménem 
Afrásijábů všecho dobré. Sijávai:; ho přijal a uzavřel s ním ,spojenectví tím. že řekl: .. Je jenom 
jeden dům a oba dva rody jsou jedním. " Afrásijáb si tě váží více než sv.Ých synů. Až se budeš 
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smiřovat se svým otcem a bude.~ chtít jet do Íránu. Afrásijáb sehraje roli zprostředkovatele a 
uzavře s Kajkávúsem pevnou dohodu a vyšle Sfjáva.i:;e k otci s tisíci milostmi a poctami." 

Sijáva.5 se vydal do Turkistánu. Afrásijáb mu dal svoJi dceru a proJevoval mu uznání. Ale 
Afrásijábův bratr Garsívaz záviděl a pomluvil Sijávaše před Afrás!jábem a popudil ho proti němu 
a nevinn_v S(jáva.5 byl zavražděn v Turkistánu. Pláč a nářek se roz.Hřil po celém Íránu. Nato se 
Rostam odebral ze Sístánu ke Kajkávúsovi a bez jeho svolení vtrhl do ženských komnat. popadl 
Súdábe za cop, vytáhl ji ven a rozsekal ji mečem na kusy. Nikdo se neopovážil říci. že vykonal 
dobře či .{palně. Zatím se připravil k boji a vydal se pomstít Sijávaše do Turkistánu. Válčil po 
dlouhá léta. Na obou stranách padlo mnoho mužů. Příčinou toho vše bylo chování Súdábe, která 
vládla svému choti. 

Vždy platilo. že vladaři a muži s rozumem sledovali správnou cestu a ustanovili, aby ženy 
a slabí lidé neznali tajnosti jejich srdce a neměli potuchy ojejich radách, touhách a příkazech a 
abyje nikdy neovládali. A tak činil i Alexandr. 

Alexandr a Dáreios 

Takto nám d~jiny praví. že Alexadr vytáhl z Malé Asie a porazil perského krále Dárá bne 
Dárá (Dáreia) a zahnal ho na útěk. během něhož ho jeden z jeho druhů zabíl. Dáreios měl 
překrásnou a dokonalou dceru. Též její sestry, stejně jako ostatní jeho dcery, které žily v jeho 
paláci. byly spanilé. Alexandrovi pravili: .. Měl bys jít do žem;kých komnat krále Dáreia, abys 
spatřillunolícé s tělem víly. zvlá.\:tě dceru Dáreia. jíž se žádná nevyrovná krásou. Jejích záměrem 
bylo to, že jakmile Alexandr uzří dceru Dárá a její spanilost, bez váhání se s ní oženi. Av.\:ak 
Alexandr na to odvětil: .. Porazili jsme jejich muže; není nutné, aby jejich ženy porazily nás ... 
Nepř(jal tento návrh a se ženami Dáreia se nesetkal. 

A tujejiná událost. znám~v příběh o Chosrovovi, ,Šírín a Farhádovi. Chosrou miloval /)irín 
tolik, že předal do jejich rukou otěže vlády a vykonal v.k co jen vyřkla. A tak se stalo, že Šírin 
našla takovou odvahu. že ačkoliv Chosrou byl vládce, projevila náklonnost k Farhádovi. 

Jednou se zeptali Bozorgmehra: "Co bylo příčinou zániku panství Sásánovců? Vždyt' ty 
jsi byl jejích vládcem a dodnes není nikoho, kdo by se s tebou mohl rovnat v uvažování. mínění. 
rozumu a znalostech." A on řekl: .. Příčiny byly dvě: tou první bylo to, že Sásánovci svěřovali 
velké úkoly bezvýznamn.vm a nevzdělan_vm lidem, a ta druhá spo(Hvala v tom, že se neobklopovali 
moudrými a zkušenými služebníky, ale záležitosti přenechávali k vyřízení ženám a dětem. a obě 
dvě tyto skupiny nemají ani rozum. ani vědomosti. A věz, že octnou-li se úko~v v rukou žen a děti, 
zanikne moc vládnoucího rodu. " 

Prorok pravil: .. Spolupracujte se ženami, ale musíte činit vždy opak toho, co ony řeknou, 
abyste dosáhli úspěchu . .. a celá tradice zni: ,. Poraďte se s nimi, ale čiňte opak. " Kdyby měly 
ženy úplný rozum. tak by Prorok nic takového neřekl. 

Názory a znalosti žen 

V tradicích se praví: Když se Prorok roznemohl a stihla ho slabost, nadešel čas modlitby 
a druhové seděli v mditě, aby společně vykonali povinnou modlitbu. Prorok však ne měl silu dojit 
do mešity. Ujeho postele seděla .,fi.~a s Hafsou; !Íi.l:a se ho zeptala: "Ó Posle Boži. zanedlouho 
bude čas modlitby a ty ne máš sil dojit do mešity. Koho pověříš vedením modlitby?" Odpověděl: 
,.Abú Bakra. ·· Zeptala se podruhé: ,. Koho pověříš?" Odpověděl: "Abú Bakra ... Znovu se 
zeptala: "Koho pověří.~ vedením modlitby? .. Odpověděl: "Abú Bakra." IÍiša po chvíli řekla 
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Hafse: "Třikrát jsem se zeptala, zeptej se ty ještě jednou s tím, že kníže věřících Abú Bakr je 
slabý, muž měkkého srdce. Má tě raději než v.š:echny své přátele a až uvidí. že tvoje místo u 
mihrábu je prázdné. rozpláče se, a tak pokazí modlitbu sobě i ostatním. Tento úkol je hoden 
Umara, který je pevný a má srdce tvrdé. Nech ho. at' on vede modlitbu. " Když to Hafm dořekla, 
Prorok odvětil: 
"Jste stejné jako Júsuf a Kersef Nebudu přikazovat to. co si vy přejete. Přikáži to. co je dobré 
pro blaho muslimů. Jděte a vyřiďte Abú Bakrovi, aby se ujal vedení modlitby. " 

Vyprávění o Júsufovi a Kersef 

Za časů dítek Izraele platilo, že Všemohoucí vyplnil tři přání každému, kdo se po čtyřicet 
let vyvaroval těžkých hříchů a přestupků, držel půst, v určenou dobu se modlil a nikoho neurážel. 

Tehdy žil jeden Izraelita, zbožný a ctnostný, a jmenoval se Júsuf Měl rovněž zbožnou a 
zahalenou manželku, jejíž jméno bylo Kersef Júsuf byl po dobu (tyřiceti let tak oddán 
Všemohoucímu a sloužil mu až do konce života. Sám se zamyslil: .. Oe~ bych jen měl požádat 
Milosrdného Boha? Potřeboval bych o tom popřemýšlet s přítelem, co je ze všeho nejlepší si 
přát. " A čím více přemý.š:lel, nikoho vhodného nemohl najít. A tak přišel domů. pohlédl na 
manželku a zamyslel se: "Na světě není nikoho. koho bych více miloval než svoji ženu: ona -
moje choť- matka mých dětí; to, co je dobré pro mne. bude dobré i pro ni. Je lep.{:í se poradit s ní 
než s kýmkoliv jiným. "A řekl ženě: " Věz, že jsem byl po čtyřicet let oddán Bohu a mám povolena 
tři přání. Na světě ne ní pro mne nikoho blahovolnějšího. než jsi ty. Poraď mi, oč mám poprosit 
Všemohoucího?" Žena odpověděla: " Ty víš, že na celém světě si pro mne ty jedin.v, mé oči září 
pro tebe a ženy jsou pastvinou pro oči mužů. Tvé srdce se raduje při pohledu na mne a tvůj život 
je vedle mne šťastný. Popros Všemohoucího, aby mne obdaroval krásou. jakou nikdy žádné ženě 
nedal. Pokaždé, když vstoupíš do dveří a spatříš mne, zaraduje se tvé srdce z mé krásy a 
spanilosti a strávíme zbytek života ve štěstí. " 

Muži se zalíbila řeč jeho ženy, pomodlil se a zvolal: ., Ó Pane! Obdaruj moji choť takovou 
krásou, jakou si nenadělil žádné ženě. " Všemohoucí vyslyšel Júsufovu modlitbu a druhého dne to 
nebyla ta samá žena, která večer ulehla do postele. Její vzezření se změnilo tak. že doposud nikdo 
takový vzhled neviděl. 

Když ji uviděl Júsuf, byl tak potěšen, div, že neskákal radostí. Den ode dne byla krásněj.š:í. 
Do týdne byla tak spanilá, že nikdo neměl dostatek sil, aby na ni pohlédl. Byla tisíckrát krásnější 
než luna a slunce, jemnější a ;.,panilejší než húrisky a víly. Pověst o její kráse se roz.š:ířila po 
celém světě. Ženy z měst a vesnic a ze vzdálených míst přicházely. aby s úžasem na ni hleděly. 

A tato žena se jednoho dne dívala do zrcadla a ;.,patřila svoji neskonalou krásu a 
obdivovala se svým tvářím, vlasům, rtům, zubům, očím a obočí a pravila: .. Kdopak se mnou může 
rovnat v kráse? Hodím se k tomu chudému muži, který se živíječmenným chlebem a má neustále 
hlad? Nemá žádný podíl na hodnotách tohoto světa a jeho život jsou jen samé strasti. Já jsem 
hodna šáhů. kteří mne zahrnou zlatem a !.perky. " 

Z tohoto úsudku vytanula na mysli ženy taková přání. její chování ke svému muži bylo 
neúnosné, neposlouchala ho a opovrhovala jím a neustále mu připomínala:., Ty nejsi hoden mne. 
neboť jíš jen ječmenný chléb a máš pořád hlad. " Júsuf měl několik dětí. Opatroval je. myl je. 
krmil a ukládal ke spaní. Došlo to tak daleko, že jednoho dne rozhněvaný Júsuf pohlédl k 
nebesům a zvolal: "Ó Pane, proměň tu ženu v medvěda!" V tu chvíli se z ženy stal medvěd a 
dostalo se jí potrestání. A jako medvěd chodila celé dny kolem dveří a po střeše a po celou dobu 
ronila slzy. A Júsl!f byl natolik zaneprázdněn výchovou dětí. že neměl ani c~as, aby plnil své 
náboženské povinnosti a jeho modlitby ztratily význam. 
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Byl zcela bezmocný. Pohleděl k nebesům, semknu! ruce a pravil: ''Ó Pane, proměň tohoto 
medvěda v tu samou ženu. která tu byla, aby se starala o děti a abych se mohl oddávat uctívání 
Vznešeného. " V tu chvíli se proměnila v takovou ženu, jaká byla, laskavou. starostlivou o děti. 
Nikdy nezapomněla na svůj minulý stav a domnívala se, že to vše prožila ve snu. Čtyřicet let 
Júsufovy služby Bohu tak přWo vniveč kvůli rozmarnosti a počínání jeho ženy. 

A tento příběh slouží jako příklad toho. aby nikdo na světě nebyl pod nadvládou ženy. 

Chal(fa Ma 'múnjednoho dne řekl: "Ať není na světě vladaře, kterému by ženy mluvily do 
vlády, armády a pokladny a vmě.~ovaZv se do těchto záležitosti, nebo aby braly někoho pod svoji 
ochranu či jiného pronásledovaly. někoho trestal}', jiného jmenovaly do úřadu nebo odvolávaly. 
Nic naplat. ale muži se obracejí na takové ženy a předkládají jim svá přání. Jakmile ženy 
zpozoruji přání mužů a v paláci je takové množství vojska a poddan:vch, zrodí se v jejích mysli 
nesplnitelné a zvrhlé touhy a zlí lidé k nim naleznou cestu. A nepotn'á dlouho a velikost šáha je ta 
tam. úcta a v.ícnam dvora a úřadů vezme za své, .Mh se netě.~í vážnosti a lid mu vyčítá, zemi 
zachvátí nepokoje. vezír ne má žádnou moc a vojsko je pokořeno. 

Jakjen se zbavit všech těch nepokojů? Vládce se musí řídit podle těch zvyků, které platily 
do jeho doby, postupovat tak, jak postupovali velcí a rozumní panovníci. Vznešen.v Bůh praví: 
.,Muži zaujímají postaveni nad ženami proto, že B~ih dal přednost jedněm z vás před 

druh.vmi. "12° Kdyby ženy mohly samy sebe ochraňovat, tak by Bůh nenadřadil muže ženám a 
nepřenechal byjim ochranu nad nimi. 

Takto pravil Kajchosrou: .,Každý vladař, který chce, aby jeho rod zůstal u moci, jeho říše 
nezanikla a jeho velikost a velkolepost se nevytratila, nedovolí svým zahalen,vm ženám. aby 
hovořily o jeho poddaných a služebnících a aby rozhodovaly o soudcích, řemeslnících a lénech. 
Nechť vladař uchovává staré obyčeje!" 

A toto řekl kníže věřících Umar b. al-Chattáb: ., Slova zahalen;1ch žen jsou stejná jako 
nahota a stejně tak, jak je třeba skrývat nahotu, takje třeba nakládat s jejich řečmi. " 

A tolik o této záležitosti. To, co bylo zmíněno, stačí. At' to poslouží jako vzor pro mnohé 
daHí věci a ať rozhodnou, v čem tkví dohro. 

O poddaných 

V5emohoucí stvořil vladaře jakožto pána všeho lidu. poddaní jsou jeho podřízenými, 
dostává se jim od něho chleba a důstojnosti. Slu.~í se, aby se podle toho chovali, nesnímali kruh 
otroctví ze svých u.§i a pás poslušnosti ze svých bokú. Je třeba neustále poukazovat na jejich 
světlé a stinné stránky. aby na to nezapomínali. Jen ať znají v.vznam a místo každého, ať vědí o 
postaveni každého, aby nevy.W z kruhu povinnosti a činili jen to, co je jim přikázáno. 

Bozorgmehr řekl jednou Anú.Hravánovi Spravedlivému: "Země patři králi. Král má 
p1~enechat vojsku pouze zemi, nikoliv její obyvatele. Nemá-li vojsko soucit a slitováni nad lidem v 
králově zemi, nechráni-li lid a stará-li se pouze o to, jak naplnit svůj vak, nesdílí-li zármutek a 
chudobu lidu a nezachází-li s ním dobře a jestliže válečníci zraňují zemi. spoutávají, uvězňuji, 
znásilňují, vládne-li proradnost, jmenují-li a odvolávají, jaký je pak rozdíl mezi králem a 
vojskem? Moc vykonával vždy panovník a ne vojsko. Vladař nesmí dopustit, aby se v rukou 
armády ocitla taková moc. Za v.~ech dob platilo. že zlatá koruna, zlatý třmen, trůn a ražba mincí 
byly jen a jen v.vsadou krále." Dále pravil: "Jestliže chce král předčít ostatní vladaře ve slávě a 

12° Korán, 4:34 
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chrabrosti, musí uspořádat a ozdobit své mravy ... Anú.viraván se zeptal: .. A jakým způsobem?" 
Bozorgmehr na to odpověděl: "Ať se vyvaruje špatných vlastností a přisvojí si jen to dobré. 
Špatné vlastnosti jsou nenávist, závist. krutost. vznětlivost. chtivost. hamižnost. tvrdohlavost. 
sobeckost, proradnost. tyranství, vrtkavost, u.\pěchanost, nevděčnost a lehkovážnost. Dobré 
vlastnosti jsou zdrženlivost, dobrota, trpělivost. velkorysost. skromnost. štědrost. přímost. 

t1pělivost. vděčnost. slitovnost. vzdělanost, chytrost a spravedlnost. Naud.v-li se používat těchto 
vlastností při uspořádávání vdkerých záležitostí, nebude.v potřebovat žádného poradce ... !:!i 

5.2 Vztah Nezámolmolka k šíitskému islámu 

Jak již bylo zmíněno, chádža se silně obával rostoucího vlivu šíitského islámu, který 
podkopával existenci seldžucké říše. Této problematice je věnováno několik kapitol. Ve 46. 
kapitole je proveden celkový rozbor původu šíitských sekt bátin[je a qarmat[je. Je zajímavé, že 
tato kapitola je nejdelší z celé Sijásat-náme. Již z názvu této kapitoly- O vystoupení bátinovců a 
qarmatovců - nechť je Bůh prokleje - vyplývá zřetelně, jaké postoje zastával Nezámolmolk 
vzhledem k šíitskému islámu. Z čeho pramenila tato nenávist? Odpověď musíme hledat v 
základech učení šíitského islámu. Zásadním rozporem mezi šíou a sunnou je otázka pojetí 
výkonu moci. Podle šíy nesmí vládnout světská osoba, tedy šáh či sultán. V očích šíitů je 
takovýto vládce tyran a úkolem všech je svrhnout jeho vládu. V čele obce stojí skrytý imám. 
který je do svého návratu zastupován duchovenstvem, které jediné má právo vykládat Korán a 
vytvářet zákony v souladu s šíitskou doktrínou. 

Z tohoto stručného popisu jasně vyplývá rozpor se sunnity. Sunnité nepopírají existenci 
světské moci vladaře a protože Seldžuci byli sunnité a jejich říše se zakládala na sunnitských 
mocenských principech. stala se šía úhlavním nepřítelem pro jejich říši. O existenci šíitského 
nebezpečí svědčí četné kapitoly Sijásat-náme. K tomu je třeba si uvědomit že šía. 
reprezentovaná v době Nezámolmolka především bojovnou ismáíl(jí. tvořila destabilizační prvek 
a byla opravdu nebezpečná. Měla svoji vojenskou organizaci a prováděla teroristické útoky a 
atentáty na významné osobnosti seldžucké říše. Nejznámější odnoží ismáilije byla nizárija, jejíž 
duchovním vůdcem se stal šejch Hasan Sabbáh. Ten sídlil od roku 1094 na hoře Alamútu a jeho 
stoupenci - haššášijún - prováděli atentáty po celé říši. Nakonec se stal obětí jejich řádění i 
samotný Nezámolmolk. 

Kapitola č(vřicátá šestá: O vystoupení bátinovců a qarmatovců - nechť je Bůh prokleje 

Původ věrouky qarmatovců je tento: Džafar as-Sádiq měl :,yna Lwnáíla. fsmáíl zemřel 
dříve než jeho otec a zanechal po sobě syna Muhammada. který žil až do doby vlády Hárúna ar
Ra.Hda. Jeden ze Zubajrovců lživě oznámil Rašidovi. že Džafar as-Sádiq se chystá povstat. tajně 
agitl{je a chce se zmocnit chalfjatu. Rašid převezl Džafara z Mediny do Baghdádu, kde ho 
uvěznil. Muhammad ve vězení zemřel a pochovali ho na qurajšovský hřbitov. Muhammad měl 
jednoho gholáma z Hidžázu, který se jmenoval Mubárak a měl překrásný styl písma, který se 
nazývá muqarmat. Z tohoto důvodu mu říkali Qarmátúje. S Mubárakem se přátelil jeden muf. z 
města Ahváz, který se jmenoval Abdulláh Majmún Qaddáh. Jednoho dne seděli v klidu a 
Abdulláh pravil.· "() Mubáraku, tv4i pán Muhammad b. fsmáíl byl mým přítelem a sdělil mi 
všechna svá tajemství, která neřekl ani tobě. ani nikomu jinému. Mubárak zrozpaéitěl a toužil po 
tom, aby mu je vyzradil. Nato nechal Abdulláh přúahat Mubáraka. f.e to, co mu poví. nevyzradí 

121 Sijásat-náme, s. 217- 226 

66 

l 
i' 
'I 
! 
'i 

! 
I 



nikomu jinému až na ty. pro které je to určeno. Potom mu řekl několik v_vroků složených podle 
abecedního pořádku, promíchan_vch v_vroky lidu přirozenosti, filozofů; většinu tvořila slova 
Proroka a daHích proroků a duchovních. To v.5e se odvolávalo na tabule osudu a pero a na Boží 
trůn. Poté se roze.5li. Mubárak putoval do Kújj; a Abdulláh do iráckých hor, kde hlásal šíu. 

Músá b. Džafar byl ve vězení. Mubárak hlásal tajně v okolí Kújj; a pro své učeni získal 
některé sunnity, jimž říkali mubárakí a některým qarmatí; Abdolláh Majmún agitoval v iráckém 
Kúhestánu 122

. Muhammad ZakarUá se o něm zmiňuje ve své knize Macháríq 123
. Abdulláh 

jmenovaljistého Chalafam za svého chalifu a dal mu tento příkaz: "Odeber se do Reje a tam v 
Reji, Qomu, Kášánu a Abe jsou všude .Hité. A on uposlechl jeho slovo. Nejprve se vydal ze 
strachu do Basry. 

Chalaf se také vypravil do Reje. V okolí oblasti Níšábúje leží vesnice Kolejn. v níž se 
usadil. Ve vesnici žil jeden tkadlec, jenž vyučoval svému řemeslu. Zde pobyl nějaký čas, ale 
nemohl s nikým promluvit o svém tajemství, dokud tisícerým .s·nažením neziskal do sv.vch rukou 
jednoho člověka, toho spravil o svém učení a řekl: "Toto je učení domu Prorokova. Musí se 
udržovat v tajnosti do té doby. než se objeví skrytý imám. Jeho příchod je nablízku. A nyní se to 
musíte učit. abyste byli obeznámeni s tímto učením, až ho t.patříte . .. Lid této usedlosti v tajnosti 
př!jal tuto věrouku. ale jednoho dne vyšel stařec této vsi do jiné a přiblížřl se k mešitě. U<>~všel z 
ní vycházel hlas a zaposlouchal se do něho. To Chalaf rozmlouval se sv_vmi souvěrci. Když se 
stařec navrátil do vsi, řekl: "Ó lidé, přeru.5te s nim styky. nezdržujte se v jeho okolí, to, co jsem od 
něho vyslechl ve mně vyvolává strach, že naše osada je pod jeho vlivem . .. Chalaf trpěl jazykovou 
vadou, takže nemohl zřetelně mluvit. Když zjistil, že byl odhalen, prchl z této vesnice do Reje. kde 
zemřel. Nékteři z obyvatel oné vsi, muži i ženy, setrvali ve své víře. Jeho místo zaujal jeho syn 
Ahmad bne Chalaf a pokračoval v učeni svého otce. V Reji o něm neměl nikdo žádné zprávy, 
dokud se pod vliv tohoto Ahmada nedostal jistý muž jménem Ghijás z vesnice Kolejn, který se 
velmi dobře vyznal v gramatice a dobrj•ch mravech. Ahmad z něho udělal svého pobočníka -
mluvčího. Ghijás zkrá.~lil zásady jejích viry verši z Koránu, tradicemi o Prorokovi, arabskými 
příslovími a verši. Sestavil knihu. jež nazval Baján. V ní objasnil podle abecedního pořádku 
modlitbu, půst a právnické ryrazy. Zatím vedl Ghijás rozhovory se sunnity. A rozšířila se 
takováto zpráva. že v Qomu, Ká.~ánu a Abe a ve vesnici Kolejn objevil muž slova jménem Ghijás, 
hlásá radostné zvěsti a lidu káže učení domu Prorokova. Lidé z měst se k němu přimkli a přijali 
jeho víru. dokud se to ale nedoneslo Abdulláhu az-Zafránf a ten toto učení označil za novotářství. 
Povzbudil obyvatele Reje a vydal se do Chorásánu. Sunníté nazývali stoupence tohoto učení 
chalafovci nebo bátinovci. Po roce 200 hidžry se tato víra rozUřila. V tomto roce povstal v S.vrii 
jakýsi muž zvaný Sáheb al-Chál a zmocnil se větši části Sýrie. Ghijás uprchl do Chorásánu a 
uch_vlil se do Marvorrúdu125

. Hlásal své učeni emíru Hosejnovi bne Alí Marvardí a ten ho přijal. 
Tento Hosejn ovládl Chorásán, jmenovitě Táleqán, Mehne 126

, Párjáb/:17
, Ghordžestán128 a 

Ghúr129
. Když přjjal tuto víru, obrátil na ni lid těchto oblastí. 

122 Kúhestán historická část Chorásánu táhnoucí se na jih od Nejšábúru až do Sístánu. 
123 Macháríq al-anbijá ·-dílo, jehož autorem je slavný lékař, filozof a myslitel Zakarijá Rází (z. 934 ). 
124 Chalaf- ismáílíjovský agigátor v Reji, Qomu, Kášánu a Tabarestánu, zakladatel ismáílíjovské sekty cha/aflja. 

Marvorrúd starobylé město velkého Chorásánu. Existovala dvě města v Chorásánu nyzývaná Marv, Marvorrúd 
neboli Horní Marv a Marv-e Bozorg neboli Velký Marv. 
1='

6 Mehne vesnice v Chorásánu ležící mezi městy Nesá a Sarachs. 
127 Pá~jáb- město v starém Chorásánu mezi Marvorrúdem a Balchem. 
1='8 Ghordžestán- oblast kolem pramene řeky Morgháb v dnešním Afghánistánu. 
1
::

9 Ghúr oblast vymezená městy Herát, Bámján, Kábul a Ghazna v dnešním Afghánistánu. 
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Mezitím určil Ghijás svého zástupce v Marvorrúdu, aby agitoval a sám se tajně vrátil do 
Reje a znovu začal agitovat. Tam jmenoval s'"ým zástupcem muže jménem Abú Hátem z oko/i 
Nejšábúru, jenž se dobře vyznal v arabském básnictví a tradici. V Chorásánu ale předtím slíbil, 
že za krátkou dobu v témže roce se objeví mahdí. Qarmati éekali na .splněni tohoto slibu. Sunnité 
se dověděli o návratu Ghijáse do Reje a o tom, že hlásá učení ismáílíje. A stalo se. že minula 
doba, kdy se měl mahdí objevit. a Ghijás byl považován za lháře. ,~íité vystoupili proti němu, 
haněli ho a oddělili se od něho a sunnité mu ukládali o život. Utekl a nikdo o něm nic nevěděl. 

Poté se občina Reje semknu/a kolem jednoho z vnuků Chalafa a trávila s ním čas. Dříve 
než ho stihla nemoc, ustanovil svým nástupcem svého syna jménem Abú Džqfar Kabír'30

. Abú 
Džafara se zmocnila melancholie. Objevil se muž jménem Abú Hátem 131.jenž usiloval o vedení. A 
protože Abú Džqfar byl ctnostný, zbavil ho Abú Hátem vedení a vice ho nedbal. Chalqfovi 
stoupenci ztratili vdkerou moc. Abú Hátem vyslal své mluvčí do mě.'l't v okolí Reje. V 
Tabarestánu, Gorgánu. Azerbájdžánu a E~lahánu obrátil lid na svou víru. Emír Reje. Ahmad b. 
Alí, přijal jeho učení a stal se bátinovcem. 

Poté propuklo povstání Dejlamců proti Alíjovcům v Tabarestánu s obviněními . ., Tvrdíte. 
že vira je to, co máme my. Muslimové z okolí nám pLiii. abychom nenaslouchali vašim řečem. 
neboť vy všichni jste odpadlici a novotáři. A vy sami to dokazujete tím. že říkáte. že moudrost 
vyvstává z vašeho rodu. ale ta je všech a ne může '')'Vstávat. Učíte-li se ji. znáte ji. a pokud se ji 
učí někdo jiný, též ji zná. Vznešená moudrost se nedědí. Všemohoucí Bůh vyslal Proroka 
veškerému lidstvu. nevybral určité vyvolené lidi, nj:brž celé lidstvo. Poznali jsme, lžete . .. Emír 
Tabarestánu byl šíita a porazil Alíjovce, ale ti znovu povstali proti němu hlásajíce, že přivezli z 
Baghdádu a měst Chorásánu a Transoxanie fatvu, že vaše uG~eníje ryzí a že učiníte to, co pravil 
Bzih a Prorok, abychom my přijali vás a vaši viru. Jsme lid hor. obyvatelé lesů a neodchylujeme 
se od učeni islámu. Za těchto okolností se odebral Abú Hátem k Dejlamcům a spojil se s nimi. V 
čele Dejlamců stál Šarvín hne Vardávandi. Abú Hátem přišel za nim. spojil se s ním a začal 
hanobit Alíjovce. Tvrdil, že jsou nevěřící. Dejlamcům říkal: .. Za krátkou dobu se objeví imám a 
já znám jeho ustanoveni a učeni. ·· Dejlemci a Gílové dychtili po tom. aby ho přijali. A jeho slova 
byla vyslyšena za dnů Sajjára Širvího a Mardávidže Zijára. 

Povídá se, že nebozí Dejlamci a Gilové prchali před deštěm pod okap a propadli 
kacířství. Když minula doba. v niž se měl objevit imám, pravili: .. Nemá to žádný podklad. Jedná 
se o klamnou představu a ten chlápek je vychytralý. " Odvrátili se od Abú Hátema. následovali 
učení domu Prorokova a chtěli zabít Abú Hátema. Ten uprchl a zemřel. Mnozí se odvrátili od 
tohoto učeni, obrátili se k sunně a činili pokání. Během dlouhého období propukaly .iiíitské 
nepokoje a šiité uzavírali tajná spojenectví. dokud se učeni nedostalo do rukou dvou osob: 
Abdolláha Koukabiho a Esháqa z Reje. 

O povstání bátinovců v Chorásánu a Transoxanii 

Když Hosejn b. Alí Marvrúdi obrátil na bátinovskou viru Ghijáse, zemřel v Chorásánu. 
p1~edal vedeni Mohammadu Nachšabimu a učinil ho s'"ým zástupcem. Tento patřil kfilozofům 
Chorásánu a byl nadaný řečník. Hosejn mu kladl na srdce, abyjmenoval v Chorásánu zástupce a 

130 Abú Džafar Kabír- šíita z Reje a nástupce Chalafa. 
131 Abú Hátcm Rází (z. 933) ismáílovský kazatel a myslitel z Reje. Když Sámánovci dobyli Rej, uprchl do Dejlamu 
a po nějakou dobu se těšil podpoře Mardávídže, zakladatele zijárovské dynastie. Když Mardávídž vytáhl proti 
ismáílíji, odešel do Ázerbájdžánu. kde zemřel. Byl současníkem Zakarijá Rázího a zároveň jeho myšlenkovým 
odpůrcem. 
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sám přešel přes Amudarju a táhl na Bucháru a Samarqand a tam obracel lid na bátinovské učení. 
Měl se snažit přivést k víře některé významné lidi ze dvora správce Chorásanu Nasra b. Ahmad 

Po smrti Hosejna Marvrúdího nastoupil na jeho místo Mohammad Nachšabi a obrátil na 
viru velkou část obyvatel Chorásánu. Mohammad měl jednoho muže, jmenoval se Ebne 
Saváde 132

, utekl z Reje a byl v Chorásánu jedním z vůdců bátinovců u Hosejna b. Alí. Toho 
jmenoval Mohammad NacMabí svým zástupcem v Marvaníde, zatímco on sám přešel řeku a šel 
do Bucháry. Z důvodu, že tam neshledal žádný úspěch ve svém počínání, vydal se do Nachšabu. 
Abú Bakra Nachšabího 133

• jednoho z nadimtl chorásánského emíra, získal pro svoji viru. Rovněž 
na tuto viru obrátil Bú A.5asef3.1, dvorního sekretáře emíra a příslušníka družiny nadímů. Abú 
Mansúr éogháni135

, árez, který měl za manželku dceru Bú Ašase také přijal viru. Potom se k nim 
přidal i Ajtaš/36 bývalý hádžeb. 

Tato skupina řekla Nachšabímu: ,.Není třeba, abys zůstával v Nachšabu. Vydej se na dvllr 
v Buchaře a my v.5ichni budeme působit tak, abychom dovedli tvé počínání až k rozkvětu a 
obrátili na viru významné lidi. " Vydal se tedy na cestu do Buchary, stýkal se s touto skupinou a 
stařešiny. Kdo byl sunnita, odklonil se od této cesty a postupně přecházel na viru šíitů. Takto 
obrátil na viru nakonec i správce Bucháry. sgrávce dani, dehkána, obchodníky. dále Hosejna 
Maleka. který byl dvořanem a správcem Íláqu 37

, dále A lího Zarráda138
. Vět.5ina ze jmenovaných 

patřila k velmožúm a stoupencum vladaře. 
Když rozhojnil řady svých přívržencu. pokusil se o vladaře tím. že zpracoval jeho blízké a 

ti ho pak vele bdi před vladařem, jsouce opili či střízliví. A tak si přál Nasr ho uvidět.Přivedli tedy 
Mohammada NacMabiho k chorásánskému správci a velebili přitom jeho učenost. Správce jím 
byl okouzlen a velmi si ho vážil. A když vyprávěl Nachšabi správci o něčem,ať řekl cokoliv, blízcí 
a nadímové, kteří vyznávali jeho viru, provolávali: "Bravo!, Výborně!" a každým dnem stoupal 
v oblibě u Nasra b. Ahmad a ten pak přijímal jeho zvěsti. 

Nach5abí se tak snažil. aby vladař děla/jen to, co mu řekl. Nachšabího záměr se zdařil, že 
začal kázat veřejně. Turkům se nelibilo, že se vladař stál qarmatovcem. Duchovenstvo se sešlo a 
vydalo se k správcům města a velíte/um vojsk: .,Pomozte, neboť nastal konec muslimu." Velitelé 
vojsk odpověděli: .. Vrat'te se. Věci se napraví. " 

Druhého dne přišli a rozmlouvali s vladařem. Bylo to marné. Rozhořel se spor. Nakonec 
se rozhodli obrátit na vrchního velitele a oznámili mu: "Nechceme nevěřícího vladaře. Usedni ty, 
vrchní veliteli, na trůn. My budeme tvými poddanými. ·· 

Vrchní velitel souhlasil s ohledem zc~ásti na viru, zčásti na čest a odpověděl: "Pojďme, 
usedněme a domluvme se, jak to uděláme, aby vladař nic nezjistil. " 

Mezi veliteli byl stařec jménem Tulun. Ten pravil: .. M4i návrh !;počivá v tom, že ty jako 
vrchní velitel řekneš vladaři, že velmoži prosí uspořádat hostinu. Nikdy ti na to neodpovi záporně 
a řekne: Máš-li prostředky, vystroj hostinu. Ty mu odpovi.5: Služebník má vše, pokudjde o vino a 
jídlo, ale co se týče koberců, vybavení a ozdob ze zlata a stříbra, ty služebník nemá. Vladař na to 

132 Saváde vůdce bátinovců a stoupenec Mohammada Nachšabího v Marvorrúdu. 
133 Bakr Nachšabí nadím Nasra bne Ahmad (914- 943),jenž přijal bátinovské učení od Mohammada Nachšabího. 
134 Abú Jahjá b. Ašas místodržící Ferghány za vlády Sámánovce Mansúra bne Núh (961- 976) 
135 Abú Mansúr Čoghání (z. 1014) vládce dynastie Ál-e Mohtádž, po smrti svého otce Abú Alího Ahmada bne 
Mohammad Čogháního (z. 955) vládl nějakou dobu v Čogháníjánu (území v dnešním Uzbekistánu). 
136 Hádžeb za vlády Sámánovce Nasra bne Ahmad (914 943). 
m Íláq ~·oblast v Transoxanii sousedící s Ferghánou a Čáčem. 
'
38 Alí bne Zarrád (z. 892)- vakíl Sámánovce Nasra bne Ahmad, jenž přijal bátinovské učení od Mohammada 

Nachšabího. 
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odpoví: Vezmi si vše. co chceš z pokladny, vinného sklípku a skladu koberců. Řekni mu potom: 
Služebnik vystrojí hostinu pro vojáky jen pod podmínkou, pojejim skončení se vydají na taženi 
proti nevěřícím a spolu s tebou potáhnou do Balásághúnu, neboť toto území ovládl turecký 
nevěříci a útrapy utlačovaného obyvatelstva překročilyjiž všechny meze. 

Potom se dej do připrav hostiny a vzkaž vojsku, kc{vby se měla konat. Vl:e, co bude ve 
vladařově pokladně, vinném sklípku a skladu koberců ze zlata a stříbra. přenes do svého paláce. 
Až všichni hosté přijdou, zavři bránu a pod záminkou těsnoty. odveď velmože do zvláštního sálu 
za účelem piti růžové štavy a otevřeně prohlas, že ten. kdo tvoří kmen je s tebou. ten, kdo tvoři 
větve. neni s tebou. Jakmile uslyší od nás jediné slovo, připojí se k nám a budou jedna du!;e a 
všichni ti vzdají hold a budou ti přisahat věrnost. Potom VJ,jdeme z komnat. pojíme zjídla a 
pustime se do piti vina, každý vypijeme po třech, čtyřech pohárech. mezitím rozdělíme mezi v.~emi 
veliteli vojska daté a střibrné předměty. koberce a výzbroj. vyjdeme ven, svrhneme vladaře. 
potáhneme po městě a okoli a qarmaty. které objevíme. povraždíme a tebe dosadíme na trun. " 
Vrchní velitel odpověděl: "Budiž tak učiněno. " 

Druhého dne řekl Nasrovi b. Ahmad: .. Velitelé vojska po mě chtějí, abych přesně 
stanovil den hostiny." Nasr odvětil: "Máš-li vše potřebné kjejimu vystrojeni. nedopus( ab.v se 
něčeho nedostávalo.'" - " Jídlo a piti mám .. , poznamenal vrchní velitel . .. ale co se týče koberců 
a ozdob, musím žádat o prominutí" - " Vše poll~ebné si vezmi z pokladny, vinného sklípku a 
skladu koberců, "dodal Nasr. Vrchní velitel se poklonil a odešel. Následujicího dne sdělil všem 
velitelům, kterého dne bude uspořádána hostina. Vše, co bylo v pokladně. vinném sklípku a na 
skladě koberců ze zlata a stříbra. z koberců a výbavy, poslal do svého domu. Uspořádal takovou 
hostinu, jakou nikdo v oněch dnech nikdy nespatřil. V.~echny velitele pozval spolu s jezdci a 
doprovodem. Poté. co se se.W, nechal uzavřít bránu paláce. odvedl velmože do sálu. kde mu 
v!;ichni přísahali věrnost a vzdali mu hold Potom se v.~ichni usadili u stolu. Jeden z nich utekl 
z paláce vrchního velitele tak. že přelezl střechu a oznámil Núhovi b. Nasr. na čem se velmožové 
a vojsko dohodli. Núh nasedl na koně a pádil do otcova paláce a řekl: "Cožpak si se nedoslechl o 
tom, že velitelé přísahali vrchnímu veliteli věrnost a holdovali mu? Až dojedí chléb, vypijí po 
třech pohárech vína, zmocní se všeho,co si odnesli z tvé pokladny a VJjdou ven, zaútočí na náš 
palác, zabiji tebe, mne, každého. kdo jim přijde do cesty. Cílem této hostiny je na.~e zkáza. " Nasr 
se zeptal Núha: ., Co je potřeba udělat?" Odpověděl.· "Je třeba takto postupovat: Po.~li hned teď 
sluhu, dříve. ne:J. dojedí chléb a pustí se do pití vina. Aťpošeptá vrchnímu veliteli: Vladař povídá. 
žejsi ses dnes hodně snažil a vystrojil si překrásnou hostinu, ale mám u sebe ještě další vybavení 
ozdobené zlatem a drahým kamením, takové jaké v současnosti ne má žádný vládce. Je ukryto na 
nějakém mistě mimo pokladnu. Přijď 1ychle. abych ti to mohl ještě dát dříve, než se hosté pustí do 
piti vína. Jakmile přijde, necháme mu ihned srazit hlavu. Potom povím. co je třeba dále uanit . .. 
Nasr okamžitě poslal dva sluhy, aby předali zprávu. Hosté stále jedli. Vrchní velitel oznámil 
jednomu nebo dvěma hostům, proč ho volám. " - .. Jdi a přines to, " radili mu . .. vždyť nyní se 
nám hodí vše. " Vrchní velitel si pospíšil do vladařovu paláce. Uvedli ho do komnat a sluhové mu 
dle rozkazu srazili hlavu a uložili ji do pytle. Potom řekl Núh svému otci: .. Pojd; vydáme se oba 
do jeho paláce a vezmeme s sebou ten pytel. Potom se vzdá~ vlác{v před velmoži, ustanoví.~ mne 
svým nástupcem, abych jim odpověděl a aby vláda zůstala v našem rodě. ve vojsku bude vládnout 
rozpor. " Potom nasedli na koně a vydali se do paláce vrchního velitele. Velmoži pohlédli a 
uviděli vladaře se .)ynem. jak vjeli do brány paláce. Všichni povstali a uvita/i je. Nikdo nevěděl. 
co se stalo . .. Že b.v se vladař rozhodl zúčastnit se hostiny?" Nasr b. Ahmad se posadil na místo. 
které mu přísluší, stráže se za nim seřadily a Núh stanul po otcově pravici. Vládce pronesl.· 
.. Posaďte se. Jezte dále a rozeberte stul." To udělali. Když s tím byli hotovi. Nasr b. Ahmad 
pokračoval v řeči: ,. Věřte, že se mi donesla zpráva o vašich záměrech. Když jsem se to dozvěděl. 
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mé srdce se na vás rozhněvalo. Od teď vám již nedůvěřuji a vy nedůvěřujete mně. Sešel jsem 
z cesty. přfjal špatnou viru. zhřešil jsem, a proto vaše srdce na mne zanevřela. A je Núh také 
vinen?" - ., Ne! .. zvolali . ., Od teď bude vaHm vladařem Núh. učinil jsem ho svým nástupcem. A 
pokud jde o mne samotného. jestliže jednal jsem správně nebo špatně, žádám o odpuštěni, budu 
se kát a snažit se, aby mi Bůh odpustil moje hříchy. Ten, ktetý vás k tomuto navedl, byl potrestán. 
Na jeho rozkaz před ně vysypali z pytle hlavu. 

Núh usedl na trůn místo otce. Když to velitelé viděli a sly.~eli, zrozpačitěli a neměli žádnou 
omluvu ani záminku. Všichni, jak tam byli. sklonili hlavu k zemi a požehnali Núhovi. Ve.~kerou 

vinu svalili na bedra vrchního velitele a dodali: ., My všichni jsme tvoji služebnici a ty jsi pán, 
poroučej." Na to Núh odvětil: " Vězte, já jsem ve všech ohledech Núh a ne Nasr." To, co se 
stalo. stalo se. Tuto va.~i chybu pokládám za veliké dobro a vyplnil jsem vaše přáni. Řiďte se 
podle svých příkazů a tě.~te se ze :života. " Potom žádal okovy. nechal jimi spoutat nohy svého otce 
a odvést ho do staré pevnosti a vsadit do vězení. "Teď povstaňte, " zvolal Núh, "chcete přece pit 
vmo. 

Odebrali se do vinného sklípku a každ.v vypil tři poháry. "Rozhodli jste se, že po třetím 
poháru v.~echno tady vykradete. Nevydám rozkaz krást, ale daruji vám to. Odneste si to a rozdělte 
stejným dílem mezi sebou. .. ~šechno shromáždili. zabalili, zapečetili a předali důvěfyhodné 
osobě. Potom pravil: "Když vrch ni velitel pom.všlel na zlo, dostalo se mu odplaty. Když můj otec 
se/wl z pravé cesty. dostalo se mu též odplaty. Dohodli jste se, že po skončeni hostiny se v.vdáte na 
svaté válečné taženi po Balásághúnu proti Turkovi? A to je svaté tažení, přímo u bran na.šeho 
domu. Pusťme se do této války. Kdekoliv se objevi odpadlík, v Transoxonii a Chorásánu, kdekoliv 
př(jme někdo tuto viru, kterou přijal m4i otec, zahájíme svatou válku, kdekoliv se najde odpadlík 
či mazdakovec, v.šechny pobijeme, veškery majetek a důstojnost patři nám. Vše,co tu bylo ze zlata 
a střibra, jsme vám již daroval, to, co se nachází v pokladně, vám dám zítra, neboť majetek 
bátinovců se sluší vyplenit. Až budeme hotovi s těmito důležitými úkoly. obrátíme se proti 
tureckému nevěřícímu. 

Chci, abyste teď set/i hlavu Mohammadu Nachšabimu, ktery byl zvěstovatelem této víry, 
d 'l k u ~,~ l k '139 Ab' ~,~ . c· h'' A" '140 "k l'k 'o k ·' a e pa nasanu 1v1a e ovz , u 1v1ansuru og ammu, sasovz a ne o 1 a em~rum, terz se 
stali bátinovci." Potom se rozešli po městě a každého z nich zabili. Znali všechny, neboť veřejně 
vystupovali a hlásali víru. V ten den poslal Núh jednoho emira s vojskem, aby překročil 
Amudarju a .~pěchal do Marvorrúdu. aby zajali .\yna Saváda a zabili ho. A meče nesložili dokud 
nenašli v.šechny do posledního v Chorásánu a nepobili je. Núh pravil: "Buďte ostražití, abyste 
omylem nezabilijediného muslima. Zabijete-li omylem jediného muslima, oplatím smrt smrti. " 

Po sedm dni a nocí zabíjeli v Bucháře a okolí a pátrali po odpadlících, takže v celé 
Transoxanii a Chorásánu nezbyl jediný odpadlík a nikdo se neopovážil veřejně vystoupit a 
v Chorásánu se tato víra stala tajnou. 

Povstání báNnovců v Sýrii a Maghribu a jejich nepravosti 

Došli jsme k událostem v Sýrii. Syn Abdulláha b. Majmún - Ahmad po odchodu svého otce 
do Basty, kde tajně Hřil svoji víru a tam také zemřel a předal svou nečistou duši peklu, se "ydal 
do S.l1rie a odtamtud pak do Maghribu. ale tam nena.šlo jeho učení žádnou odezvu. Znovu se vrátil 

130 Hasan Matek- emír na sámánovském dvoře za vlády Mansúra (961 976), správce Íláqu. Na popud 
Mohammada Nachšabího přijal učení ísmáílíje. 
140 Ašas- dabír a nadím Sámánovce,jeho dcera se provdala za Abú Mansúra Čogháního 
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do Sýrie. usadil se tam ve městě Salamije 141
. Tam se mu narodil ;.,yn. kterému dal jméno 

Muhammad Když Ahmad zemřel. by/jeho syn mal_v. a proto najeho místo nastoupil bratr Saíd b. 
Husajn. Vydal se do Maghribu a změnil své jméno na Abdulláha al-Husajn. Poslal za sebe 
jednoho ze souvěrců Abú Abdulláha Muhtasiba ke kmeni Banú Aghlab a do míst, tento kmen 
ob.í'Val, aby šířil mezi obyvatelstvem víru. Většina přislu.~níků kmene Banzí Aghlab žila v poušti a 
mnozí z nich přijali tuto víru. 

Tehdy Abdulláh al-Husejn přikázal: "Nyní nechte promluvit vaše meče a každého. kdo 
nepřijme víru. zabijte." Velká část kmene Banú Aghlab se shromáždila, napadali města a vesnice. 
loupili a vraždili a ovládli mnoho měst, až se zmocnili věWny území Maghrilu. Zakravije, kterého 
zvali "sáhib al-chál, " se zmocnil některých měst v S.vrii. Žil jeden sunnita, Alí Vahsúdán Dejla mi, 
který byl vojevťldcem. Byl nečekaně vyslán se syrským vojskem proti Abú Abdulláhu A1uhtasibovi. 
Abú Abdulláh uprchl a bylo pobito mnoho pNslušníků kmene Banú Aghlab, rozehnali je po světě. 

Abú Abdulláh dorazil do jednoho města. kde přes sebe přehodil Bohem požehnaný pláš( a 
dožil ve spravedlnosti. Chovali se k němu vzorně. Sáhib al-chál k nim někoho vyslal se vzkazem. 
aby ho vydali. Nevydali ho a ospravedlnili se: ,. Nedej Bože, abyste měli strach ze sáhiba al-chál 
a vydali mu Abú Abdulláha!" Usadil se na území kmene Banú Aghlab a vybudoval tam palác. 
Banú Aghlab mu odváděl náboženskou daň. 

Když zemřel. nastoupil na jeho místo ;.,yn a tato tradice se tam uchovala. 

Povstání bátinovcil v okoli Herátu a Ghúru a jejich porážka 

Správce Herátu - }vfohammad b. Harsame oznámil roku 295 :-,pravedUvému emírovi ze 
samanonovského rodu: .,Jistý Abú Belál1

"
2 povstal na úpati hor u Ghúru a Gharée a přidali se 

k němu lidé všech skupin. Sám si říká ,. útočiště ,\pravedlnosti." Velké množství lidí z okoli 
Herátu a přilehl_vch krajů se k němu připojuji a přísahají věrnost. jejich počet převy.~uje deset 
tisíc lidi. Nebude-li jeho počínáni učiněna přítrž. zdvojnásobí se počet jeho stoupenců a potom 
bude situace složitá. Říká se, že byl nadímem Jaqúba bne Lejs a v jeho zastoupeni šíři víru. " 
Když se to dozvěděl emír Ismáíl. zvolal: "Vím to, že se krev Abú Belála dostala do varu." 
Přikázal svému hadžebovi Zekrímu: ., Vyber pět set odvážných sluhů, 1vyplat' jim peníze. Předej 
veleni nad nimi Bíghišovi, neboť on je rozumn.v. a přikaž, aby mu dali sto tisíc dirhamů a 
připravili pět set velbloudů. Táhni s nimi zítra do Džú-je Múliján. abych je shlédl a vykonali 
přehlídku.'' Zekrí učinil přesně tak. Emír Ismáíl napsal Abú Alímu Marvardímu: 
.. Vyplať sv.vm lidem dirhamy a vyjdi z města dříve, než sluhové k tobě dorazí. Sluhové se vydají 
do Herátu a připojí se k Mohammadu b. Harsame." Také napsal Mohammadu b. Harsame: 
.. Připrav se a 'vytáhni z města. připojí se k tobě Alf a Bíghiš." Bígišovi řekl: "Zvítězíš-li. 

ustanovím tě správcem." Sluhťlm řekl: "To není válka s Alím b. Šarvinw či Amrem Lejsem či 
Mohammadem Haravím či s vojáky ve zbroji. Svěřuji vám tento úkol. Na úpatí hor u Herátu se 
objevili odpadlíci, veřejně hlásali qarmatovskou viru. VěWnu z nich tvoří pastevci a rolnici. 
Zvítězíte-li, dám každému roucho cti a dary a přidám peníze. " Do jejich čela postavil jednoho 
bystrého sekretáře. Kd_}''Ž Bíghiš dorazil do Marvarrúdu, přidal se k němu Abú Alf se svými lidmi. 
Obsadili cestu. aby povstalci neměli o nich ani potuchy. Když došli do Herátu, přidal se k nim 
Mohammad b. Harsame se sv.vmi vojskem . Obsadili cesty. takže Abú Belál nevěděl o ničem. 

141 Salamíja město v dnešní Sýrii nedaleko Homsu. 
142 Abú Belál místodržící Herátu a nadím Saffárovce Jaqúba Lejse. Zemřel v Bucháře. 
143 Alí b. Šarvín- velitel vojska Saffárovce A mra bne Lejs. jenž padl do zajetí ve válce s Esmáílem Sámáním. 
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vstoupili do hor, za tři dny a noci přešli neschlidné stezky a nakonec narazili na povstalce. 
Obklíčili je, všechny pobili a zajali Abú Belála. Hamdána 1

"'"'. Túzká a deset jeho velitelú. Za 
sedmdesát dni se vrátili do Bucháry. Abú Belál uvrhli do vězení ve staré pevnosti, kde zemřel. 
Zbylé rozeslal emír do daHích měst Balchu, Samarqandu, Ferghány. Chórézmu, Marvu, 
Nejšábúru. kde je oběsili. Na n~jakou dobu byla v Ghúru a Gharče přerušena jejich činnost. 
Téhož roku zemřel spravedlhý emír lsmáil a tystřidal ho jeho bratr Nasr b. Ahmad a jeho 
přiběh, jak se stal bátinovcem. jsme již zmínili. 

Dal.~í povstání bátimovců v Chorásánu a Transoxanii a jejich porážka 

Núh b. Nasr vlád/léta. Když Núh zemřel, nastoupil jeho syn Mansúr a šel ve stopách otce. 
Po patnácti letech jeho vlády začali kazatelé v Chorásánu a Buchaře opět hlásat víru, sváděli lid 
ze správné cesty a vět.~ina lidije uposlechla, aby kvůli této viře zabili své otce a dědy. 

A za doby spravedlivého emira Mansúra byl vezírem Abú Alf Balamí/-15, vrchním velitelem 
C'h ' ' Al ' l-ló h 'd• s b ' /-ll h ' h 'd• 'b b l Lf ' B.. ·l-IB orasanu ptagzn . c a za a uqtagzn , vrc nzm a z1 em y JVlansur aJqara , 
správcem Ferghány Abú Jahjá b. A.~as. správcem Sepídžábu1

"'
9 velitel Hosejn, správcem Čáče 

Esmáí/ 150
, správcem Túsu Abú Mansúr Abdorrazzáq151 a správcem Gorgánu Vošmgir. A emirové, 

pobývající u dvora byli tito: ?, Nasr Malek. Hasan Malek, Abú Saíd Malek, Hejdar éogháni152
• 

Abó 'l-Abbás Džarráh153
, Rektuzun. Chomartagín a dalH Z těchto všech emírů se Mansúr 

Bájqará, Abú Saíd !vfalek, Abó 'l-Abbás Džarráh, Chomartagín, Tekinek, Abú Abdolláh 
Džejhání15

"' a Džafar potají stali bátinovcí. A kazatelé těchto dvou skupin byli dva: jedním byl 
Abó '1-Fazl Rangraz Bardídží a druhým muž s jedním okem jménem Atiq155

. 

A tuto skupinu tvořili ti, kteří měli co dočiněni s prací u dvora, v paláci a divánu, v jejich 
rukou byla řešeni a rozhodnutí o říši. av.iiak sk1ytě předávali moc souvěrcům. S cílem zmocnit se 
všech míst ve .správě. jmenovali co nejvíce svých lidi. V dívánu a mimo díván se vzájemně 
podporovali a pomáhali si. A ocitl-li se jeden z nich v nesnázích, všichni se vzepřeli a dostali ho 
ven z potíží, den ode dne sílili a zvyšoval se počet jejich stoupencu. A at' byl kdokoliv z nich 
v Chorásánu nebo Transoxanii, byli domluveni a otevřeně vyzývali k vzájemné podpoře a jejich 

144 Hamdán- zvaný Qarmat. zakladatel qarmatovského hnutí. 
145 Abú Alí Balamí (z. 993) slavný vezír Sámánovce Abdolmaleka (954- 961 ), syn Abó"l-Fazla Balamího, literáta 
a vezíra Sámánovce Nasra (914- 943 ). Pod jeho patronací byl pořízen perský překlad Tabarího spisů Tqfsír-e Tabarí 
a Tárích-e Tabarí. 
146 Alptagín (z. 963) zakladatel ghaznovského státu. Původně byl gholámem Sámánovců, potom se stal hádžebem 
Sámánovce Abdolmaleka (954 ~·· 961) a v roce 960 velitelem vojska v Chorásánu a správcem '\Jejšábúru. K vůli 
rozporům se Sámánovcem Mansúrem (961 976) byl sesazen a odešel do Balchu a v roce 962 porazil sámánovské 
vojsko a dobyl Ghaznu, kde založil ghaznovský stát. Po jeho smrti přešla vláda na jeho syna Esháqa. 
147 Sabuqtagín (z. 997)- zakladatel ghaznovské dynastie. 
148 Mansúr Bájqará bátinovec za vlády Sámánovce Mansúra bne Núh. 
140 Sepídžáb starobylé město v Transoxanii. 
150 Esmáíl- správce Čáče za vlády Sámánovce Mansúra 
151 Abú Mansúr Abdorrazzáq (z. 961) slavný emír sámánovské doby. Svůj původ odvozuje od íránských šáhů 
předislámské doby. V roce 960 se stal velitelem vojska Chorásánu, poté byl vystřídán Alptagínem a odebral se do 
Túsu. Po smrti Sámánovce Abdolmaleka (z. 961) byl opět jmenován velitelem Chorásánu a Alptagín uprchl do 
Balchu a pak do Ghaznín. 
152 Hej dar Čoghání emír na dvoře Sámánovce Mansúra. 
153 

Abó'I-Abbás Džarráh emír na dvoře Sámánovce Mansúra bne Núh (997- 999), stoupenec bátinovců. 
154 

Abú Abdolláh Džejhání (z. 918) vezír Sámánovce Nasra bne Ahmad (914- 943). 
155 Atíq bátinovský agitátor z doby Sámánovce Mansúra. 
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učení se šířilo. Lidé z odlehlých míst si mysleli, že všichni obyvatelé hlavního města se stali 
bátinovci. Abú Mansúr Abdorrazzáq přijal opět bátinovskou víru. 

Bátinovci z hlavního města poslali mužúm z Ferghány, Chadžandu 156 a Kášánu, oděným 
do bílé látky dopis s výzvou: "Povstaňte. neboť naše jednání je i vaším, v zásadě naše dvě 
skupiny jsou totožné. Chceme opět povstat a jsme odhodláni sesadit vladaře. semknout se a 
zmocnit se v!;ech území ve směru od Amudm:ji. Nyní říme do Chorásánu. ·· Pak se shromáždili. 
dohodli se se synem Afansúra Bajqará a u vladaře pomluvili vezíra Abú Alího Balamího a emíra 
Bek Tuzuna157

• neboť oba dva byli muslimové a patřili ke služebníkúm Bek Tuzuna. 
Poté lVfansúr přikázal oba dva uvrhnout do staré pevnosti a spoutat je. Státní záležitosti 

utrpěly těžkou ujmu. Když Alptagín viděl. že vět.~ina velmožů, dvořanú a obyvatel hlavního města 
přijala qarmatovskou víru a že ti dva- muslimové a lidé usilující o dobro vladm~e byli na jejich 
popud uvězněni, vytáhl z Nejšábúru, dorazil do Bucháry a obeznámil tam sultána o poměrech a 
jejich úmyslech. Potom správce Túsu Abú Mansúr Abdorrazzáq. který měl velké vojsko v plné 
zbroji a byl velmi statečný a silný, se vydal na cestu, zkřížil cestu Alptagínovi. aby se nemohl 
dostat ke dvoru a aby se s ním mohl utkat v b(~ji. Alptagfn se o tom dozvěděl. změnil směr cesty. 
vydal se na Šírvarze. došel ke břehu Amuda~ji a usadil se tam. Abú Mansúr Abdorrázzáq se 
vrátil, poslal Mansúrovi Bajqará a jeho druhúm dopis s obsahem: .. Alptagín přišel, aby zmařil 
vaše činění." Dohodli se a vladaři předložili následujícf: .. Alptagín se vzbouřil proti tobě. 

kdykoliv jsi ho povolal, nikdy nepřišel ke dvoru. A teď se proti tobě vzepřel. přišel ke břehu 
Amudarji, aby ji přešel, aniž bys ho předvolal ... Vladař vypravil proti němu Bek Arslána 
Hamídího a Hosana Maleka s vojskem, vyslali lodě. aby nemohl přejít. 

Když Alptagín viděl, že nemůže přejít. napsal dopis, vysvětlil důvod svého příchodu a 
dodal: .. Většina tvých ve/moHl, dvořanů a úředníků dívánu přijala qarmatovskou viru. významní 
i nevýznamní lidé se obrátili na tuto víru a hodlají povstat. A v celé říši byli dva muslimové, kteří 
usilovali o tvé dobro, a kvůli jejich pomluvám byli uvězněni. Při.~el jsem. abych zmařil jejich 
záměry. A protože jsi nenaslouchal mým slovům a poslouchal jsi řeči qarmatovců, zítra zúčtuješ. 
Obeznámil jsem vladaře a vydal se do Balchu. " Jeden dopis napsal vrchnímu soudci Bucháry a 
duchovním: "Qarmatovci páchají násilí. vzpírají se a vladař je bezmocn.v. Napsaljsem mu dopis 
a vy poraďte. aby víra a vladař zůstali. " Vydal se do Balchu a me:::itím dopisy došly. 

Vrchní soudce Abú Ahmad a imánové z Bucháry se o tom dozvěděli. nic v tu chvíli 
nepodnikli, neboť většina z nich patřila k velmožúm. Odpověděli: .. Je možné. že vladař o nich 
neslyšel, oni ovládají území, mají vojsko a stali se nas~imi nepřáteli. " 

Potom přišel vrchní soudce Abú Ahmad do paláce a vyžádal si sly.~ení. Vladař si ho 
nechal předvolat a sám se s nim posadil. Vrchní soudce pravil: ,. Chci slyšet rady duchovních. 
Tvůj otec emír Hamíd vždy sedával s duchovními a nic neučinil bez jejích rady. A tak všechny 
nerovnosti se srovnaly. Věz, že ty málo vysedáváš s učenci. v.~e. co tvz!j otec napřímil. jsi 
pokřivil. " Předložil vladaři dopis od Alptagína, ukázal mu i daMí psaní od imánú v témž smyslu. 
aby vladař věděl. že nemluví jen za sebe. Poradil mu a řekl mu tak. aby ho probudil. Druhého 
dne se soudci doneslo. že bíle odění z Ferghány povstali a všechny muslimy. které objevili. pobili. 
Dalšího dne přišla z Chorásánu zpráva, že v Táleqánu a na úpatí hor kolem Táleqánu hlásají 
qarmatovci víru ismáílije. páchají zlo a vraždí. Poté nabídl :,pravedlivý emír Mansúr soudci Abú 
Ahmadovifímkci vezíra. Nepřijal jí s odůvodněním: "Stanu-li se vezírem. kdo bude radit vladaři 
bez postraních úmyslú. A lidé s takovými úm_vsly budou říkat. že soudce udělal toto vše proto. aby 
se stal vezírem a ne kvzlli víře a vladařovi. " 

156 
Chadžand starobylé město ve ferghánském údolí na území dnešního Tádžíkístánu. 

157 
Bek Tuzun- velitel chorásánského vojska a hádžeb Sámánovce Mansúra bne Núh (997 999). 
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To se vladaři zalibilo. Praví!.· "Koho nám navrhneš za vezíra?'' Odvětil: ,. Vládce má 
vezíra, muslima a vhodného." Zeptal se: .. A kde?" - "Ve staré pevnosti." odpověděl. Mansúr 
poručil, aby Abú A lího Balamího a Bek Tuzuna přivedli z vězení a se vši slávou je uvedli do 
funkce. 

DaMiho dne se se.W v klidu vladař. vezír, soudce a Bek Tuzun. vladař se seznámil se 
situací a shodli se na tom. že nejprve musejí skoncovat s bátinovci z Ferghány a Soghdu158

, 

kte1ým říkají lidé odění do bílého, patři ke qarmatovcum z Táleqánu a chtějí se spojit s Abú 
Mansúrem Abdorrazzáqem a potom s velmoži a dvořany. 

Dal.~iho dne přišli k ve::irovi do města učenci se stížnostmi od služebníku a žádali po něm, 
aby uvědomil vladaře o tom, že povstali qarmatovci. Avšak Abú Ali se velmi opozdil, aby učenci 
řekli: ,.Není-li spojencem qarmatovcu. neopozdi se. Potom Abú Alí hovořil otevřeně se sultánem. 
Přikázal, aby zfórmovali skupinu a připravili zástupce qarmatovců. Učenci se připravili. 
rozmlouvali spolu a shodli se na tom. že z příkazů šaríy a islámu vyplývá povinnost se jim 
postavit. 

DalšÍho dne vytvořil Abú Alí Balami skupinu v sultánově paláci, povolal soudce hlavního 
města Abú Ahmada Marghazího 159

• imámy a velmože. Vudcové qarmatovcu poslali za sebe své 
mluvčí. Viděli. že panují mezi nimi náboiensko- právní rozpory. Jednookému Atíqovi vysázeli sto 
ran bičem a poslali ho do Chórézmu, kde zemřel ve vězení. Rovněž Abó 'l-Fazl Rangraz dostal sto 
ran bičem a spolu s jeho věrnými a syny ho poslali do k Amudarji, aby tam zemřel. Bek Tuzuna a 
vakíla Fársu a Chúzestánu Abó 'l-Qásema poslali s vojskem do Táleqánu. Kromě těch. které 
zabili, byli nuceni zajmout čtyři sta významných muiu, vybrali šedesát tisíc dinárů a sto tisíc 
dirhamů a poslali je do státní pokladny. Podle rozkazu vypravili soudce z Fársu a Chúzestánu a 
přivedli je do hlavního města. Některé oběsili, jiné uvrhli do vězení, kde zemřeli. Když splnili své 
úkoly v Táleqánu, poslali Esháqa Balchího160 a Bek Arslána161 do Ferghány a vypravili k nim 
znalce práva Abú Mohammada. aby je vyučoval .~arie. Po vítězné bitvě vtáhli Esháq Balchí a 
Bekarslán do Ferghány s vojskem a zúčtovali s qarmatovci. Některé pobili, jiné ztrestali a ostatní 
byli přinuceni za svoji nevědomost činit pokání. Nabidli jim islám a oni přt;ali a navrátili se 
k této viře. Vojsko se vrátilo s velkou kořisti do Bucháry. Otázali se Abú Mohammada: "Jakéje 
učení qarmátovců?" Odvětil: .. Neskrývaji radosti a ničeho nelitují. Když se muž ožení. věWna 
žen již před manželem poznala jiného muže. Piti vina je dovolené, páchají zločiny, souloží 
s matkou, sestrou a dcerou. Odmítají modlitbu, půst, náboženskou daň, pouť do Meky a boj za 
šířeni viry. " 

Když vyřídili důležité úkoly, spravedlivý emír Mansúr, vezír Bek Tuzun a soudce, zkrátka 
všichni čtyři. se tajně poradili o tom, jak se zbaví dvořanu, úřednikli dívánu a velmožu, kteří 

přijali qarmatovskou viru. a jak zničí Abú Mansúra Abdorrazzáqa. Radili se, jak očistí Chorásán, 
Irák a Transoxanii od qarmatovdt. Dozvěděli se, že Alptagín uprchl z Chorásánu a usadil se 
v Ghaznín. A nyní není v Chorásánu nikoho silněJšího než emíra Túsu Abú Mansúra 
Abdorrazzáqa. Nejprve je třeba očistit od qarmatovců hlavní město, v němž sídli vladař. a potom 
je třeba se zabývat Abú Mansúrem a ostatními místy. 

158 Soghd oblast mezi Amudarjou a Syrdarjou obývaná od achaimenovské dovy íránskými Soghdy. 
15

Q Abú Ahmad Marghazí- soudce u dvora Sámánovce Mansúra (961 -- 976), současník sámánovského vezíra Abú 
Alího Mohammada Balamího 
160 Esháq Balchí- velitel vojska Sámánovce Mansúra a účastník tažení Bek Arslána do Ferghány proti bátinovcům. 
lbi Bek Arslán- vojevůdce Sámánovce Mansúra 
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Jmenovali Náseroddoulu Abó '1-mohsen Simdžúra162 velitelem Chorásánu a povolali ho 
s kompletní chorásánskou armádou ke dvoru. Když dorazil do hlavního města. každého 
qarmatovce ze dvora velmože a úředníky- všechny pozatýkal. zabavil jim majetek a zabil je. 
Potom vyslali Abó 'l-Mohsen Simdžúra s chorásánskou armádou do boje proti Abú Ivfansúru 
Abdorrazzáq. Napsali emírům z okolí dopisy a také Vošmgírovi, aby se vydal s vojskem 
z Gorgánu a připojil se k chorásánské armádě. lvfěl obkliéit Tús, zajmout Abú Mansúra a pobít 
každého qarmatovce, na kterého narazí. 

Když Abú Mansúr viděl, jak vojska obklíčila Tús, nemocen vyrazil na Gorgán. Vo.~mgir ho 
předstihl, došlo k boji, který trval od rána až do poledni modlitby, dokud nedošly zesláblému a 
nemocnému Abú Afansúrovi sily. Spadl z koně, položil hlavu vedle sluhy a naposledy vydechl. 
Jeho vojsko utrpělo porážku. Vošmgír nařídil. aby sebrali jeho hlavu. Do večerní modlitby táhli, 
zabíjeli a zabavovali. Získali veškerýjeho majetek a pokladnu. 

Potom Vošmgír poslal hlavu a pokladnu Abú Mansúrovi spolu se sto osmdesáti zajatci 
spravedlivému emírovi do hlavního města. Nakonec si Abó '1-Afohsen Simdžúr na jedné straně a 
Vošmgír a jeho syn Qábús na druhé straně rozdělili vládu nad provinciemi a pozabíjeli 
qarmatovce. A stalo se. že v celém Chorásánu a Transoxanii nezbyl jediný bátinovec. jejich vira 
vymizela a nikdo z nich se ne objevil. Bůh je vševědoucí. 
Bátinovské povstání Mohammada Barqaiho163 v Chúzestánu a Basře spolu s vqjskem černochů 

V roce 255 hidžry povstal Mohammad hne Barqaí Alavi v Ahvázu a po několik let klamal 
chúzestánské černochy a obyvatele Basry, hlásal víru a prorokova!. Povstal a c.~erno.~i se k němu 
přidali. Nejprve se zmocnil Ahvázu, potom Basry a nakonec celého Chúzestánu. Všichni černoši 
zabili své pány a zmocnili se jejich majetku. manželek a velitelů. Několikrát porazili vojsko 
chál(fy Motameda a vládli v Basře a Chúzestánu po čtrnáct let c.;tyři měsíce a šest dni. Nakonec 
b.vl iifohammad hne Barqai zajat a černochy pobili. Koncem měsíce safaru roku 270 hidžry 
odvezli Mohammada Barqaího do Baghdádu a popravili. Jeho uc.~eníje ve všech ohledech stejné 
jako učeni Mazdaka, Bábaka, Abú Zakarjá. chorramdinovců a qarmatovců 

Povstání Abú Saída Džannábího164 a jeho syna Abú Táhira na Bahrajnu a v Lahsá 

Za dnů Mutadidda povstal Abú Saíd b. Hasan b. Bahrám al-Džannábi na Bahrajnu a 
v Lahsá. ,5iřil mezi lidmi viru ismáílije. kterou nazýváme bátinovskou, svedl je z cesty a upevnil 
svoji věc. Když si získal moc, začal loupit na cestách a hlásal učeni o společném vlastnictví 
majetku. Po nějakou dobu se takto dělo. Jeden eunuch ho zabil. Potom přestali důvěřovat na 
Bahrajnu a v Lahsá eunuchům. 1"\fěl jednoho .syna. jmenoval se Abú Táher a nastoupil na místo 
svého otce. Nějakou dobu žil spořádaně a nechtěl znát nic o učeni ismáílije. Potom však nechal 
kohosi poslat ke zvěstovatelům a vyžádal si knihu. které říkají .. Výřečnost sedmého imáma. " 
Když si přečetl tuto knihu, stal se psem. Obrátil se ke všem na Bahrajnu a v Lahsá s výzvou: 

162 Símdžúr (z. 988) místodržící Kúhestánu a Chorásánu, významný velitel sámánovského vojska. Sámánovec Núh 
bne Mansúr (976 997) mu dal za ženu svoji dceru a propůjčil mu titul ,.Náseroddoule." V roce 981 byl sesazen a 
jeho místo zaujal jeho syn Abú Alí Símdžúr. 
'
63 Mohammad Barqaí ~ bátinovec, jenž v roce 815 povstal v Ahvázu a ovládl celý Chúzestán. Byl poražen a v roce 

829 zabit v Bagdádu. 
164 Abú Saíd Džannábí (z. 913) --vůdce qarmatovského hnutí a zakladatel qarmatovského státu na Bahrajnu. 
Pocházel z Džannábe (Ganáve) z Fársu, živil se jako prodavač mouky. Odešel nejprve do Basry hlásat qarmatovské 
učení a pak na Bahrajn. Povstal a porazil vojsko chalífy Mutadidda (892 902) a založil qarmatovský stát. Byl zabit 
sluhou fátimovského vojevůdce as-Saqlabího. 
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"Vezměte si zbraně. mám pro vás úkol." Blížila se doba pouti do Mekky. Kvůli ní se se.Ho mnoho 
lidí. S nimi vytáhl proti Mekce. Shromáždilo se velké množství poutníku. Rozkázal:" Taste meče a 
koho najdete, zabijte. Snažte se zabít co nejvíce Mekkáncu a okolních obyvatel. ·· Ti se nečekaně 
vrhli na lidi s meči a hodně jich zabili. Lidé utíkali do posvátného okrsku, zavřeli brány, rozvěsili 
před sebou verše z Koránu a recitovali je. Mekkánci se vyzbrojili a vrhli se do boje s Abú 
Táhirem. Když to Abú Táhir viděl. vypravil posla se vzkazem: "Příšlijsme na pouť a ne bojovat. 
V:v jste spáchali hřích, protože jste před námi zavřeli posvátný okrsek a zabili bezdzlvodně 
jednoho z nás, proto jsme se ozbrojili." Ta zpráva se rozšířila po světě, že Mekkánci sáhli ke 
zbraním a zabili poutníka. "Chceme vykonat pout: ale cesta je uzavřena a vy se zostuzujete. 
Nebraňte nám vykonat pout: .. 

Mekkánci uvěřili jeho slovům. Je možné, že se někteří z nich unáhlili a chopili se zbrani a 
jednoho zabili. Bylo dohodnuto a odpři'>áhnuto na obou stranách složit zbraně a nebojovat. 
Zbraně b_vly složen.v a vydali se obcházet Kabu. 

Abú Táhir, když uviděl. že se vojáci vzdálili, rozkázal sv_vm druhům: "Chopte se zbrani a 
zabijte každého, koho najdete uvnitř posvátného okrsku a mimo něj. Nepozorovaně se dostali do 
posvátného okrsku. vytasili meče a zabíjeli každého. kdo jim pN.5el do cesty. Ze strachu před meči 
se lidé vrhali do studni a utíkali na vrchol hory. Povstalci Abú Táhira vynesli z Kaby černý 
kámen, vylezli na střechu Kaby a zničili zlatý žlab, přičemž volali: " Váš Buh se odebral do nebes. 
nepotřebuje mít žádný příbytek na zemi. " Vtrhli do jeho příbytku a zničili ho. Potom sejmuli 
přehoz z Kaby a roztrhali ho a žertem říkali: .. A kdokoliv tam vstoupí. je v bezpečí'' 165 a "A 
zabezpečil je před strachem. "166

. Když jste vstupovali do posvátného okrsku, proč jste nám 
neodebrali naše meče? Kdybyste měli Boha, ochránil by vás před našimi meči. •· A jeJ}tě vedli 
podobné řeči. Odvlekli ženy a děti muslimů. pobili na dvacet tisíc mužů nepočitaje ty. kteří skočili 
do studen. Abú Táhir přikázal na ně naházet zabité, aby pod nimi zemřeli. Odvedli sto tisíc 
velbloudů, zlato, drahokamy a dináry. Když se vrátili do Lahsá, poslali z toho majetku dmy 
hlasatelům do všech koutů. A tuto událost postihla islám za vlády Muqtadira roku 317 hidžry. 

Potom poslali dmy do Maghribu Abú Saidovi. židovi, který byl jedním ze synu Abdulláha 
b. Majmún al-Qaddáh. Jmenuje se Ahmad. Abdolláh si vzal jeho matku za ženu, vychoval ho, 
využil pro věc, vzdělal ho, vyzdobil ho, ustanovil svým nástupcem, naučil ho prorokova! a předal 
mu svá znamení. Sám Abú Saíd se v_vdal do Maghribu a usadil se v Sidžilmáse167

. Jeho věc se 
stala silnou, mdem roz!;iřil své učeni mezi lidem a prohh5oval: "Já jsem mahdi a Alijovec." 
Nařídil vysoké daně, povolil pití vina a soulož s vlastni matkou. sestrou a dcerou. Nařídil 
proklínat }vfarvánovce a Abbásovce. Je to na dlouho. když vzpomeneme na krev. kterou neprávem 
prolil, na zlé zvyky. které zavedl. V kronikách pW, že ten, kdo vládne v Egyptě, patří k jeho 
potomkům. 

Abú Táher 168 a Abú Said nechali přivést do Lahsá rukopisy Koránu, Tóry, Evangelia a vše 
nahá=eli do pou.§tě řekli: "Tři osoby světa zkazily lid: pastýř, lékař a poháněč velbloudů. 
Poháněč velbloudů byl ale větší ničema než ostatní. " Povolil soulož se sestrou. matkou a dcerou. 
Rozbil černý kámen na dvě poloviny a každou polovinu položili po obou stranách záchodu. A 
když na něm seděl, opíral se jednou nohou o jednu polovinu a druhou nohou o druhou polovinu. 
Nařidil proklínat posly Boží. Pro Araby bylo těžké, když naNdil, aby souložili s matkou. Nfnozí 

165 Korán, 3:97 
166 Korán, I 06:4 
1
"

7 starobylé město v dnešním Maroku. 
168 Abú Táher- syn a následník Abú Saída Džannábího, za vlády chalífy Muqtadira (908- 932) zaútočil v době 
pouti na Mekku a ukradl z Kaby černý kámen. 
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Arabové snědli arzénový a sirný prášek, aby zemřeli a nemuseli souložit s matkou. Avšak 
obyvatelé Maghribu žili v nevědomosti a všechno toto přijímali. 

A znovu přepadli karavanu poutníků a většinu pobili. Když se však obyvatelé Chorásánu a 
Iráku vydali po souši i po moři proti nim, vylekali se. Vrátili (:erný kámen Muslimové se 
shromáždili ve kúfské mešitě a lidé věděli, že (;erný kámen je rozpůlen. Zvedli obě poloviny a 
spojili je železným hřebíkem, odnesli kámen do Mekky a uložili na své místo. 

Potom Abú Táher přivedl z Esfahánu do Lahsájednoho zoroastrovce a pověřil ho vládou. 
Poté, co si upevnil pozici, zabil sedm set velitelů a chtěl zabít Abú Táhira a jeho bratra. Abú 
Táhir se to dozvěděl a lstí ho zabil a opět se zmocnil vlády. A kdybych zmínil vl;echny nepravosti 
a zločiny, co ten pes spáchal islámu, nevešlo by se to do této knihy. Toto povstání trvalo do dob 
Rádího169

. Také Dejlamci se za vlády Rázího vzbouřili. 
Toto zmiňujeme, aby vladař světa - nech( Bůh nechá vě(:né trvání jeho říši - věděl. co 

odpadlíci způsobili islámu. Nesmí se věřit jejich slovúm a přísahám. Pokaždé, když se bátinovci 
objevili, jaké jen škody a zločiny způsobili muslimům a islámským zemím. co zla napáchali lidu a 
nepřátelství vůči islámu a vladaři. 

V této době povstal též Moqanna Marghazí v Transoxanii. Po.{:kodil šaríu. hlásal 
bátinovskou víru a od počátku se choval jako Abú Saíd Džannábi. Abú Saíd Marghebí a 
Mohammad Alaví Barqaí a jejich hlasatelé. 

Moqanna a Abú Saíd žili ve stejnou dobu. vzájemně se přátelili a dopisovali si. Moqanna 
zhotovil v Transoxanii talisman. Každou noc nechal z jedné hory v době. kdy vycházel měsíc, vyjít 
něco podobného měsíci, takže obyvatelé v okolí to viděli. Takto činil dlouhou dobu. Když 
obyvatele oné oblasti odvrátil od šaríy a islámu a poté, co zesílila jeho moc. prohlásil sebe 
Bohem. Mnoho krve bylo prolito a mnoho nepravostí napácháno. Věřící s ním dlouhé roky 
sváděli mnoho bitev. Zmíníme-li všechno to, vznikne dlouhé vyprávění. Zprávy o každém z těchto 
psů. které jsme připomněli, by daly na velkou knihu. 

Kdykoliv bátinovci povstali, měli nějaké jméno nebo titul. V každém městě a oblasti jim 
říkali jinak, ale vždy to mělo jeden význam. V Halabu a Egyptě jim říkají ismáílovci, v Qomu, 
Kášánu, Tabarestánu a Sabzeváru sabíovci (sedmíci), v Baghdádu, Transoxanii a Ghaznínu 
qarmatovci, v Kúfě mubárakovci, v Basře rávandijovci a barqa(jovci, v Reji chalafijovci, 
v Gorgánu muhammarovci, v Sýrii mubajjadovci, v Maghribu saídovci. v Lahsá a na Bahrajnu 
džannábijovci a v Esfahánu bátinovci. Oni sami se nazývají talím(jovci. Jejich záměrem je zničit 
islám, svést lid na scestí a uvrhnout ho do bludu. 170 

Všechna Nezámolmolkova hodnocení šíitského islámu jsou vesměs velmi záporná a 
odmítavá. Je třeba si všimnout jednoho z rysů jeho výkladu o šíe. Nezámolmolk ji přirovnává k 
mazdakovskému hnutí v sásánovském Íránu, které se vytvořilo v rámci zoroastrismu, a považuje 
mazdakismus jako paralelu k šíitskému islámu. 

Za vlády krále Kaváda I. (Qobád 1.) (488- 531) vystoupil hlasatel společenských reforem 
Mazdak. Hlásal, že původem zla jsou společenské řády, vyvolávající bídu a závist. Ženy by měly 
být společné, aby se odstranila žárlivost. Mazdak si naklonil samotného panovníka, který vydal 
výnos, že žena smí být zapůjčena na stanovenou dobu chudému souvěrci, pokud o ni požádá. 
Mazdak dále prosazoval myšlenku, aby se chudým lidem dostávalo péče od majetných. Jakmile 
se toto hnutí rozšířilo mezi lidem, vyvolalo vzpouru proti bohatým a zvrhlo se v rabování 
majetku a násilnictví. Povstání potlačil syn Kaváda L Chosrou I. Anúšíraván, který stanul na 

169 Ar-Rádí billáh- dvacátý abbásovský chalífa, 934- 940. 
170 Sijásat-náme, s. 252 - 278 
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trůně po otcově smrti. Za jeho vlády (531 -579) dosáhla sásánovská říše vrcholu své slávy. 
Obnovil v zemi pořádek a provedl několik administrativních reforem. 171 

To je jeden z dalších příkladů Nezámolmolkova staroíránského myšlení. Mazdakovskému 
hnutí se podrobně věnuje ve 44. kapitole nazvané O •ystoupeni Afazdakově a rozličnosti jeho 
učeni a o tom, jak ho a jeho stoupence Núširaván Adel porazil. Mazdakovské hnutí je hodnoceno 
v pohledu Nezámolmolka rovněž záporně. V tomto výkladu se snažil najít paralelu mezi 
novotářskými a podle něho kacířskými hnutími v rámci náboženských systémů - zoroastrismu a 
islámu. 

Kapitola č{vřicátá čtvrtá: O Mazdakově povstání, jeho víře a o tom, jak ho Anúšíraván 
Spravedliv_v zničil 

Prvním. kdo přinesl na svět plané učení byl muž, který se objevil v perské zemí. nazývali 
ho mágem mágů a jmenoval se Mazdak b. Bámdádán. Zachtělo se mu za časů krále Qobáda 
b.Pírúz. otce AnúHravána Spravedlivého, po.~kodit viru zoroastrovců a rozšířil ve světě cestu zla. 
A tak se stalo. Tento lvfazdak se dobře vyznal ve hvězdách a podle pohybu hvězd udělal takovouto 
věštbu, že v této době se musí objevit muž a přinést takovou viru, která zničí víru zoroastrovců, 
židli, křesťanů a modloslužebniků. Zázraky a silou bude hlásat svoji viru mezi lidem; jeho vira 
prý ztístane až do dne zmrtv:vchvstáni. Zrodila se v něm taková tužba, že by mohl být tím pravým. 

Začal přemý.~let o tom. jak získat na svoji stranu lidi, hlásat nové učeni. Rozhlédl se a 
viděl, jaké úctě se těší pN sezeních vladaře a u v.5ech velmožů. Nikdo nikdy nesZv.~el od někoho nic 
nemožného, až do té doby, než začal vznášet nároky na proroctví. Tehdy přikázal svým sluhům, 
aby vykopali na utajeném místě podzemní chodbu, postupně probourali zemi tak, aby konečný 
otvor vyvěral uprostřed chrámu. Potom prohlásil sebe za proroka a to odůvodnil takto: ., Byl jsem 
poslán, abych obnovil učení Zarathu.5try. Lidé zapomněli smysl Zand-Avesty172

, neplní příkazy 
tak, jak naNdil Zarathuštra. Když dítky Izraele neplnili v někte1ých dobách příkazy, které jim 
Mojžíš přinesl od Boha a vtiskl do Tóry, seslal Bůh Proroka, aby podle Tóry odstranilnepravosti 
dítek Izraele, obnovil úctu v Tóru a navrátil lid zpět na správnou cestu. lvyní j.•;em byl vyslán já, 
abych napravil zoroastrovskou viru a vráti/lidi na správnou cestu. " 

O těchto jeho slovech se dozvěděl král Qobád. Na druhý den svolal velmože a mágy, začal 
řešit stížnosti a pPedvolal také Mazdaka. P1~ede v/;ím se ho zeptal: ., Ty si nárokujd proroctví?" 
"Ano ... odpověděl Mazdak. .. Kvůli tomu jsem pNšel, neboť učeni Zarathuštry je zcela pokažené. 
Mnohé pochybnosti j:wu v něm zjevné a já je v.fechny opravím. Pravý mysl Zand-Avesty 
nespočívá v tom, jakje vykládán. Já opět ukáži jej i pravý smysl. " 

Qobád se zeptal: .. V (~em spočívá tvé zázračné znamení? - ,. V tom, že donutím mluvit 
oheň. modlitební směr a modlitební v.vklenek. Prosil jsem Boha, aby poručil ohni a ten, ať vydá 
svědectví o mém proroctví tak. že ho usly.5i král a jeho velmožové. " V tom král zvolal: 
,. Velmožové a mágové íránské země, co tomu Nkáte? "- Mágové odpověděli: "Je zřejmé, že nás 
zve k na.5i viPe a k na.fi knize. Neprotiřečí Zarathzdtrovi. Zand-Avesta obsahuje slova. která nesou 
deset významů a kaidý mág a mudrc má na každé z nich dvacet výkladú a vy.~;·větlení. Je možné, že 
Mazdak na každé toto slovo přinese lepší výklad a krásnější •ysvětleni, ale to, co nyní Nká, že 
donutí promluvit oheň. kterému se klaníme. toje zázrak. To není v silách žádné lidské bytosti. To 
ví krá/lépe. " 

171 Miloš Bič, PN řekách babylónsk)!ch, Praha 1990, s. 107 
172 Zand-Avesta ~·překlad a výklad Avesty do jazyka pahlaví. 
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Král řekl Mazdakovi: .,Donutíš-li hovořit oheň, usvědčím tě, že jsi prorok." ,.Ať král 
stanoví čas, kdy spolu s mágy a velmoži přijde do chrámu ohně. aby Vznešen)~' Bůh po mé 
modlitbě donutil promluvit oheň. A chce-li král, múže se tak stát dnes nebo dokonce ještě v tuto 
hodinu. " Král odpověděl: "Stanovme tedy. že zítra všichni !-.polečně přijdeme do chrámu ohně. 
Druhý den poslal Mazdak k tomu otvoru jednoho sluhu a pravil: .. Pokaždé, když budu volat 
silným hlasem Boha, přistup k té podzemní chodbě a zvolej, že blaho po::em.\'(anů spočívá v tom, 
že budou následovat Mazdakova slova, tehdy se jim dostane .\'těst i na tomto i onom světě." 

Qobád. velmožové a mágové přWi do chrámu ohně. Qobád zavolal Mazdaka. Ten přišel, 
postavil se vedle ohně a vzýval Boha a velebil Zarathuštru. Potom zmlkl. V tu chvíli vzešel ze 
středu ohně hlas, který zopakoval zmíněnou větu tak. že král a velmožové ji uslyšeli. Všichni byli 
udiveni. Qobád se ve svém srdci rozhodl uvěřit v A1azdaka. Potom se vrátili z chrámu ohně. 

Po této události se každ_v den Qobád sbližoval s Afazdakem, až v něho uvěřil. Pro 
lvfazdaka nechal umístnit během audienci zlaté, drahokamy ozdobené křeslo. '"'ýše než svůj trůn. 
Při audienci seděl Qobád na trůnu a Afazdak seděl nad nim v tomto křesle, a tak byl Mazdak čím 
dál tím ry.5e než Qobád. Lidé přestupovali na Mazdakovo učeni, někteří z vlastnfho popudu a 
horlivosti, jiní s ohledem na krále přicházeli do hlavního města z provincií a přestupovali na tuto 
viru. Vojáci projevovali malou náklonnost. ale nic neříkali kvůli úctě, kterou chovali k vladaři. 
Z mágů ani jeden nepřijall11azdakovu víru. Prohlašovali: ., Uvidíme, co vyjde ze Zand-Avesty?" 

Když Mazdak viděl, že vladař př[jaljeho víru a také lidé ze vzdálených i blízkých oblastí, 
shromáždil majetek ,~ka: "Majetek je dar. který je společným vlastnictvím lidi. neboť všichni jsou 
služebnici Vř;emohoucího Boha a dítky Adama. To, co potřebuji, utratí ze společného majetku, 
aby nikdo nepočítal útrapy a žebrotu a všichni si byli rovni. •· 

Když Qobád povolil, aby souvěrci rozdělili majetek, Mazdak pokračoval: .. Vaše ženy jsou 
vaším společným vlastnictvím. Také ženy musíte považovat za společný mqjetek. Tímto způsobem 
nezůstane nikdo bez podílu na slastech a požitcích tohoto světa a dvde tužeb a přáni byly 
otevřeny pro všechn_v. Více lidi, především ti prosti. začali přijímat Mazdakovo učeni z důvodu 
společného vlastnictví majetku a žen. A byl ustanoven tento zvyk. Jestliže nějaký muž přivedl do 
svého domu dvacet mužů. hostil je chlebem. masem, vínem, sladkostmi, vyhrával hudbu a 
nakonec všeho se všichni jeden po druhém spojili s jeho ženou a loto nepovažovali za hřích. 

Nakonec poslal Anúširaván k mágům jednu osobu se vzkazem: "Proč jste ohledně 
Afazdaka tak tiší a nemluvni. Skoro žádný z vás o něm nepromluvi žádné slovo a neporadite 
mému otci. Copak je to za poměry, které teď zavládly a všichni jsou podvedeni tímto lhářem?! 
Tento pes nhH majetek lidi a zostuzuje manželky mužů. Řeknete mu tedy. jakým právem to činíš. 
kdo ti to nařídil? Budete-li i nadále mlčet. va.ř;e majetky a ženy budou ty tam. V.\:echno bude pryč. 
Potom říše a vláda našeho rodu zanikne. Musíte jít všichni k mému otci vyložit mu situaci a dát 
mu radu. Pust'te se s Mazdakem do debaty a uvidíte. jaké důkazy předlo::í. Obrátil se také na 
významné lidi a velmože s poselstvím: Zhoubná zběsilost přemohla mého otce. Nerozlišuje mezi 
svou zkázou a svým dobrem. Zamyslete se nad jeho vyléčením. Ať nenaslouchá Mazdakov;vm 
řečem a nejedná podle jeho slov. Sami, na rozdíl od něho, se nepoddávejte klamu. neboť lvfazdak 
nestojí na cestě pravdy, ale lži. A lež se dlouho neudrží a zítra vám nepřinese užitek. .. 

Velmoži se povzbudili těmito slovy Anúšíravána a p1~estože se někteří z nich chystali 
přijmout Mazdakovu viru, díky Anúširavánovi od toho ustoupili a nepřijali ji . .. Uvidíme, kam až 
1\1azdak zajde a proč Anúšíraván vede takové řeči. "zvolali. V této době měl Anzi.{:íraván osmnáct 
let. 

A tak se velmoži a mágové shromáždili, vydali se ke Qobádovi a řekli: .,Nečetli jsme 
dodnes ani vjednom .~pise z dávných dob a nesly.§eli jsme od žádn.vch proroků. kteří působili 
v Sýrii to. co nám hlásá a nařizuje ll1azdak . Zdá se nám, že je to naprosto ne podložené . .. Qobád 
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odvětil: "Promluvte si s Mazdakem, co vám na to odpoví. " Pozval Mazdaka a zeptal se ho: 
., Odkud bereš podklady k tomu. co hlásáš a činíš? - Mazdak na to: "Takto přikazuje Zarathuštra. 
Tak je tomu v Zand-Avestě a lidé si ji nedokáží vyložit. Jestliže mi nevěříte, zeptejte se ohně. 
Druhého dne se znovu vydali do chrámu ohně, zeptali se ohně a z jeho středu zazněl hlas: ., To, 
co hlásá Mazdak. je správné, nikoliv to, co ":V Nkáte . .. Již podruhé se mágové vrátili zahanbeni. 
Další den se vydali k Anú.5íravánovi a vyložili mu podstatu věci. Anúširáván řekl: "Tento Mazdak 
je přesvědčen o tom, že jeho učení je plně v souladu s učením Zarathuštry až na společné 
vlastnictví majetku a žen. " 

Uplynul rok od této události a jednoho dne se mezi Qobádem a Mazdakem odehrál tento 
rozhovor. Qobád prohlásil: "Obrátili se lidé s nadšením na tuto víru? .. Mazdak odpověděl: 
.. Obrátili by se na ni najednou, kdyby Anúšíráván neodporoval a přijal tuto víru. " .. Cožpak on 
nevyznává tvoji víru? .. - ,. Ne . .. - Qodáb přikázal: ., Přiveďte Anúšíravána co nejrychleji. " Přišel 
a Qobád se ho zeptal: ., Mé srdce, ty jsi nepřijal Mazdakovu víru?·· .,Sláva Bohu, že ne." - .. A 
prof.~ ? .. - .. Protože to, co hlásá je lež. Je to podvodník. ·· - ., Jaký je to podvodník, když donutil 
promluvit oheň. " - .. Existují čtyři základní podstaty: voda, oheň, země a vítr. Přikaž mu, aby 
donutil mluvit oheň a také vodu, vítr a zemi. Tehdy v něho uvěřím. " Qodáb řekl: ., Vše, co hlásá 
je v souladu s výkladem Zand-Avesty . .. Anúšíraván odvětil: " Zand-Avesta nepřikazuje, aby 
majetek a ženy byly ve společném vlastnictví . Od dob Zarathuštry až po dnešek nikdo z mudrců 
neměl tako~ýto výklad. Víra předepiszlje chránit majetek a harém. Když tyto dvě věci jsou 
dovoleny, jaký je pak rozdíl mezi člověkem a zvířetem. Vždyť tento způsob jednáni a chováni 
přísluší skotu. Je si roven v pastvě i páření, ne v.~ak člověku, který má rozum. ·· Qodáb se ho 
zeptal: "Proč odporuje.~ svému otci?" - ,.Naučil jsem se to od tebe. i když to nikdy nebylo 
zvykem . .. - ,. Když vidím, jak se staví.~ proti svému otci, také se ti postavím. Zřekni se toho a já 
zřeknu onoho." 

Rozhovor mezi Qodábem, AnúHravánem a Mazdakem se vyostřil a Anú.~iravánovi řekli: 
"Jdi a přines důkaz, který zavrhuje toto učeni. popirá A4azdakova slova nebo přiveď někoho, 
jehož dúkaz by byl silněf~i a pravdivější než Mazdakův. Nesplní.~-li to, dám tě potrestat, aby si 
ostatní z toho vzali ponaučeni. " Anúšíraván poprosil: "Dejte mi čtyřicet dni času, abych mohl 
přinést důkaz anebo přivést někoho. kdo dá Mazdakovi odpověď. " - .. Dobře. dáme ti čas. ·· Na 
tom všem se dohodli. 

Když se Anú/;íraván vrátil od otce. vypravil týž den svého posla do Fársu do města Goval 
kjednomu tamějšímu mágovi učenci a starci se vzkazem: .. Přijeď co nejrychleji. Stalo se to a 
ono mezi mnou, otcem a Mazdakem. " 

Uplynulo čtyřicet dni. Qobád připravil audienci, usedl na trůn a přišel Mazdak. Přiblížil 
se k trůnu a usadil se do křesla. Zavolali Anúšíravána. Mazda k pravil Qobádovi: "Zeptejte se ho, 
co rozhodl? .. Qodáb se Anúšíravána zeptal: "Jakou odpověď si přinesl? .. Anú.Š'iraván odpověděl: 
"Je.~tě o ní přemýšlim... Mazdak řekl: ., é'as na přemý.Š'leni již vypršel. Musí být potrestán ... 
Qodáb mlčel. Alazdak pokynul, aby se chopili Anúšíravána. 

Když se ho chtěli chopit, pevně se držel mkou portálu a zvolal k otci: "Proč takový spěch 
ve snaze mě zabit? Lhůta, kterou jsem dostal, jdtě neuplynula ... - "Jak to? .. zeptal se Qobád. -
.. ~Mluvil jsem o cef.vch čtyřiceti dnech. Tento den je můj, dokud neskončí. A tehdy poznáte. 
Velitelé a mágové začali křičet: "Mluv i pravdu. " Qodáb nařídil: "Pro dndek ho osvoboďte. " 
Stáhli se a osvobodili ho ze spárú Mazdako~ých. 

Když se Qobád zvedl z trůnu, mágové se rozešli a Mazdak se vrátil k sobě ... Anšúšíraván 
odešel do svého paláce. Sotva přišel do paláce, dorazil mág. kterého povolal z Fársu a seděl na 
spěšném velbloudovi. ProJel branami Anúširavánova paláce. vstoupil do něho a řekl sluhovi: 
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"Jdi a ohlas Anúšíravánovi, že dorazil mág z Fársu." Sluha se v klidu odebral k Anú.~íravánovi a 
sdělil mu to . 

Anúšíraván v radosti vyběhl ze svých komnat. objal mága a řekl mu: ,. Mágu, věz. že dnes 
se vrátím z Onoho světa. " Vyprávěl mu o situaci. Mág řekl: " Vubec ne bud' smutný. Vše je právě 
tak, jak jsi říkal. Ty máš pravdu a Mazda k lže. Spolu s tebou dám Mazdakovi odpověď a odvrátím 
Qobáda odjeho víry. ale zařiď to tak, abych se s králem sešel dříve. než se Mazdak dozví o mém 
příjezdu. "Anú!Hraván odpověděl: ,. To je jednoduché. " 

Po modlitbě se vydal Anúšíraván do paláce svého otce a poprosil o udělení audience. 
Když uviděl otce, vzdal mu hold a zeptal se ho: ., Můj mág př[jel z Fársu. aby dal odpověď 
Mazdakovi. ale nejprve by chtěl vidět krále, aby s ním mohl pohovořit. " Král1~ekl: ., To je možné. 
Přiveď ho. " 

Anúšíraván se vrátil a když se setmělo. odvedl mága ke svému otci. Mág vzdal Qobádovi 
hold a řekl mu: "Mazda k propadl bludu. Tento úkol mu nebyl svěřen. Dobře znám Mazdaka a 
rozsah jeho vědění. Sice se trochu vyzná ve hvězdářství. ale jeho tvrzení jsou mylná. V příští době 
se objeví muž, který si bude nárokovat právo na proroctví. přinese neobyčejnou knihu, ukáže 
podivuhodné zázraky, rozdělí měsíc na nebi na dvě poloviny. vyzve národy na cestu pravdy, 
přinese čistou víru, odstraní víru zoroastrovců a další víry. slíbí ráj a bude hrozit peklem. 
Majetek a rodinu posilní příkazy ze .~aríy. Osvobodí lidi od démonů. Zničí chrámy ohně a modly. 
Jeho víra se rozšíří po celém světě a bude trvat až do dne zmrtvýchvstání. Země a obloha vydají 
svědectví o jeho právu na proroctví. " 

Mazdak si přál stát se tímto mužem. Tento Prorok nebude Pedan. ale Mazdakje původem 
Peršan. Tento prorok zakáže lidem klanět se ohni, bude odmítat Zarathu.~tru. ale Mazdak je 
pokračovatelem Zarathuštry. Předepisuje klanět se ohni. Tento prorok nedopustí. aby se žena 
objímala s cizím mužem a byla společným majetkem. Přikáže. aby zloději byla useknuta ruka. ale 
Mazdak dal ženy do .společného vlastnictví. Tomuto prorokovi se dostane příkazů z nebes a slovo 
př[jde od Sorúše, ale Mazdak rozmlouvá s ohněm. Ten prorok přinese novou knihu. ale Mazdak 
vychází ze Zand-Avesty. Mazdakova věrnost nemá žádné podklady. Zítra ho před vladařem 
zahanbím, neboť prokáži jeho lež a to, že chce připravit tv4j rod o moc. zničit tvou pokladnu, 
postavit tě na úroveň nuzných. " Qobádovi se mágova slova zalíbila a potě.Wa ho. 

Druhého dne Qobád zahájil audience, přišel Mazdak, usedl do křesla a Anúšíraván stál 
před trůnem. Objevili se mágové a velmoži. Tehdy přišel i AnúHravánův mág a zeptal se 
Mazdaka: ,.Kdo se bude ptát jako první, ty nebo já?"- Mazdak odvětil: .. Já." Mág na to:,. Když 
se mě chceš ptát jako první. postav se tedy sem. kde stojím já." Mazdak se zastyděl a řekl: ,. Mě 
sem usadil král. Ptej se, abych ti mohl odpovídat." 

Mág se zeptal: ,.Dal jsi majetek do .společného vlastnictví . Cožpak mosty. města a 
dobročinná zařízení se nebudují kvůli onomu světu?" - ,. Ovšemže."- .. Je-li majetek společný a 
má-li se konat dobrodiní, komu se za to dostane na Onom světě odměny?" Mazdak neuměl 
odpovědět. Mezitím se mág zeptal: ,. C'í bude dítě. když se dvacet mužu spojí .s-jednou ženou a ona 
otěhotní a porodí?" Mazdak neodpověděl. Potom pokračoval: ., Ty jsi při.~el. abys zničil celé 
generace a jejich majetek. Věz. že král, který tu sedí na trůně je vladařem a synem krále Fírúze a 
zdědil moc po svém otci. A rovněž tak Fírúz zdědil moc po svém otci. Když se deset mužů spojí 
s královou manželkou a vzejde z toho syn, komu bude patřit. Královský rod bude znic-~en a stane-li 
se tak. nezůstane žádná stopa po říši. Je-li někdo chudý, nezbývá mu nic jiného. než aby pracoval 
pro bohatého. Přejde-li majetek do společného vlastnictví, zmizí ze světa vysoké a nízké postavení 
a zanikne říše. Ty jsi přišel s cílem zničit říši a rod perských králů. 

Mazdak nebyl schopen cokoliv říci a mlčel. Qobád řekl: ,. Odpověz mu. " Mazdak zvolal: 
"Odpovědí na to je, že teď přikážeš. aby mu srazili hlavu." Qodáb řekl: .. Nikomu nelze srazit 
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hlavu bez důvodu ... - "Zeptejme se tedy ohně a uvidíme. co přikáže, .. pokračoval Mazdak. "Vždyť 
já neřikám nic sám od sebe. " Ti. kteří měli obavy o Anúširavána, se zaradovali, neboť byl 
zachráněn před popravou. Mazda k zle pohlédl na Qobáda kvůli tomu, co nařídil . .. Zab(j mága. 
Zabij Anú.širavána!" On ho ale neuposlechl. Mazdak si pomyslel na to, že má hodně stoupenců 
mezi poddanými a vojáky. .Musím zabit nejprve Qobáda a potom Anúi'lfravána a ostatní své 
odpurce. Mezitím navrhl, aby zítra přišli do chrámu ohně, aby viděli, co oheň přikáže. 

Když nastala noc, povolal A1azdak k sobě dva své stoupence, obdaroval je zlatem a slíbil 
jim, že je uvede do hodnosti velitelů. Vyžádal si jejich přísahu, že před nikým nepromluví o tom, 
co jim teď řekne. Dal jim dva meče řka: .. Zítra, až Qodáb spolu s velmoži a mágy přijde do 
chrámu ohně a oheň poručí, aby byl popraven. oba dva rychle vytasíte meče a zabijete ho. Vždyť 
nikdo jiný kromě vás nevstoupí do chrámu ohně mečem. " Odpověděli: .. Tak provedeme." 

Druhého dne se velmoži a mágové shromáždili v chrámu ohně. Ph~el i Qobád. Mág 
pravil Anú.šíravánovi: ., Řekni, aby deset lidi z tvých blízkých tě doprovodili do chrámu ohně a 
pod fiaty si ukryli meče. Ten Mazdak kuje pikle. ·· Anúšíraván tak učinil a přišel do chrámu ohně. 
Pokaždé. když chce Mazdak jít do chrámu ohně, řekne svému souvěrci, co má říkat do otvoru 
v chodbě. V chrámě se o~jevil Mazdak a řekl mágovi: "Zeptej se ohně, ať s tebou promluví. " Ať 
se ptal mág ohně sebevíc, neodpovídal mu. 

Potom řekl Mazdak ohni: "Ohni, rozsuď nás. Potvrď moji pravdu." Ze středu ohně vy.~el 
hlas. Od včerej.~ka jsem zeslábl. Nejprve mi dejte srdce a játra Qobáda, abych mohl říci, co máte 
dělat. Mazda k je vá.š pn/vodce v cestě k věc~nému klidu na Onom světě. '' Mazdak zvolal: "Dejte 
ohni sílu . .. Ti dva muži vytasili meče a chystali se zaútočit na Qobáda. Mág řekl Anúšírávánovi: 
"Pomoz otci ... Těch deset mužů vytasilo meče, pm;tavili před ty dva a nedovolili jim zabit 
Qobáda. Mazdak pokračoval: .. Oheň mluvi podle Božích příkazů. Lidé se rozdělili na dva tábory. 
Jedni říkali: "Hoďme Qobáda do ohně živého či mrtvého." Druzí zase říkali: "Nechte nás o tom 
přemýšlet. " Nakonec se rozešli. Qobád pravil: "Cožpak jsem spáchal nějaký hřích, že si mě žádá 
oheň. Je lepši .•;hořet v ohni na tomto světě, než na onom světě . .. 

Podruhé se mág se.šel o samotě s Qobádem a tam mu vyprávěl o minulých mágech a 
vladařích. Dával mu příklady ze života každého z nich. Předkládal mu důkazy: "Mazdak ne ní 
prorok, ale nepřftel královského rodu. Vždyt' si přece nejprve troufl na Anúšíravána a když 
neuspěl. pokusil se o tvoji krev. Kdybych nepřijal opatření, dnes by tě zabil. Proč věříš. že hlas 
vychází z ohně? Udělám něco. abych odhalil tuto lest. Ukáži králi. zda mluví oheň nebo někdo 
jiný ... Mág zapůsobil na krále tak, že král zrozpaéitěl. Potom řekl králi: "Nepovažuj Anú.šíravána 
za dítě. Bude poroučet celému světu. Nepřehlížej to. co čini. Jestliže chcd, aby vláda zůstala ve 
vašem rodě, neodkrývej před Mazdakem žádné z tajemstvích svého srdce. '' 

Potom se obrátil mág na Anúšíravána: .. Je třeba získat jednoho z Mazdakových blízkých 
sluhů. Podplať ho, aby vysvětlil všechny věci a aby odvrátil pochyby ze srdce tvého otce. '' 

Anú.Hraván takového člověka našel. který se přátelil s jedním z Mazdakových sluhů a 
přivedl ho na osamělé mis to, položil před nim tisíc dinárů a řekl mu: "Na něco se tě zeptám. 
Řekneš-li mi pravdu, dám ti tisic dinárů. Jmenuji tě svým blizkým. Propůjčím ti vysokou hodnost. 
Neřekneš-li pravdu. srazím hlavu z tvého těla. " 

Ten člověk se polekal a zeptal se: "Řeknu-li ti pravdu, .splníš to, cos slíbil?" - "Vyplním 
mnohem vic." - "Nuže, odpovím ti.,._ "Řekni, jakou lest používá Mazdak, aby mohl promluvil 
s ohněm?" Muž odpověděl: "Jestliže ti to řeknu, uchováš to v tajemství? .. - "Ano." - ,.Nedaleko 
od chrámu ohně je kousek země obehnaný vysokou stěnou. Ve středu ohně je vyhlouben malý 
otvor. Mazdak tam pokaždé někoho pošle a říká mu: .. Při tiskni svá ústa k tomuto otvoru a mluv 
to a to. Každý, kdo uslyší, si myslí, že mluví oheň . .. 
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Anúšfraván se zaradoval ::: těchto slov a pochopil, že je to pravda. Vyplatil tomu člověku 
tisíc dinárů a když se setmělo, odvedl ho k otci. aby vysvětlil, jak se věci mají. Qobád se divil nad 
Mazdakovým podvodem a jeho drzostí. Zjeho srdce hned ~ymizely v.~echny jeho pochyby. 
Přikázal přivést mága, vzdal mu hold a vyprávěl mu to. Mág řekl: .. Říkal jsem vladaři. že tento 
Nověk je podvodník. " Qobád se zeptal: .. Teď je to jasné. Jak ho mám zničit?" .. Nesmf 
samozřejmě zjistit, že toho lituješ a že jsi přišel na jeho lest. U!'Jpořádej další sezení a já přede 
všemi s nim budu rozmlouvat, přestanu se hájit. vyznám se ze své bezmocnosti a vrátím se zpět do 
Fársu. Potom udělej to, o čem rozhodne Anúšíravám. aby bylo s touto záležitosti skoncováno." 

Za několik dni svolal Qobád velmože, mágy a přikázal. aby byli zajedno s mágem Fársu a 
rozmlouvali s Mazdakem a uznali jeho viru za lepši. Druhého dne se shromáždili. Mazdak usedl 
do křesla. Všichni rozmlouvali a mág z Fársu řekl: .. Jsem bezmocný proti tomu, co oheň 
hovořil." Mazdak odvětil: ., To pochází z Boži všemohoucnosti. Cožpak nevíš. že Mojžíš porazil 
draky dřevěnou holí, nechal vytrysknout :::jednoho kamene dvanáct pramenu a zvolal: Utopím 
faraóna s celým jeho vojskem a utopil je. Všemohoucí Bůh mu také podřídil zemi. když zvolal: 
Země, pohlť Qárún. A země ho pohltila. Ježi.~ oživoval mrtvé. To v.~e není v moci lidí, ale pochází 
to z moci Všemohoucího. Také mne poslal a podřídil mi oheň. A oheň říkal to. co hlásám. 
V opačném případě se na vás snese Boží trest a v.\:echny vás zahub i . .. 

Mág z Fársu povstal a řekl: .. Muži. který mluví jménem Boha a ohně a kterého oheň 
poslouchá, nebudu odpovídat. Nejsem toho schopen. Již více mu nebudu stát v cestě . Odjíždím a 
víc nemohu dělat." Odjel a vrátil se zpět do Fársu. Qobád odešel. Mazdak se vrátil do chrámu a 
potom sedm dni sloužil ohni. Lidé se rozešli do svých domovu. A ti, kteří př(jali jeho víru. se ještě 
vice v ni upevnili. 

Když nastala noc, nechal Qobád zavolat Anúširavána a řekl mu: .. Mág se vrátil a mě 
svěřil do tvých rukou, ne bot' ty jsi prý schopen skoncovat s touto vírou. Co nyní podnikneš?" 
Anú.\:iraván řekl: .. Jestliže vladař svěří služebníkovi tuto záležitost a nikomu jinému o tom nebue 
vyprávět kromě mně, přijmou se taková opatřeni. aby se skoncovalo ve světě s Mazdakem a 
mazdakovci. " Qobád odvětil: .. Nikomu jinému než tobéjsem o tomto tajemství neřeknu a nikdo 
se ode mne nedozví." Anúširaván pokračoval: .. Věz, že mág projevil navenek svoji bezmocnost a 
vrátil se do Fársu. Mazdak a mazdakovci mají velkou radost a jsou posilněni a rozhla.~uji: Vše, 
na co nynějška pomyslime. se uskutdni. Je snadné zabit Mazdaka, ale teď má mnoho stoupenců 
a když ho zabijeme. mazdakovci utečou a rozprchnou se po světě a budou hlásat viru me=i Udem. 
obsadí hory a budou útoat na nás a naši řW. Musíme vymyslet. aby ani jeden z nich neunikl 
našemu mec~i a aby všichni pomřeli. " 

Qobád řekl: .. V čem vidí.~ řešení?" Anúšíraván pokračoval: .. Musí se postupovat tak. že 
Aiazdak opustí chrám a půjde ke králi, král ho pový.~i a bude mu prokazovat větší vážnost. Potom 
o samotě mezi řeéi s nim prohodí následující: ., Od toho dne. co ten mág uznal svoji bezmocnost. 
je Anúširaván mnohem mirněj.H a uvažuje o tom. že přestoupí na tvoji viru a bude se kát za své 
výroky. Copak asi na to odpoví Mazda k?" 

Když v tom týdnu přišel Ma::dak ke Qobádovi. přivítal ho Qobád a prokazoval pokoru a 
vyprávěl mu o Anúširavánovi přesně tak. jak bylo uvedeno. Mazdak odvětil: " Většina lidi na 
něho upírá svůj pohled. poslouchá ho a Ndi se podle jeho chováni a promluv. Přestoupi-li na tuto 
víru, celý svět ji přijme. Já jsem se přimlouval u ohně a prosil Boha. aby jednoho dne i on přijal 
tuto viru. " Qobád mu řekl: "Ano. je mým nástupcem a poddaní a vojáci ho velmi miluji. Kdyby 
přestoupil na tuto víru, neměli by lidé žádnou výmluvu. Přijme-li Anú.Hraván tuto víru. slíbil 
jsem Bohu - stejně tak. jako když Goštá!'Jp zbudoval kvůli Zarathuštrovi zlaté obydlí na cypřiši. že 
pro tebe vztyčím kamenný maják na Tigridu a na něm zbuduji zlaté obydli. jasněj.fl než slunce." 
Mazdak odvětil: ,. Přesvědč ho a já se za něho pomodlím. Pevně věřím. že to Btih vyslyší. " 
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Když se setmělo a Qobád vyprávěl Anú.~íravánovi o všem, co předcházelo, Anúšíraván 
řekl: .. Za týden zavolej Mazdaka a sděl mu: Anúšíraván měl včera sen a polekal se. Časně zrána 
ke mně při.'iel a vyprávěl mi, že se mu zdálo. jak si ho žádá obrovský oheň a on hledal před ním 
skrýš. Někdo překrásný k němu přistoupil a AnúHraván se ho zeptal, co si od něho žádá tento 
oheň. Dostalo se mu odpovědi. že oheň je na něho rozhněván za to, že někoho obvinil ze lži. Na 
otázku odkud to vf, mu odpověděl, že Sorú.~ vf vše. Potom se probudil ze sna. Teď chce jít do 
chrámu ohně a zapálit mo.§us, aloe a ambru. Tři dny a noci chce sloužit ohni a velebit Boha. " 

Takhle to Qobád řekl a Anúširaván podle toho postupoval. Mazdak se rozplýval radosti. 
Týden po této události řekl Anúširaván svému otci, aby sdělil Mazdakovi: "AnúHraván mi 
povídal. že se přesvědčil o tom, že je to pravdivé učeni a že Mazdak je prorokem Božím a chce 
př!jmout jeho viru. Obává se v.~ak, že vět.~ina lidi odmitá tuto viru. Neni nutné, aby povstali proti 
nám a násilím zachvátili na.l:i říši. Též by chtěl vědět, jaký je počet stoupenců tohoto učení a coje 
to za lidi. Kdyby měli sílu a bylojich hodně, je to dobré, pokud jich není hodně, vyčká dne, až jich 
bude velké množství. Dá jim veškerou výstroj a zbraně. Tehdy vystoupíme veřejně s tímto učením 
a silou a mečem k němu přivedeme lid. Odpoví-li Mazdak, že je jich mnoho, popros ho, aby 
připravil spis se jmény v.~ech stoupenců, to proto, aby se vzchopil a neměl pochyby. Tehdy se 
dozvíme, kolik je mazdakovců a co je to za lidi, kteří př{jali jeho viru. " 

Qobád toto řekl Mazda kov i. lvfazdak měl radost a odpověděl: "Mnoho lidí přestoupilo na 
tuto víru." - .. Nuže zhotov spis a tak, jak jsem ti řekl, vypiš jejich jména, aby nezůstala jediná 
pochyba ... Tak Ma::dak učinil a přinesl Qobádovi ten spis. Qobád to spočítal a bylo v něm 
dvanáct tisíc lidi. Bylo to obyvatelé města. vesnice a vojáci. Qobád řekl: "Dnes večer povolám 
Anú.~iravána a předám mu tento spis. Na znamení toho. že př{jal tvé učeni, nechám ihned 
bubnovat tak hlasitě. abys jejich zvuk sly.l:el a věz, že Anúšíraván př{jal tvoji viru. " 

Jakmile Mazdak ode.§el a nastala noc, nechal Qobád zavolat Anúšíravána a ukázal mu ten 
spis a řekl mu o znamení, které smluvil s Mazdakem. Anú.~iraván odvětil: "Podařilo se nám to. 
Přikaž, ať bubnují a zítra, až uvidíš Mazdaka, řekni mu, že Anúširaván ho přijal a přestoupil na 
tuto viru, protože uviděl spis se jmény stoupenců. Kdyby jich bylo pět tisic. stačilo by to, ale nyní, 
když jejich počet čitá dvanáct tisíc lidi, neexistují žádné obavy, i kdyby se celý svět postavil proti 
nám. Musíme popřemý.š:let, co dále, a vladař, Mazdak a já budeme držet pohromadě. Po.l:li 
někoho a zavolej mě. " 

Když procházela noční stráž, uslyšel Mazdak hluk bubnů. Radosti zvolal: "Anú.Hraván 
přestoupil na moji viru. " Druhého dne pozval Qobád Alazdaka k sezení. Qobád usedl na trůn a 
sdělil Mazdakovi v.l:e, jak mu řekl AnúHraván. Mazdak měl radost. Po skončení sezení se Qobád 
a Mazdak odebrali na klidné místo a poslali pro Anú.Hravána. Anú.l:iráván při.l:el a přinesl 
s sebou četné zlaté předměty a vzácnosti a položil to před Mazdaka. Daroval mu diná1y a perly a 
prosil ho. aby mu prominul minulost. Přem.v.Heli o všem a nakonec se usnesli tak, jak Anú.~iraván 
navrhl svému otci: ,. Ty jsi vladař a Mazdak je prorok Boží. Mně propůjči funkci velitele nad 
všemi lidmi a učiním. aby na světě nezůstalo jediného člověka, kterým by nebyl poslu.\:ný a 
nepř{jal tvoji viru." 

Odpověděli: "Pověřujeme tě tímto úkolem." Anúšíraván odvětil: "Plán spočívá v tom, že 
Mazdak vyšle do všech koutů - měst a vesnic - někoho, aby oznámil v.l:em, kdo se hlásí kjeho víře, 
že ode dne.§ka za tři měsíce, zdaleka i zblízka, ve stanoveném týdnu a dnu se všichni musejí 
shromáždit v naJ·em paláci. A my do té doby pro ně připravíme v;'Jstroj, zbraně, zvířata, ale 
uděláme to tak, aby nikdo nevěděl, že se připravujeme. V určený den uspořádáme hostinu, na 
které se v.l:ichni sejdou. Až se najedí, převedeme je z jednoho paláce do druhého a tam se zúčastní 
piti vína a ať každý vyp{je sedm čiší. Mezitím je budou po padesáti, čtyřiceti, třiceti a dvaceti 
oblékat do .\;atů tak dlouho. dokud nebudou v.~ichni oblečení. 
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"Až bude hluboká noc, připraví pro ně zbraně, a každý, kdo nebude mít, dostane ze skladů 
výzbroj a brnění. A tu noc povstaneme. Toho, kdo víru př(jme, ušetříme. toho. kdo se jí postaví, 
zabijeme." Qobád a Mazdak řekli: .,Neexistuje lepší řešení." 

Všichni se na tom dohodli. Mazdak rozeslal dopi!'ly do všech míst. vzdálených a blízkých, a 
dal na vědomí, že je třeba, aby se dostavili v ten měsíc a ten den do hlavního města se zbraněmi 
a výstrojí a odvahou, neboť nyní se dějí věci tak, jak to chceme a vladař stojí v našem čele. " 

A přesně podle dohody se dostavilo do vladařova paláce dvanáct tisíc mužů. Uviděli 

pohoštění, jaké nikdo z nich ještě nikdy neviděl. Qobád usedl na trůn. Mazdak do křesla a 
Anúšíraván stál mezi nimi. což znamená. že je hostitelem. Mazdak byl velmi šťasten. AnúHraván 
ukázal každému na základě hodnos!Ť jeho místo a posedali si. Když dojedli. pře.vli z toho paláce 
do jiného a tam uviděli tolik vína, že takové množství ještě nikdo z nich nikdy neviděl. Qobád 
usedl na trůn, Mazda k do křesla a rozsadili je v tomtéž pořadí. Zpěváci zpívali a číšníci rozlévali 
víno. Když každý vypil po dvou pohárech, přistoupili gholámové a sluhové v poau dvou set mužů 
a v rukou drželi deky omotané brokátem a takto stálijednu hodinu před shromážděním. 

Potom Anúšíraván zvolal: "Odneste šaty do tamtoho paláce, vždyť tady je přeplněno. At' 
tam odcházejí po dvaceti a třiceti, obléknou si šaty a přejdou z toho paláce na prostranství. kde 
se hraje koňské pólo a stojí tak, dokud nebudou všichni oblečeni. Až budou všichni oblečeni. král 
a Mazdak se odeberou na to prostranství. předstoupí před ně a shlédnou je. Potom nařídíme, aby 
otevřeli dveře skladů a přinesli zbraně. " 

Den předtím vypravil Anú.5íraván do vesnice posla. aby přivedl dvě stě. tři sta mužů 
s lopatami, aby zbavily paláce. zahrady a prostranství od plevelu a vyčistili je. 

Když muži z vesnic dorazili, nechal je v!iechny shromáždit na prostranství. kde se hraje 
koňské pólo a pevně utěsnil v.š:echny brány. Potom k nim promluvil: ., Chci, abyste během dneška 
a noci vykopali na tomto prostranství dvanáct tisíc jam o velikosti jeden a půl gazu a zeminu 
nechte podél okraje jam. " Strážcům nařídil, aby až budou jámy vykopány. všechny ty muže 
zadrželi a nedopustili, aby někdo z nich utekl. Večer rozdal čtyřem stům mužům zbraně a skryl 
je po prostranství a paláci a nakázal jim, že každou skupinu dvaceti mužů. kterou pošlu ze sezení 
do paláce, odvedou, vypraví se do téhož paláce a z paláce na prostranství. kde každého vysvlečou 
donaha a hlavou dolů až k pupku je strčí do jámy nohama vzhůru a pořádně je zasypou zeminou 
a pevně udusají. 

Když se sluhové s šaty vydali ze sezení do paláce, přivedli dvě stě koní. oděných do zlata a 
stříbra, přinesli štíty a meče. Anušíráván rozkázal. aby to odnesli do paláce. Odnesli to všechno a 
zatím Anúšíraván tvořil skupiny po dvaceti a třiceti mužích a vysílalje do paláce. Odtamtud byli 
převedeni na tamto prostranství, kde jim byly zaraženy hlavy do jam a zasypali je zeminou. dokud 
všechny nezabili. 

Jakmile byli všichni v zemi, předstoupil Anúšíraván před otce a Mazdak pravil: ., Všichni 
si oblékli šat a ve výzbrojijsou nastoupeni na prostranství. Vstaňte. jděte se na ně podívat. Nikdy 
předtím se vám nenaskytl krásnější pohled!" Qobád a Mazdak se zvedli. šli do toho paláce a 
odtud se odebrali na to prostranství. 

Mazdak pohlédl a na prostranství viděl všechny stát hlavou do země s nohama nahoru. 
Anušíraván se obrátil na Mazdaka a řekl: "Vojáci, jejichž velitelem jsi ty. nemohou mít lepší šat 
než mají. Přišel jsi proto, abys zničil majetek a manželky mužů a zbavil jsi náš rod vlády. " 
Vykopali dvě hluboké štoly a vyhloubili jámu. Chopili se Mazdaka a přivedli ho k těm dvěma 
štolám a zahrabali ho do jámy nohama dolů až po hruď. Potom mu na hlavu sypali hlínu tak 
dlouho, dokud se nepřestal hýbat. Anúšíraván zvolal: ., Teď se dívej na své souvěrce. " Potom se 
obrátil k otci: "Slyšel jsi názor učenců? Pro tebe bude teď dobré zůstat nějakou dobu doma. 
dokud se vojsko a lid neuklidní. ne bot' tato zkáza vzešla kvůli tvé slabomyslnosti. " 
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Nechal sedět otce doma, přikázal, ab.v osvobodili vesničany, kteří vykopali jámy. Bránu 
do toho prostranství dal otevřit, aby lidé z měst a vojáci přWi a podívali se. Potom vyrvali 
z lvfazdaka vouc~Y a on zemřel. 

Anú.<Hraván dal spoutat svého otce, svolal velmože a podle práva usedl na trůn a byl 
štědrý vládce. Toto vyprávěni se dochovalojako vzpomínka na něho. 173 

Pro konkrétnost uvéďme další příklady ze Sijásat-náme, v nichž se chádža vyjadřuje o 
šíitském islámu. V 45. a 47. kapitole se zabývá jinou sektou, jíž byli chorramdínovci. Tentokrát 
se jednalo o zoroastrovské hnutí, vytvořené v rámci mazdakismu, vzniklé v 9. století v Íránu 
v čele s Bábakem, jehož cílem byl boj proti islámu. Nezámolmolk ho klade však do souvislosti se 
šíou. Opět je zde patrná paralela mezi zoroastrismem a šíitským islámem. 

Kapitola č(vřicátá pátá: O povstání zoroastrovce Sínbáda 174 proti muslimům, jeho tažení 
z Nejšábúru do Reje a o zlech, která napáchal 

Po těchto událostech nikdo z těchto lidi nevystoupil ve světě. Stalo se tak, že Mazdakova 
manželka, Chorrame bent Fáde, utekla :,po/u se dvěma muži z Madá 'en do Reje a tam 
propagovala učení svého manžela. Znovu p1~estoupillid složený z zoroastrovdi na tuto viru a lidé 
jim říkali chorramdinovci. Cekali jen na okamžik, aby vystoupili a otevřeně hlásali svoji viru. 

Když Abú Džafar al-Mansúr v roce 130 hidžry zabil v Baghdádu Abú Muslima, vrchního 
hlasatele, !>právcem ve městě NeJMbúru byl zoroastrovec jménem Sinbád, který po dlouhou dobu 
působil ve službách Abú Muslima a ten ho pov_všil do hodnosti velitele. Po zavražděni Abú 
Mu.~·lima povstal a táhl s armádou z Nej.Mbúru do Reje a Tabarestánu. Věděl, že obyvatelé 
Kúhestánu a Iráku tvoři z poloviny cHité a mazdakovci, a proto začal otevřeně hlásat své učeni. 
Nejprve zabil Obejda Hanafiho, výběrčího dani města Reje, kterého jmenoval chal[fa al-Mansúr 
a zmocnil se pokladú, jež v ReJi nashromáždil Abú Muslim a hlásal lidu, že je vyslancem Abú 
Muslima a že Abú Muslim nebyl zabit a pravil: "A když chal[fa al-Mansúr ukládal o jeho život, 
vyslovil Abú Muslim jméno V..šemohouciho, proměnil se v holuba a ulétl a nyní se nachází v 
měděné pevnosti, kde je ve společnosti mahdiho a Mazdaka, a všichni tři se objeví. Abú }.fuslim 
bude předvojem mahdiho, Mazdakjeho vezírem. A ke mně se o tom donesla zvěst." 

Když Hité uslyšeli jméno mahdí a chorramdinovci jméno Mazdak, .r,·hromáidili se ve 
velkém počtu. Jeho činnost zesilila a do.šlo to tak daleko, že se shromáždilo po jeho boku sto tisíc 
jezdcu a pěšáků. V..{: ude, kde se sešel se zoroastrovci, provolával: .. Říše se poarab.Wla a toto jsem 
na/iel v jedné sásánovské knize. Nevzdám se, dokud nezničím Kabu, vždyť jí nahradili slunce. 
Našim modlitebním směrem je slunce tak, jak tomu bylo za starých častl . .. Chorramdínovcům 
říkal: "Mazdak byl ,{:íita a přikazuje Vám, abyste byli se šiity jedna ruka." Takto promlouval 
k zoroastrovdim, šíitům a chorramdínovcům s cílem získat kontrolu nad těmito třemi skupinami. 
Díky tomu zabil Mansúrovy velitele a porážel vojska, dokud nebyl bojovými akcemi pověřen 
Džahvar Idžlí175

. 

Džahvar shromáždil chúzestánské a fárské vojsko a vyrazil do E:,fahánu. Přitáhl až 
k branám Reje .~polu s žoldnéry z Esfahánu, Araby z Qomu a vojáky z Karadže. Tři dny bojoval se 
Sínbádem a čtvrtého dne byl Sínbád zabit rukou Džahvara. Sínbádovi stoupenci se rozutekli a 

173 Sijásat-náme, s. 230 - 268 
174 Sínbád (Espahbod Fírúz. z. 754)- jeden z velitelů Abú Muslima Chorásáního, za chalífy Mansúra byl jmenován 
správcem Reje, po zavraždění Abú Muslima povstal proti Mansúrovi a ovládl Rej. Qazvín a Nejšábúr. Nakonec bylo 
jeho vojsko po raženo a sám byl zavražděn jedním z tabarestánských emírů, jenž poslal jeho hlavu chalífovi. 
175 Džahvar ldžlí --velitel vojska chalífY Mansúra, vedl boj se Sínbádem. 
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vrátili do sv:vch domovů. Víra chorramdínovců, zoroastrovců a šíitů splynula a tajněji předávali. 
takze den ode dne se stávala propracovaněj,H. Stalo se, ze tuto skupinu nazf'Vaji muslimové a 
zoroastrovci chorramdínovci. Poté. co Džahvar zabil Sfnbáda, vydal se do Reje. Každého 
zoroastrovce, na kterého narazil. zabil, rozehra/jejich majetek. zajaljejich ženy a děti a drže/je 
v otroctvf. 176 

Kapitola čtyřicátá sedmá: O povstání chorramdínovců nechť jimi Bůh pohrdá 

A nyní zmini služebník několik málo slov o chorramdinovcích. aby o nich obeznámil 
vladaře svěl a nechť zachová navěky Bůhjeho říši. 

Kdykoliv chorramdínovci povstali. byli s nimi bátinovci zajedno a pomáhali jim. A 
kdykoliv povstali bátinovci, chorramdínovci se s nimi spojili a posílili je. neboť původ obou je ve 
stejné víře a nečistotě. 

V roce 162 hidžry za vlády chal[fy Mahdího se spojili bátinovci z Gorgánu. které naz_}'Vali 
rudé prapory, s chorramdinovci. Hlásali, že Abú Muslim je naživu. Zmocníme se vlády. Do s'Vého 
čela poslavili Abó '1-Ghazá, jednoho z následovníků Abú Muslima, a vydali se na Rej. 
Nerozmovali mezi povoleným (hafá/) a zakázaným (harám). ženy drželi ve společném vlastnictví. 
Mahdi rozeslal listy do různ.vch oblastí, dokonce i Umaru b. al-Alá177

• který byl vládcem v 
Tabarestánu se vzkazem: ,.Spojte se, podnikněte vojenské taženi proti nim." Tak se i stalo ajejich 
sbory se rozptýlily. 

Během pobytu Hárúna ar-Rašíd v Chorásánu povstali podruhé chorramdínovci z oblastí 
Esfahánu, Tarmedajn, Kápole, Fábeku a dalších vesnic. Mnoho lidí se vzbouřilo v Reji. 
Hamedánu a Daštbije178 a připojilo se k nim. Jejich počet ~řevy.~oval sto tisíc. 

Hárún poslal do boje s nimi Abdulláha bne Málik 79 spolu s dvaceti tisicijezdci. Polekali 
se a ro71orchli se do svých domovů. Abdolláh bne Málek napsal Hárúnovi. že potPebuje Abú 
Dulafa1 0

. Chalífa sjeho prosbou souhlasil. Potom se oba spojili. A chorramdinovci a bátinovci 
se :~jednotili v hojném počtu a znovu plenili. Abú Dulaf ldžlí a Abdolláh nečekaně zaútočili. 
velkou část z nich pobili, jejich ženy a děti odvlekli do Baghdádu. kde je prodali. 

Bábakovo povstání 

Prošlo devět let a v Ázerbájdžánu povstal Bábak. Lid této oblasti se k němu přidal. 
Doslechli se ale, proti nim bylo vysláno vojsko, polekali se a rozprchli se. 

Potom v roce 212 hidžry za doby Ma 'múna povstali chorramdinovci z Esfahánu, 
Tarmedajn, Kápole a Kere a k nim se připojili bátinovci. Rabovali. vpadli do Ázerbájdžánu a 
spqjili se s Bábakem. Ma 'mún poslal proti nim Muhammada b. Humajd at-Táího 181 a přikázal 
mu bojovat proti Zurajqovi b. Alí b. Sadaqa. Byl to povstalec. který se zmocnil iráckého 

176 Sijásat-náme, s. 249- 251 
177 Um ar b. al-Aiá (z. 781) správce Tabarestánu za abbásovského chalífy Mansúra. jenž bojoval proti Sínbádovi. 
178 Daštbíje starobylá oblast v okolí Abharu a Zandžánu. 
179 Abdulláh b. Málik- velitel abbásovského vojska chalíty Hárúna ar- Rašíd,jenž bojoval po boku s Abú Dulafem 
ldžlím proti chorramdínovcům. 
180 Abú Dulaf ldžlí (z. 840)- významný arabský emír, správce Karadže, velitel vojska abbásovského chalífy (809 
813 ). Bojoval proti Amínovu bratru Ma' múnovi. Po porážce Amínova vojska se uchýlil do ústraní a usadil se 
v Karadži. Zemřel v Baghdádu. 
181 Muhammad b. Humajd at-Táí (z. 829) správce Mosulu a velitel vojska Ma' múna. Potlačil povstání Zurajqa b. 
Alí. byl vyslán do boje s Bábakem, v němž padl. 
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Kúhestánu a přepadával karavany. Muhammad b. Humajd se vydal na cestu, v_vplatil vojsko 
z vlastní kap~:v. aniž by o něco požádal z Ma 'múnovy pokladn_v. Srazil se se Zurajqem, zajal ho, 
zasadil jeho vojsku drtivou porážku a rozprášil ho. Ma 'mún Muhammadovi b. Humajd propzljčil 
do správy Qazvin, Marághe a většinu Azerbájdžánu. 

Mezi Muhammadem a Bábakem proběhlo šest velkých bitev. Nakonec lvfuhammad b. 
Hamid padl a Bábakova věc se šířila. Chorramdínovci se stáhli do Esfahánu. Ma'mún byl velmi 
rozhořčen, že Muhammad b. Humajd padl. Jmenoval ihned Abdolláha b. Táher, správce 
Chorásánu, vrchním velitelem proti Bábakovi a svěřil mu také .~právu nad Kúhestánem a 
Azerbájdžánem. Abdolláh se připravil, vnikl do Azerbájdžánu a Bábaka, jenž nebyl .'>·chopen se 
mu postavit, zahnal do dobře opevněné tvrze. Bábakovo vojsko se rozuteklo. 

Když v roce 218 hidžry vytáhl Ma 'mún proti Byzantincům, opět povstali chorramdínovci 
v Esfahánu, Fársu, Azerbájdžánu a Kúhestánu. V.~ichni se smluvili na konkrétní noc. Ve v.~ech 
krajích a městech se připravili na tu noc, povstali, pustošili města, ve Fársu zabili mnoho 
muslimů, vyplenili jejich domy a děti odvedli do zqjeti. Ve Fársu se shromáždili muslimové, 
porazili je a mnohé z nich pobili a zajali. Avšak v Esfahánu se shromáždili chorramdínovci, 
vjeJich čele stanul muž jménem Alf b. Mazdak182

. Povolal před městské brány dvacet tisíc mužů. 
Spolu s jedním bratrem vytáhl na Kúh. Bú Dulaf byl daleko a jeho bratr Maqil byl v Kúhu s pěti 
styjezdci. Nemohl se postavit na odpor, a proto utekl do Baghdádu. 

Alí b. Mazdak obsadil Kúh. vyplenil ho a každého muslima, kterého na.~el. nechal zabít. 
ženy a děti Jdžlijovců183 vzal do zajetí, potom se vydal do Azerbájdžánu, aby se spojil s Bábakem. 
Ze všech stran se chorramdínovci přidávali k Bábakovi. Nejprve jich bylo dvacet pět tisíc. 
Uprostřed Kúhestánu Ježi město ,~ahrestáne. Tam se shromažďovali a Bábak se s nimi spojil. 

Poté }vfutasim vyslal Esháqa se čtyřiceti tisíci jezdci proti nim. Překvapil je, zaútočil a 
v.~echny pobil, takže hned v poc:átku boje bylo pobito sto tisíc chorramdínovců. Část z nich. asi 
deset tisíc mužů, pod vedením bratra Alího b. Mazdak, dobyla Esfahán. Vyplenili město a okolí a 
ženy a děti odvlekli do zqjetí. Alí bne Í<iá184

, správce E.~fahánu, nebyl přítomen. S'oudce, velitelé, 
obyvatelé města a leníci se zapojili do boje, obklíčili je ze tři stran. zvítězili, mnohé zabili a ženy 
a děti odvedli do zajetí. -~est let poté se Mutasim opět zabýval chorramdinovci. Za tím účelem 
jmenoval A.fšína. Afšin sebral vojsko proti Bábakovi a vytáhl. Dva roky trvaly boje mezi Afšínem 
a Bábakem, během nichž padlo mnoho lidí. Poté, co Afšín nezvládl Bábaka silou, uchýlil se 
k léčce. V noci nařídil svému vojsku rozložit stany a stáhnout se o deset farsangů zpět. A.fšin 
nechal vzkázat Bábakovi: "Po.W n~jakého chytrého a zkušeného muže ke mně, chtěl bych mu 
něco říci, co pro nás oba bude užitečné. " A.fšín pravil Bábakovu poslu: ,. Oznam Bábakovi, že po 
každém začátku následuje konec a že lidská hlava není pór, který znovu obrazí. Z mých lidí mnozí 
padli, z deseti lidi nezůstal jediný. A to samé platí u tebe. Při}d: uzavřeme mír. spokoj se 
s územím, které ovládáš, usaď se a já ti obstarám od knížete věřících listinu o prop~jčení tohoto 
území. Nepřistoupíš-li však na múj návrh, V}jdi, abychom se střetli a zjistili. komu přeje štěstí. " 
Posel odešel. 

A.fšín rozmístil dva tisíce jezdců a tři tisíce pě.5áků po horách a průsmycích. 

Posel předal zprávu Bábakovi. což je.ště potvrdili Spehové, oznámil mu stav vojska. 
Rozhodl se za tři dny svést rozhodující bitvu. Afšín stáhl své vojsko do zálohy a ponechal mezi 

182 Alí bne Mazdak vůdce esfahánských chorramdínovců, dobyvatel Karadže. Odešel do Ázebájdžánu bojovat po 
boku Bábaka. 
183 ldžlíjovci- vyznavači id=líje, sekty v rámci ::ajdije (stoupenci Zajda, syna čtvrtého imáma Zajn al-Ábidína), 
založené Hárúnem b. Sad ldžlím (z. 762). 
184 Alí bne Ísá (z. 841)- správce Esfahánu za vlády abbásovského chalífy Mutasima (833- 842). 
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prav.vm a lev.vm křídlem vzdálenost jednoho farsangu. Vydal následující prohlášení: .. Dám-li se 
na úprk, bude zajata většina jeho vojska záložníky. zatímco pár z nich mě bude pronásledovat a 
tehdy se objevíte ze zálohy v jejich týlu a přehradíte jim cestu a já se tam vrátím a udělám. co 
mohu dělat.'' V den bitv.v Bábak předvedl své vojsko. více než sto tisíc jezdců a pěšáků. Afšinovo 
vojsko se jim zdálo zbědovaleJN, než když ho viděli předtím. Došlo k bitvě. Na obou stranách se 
urputně bojovalo a bylo mnoho padlých. Při západu slunce se Afšínovo vojsko dalo na útěk a 
vzdálilo se přes jeden farsang od tábořWě a pak k nim praporčík provolal: .. Prapory vzhůru!" 
Jak vojsko přicházelo. zastavovalo se. Bábak nařídil: ,.Nestarejte se o kořist. dokud se 
neoddělíme od Afšina a jeho vojska. " V tu chvíli byli všichni jezdci u Bábaka. pěchota se však 
pustila do pleněni. V tom vyšlo dvacet tisíc Afšinových jezdci/ zprava a zleva. z hor a prusmyků. 
objevili se za A/Sinem a spatřili v údoli chorramdínovské pěšáky. Zahradili jim cestu z údoli a 
vrhli se na ně. Afšín obrátil své vojsko a zahnal Bábaka s jeho vojskem do středu. A ať se snažil 
Bábak sebevíce, nenašel žádnou únikovou cestu. A/šín se na něho vrhl a zajal ho. Do noci 
bojovali a více než osmdesát tisíc vojáků přišlo o život. Afšín tam zanechal jednoho sluhu s deseti 
tisíci jezdci a pě.'iáky a sám odvedl Bábaka a ostatní zajatce do Baghdádu. Bábaka přivedl do 
Baghdádu označeného se zvláštním znamením. Když ho :.patřil Mutasim, zvolal: .. Pse! Proč jsi 
vyvolal nepokoje a povraždil tolik muslimů?" Bábak na to neodpověděl. Mutasim přikázal. aby 
mu usekli ruce a nohy. Když uťali Bábakovi jednu ruku. potřísnil druhou ruku krví a pomazal si 
s ní obličej. .. Pse! Co to děláš?" křičel na něho Mutasim. ,. To má sviíj význam ... odvětil Bábak. 
.. Vy mi useknete ruce i nohy. Obličej muže je červený od krve. Když vytéká krev z těla, zbledne 
jeho obličej. Potřel jsem si obličej krví. aby se nemohlo říci. jsem zbledl strachy." Na to 
nechal Mutasim zašít Bábaka do čerstvé býčí kůže tak. aby oba rohy byly na úrovni jeho uH 
Kůže vyschla a pověsUi ji spolu s živým Bábakem a tak visel. dokud nezemřel ve strašných 
mukách. Existuje celá kniha. v niž se líčí povstání Bábaka od poc}átku až do jeho potlm.~ení. Byl 
zajat jeden z jeho katů a zeptali se ho: .. Kolik lidíjsi popravil?" Odpověděl: .. Bábak měl mnoho 
katú. Já sám jsem popravil třicet šest tisíc muslimů a to nepočítám ty, které popravili ostatní 
katové.·· 

Mutasim dosáhl tři vítězství, všechna tři posílila islám: zaprvé vítězství nad Byzantinci. 
zadruhé vítězství na Bábakem a zatřeli nad Mázjárem zoroastrovcem z Tabarestánu. Kdyby se 
některé z těchto tN vítězství nepovedlo, islám by byl zničen. 

Za dnů vlády Vásiqa povstali opět chorramdínovci v okolí Esfahánu. Způsobili mnoho zla 
a zkázy a bojovali až do roku 300. Vyplenili město Karadt. Mnoho lidí zahynulo. Opět ale byli 
poražení. Potom se vzbouřili, našli útočWě v e~fahánských horách, přepadal; karavany a loupili 
ve vesnicfch. Zabíjeli staré i mladé. ženy a děti a po tNcet let bojovali. Žádné vojsko se jim 
nemohlo postavit. Oddíly selhávaly kvúli nedostupným horám. jež ovládali. Nakonec je ale 
porazily a jejich hlavy rozházely po Esfahánu. Všechny islámské země se z tohoto vítězství 
radovaly. Zmíníme-li vše. bude to dlouhé a tisíc události nebude stačit. Kdo chce. může se o 
povstáních a zhoubných činech bátinovcií a chorramdínovcú doNst v Dějinách Tabarího. 
Dějinách Esfahánu a Dějinách chalífů abbásovského rodu. 

Věrouka chorramdínovcú spočívá v tom. že zavrhuji jakékoliv strádání těla a odmítají 
modlitbu, půst, pouť do lv!ekky, náboženskou daň: naproti tomu považz!if za dovolené pití vína, 
!)polečné vlastnictví majetku a žen. Vzdálili se od všeho, co je náboženská povinnost. Pokaždé. 
když se sejdou nebo radí o nějaké důležité věci. modlí se nejprve za Bú Muslima a lvfahdího b. 
Fírúze. syna Fátimy, dcery Bú l'vfuslima. a nazývají ho .. moudrým dítětem." Odtud je zřejmé. že 
zásady mazdakovského. chorramdínovského a bátinovského učeni jsou si vzájemně blízké. 
neustále usiluji o to, aby jakýmkoliv zpúsobem zničili islám. Navenek předstírají lásku k rodině 
Proroka. pravdomluvnost. askezi a střídmost. aby přilákali lid Kd_vt však zesílí a ovládnou lid 
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pak se všemožně snaží zničit obec věřícich a náboženství kfuhammadovo. S nikým nemají 
slitování, ani jeden rod nevěřících není krutější než oni. 

Vzájemně se podporují a pomáhají si. Na jejich učení nechť je pamatováno jako varování. 
Svět patří vladaři světa a jeho jsou i poddaní. Odpadlíci nabádají ke hromadění majetku a ten 
neustále odebírají služebnikzim pod záminkou, že toto vede k hojnosti. Vždyť ale nikdy nezískáme 
ko.Wi, utrhneme-li podolek a použijeme ho na záplatu! Potom se vládce světa - nechť trvá jeho 
panování - rozvzpomene na má slova služebníka, až začnou vrhat čestné a velké lidi do jam, až 
zvuk jejich bubnu pronikne do u.~í a jejich zlo se projeví. Za těchto nepořádkzi vladař světa zjistí. 
že vše, co řekl služebník. byla pravda a že jsem soucítil s vítěznou říší - nechť upevní Búh její 
základy- a dobře jí radil. 

Ať oddálí V:~emohoucí Bz'Jh zl_v pohled od jeho doby. At' Bůh nedopustí, aby nepřátelé 
vladaře dosáhli sv_vch přáni a cil u. Nechť ozdobí tento šáhův dvůr, soud a říšskou kancelář až do 
zmrtv:vchvstáni pravověrnými lidmi a nezbaví říši od svých stoupenců a každ_v den se skládá z 
vitězstvíjeho říše. 185 

Snad nejkritičtější postoje zaujal Nezámolmolk ve 43. kapitole- O odhalováni činů 
odpadliků, kteří jsou nepřátelé této řHe a islámu - z níž je nepřímo patrná i kritika sultána a 
sebechvála sebe sama za služby, prokázané seldžuckému státu, vladaři a jeho potomkům. Tato 
kapitola je zároveň nejkritičtější vůči seldžuckému sultánovi. 

Kapitola č~vřicátá třetí: O odhalování činů odpadlíků, kteří jsou nepřátelé této řiše a islámu 

Služebník chce pojednat v několika kapitolách o vystoupeni odpadlíkzi. aby všichni věděli, 
jak s touto řW soucítil, jaký zájem a úmysly měl se seldžuckou říši a zvláště s vladařem, jeho 
potomky a rodem - nechťje oddálen Spatn.v pohledjeho doby. 

Ve všech dobách existovali odpadlici. Od časů Adama až dodnes se bouřili ve všech 
zemích, které jsou na světě, proti vladařům a prorokzlm. Není horšího, zlomyslnějšího a 
zločinnéf~iho lidu než jsou právě oni. Ať vládce vf. že za zdmi pom.všleji na neštěstí pro tuto říši a 
hledají zkázu viry, poslouchají každý hlas, všimqjí si každého mihnutí oka. Nyní- utíkejme se pod 
ochranu Pána svého -jestliže postihne tuto vítěznou državu n~jaká nebeská pohroma, vylezou tito 
psi ze svých tajných skryši, povstanou proti této říši. budou zvát k .~íe a jejich sila bude pramenit 
především z ráfezovců a chorramdinovdt. Stane se v.5e, co se jen může stát, a tedy zlo, zkáza, 
vražděni a novotářstvi; nic nezůstane ušetřeno. Svf•mi slo'-'y se hlásí k muslimům, ale ve 
skutečnosti se chovqji a jednqjí jako nevěřící, jejich nitro protiřečijejich zevnějšku, jejich výroky 
skutkům. A neni větších nepřátel pro viru Muhammadovu a neni horších a odporněj.Hch 

protivníků vladaře. Lidé, kteří nemají nyní v tomto státě žádnou moc a zvou k šie patři k nim. 
Tajně kují pikle, vynakládqji veškeré své úsilí, propagují své učení a nabádají vladaře světa, aby 
zničil chalifY rodu abbásovského. Když já, služebník, nazvednu pokličku tohoto hrnce, ach, kolik 
ostudy odtud rycházi. Z toho, co předkládají vládci světa pramení hněv k jeho služeníkovi a ten se 
pak nechce chovat podle zákona kvůli majetku, ktery si shromažďuji. Vyvolávají ve vladaři touhu 
po mqjetku a prohlašuji o mně, že mám postranní úmys~v. a proto nejsou služebníkovy rad_v 
přijímány. A tehdy vládce pozná, že služebník stál vždy mimo jejich ničemnosti, prohnanosti a zlé 
skutky. Tehdy pozná, jak velmi služebník soucítil s touto vítěznou državou a že nikdy nebyl 
spraven o činech a plánech této skupiny. Vžd_v jsem o nich podával zprávy nejvznešenějšímu 

185 Sijásat-náme, s. 279- 286 
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mínění vladaře a odhaloval jsem je. Když vJiak služebník viděl, že jeho slovo nenachází žádné 
odezvy, více ho neopakoval. 

A přesto jsem jim věnoval jednu krátkou kapitolu této knihy, neboť je opravdu nutné 
vědět, kdo jsou tito bátinovci? Odkud vzešli? Kolikrát se vzbouřili? A jak byli poraženi sultánem! 
Ať se dochová tato zmínka vládcům říše a víry i po smrti služebníka. Tento prokletý lid povstal a 
vraždil v Sýrii. Jemenu a Andalusii. A služebník krátce zmíní. že byli též v perské zemi. Každý se 
pozastaví nad všemi zkázami, které spáchali v ří.iii a víře Muhammadově. Je třeba číst od zaL~átku 
do konce historické 5pi5y, zvláště dějiny E~fahánu. neboť dnes !>pravuje tuto řW vládce světa a 
služebník udává jeden ze sta příkladů, aby seznámil vznešený rozum od poL;átku až do konce s 
... h .. 186 

JeJlC Ciny. 

Ze všech uvedených ukázek vyplývá nenávist Nezámolmolka k šíitům, nabádání k boji 
proti nim. Aby zdůraznil jejich nebezpečnost využívá příběhy jak z islámské historie, tak i ze 
staroperské, v níž našel paralelu k šíitům v podobě hnutí zoroastrovského reformátora Mazdaka. 
Tato paralela opět prozrazuje íránské myšlení Nezámolmolka a snaha podřídit těmto zásadám 
vládnoucí seldžuckou dynastii. Ze 43. kapitoly je ale vidět rovněž skrytá kritika sultána 
Malekšáha za to, že se neřídí vždy podle jeho rad. Vyzdvihuje zde služby, které vykonal pro 
seldžuckou vládnoucí dynastii. 

Nezámolmolk se snažil svým pojednáním podat návod na správnou vládu a vycházel při 
tom ze svých celoživotních zkušeností vezíra. Z hlediska způsobu výkladu lze Sijásat-náme 
rozdělit do dvou částí. První podává rady o vládě a vychází z principu .{:áh-e ármam, Jenz Je 
nejzásadnějším rysem pro celou Nezámolmolkovu politiku. Tzv. druhá - kritická - část 

pojednává o slabinách a nebezpečích hrozících seldžucké říši. 

5.3 Struktura a uspořádání seldžucké říše podle N ezámolmolka 

Nyní se krátce podívejme na tzv. první část Sijásat-náme, jež je rozčleněna do několika 
obsahových rovin. Tvoří je rady o armádě, vojensko-lenním systému, zapojování jednotlivých 
skupin obyvatelstva do mocenských struktur, o funkcích a úkolech úředníků, správném řízení 
státních záležitostí, dvorské etiketě a dobových zvyklostech. Většina rad je doplněna příběhy, 
které námětově čerpají z historie sásánovských králů (Anúšíraván, Bahrám Gúr), vyprávění o 
chalífech (Umar), tradice (hadísy) ze života Proroka Muhammada, vyprávění o muslimských 
vládcích v Íránu (Jaqúb bne Lejs as-Saffár a jeho bratr Amr, Esmáíl bne Ahmad Sámání), příběhy 
o tureckých panovnících a emírech (Mahmúd z Ghazny, Alparslán, Altuntaš), vystupují v nich 
také některé koránsko-biblické postavy (Músá = Mojžíš a faraón, Júsuf =Josef). Většina příběhů 
je zasvěcena Mahmúdu z Ghazny, jehož politickou praxi a jednání dává Nezámolmolk neustále 
za vzor. Pochvalně se vyjadřuje rovněž o vládě sásánovských králů, ale samotné postavy králů 
líčí dosti často v záporném světle. To by mohlo vypovídat o islámském zaměření chádži. Většina 
rad je krátká, největší část zaujímají příběhy z historie, jejichž účelem je potvrdit pravdivost 
vlastní rady a poukázat na to, že vše, co Nezámolmolk říká, dávno věděli a úspěšně používali v 
praxi minulí vladaři. Zde je patrný další islámský znak, a sice zahleděnost do minulosti a snaha z 
ní co nejvíce čerpat. Je naprosto logické, že vyzdvihuje konání Mahmúda z Ghazny, neboť jeho 
turecký původ byl vhodný k aplikaci chádžových myšlenek pro turecké Seldžuky. 

Nejslavnější seldžucký vezír je spojován se systematizací úřadů a úkolů byrokracie a 
zároveň s podporováním vzdělávacího procesu na nábožensko - právních školách (madrasa), 

186 tamtéž, s. 227- 229 
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jejichž úkolem bylo omezovat a likvidovat vliv šíitského islámu na obyvatelstvo a zvláště jeho 
odnože ismáílíje, jež Nezámolmolk považoval za jednoho z největších nepřátel pro seldžucký 
stát. 

Musíme ale podotknout, že v praxi byly úřady propůjčovány i nemuslimům. 187 Mohtaseb 
v Basře za vlády Malekšáha byl žid a chalífův monši byl křesťan zběhlý v islámské tradici. 
Někteří z úředníků sympatizovali se šíou, která byla prohlášena za hlavního nepřítele státu. 
Nicméně je třeba poznamenat, že v říši existovaly rozpory mezi jednotlivými náboženskými 
skupinami. 

S důrazem na vyšší vzdělání v seldžucké říši není překvapující, že vzkvétal kulturní a 
intelektuální život říše. A i když vezíři a sultáni nebyli většinou literáti, zvali si mnohé básníky a 
učence a účastnili se jejich učených debat. Je zřejmé, že intelektuální život byl spjat především s 
náboženstvím, neboť vládnoucí moc usilovala o restauraci sunny, a tak vezírové financovali 
stavby nových madras, mešit a súfíjských klášterů. Vládnoucí moc chtěla využít súfijů k 
prosazování svých cílů při obnově sunny. Například Hamze bne Abí Talhe, komorník chalífy al
Mustaršida a Muktafího, se stal za vlády Muktafiho súfim a traduje se, že se jako súfi těšil 
mnohem větší úctě než jako vládní úředník. 188 

Neustálá hrozba sektářství představovaná činností ismáílije sjednotila všechny síly v říši 
pod praporem sunnitské ortodoxie a mnozí sultáni a vezíři vyslali vojenské expedice proti jejich 
pevnostem. 

Víme, že otec Nezámolmolka nechal svého syna nejprve učit Korán a potom islámské 
právo šáfiovského mazhabu. 189 Nezámolmolk později přišel na myšlenku, že schopní lidé říše, 
ucházející se o službu ve státní správě, by měli projít vzdělávacím procesem. Význam madrasy 
spočíval v tom, že stát získal monopol na vzdělávání a mohl ho tak kontrolovat a zasahovat do 
něho podle svých představ. Zároveň byl vytvořen nástroj určený k boji proti šíitskému islámu a 
radikalismu. 

Madrasy byly teologicko- právnická učiliště internátního typu vybavená knihovnou. Byly 
v držení státu a ten zajišťoval jejich financování. Nezámolmolk tak vytvořil vzdělávací instituci, 
jež dohlížela na východní sunnitský svět a měla se stát obdobou vzkvétajících škol v 
imajjovském Španělsku a fátimovském Egyptě. Tato učiliště vyššího vzdělání byla pojmenována 
Nizámíja na počest svého zakladatele. Měla se stát protiváhou šíitským fátimovským institucím -
ai-Azharu, založeným roku 971 generálem slovanského původu Džauharem as-Saqlabím a 
chalífou ai-Muizzem, a Dár al-hikma založeným roku I 005 chalífou ai-Hákimem, a místních Dár 
ad-dava. Tato centra školila šíitské hlasatele- dái- a stala se střediskem šíitské propagandy. 

Tádžoddín as-Sobkí připisuje Nezámolmolkovi zakládání madras ve velmi důležitých 
centrech říše v Iráku a Íránu a konkrétně udává deset z nich: Baghdád a Nejšábúr (dvě 
nejslavnější nizámíje ), Balch, Herát, Marv, Ámol, Gorgán, Esfahán, Basra a Mosul. 190 

Nezámolmolk považoval jmenování vhodných učenců, vybraných k výuce nizámíjích, za úkol 
osobní zodpovědnosti. Když byla otevřena roku I 067 baghdádská nizámíja, svěřil její vedení do 
rukou učence Abú Esháqa Šírázího a později v roce 1091 pověřil výukou filozofie a teologie 
velkého vzdělance islámského světa Ghazálího, kterému bylo tehdy pouhých třicet tři let. Při 
první návštěvě u sultána Malekšáha v Baghdádu při příležitosti dobytí severní Sýrie vedl 
Nezámolmolk osobně přednášku o islámské tradici na své madrase. 191 

187 viz Síjásat-náme, kapitola čtyřicátá první, s. 192- 216 
188 Ebne Džouzí. Mir'át. s. 226- 237. cit. v C. L. Klausner, c.d., s. 73 
189 Sejjed Džavád Tabátabáí, c.d., s. 13 
190 The Cambridge History oťlran, The Seljuq and Mongol Period, Volume 5, ed. J. Boyle, s. 72 
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Pro obsazování míst učitelů byli opět využíváni v drtivé většině Chorásánci. 192 Tento 
výběr souvisel i s jiným aspektem, neboť právě Chorásánci se hlásili k šáfiovskému mazhabu a 
ai-Ašarího kalámu. Mezi tyto vyznavače patřil samozřejmě Nezámolmolk. 

Dalším přínosem madras bylo zapojení duchovenstva do státní správy a vznikla tzv. 
náboženská byrokracie a zároveň se tak mohl vezír vměšovat do náboženských záležitostí a tvořit 
spojnici mezi duchovní a světskou mocí. 

Se zakládáním madras se setkáváme poprvé u Seldžuků. V předchozích dobách bylo 
nezbytné pro všechny vysoké činitele, aby byli znalí islámského práva (i lm al-flqh), ale stát jejich 
vzdělávání nijak neorganizoval. Za seldžucké doby byla vládní odpovědnost vezíra tak velká, že 
kromě vzdělání v islámských vědách musel mít i solidní znalosti ze všech oblastí, finančnictví a 
historie byly považovány za obzvláště důležité. 

Celkově se madrasy specializovaly na výuku islámských věd, ale zaměření každé z nich 
se lišilo. Některé se zabývaly islámským právem, jiné lékařstvím. Většina z nich nabízela 
všeobecný vzdělávací program s výukou výkladu Koránu (ilm at-taf~·ir). tradice (ilm al-hadís), 
islámského práva (ilm al:fiqh), dogmatické teologie (kalám) podle al-Ašarího. adabové literatury 
zaměřené na návody, jak se správně chovat a jednat, a dokonce se vyučovala aritmetika a 
algebra. 193 

Nezámolmolk jakožto šátiovec ustanovil na své madrase v Baghdádu. že její učitel 

(mudarris, váiz) a knihovník musí být rovněž šáfiovec. Vzdělávací program této madrasy se 
soustředil na výklad Koránu, hadísy, základy práva (usúl al:flqh) podle šáfiovského mazhabu. 
kalám podle al - Ašarího, arabský jazyk a literaturu, adabovou literaturu. matematiku a dědické 

' ( 'l l +. ' "d) 194 pravo 1 m a :1ara 1 • 

Dalším důležitým momentem bylo zavedení stipendií pro studenty madras (tulláb). To 
vyřešil Nezámolmolk tím, že tento úkol přenechal dobročinným nadacím (auqáj). Jejích úkolem 
bylo získat finanční zdroje pro stipendia. platy učitelů a zaměstnanců madras, zřizování kolejí, 
jídelen atd. Tím bylo umožněno chudým rodinám, aby mohly posílat své syny na studia. V 
neposlední řadě to přispělo k potlačování moci šíy, neboť ta nacházela živnou půdu mezí 
vrstvami chudého obyvatelstva. 

Nadace může být považována za jistou formu feudálního vlastnictví. Příjmy uživatelů 
nadací neprameníly pouze z využívání půdy a práce rolníků, ale také ze zavlažovacích zařízení, 
bazarů, obchodů, lázní, cest atd. Uživatelé náboženských nadací neodváděli v seldžucké době 
žádné daně do dívánu, protože požívali daňovou imunitu. Naopak museli vydržovat teology, 
studenty, učitele, šejchy, zaměstnance madras. kteří byli závislí na příjmu náboženských nadací. 
Plat byl vyplácen zčásti v penězích a část byla v naturáliích (chléb. zrno, rýže, maso. oblečení 
atd.). Výplaty měl na starost úředník zvaný mutavallí. 195 

Přínos seldžuckého období spočívá také v tom, že náboženské vzdělávání bylo 
organizováno velkými institucemi, jež mohou být považovány za první univerzity na světě. 
Vznik madras patří mezi další velké zásluhy Nezámolmolka. 

V čele madrasy stál modarres a rozhodoval o vnitřních záležitostech a byl zodpovědný za 
chování a výuku studentů, z nichž někteří stejně jako učitelé zakládali spolky. Jak učitelé, tak i 
studenti žili v madrasách. Na modarresovi závisela do značné míry pověst školy. Byl-li modarres 
proslulý jako učenec, chodili studenti ze vzdálených koutů země a ucházeli se o studium. Zcela 

1
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výjimečně studovaly nebo vyučovaly ženy. 196 

Ačkoliv se zdá být pravdivé, že se veškeré vzdělávání soustředilo kolem madras a 
úředníci nabývali vzdělání od duchovních na těchto učilištích, někteří významní vezíři a činitelé 
získali soukromé vzdělání. Soukromé vzdělání existovalo i nadále. Například, když tughráí ai
Amír ai-Amíd zemřel, Abú Esmáíl al-Káteb Esfahání nahradil jeho místo v dívánu. Byl velmi 
schopný, vzdělaný a znalý problému, protože po dobu ai-Amídova života byl jeho žákem. Jiný 
příklad známe z Mosulu, kde Abdo'I-azíz byl odpovědný za vzdělávání atabegova vezíra. 197 

Standartizace vzdělávacího procesu pomocí madras umožnila spojit vládnoucí a 
náboženské instituce. Tento systém vytvořil novou administrativu, založenou na islámských 
principech. Pomohl vládnoucí moci brzdit aktivity šíitů a zasloužil se o rozvoj vzdělanosti v 
islámském světě. Je zajímavé, že s pojmem madrasa a jejími funkcemi se nesetkáváme na 
žádném místě Sijásat-náme, přestože se jedná o instituci založenou Nezámolmolkem pro boj se 
šíity. 

Již od vzniku seldžuckého státu se začaly projevovat nedostatky ve struktuře vlády. 
Jedním ze zásadních nedostatků se ukázala být snaha o decentralizaci říše, odpovídající turecké 
koncepci vůdcovství, které se dělilo mezi rodinné příslušníky. Prakticky se to provádělo 

propůjčováním lenních statků a obsazováním příbuzných do správních funkcí. Tato tendence 
později vyvolala napětí mezi kočovníky a jejich náčelníky na jedné straně a vládnoucí tureckou 
elitou na straně druhé, která usilovala o přechod na usedlý způsob života, jímž se vyznačovaly 
islámské oblasti, do kterých Turci vpadli. 

Turečtí sultáni byli brzy ovlivněni perským ideálem autokratického suverenního vladaře 
(šáh-e ármám}, který ovládal tvrdou rukou dobytá území. Nicméně se seldžučtí sultáni 
vyznačovali větším sklonem k náboženství a nebyli tolik despotičtí jako jejich předchůdci, 
vládnoucí ve východních částech islámské říše. 

Perská idea o neomezeném vládci nebyla tureckými sultány nikdy zcela přijata, protože ti 
považovali říši jako dědictví celé rodiny. Tato původně kmenová koncepce jakési konfederace 
přetrvala po celé seldžucké období. Provincie byly udělovány i méně významným členům rodu a 
z nich se později vyvinuli nezávislé dynastie, například v Malé Asii, Kermánu, Sýrii, Iráku. 

Dalším aspektem, který vyvolával nestabilitu v říši byl ten fakt, že sultán jmenoval svého 
nástupce ze svých potomků velmi brzy za své vlády. Tato turecká a kmenová tradice v usedlé 
společnosti umožnila vznik opozice a mocenských klik. A tak po smrti sultána následovaly boje o 
nadvládu mezi příbuznými. Později byl problém bratrovražedných bojů vyřešen v osmanské říši, 
kde se předcházelo sporům o moc tak, že byli všichni mužští potomci při nástupu sultána 
povraždění. 

Nejtypičtějším nástrojem k decentralizaci a později i nejnebezpečnějším aspektem pro 
chod státu se stal vojensko - lenní systém, zděděný po Bújovcích a upravený Nezámolmolkem 
jako jeden z prostředků výplaty vojska. V době úpadku říše docházelo k usurpacím lén (iqtá) 
jejich držiteli (muqti) a zavládla korupce v jejich udělování, a tím docházelo k osamostatňování 
na ústřední moci. 

Seldžucká vláda byla organizována na základech dvojí a nejednotné kontroly. Ačkoliv 
první sultáni se snažili obnovit nadvládu státní administrativy nad mocí vojenské elity, nebyli 
úspěšní a existence dvou souběžných správ předvídala přinejmenším spolupráci. Stabilita jak 
ústřední, tak provinční správy, byla díky tomuto dvojvládí oslabena. Seldžucký stát lze popsat 
jako dvojvládí představované administrativou, ovládanou Íránci na jedné straně, a vojskem, 
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tvořeným tureckými a turkmenskými válečníky na straně druhé. Tento systém sice odpovídal 
představám turecké kmenové společnosti, ale prakticky znamenal oslabení centrální moci. na 
jejíž vrcholu stál turecký sultán. Nezámolmolk si uvědomoval nebezpečí takového systému, a 
proto se snažil ho co nejvíce přiblížit íránským představám o vládě. Z toho vyplývá, proč velká 
část Sijásat-náme je zasvěcena řízení armády. Cílem Nezámolmolkových rad je co nejvíce omezit 
vliv armády a podřídit ji centrální moci. Důležitým aspektem byla podle Nezámolmolka snaha 
zapojit co nejvíce různých národnostních skupin do armády, a tím vytvořit rovnováhu. 

Kapitola dvacátá čtvrtá: O držení vojska složeného ze všech národů 

Je-li vojsko tvořeno jen z jednoho národa, vzniká nebezpečí, že nebude přín~ poslu.~né a 
vyvolá nepokoje. Musí se proto skládat ze všech národů. a sice ze dvou tisíc Dejlamců a 
Chorásáncil. kteří by měli trvale pob}JVat u dvora a b;ít stále ve st1~ehu. A není .\patné. budou-li v 
něm zastoupeni také Gruzíni a Šabánkárové 198 z Fársu, vždyt' oni též patN mezi dobij· lid. 

Vojsko sultána ivfahmúda 

Sultán Mahmúd měl takov.v z~vk, že se jeho vojsko skládalo z lidi různ.vch národzi jako 
Turků, Chorásánců. Arabů, Indů. Ghúríl a Dejlamců. A při tažení bylo každou noc určeno. aby 
několik osob z každého národa se odebralo na stráž, stanovi.5té bylo stanoveno, nikdo se 
neopovážil strach.v z ostatních odejít dPive. než začalo svítat. a když naddel den bitvy. všichni 
bojovali a snažili se předvést jeden před druhým. 

A z toho v;plývá užitek. že bude-li takového U!)poMdáni. budou v.~ichni válec:nici poslu/mí 
a budou prahnout po slávě. A když se chopí zbraně, neustoupí, dokud nebude nepřátelské vojsko 
poraženo. A porazi-li nepřítele jednou či dvakrát. pak si sto jezdců hravé poradí s tisícem 
nepřátelských jezdců, nikdo se nepostaví takovému vítěznému vojsku na odpor a v.{:echny oko/ni 
armády se budou t1~ást před vojskem toho vladaře a prcJjevi posluf:most. 199 

Dalším rysem správy bylo nepřímé řízení administrativy. Existovala řada oblastí 
spravovaných původními místními vládnoucími rody, dále kmenová území a léna 
obhospodařovaná vojenskými a státními úředníky. Obsazená území zahrnovala často oblasti, 
které během prvních let vlády Seldžukovců ještě stále podléhaly BújovcC1m. kolem Kaspického 
moře v Gílánu a Mázandaránu vládly místní dynastie jako například Salárovci. Espahbadovci a 
později Zijárovci. Kmenová území zahrnovala kurdské, arabské a turkmenské oblasti v různých 
částech říše. V počátečních letech zde vládly jak kočovné, tak i usazené rody, které jmenovali 
Seldžuci svými vasaly, a rodoví předáci spravovali území, která jim původně náležela. Mezi tyto 
rody patřila například kurdská d1,nastie Marvánovců v Dijarbakiru a arabská dynastie Uqajlovců 
v Mosulu a Mazjádovd'1 v Hille.-00 

Vzhledem k velikosti nse a národnostní pestrosti. poukazuje na nebezpečí 
osamostatňování se emírll v některých oblastech říše a tomu se snaží předcházet pobytem 
příbuzných těchto emírů na sultánově dvoře. Tato praxe přežila až do počátku 20. století, kdy 
tímto způsobem byly spravovány některé oblasti v Balúčistánu a Afghánistánu. 

1
q

8 Šabánkárové kmen, který obýval území východního Fársu zvané Šabánkare. 
1
"" S{iásat-náme, s. 122- 123 
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Kapitola dvacátá pátá: O držení rukojmích a jejich pobývání u dvora 

Je třeba vzkázat arabským, kurdským, dejlamským, rúmským emírům a všem, kdo jsou 
podřízeni, aby každ_v z nich nechal pobývat buď syna, nebo bratra na šáhově dvoře, a není-li jich 
tisíc, ne mělo by jich být méně než pět set. A až uplyne rok, ať po.~lou za ně nové, a tamti ať se 
vrátí ke svým, ale nebude-li za ně poslána náhrada, ať ,r,·e nevracejí. Tehd_v nebude nikdo moci 
díky těmto rukojmím povstat proti vladaři. A nechťpobfJVá na dvoře též pět set osob od Dejlamcz~. 
Kúhestánců, Tabarestánců .. Šabánkárů a jim e.odobným, kteří vlastní léna a pobírají příjmy. aby v 
časech potřeby na dvoře nechyběli lidé činu. -0

' 

Kapitola dvacátá šestá: O vydržování Turkmenů ve službě 

I když :,páchali Turkmeni nepravosti, a bylo jich mnoho, vydobyli si v této říši nároky, 
neboť v jejich začátcích prokázali mnoho služeb a protrpěli si mnoho strastí. Také vyvstala moc z 
jejich středu. Tisíc jejich potomků ať zanesou do registru a drží je jako sluhy u dvora. Budou-li 
dostatečně zaměstnáni službou, naučí se umění bojovat, sžijí se s ostatními lidmi, poddají se a 
budou sloužit jako služebníci. A tak se vymítí pro ně tak příznačná divokost. Jakmile bude třeba, 
nasedne pět až deset tisíc mužů na koně a připraví se vyplnit to, co jim bude přikázáno. Budou 
mít takovou výbavu a takové zbraně jako gholámové. Takto nebudou státem zneváženi, vladař 
bude veleben a oni budou spokojení. 

Typickým jevem pro Seldžuky bylo časté vedení válek s cílem obsadit další území. To 
pomáhalo udržet toto dvojvládí, protože bylo třeba udržovat velkou armádu. Na druhé straně 
hrozilo sultánovi vojenské spiknutí a tomu se snažil Nezámolmolk předcházet zřizováním 

speciálních oddílů operujících při dvoře. 

Kapitola devatenáctá: O mofredech, jejich vydržování, výzbroji a službě 

U dvora musí být stále připraveno dvě stě mužů, kteří se nazývají mofredi. Musejí to být 
dobře vybraní lidé. krásného vzezření a pěkné postavy, jakož i mužné a nebojácné povahy. Sto z 
nich ať jsou Chorásánci a zbytek Dejlamci. Musejí být neustále přítomní, a to i v dobách, kd_v je 
dvar na cestách, a nechť oblékají krásný .~at. Ať vyrobí pro ně dvě stě zbraní, které jim vydají v 
čase potřeby a zase odeberou. Z těchto zbraní má být dvacet šerp a štítli, ozdobených zlatem, a 
sto osmdesát stříbrn.vch a také ať mají chattská kopí202

. Je třeba, aby měli zajWěnu trvalou 
obživu a mzdu. 

Pro každ_vch padesát osob musí b.vt ustanoven nadřízený (naqib), který se vyzná v jejich 
záležitostech a velí jim. A v.~ichni musejí b_vt jezdci v plné zbroji, aby neselhali při plněni 
důležitých úkolů. až nadejde jejich čas. A dále musí být po ruce čtyři tisíce pě.§áků, složených ze 
všech národů. a jejich jména mají b;vt zapsána do seznamu. A z tisíce lidi ať sestaví zvlá~tni 
vojsko vladaře, tN tisíce lidi at' slouží v oddílech emír~} a armádních velitelů. 203 

Armáda představovala sílu státu, bez níž by nemohl přežít. Podobné systémy, založené na 
neustálých výbojích nalezneme u Sámánovců a Ghaznovců. Správa dvora byla v rukou 

:;oJ Sijásat-náme, s. 124 
:;o:; Chatt- oblast v Bahrajnu. 
:;oJ Siiásat-náme, s. III 
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vojenských úředníků a ti byli vybíráni z vojska. Všichni úředníci museli projít speciálním 
výcvikem a měli příležitost povýšit a vykonávat vedoucí vojenské funkce u dvora a v provinciích. 
Záležitosti vojska spadaly pod díváno '1-arz. Nezámolmolk poukazoval na nutnost uspořádání 
majetkových poměrů ve vojsku. 

Kapitola dvacátá třetí: O majetkovém uspořádání vojska 

Je třeba přesně stanovit majetek vojska: pokud jde o leníky. je nutné, aby se léna 
nacházela bezpodmínečně a jasně v rukou feniků; pokud jde o gholámy. jimž nepatři léna, musi 
být jejich jmění stanoveno. Když se vyjasni velikost armády. necht' se připraví peníze a ve 
správnou dobu jsou vyplaceny nebo se vojsko dvakrát do roka svolá a předají se mu peníze. Neni 
možné toto provést přes poukázku ze státní pokladny a neni možné, aby vojsko nespatřilo vladaře. 
jak jim vyplácí ze své ruky do jejich ruky. Bude-li tomu tak. zavládne v srdcích vojáků láska a 
náklonnost k vladaři a v čase služby a boje bude oddanější a vytrvalejší. 

Staři králové měli takový zvyk. že nepropůjéovali žádná léna. ale vypláceli každého 
válečníka čtyřikrát do roka hotově ze státní pokladny. Válečnici pak byli vždy spokojeni a 
odhodlaní. Výběrčí vybírali daně a odváděli je do pokladnice a každé tři měsice vypláceli 
hotovost gholámzlm a vojákům a tomu se říkalo "bistgáni." A tento zvyk přetrvává v rodě 
Ma hm údově. 

Nechť oznámí leníkům, ať hlásí. když některý z lenikťí zemře či odejde z jiného důvodu, a 
neutajuji to. Ať vzkáži velitelům, že jakmile dostanou své peníze, připraví se v plné sestavě 
provést cokoliv. co se naskytne. Jestliže se chce někdo omluvit. musí to hned hlásit. A zachová-li 
se někdo jinak, musi b_vt ztrestán a pokutován. 20

"' 

Stavba seldžucké armády se velice podobala ghaznovské. Je těžké rozlišit armádní 
hodnosti mezi příslušníky stálé armády, dvorními úředníky a různými emíry a atabegy. 
Atabegové se skládali výhradně z tureckých emírů. Do doby Malekšáha byla role atabegů a emírů 
limitována a starali se o výchovu seldžuckých princů. Po jeho smrti jejich moc vzrostla a za 
vlády Ahmada bne Sandžar, který upevnil své pozice v Chorásánu, byla západní část říše 

rozvrácena mocenskými boji mezi seldžuckými princi. a tak se atabegové a emíři začali 
osamostatňovat a přebírali moc do svých rukou. 

Vydržování stálé armády bylo velmi nákladné. Posílit důvěru v profesionální armádu. 
složenou též z kmenových předáků, znamenalo zvýšit výdaje. což vyústilo ve vypsání nových 
daní na jedné straně a v upevnění státní moci na straně druhé. Ačkoliv Malekšáh uvítal posílení 
vlastní moci, pociťoval tyto výdaje jako tíživé břemeno pro ekonomiku, domníval se, že v dobách 
míru by tyto vojenské jednotky mohly být z armády propuštěny a v dobách válečných výbojů by 
byly povolány do zbraně. Proti tomuto názoru se postavil Nezámolmolk, který viděl v silné 
armádě jeden z pilířů vládnoucí moci, a považoval tento Malekšáhův projekt na oživení 
ekonomiky za nebezpečný pro vnitřní stabilitu říše. Již na počátku vlády Malekšáha zvýšil vezír 
platy vojáků, aby si zajistil jejich nestrannost proti případným rivalům. V roce I 080 provedl 
sultán kontrolu armády a navzdory varování Nezámolmolka z ní propustil tisíce arménských 
žoldnérů. Sultán vezíra nevyslyšel. Propuštění vojáci se spojili s Púšangem a jeho bratrem 
Tekišem, kteří vyvolali povstání proti sultánovi. Ke konci Malekšáhovy vlády mu někdo z jeho 
blízkých rádců doporučil propustit 330 000 vojáků z armády a redukovat tak jejich počet na 

204 tamtéž, s. 120 - 121 
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70 000. Odůvodnil to tím, že převládá mír, a tak není třeba vydržovat takto početné vojsko.205 

Seldžucký systém správy v sobě spojuje všechny předchozí systémy v oblasti. Je třeba ale 
zdůraznit, že tento systém byl vypracován během tohoto období. I když byl založen na dřívějších 
modelech, nebyl přejat bez jakýchkoliv úprav a není pouze výsledkem Nezámolmolka. Veškerá 
správa byla rozdělena do nejrůznějších úřadů, které měly stanoveny úkoly a vyměřeny 

pravomoce. Tak, jako za dob prvních Abbásovců byla správa rozdělena do dívánů, z nichž 
největší význam mělo pět dívánů: díváno '1-alá, nejvyšší úřad v čele s vezírem, díváno '1- estefá, 
díváno't-tughrá, zahrnující i díváno'l-enM va' r-rasá'el, díváno'l-éšrqf a díváno'l-arz. Byla 
ustanovena přesná hierarchie ve správě a vezír se stal nejdůležitějším úředníkem ve státě. 

Podle všeho neexistoval do konce Málekšáhovy vlády díváno '1-barid (pošta a špionáž). 
Na to upozorňoval Nezámol molk a usiloval o zřízení tohoto úřadu v 1 O. a 13. kapitole. 

Kapitola desátá: O zpravodajích (sáheb-e chabarán va monheján) a provádění vládních 
záležitostí 

Je třeba, aby vladař věděl v.~e o svých poddaných a svém vojsku, o tom, co se děje daleko i 
blizko od něho, o věcech významných a nevýznamných, jež se udály. A nebude-li se podle toho 
řidit, zavládnou nepokoje. nikde nehude úcta a v říši se bude říkat: "Po zemi se rozHřilo zlo a 
zkáza, zdalipak o tom .Mh ví čí neví. "A vi-li o tom a nepodniká-li žádná opatření, znamená to, že 
on sám je tyran a spokoj i se s bezprávím. A neví-li o tom, pak je nedbalý a neznalý a oba dva 
případy jsou nedobré. A proto je nezbytná funkce zpravodaje. ~~ichni vladaři z předislámské 
doby a za časů islámu měli své zpravodaje ve všech městech a ti jim předávali zprávy. Takto byli 
spraveni o dobrých a zlých událostech a bylo tomu tak. že se vladaři doneslo, že ve vzdálenosti 
pětisetfarsangu byl někomu protiprávně odebrán stoh slámy či slepice, ten pak mohl rozhodnout 
o trestu. a v.~ichni viděli, že vladař bdi a že má vJ;ude své lidi, kteří ho informují. Pak se utrhači 
neopováži páchat zlo a lidé s jistotou spravedlnosti se v klidu budou moci zabývat prací. Práce 
zpravodajů je složitá a má řadu nevýhod, a takje třeba, aby byla vykonávána rukama, jazykem a 
perem lidí, o kterých si nikdo nemyslí nic zlého, kteří nemají postranní úmysly, vždyť na nich 
závisí blaho i zkáza ří.k A1ají být jmenováni vladařem a ne nikým jiným. Je třeba, aby odměna a 
měsíční mzda jim byla vyplácena pravidelně ze státní pokladny, aby pracovali v duševním klidu a 
vladař se ihned dozvídal o všech událostech, jež se staly. a mohl tak vydat rozkazy tak, že 
nečekaně potrestá nebo odmění a vyznamená. Bude-li se takto panovník chovat, poddaní budou 
poslušní a obávat se .Mhových rozkazů a u nikoho se nezrodí touha vzepřít se vladařovy moci 
nebo pomyslet na něco nekalého. Jmenování zpravodajů a informátorů svědči o spravedlnosti, 
bdělosti a sfle vladaře na cestě zvelebování ři~e. 

Kúčští a balúč.~tí lupičí206 a opatření sultána Mahmúda 

Když se sultán A1ahmúd zmocnil Baghdádu, stalo se, že jednu ženu, která byla s 
karavanou ve městě Dejre Gačin207 oloupili. A ti zloději byli z Kúčů a Balúčů, jejichž území ležf v 
Kermánu. A ta žena předstoupila před sultána Mahmúda a postěžovala si mu: "Zloději mne 

205 The Cambridge Hístory ol/ran. The Saljuqs and A4ongo/ Period, Volume 5, ed. J. A. Boyle, Cambridge 1968, 
s. 81 

::o6 Kúčové a Balúčové- pouštní kmeny, jenž vedly boje proti muslimům od roku 643, kdy se Arabové zmocnili 
Kermánu. Kúčové byli kmen žijící v sousedství Balúčů a obývali germánské hory. Balúčové jsou lid íránského 
původu obývající dodnes převážně jihovýchodní Írán a západní Pákistán. 
207 Dejre Gačín - starobylá pouštní oblast na cestě mezi Rejem a Esfahánem. 
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obrali o mé zboží v Dejre Gačín. Vrat' mi ho. anebo mi ho na hrad'. " Mahmúd pravil: .. Kde je 
Dejre Gačín?" Žena odvětila: ,. Ovládej taková úze mi. která znáš a jsi schopen je spravovat a 
ochraňovat. " Sultán řekl: .. Máš pravdu. ale ty sama víi jakého původu byli ti lupiči a odkud se 
vzali?" Ona na to: Patřili ke Kúčz/m a Balúčzlm a přišli z Kermánu." Mahmúd odpověděl: ., Ta 
oblast je vzdálená a mimo muj dosah. Nemohu s tím nic dělat. " .. Copak jsi to za správce 
světa?" zvolala žena. "když nejsi schopen své panství spravovat a co jsi to za pastýře, když 
neumíš ochránit ovci před vlkem? Co jsem já se svou slabostí a osamělostí a co jsi ty se svou 
silou a armádou?" Mahmúd uronil slzy a řekl: .. Přesné tak tomu je. Udělám vše pro to, abych ti 
mohl navrátit tvé zboží. Učiním to. co je v mých silách. " Poruéil, aby té ženě vyplatili peníze z 
pokladny. a poté napsal dopis správci Kermánu Bú A Iímu: .. Cilem mého příchodu do Iráku nebyl 
samotn_v Irák. vždyť po celou dobu jsem byl zaneprázdněn b(~jem za víru v Indii: dostával jsem 
dopis jeden za druhým, že Dejlamci v Iráku otevřeně páchají ne pravosti, násilí a hlásají herezi. 
Na všech křižovatkách zbudovali sk1ýše. aby do svých domu zatáhli ženy a děti pravovérnj•ch a 
zneuctili je a dělali si s nimi, co sejim zlíbí. Veřejné haní druhy Proroka a vznešenou Ai.í:u. matku 
věřfcích, nazývají cizoložnicí. Jejich lenní pánové si žádají dvakrát, třikrát do roka pozemkovou 
daň a dělají. co si zamanou. Jejich vládce. kterému říkají Madždoddoule. hlásá. aby ho titulovali 
šáhem šáhů. Má devět manželek. Jeho poddaní ve městech i na venkově se oddávají kacířství a 
víře bátinovců. nepřístojně hovoří o Bohu a Prorokovi a odmítají Stvořitele, modlitbu. půst. pouť 
do Mekky a náboženskou daň a lenní pánové se jim nepostavi a neřeknou: Proc~ haníte druhy 
Proroka? Proč pácháte násili a nepravosti? Obě dvě skupiny se podílejí na zle. Když jsem se 
dozvěděl o těchto věcech. dal jsem přednost tomuto důležitému taženi do Iráku před taženim do 
Indie. Jmenovaljsem turecké vojáky, pravověrné hanafovské muslimy. proti Dejlamcům. kaciřúm 
a bátinovcům. ab_vch je zcela zlikvidoval. Část z nich zahynula jejich mdi. c~ást z nich byla 
spoutána a zajata a uvězněna, jinf se rozptýlili po světe. Pověřil jsem několik učených mužů. 
pravověrn_vch hanafovczi a šáfiovců. aby vyplnili vladařské povinnosti. A obě dvě tyto skupiny se 
řadí k nepřáteHim šíitů, cháridžovcú a bátinovců a jsou oddaní Turkům. Nestrpěljsem, abyjediný 
irácký sekretář položil pero na papír, neboťjsem věděl. že iráčtí sekretáN patři k těm nejhor.i:ím a 
maří Turkúm všechny jejich éiny. A tak jsem s pomocí Vznešeného Boha v krátké době vyéistil 
iráckou zemi od heretikz'/. Vždyť Všemohoucí mě k tomu stvořil a uložil mně vládu nad lidmi s tím. 
abych smetl z povrchu zemského tyto rozvraceče. ochraňoval pravověrné a podilel se 
spravedlnosti a štědrosti na rozkvětu tohoto světa. 

A nyní jsem se dozvěděl, že část těchto heretiku patřících ke Kúčům a Balúčům napadla 
město Dajre Gačín a vyrabovala ho. Chci. abys je dopadl, odňaljim naloupené zboží a pověsilje, 
nebo spolu s nakradeným zbožím je spoutal a poslal do Reje. aby se již nikdy neopovážili 
vpadnout do Kermánu na má území a rabovat je. NeuděMi:-li však to. Kermán není od Sómnáthu 
příli.i: vzdálen: potáhnu se sv;vmi vojsky na Kermán a vymetu je z kermánského kraje." 

Když doručil posel sultánovo psaní Bú Alímu E!jásov/08
. zmocnil se ho strach. 

pochleboval poslovi a na důkaz oddanosti poslal po něm rozličné ozdoby. dary moře a váček 
zlata a stříbra a vzkázal sultánovi: ,.Jsem tvúj oddaný služebník a jsem připraven vyplnit rozkaz. 
avšak sultánovi nejsou známy žádné skutečnosti, které působí na služebníka a kermánskou zemi. 
Služebník nestrpí žádné nepravosti. Vždyť obyvatelé Kermánu jsou pravověrni a čestní. Hory 
Kúču a Balúčú jsou odříznuty od Kermánu. pohoří a údolí jsou nepřistupná. cesty neschúdné. 
Mne samotného dohnali k zoufalství. vět.i:ina z nich jsou zlod~ji a rouhači. Na území ve 
vzdálenosti dvou set farsangzl od nich panuje neklid. Přicházejí, ab.v loupili, a je jich velké 

208 Bú Alí Eljás (z. 966}- vládce Kermánu z eljásovské dynastie, jež v letech 929 967 vládla v Kermánu. 
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množství. Nemohu se jim postavit. Sultán světa je mocn~r{:í, na celém světě jedině on jim může 
čelit a služebník je připraven uanit v.k co sultán přikáže. 

Jakmile sultán obdržel tento dopis, utvrdil se v tom, že to, co Bú Alí praví, je pravda. 
Obdaroval vyslance Bú Alího překrásn:vm /wtem a poslal po něm vzkaz: "Musí.{: sebrat kermánské 
vojsko, projdi kermánskou zemí a začátkem měsíce se přesuň k hranici Kermánu, právě tam, kde 
sídlí Kúčové a Balúčové. Tam se zastav. Až dorazí ná.{: posel s pokyny, vydej se ihned na pochod, 
a až vstoupí.{: na jejich území, zab každého mladíka, který ti př[jde do cesty, nikoho nešetři, 
starcům a ženám zabav majetek. abych ho mohl rozdělit mezí ty. kteří byli okradeni. Pak s nimi 
uzavři smlouvu a vrať se . .. 

Poté, co Mahmúd vypravil posla, nechal rozhlásit: "Kupci, kteří hodlají cestovat do 
Jazdu a Kermánu, nechť si vyřídí své záležitosti a připraví si zboží. Já jim poskytnu ochranu a 
každému, koho by Kúčové a Balúéové oloupili, bych ze státní pokladny nahradil škodu. " 

Když se tato zpráva roznesla, shromáždilo se v Reji nesmírné množství kupců. Mahmúd je 
v určenou dobu vypravil a k jejich ochraně vyslal emíra se sto padesáti jezdci řka: "Buďte bez 
obav, neboť pošlu za vámi vojsko. abyste neklesali na mysli.·· 

A když b.vli v.§ichni připraveni na cestu, povolal si Mahmúd velicího emíra, předal mu 
láhev se smrtonosn:vm jedem a pravil: "Až dorazíš do Esfahánu, zůstaň tam deset dni, aby se 
taměj.H kupci, kteří se chtějí k vám přidat, mohli připravit na cestu. Během té doby musíš 
nakoupit deset esfahánských jablek a naložit je na deset velbloudů a až se vydáte na cestu, zařaď 
těchto deset velbloudů mezi velbloudy kupců. Jakmile př[jedete k místu, odkud to je den jízdy 
k těm lupičům. nech si přinést do svého stanu všechnajablka. Vy:.yp je a každé jablko probodni 
.§ídlem. Vyřízni si dřívko ostřej.{:í než jehla a to pak smoč v lahvi s jedem a zaboř ho do otvoru, 
kte1ýjsi udělal šídlem v jablkách, a to dělej tak dlouho, dokud nepotřísnH jedem v/;echna jablka. 
Potom zabal jablka do bavlny, ulož do sudů, nalož je a rozestav velbloudy tak, jak byli předtím, a 
vydej se na cestu. 

Jakmile se objeví lupiči a zaútočí na karavanu, nepouštěj se s nimi do boje, vždyťjsou 
v přesile. U<itup o půl farsangu od karavany spolu se v.§emi, kdo mají zbraně. a vyčkej vhodný 
okamžik a pak se vrhni na lupiče. Nepochybuji o tom, že vět.§ina z nich se zahubí, až pozřou 
jablka. Potom tas meč a zabij jich tolik, kolik zmůžeš. Až se s nimi vypořádáš, vyšli deset jezdců 
se dvěma koňmi k Bú Alímu s mým prstenem a obeznam ho s tím. jak jste naložili s lupiči, a řekni 
mu. ať vpadne s vojskem do toho kraje a vyčisti ho od všech loupeživých band a buřičů. Učiň vše, 
jak jsem ti nařídil. Veď karavanu až do Kermánu a tam se spojíš s Bú Alím. ·· 

Emír pravil: "Provedu. Mé srdce mi káže, že se to vše podaří ke spokojenosti vladaře a 
cesty zůstanou otevřené pro muslimy až do zmrtvýchvstání. ·· Pak se rozloučil s Mahmúdem, 
sebral karavanu a vyrazil na E.~fahán, naložil na deset velbloudů jablka a vypravil se do 
Kermánu. Lupiči poslali své i§pehy do Esfahánu a ti sdělili, že táhne karavana o několika tisících 
zvíPat, která jsou naložena zbožím a poklady, jejichž cenu zná jen Vzne.~ený Bůh. Za celých tisíc 
let nikdo neviděl tak velkou karavanu. Chrání ji pouhých sto padesát tureckých jezdců." 
Zaradovali se a rozhlásili tuto zprávu po celém území Kúčů a Balúčů, všude. kde byl alespoň 
jeden člověk schopný bojovat, a všechny svolali. Na cestu se vydali čtyN tisíce mužů v plné zbroji, 
utáboNli se a čekali na karavanu. 

Když emír s karavanou dorazil na ono místo, taměj.~í usedlici mu oznámili, že několik tisíc 
lupičů jim zkřížilo cestu a že na ně čekají již několik dni. Velitel se zeptal: "Kolikfarsangů nás od 
nich děli?.. "Pět. "Jakmile to uslyšeli ostatní členové karavany. zmocnil se jich obrovský strach 
a utábořili se. V době odpolední modlitby svolal emír všechny v.vznamné členy karavany, 
povzbudil je a zeptal se jich: .. Odpovězte mi. co je draUí, život nebo majetek?" Všichni zvolali: 
.. Život!" - "Nuže, vy máte majetek a my obětujeme své životy za vás a nebudeme toho litovat. 
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Proč se roztrpčujete nad majetkem. který vám bude nahrazen? Konec konců mne 1\1ahmúd 
pověřil jistým úkolem a není rozhněván ani na vás, ani na mne, aby nás vydal napospas. Je 
odhodlán získat od lupičů zboží zpět, které pozbyla ta žena z Dejre Gačinu. Co si představujete? 
Že by jim Mahmúd nechal váš majetek? Uklidněte se! Mahmúd na vás nezapomněl a se mnou o 
něčem hovořil. Zítra, jak vyjde slunce, se k nám kdosi připojí, a dá-li Bůh. dosáhneme svého. A 
vám přísluší dělat vše, co řeknu, neboť na tom závisí váš zdar . .. 

Když to lidé ~yslechli, zaradovali se. vzmužili se a zvolali: "Splníme vše, co přikážeš ... 
Emír odvětil: .,Kdo z vás umí zacházet se zbrani, at'přistoupí ke mně." Přistoupili. Přepočítal je 
a dělalo to spolu sjeho oddílem tři sta sedmdesát lidí, jezdců a pěšáků. Pak pravil: .. Až dnes 
večer se vydáme na cestu. nechť zůstanou jezdci po mém boku v čele karavany, pě.Mci na konci: 
tito lupiči mají ve zvyku se zmocnit majetku. nikoliv vraždit kohokoliv. až na ty, kdo se jim postaví 
a vyzývají k boji. Zítra. až vyjde slunce, dojdeme k nim a pokud nás napadnou. dám se na útěk a 
vy, jak spatříte. že jsem se vzdálil, poběžíte také dozadu. Já s nimi budu hrát hru. tu ustoupím. tu 
zaútočím, zatímco vy budete od nich vzdáleni na půlfarsangu. Mezitím se s vámi spojím, na chvíli 
se zastavíme a hned se vrátíme. udeříme na ně a vy uvidíte divy. Takové jsem dostal příkazy a 
ještě vím něco, co vy nevíte a to uvidíte zítra na vlastni oči. Říkám pravdu a vy poznáte. jak se o 
vás Mahmúd stará." Všichni zvolali:" Tak učiníme!" a rozešli se. 

Když se setmělo, otevřel emír sudy s jablky, otrávil je a dal je zpět na své misto. Určil pět 
mužů k nákladu těch deseti velbloudů a řekl: ,.Až ustoupím a lupiči zaútočí na karavanu a 
dostanou se k nákladu sjablky. uvolněte řemeny. otevřete vrch sudů a převrhněte je. Pak se 
zachraňte." 

Když byla noc v polovině, vydal rozkaz k pochodu. A .W tak. než se rozednilo a vyšlo 
slunce. Lupiči se o~jevili ze tři stran a vrhli se na karavanu s vytasenými meči. Emir dvakrát. 
třikrát podnikl ofenzivu, několikrát vystřelil a dal se na útěk Pě.Mci, jakmile spatřili lupiče, se 
rozutekli. Asi ve vzdálenosti poloviny farsangu se k nim emír připojil a sjednotil je. 

Jakmile lupiči zpozorovali. že je vojáků málo a že se rozprchli a nechali členy karavany 
bez pomoci, zaradovali se, rozběhli se a v klidu si prohlíželi zboží. Když přišli k sudům s jablky. 
opřeli se o ně, vyprázdnili je a pustili se s chutí do plodů. Jen několik z nich nejedlo jablka. Po 
chvili začali padat na zem a umírali. 

Asi po dvou hodinách vyjel emír na návrií:í a diva! se na karavanu. Uviděl celou plochu 
posetou mrtvými ... Spi ... pronesl, sjel dolů a zvolal: .. Lidé. Hastná zpráva. Dorazila posila od 
sultána a pobila všechny lupiče. jen pár jich zůstalo naživu. Vzhúru na ně, hrdinové! Pospěšme 
si. Pobijme ten zbytek!" Spolu se sv.vm oddílem se vrátil ke karavaně a pě.Mci běželi, aby ho 
následovali. Když přišli ke karavaně, viděli mrtvo~v. štíty. meče. šípy. luky a kopí ležet po zemi. 
Ti. kteří byli naživu, se dali na útěk, jakmile spatřili vojsko. Emír se pustil do jejich 
pronásledováni a zatím se k němu přidávali pěšáci. Urazili dva farsangy a dokud všechny 
nepobili, nevrátili se. Jeden z nich to přežil a podal zprávu v jejích zemi o tom. co se přihodilo. 

Emír nechal posbírat všechny jejich zbraně. Členové karavany pokraG~ovali ke svému cíli. 
aniž by kdokoliv z nich utrpěl z!jmu a všichni se radostí neve.í:li pomalu do vlastní kziže. K místu. 
kde čekal Bú Eljás, zbýTalo deset farsangů. Emír k němu spě!.ně vyslal deset sluhů s prstenem 
sultána a sdělením. co se stalo. 

Když Bú Eljás obdržel prsten, zamířil ihned s dobře připraveným vojskem do země Kúčů a 
Balúčů. Emír se pak k němu připojil. Zabili více než deset tisíc mužů. odebrali jim mnoho tisíc 
dínárů. nashromáždili mnoho zbraní. pokladů. zboží a zvířat, že to nebralo konce. To v.í:e poslal 
Bú Alí po emírovi sultánu Mahmúdovi a ten rozhlásil: .. Kdo byl během mého tažení do Iráku 
oloupen Kúči a Balúči. smí přijít a vyzvednout si ode mne náhradu ... nichni po!.·kození při!W a 
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vrátili se spokojeni. Během následujícich padesáti let se Kúčové neopovážili provést jakoukoliv 
nephstojnost. 

Po těchto událostech dosadil Mahmúd na v.~echna místa zpravodajce. A tak se stalo, že 
když někdo neprávem odcizil slepici v Ghaznín a udeřil někoho pěstí, doneslo se to do Reje a 
vladař určil trest. Ajiž odpradávna se drželi vladaři tohoto obyčeje. Výjimku tvoří pouze dynastie 
Seldžuků, kteN se podle toho neřidí. 

Alparslán a zpravodaj 

Jednoho dne se zeptal Abó '1-Fazl Sagzi sultána padlého za viru Alparslána - nech( 
vyjasni Bilhjeho důkaz: "Proč nemá\: žádného zpravodaje?" Sultán odvětil: ,.Chce.{: vystavit moji 
říši větru a odvrátit ode mne všechny mé přátele? .. _ "Jak to?"- "Nuže, když někoho pověřím 
touto funkci, pro toho. kdo mne má rád a je mi přítelem, to nebude mít v.vznam, neboť ho nebude 
uplácet; a ten, kdo je mým protivníkem a nepřitelem, se s nim spřátelí a obdaruje ho. Zpravodaj 
mi pak bude podávat špatné zprávy o mých přátelích a dobré o nepřátelích. Dobré a špatné slovo 
je jako šíp, vypustL\: několik .šípů a nakonec jeden z nich zasáhne cíl. Každým dnem bude mé srdce 
čím dál více zalévat hněv na přátele, a nepřátele budu mít raději. Za krátkou dobu se vzdálí 
p1~átelé. zatímco nepřátelé se přibliž[ a nahradí místa mých přátel. A z toho vyvstanou 
nezvladatelné nepořádky . .. 

Ale přece jen je lepší, aby působil zpravodaj. Existence této fimkce je jedním ze základů 
říše. Bude-li důvěra k této službě v tom smyslu. jak jsem ji vypodobnil, není třeba žádných 
obav. 209 

Kapitola třináctá: O vysílání zvědů a o dobr_ých opatřeních pro řlši a poddané 

Je třeba, aby po celé říši byli rozesláni zvědové v podobě obchodníků, cestovatelů, 

derví.šů a žebráků. v':§e, co zaslechnou, sdělí, aby vůbec žádné okolnosti nezzistaly utajeny a 
jestliže se něco přihodí, aby mohla být př(jata příslu.\:ná opatřeni. Často se stávalo, že správcové, 
leníci, úřednici a emirové měli sklony k povstání a odporu a měli postranní úmysly s vladařem. 
Tehd_v přišli zvědové a upozornili na to vladaře a ten nasedl na koně a vytáhl proti nim. 
Znenadání je přepadl, zajal a skoncoval s jejich plány. A když se cizi panovník vydá se sv.vmi 
oddíly zaútočit na Nši, vladař se připraví a odrazi útok. Stejným způsobem podávali zvědové 
zprá~y o situaci mezi poddanými, o dobrém i .špatném, a vladaři se starali o jejich záležitosti. 
Stejně tak postupoval ve své době Azododdoule. 

Azododdoule a proradný soudce 

lvfezi vládci Dejlamu nebyl nikdo bdělejší, vN\:í a prozíravější než Azododdoule. Měl rád 
rozvoj říše, byl velkomyslný a schopný vladař. Jednoho dne mu napsal zvěd: "Kd_vž jsem vyšel 
z městské brány ohledně té věci, kvúli niž jsi vyslal služebníka, a ušel jsem dvě stě kroků, uviděl 
jsem mladíka, stojícího na kraji cesty. Měl bledý oblic~ej a na tváři a krku stopy po zraněni. 
Uviděl mě a pozdravil. Odpověděl jsem mu na pozdrav a zeptal se ho: Proč tu stoji.\:? ~··· Hledám 
spolucestujícího, abychom se vydali do města. kde sídlí spravedlivý vládce a nestranný soudce. 
Viš, co říkáš? Ty toužíš po spravedlivěj.{:ím vladaři než je Azododdoule a vzdělan~jšim soudci než 
je soudce tohoto města?- Kdyby byl vladař !,pravedlivý a bdělý nad svými záležitostmi, pak by 

::o9 Sijásat-náme. s. 74 - 83 
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byl i správce spravedliv_v. Není-li správce spravedlivý. jak pak by mohl být vladař spravedlivý? 
Vfm to, že je nedbalý. -Jakou jsi shledal nedbalost u vladaře a ne.<,pravedlnost u správce? Múj 
přfběh je dlouh_v. Jakmile jsem opustil toto město. zkrátil se. Ovšem, ale musiš mi ho přece 
vylíčit. Tak pojd: abychom si zkrátili cestu vyprávěním! Cestou mi mladík vyprávěl: 

Věz, že jsem synem jednoho kupce. Palác mého otce stoji ve městě v té a té čtvrti. Každj• 
zná mého otce. vf. jaký to byl muž a jaký měl majetek. Když dal otec pNka:::. užíval jsem si po 
několik let v radovánek. zábavy a pití vína. Pak mě stihla těžká nemoc a vzdal jsem se naděje na 
život. Ve své ne moci jsem prosil Vzne.~eného Boha. že kdybych byl zdrm:v. vykonal bych pout' do 
lvfekky a vytáhl bych do boje proti nevěřícím. 

Vzne.~ený Bůh na mě seslal uzdraveni. Jakmile jsem se uzdravil. vydal jsem se. pevné 
odhodlán, na pouť do Mekky a vytáhl do boje proti nevěřícím. 

Všechny otrokyně a otroky, co jsem měl. jsem propustil. dal jim pení=e. palác a půdu a 
zasnoubil jsem se s nimi. Všechno vybaveni a v.~echny pozemky jsem prodal a získal jsem z toho 
padesát tisic dinárů v hotovosti. Potom mé napadlo, že obě cesty, které jsem si předsevzal, jsou 
plné nebezpečí a že by nebylo dobré nosit s sebou tolik peněz. Rozhodl jsem se tedy. že si vezmu 
na cestu třicet tisíc dinárů a zbytek tu nechám. Koupi/jsem si dvě měděné konve. do každé jsem 
nasypal po deseti tisících dinárech a řekl si: Teď je musfm u někoho uschovat. Ze všech lidi 
našeho města jsem se rozhodl pro vrchního soudce. Řek/jsem si: Je to soudce a učenec. Vladař 
mu svěřil krev a majetek muslimů a .<,polehl se na něho, v žádném přfpadě by mě nepodvedl. 
Přišel jsem k němu a poprosiljsem ho. Souhlasil a já jsem byl rád. 

Ještě před svftánfm jsem vstal, odnesl jsem poklad do domu soudce a p1~edal jsem mu ho 
k opatrováni. Pak jsem se "ydal na cestu. Vykonaljsem pouť do 1"'/ekky. Z Mekkyjsem putoval do 
Medíny. Tam jsem si vybral za cíl zemi Byzantincú a přidal se k bojovnikúm za viru. Několik let 
jsme bojovali. V jedné bitvě jsem byl mnohonásobně raněn na obličeji a padl jsem do ZC!feti 
nevěřÍcích. CtyN roky jsem byl spoután v žaláři. dokud byzantský císař neonemocněl a propustil 
všechny zajatce na svobodu. Znovu jsem získal svobodu. Pak jsem se opět přidal k žoldnéPúm a 
vydělával jsem si u nich na živobytí. Přitom jsem byl dobré mysli, že jsem si nechal u 
baghdádského soudce dvacet tisích dinárů. S touto nadějí jsem se vydal na cestu. 

Po deseti dnech jsem se vrátil do Baghdádu s ho(vma rukama, otrhan:vmi šaty a od strastí 
sešlým tělem. Šel jsem k soudci, pozdravil jsem ho a sedl si. Po chvíli jsem odešel. Za dva dny 
jsem k němu přišel znovu. Protože mi nic neřekl. při/;eljsem k němu třetí den a posadil se. Když 
byl sám, přistoupil jsem k němu a laskavé mu řekl: Jsem ten a ten .. syn toho a toho. Podnikl jsem 
pouť do Mekky a zúčastnil se války za víru. Musel jsem hodné vytrpět. Vše, co jsem si s sebou 
vzal, jsem utratil a dopadl jsem tak. jak sám vidí.~. Nemám jediný peníz. Teď potřebuji ty dvě 
konve s penězi, které jsem si u tebe uložil. Co to říkáš? Vstal a ode.~el do svého pokoje. Já jsem 
se vrátil se zlomen:vm srdcem. Styděl jsem se za svůj uboh.v stav a nemohl jsem jít ani do svého 
domu, ani k příbuzným a přátelům. Noc jsem strávil v mešitě a den v koutě. Proč bych měl dlouho 
povídat? Soudce mi nedal žádnou odpověd: Sedmého dne jsem mu to řekl naléhavěji. Odpověděl 
mi: Ty trpíš choromyslností a prach cest a svízele vysušil tvůj mozek. Afluvi.i: nesmysly. Já tě ani 
neznám a ani ne mám žádné zprávy o tom. o němž mluvf.( Ten. jehož jméno zmiňuješ. byl krásný. 
laskav._v, přfjemný a krásně oblečený mladík. Soudce. zvolal jsem. to jsem p1~ece já! V dúsledku 
strastí a zranění jsem pohubl a zošklivěl. Řekl mi: Jdi pryč. Nezpůsobuj mi bolest hl my. Odejdi 
v pokoji. Zvolal jsem: Nejednej tak, soudce! StPes se Boha! Po tomto světě následuje dal.~í svět. 
kde každý čin bude odměněn, nebo potrestán. Odvětil: Netýrej mě! - Já jsem pokračoval: 
Z těch dvaceti tisíc dinárů dva ti sice pro tebe a pět tisíc pro mne. Soudce. ať se jedna z těch dvou 
konví stane tvým zákonným majetkem a tu druhou mi dej. nebo(jsem se dostal do nouze. Před 
svědky udělám dobrovolné prohlášení, že proti tobě nevznáším žádné další nároky. 
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Soudce řekl: Trpíš pomatením mysli. Zachází.~ tak daleko. že tě prohlásím za blázna. 
nařidim. aby tě dali do nemocnice. spoutali a abys odtamtud nevyšel, dokud budeš naživu. 

Bál jsem se a pochopil jsem, že se rozhodl mi nic nedál a že se každý musi podřídit jeho 
rozsudku. V'ltal jsem a odešel od něho, říkaje si pro sebe přísloví: Když shnije maso, posypou ho 
solí, co se ale má udělat, když shnije sůl? V~echny právní spory přísluší soudci. Čini-li v.~ak 
soudce bezpráví, kdo na něho podá žalobu? Kdyby byl Azododdoule 5pravedlivý, nezůstalo by 
mých dvacet tisic dinárů v rukou soudce, já bych nebyl hladov_v a nepozbyl bych naděje o 
majetku. ři.iSi a městě. 

Když zvěd vyslechl vše. co se přihodilo. sevřelo se mu srdce a řekl: Dobrý muži, po 
beznaději zůstává je.5tě mnoho nad~ji. Svěř své srdce Bohu. Vzndený Bůh spraví záležitosti svého 
služebníka. Potom mu řekl: V této vesnici mám dobrého a pohostinného přítele. Jdu ho nav.~tivit. 
Ty ses mi zalíbil. Strávíme den a noc v jeho domě a zítra se uvidí, co dál. Zavedl ho do domu toho 
přítele. Pojedli a zvěd ode.~el do pokoje. Tam sepsal cel_v ten příběh na papír a předal poslovi: 
Vydej se k bráně paláce Azododdouly, zavolej toho a toho sluhu, dej mu dopis. aby se ještě teď 
dostal do rukou Azododdouly. 

Když posel dorazil. předal sluhovi dopis a ten ho doručil Azododdoulovi. Když si ho 
přečetl. podivil se a hned vyslal někoho ke zvědovi se vzkazem: Přiveď ještě tento večer toho 
člověka. Když se to zvěd dozvěděl, řekl: Připrav se. piifdeme do města. Azododdoule nás povolal. 
Vypravil k nám tohoto posla. Muž se zeptal: Znamená to dobro? Odvětil: Snad pouze dobro. 
Snad se mu doneslo to. cos mi cestou vyprávěl. Doufám, že dosáhneš svého a zbaví.<; se bídy. Vstal 
a přivedl toho muže k Azododdoulovi. 

Azododdoule nechal vyprázdnit místnost a zeptal se toho muže na jeho záležitost. Ten mu 
vyprávěl znovu svůj příběh od začátku do konce. Azododdoule politoval mladého muže a řekl mu: 
Uspokoj se, neboť to je úloha, která připadá mně. nikoliv tobě. On je můj úředník. Záleží mi na 
tom, aby se tato věc napravila. Vzne,5en_v Bůh mě stvoNl k tomu, abych pečoval o lid a nedopustil, 
aby někdo trpěl nebo byl po,5kozen někým, natož soudcem, kterého jsem jmenoval a dosadil nad 
majetek a krev muslimů. Jemu dávám měsíční plat, aby spravedlivě vyřizoval záležitosti lidu, 
nes/ranně a nezaujaté podle .iiariy soudil a nenechal se uplatit. Jestliže v mém hlavním městě 
spáchal něco takového starý a vzdělaný muž, jaké podvody pak napáchají mladí a lehkomyslní 
úředníci a správci. 

DNve byl tento soudce chudý muž s rodinou. Výše platu, který jsem mu vyměřil, mu 
postačí právě na obživu. Dnes ale vlastní v Baghdádu a okolí četné pozemky, sady, zahrady. 
paláce, vybavení a ozdoby. Tento pPepych si nemůže dovolit ze svého platu. Po pravdě řečeno 
všechno to získal z majetku muslimů. Azododdoule pohlédl na mladíka a pravil: Nebudu jíst a 
spát v klidu, dokud nevydobudu tvá práva. Vezmi si z mé pokladny své peníze, opusť toto město a 
jdi do E.~fahánu. Tam zůstaň u toho a toho, dokud li nenapišeme. Bude s tebou dobře zacházet, 
dokud tě nepovoláme zpět. Potom dal tomu muži dvě stě dinárů, pět obleků a tu noc ho vypravil 
do Esfahánu. 

Mezitím Azododdoule přemýšlel celou noc až do rána o tom, jak zařídit, aby soudce vydal 
nazpět peníze. Řekl si: Zmocním-li se soudce silou z titulu své sultánské moci, dám-li ho mučit, 
tak se nepřizná a neuzná svoji zradu. Peníze př!jdou vniveč, lidé mně budou vyčítat a pomlouvat 
slovy: Azododdoule mučil toho starého a vzdělaného muže z touhy po majetku. 1'vfusim to zařídit 
tak. abych dokázal soudci zradu a ten muž dostal zpět svoje peníze. 

Jeden dva měsíce po této události, když nezaznamenal žádnou další zmínku o majiteli těch 
peněz. si soudce řekl: Mám 20000 dinárů, musím mil ale ještě jeden rok strpení, neboť je možné, 
že se od někoho dozvím. že je mrtev. Ve stavu. ve kterém jsem ho viděl, musí brzy zemřít. 
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Dva měsíce poté si nechal Azododdoule jednoho horkého dne předvolat v době poledního 
odpočinku soudce a uchýlil se s ním do ústraní. Pravil: Soudce, ví.~. proé jsem se tak trápil? -
Vladař to ví lépe, odpověděl ,•wudce. - Zamyslel jsem se nad budoucností a z přemý/ilení mám 
bezesné :,paní: s tímto světem a s touto řW není nic jisté. Není žádné spolehnutí na délku života. 
Buď se objeví dobyvatel a zmocní se této N~e právě tak,jakjsemjijá odebral jiným. Pohled: jaké 
úsilí mé stálo, než jsem mohl veřejně usednout na trůn. Nebo je možné, že přijde Boží příkaz, a i 
kdybychom si to nepřáli, oddéli nás od této Nk vždyť nikdo neunikne smrti. Právě proto do 
doby. dokud neopustíme tento svět, budeme spravedliví a budeme konat dobro sluhům Božím. aby 
byli spokojení tehdy na nás budou vzpomínat v dobrém. v den zmrtvýchvstání se nám dostane 
spasení a odebereme se do ráje. Jestliže jsme ale zlí a konáme-li lidem zlo, budou na nás až do 
dne zmrtvýchvstání nadávat a pokaždé, když na nás pomyslí. prokleji nás. V den zmrtvýchvstání 
budeme potrestáni a dostaneme se do pekla. Musíme se pokud možno co nejvíce snažit konat 
dobro, chovat se spravedlivě k lidu a prokazovat dobrodiní. 

Cíl mého rozhovoru s tebou je následující: V mém paláci pobývá několik děti a žen. 
S chlapci je to jednodušší. A1ohou se jako přelétaví ptáci vydat zjedné strany na druhou. Se 
ženami je to těžší, neboť jsou slabé a bezmocné. Chci se teď o ně postarat. Je možné. že třeba 
zítra zemřeme nebo dojde k rozvratu v říši. Chci pro ně vykonat dobro. 

Jsem toho názoru, že dnes není v PW nikdo zbožnější. bohabojn~jší. neúplatnějši. Bohu 
oddaněj.~i a spolehlivěj.§í než ty. Mám v úmyslu si u tebe uložit dva milióny dinárů a klenoty. ale 
tak, abys o tom věděl jen ty, já a Vznešený Bůh. 

Stane-li se zítra něco se mnou a jejich situace bude taková. že budou potřebovat na denní 
obživu, tajně je svolej, aby to nikdo nevěděl a rozděl mezi ně ten majetek, v/iechny ženy provdej. 
aby nebyla pošlapána jejich čest a ne musely žebrat o chléb. V této věci je třeba postupovat tak. že 
vybereš jeden pokoj z vnitřních komnat a v něm vystaví.~ sklep z pálených cihel. Až bude hotovo. 
dej mi vědět. Nechám předvést z vězení dvacet vrahů odsouzen_ých k smrti. Naloží tento majetek 
na svá bedra. odnesou ho do paláce, složi do toho sklepa a zazdi dveře. Cestou zpátky je nechám 
popravit. Takto zůstane celá věc utajena. 

Soudce odvětil: ,, Provedu. Udělám v.~e. co je možné, abych vyplnil tento příkaz. " Potom 
vladař zašeptal sluhovi: .,Jdi nepozorovaně do pokladny a přines vác~ek s dvěmi sty 
maghribskými dináry. " Sluha šel a přinesl peníze. 

Azododdoule uchopil váček a položil ho před soudce se slovy: .. Použij těchto dvě stě 
dinárů na výstavbu sklepa. Nebudou-li ti stačit, poskytnu ti daUd." Soudce zvolal: ,. Můj Bože! 
Tento příkaz provedu ze svých peněz. "Azododdoule na to odvětil: "Zakazuji ti utrácet své peníze 
za mé záležitosti, tvé peníze jsou zákonné. Neslu/d se utrácet za tuto věc. Snaž se .~plnit to. co ti 
bylo uloženo tím, že provedeš rozkaz. " Soudce odpověděl: ... Vladař přikazuje. " 

Dal si dvě stě dinárů do rukávu, vyšel radostí celý bez sebe a říkal si: .. Na stáři jsem se 
spřátelil se .~těstěnou a bohatstvím, náš dům bude plný zlata. Stane-li se něco s vladařem, nikdo 
nebude mít potvrzeni ani důkaz proti mně a všechen majetek zůstane mně a m_ým potomkům. 
A1ajitel těch dvou konvi naplněných penězi je naživu a nennlže si u mne vydobýt svá práva, umře
li vladař kdo mi to vezme. Když během měsíce vystavěl sklep. šel v době n<Jc~ní modlitby 
k Azododdoulovi. 

Azododdoule se ho mezi čtyřma očima zeptal: .. Co tě vede ke mně v tuto dobu?" - .. Chci 
sdělit vladaři, že dle rozkazu byl dokončen sklep. " .. Velmi dobře, " odvětil Azododdoule. " Věděl 
jsem, vynaložíš veškeré úsilí na provedeni této práce. Sláva Bohu, že jsem se v tobě nezklamal. 
Ulehčil jsi mému srdci v této důležité věci. Jak jsem ti již řekl, připravil jsem Jeden a půl miliónu 
dinárů a klenoty, chybi ještě půl miliónu. Mám ale ještě hodné šatů, dřeva z aloe. ambru. mo,~us a 
kafr. To vše jsem vyčlenil pro tento účel. Brzy přijdou kupci a přinesou peníze. Během týdne bude 
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částka připravena a pak jsem v,vichni naráz př(jdou. Zítra večer přijdu do tvého domu, ab_vch se 
na vlastní oči přesvědčil o tom, jakje vše zařízeno. Nechci, abys pro nás něco připravoval, neboť 
se hned vrátím. " Rozloučil se se soudcem a okamžitě vypravil posla za tím mužem do Esfahánu. 

Druhého dne večer se vydal do soudcova paláce, prohlédl si sklep, schválil ho a řekl 
soudci: .. Musíš se přijít v úterý podívat na to. co je připraveno. " ~ "Provedu, ·• odvětil soudce. 
Když se vrátil od soudce přikázal správci pokladny, aby postavil do pokladny sto čtyřicet konví se 
zlatem, tři džbány s perlami, zlatou číši s rubíny, jednu čílii s granáty a dallií s tyrkysy. To v.ve 
nechal položit před konve. 

Když správce vyplnil v.{'echny rozkazy a naddla sobota, pozval Azododdoule soudce, chytl 
ho za ruku a odvedl do místnosti, v níž to bylo naskládáno. Soudce žasl nad tím majetkem a 
pokladem. Azododdoule řekl: .. Tento týden měj u.{'i nastražené, až tento poklad o půlnoci 
ponesou." Pak vyjdi z té místnosti. Soudce se vrátil dom~[ a srdce mu tlouklo radostí. 

Druhého dne dorazil majitel těch dvou konví. Azododdoule mu řekl: "Chci, abys ,{'el hned 
teď k soudci a řekl mu: Po celou dobu jsem vyčkával a zachovával úctu k tobě. Více už nebudu 
snáliet. celé město vf, jaký jsme měli já a můj otec majetek, potvrdí moje slova. Vydá§-li mé 
peníze, je to v pořádku. v opačném případě se vydám k Azododdoulovi, budu si na tě stěžovat, 
zostudím tě, aby si z toho lidé vzali ponaučení. Uvidíli. jak soudce odpoví. Jestliže ti vrátí peníze, 
znamená to, že je vlie v pořádku, v opačném případě mi dej vědět . .. 

Muž ,{'ef k soudci, posadil se vedle něho a rozmlouval s ním. Soudce si pomyslel: "Pokud 
mě tento muž zostudí tím, že půjde k Azododdoulovi, padne na mě jeho podez1~ení a nepolile do 
mého domu svůj poklad. Bude správné, když mu vydám jeho peníze. Přece sto padesát konvi zlata 
a tolik dalliich klenotů je lepší než dvě konve zlata. " Řekl tedy muži: ., Vyčkej chvíli, vždyť tě 
najdu, ať si kdekoliv." Vstal .. §el do pokoje, zavolal ho k sobě. o~jal ho a řekl:" Ty jsi mzg přítel. 
Jrsi pro mě jako syn. Vždyť to v.~e jsem činil z opatrnosti. Od toho dne jsem po tobě pátral. Sláva 
Bohu, že jsem tě znovu .~patřil a zbavil se této zodpovědnosti. Tvé zlato je tady. " Vstal a postavil 
před něho obě konve. Tady jsou tvé peníze, vezmi si je a jdi, kam chceš ... Muž vyliel a poslal do 
soudcova domu dva nosiče a naložil na jejich bedra obě konve a poslal je do Azododdoulova 
paláce. 

Když Azododdoule spatřil konve se zlatem, usmál se a zvolal: ,. Bůh budiž veleben, neboť 
jsi dosáhl svého práva a soudcz'lv podvod vyliel najevo. Vili. jak jsem zařídil, žes dostal zpět své 
peníze?" Rovněž velmoži se ptali. Azododdoule jim vyprávěl vlie. co se stalo. Vliichni se divili. 
Potom přikázal vrchnímu komorníkovi: .,Jdi, sundej soudci turban, uvaž mu ho kolem krku a 
přiveď ho ... 

Soudce přivedli k Azododdoulovi. Když uviděl, že tam stojí ten muž a že položil dvě konve 
před Azododdoulu, zvolal: "SpálU jsem se.!" V tu chvíli pochopil, že vše, co mu Azododdoule řekl 
a ukázal, bylo jen kvlíli těmto dvěma konvím. Potom se k němu obrátil Azododdoule: "Ty, stařec, 
učenec a soudce, již na kraji hrobu. podvádíli a ničíš důvěru. Co se pak dá očekávat od 
ostatních? Teď je jasné, že ve/;keré tvé jmění pochází z majetku muslimťí a byl jsi uplácen. Na 
tomto světě tě potrestám já, na onom světě se ti dostane odplaty! Vzhledem k tomu, že jsi starý a 
vzdělaný muž, daruji ti život, ale tvůj majetek propadne ve prospěch státní pokladny. " Odebral 
soudci v.{'echen jeho majetek a už nikdy mu nesvěřil žádný úřad. Obě dvě konve s penězi předal 
původnímu majiteli. 
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Sultán Mahmúd a nepoctivý soudce 

Sultánu Mahmúdovi se přihodil podobný příběh: 
Za sultánem Mahmúdem přišel muž se sv_ým příběhem: .. Dva tisíce dínárti v dobře 

uzavřeném měšci jsem si dal do úschovy k městskému soudci a sám jsem se vydal na cestu. To. co 
jsem si vzal s sebou, mi ukradli zloději cestou do Indie. Peni::e. které jsem si uschoval u soudce 
jsem dostal zpět. Když jsem je ale přinesl domů. otevřel jsem měšec a naše/jsem v něm měděné 
dirhamy. Vrátil jsem se k soudci. Předal jsem ti měšec se zlatem. ale teďjsem ho dostal naplněný 
mědí. Jak se to přihodilo? - Ty jsi mi neukázal. co mi předáváš, odvětil. Cožpakjsi mi nepřinesl 
zapečetěný mě.\;ec? Ve stejném stavu jsem ti ho vrátil. Zeptal jsem se tě: Je to tv~j měšec? 

Odpovědě/jsi: Ano, můj. A nyni mě chce/s podvést. - Bože. Bože. zvolal jsem. př(jď na pomoc 
svému služebníkovi. Nemám ani na chléb. " 

Sultán zesmutněl a řekl: .. Buď v pokoji. Musím přijmout opatPeni ohledné tvého zlata. 
Přines ke mně ten měšec. " Mahmúd si prohlédl měšec ze všech stran a nenašel žádnou známku 
po poškozeni. Řekl: .,Nech u mé mě.fec a vezmi si u mého vakila každý den tři many chleba. jeden 
man masa a každý měsíc jeden dinár. dokud nepřijmu opatPeni ohledné tvého zlata . .. 

V poledne v době odpočinku si položil A1ahmúd před sebe ten měšec a přemýšlel o tom, 
jak se to v.ve mohlo stát. Nakonec dospěl k tomu, že se to stalo takto: ten měšec rozpárali, vytáhli 
z něho zlato a znovu za.~ili. Mahmúd měl velmi krásný. zlatem vyšívaný povlak na polštář. O 
půlnoci vstal, vytáhl ntiž, nařízl asi jeden gaz z toho povlaku a vrátil ho na své místo. Druhého 
dne ráno si vyjel na lov a strávil tak tN dny. 

Zvláštní sluha, který sloužil v té komnatě, uviděl naříznutý povlak. rozesmutněl se, polekal 
se a rozplakal. V příbytku sluhů byl jeden starý sluha. Uviděl toho sluhu a zeptal se ho: "Co se ti 
stalo.?" - "Neopovažuji se to říci, " odvětil. ~ "Buď bez obav, " řekl, "Řekni mi to. " "Někdo, 
kdo touží po mé smrti, vnikl do sultánovy ložnice a nařízl sultánův povlak v délce asi jeden gaz: 
uvidí-li to sultán, zabije mě ... Zeptal se ho: "Viděl to kromě tebe je.ftě někdo jiný?" "Ne." -
"Buď v pokoji, vím, jak ti pomoci, naučím tě to: sultán si vyjel na lov a ve městě žije jeden starý 
látaP, tam a tam má krámek a jmenuje se Ahmad. Je to velký mistr v látáni a všichni látaN 
v tomto městě jsou jeho učednici. Odnes mu ten povlak, zaplať mu tolik. kolik si řekne. Sebelepl;f 
mistr nepozná místo, které zalátal." 

Sluha hned vzal ten povlak, odnesl ho do krámku látaře Ahmada a řekl: .. Mistře. kolik 
peněz chcd za to, abys toto zalátal tak, aby to nikdo nepoznal? .. Řekl: .. Půl dináru... ., Ve::mi si 
ce(ý dinár. ale dej do toho v.vechno. co umík " .. Díky. buď bez obav. " Sluha mu dal jeden dinár 
a pokračoval: ,. Udělej to brzy. " "Přijď zítra v čase odpoledni modlitby a odnes si to. " 

Druhého dne přišel ve smluvenou dobu. Mistr rozložil před sluhou povlak a ten nemohl 
najít místo. které bylo zalátáno. Sluha se zaradoval, odnesl povlak domů a dal ho na poWá1~ tak. 
jak na něm byl. 

Sultán Mahmúd se vrátil z lovu. v poledne se odebral do ložnice, aby si odpočinul. 
Podíval se a uviděl spravený povlak. Řekl: .. Zavolejte sluhu." Když sluha při.~el, řekl mu:., Tento 
povlak byl naříznu(ý, kdo ho opravil?" Sluha odvětil: ., Vládce. nikdy nebyl naNznutý. Lžou. " 
Mahmúd na to: "Hlupáku, nebo} se. Já sám jsem ho nařízl. Sledoval jsem tím jeden úmysl. Řekni 
mi. který látař 5pravil tento povlak, kdo je ten. kte1ý tak dobře pracuje?" .. Vládce. je to ten a 
ten látař. tvůj sluha si v.~iml a vylekal se: ten a ten sluha mi poradil. " Sultán Mahmúd poručil: 
,.Přiveď ho ihned ke mně. řekni mu: Sultán tě volá. Až př[jde. přiveď ho sem." 

Sluha šel a přivedllátaře. Když látař uviděl sultána, ::mocnil se ho velký strach. Sultán se 
ho zeptal: ., Mistře. nebo} se, přistup. Tento povlak si ty látal?" .. Ano." .. A1istrně jsi to 
udělal... "Dobře to dopadlo pro štěstí vladaře."- .. Je v tomto městě jdtéjiný takový látař?"-
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,)1/e. ·· - "Chci se tě něco zeptat. řekni mi pravdu... "Je něco lepší, než aby vladař znal 
pravdu?" ,. Zalátal jsi letos v domě nějakého vysoce postaveného člověka mě.5ec ze zeleného 
sametu?" ,.Zalátaljsem."- .. U koho?"- .. V domě městského soudce. Zaplatil mi dva dináry." 
- ., kdybys ten mě.<;ec viděl. poznal bys ho?"- .,Ano . .. 

Ňfahmúd strčil ruku pod poL<;tář, vytáhl mě.<;ec, dal ho látaři a zeptal se ho: "Je to ten 
měšec?" .. Ano." - .. Na kterém místě jsi ho látal. " Ukázal mu prstem to místo a odvětil: ,. Tady 
jsem ho látal. " Mahmúd žasl nad dobrou prací mistra a zeptal se ho: "Můžeš to v případě 
nutnosti dosvědčit před soudcem?"- .. Proč ne? .. Mahmúd nařídil někomu, aby předvolal soudce 
a rovněž majitele měšce. 

Když soudce při.~el. pozdravil a usedl podle zvyklosti. Mahmúd na něho pohlédl a řekl: 
.. .l"ii starý a vzdělaný muž. Přenechaljsem ti úřad soudce a svěřil ti majetek a krev muslimů s tim, 
že jsem ti projevil di/věru přesto, že v tomto městě a na venkově je dva tisíce mužů, učených jako 
ty. ale nemaji žádné postavení. Je přípustné. abys podváděl, porušoval prokázanou důvěru, obíral 
muslimy o jejich peníze a vrhalje do nouze?" 

Soudce odvětil: " Vladaři, co je to za slova? Kdo říká. že jsem tak učinil?" - "To jsi 
spáchal. ty pokrytecký psei" křičel sultán a ukázal mu mě.~ec . .. To je ono, co ti bylo svěřeno! 
Rozpáral jsi ten mě.~ec, vytáhl jsi z něho zlato a naplnil jsi ho mědi. Dal jsi ho zalátat a pak 
předal majiteli. zavřen:v a zapečetěný. Takové je tvé počínáni a tvá zbožnost?" Soudce 
pokračoval: .. Ten měšec jsem nikdy neviděl a ani neznám ten případ. " Mahmúd dal předvolat 
oba muže. 

Sluha přivedl majitele měšce a látaře. Sultán zvolal: "Lháři! Tady je majitel peněz a tady 
je látař. Na tomto místě zalátal měšec!" 

Soudce se zastyděl. Strachy se tak rozetřásl, že ze sebe nevypravil dal/ií slovo. lv/ahmúd 
přikázal: .. Chopte se toho psa a postarejte se, aby hned teď vydal tomu muži penize. jinak mu 
nechám srazit hlavu!" Odvlekli soudce od sultána, zavřeli ho na strážnici a řekli: "Dej zlato!" 
Soudce řekl. aby zavolali jeho vakila. Když se vakíl o~jevil, pokynul mu a přinesl dva tisíce 
zla~vch dinárů nei<;ábúrského raženi. Ty pak předali tomu muži. 

Druhého dne. když se Mahmúd zabýval rozborem stížností, veřejně prohlásil, že soudce 
spáchal podvod. Potom přikázal, aby soudce předvedli a nechal ho dát pověsit na špici paláce 
hlavou dolů. Velmoži se za něho přimluvili, že je to starý a učen.v muž. Soudce se vykoupil za 
padesát tisíc dinárů. Vzali si ty peníze a sesadili ho z funkce. 

Je mnoho podobných připadz~. ale pouze tyto byly zminěny. aby vladař světa poznal, jak 
hodně se starali vladaři o spravedlnost a právo a jaká opatření přijímali, aby smetli zločince 
z povrchu zemského. Silný rozum je pro vladaře lep.§i než silné vojsko. Sláva Bohu, že vladař má 
oboji. Tato kapitola pojednává o zvědech. Tuto práci musejí zastávat důvěryhodní lidé a ti, kteří 
.splňuji tyto podmínky. je třeba všude vysílat. 2m 

Aby zdůraznil nezbytnost výzvědných služeb, vrací se k této problematice v 21. kapitole, 
kde ozřejmuje vedlejší činnosti cizích poslů, přicházejících na sultánův dvůr. 

Kapitola dvacátá první: O v.vznamu poslů a uspořádání jejích práce 

Nikdo nic neví o poslech. kteří přijdou z ciziny, dokud nedorazí na vladařuv dvur. Neni 
ani známo. kdy přfjdou a odejdou. nikdo se o ně nestará a na jejich poslání se hledí se 
zanedbáním a opovržením. Je třeba .\pravit ochránce hranic, že jakmUe k nim někdo dorazí. ať 
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pošlou hned jezdce a oznámí. kdo to je. odkud přichází, kolik jezdců a pěšáků ho doprovází. v 
jaké zbroji a s jakým posláním. Aťje určena důvěryhodná osoba. která je doprovodí do určeného 
města a tam je ubytuje. V tomto městě má bj;t připravena další důvěryhodná osoba. aby je 
odvedla do dalšího města nebo oblasti a takhle až ke dvoru. A nechťje přikázáno. že kamkoliv 
poselstvo dorazí, ať v.{:ichni úředníci. v:vběrčí daní a leníci oné oblasti prokáží pohostinnost a s 
poctami se s nimi rozloučí. A to ať se opakuje i najejích zpáteční cestě. nebot'v.~e dobré a špatné. 
co jim prokáží, je stejné, jakoby to dělali pro svého vladaře. Vladaři vždy jeden k druhému 
chovali úctu a posila/i si vyslance, poněvadž tím se ještě více zvyšoval jejich v:vznam a úcta. A 
když někdy vzplála mezi vladaři hádka a poslové se dostavili. aby ;.,plnili své úkoly tak, jak jim 
bylo přikázáno, nikdy je neponižovali a špatně s nimi nezacházeli. neboť jak Vznešenj1 Bůh 
přikazuje v Koránu: "A poslu přislušíjen hlásání zřetelné. ''2 11 

Chádže Nezámolmolk a vyslanec Šamsolmolka212 

Stalo se. že sultán padZý za víru213 1v:vtáhl na Transoxanii a Samarqand, kde chán 
Samarqandu Šamsolmolk se mu neklaněl. Sebral vojsko a 'v}pravil posla Nasra hne Ebráhím 
k Šamsolmolkovi a já jsem za sebe poslal spolu se sultánovým poslem učence A.~tara, aby mé 
spravil o tamější situaci. Sultánův posel dorazil. předal psaní a vzkaz a chán k nám vyslal spolu 
se sultánovým poselstvem svého vyslance. A je zvykem, že poslové každopádně předloží přání a 
prosby vezírovi a vezír je pak předá sultánovi. Tento zvyk dodržují do doby svého odchodu. 
Jednou se přihodilo. že služebník byl ve svém stanu a s několika nadímy hrálliachy. Porazil jsem 
kohosi a vzal jsem si do zástavy jeho prsten a protože byl příliš velký pro prst mé levé ruky. 
navlékl jsem si ho na prst pravé ruky. Tu bylo oznámeno, že chánův vyslanec stojí přede dveřmi. 
Řekl jsem, aby ho přivedli a poručil jsem sklidit šachy. Vešel, usedl a během doby. když mi 
VJprávěl, co má na srdci. jsem si tím prstenem otáčel kolem prstu. Vyslanec pohlédl na ten prsten 
a poté, co skončil svůj výklad, ode.{:el. Mezitím sultán nařídil vypravit chánova vyslance a 
jmenovat jiného posla, aby předal odpověd~ A já jsem znovu s poslem 'v)'Sial učence Aštara. jenž 
byl dovedný muž. 

Když poslové dorazili do Samarqandu. přišli k Šamsolmolkovi a ten se zeptal svého 
vyslance: "Jaký se ti zdá b.í-·t sultán co do mínění, přemý.~lení a vlastnosti? Jak silné je jeho 
vojsko? V jakém stavu má zbraně a vojenské vybavení? Jak vypadá uspořádáni jeho dvora a 
dívánu? Jaké zásady panují v řW?" vyslanec odpověděl: "Sultán nepostrádá nic. pokud jde o 
přemý!Heni, rozhled mužnost. umění vládnout, důstojnost a moc. Jen Bůh zná velikost jeho vojska 
a výzbroje. Jeho síla. výzbroj a lesk se nedá přirovnávat. Uspořádáni dvora, dívánu, soudu a 
říšské rady je dokonalé. Sultánově říši opravdu nic neschází. Jen jeden nedostatek tam mají. 
Kdyby nebylo této závady. žádn.Ý rebel by nedosáhl úspěchu." /iamsolmolk se zeptal: .. Co je to za 
závadu? Odpověděl: .. Sultánův vezír je .~iita." .. Odkud to ví.~?" - Odvětil: .. Jednoho dne po 
polední modlitbě jsem ph~el ke dveřím jeho stanu. abych s nim promluvil a uviděl jsem, jak má 
na pravé ruce prsten. Když se se mnou bavil, po celou dobu tím prstenem otáL~el." Učenec Aštar 
mi ihned poslal následující zprávu: "Tady u .šamsolmolka o tobě říkají to. co bys měl vědět." Jal 
se mě velkf· strach ze sultána a řekl jsem .<d: "Sultán zrovna tak ne může vystát šáfiovský mazhab a 
pokaždé mi to vyčítá: zaslechne-li, že ,Šamsolmolkovi lidé o mně hovoří jako o šíitovi a že takto 
mluvili pt~ed chánem Samarqandu. neslituje se nade mnou. " Pří v.~í nevině služebník vydal třicet 

211 Korán, 24:54 
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tisíc zlatých dínárú, nemluvě o prosbách, žádostech a rozdávání darů, jen aby se sultán 
nedozvěděl o tomto rozhovoru. 

Toto jsem zmínil proto, že věL{'ina poslů se snaží najít nedostatek, obracejí pozornost ke 
všemu, co lze zneuctil na vladaří a jeho Nlii. Z toho důvodu moudří a starostliví vladaři dbali na 
čistotu sv.vch mravů, vedli 5pořádaný život, vážilž si důstojn:vch a zbožn.vch lidí, aby je nikdo 
nezostudil. 

Na funkci posla se hodi pouze muž, který jžž vladaři sloužil, je nebojácn.v v mluvě, ale 
zároveň příliš nenamluvi, je zcestovalý, znalý vědy, má dobrou pamět' a předvídavost, hezkou 
postavu a pěkný vzhled. A je-li vzdělanec, tak je to lepši. Bude-li jím nadim, vzroste k této funkci 
důvěra. Bude-li do této funkce uveden člověk smělý, statečný, ovládající jezdecké a bojové umění, 
je to výborné. neboť se všem ukáže, že v.{'ichni naši lidé jsou takoví, jako je on. Je-li posel 
z potomků Proroka, je to rovněž dobré. Díky svému původu a cti se bude těšit velké úctě. Vladaři 
často vypravuji posly s dárky. mnohými vzácnostmi, zbraněmi a výzbroji, ukazovali sebe jako 
slabé a měkké. Takto předstirajice, svolali vojsko, podnikli útoky a porazili nepřátele. Nechť je 
posel odrazem vladařova rozumu, vystupování a jeho velikosti. 2f.l 

Nakonec Nezámolmolk přesvědčil sultána Malekšáha o nezbytnosti špionážní služby a 
byl založen díváno '1-baríd. Úkolem tohoto úřadu bylo zasílat zprávy a listiny z provincií do 
hlavního města. V čele tohoto dívánu stál sáheb-e baríd. Ten jmenoval delegáty s titulem nájeb 
barid a posílal je do provincií. Vzhledem k důležitosti této funkce přešlo později právo jmenovat 
tyto delegáty, kteří plnili úkoly špiónů, na vezíra. 

V armádě měl na starost špionáž sáheb-e barid laškar neboli mošref la.{'kar. Původ 
tohoto dívánu nalezneme již v sásánovské době a byl ryze íránskou institucí. Listiny a jiné 
poštovní zásilky byly kladeny do zvláštního koženého pytle zvaného eskedár, jenž byl pak 
zapečetěn a odeslán. Předáním tohoto pytle na místo určení byli pověřeni speciální úředníci, tzv. 
pejkán. Nezámolmolk se jejich úkoly zabývá ve 14. kapitole. 

Kapitola čtrnáctá: O pravidelném vysílání poslů a běžců 

Je třeba jmenovat spolehlivé kwýry (pejkán) na několika důležitých cestách. Pro ně at'je 
vyměřen měsíční plat a bude-li vše zařízeno, dorazí během jednoho dne a noci zprávy, jež se 
udály v okruhu padesátifarsangú. Podle starých zvyklostí je třebajmenovat představené kurýrů, 
kteří budou dbát na to. zdali se kurýři neodchylují od svého poslání. 215 

Vedle vysílání poslů ozřejmuje Nezámolmolk smysl přesné organizace při vysílání sluhů 
ze dvora s cílem efektivně vykonat určený úkol a zabránit tak mrháním finančních prostředků. 

Kapitola dvanáctá: O vysílání gholámů ze dvora v důleži(vch záležitostech 

Mnoho gholámů odchází z dvora, někteří s rozkazem, jiní bez rozkazu. Z toho vznikají 
lidem nepř{jemnosti tím, že jim tito gholámové odebírají majetek. Jsou 5pory. které stojí ll~eba dvě 
stě dinárů. Gholám se vydá na cestu. ale požaduje za to pět set dinárů. Lidé pak díky tomu 
chudnou a jsou ožebračováni. Gholám nesmí být vyslán bezdůvodně a je-li vyslán, musí se tak 

::
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stát podle rozkazu. Ať gholámovi takto přikáží: "Na tento spor je třeba vynaložit takový obnos. 
více si na to neber, aby vše bylo tak, jak se patří. "116 

Mezi tajné dokumenty patřily také mapy. Ty byly odeslány do hlavního města a 
odpečetěny na zvláštním kartografickém úřadě- díváno '1-charájet. 

Za vlády Sandžara v Chorásánu byl zřízen též díváno '1-cháss, mající na starost 
obhospodařovat korunní statky, sledovat výnosy a vyčíslovat přesnou velikost sultánova majetku, 
a díváno '1-ouqáfna správu náboženských nadací. Řadu dívánů uzavírají díváno '1-eqtá a díváno '1-
mosádare. 

Hlavními úkoly díváno '1-eqtá bylo vést záznamy o zemědělské půdě, propůjčovat lenní 
statky úředníkům a příslušníkům armády. Vedle toho kontroloval jednání leníků s poddanými a 
dbal na to, aby odevzdávali vyměřené poplatky viz 5. a 37. kapitola. Za držitele lén mluvil 
eqtádár, který zodpovídal za předávání lén do rukou nových lenních pánů. V případě. že byly 
zjištěny nedostatky v hospodaření a porušování zákonů, byla léna vlastníkovi odebrána. 
Konfiskace a pozastavování majetku spadalo do pravomocí díváno 'l-mosádare. Stávalo se. že 
pomocí tohoto úřadu byl zabavován majetek politicky nepohodlným osobám. V pozdější době 
postihla tento úřad velká korupce a k zabránění konfiskace stačilo podplatit příslušného úředníka. 

Jako příklad systému eqtá nám poslouží Basra. Vezír Tughrul bega, ai-Kondorí, předal 
správu Basry, Ahvázu a přilehlých oblastí Hezáraspu ibn Bánkír al-Kordímu za třista tisíc 
dínárů.:m Měl volnou ruku a dokonce mu bylo povoleno, aby jeho jméno bylo recitováno při 
chutbě v Ahvázu. Basra pak byla předána do správy Abú Sad Sábúra, ale po jeho smrti byla 
Basra spolu s Vásitem opět svěřena do rukou Hezáraspa ibn Bánkír za třista tisíc dínárů. 
Hezárasp se oženil s dcerou sultána a dosáhl tak vysokého postavení. Když zemřel. Basra přešla 
pod správu Alího bne A lián, Žida, jenž získal velký vliv a majetek, ale byl na rozkaz Malekšáha 
popraven a veškerý majetek v hodnotě čtyřset tisíc dínárů mu byl zabaven. Pak Basra přešla pod 
správu Chumar-Tegina, tureckého emíra v hodnosti tughrái, za sto tisíc dínárů a sto koní 
ročně.218 

První sultáni se snažili předcházet korupci ve vojensko - lenním systému tím. že 
propůjčovali léna do rukou ústřední vlády. Snažili se sdružovat oblasti nepřímé správy pod 
ústřední vládu pomocí rukojmích na dvoře, sňatky s osobami majícími vliv v různých lokalitách a 
zapojováním kočovníků do armády. Nezámolmolk se zabývá správným lenním uspořádáním. 

Stálá armáda byla částečně placena v hotovosti ze státní pokladny, částečně příjmem 
z lén, jež byla vojákům propůjčována. Vedle toho existovala spousta vojáků, kteří nebyli držiteli 
lén a to potvrzuje, proč Nezámolmolk na mnoha místech Sijásat-náme zdůrazňuje, aby vojáci a 
gholámové byli placeni ze státní pokladny. Proto nelze konstatovat. že výplaty vojska byly 
prováděny v seldžucké době pouze na základě lenního systému. Tento fakt je dalším důkazem 
nejednotnosti seldžucké říše, která zahrnovala oblasti různé zeměpisné polohy, sociální struktury 
a historického pozadí. Seldžuci uplatňovali ve své říši bújovský lenní systém. který 
Nezámolmolk upravil a legitimizoval. Tento bújovský systém se velmi podobal hamdánovskému 
v severní Sýrii a jeho hlavní oporou bylo propůjčování daní, vystavených pro každého vojáka. 
Jeho léno obhospodařovávali místní rolníci, kteří odváděli lennímu pánovi stanovené poplatky. z 
nichž odevzdával výběrčímu daní státem stanovený podíl a zbytek si nechal jako vlastní příjem. 

216 tamtéž, s. 87 
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yento_, slstém přejali bez zásadních změn Seldžuci a byl uplatňován v západních provinciích 
Iránu.- 1 

Nezámolmolk v Sijásat-náme nepopisuje fungování tohoto systému; zaměřuje se na práva 
a povinnosti lenních pánů, způsoby, jak mají zacházet s poddanými a podtrhuje význam 
úředníků, kteří mají na starost kontrolu chování leníků a mají předcházet usurpacím lén. Zároveň 
zdůrazňuje to, že jediným majitelem půdy je sultán, čímž se opět hlásí ke své íránské mocenské 
koncepci. 

Jiná situace panovala ve východoíránských provinciích, v Chorásánu a Transoxanii, tedy 
na územích, která byla v minulosti pod správou Sámánovců a Ghaznovců. Ti vůbec 

nepropůjčovali léna svým vojákům.220 

Bohatství Chorásánu a sousedství s Indií, která se stala objektem rabování nesmírného 
bohatství místních hinduistických dynastií, znemožňovaly zavedení bújovského lenního systému. 
Z kronik se dozvídáme, že tento lenní systém byl ve východním Íránu znám, ale uplatňován zcela 
výjimečně. Dalším faktorem byla přítomnost různých bojovných kočovných kmenů, zvláště 
Turkmenů. Vzhledem ke strategickému postavení těchto oblastí seldžucké říše byli jejích správou 
pověřováni členové seldžucké vládnoucí rodiny. Přestože se Seldžuci snažili prosadit svůj lenní 
systém i do těchto oblastí, systém pozemkové správy těchto provincií se lišil od správy západního 
Íránu a seldžucký model se tu nikdy zcela neuchytil. 

Je třeba si uvědomit, že i když Nezámolmolk věnuje lennímu systému celou řadu kapitol 
v Sijásat-náme, není vynálezcem tohoto systému. nýbrž zdědil již zavedený bújovský lenní 
systém, uspořádal ho pro potřeby seldžucké říše a uvedl ho do praxe. 

V tomto systému zavládla poměrně brzy korupce a držitelé lén se snažili osamostatnit na 
ústřední vládě. Za příklad si vezměme kurdskou dynastii Marvánovců. Na území, které jim bylo 
svěřeno, byl při páteční modlitbě jmenován seldžucký sultán a tomu odváděli roční tribut. Za 
vlády Malekšáha se chtěl marvánidovský vládce osamostatnit. Malekšáh na to reagoval tím, že 
jmenoval novým místodržícím Dijarbakiru Fachroddovlu ibn Džahír v letech I 083 - 84 a ten táhl 
s armádou proti Marvánovců, aby převzal udělená léna. Došlo k boji, v němž Fachroddovle 
zvítězil a při této příležitosti odstranil panství kurdské dynastie Mujjáfári<J,ín a arabské dynastie 
Uqajlovců. Takto byly zbaveny kurdské oblasti nadvlády místních předáků.-21 

Kapitola pátá: O lenících a způsobech, jak mají zacházet s poddan_ými 

Vlastníci lén by měli vědět, že ve vztahu k poddaným jim ne ní přikázáno nic kromě toho, 
že smějí uplatňovat své majetkové nároky, které jim byly propůjčeny, a podle toho by se měli 
řídit. Aťjsou si poddaní jisti tělem, majetkem, ženami, dětmi, půdou a vlastnictvím. 

Leníci ne mohou dále poddané využívat. A jestliže se někdo z nich rozhodne jít ke dvoru, 
aby tam sdělil o svém stavu, nesmí mu v tom leníci bránit. A každému, kdo se chová jinak, nechť 
je utnuta ruka a odebráno léno, aby to posloužilo ostatním jako varování. Leníci by měli vědět, že 
celá ři/;e a poddaní patří sultánovi. Leníci stejnějako místodržící jsou strážci a musejí zacházet s 
poddanými tak, jak to čin i vladař, aby s nimi mohl být spokojen a byli si jistí tresty a utrpením na 
Onom světě. 

219 The Cambridge History of /ran. The Sa(juqs and Alongol Period, Volume 5, ed. J. A. Boyle, Cambridge 1968, 
s. 82 
~~o Marjam Mír Ahmad, c.d., s. 124- 128 
__ I lbn A sír: Tárích a!-kámi!, v. I O, s. 45, cit. v C. L. Klausner, c.d., s. 12 
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Vyprávění o spravedlivém vladaři 

Vypráví se, že když zemřel Qobád. nastoupil na trůn jeho syn Anúširaván Spravedliv_v. 
Měl osmnáct let, když začal vládnout. Byl to muž, jehož mysl byla od mládí prodchnutá 
spravedlností. Zlo považoval za zlo. dobro za dobro. Neustále říkával: .. Můj otec byl slabého 
rozumu, prostoduchý a snadno se nechal podvést. Správa přešla na úředníky a ti dělali, co si 
zamanuli. Říše upadala. vyprázdnili pokladnu a rozkradli peníze. A tak měl Qobád špatnou 
pověst a nesl odpovědnost za bezpráví. Jednou podlehl úskokům Mazdaka, jindy řečem n~jakého 
správce a výběrčího daní, kteří páchali bezpráví a ožebračovali lid. Pro svoji lásku ke stříbru se 
radoval z váčků s dináry, které mu nosili a nezajímal se o jejich původ. Neptal se: Správce a 
emíre mé h~e. přidělil jsem ti přece ke ::.právě tolik. aby to stac.rilo tobě a tv_vm jezdcum na plat. 
stravu a žold. Vím, žes tento přebytek. který si mi přinesl, vzal zjejich přídělu. vím. žes to od 
mého otce nezdědil a vše jsi neprávem odebral lidem. " Rovněž si neřekl výběrčímu daní: 
"S daněmi a majetkem je tomu tak, část jsi utratil, část dal do pokladny. z niž pochází tento 
přebytek, který vidím u tebe. Nezískal jsi to nepoctivě? Pak už ses nezajímal o objasnění původu 
majetku." 

Tak uplynuly tři čtyN roky. leníci a úřednici se chovali, jak se jim zlíbilo. Když se 
shromáždili. Anúširaván usedl na trůn, nejprve velebil Boha a řekl: .. Tuto říši jsem dostal od 
Boha a zdědil jsem ji po otci: proti mně povstal strýc, střetl jsem se s nim a porazil jsem ho, sám 
jsem si mečem dobyl říši. Tak, jak Bůh odměnil mě, odměním vás také tim, že každému z vás 
svěřím správu. Nezůstal jsem dlužen nikomu. komu jsem byl zavázán. Velmožům, kteří získali 
svoji velikost a moc od mého otce, ponechám úřad a hodnosti, nesnížil jsem ani jejich postavení, 
ani příjmy. D~lrazně na vás naléhám: Zacházejte dobře s lidem, nevybírejte od něho nic kromě 
zákonn.vch daní. Celou dobu budu na vás dozírat, vy však na mě nikoliv. Neposloucháte má slova, 
nebojíte se Boha a nemáte strach před lidem. Já ale mám neustále strach z nebeského trestu. 
Není nutné, aby vaše nespravedlnosti a nečestnosti padly na dny mé vlády. Svět je očištěn od 
nepřátel a vy máte dostatek a klid. Proč nejste vděčni Vznešenému a Mocnému Bohu za milost. 
kterou vás a nás zahrnuje. To by bylo správn~j.H, než se projevovat ne::,pravedlivě a nevděčně. 
nebo( nespravedlivost zničí říši a nevděčnost zmaří milost. Od teď musíte zacházet dobře 
s Božími tvory. uleh(;it Mimě poddaných, nezatěžovat slabé, dbát o moudré. scházet se s dobrými. 
vyvarovat se zlých a nezraňovat ctnostné. Za své svědky jsem si vzal Boha a anděZv. abych 
nestrpěl nikoho. kdo si vybere jinou cestu." V.~ichni zvolali: .. Tak provedeme a podřídíme se 
rozkazům. " 

Po několika dnech se vrátili ke svým povinnostem a páchali ne5pravedlnost a bezpráví 
jako předtím. Krále Anúširavána považovali za dítě. Každ.,v nadutec si myslel, že právě on může 
dosadit AnúMravána na trůn, když se mu zachce. a ponechat ho vládnout: nebude-li chtít, 
neponechá mu moc. Anúširaván nedal na sobě znát svoji nespokojenost a po celou dobu byl k nim 
vlidný. 

Tak uplynulo pět let. Stalo se. že Anúšíraván jmenoval jednoho velitele. jemuž se nikdo 
nemohl rovnat mocí a bohatstvím, správcem Azerbájdžánu. V celé říši nebyl nikdo větší nef: on. 
nikdo nemél takové zbraně, oddíly jezddí a výstroj jako on. Tento velitel toužil po tom. že si 
postaví v okoli města. v němž pobýval. palác a sad. V tom miste se nacházel kousek pudy. který 
patřil staré ženě. a byl tak velký, že po celý rok po odvodu všech dávek jí umožnil mít každý den 
čtyři chleby: jeden chléb dala na jeho přípravu, dalši na olej do lampy, jeden měla ke snídani a 
druh.v k večeři. Ošaceni ji dávali z milosti. Nikdy nevycházela z domu a trávila dny v chudobě. 
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Velitel se rozhodl připojit tento kousek půdy ke svému paláci a sadu. Poslal někoho ke 
staré ženě se vzkazem: "Prodej ten kousek půdy, potřebuji ho." Stařena řekla: ,.Neprodám, je to 
pro mě to nejdůležitěj!H, na celém světě mám jen tuto půdu. Je to moje síla a nikdo neprodá svoji 
sílu . .. Řekl na to: ,. Zaplatím nebo ti za ni dám jinou půdu ... Stařena na to odpověděla: .. Tato 
půda mi patři po právu. Zdědila jsem ji po rodičích. Voda se nachází v její bezprostřední 
blízkosti, sousedi mi nevadí a váží si mě. Půda, kterou mi chceš dát, nesplňuje v.~echny tyto 
podmínky. Dej ruce pryč od této půdy . .. 

Velitel však slova stařeny nevyslyšel, odebral jí tu půdu násilně a nespavedlivě a obehnal 
sad mohutnou zdí. Stařena upadla do bídy. Chtěla se i 5pokojit s tím, co by jí zaplatil nebo 
s náhradou. Zamířila k veliteli řkouc: .. Zaplať nebo vyměň." Velitel na ni ani nepohlédl, ani jí 
nevěnoval pozornost. Když se obrátila na velmože, nadímy a hádžeby, odpověděli jí: .. Ano, 
"Yřídíme mu to . .. Nikdo z nich se však o tom nezmínil. 

Od této události uplynuly dva roky. Stařena byla v největší bídě. Nedomohla se svých práv 
a více nežádala. Řekla si: ,.Jak dlouho ještě mohu kout studené železo? Buh stvořil ke každé ruce 
ještě jednu ruku. Ať je velitel sebesilnější, je ale služebníkem a sluhou Anú.~íravána 
Spravedlivého. Ať mě to stojí jakékoliv úsilí, vydám se odtud do Madá 'en, obrátím se na 
Anúšíravána, předložím mu svoji záležitost. Snad se mi dostane od něho spravedlnosti . .. S nikým 
o svém plánu nemluvila. Znenadání se vydala na cestu a s námahou a soužením putovala 
z Azerbájdžánu do Madá 'en. Když uviděla AnúJiiravánuv dvur, řekla si: ., Dovolí mi jít dovnitř? 
Vždyť mi ne povolili vstoupit do paláce správce Azerbájdžánu a on je jen sluhou tohoto vladaře, a 
zde sídlí samotný vládce světa. Jak se jen dostat do paláce? Jak ho spatřit? Zbývá mi jediné 
najít si v blízkosti paláce místo a zjistit si, kdy vladař vyráží na vyjížd'ku. Tehdy se mohu na něho 
obrátit a přednést mu svoji žádost." 

A stalo se, že samotný velitel, ktery! ženě zabral půdu, přijel ke dvoru a Anú.~iraván se 
chystaljít na lov. Stařena se dozvěděla, ve ktery den a kde bude krá/lovit. V ten den vyptávajíc se 
s námahou doUa na ono místo. kde si sedla za boudu a pro5pala noc. 

Druhého dne dorazil Anúšíraván, velmoži a vojáci byli roztrou.~eni a lovili a Anúšíraván 
se objevil na lovWi v doprovodu nosiče zbrani. Když stařena spatřila krále, vylezla, přistoupila 
k němu, vytáhla svoji stížnost a zvolala: .. Králi. jsi-li vládcem světa, projev spravedlnost této 
chudé ženě! Přečti si jeJí žádost a seznam se s jejím případem!" 

Když uviděl stařenu a uslyšel její slova, pochopil, že by ne přišla na loviště, kdyby k tomu 
nebyla donucena pádn.vmi důvody. Přijel na koni až k ní, vzal si žádost, četl ji a mezitím 
poslouchal její vyprávěni. Vyronižv se mu slzy a řekl stařeně: "Buď bez obav. Do teď to byla jen 
tvá věc, teď se to ale stalo naši věcí. Vyplním tvé přání. Nyni tě pošleme do města, zůstaň tam 
několik dní, vždyťjsi měla dlouhou cestu." 

Otočil se a uviděl jednoho ze svých sluhl'1, jak sedí na mezkovi. Když přijel, řekl mu: .. Slez 
a posaď tu ženu na mezka. odvez ji do Jedné usedlosti, předej ji jejímu .správci a sám se vrat: Až 
se vrátíme z lovu. odvez ji z té vesnice do města do svého domu a do doby, než ji budeme 
potřebovat, vezmi každ_v den pro ni z pokladny dva many chleba, jeden man masa a každ.v měsíc 
pět dínárů . .. Sluha takto učinil. 

Když se vrátili z lovu, Anú.l;íraván přemý.~lel celý den o tom, jak ověřit pravdivost žádosti 
té stařenJ'. aby se o tom nedozvěděl žádn.v z velmožu. Odpoledne, kd_vž všichni odpočíval; a palác 
byl prázdný, nařídil Jednomu sluhovr· "Jdi do toho stanu a přiveď onoho sluhu. " Sluha šel a 
přivedl onoho sluhu. Vladař řekl: .. Sluho, ví.~, že mám mnoho dobrych sluhů, ale ze všech jsem si 
vybral právě tebe a rozhodl jsem se ti svěřit jeden případ. 1'YfusH si vzit z pokladny nutné 
prostředky a vydat se do Ázerbájdžánu. Dojeď do toho města a místa, zastav se tam asi na dvacet 
dní a p1~edstav se taměj.i:im lidem takto: Pátrám po zběhlém sluhovi. Vejdi v kontakt s lidmi, 
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v rozhovoru, ať opilý, či střízlivý, se jich zeptej, zda na tomto místě bydlela stará žena s tímto 
jménem, kam se poděla, že po ní nezbyla žádná stopa. a co udělala se svým kouskem půdy? 
Zapamatl{Í si dobře. co ti řeknou, a vyřiď mi to přesně. Právě kvůli tomu tě vysílám. 

Zítra tě během audience vyvolám před v.šemi velmoži a hlasitě, aby každ.v s(všel. řeknu: 
Jdi, vezmi si z pokladny nutné prostředky a jed' do Azerbájdžánu. V každém městě a každé vsi, 
kde budeš, zjisti, jak vypadá letos sklizeň obilí a ovoce a zdalipak po5·tihla nějaké místo nebeská 
pohroma či ne. Rovněž zjisti,jakje to se stavem pastvin a lovLi:t: Jakmile to bude.š vědět, vrať se a 
obeznam mě s tím. Je třeba, aby nikdo nevěděl, proč té posílám. " 

Sluha odvětil: "Provedu. " 
Takto Anúšíraván učinil druhého dne. Sluha se vydal na cestu, zastavil se v tom městě a 

pobyl tam dvacet dní. A každého. s kým se setkal, se zeptal na ten případ a všichni vypovídali to 
samé, co ta stařena .. ,Stařena byla skromná žena dobrého původu. Viděli jsme ji s manželem a 
dětmi, její manžel a děti zemřely. Tím skončilo její štěstí, zůstala sama a kousek půdy předala 
zemědělci, aby ji obdělával; z té půdy dostávala tolik. že část z toho mohla odvést vladaři. část 
zemědělci, při,:emž pro ní samotnou zbyl podíl. že do příští úrody měla na každ.v den čtyři chleby. 
jeden dávala na přípravu chleba, druh.v na olej do lampy. třetí měla ke snídani a čtvrtý k vdeři. 
A tu si velitel usmyslil, že si postaví palác a sad, násilím ji odebral tu půdu. přičlenil ji ke svému 
sadu a nedal jí ani peníze, ani náhradu. Ce(v rok chodila stařena k bráně jeho paláce. 
protestovala a požadovala peníze. Nikdo ji ale nevys(všel. n~jakou dobu ji nikdo ve městě 
neviděl. Nevfme, zdali odešla, žije nebo je mrtvá. " 

Sluha se vrátil, přišel do paláce a Anúšíraván v té době uděloval audience. Sluha 
předstoupil, uklonil se. Anúšíraván se ho zeptal: .,Nuže. řekni. co jsi shledal? .. - Odpověděl: .. Ve 
vladařově říši je letos dobrá úroda obilí. nejsou žádné pohromy. pastviny jsou úrodné. loviště 
plná zvěře."- Král na to: "Sláva Bohu, přinesl jsi dobré zprávy." 

Když se lidé rozešli a palác opustili cizind. vyprávěl sluha o všem, co s(v.šel o té stařeně. 
Tu noc nemohl Anúšíraván usnout, jak přem.v.šlel. Druhého dne ráno předvolal vrchního 
komorníka a nařídil mu: "Až se velmoži začnou scházet a o~jeví se velmož onoho jména. usadíte 
ho v předsíni, potom vám řeknu co dále, jak je třeba postupovat. " 

Kd.vž se v přijímací místnosti shromáždili všichni velmoži a mágové. vrchní komorník 
učinil to, co mu přikázal Anúširaván. Anúšíraván vyšel, zahájil audienci. Po n~jaké chvíli pohlédl 
na velmože a mágy a pravil.· .. Chci se vás něco zeptat. odpovězte mi pravdivě!" Spole,:ně 
zvolali: ., Provedeme!" - ,.Jaká je hodnota majetku správce Azerbájdžánu?" - Řeklí: .. Dvě stě 
tisíc dinárů, které má nazbyt."- "Zeptal se: "A kolik má ve vybavení své domácnosti?"- .. Řekli: 
"Má pět set tisíc dinárů ve zlatých a stříbrn.vch věcech." ,.Pokračoval: .. A v drahokamech?" 
Odvětili: "Šest set tisíc dinárů... "A v úrodných pozemcích a půdě ležici ladem?" - .. Není 
vesnice ani města v Chorásánu, Iráku. Fársu a Azerbájdžánu. kde by neměl palác. káravánsaráj 
a lýnosy." "A kolik má koni a mezků?" ., Třicet tisíc."- .. A sluhú. zajatých a koupených?" 
.. Má tisíc sedm set sluhů tureckého. byzantského a etiopského původu a čtyři sta otrokyň. .. -
Anúširaván se zeptal: .. Když takto bohatý c'lověk. který denně ji na dvacet chodů jídel. od kuzlat. 
šťavnatých pečení. sladkého pdiva a cukrovinek. vezme lidské bytosti Jako je on sám. která je 
pokorná a bohabojná a přitom slabá, osamělá a nešťastná, živící se denně dvěma chleby. such.v 
chléb a nechá ho to bezstarostným: copak zasluhuje?" Všichni zvolali: .. Tento člověk mu si b.vt 
vystaven všem mukám, ať mu provedou sebepřišernějši věc. nenf to dostaóJjfci. ·· 

Anúšíraván praví!: "Toto přikazuji: stáhněte kůži z jeho těla. maso hoďte psům. kůži 

vycpěte slámou a pověste ji na bránu paláce a po sedm dní rozhlašujte tuto zprávu: Toto stihne 
každého, kdo bude páchat násilí a protiprávně odebere třeba jen pytel slámy. slepici a hrst 
krmiva. Ať každý postižený přijde ke mně do paláce se stížnosti." Tak se i stalo. 
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Potom nařídil komorníkovi: "Přiveď slm~enu . .. Řekl velmožům: " Tato žena byla postižena 
bezprávím. Její tyran byl již za to potrestán. Proč jsem posílal toho sluhu do Azerbqjdžánu?" 
Sluha odpověděl: "Z toho důvodu, abych se dozvěděl o případu té stařeny, o nespravedlnosti na 
ní spáchané a abych přesně a pravdivě obeznámil krále. " Potom Anúšíraván řekl velmožům: 
" Vězte, že jsem nepřehnal trest. Napříště nehudeme rozmlouvat s tyrany jinak než mečem a 
ochráníme jehně před vlkem. Dlouhé hrabivé ruce zkrátím a tyrany smetu z povrchu zemského. 
Budu rozvije! svět pravdou, spravedlností a bezpečností, neboť jsem byl k tomuto úkolu stvořen. 
Kdyby stačilo, aby lidé dělali, co se jim zlíbí. Vznešený Bůh hy nestvořil vladaře a nepostavil ho 
nad lid. Od teď se snažte jednat tak. aby jste neučinili nic takového, zač by s vámi mohlo být 
naloženo stejným zpúsobem jak s tamtím. " 

Každý, kdo byl přítomen ve shromáždění, se třásl strachy před způsobem Anúšíravánovy 
vlády. Anú.~íraván řekl té stařeně: "Spáchal na tobě bezpráví a já jsem ho potrestal. Daruj; ti ten 
palác a sad, v němž se nachází tvoje půda. Připravil jsem pro tebe skot a prostředky, aby ses 
v pokoji mohla vrátit s moji listinou do svého rodného města. Přimluv se za nás dobrou 
modlitbou u Boha ... 

Potom se zeptal: ,. Proč má být brána na.~eho paláce otevřena tyranům a uzaw~ena 
utlačovaným? Vždyt' vojsko a poddaní jsou podřízení a slouží nám; poddaní dávají a vojsko bere. 
Mezi ne5pravedlností a křivdami. které jsou páchány, jakož i mezi rozkazy existuje takový příkaz. 
podle něhož nedovoluji stěžovateli, který přichází ke dvoru, aby přede mnou vyložil svůj případ. 
Kdyby ta stařena sem měla přístup. nemusela hy se vydávat na loviště. " 

Proto nařídil zhotovit řetěz, navěsil na n~j zvony a umístit ho tak, aby na něho mohla 
dosáhnout ruka sedmiletého dítěte a aby žádný člověk, který si přijde stěžovat ke dvoru, se 
nemusel obracet na komorníka. A tak stačí. aby chytil řetěz, rozezvučel zvony a Anúširaván je 
uslyší a rozsoudí případ. Tak bylo učiněno. 

Když se velmoži vrátili ze dvora do svých paláců, svolali v.~echny vakily a své podřízené a 
vysvětlili jim: ,,Pohleďte. zdali jste za uplynulé dva roky někomu něco protiprávně nezabavili, 
zdali jste neprolili něčí krev? Nezacházeli jste nespravedlivé s někým, ať v opilosti, či ve 
střízlivosti? Je třeba vše napravit. všechny protivníky odškodnit dříve, než si půjdou na nás 
stěžovat. .. V.~ichni to provedli, svolali všechny své protivníky, chodili ke dveřím jejich domů, 
každého od5kodnili, prosili o odpuštěni. Zároveň si od každého odškodněného vzali písemné 
potvrzeni s obsahem: onen byl odškodněn oním a nevznáší vůči němu žádn.v nárok 

Díky jednomu trestu, který král Anú.5íraván Spravedlivý určil, zavládla po celé jeho říši 
pravda. Zkrátil dlouhé ruce. Lidé na celém světě žili v takovém klidu, že po sedm let si nikdo 
nešel ke dvoru stěžovat. 

Anúširaván a řetěz spravedlnosti 

Po sedmi letech se jednoho poledne, když se všichni rozešli a palác byl prázdný a strážci 
spali, rozezvučel zvon. Anú.Hraván to usly.~el a ihned vyslal dva sluhy se vzkazem: "Podívejte se, 
kdo si při.š:el stěžovat. Když sluhové přišli k bráně paláce, uviděli osla, starého, vyhublého a 
pra.š:ivého, jak hlavou a zády tře o řetěz tak, že rozezněl zvon. Oba dva se vrátili a ohlásili: 
"Nikdo si ne přišel stěžovat nějaký prašivý osel se otřel o řetěz. '' 

Anú/síraván odvětil: .,Není tomu tak, jak se domníváte. Pozorně se podívejte. Ten osel si 
při!;el stěžovat. Chci. abyste ho odvedli na trh, poptali se a mně pPedali zprávu. '' 

Sluhové šli, vedli osla městem. v.š:ude se na něho ptali lidi, aby jim o něm něco pověděli. 
Všichni říkali: "Ov.~emže. Při Bohu, ve městě je jen málokdo, kdo by toho osla neznal." ,. Co o 
něm víte?" - ., Osel patři jednomu pradlákovi. Po dvacet let jsme ho s nim vídávali. Denodenně 
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na něho nakládal prádlo, odvážel ho na vyprání a večer se s ním vracel. Dokud byl oslík mlad_í· a 
mohl vykonávat svoji práci. dával mu krmení. Ted; když zestárnul.nechal ho být a vyhnal ho 
z domu. Už asi rok oslík pobíhá po trhu. Každj· mu dává ze soucitu krmeni. Dnes to jsou dva dny 
a dvě noci, co nic nedostal. ·· 

Kd_vž to sluhové vyslechli, vrátili se ke králi a oznámili mu to. Anúširaván řekl: "Cožpak 
jsem vám neříkal, že si tento oslík přUiel stěžovat? Dne/mi noc se o něho dobře postarejte. Zítra 
přiveďte pradláka spolu se čtyřmi správci z jeho (}tvrti. abych mohl udělat, co se patři." 

Druhého dne tak sluhové učinili. Anúširaván promluvil k pradlákovi: "Dokud byl tento 
oslík mladý a mohl vykonávat práci, krmil jsi ho a staral jsi se o něho; teď ale zestárnul a neni 
schopen pracovat a tys mu přestal dávat krmeni a vyhnal jsi ho z domu. Kam se podělo dvacet let 
jeho služby?" 

Nechal mu vysázet čtyřicet ran bičem a řekl: .. Dokud tento oslík žije. musíš mu 
v přítomnosti těchto čtyř správců dávat tolik sena. ječmene a vody, kolik sni. Dozvím-li se. žes 
toto mé nařízeni porušil. potrestám tě. " 

Věz, že vladaři musejí dbát na práva slab_ých a bdít nad činy úředníků, leníkú a výběrdch 
dani. Musejí mít na zřeteli svoji dobrou pověst na tomto světě a požehnáni na Onom světě. Je 
třeba každé dva tři roky obměňovat v_vběrči dani a leníky. aby příliš nezesílili. nevyvolávali neklid 
a aby dobře zacházeli s poddanými a říše vzkvétala. 222 

Kapitola třicátá sedmá: O obezřetnosti nad lény a stavem poddaných 

PNcházeji-li z nějaké oblasti zprávy o zbídačováni a ut/a(}ováni poddaných a vyvstává-li 
podezření, že tyto zprávy sledují postranní úmysly. musí být vybrán jeden šlechtic a vyslán pod 
nějakou záminkou do této oblasti, aniž by kdo tu.W. jaké má posláni. Ať se tam po měsíc 
pohybuje, pozoruje situaci ve městě a na vesnici. rozkvět i úpadek. a{ vysly.~i každého, jak hovoří 
o lenících a výběrčích dani a připraví o tom zprávu. Správci přijdou s výmluvami: "J'vfáme všude 
nepřátele." Nenaslouchejte jim. jinak se vzchopí a budou dělat, co se jim zlíbí. Správci přestanou 
ze strachu podávat zprávy, abv se vladař a leníci nedověděli o jejich postranních úmyslech. Pak 
bude země zbídačená, poddanĚ chudí a daně budou ne právem vybírány. 223 

Díváno 'l-estifá se zabýval financemi a účetnictvím. Celá říše, spadající pod přímou 
centrální správu, byla rozdělena do daňových oblastí, které byly odpovědny za odesílání daní, 
stanovených v souladu s nařízeními tohoto dívánu. V čele dívánu stál mostou.fi, který byl vrchní 
účetní a finanční správce celé říše. Nominálně se zodpovídal vezírovi, ale časem si získal díky 
svému významnému postavení velkou moc. V provinciích ho zastupoval sáheb-e díván neboli 
amid. Po mostouflm byl nejvýše postaven jeho zástupce - nájeb mostoufl, jehož úkolem bylo 
jmenovat a vysílat úředníky na kontrolu financí v provinciích. 

V říši existovaly dvě pokladny: centrální neboli základní a výdajová. Nezámolmolk se 
zabývá problémem financí v 48. a 50. kapitole. 

Kapitola čtyřicátá osmá: O vedení státní pokladny, dodržování pravidel a jejím uspořádání 

Šáhové měli vžd_v dvě pokladny: jedna byla základní a druhá výdajová. Majetek. kterf: byl 
získán, se z věL~ i části uchovával v základní pokladně a jen maZv díl byl určen na výdaje. Pokud 

222 Sijásat-náme, s. 36- 47 
223 tamtéž, s. 161 

118 



nebylo třeba, žádné peníze se ze základní pokladny neutráce(v. A bylo-li nezbytné vynaložit na 
něco peníze, činilo se takfhrmou půjčky a to, co bylo půjčeno, b_vlo nahrazeno. Jestliže se o tom 
rozm.v.~li. nebe vše, co se získá, utratit, a vyvstane-li nečekaně potřeba peněz, nastanou starosti a 
důležité dilo se opozdi a zkrátí. Majetek. jenž plynul do pokladny z přijmú provincií, nebyl nikdy 
rozměňován. aby se mohlo v pravý čas využit v_vdajů, a nikdy se dáváni darů, plaHl a odměn. 
Potom bude pokladna vždy plná. 

Altunta.~ a Ahmad Hasan Mejmand{22
-1 

Sly.fel jsem. že Altunta.š, komorník sultána Mahmúda, byl sultánem jmenován správcem 
Chorézmu, odkud se odvádělo šedesát tisíc dinárů do státní pokladny. Rozpočet Altuntaše na 
armádu byl v.~ak mnohem vy.\oši. 

Odebral se do Chórézma a po roce vypravil do Ghaznín ·~vslance s prosbou, aby mu těch 
.šedesát tisíc dinárů prominul a za to nevyplácel žádné peníze. 

V té době byl vedrem ,~amsolkofát Ahmad hne Hasan Mejmandí. Když si přečetl tu 
žádost, ihned mu na ni odpověděl: " Ve jménu Boha milosrdného, slitovného! Necht' vejde ve 
známost Altunta.še, že nemúže h:vt Mahmúdem. V žádném případě mu nebudou prominuty ty daně, 
za které je odpovědn.v. Vyber daně a poJ;li je do sultánovy pokladny a pak žádej své peníze. Měli 
by vydat peníze pro tebe a pro armádu na Bosr25 a Sístán. Takto ať ti po.flou peníze. Tak bude 
rozdíl mezi služebníkem a vladařem, mezi l14ahmúdem a Altuntašem. Tak, jak je zjevné 
uspořádáni činú vladaře, je zřejmé i uspořádáni činů armády. A slova správce Chórézmu musí 
b.vt neomylná. Touto svou prosbou buď opovrhoval sultánem, nebo považoval Ahmada bne 
Hasan za nedbalého a neznalého. A protože víme o sečtělosti správce Chórézmu, připadá nám 
tato žádost podivná. Měl by se omluvit za zpilsob jednáni, neboť pro služebníka je krajně 
nebezpečné. chce-li se spolupodílet na vládě se svým panovníkem. " 

Tento dopis byl doručen do Chórézmu jedním válečníkem, doprovázeným gholámy. Ti 
přivezli oněch šedesát tisíc dinárů a odevzdali je do pokladny, za což získal stvrzenku na Bost a 
Sístán. Na ni by(v poukázány duběnky. kúra granátových jablek, bavlna a daHi věci a z Bostu 
opět poslali .šedesát tisíc dinárů do Chórézmu. 

A takto je třeba ochraňovat pořádky a uspořádáni říše, aby záležitosti státu neztrácely 
me:::i sebou spojeni a byla hranice mezi majetkem vladaře a poddaných. 226 

Kapitola padesátá: O dohledu nad účetnictvím a jeho uspořádání 

Nechťjsou písemně vedeny rozpisy dani z provincii, aby bylo zřetelně vidět celkov.v stav a 
v.í•daje. Užitek tohoto konání !<.po(Hvá v tom, že se vyjasni úvahy o tom, co je třeba vydat a co 
uchovat. A pokud kdokoliv se vyjádři o celkovém stavu tím, že poukáže na přebytek či nedostatek, 
pak je třeba naslouchat jeho slovům a jestliže to, co praví, se zakládá na pravdě, nechť jsou 
vypsány takové daně, ab.v se odstranily nesrovnalosti a nedostatek peněz, aby žádná okolnost 
nezůstala skryta. 

A pokud jde o správné zacházení s majetkem, vladař by měl být spravedlivý, držet se 
stmých obyčejů a zásad o vladařeni, nedopustit novotářstvi. 

224 Ahmad bne Hasan Mejmandí "šamsolko(át' (z. I 032) vezír sultána Mahmúda z Ghany a jeho syna Masúda. 
V roce 1024 byl Mahmúdem sesazen a uvězněn, ale po nástupu Masúda byl roku 1030 opět uveden do funkce vezíra, 
~'níž setrval do konce života. Zasloužil se o vytlačení perštiny a opětovnou arabizaci ghaznovské správy. 
__ s Bost --starobylé město v dnešním Afghánistánu 
::::
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Vladaři jsou povinni dohližet na V)1běrčí daní a jejich konání. vědět o příjmech a výdajích, 
střežit majetek a tvořit zásoby. odrážet zlo. vycházející z odpůrců a žít tak. aby je nikdo nemohl 
označit za lakomé; ne měli by být ani příliš .~tědří. aby se neříkalo ten je lehkomysln)? a h:vřivý, 
rozdává v nepravý čas. Ten, kdo si zaslouží deset dinárů, a( nedostane sto dinárů a tomu. komu 
přísluší sto dinárů. ať mu nevyplatí tisíc. Jinak utrpí postavení velmožů a bude se Nkat. že vladař 
nezná hodnotu a postaveni. nezná právo služebníkú a vzdělancú. Ti pak budou bezdůvodně 
raněni a projeví svoji lhostejnost ve službě. 

A dále: S protivníky by měl válčit tak. aby vždy zbylo místa pro usmíření a aby smír byl 
takový. že může znovu rozpoutat boj. S přítelem a nepřitelem má mil takové vztahy. že je může 
přetrhat. ale takov;Ým zpúsobem, aby je mohl znovu navázat. 

A ne.•Jluší se pít vino do opojení. aby vjednu chvíli byl veselý a vzápětí na to se mracW. A 
tak, jak se oddává lovu, podívané a pitkám, tak by se měl čas od času zab_}:vat vděkem. darováním 
almužen, noční modlitbou. půstem a dobročinností. aby byl s nim Bůh .\pokojen v obou světech. 
Ve všech svf·ch počinech by měl být střídmý tak. jak pravil Prorok: .. Nejlep.~í na věcech je jejich 
střed." To znamená, bud'te ve všech věcech střídmí a to je chvályhodné. 

Měl by ve všech záležitoslech pamatovat na Nejvy.lišího, aby na něho nepadlo neštěstí. 
plnit jeho přikázáni, být horlivý ve víře a s úsilím anit tak, aby ho Bůh obdařil v.~emi ,,.,. 
náboženskými a světskými pot1~ebami a aby mu dal všechna přání v obou světech a vyplnil je.-- i 

Díváno 't-tughrá zahrnující též díváno '1-en.M v a' r-rasájel byla instituce založená 
Seldžuky. Tughra představovala luk a šíp jako symboly turecké suverenity. Tvořila záhlaví 
úřední korespondence a po správci tohoto dívánu. který se nazýval tughráí, se vyžadoval 
krasopis. 

Na počátku zastával funkci tughráího mladý turecký emír vysoké hodnosti, ale za časů 
Nezámolmolka byl tento úřad postoupen řadovým úředníkům. Tento úřad plnil zároveň úlohu 
říšské kanceláře, v jejíž čele stál monší, který byl podřízen tughráímu. Úkolem monHho bylo 
koncipovat korespondenci. Tughráí byl po vezírovi a mostouflm nejdůležitější úředník v říši. Byl 
to právě tughráí, kdo zastupoval vezíra u sultána při lovu nebo v době absence skutečného vezíra. 
Vedle označení díváno '1-en.M se setkáváme i s díváno 'r-rasájel. 

Díváno '1-ešráf byl veden mošrefem, který na rozdíl od Ghaznovců neplnil funkci tajného 
zpravodaje, ale byl propojen se správou financí. Nezámolmolk se zmiňuje v 9. kapitole o 
významu mošrefa. 

Kapitola devátá: O mošrefech a jejích obživě 

Ten, kdo se tě.~í v.~eobecné důvěře, necht' se mu dostane zmocněni a odebere se ke dvoru a 
nechť je spraven až přijde doba jeho potřeby. A pak musí vyslat svým jménem do v.i:ech měst a 
koutů země posly, znalé a zdrženlivé, aby se obeznámili se v/dm významným a nevýznamným v 
oblasti. Nesluši se v.i:ak, aby na poddané padly těžkosti ::.pojené s jejích měsic}nf mzdou a pobytem, 
aby se tak zvýšilo peněžní zatížení. A nechť jsou v.i:echny jejich výdaje uhrazeny ze státní 
pokladny, aby necítili potřebu zrady a úplatnosti. Užitek. který vzejde z jejích věrnosti. vykoupí 
desetkrát a stokrát prostředky. které jim byly ve své době poskytnu(v. :?:?s 

227 tamtéž. s. 293 - 294 
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Civilní velitel armády nebo-li árezo '1-džajš, byl hlavou diváno 'l-arz. Funkce árezo '1-
džajš odpovídala též funkci sáheb-e diván-e arz, který stál v čele tohoto dívánu. Jeho úkolem 
bylo dbát na vojenské záležitosti, odvolával vojenské úředníky a měl na starost udržování 
pořádku a armádních nařízení. Tento úřad měl na starosti výplaty pro stálou armádu a 
propůjčování lén vojenským hodnostářům. V pozdějších dobách, když vzrostla moc armádních 
činitelů, ztratil tento díván kontrolu a význam. Do úkolů tohoto dívánu spadalo určování 

vojenských hodností, ochrana obyvatelstva, vedení statistiky o počtu lidí, zajišťování potravin 
pro vojáky a krmiva pro koně, údržba bojové techniky. 

Vedle těchto velkých úřadů existovala řada hodnostářů, kteří nebyli začleněni do tohoto 
systému. Snad nejdůležitějším z nich byl v raném období vakildár, který zastával úkoly 
prostředníka a kurýra mezi sultánem a vezírem. Později byl vakí/dár nahrazen velkým 
komorníkem, amíro '1-hádžebo '1-kabír, členem vojenské špičky, který v pozdějších dobách 
dosáhl vyšší moci než vezír a diktoval své podmínky sultánovi a vezírovi. Zde je vidět jasný 
příklad o zasahování vojenské moci do civilní správy. 

Každý vysoce postavený úředník měl za sebou sbor sekretářů, kteří mu asistovali, jakož i 
náměstka, který úžíval titul nájeb. 

Změna vezíra nebo nástup nového sultána neznamenala vždy výměnu úředníků. 

Kapitola šestnáctá: O vladařov_ých vakílech a významu jejich konání 

V naši době je hodnost vakíla silně otřesena. Tuto funkci zastával vždy člověk známý a 
tě.Hcí se úctě. Tento člověk. jenž spravuje záležitosti kuchyně, vinného sklípku, konírny, paláců 
vladaře a jeho potomků a ostatních dvořanú, by měl měsíčně i denně a neustále být ve vzne.{:ené 
společnosti vladaře, rozmlouvat s nim. uvědomovat ho o míněni a o tom, co se děje. Vakíl by měl 
požívat plnou úctu a vážnost, aby mohl plnit své povinnosti a jeho konání se naplňovalo. 229 

Zásada rozdělené kontroly je patrná i v provinční správě. Klíčovou roli sehrála centrální 
správa v provinciích při udržování mocenské rovnováhy mezi vojenskými, a civilními kruhy. 
Představitelem civilní správy v provincicích byl výběrčí daní- ámel či amid. Amelové pocházeli z 
vysokého úřednictva. Jejich úkoly spočívaly ve vybírání a odvodu daní a zprůhledňovali centrální 
moc. 

Kapitola čtvrtá: O v.vběrčích daní, zjišťování jejich záležitostí a o úkolech vezírů 

Ti, kteří získají hodnost ámelů, by měli slušně zacházet s tvory Vzne.{:eného Boha, neměli 
by od nich vybírat vice, než stanoví zákon, a měli by s uvážením uplatňovat své nároky. Pokud 
nejsou zmocněni k vybírání pozemkové daně, neměli by ji po nich nic požadovat, protože když to 
vyžaduji předčasně. uvrhnou lid do utrpení a přijdou-li v době sklizně úrody, nezbude rolníkům 
nic jiného. než prodávat za polovinu dirhamu, a ztratí domov. Ocitne-/i se někdo z poddaných v 
nesnázích a bude-li potřebovat dobytek a osivo, měli by mu poskytnout půjčku, odlehčít jeho 
břímě, aby zůstal na své půdě a neopustil svoji domovinu. 

Takto jsem slyšel, že za časů krále Qobáda byl ve světě po sedm let hladomor, protože 
požehnáni přicházející z nebes bylo přerušeno. Qobád dal svým ámelům příkaz, aby zásoby zrní, 
které měli, prodali. část rozdali na almužny a pomohli chudým ze státní pokladny, takže během 
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těchto sedmi let žádný člověk nezemřel hlady. A to v.~e díky tomu, že se vladař obracel na své 

l 
! ,. 

jl' 

úředníky. l 
Je třeba se postupně dozvídat o práci ámelů. Postupuje-li úředník tak. jak bylo zmíněno. ' 

necht' mu je ponechán úřad, v opac~ném případě musí b:vt nahrazen dílvěryhodnou osobou. 
Odebere-li poddanému příliš, mělo by mu to být znovu odejmuto a vráceno zpět poddanému. 
Mimochodem pokud má úředník majetek, at' ho od něho vyberou. převedou do státní pokladny, 
aby si to ostatní vzali ::a ponaučeni, že ne mohou páchat svévoli. 

Rovněž je třeba poznávat poměry u vezirťl. vedou-li své úkoly tak. jak mají či ne, nebol l 
blaho a zkáza vladaře a říše závisí na vezírovi. Jestliže je vezír čestn_v. vzkvétá říše, vojsko a lid je l; r spokojen_v, klidn_v. zaopatřený a vladař je bez starosti. Nepoctivý vezír však zpzlsobí v říši : 

j' 
nevy6slitelné škody. vladař je ustaranj•, srdce má neklidné a v zemi vládne nepokoj. 

Bahrám Gúr a proradnj· vezír 

Vypráví se, že Bahrám Gúr měl vezíra jménem Rástravešn. Bahrám Gúr předal celou 
svoji říši do rukou Rástravešna. Důvěřoval mu a at' o něm mluvili jakkoliv. nikoho neposlouchal 
a sám se ve dne v noci oddával veselí, lovu a pití vína. Rástravelm 1~ekl zástupci Bahráma Gúra: 
"Poddaní se díky naši spravedlnosti stali neslu.~ní a troufalí. Nebudou-li potrestáni. mám obavy, 
že nastane úpadek. Vládce je zaneprázdněn lovem a pitím vina a vzlbec se nestará o 6ny 
poddan_vch. Ztrestej je dříve, než zavládne úpadek. Věz, že mohou být potrestáni dvojím 
způsobem: zmenšit počet těch špatných a dobrým zabavit majetek. Zatkni každého. o kom řeknu: 
Zatkni ho!" Od každého, koho zástupce zajal, vzal Rástravešn úplatek a potom přikázal: 
"Propust' ho!" Takto vzal každému v říši jeho nejcenněj.{:í jmění koně. otroka nebo krásnou 
otrokyni. pozemek, všechno bral. Lid zchudl a všichni slavní se rozutekli. Do státní pokladny 
nepřišlo nic. 

Po nějaké době se objevil nepřitel Bahráma Gúra. Bahrám Gúr chtěl obdarovat své 
vojsko. vystrojit ho a vyslat do pole. Odebral se proto do státní pokladny. ale nenašel v ní nic. 
Optal se věhlasn_vch lidi a velitelů města. Odvětili: ... Už mnoho let je tomu tak, že ti a ti oddli do 
nějaké země." Na jeho otázku proč odpověděli: .,Nevíme. " Nikdo nemohl mluvit proti vezírovi. 
neboť se ho báli. Bahrám Gúr o tom přemj•šlel ce~Í' den a celou noc. aniž by mu bylo jasné. odkud 
to zlo pochází. Druhého dne časně zrána sedl celý rozhoh~ený na koně a sám se vydal do pou.~tě. 
Takto jel zamyšlené. dokud se slunce vysoko nevyhouplo. Ujel sedm farsangů a nic nevnímal. 
Bylo vedro, pocítil žízeň a zatoužil po doušku vody. Pohlédl do pole a uviděl stoupat d_í'm. Řekl si: 
.. Tam jsou určitě lidé ... a vydal se za tím dj'mem. Když se přiblížil. uviděl stádo odpočívajících 
ovcí, postavený stan a pověšeného psa. Zůstal v údivu a přijel ke stanu. Vy.~el člověk. přivítal ho. 
pomohl mu slézt z koně, přinesl něco k jídlu. Ten muž nevěděl, že to je Bahrám Gúr. 

Ba hrám řekl: ,, Dříve, než pojím chléb. vyprávěj mi o tom psovi. " Mladík vyprávěl: 
"Tomuto psovi jsem svěřil své ovce. Cenil jsem si jeho vlastnosti mohl se utkat s deseti vlky. 
Žádn_v vlk se ze strachu před tímto psem nepřibližil k m,Vm ovcím. Casto jsem si musel jít zařídit 
své věci do města a vrátil jsem se až druhého dne. Pes vyhnal ovce na pastvinu a pak je 
v pořádku přivedl nazpět. Tak se dělo dlouhou dobu. Jednou jsem přepočítával ovce a jedna 
chyběla. Během několika dni jsem pozoroval, že se zmenšuje počet ovcí. Nikd_v sem ne přišel žádný 
zloděj. Nemohl jsem pochopit, proč je ovcí méně. Moje stádo se natolik zmen.Wo. že kd_vž přišel 
výběrčí dani a podle starého zvyku ode mne požadoval. já jsem mu musel dát v.~echny zbylé ovce. 
Teď je pasu pro toho v_vběrčího daní. 
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Tento pes se spřátelil sjednou vlčicí a pářil se s ni, zatímco já jsem vůbec nic netušil. 
Jednou jsem musel jít na pole pro dříví na topení. Při zpáteční cestě jsem vystoupal na pahorek, 
z něhožjsem viděl na pasoucí se stádo. Sed/jsem si za větve a skrytě jsem se díval. 

V tom jsem spatřil vlka, jak přiběhl ke stádu. Jakmile pes uviděl vlčici, zavrtěl ocasem, 
vlčice zůstala stát na místě a pes k ni zezadu přiběhl. pářil se, potom ustoupil a usnul. Vlčice 

vběhla do stáda, skolila ovci, rozsápalaji a sežrala. aniž by pes za.~tékal. Kdyžj..,·em viděl chováni 
psa k vlčici, pochopil jsem, že neúspěch mé práce vze.~el z nevěrného psa. Psa jsem chytil a za 
jeho zradu jsem ho pověsil. 

Bahrámu Gúrovi připadl tento příběh pozoruhodný. Když se vracel, celou cestu přemýšlel 
o tomto případu, dokud ho ne napadla tato myšlenka: "Moji poddaní jsou naše stádo a já ho 
svěřil vezírovi. Vidím, že v ří!ii a ve stádu panují nepořádky a zmatky. Nikdo, koho se zeptám, mi 
neřekne pravdu a tajíji přede mnou. Hodlám prověřit vztahy poddaných k vezírovi." 

Když dorazil zpět, "1-yžádal si okamžitě soupis vězňů. Ze spisu bylo zřejmé, že všichni byli 
uvězněni neprávem. Poznal, jak tvrdě a nespravedlivé zachází jeho vezír s lidmi. Bahrám Gúr 
řekl: " To ne ni správné jednáni, nýbrž lež a bezpráví. " K tomu dodal přísloví: "Mudrcové říkají 
pravdu, že kažc/.v. kdo se dá zlákat chlebem, přichází o chléb; kdo však zklame chléb, přichází o 
šaty. Já jsem dal tomu vezírovi moc, aby ho lidé viděli v jeho velkoleposti a lesku a teď se mi bojí 
o něm říci pravdu. Musím postupovat následovně: zítra, až př(jde do paláce, odejmu mu před 
dvořany hodnost, uvězním ho a nechám mu pevně spoutat nohy .. Pak chci před něho povolat 
vězně a zeptám se na jejich poměry. Nechám také rozhlásit: Rástravešnu jsem odvolal zfunkce 
vezíra, uvěznil jsem ho a již ho neuvedeme do úřadu. Ať př(jde každý, koho ponížil a kdo si chce 
na něho stěžovat, ať každý sám předloží svoji záležitost a obeznámí nás. Ukáže-li se, že jednal 
doMe s lidem. nezabavoval majetek protiprávně, projeví-li mu svoji vděčnost, zachováme se 
k němu hezky a znovu ho uvedeme dofunkce;jednal-li však protiprávně, dáme ho potrestat." 

Druhého dne Bahrám Gúr zahájil audience. Dostavili se velmožové, vešel vezír a usedl na 
své místo. Ba hrám Gúr na něho pohlédl a pravil: "Do jakých jen nepořádků jsi uvrhl tuto zemi. 
Proč ses nestaral o naše vojsko a zbídačil jsi poddané? Přikázali jsme ti, abys zároveň pečoval o 
denní potřeby lidu, abys nezanedbával rozkvět říše, abys od poddaných nevybíral nic, až na 
pozemkovou daň, abys naplnil státní pokladnu úsporami. Teď však nevidím nic ani v pokladně, 
ani vojsko ne má žádné prostředky a ani na.~i poddaní nezůstali ve své zemi. Ty se domníváš, že se 
já ve svém zaneprázdnění v lovu a piti vína nestarám o poměry v říši a situaci lidu!" 

Přikázal. aby vezíra bez jakýchkoliv ohledů sesadili z místa, odvedli ho do místnosti a 
nasadili mu na nohy okovy. U vchodu do paláce nechal rozhlásit: "Král sesadil Rástravdnu 
z.funkce vezíra, rozhněval se na něho a neuvedl ho znovu do funkce. Kdo se kvůli němu ocitl 
v nouzi a chce vznést proti němu stížnost, nechťpř(jde bez strachu ke dvoru, předloží sv~j případ, 
aby král vám prokázal spravedlnost. " Současně přikázal Bahrám Gúr otevřít dveře vězení a 
přivést vězně. Jednoho po druhém se zeptal: "Za jaký zločin tě dal uvěznit?" 
Jeden řekl: "Měl jsem bohatého bratra: vlastnil velký majetek, Rástravešn ho zajal a zabavil 
veškeré jeho jmění. Zeptal jsem se vezíra: Proč jsi zabil mého bratra? DopL'il!ie si s nepřáteli 
krále, zněla jeho odpověd: a poslal mě do vězení, abych si ne,~el stěžovat králi a celý případ 
zůstal utajen. .. 

Jiný řekl: "Patřil mi překrásný sad, který jsem zdědil po svém otci. Rástravelm měl 
v blizkosti usedlost. Jednoho dne přišel do mého sadu a protože se mu velmi zalibil, chtěl ho 
odkoupit. Já jsem ho ale neprodal. Nechal mě zatknout, uvrhnout do vězeni s odůvodněnim:Máš 
rád dceru kohosi a za to musíš b_vt potrestán. Vzdej se svého sadu a vystav o tom listinu 
s následujici m obsahem: Ten sad mě omrzel a nečiním si na něho žádné nároky, patří po právu 
Rástravešnovi. Neučinil jsem tak a je tomu pět let, co jsem ve věze ni. .. 
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Další vězeň "ypověděl: ,.Jsem kupec. Moje éinnost obná.~í to, že putuji po moři a souši. 
Mám malý kapitál. Vzácnosti, jež koupím vjednom městě, prodám v jiném. z čehož mám malý 
zisk. Měl jsem perlový náhrdelník. Když jsem pNjel do tohoto města, stanovil jsem jeho cenu. 
Vezír se o tom dozvěděl a nechal mě zavolat. Vzal si můj perlov.v náhrdelník a bez zaplaceni si 
ho dal do své pokladny. Za několik dnijsem za ním pN~el, ale on mi ani za něho nedal peníze, 
ani ho nevrátil. Už mi nezbývaly žádné peníze. Jednoho dne jsem p1~ed něho pledstoupil a řekl: 
Pokud splňuje náhrdelník tvá očekávání. poruc:. aby mi zaplatili. V opačném případě mi ho zase 
vrat; abych se mohl vydat na cestu. Vůbec mi neodpověděl. 

Když jsem se vrátil do svého příbytku. uviděljsem ::.právce se ay,~mi pěšáky. PNstoupili ke 
mně a řekli: Pojd: vezír tě volá! Byl jsem rád a řek/jsem si. že mi zaplatí perly. Vstal jsem a šel 
jsem s nimi. Přivedli mě k bráně věznice, kde řekli hlídači: Rozkaz pro tebe zní zavřít tohoto muže 
a spoutat mu nohy. Teďje to rok a pul, co jsem tady ... 

DaUí vězeň podal tuto 1-:vpověd:· ,.Jsem ::.právce jedné oblasti. Po celou dobu byl muj dům 
otevřen hostům. cizincům a učencům. Staral jsem se o lidi a pomáhal jsem chudým. Neustále 
jsem dával almužnu těm, kteří ji zasluhuji. Toto jsem se naučil od svých předku. ~k co jsem 
získal ze zděděných usedlosti, jsem použil k dobrým účelům a k pohoštění. Vezír mě zajal 
s odůvodněním: Prý jsi našel poklad. Dal mě vyslechnout, mučit a uvěznit. V.~echen sv~j majetek 
jsem musel prodat za poloviční cenu a částku mu vydat. Dnes jsou to už čtyři roky. co jsem 
zavřen v okovech ve vězení. Nemám ani dirham. '' 

Další přistoupil: "Jsem syn jednoho leníka. Vezír zabavil v.~echen majetek mého otce, 
jeho nechal ubit k smrti a mne uvrhnout do vězení. Již sedm let sná.~ím vězeňská muka . .. 

Další vypovídal: ,,Jsem voják. Mnoho let jsem sloužil královu otci, spolu s nim jsem 
podnikal vojenská taženi. Již mnoho let sloužím králi, mám nárok dostávat obživu z dívánu. 
Minulý rok jsem nic nedostal a letos jsem se obrátil na vezíra: Mám rodinu. 1tfinul;í rok jsem 
nedostal nic. Vydej něco na tento rok. C'ást z toho přenechám tobě a zbytek použiji k vlastni 
obživě. Vezír mi odvětil: Král nemá před sebou žádn:v důležitý úkol, aby potřeboval vojsko. Jsi-li 
ty a tobě podobni nyní ve službě nebo ne, vyjde to stejně. Potřebuješ-li chléb. jdi kopat cesty. Řekl 
jsem: Mně, který má tolik zásluh v této říši, ne přísluší jít kopat cesty. Ty se musí.~ ještě hodně učit. 
jak máš sloužit vladaři. Musíš pochopit. že já nasazuji v bitvách za vladaře svůj život. 
poslouchám jeho rozkazy. a ty lituješ chleba pro nás, a tím neplníš vladaPuv příkaz. Cožpak 
neví.š, že máme stejnou službu k vladaN? Tobě nařídil to a mně ono. !Wm se s tebou jen 
v jednom: já se podřizuji rozkazu. zatímco ty ne. Jestliže vladař ne potřebuje člověka jako já, tak i 
ty si mu na nic. Máš-li rozkaz, podle něhož vladař ly.5krtl mé jméno z dívánu, tak ho pt~edlož. 
V opačném případě dej to, co nám vladm~ pPiřkl. Vezír na to: Já se starám i o vás. i o vladaře. 
Kdyby nebylo mě, už dávno by supi sežrali va!.;e mozky. Za dva dny mě poslal do vězení a teďjsou 
to čtyři měsíce, co jsem tady. " 

Bylo tam vice než sedm set vězňu, z čehož méně než dvacet vrahů. zlod~jů a zl()(}inců. 
Všichni ostatní zajal vezír protiprávně z touhy po penězích a nechal je uvrhnout do vězeni. Když 
se lidé z města a venkova dozvěděli o tom. co nechal vladé rozhlásit. při.l:lo druhého dne ke 
dvoru tolik lidí se stížnostmi, že jejich počet nebral konce. 

Když Babrám Gúr slyšel jednotlivé případy, nezákonnosti. křivdy a krutosti vezíra vůa 
lidu, řekl si: ,. Vidím, že bezpráví, které napáchal tento člověk v řW, je větší než se dá ~yjádřit 
slovy. Jeho opovážlivost k Bohu, lidu a mně je větší. než se dá představit. Jeho jednání je třeba 
hlouběji prozkoumat. Přikázal, aby se vydali do paláce Rástrave.~na. přinesli svazky s jeho 
písemnostmi a zapečetili všechny dveře jeho paláce. 

Zmocněnci se vydali na cestu, vše udělali podle příkazu a přinesli svazky. Prohlédli je a 
našli mezi nimi jeden. obsahující přátelské dopi::.y od vládce, kte1ý povstal a chystal se zaútočit 
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na říši Bahráma Gúra; našli dopis Rástravešna, v němž psal: "Pročje.~tě váháte? Mudrci říkají: 
Nedbalost zničí říši. PN svém úsilí a oddanosti jsem udělal vše. co je třeba: některé velitele jsem 
odloudil a donutil k přísaze, většinu vojáků jsem nechal bez prostředků a výzbroje, poslal jsem 
úplně všechno, co jsem za celou dobu získal, poddané jsem ožebračil a donutil opustit zemi. 
Nastřádal jsem pro tebe takový poklad, jaký dnes nemá žádný král. Korunu, opasek a trůn jsem 
nechal posázet drahokamy, jaké nikdo nikdy neviděl. Před tímto člověkem jsem si jistý. Cesta je 
volná. protivník bez starostí. Pospě.~te si co nejrychleji, dříve než ten člověk neprocitne ze svého 
bezstarostného spánku. ·· 

Když Ba hrám Gúr uviděl tato psaní, zvolal: "Bravo! Po.~tval na mě nepřitele, který př(jde 
nyní vjeho zaslepení. Nemám sebemen{:í pochyby o jeho proradnosti . .. Přikázal, aby přivezli do 
státní pokladny v.{:e. co Rástrave.{:n měl. zabavili jeho sluhy a zvířata, v.~echno. co získal od lidi 
úplatky a násilfm. Vezírovy usedlosti nechal prodat a peníze rozdal lidem. Jeho palác a 
hospodářství dal srovnat se zemi. 

Potom přikázal postavit u dveří paláce vysokou šibenici a před ní třicet kůlu. Jako první 
byl oběšen Rástrave/m a to tak, jak oběsil onen muž svého psa. Pak přišli na řadu jeho spojenci, 
kteří mu holdovali. V.{:echny je oběsili. Bahrám Gúr rovněž nařídil, aby po sedm dní rozhlašovali: 
.. Takový trest stihne každého, kdo zle zamý.{:/í s králem, jedná s jeho ne přáteli, dává přednost 
zradě před věrností. ožebračuje lid a odmítá poslu.~nost vůči Bohu, svému Pánu. 

Poté. co se toto rozneslo, třásli se v.~ichni zločinci strachy před Bahrámem Gúrem. 
V.~ichni Rástrave.~novi služebníci byli odstraněni a v.~ichni písaři a úředníci vyměněni. 

Když se tyto zprávy dozvěděl vládce. který vytáhl proti Bahrámu Gúrovi, vrátil se, litoval 
svého činu a na znamení své pokory poslal velké množství pokladli a vzácných věcí. Prosil o 
odpu/;tění a poníženě řekl:,.Nikdy jsem nepomý.{:lel na to, abych povstal proti králi. Vezír mě 
pNvedl na tuto cestu mnoh_vmi psaními a poselstvími. Tu.m jsem, že on je zločinec a hledá 
spásu." 

Bahrám přijal tuto omluvu a odpustil mu. Potom svěřil úřad vezíra pravověrnému a 
bohabojnému muži. záležitosti vojska a lidu byZv uspořádány, vše vzalo svůj správný chod, svět 
prožíval rozkvět. Bahrám Gúr osvobodil lid od násili a bezpráví. Když se Bahrám Gúr chystal na 
zpáteční cestu a vyšel ze stanu, vytáhl tehdy ze svého toulce šip a vrhl ho k muži. který pověsil psa 
a pronesl následujici slova: "Jedl jsem tvůj chléb se soli. Dozvěděl jsem se o tvém trápení a o 
tvých škodách, jimiž jsi byl postižen. Jsem ti zavázán poděkováním. Věz, že jsem vrchním 
komorníkem (hádžeb) Bahráma Gúra, se mnou se přátelí a dobře mě znají v.~ichni velmoži a 
komornícijeho dvora. Musí.~ se vydat s tímto šípem ke dvoru Bahráma, každý, kdo tě uvidí s ním. 
tě přivede ke mně, abych ti mohl prokázat, co se sluM a patří. .. Potom odjel. 

Za několik dní řekla manželka tomu muži: " Vydej se na cestu a jdi do města! Vezmi ten 
šíp s sebou, neboť ten nádherný jezdec fe bezesporu bohatý a mocný muž. Prokáže-li ti i 
sebemenH dobrodiní, bude to pro nás v této chvíli mnoho. Nebuď nedbalý, slova takového 
člověka nemohou být prázdná." A1už se vydal na cestu a do.~el do města. Tam přenocoval a 
druhého dne se odebral ke dvoru. Bahrám Gúr řekl svým komorníkům a dvořanům: "Př(jde-li tak 
a tak vypadající muž s mým šipem v ruce ke dvoru. rychle ho ke mně přiveďte!" 

Jakmile komorníci spatřili tohoto muže, zvolali: "Ó muži. kdes byl? Už několik dní na tě 
čekáme. Posaď se tu. dokud tě nepřivedeme k majiteli tohoto šípu. " Po chvíli vyšel Bahrám Gúr 
ze svého paláce, usedl na trůn a zahájil audienci. Komorníci vzali tohoto muže za ruku a uvedli 
ho. Jakmile pohlédl na Bahráma , poznal ho a zvolal: "Ten jezdec byl král Ba hrám! Já jsem mu 
neholdoval tak, jak se sluší. nýbrž nenuceně jsem s ním rozmlouval. Jen abych neupadl 
v nemilost!" 
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Když ho komorníci přivedli k trůnu, vzdal králi hold. Bahrám Gúr pohlédl na velmože a 
řekl: ... Tento muž je příčinou procitnutí mé pozornosti k záležitostem říše. " Vyprávěl velmožům 
příběh o psovi: .., Ten muž zde znamená pro mé štěstí. .. Potom mu nechal nasadit roucho cti. 
daroval mu sedm set ovcí :::e svého stáda. přesné ty. které se mu libily. Potom ho osvobodil od 
v.~ech poplatků. 

Alexandr porazil Dareia proto, že Dáreiuv vezir se potají spojil s Alexandrem. Když byl 
Dáreios zabit, Alexandr řekl: ,. Vezírova nedbalost a jeho zrada zahubily říši." 

Vladař nesmí být nikdy nedbaf.v k záležitostem úředníků. musí vědět v.~e o jejich činech a 
jednání. Pokud se u nich projeví nepoctivost a proradnost. nesmí je v žádném případě nechat ve 
funkci, ale musí je sesadit a podle zásluh potrestat. aby to posloužilo jako příklad pro jiné a nikdo 
se neodvážil ze strachu před trestem popouzet proti vladaři. Na toho. komu je svěřena nějaká 
vysoká funkce. musí být tajně napojen mo.'>re,.l aby o tom nevěděl. Mošre,.f bude pravidelně 
podávat zprávy o jeho chování a činech. 

Aristoteles říkal toto Alexandrovi: .. Jestliže jsi urazil někoho z lidí, jejichž pero má vliv 
v tvé říši, nesvěřuj mu dá/funkci: spojí se s tv.vmi nepřáteli a bude ti usilovat o život ... 

Parvíz řekl vezírovi: " Vladař nesmi strpět čtyN typy lidí: Za prvé ty. kteří louži po říši. za 
druhé, ty. kteří pomýšlejí na ženy. za třetí ty. kteří neudržÍjazyk za zuby. za čtvrté ty. kteříjsou 
slovy s králem, ale srdcem proti němu. " 

Počínáni muže objasni jeho tajemství. Jestliže je král bdělý nad svými záležitostmi. 
nezůstane mu nic sk1yto. 230 

Vedle těchto civilních správců byl v provincii přítomen i vojenský zástupce- šehne, který 
byl odpovědný za vojenské záležitosti a za udržování veřejného pořádku. Někdy tento úřad 
zastával emír. V dobách úpadku říše byl učiněn pokus o jmenování jednoho správce, který by 
reprezentoval jak civilní, tak i vojenskou moc. Tuto funkci vykonával vysoce postavený turecký 
emír. V mnoha případech se stávalo, že vojenský zástupce usurpoval veškerou moc v provincii a 
civilní úředníci se pak stali jeho přímými podřízenými. 

Existence atabegátu zapříčinila militarizaci říše. Mladí členové seldžucké dynastie byli 
svěřeni do opatrování a k výchově tureckým emírům titulovaných atabeg. Atabeg spravoval 
území jménem prince a v dobách oslabení říše se atebegové princů zbavili a začali vládnout 
samostatně. 

Systém provinčních dívánů víceméně odpovídal úřednímu systému správce provincie, 
který stál v čele zvláštního dívánu zvaného díváno "1-ejálat. Nejvýznamnějším provinčním 

dívánem pak byl díváno "1-est{fa, který dbal na finance. 
Představitel civilní správy provincie či města byl jmenován sultánem a byl titulován ra "ís. 

Byl zároveň zástupcem sultána v provincii. Zabýval se finančními a do jisté míry i náboženskými 
záležitostmi v provincii a byl prostředníkem mezi vládou a lidem. Velmi významní ra 'isové 
sídlili v Marvu, Esfahánu a Hamedánu.231 

Důležitými požadavkem Nezámolmolka bylo, aby všichni vysoce postavení činitelé 

nemohli svévolně nakládat s poddanými a aby byla zajištěna kontrola jejich činů. K tomu by měli 
sloužit speciálně vybraní lidé. 

130 tamtéž, s. 24- 35 
231 C. L. Klausner, c.d .. s. 22- 23 
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Kapitola sedmá: O dovídání se o činech výběrčích daní (ámelů) , soudů (qází), vojenských 
správcích provincií (šehne), místodržících (ra 'ís) a podmínkách vládnutí 

Ať sděli v každém městě, kdo je horlivý ve víře, bohabojný a nezištný a tomu nech( svěří 
zodpovědnost za město a okolí. To, nač se zeptá Všemohoucí, na to se zeptáme my tebe. Je třeba, 
abys byl spraven o činech výběrčího dani, soudce, dozorce, poddaných, malých i velkých, 
vyptával ses a nás obeznámil, vydával taJně a otevřeně pokyny, jakmile přikážeme to, co je nutné. 
A jestliže ti, kteří jsou nadáni těmito vlastnostmi, odmítnou přijmout tuto důvěru, je t1~eba je k 
tomu donutit a nařídit protijejích vůli. 

Zásada Abdolláha b. Táher 

Říká se, že Abdolláh b. Táher byl ~pravedlivý emír. Jeho hrob se nachází v Nejšábúru a je 
poutnim místem. Každý, kdo o něco prosí u jeho mohyly, dostane to. Úředníky vybíral vždy ze 
zbožných lidi, asketů a těch, kteří ne/pěli na majetku. Nestaral se o sebeobohacování a usiloval, 
aby byly vybírány zákonné daně a poddaní nebyli utlačováni. 

Rada Abú Aliho Daqqáqa232 

Jednou Abú Alí Daqqáq při.~el k emíru Abú Alímu Eljásovi, veliteli a mistodržícímu 
Chorósánu. Abú Ali Daqqáq padl před nim na kolena. Abú Alí Eljás pravil: .,Porad' mi." 
Odvětil: "Emíre, zeptám se tě na něco, odpoví/s mi upNmně?" Řekl: "Ano. " Zeptal se tedy: 
"Řekni, co máš raději, zlato nebo nepřitele? .. ., Zlato," odpověděl. .. V tom pNpadě, proč to, co 
máš rad~ji, nechává.~ zde, ale nepřítele, kterého nemáš rád, bereš s sebou na Onen svět" Abú A li 
Eljás uronil slzy a zvolal: "DoMe jsi mi poradil! Veškerá moudrost a užitek obou světů přišly ke 
mně s těmito slovy. Probudiljsi mě ze spánku nedbalosti. " 

Rada vezíra 

Říká se, že sultán Mahmúd Gházi nebyl hezkého vzezření a měl šikmé oči, byl vyschlý. měl 
dlouhý krk. velký nos, bezvousý a žlutou barvu pleti. Když zemřel jeho otec Sabuqtagin, usedl na 
trůn a podmanil si Indii. Jednoho rána seděl ve své ložnici na modlitebním koberečku a 
dokončoval modlitbu. p,~ed nim leželo zrcadlo a hřeben a stáli dva služebnici. Do pokoje vstoupil 
vezír Šasmsolkofát Ahmad b. Hasan a přivítal ho ve dveřích místnosti. Mahmúd kynul hlavou, 
aby si přisedl. 

Když byl hotov s modlitbami, navlékl si svlij přehoz, nasadil si na hlavu pokrývku. Přitom 
pohlédl do zrcadla a uzřel svůj obličej. Ušklíbl se a zeptal se Ahmada b. Husan: " Víš o čem teď 
přem;všlím?" Odvětil: " Vladař to ví lépe." Mahmúd pokračoval: "Obávám se, že lidé mě nemají 
rádi, protože nejsem hezkého vzezření. Lid má rád obvykle vládce s hezkou tváří. Ahmad b. 
Hasan řekl: " Vládce, vykonej jednu věc a tehdy tě budou milovat víc než manželku a dítě, víc než 
vlastní život ~ na tvz{j rozkaz se vrhnou do voc{v a ohně. " - .. Co mám učinit?" " Vezmi zlato 
k nepříteli, ab.v lid vzal tebe za přítele. " Tato řeč se Mahmúdovi zalfbila a zvolal: " V těchto 
slovech tkví tisíc významů a užitků." 

232 Abú Alí Daqqáq (z. I O 14) slavný súfí, současník šejcha Abú Saída Abri-Chejra a imáma Abó '1-Qásema 
Qošejrího, s jehož dcerou se oženil. 
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Potom rozevřel své ruce, aby dávaly a konaly dobro, lid si ho oblíbil a velebil ho. Vykonal 
velké činy . vítězil v bitvách. došel do Samnátu a obsadil ho. vydal se na Samarqand. vtáhl do 
Iráku. Jednou praví! Ahmadu b. Hasan: ,. Od té doby, co jsem dal ruce pryč od zlata. pad(v do 
m:vch rukou oba dva světy. " 

Do jeho doby nebylo žádného sultána. Mahmúd byl prvním. kdo se v dobách islámu 
prohlásil sultánem a po něm se to stalo zvykem. Byl to spravedUvý vladm~. bohabojný, moudrý. 
mladý, bdělý. statečn.v, pravověrný bojovník za viru. Doba je dobrá tehdy. vládne-li v ní 
spravedlivý panovník. 

V hadisu se říká. že Prorok pravil: "Spravedlnost je sláva vÍly a síla sultána. z ni pochází 
dobro pro velmože a poddané. Je vahou všech dobrých skutků. Totéž nám seslal Bůh: .. Nebe On 

dl 'h ·1 "233 d 'l B ''h . kd l l P' d . 'h .. :n.t C ' vyzve a va y stanovt a a e: ,. u 1e ten, o ses a tsmo sprav ou t va u. tnostny 
je ten, jehož srdce je místem spravedlnosti a jehož dům je místem odpoéinku světci/, učenců. 
nadímů, spravedlivých a muslimů. 

Fozejl b Ajjáz pravil: ,. Kdyby byly mé modlitby tak silné. za nikoho jiného bych se 
nemodlil tolik jak za spravedlivého sultána. aby jeho blaho přineslo blaho služebníkům a rozkvět 
světa.'' 

V hadísu se říká. že Prorok pravil: .. Ti. kteN jsou .\pravedliví k Bohu na tomto světě. 
budou v den zmrtvýchvstání na perlových kazatelnách." 

Vladaři vždy dosazovali do funkci z di/vodu spravedlivého zacházení a blahobytu lidi 
zdrženlivé a bohabojné, aby vždy vykonávali svoji práci na tomto světě tak. jak to dělal 

v Baghdádu kníže věřících Mutasim. 

Příběh o tureckém emírovi a politice Mutasima 

Bylo tomu tak. Žádný z abbásovských chal(fu ne měl takovou politiku a moc a tolik 
výstroje a zbraní jako Mutasim. Nikdo z nich nevlastnil tolik tureck;!ch sluhu jako on. Říká se. že 
jich měl na sedmdesát tisíc. Mnohé z nich pový.W a dosáhli hodnosti emírú. Říkával: "Není nad 
turecké sluhy. " 

Jednou jeden emír povolal svého vakíla a řekl mu: ,.Neviš o někom v Baghdádu z obyvatel 
města nebo obchodnikú z trhu, kdo by mi pujéil pět set dinárů na splnění dúležité věci? Až 
dostanu svzlj plat, vrátím ten obnos. '· Vakil pPemýšlel, vzpomněl si na jednoho svého známého. 
který provozoval na trhu ŽŤvnost a měl !Jest set dínárzí. jež nastPádal za dlouhou dobu. Řekl: 
,. Mám jednoho známého, má krámek na trhu a vlastní tu částku. Pokud možno. po.W k němu 
někoho. zavolej ho. posaď ho na dobré místo, přátelsky s ním rozmlouvej a potom promluv o té 
záležitosti, múže se stát. že ti peníze nedá. " 

Emír tak učinil, poslal někoho k němu se vzkazem: ., Laskavě pNjd: mám s tebou řešit 
neodkladnou záležitost . .. lvfuž se sebral. vydal se do paláce emíra. kterého vúbec neznal. Když 
před něho předstoupil, pozdravil ho. Emír mu odpověděl na pozdrav a zeptal se svých lidí: .. To je 
on?" - .,Ano." Emír povstal, nechal usadit muže na nejlepší místo a pravil: .. Od mnoha lidi jsem 
sly.~el o tvé dovednosti. spravedlivosti. čestnosti a zbožnosti a aniž bych tě kdy viděl. okouzlil jsi 
mě. Říká se, že na žádném z baghdádských trhů se nenajde nikdo G~estn~j.~í a spravedlivěj.H než ty. 
Je tPeba, aby ses k nám choval přirozeně. navázal s námi styk;'. náš dům považoval za vlastni a 
stal se naším přítelem." Přede všemi se kupec uklonil. zatímco emír zvolal: .. Tak ((Jmuje." 

"11 -" Korán, 55:7 
234 Korán. 42: 17 
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Po chvíli prostřeli stúl. Emír usadil kupce poblíž sebe, neustále mu přidával ze svého 
talíře a byl velmi přívětivý. 

Poté, co sklidili ze stolu, umyli si ruce, hosté se rozešli, obrátil se emír na kupce se slovy: 
" Víš, proč jsem té obtěžoval?" "Emir to ví lépe. " ~· " Afám mnoho přátel ve městě. " 
pokračoval emír, "Každý můj pokyn jim nezůstane bez povšimnutí. Jestliže je poprosím o pět tisíc 
nebo deset tisíc dinárů, nikdy neodmitnou a dají, protože se mnou mnohokrát obchodně jednali a 
žádný z nich se mnou neprodélal. Teď si přeji, aby mezi tebou a mnou panovalo přátelství a 
bratrství a měli jsme ne nucené vztahy. I když mám mnoho dlužníků, je nutné, abys právě ty mi 
p4jčil tisíc dinárů na dobu čtyř nebo pěti měsíců. Až dostanu plat, vrátím ti tu částku a k ni něco 
navíc. Vim. že má~ tuto částku dvakrát větší a že mi neodmítneš. " 

Kupec ze studu a dobrého vychováni pravil: "Emír musí poroučet. Já však nepatřím k těm 
obchodníkům, kteří mají 1000 nebo 2000 dinárů. Vysoce postavení nesmějí říkat lidem nic než 
pravdu. lvfiij celkov_v kapitál tvoří 600 dinárů, který dávám do oběhu, nakupuji a prodávám. Tyto 
peníze jsem nastřádal po dlouhé době s námahou. " 

Emír řekl: " Ve své pokladně mám velkou zásobu ryzího zlata, to vše se nehodí na to, co 
zamýšlím udělat, sleduji touto pzljčkou svůj záměr a tvé přátelství. Proč tolik smlouvat? Dej mi 
těch šest set dínártl a př!jmi podle práva potvrzenou úpis na sedm set dinárů. Až přijde čas mého 
platu. vrátím ti ten obnos včetně provize. "Vakíl poznamenal: "Ještě neznáš emíra. Nikdo mezi 
hodnostáři této říše není čestněj/H než emír." Muž odpověděl: "Provedu a nelituji toho." Peníze 
byly předány. 

Když přišel čas splátky, po deseti dnech ode dne lhůty ,~el kupec pozdravit emíra, ale 
částku nedostal. Řekl si: ,,Až mě emír spatří, pochopí, že jsem přišel žádat o své pení:::e. " Od 
dané lhůty uběhly dva měsíce. více než desetkrát se sešel s emírem, ale nikdy mu nedo.5lo, oč 
přišel žádat či že mu má něco dát. 

Když viděl, že se emir ke splátce ne má. napsal vzkaz a předal ho emírovi: "Od lhůty 
splátky uběhly už dva měsíce. Potřebuji ty peníze. Uzná-li emír za dobré, nechť pověří svého 
vakila. aby doručil peníze služebníkovi . .. Emír odpověděl: ,. Ty se domnívá~. že zanedbávám tvoji 
záležitost? Buď bez obav a dej mi jdtě pár dní. Přemýšlím o tvých penězích, zapečetím je a 
po.~ fu ti je přes důvěryhodné lidi . .. 

Kupec počkal ještě dva měsíce, ale po penězích ani známky. Znovu šel ke dvoru, podal si 
žádost. ale bez úspěchu. Od lhůty splátky uplynulo již osm měsíců. 

Kupec se ocitl v bidě. Prosil obyvatele města, aby se za něho přimluvili. Nebylo velmože 
ani prostého člověka, kletý by mluvil s ernírem. aniž by se za něho nepřimluvili. Přivedl padesát 
lidí od soudce, ale nebyli schopni předvolat emíra před soud. Navzdmy naléhání nevydal emír 
ani jeden dirham. Uplynul rok a půl od lhůty splátky. 

Kupec byl na konci se svými silami, chtěl se vzdát zisku sta dinárů, ale bez úspěchu. Když 
ztratil naději na pomoc od vysoce postavených lidí, unaven chozením tam a zpátky, obrátil se 
k Nejvy!šímu a odešel do mešity. Pomodlil se. postěžoval si Nejvyi5ímu, naříkal, pokorně prosil 
řka: "O Pane, pomoz mi. nech, ať má právo volný průběh!" V této me.~itě se zdržoval derviš, 
zaslechl jeho pláč a nářek, přišlo mu ho líto. Když kupec dokončil modlitbu, derviš se ho zeptal: 
"c';ejchu, co se ti přihodilo? Proč tak naříká.~? Pověz mi." Odpověděl: "Jak;! význam má vykládat 
lidem o tom, co se mi stalo? Snad mi V..~emohoucí pomůže."··~ "Jen mi to pověz" opakoval derviš, 
"Afám své zásady. " Zvolal: "Derviši, už jen s chalffou jsem ne mluvil, jinak se všemi emíry a 
velmoži. na soudce jsem se obrátil. ale to vše bez úspěchu, mluvit s tebou ne má smysl. " Derví.~ 
řekl: "Nemá-li to smysl, tak to ani neu.~kodí. Neslyšel jsi, že učenci radili: Ten, kdo je ne mocen, 
by měl rozmlouvat s každým, může se stát, že dostane lék od toho, od něhož by to nejméně 

129 



očekával. Když mi povyprávíš o svém případu, můžeš se uklidnit. " Kupec na to: ,. Máš pravdu, 
bude určitě dobré, povím-li ti to. " Potom mu řekl vše, co se mu přihodilo. 

Když to vyslyšel, derviš praví/: .. Dobry! člověče. tvé hoře se zmírní. A pokud ne, pokárej 
mé. Bud' bez obav, neboť budeš-li postupovat tak. jak ti řeknu. je/;tě dnes dostaneš své peníze. 
Teď si pospěš a jdi do jedné městské čtvrti k me.í:itě s minaretem. z boku mešity jsou dveře, za 
nimi krámek, ve kterém sedí stary krejčí, oblečen v záplatovaných šatech. Šije a .spolu s ním tam 
!Jijí i dva chlapci. Jdi za starcem, pozdrav ho a pověz mu o své záležitosti. Až dosáhneš svého, 
vzpomeň mě v modlitbě. O tom. co jsem ti ,~ekl. neváhej. " 

Když kupec vyšel z mešity, pomyslel si: ,.Zvlá.í:tni. Prosiljsem emiry a velmože. aby se za 
mě přimluvili. ale přes všechnu jejich námahu bezvýsledné. Teď mě posílá k nějakému 
bezmocnému krejčímu a tvrdí, že skrze něho dosáhnu svého cíle. Připadá mi to jako podvod. ale 
co mám dělat ? At'je to, jak je, půjdu. Horší to být ne může. " Přišel ke dveřím té mešity a vešel do 
krámku. Pozdravil staříka, posadil se před ním a chvili počkal. Stařík něco šil. přestal a zeptal se 
ho: .. Co tě phvádí ke mně?" 

Když ho stařík v.vslyšel, pravil: .. Ví:emohoucí obstarává skrze naše ruce věci sv.vch 
služebníků. Promluvíme s tvým protivníkem o tvém případu a doufáme. že Nejvyšší vše zařídí a ty 
dosáhneš svého cíle. Opři se o tu stěnu a v klidu se posad: " Potom řekl jednomu z žáků: ,. Odlož 
jehlu a vydej se do paláce toho emíra. Až přijdeš do paláce, posaď se u dveří emírovy komna~v a 
každému, kdo vstoupí dovnitř nebo vyjde ven řekni, at' vyřídí emírovi: Venku ,~eká učedník 

nějakého krejčího a nese ti poselství. " Emír tě dá zavolat. Pozdrav ho a řekni mu: .. Můj mistr tě 
zdraví a vzkazuje ti. že si přišel na tebe stěžovat jeden muž. Má s sebou tvitj dlužni úpis na sedm 
set dinárů. Odjeho splatnosti uplynulo jeden a půl roku. Chci. abys mu neprodlené vrátil peníze 
v plné hodnotě. Přines mi brzy odpověď!" 

Mladík rychle běžel do paláce a já zůstal v údivu, žádný z velmožů nedá svému sluhovi 
takový rozkaz. Po chvíli se mladík vrátil a sdělil mistrovi: .. Udělal jsem přesně tak a vyřídil jsem 
poselství. Emír se hned zvedl a pravil: Vyřiď svému mistrovi můj pozdrav a poděkováni. Udělám 
tak, jak poroučíš. Přijdu a přinesu s sebou peníze, požádám o odpuštěni a před tebou předám 
obnos tomu kupci. " 

Neuplynula ani hodina a emír př!jel na koni v doprovodu jezdců a dvou sluhů. Slezl 
z koně. pozdravil, polib U starci ruku. sedl si proti němu, vzal od jednoho ze sluhů vá,~ek s penězi 
a předal mi je řka: .. Tad.Ji máš své peníze. Nem.vsli si. že jsem si je chtěl přivlastnit. Prodlevu ve 
splátce jsem nezavinil já. ale moji vakUové. " 1tfnohokrát prosil za odpuštěni a pak nařídil 
sluhovi: ,.Pospěš si a přiveď z trhu znalce mincí s vahami." Sluha l;e/ a přivedl znalce mincí. 
ktery přepočítal peníze a zvážil je. Dělalo to pět set dinárů. Emír to vysvětlil: ., Zítra. hned jak se 
vrátím od dvora, nechám zavolat toho muže a předám mu zbylých dvě stě dinárů. Chci se omluvit 
za to, co se stalo a zařídím. aby se zítra je.ště před poledni modlitbou ten kupec objevil u tebe 
se slovy chvá~v." Stařík odvětil: .,Předej mu těch pět set dinárů s tím. že dostojíš svému slovu a 
zítra mu dej zbytek."- "Tak provedu." odpověděl. Emír mu dal peníze, znovu mu políbil ruku a 
odjel. Radosti a údivem jsem nevěděl, co mám dělat. Natáhljsem ruku. popadl jsem váhu. odvážil 
sto dinárů a položil je před staříka se slovy: .. Souhlasil jsem, aby mi dali o sto dinárů méně. teď 
díky tvé milosti dostanu v.še a těchto sto dinárů ti daruji z celého srdce. " Krejčí se ušklíbl. svraštil 
obočí a odvětil: "Když kteréhokoliv z muslimů uklidní má slova, zbaví ho zármutku. tak i já mám 
pocit uspokojení. Kdybych si vzal z tvých sta dinárů t1~eba jen jednu minci, zachoval bych se 
k tobě mnohem nespravedlivěji než ten Turek. Jdi a se získanými penězi buď v pokoji. Kdyby ti 
zítra nedali zbylých dvě stě dinárů, dej mi vědět. Napřiště poznej svého obchodního partnera 
dříve, než s nim začneš obchodovat. " Když přes vdkeré moje úsilí si nic nevzal. ode,í:el jsem 
~pokojeně domů. Noc jsem prospal s lehkým srdcem. Druhého dne mě kolem poledne vyhledal 

130 



kdosi z emírových lidí a vzkázal mi: ,,Emír vyřizuje, abys ses obtěžoval přijít k němu na hodinu." 
Vydal jsem se na cestu. Když mě emfr uviděl, přijal mě s poctami a posadil mě na nejlepší místo. 
Nadával na svého vakila, který zavinil zpožděni splátky. Přikázal svému správci, aby přinesl 
váček s penězi a váhu, odvážil dvě stě dinárů a dal mi je. Vzal jsem je, poklonil jsem se a měl 
jsem se k odchodu. V tom mi emír řekl: "Posad' se je.~tě na chvíli. " Prostřeli na stůl. Po obědě 
po.~eptal emír něco svého sluhovi. Sluha ode.~el, brzy se vrátil a přinesl a přinesl krásný hedvábn.v 
šat. Položil mi na hlavu čalmu utkanou zjemné zlaté příze. 

Emír se zeptal: .,Jsi teď spokojen z celého srdce?.. "Ovšemže, " odvětil jsem. "Nuže, 
vrať mi dlužní úpis a jdi ke staříkovi a řekni mu, že sis lydobyl své právo a že jsi se mnou 
spokojen. " - .. Provedu, .. odpověděl jsem. Sám mi řekl, že ho mám navštívit. Vstal jsem, 
rozloučil se a .~el ke krejčímu a vyprávěl jsem mu o všem, co se stalo . .. Vezmi si přece těch dvě stě 
dinárů ode mne!"prosiljsem ho. Ať jsem prosil sebevíce, nic si nevzal. Vstal jsem a odešel do 
svého krámku. 

Druhého dne jsem dal upéci jehně a několik slepic a spolu se sladkostmi a cukrovinkami 
jsem to zanesl krejčímu. ".~ejchu, " zvolal jsem .. Když si nevezme.~ peníze, přijmi alespoň trochu 
jídla na výraz díku. Poctivě jsem si na to vydělal a př?jmi to, abys mě potěšil." .. Přijímám,·· 
odvětil. natáhl ruku a pojedl z mého jídla. Potom velebil Boha a dal také sv_vm učedníkům. Řekl 
jsem mu: .. Afám na tebe prosbu. Svolíš-li, řeknu ti ji. " - .. Mluv!" odpověděl. Pokračoval jsem: 
" Všichni velmoži a emírové mluvili s emírem o mé záležitosti bez úspěchu. Proč dal právě na tvé 
slovo a učinil ihned to, co jsi vyřkl!" Krejči na to: "Asi nevf.~. co se přihodilo mezi mnou a 
knfžetem věřfcích? "-" Nevfm." .. Nuže poslouchej. povim ti to." 

Už třicet let svolávám z minaretu této me.Wy věřicf k modlitbě. Na živobytí si rydělávám 
jako krejčí. Nikdy jsem nepil víno. nedopustil jsem se cizoložství a nesouložil jsem se zvířetem. 
V této ulici se nacházf palác jednoho emíra. Jednou jsem po odpoledni modlitbě ryšel z me.Wy a 
vracel se do svého krámku a v tom vidím: přicházf opilý emír a násilím táhne zahalenou ženu. 
Žena křičela: Muslimové pomozte mi. Nejsem ledajaká žena. Jsem dcerou toho a toho a 
manželkou toho a toho. Každý vf o mé cudnosti a spořádanosti. Ten Turek mě násilfm táhne, aby 
mě zneuctil. M4i manžel přfsahal. že se nechá se mnou rozvést, pokud v noci odejdu z domu. 
Plakala, ale nikdo jí ne.~el na pomoc, neboť ten Turek byl přiliš silný. Zakřičel jsem, ale 
bezvýsledně. Dotáhl tu ženu do svého domu. Následkem toho urážejfcfho násili jsem se obrátil 
k víře, došla mi trpělivost a svolal jsem starce z městské čtvrti. Šli jsme k bráně emírova paláce, 
abychom vykonali dobrý skutek a zvolali jsme: Je konec s islámem, když v Baghdádu, sídle 
chál(fY, násilím chytí ženu a proti její vůli ji odtáhnou do domu, aby ji zneuctili. Propusťte tu 
ženu, jinak si hned ted' půjdeme stěžovat ke dvoru Mutasima . Když to ten Turek us~v-~el, vyběhl 
z brány svého paláce v doprovodu svých sluhů, ti nás ztloukli, polámali nám ruce a nohy. 

ntchni j.'>·me se dali na útěk a rozešli se. B.vl čas večerní modlitby. Pomodlili jsme se a šli 
spát. Já jsem rozčilenfm a rozrušením nemohl usnout. Do půlnoci jsem přemýšlel: "Měl-li být 
spáchán zločin, hyl již proveden, ale je to o to horší, že manžel té ženy přísahal, že se s ní dá 
rozvést, pokud nebude doma. Slyšel jsem, že ti. kdo piji vino, když se opijí a usnou, po 
vystřízlivěni nevědf. jak dlouhá je noc. Vymyslel jsem následující. ,. Vylezu na minaret a zavolám. 
Turek mě us~vH. bude si myslet, že je už den, nechá tu ženu a pustí jf. Musí projít kolem dveří této 
mešity. Až skončím s voláním k modlitbě, slezu rychle z minaretu a postavím se u dveří mešity. 
Jakmile projde, doprovodím/i do domu jejího manžela, aby byla u.~etřena výprasku. 

Tak jsem učinil, vylezl na minaret a zvolal. Když bdici Mutasim uslyšel volání k modlitbě 
v nesprávnou dobu, velmi se rozhněval a zvolal: "Kdo svolává o půlnoci k modlitbě, je buřič. 
Ten, kdo ho uslyší, si hude myslet, že už nastal den. V.vJde z domu, zatkne ho nočni hlidač a bude 
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mít nepřijemnosti. " Potom nařídil sluhovi: .. Jdi a řekni strážci brány toto: Ihned jdi a přiveď 
toho muezzina. " 

Stal jsem ještě před dveřmi mešity a čekal na tu ženu. když jsem .~patřil přicházet hlidače 
s pochodní. Jakmile si mě všiml, zvolal: "To jsi byl ty, kdo volal k modlitbě?" "Ano." 
odpověděl jsem. .. Proč jsi svolával v ne.~právn_ý čas? Knížete věřících to velmi popudilo. 
Rozhněval se na tebe tak, že mě poslal, abych té potrestal. " .. Tvuj rozkaz platí pro všechny lidi 
na tomto světě,'' odpověděl jsem. "Jeden hříšník mě přivedl k tomu. abych vyvolal k modlitbě 
v nesprávný čas."- .,Kdo je ten hříšník?" zeptal se. Odpovědě/jsem: .. O této záležitosa nemohu 
mluvit s nikým než knížetem věřících. Prokáže-li se, že jsem svolával k modlitbě nadarmo, jsem 
připraven podstoupit jakýkoliv trest. ktery mi chál(fa uloží.'' Strážce na to: .. Nuže pojďme do 
chálifova paláce. " 

Došli jsme k bráně chalifova paláce a tam na nás čekal sluha. Strážce řekl tomu sluhovi 
přesně to, co jsem mu řekl. Sluha to vyřídil chálíjovi. Mutasim mu přikázal: .. Jdi a přiveď ho ke 
mně." Přivedli mě k Mutasimovi a ten se mě zeptal: .. Pror} si svolával k modlitbě v nesprávnou 
dobu?" Řekl jsem mu o tom, co se stalo. Když to vyslechl. řekl sluhovi: .. Vyřiď strážci brány, ať 
si vezme sto mužů a jde do paláce toho emíra. přivede ho sem. osvobodí tu ženu a odvedou ji do 
jejího domu. Zavoláte jejího manžela před dveře a řeknete mu: ., Mutasim ti posílá pozdrav a 
přikládá přímluvu za tuto ženu. Toho emíra ale rychle pNveďte ke mně!" Mně řekl: .. Chvíli tu 
pobud:" 

Po hodině přivedli k Mutasimovi toho emíra. Jakmile ho spatřil zvolal: ,, Ty jeden! 
Zpozoroval jsi u mě nějaký prohřešek proti islámu? Nejsem tim mužem. ktel)· kvuli muslimům 
padl do zajetí Byzantinců, vytáhl z Baghdádu, porazil byzantské vojsko a jejich vládce, .~est let 
plenil Byzanc, dokud jsem nezničil a nevypálil Konstantinopol; nevrátil jsem se, dokud jsem 
nevystavěl me.~ity a nevyvedl tisíce lidí ze zajetí Byzantinců? Díky mé spravedlnosti a ze strachu 
přede mnou může vlk a ovce pít vodu najednom místě. Jak se jen můžd opovážit násilím chytit 
ženu, zneuctít ji a zbít lidi, kteří jdou vykonat dobry skutek?" 

Nařídil: ,.Přineste pytel." Emíra dali do pytle a pevně ho zavázali. Potom chal(fa nařídil. 
aby přinesli dřevěné hole a tloukli tak dlouho, dokud ho neubijí k smrti. Pak mu oznámili: .. Kníže 
věřících. všechny jeho kosti jsou rozdrcené. "C'hálíja přikázal. aby ho hodili do Tigridu. 

Pak se ke mně obrátil: "Šejchu, věz. že každý, kdo ne má strach z Boha. nebojí se ani mne. 
Za to bude trpět na tomto i onom světě. A protože tento muž učinil to. co neměl. byl potrestán. Od 
teď ti nařizuji: Dozvíš-li se o někom, kdo páchá bezpráví. jedná nespravedlivě nebo opovrhuje 
šariou, svolávej k modlitbě v nesprávnou dobu, abych to uslyJ;e[. Povolám tě. zeptám se tě, co se 
stalo a s viníky zatočím stejně tak, jak jsem za/<)(~il s tímto psem, ať je to můj !>:yn nebo bratr." 
Potom mě obdaroval a odešel. 

Všichni velmoži a dvořané znají tento příběh. Ten emír ti nedal peníze z úcty ke mně. ale 
ze strachu z Tigridu a dřevěných holí. Kdyby se znovu zachoval nespravedlivě. zavolal bych 
k modlitbě a on dopadl by stejně jako ten Turek. 

Je mnoho podobných příběhů. Já jsem zmínil pouze tento. aby vladař světa věděl. jak se 
vladaři chovali, jak chránili jehně před vlkem, jak se chránili před buřiči. jaký v_vznam kladli víře 
a jak si jí vážili. 235 

::Js Sijásat-náme, s. 54 - 68 
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5.4 Role soudců ve správním aparátu seldžucké říše 

Významným seldžuckým opatřením byla snaha propojit ústřední vládu s náboženskými 
institucemi. K tomuto účelu se využíval vzdělávací systém náboženských škol- madras. Hlavním 
cílem těchto škol bylo znovuoživení sunnitského islámu, který zaznamenal v této době největší 
úpadek a byl nahrazen šíou. Druhým záměrem byla nepochybně snaha omezit a oslabit moc 
armády. 

Islámští právníci a filozofové, například Ghazálí, se zabývali postavením chalífy ve 
vztahu k vládcům a psali teoretické spisy, jejichž cílem bylo sladit islámskou teorii s dobovou 
praxí. Ghazálí poukázal na to, že chalífa byl jmenován skutečným držitelem moci. 

Vzhledem k tomu, že duchovenstvo se teoreticky nacházelo v pozici duchovní 
nezávislosti na státu, mohlo hrát významnou roli při udržení mocenské rovnováhy. Ghazálí 
prosazoval nezávislost duchovenstva a nabádal, aby se nikdy neponižovalo před sultánem. 
Duchovní a soudcové nebyli materiálně soběstační, aby si mohli zaručit svoji morální 
nezávislost, a proto nacházeli uplatnění v nových státních isntitucí, a tím se stali obhájci nového 
státního zřízení. Soudcové byli jmenováni sultánem a dohlíželi na plnění islámského práva 
(šaría) ve společnosti. Nezámolmolk se jejích postavením zabývá v šesté kapitole Sijásat-náme. 

Kapitola šestá: O soudcích, kazatelích a dozorcích a v.vznamujejích práce 

Je třeba znát situaci soudcu říše, a sice každého jednotlivě, a držet v tomto úřadě v.5echny 
_ nich, kteří jsou vzdělaní, zbožní a zdrženliví. Ti, kteří takoví nejsou, mají být odvoláni a 
nahrazeni vhodnými pro tento úřad. A každému z nich vyměří měsíční mzdu, aby nepropadli 
zradě; jejich práce je důležitá a citlivá, neboť dohlíží nad krví a majetkem muslimů. A jestliže 
někdo vynese rozsudek a rozhodne z neznalosti, lakoty či se záměrem. nesluší se. aby to jiní 
soudcové podepsali, ale měli by o všem uvědomit vladaře; potom by měl b:vt takový jedinec 
zbaven funkce a majetku. Místodržící musejí dbát na sílu soudců a podporovat jejich autoritu. 
Jestliže se někdo vyh_vbá účasti na soudním sezení - a může to být i vysoce postavená osobnost -
bude předveden za použiti moci a násilí, neboť druzi Proroka vydávali rozsudky ve své době 
osobně, nikomu jinému nenařizovali, aby z jejich úsudku vzešla jediná pravda a nikdo se ne mohl 
vyhnout rozsudku. A ve všech dobách, od Adama až dodnes, ve v.~ech záležitostech a říších 
soudili podle spravedlnosti, snažili se o správnost věci, aby jejich země zůstala po věky věků v 
rukou jejích dynastie. 

Soudy perských králů 

Říká se, že perští králové měli takov_vto zvyk: Ve dnech svátku mehregán a o novém roku 
pořádali přijetí lidí, nikdo nebyl odmítnut. Několik dní předtím nechali rozhlásit mezi lidem: 
,.Připravte se na ten den." Každ_v si vyřídil své záležitosti. Kd_vž ten den nadešel, postavil se 
králův hlasatel na trhu a křit}el: .. Král nepřebírájakoukoliv zodpovědnost za krev toho, kdo bude 
někomu znemožňovat, aby předstoupil se svou záležitostí. Potom král shromáždil všechna psaní 
se stížnostmi, v.{:echna si před sebe rozložil a jedno po druhém si prohlížel. Byla-li mezi stížnostmi 
nějaká na krále, zvedl se, sestoupil z trůnu. padl na kolena před mága mágu a pravil: "Nejprve 
rozsuď toho člověka se mnou, neprojevuj náklonnost k žádné ze stran a nedělej okolky. " Potom 
bylo vyhlá.~eno. že všichni. kdo nají stížnost proti králi, necht' se usadí na jedné straně, aby jejich 
případy byly vyřdeny jako první. Na to promluvil hlavní soudce ke králi: .. Žádný hřích ne ní pro 



Všemohoucího větší než hřích vladařův, neboť váš dík za milosrdnost V~emohoucího spo6vá 
právě v tom. že jsou povinováni ochraňovat lid, tvořit spravedlnost a chránit ho před 
utlačovateli. Je-li v.~ak král nespravedlivý, pak budou v.~ichni jeho vojáci nespravedliví, lid není 
bohabojný a vděčný. Stihnou ho útrapy a Boží hněv, neup~vne mnoho dní a mír bude poru.5en. lid 
bude pobit za své zločiny a vladařova řHe bude rozvrácena." .. Ó soudce, znalc.~e Boha! 
Vzhlédni nyní k Bohu a hled: abys mne neupřednostňoval. nebo( na to. co se mne Bůh zítra zeptá. 
se já zeptám tebe. Dívej se a já všechno svalím na tvoji š(ji. " Potom soudce posoudil případ, 
pokud ve sporu krále a stěžovatele. bylo právo na straně stěžovatele. byl "Y:vnesen rozsudek ve 
prospěch stěžovatele. Vznesl-li v.~ak někdo proti králi lživou stížnost. vyměřil soudce tvrd_v trest. 
neboť takto musí být každý potrestán, kdo má tu drzost hanit krále a říši. Byl-li král hotov se 
sporem. znovu usedl na trůn, nasadil si na hlavu korunu a obrátil se na velmože a své blízké se 
slmy .. Začal jsem u sebe samého. aby vás přešla chuť zacházet s někým svévolně. Nyní 
uspokojte vy každého svého stěžovatele. " V ten den. kdo byl králi nejbliž.ff. mu byl nejvíce 
vzdálen a kdo byl jinak nejsilnější. tu byl nejslabH 

A toto platilo od dob Ardašira až do dnů Jazdgerda 

Jazdgerd změnil zvyky předkú a zavedl ve s·větě ne.\pravedlnost. zavedl špatné zákony. 
Lidé upadli do neštěstí, rozHřila se nenávist a proklínání. A znenadání do jeho dvora vběhl 
neosedlan.v kůň. Kúň byl tak urost~v. že každ_V z přítomných ve/mažu byl udiven jeho krásou. 
Všichni se ho snažili chytit, ale nikomu se to nepodaN!o, dokud kůň nedo.~el k Jazdgerdovi a 
v klidu se nezastavil u portálu. 

Tu zvolal Jazdgerd: ., Vzdalte se. To je dar. který mi seslal V<;emohoucí. " Vstal. opatrně 
se přiblížil ke koni. ch_vtil ho za hřivu. pohladil mu hlavu a potom hřbet. Kúň se nepohnul a byl 
klidný. Jazdgerd chtěl sedlo a uzdu. Uzdu mu uvázal přes hlavu. položil na hřbet sedlo a pevné 
ho stáhl. V okamžiku, když se chystal přehodit řemen přes ocas. kůň se náhle vzepjal a kopl ho do 
srdce tak, že byl na mistě mrtev. Potom utekl a nikdo ho více nespatřil. Neví se. odkud přišel a 
kam odešel. Má se za to, že to byl posel. kterého seslal Bůh. aby nás osvobodil od toho tyrana. 

Vznešené úsilí 

Vypráví se. že Umára b. Hamza236 seděl na shromáždění chal[fy Vásiqa v den. kdy se 
probíraly stížnosti. Jeden Clovék se zvedl a pronesl. že utrpěl urážku od Umara a stěžoval si na 
něho: .. Zabral mi půdu násilim. " Kníže věřících přikázal Umarovi: .. V-; taň proti stěžovateli a 
předlož své důkazy." Umar odvětil: .. Já nejsem jeho protivníkem. 1 když pzlda. kterou si tento 
muž nárokuje. patří mně, daruji mu ji. Avšak nepostavím se. a to proto. že chal[fá mě vyznamenal 
tímto místem. na němž sedím. Nemohu znevážit své postaveni a svou hodnost kvúli kousku půdy. " 
Všichni velmoži uznali jeho velkomyslnost. 

Nechť vejde vladaři ve známost, že při soudu musi vyslechnout obě strany. Je-li vladař 
Turek či Peršan, neznalý arabského jazyka a .~aríy. potřebuje nutně zástupce. který za něho vyřídí 
záležitosti. Soudci jsou zástupci vladahl. Vladař Je povinen. aby soudci měli autoritu. 
zachovávali si nezávislost a postavení. neboť jsou zástupci chal{fý. nosí jeho odznak. zastupuji ho 
a završují jeho cHny. 

~36 Umára b. Ham za (z. 814) ~známý jako lbn Majmún sekretář ve službách prvních Abbásovců Abú '1-Abbáse 
Abdulláha, Mansúra, Mahdího a Hádího. Spravoval Basru, Fárs, Ahváz, Jamánu a Bahrajn. 

134 

1 
i 
i 
1 



Totéž platí o chatíbech, kteří vedou modlitbu. Mají b,vt zbožní a znalí Koránu. Vedeni 
modlitby je věc citlivá, neboť závisí na imámovi. Je-li modlitba imáma pokažena, je taktéž 
pokažena mod/Uba ostatních muslimů. 

Je nutné každý rok jmenovat v každém městě mohtaseba, aby kontroloval váhy a ceny, 
bděl nad koupí a prodejem. zdali je v.~e v pořádku. Mohtaseb musí co nejpřísněji dohlížet na to, 
aby veJikeré zboží, které přivážejí na trh k prodeji, bylo nezávadné, aby váhy byžv přesné a aby 
byli poctiví. Vladař a správcové musí držet pevnou ruku nad mohtaseby. neboť tvoři oporu říše a 
vykonávají spravedlnost. Jednají-li v.fakjinak, chudí budou trpět a obchodnici budou nakupovat 
a prodávat, jak se jim zlíbí a zavládnou nepořádky. Projeví se rozvrat a předpisy .~aríy ztratí 
sm.vsl. Tuto práci vždy prop4jčovali osobě z kruhu blízkých, buď služebníkovi vladaře, nebo 
starému Turkovi; nebyl k nikomu shovívavý a báli se ho jak velmožové, tak i prostý lid. V.{:e 
probíhalo v souladu se spravedlnosti, islámské zásady byly pevné tak, jak se vypráví 
v následujícím příběhu. 

Alí Nu.ftagin a mohtaseb 

Vypráví se, že sultán Mahmúd celou noc až do rána popíjel vino se svými velmoži a 
nadímy. Alf Nu.{:tagín a Muhammad Urábí se účastnili této pitky, probděli celou noc a spolu 
s Mahmúdem po celou tu dobu pili víno. Když se rozednilo a nastal čas snídaně, zamotala se 
Alimu Nuštagfnovi hlava, projevila se u něho ospalost a opilost. Požádal sultána, aby mu dal 
svoleni vzdálit se do svého domu. Mahmúd řekl: "Nehodi se, abys ve dne jel v takovém stavu. 
Odpoaň si tady do další modlitby. dokud nevystřízlivíš a pak odjed: neboť uvidí-li tě v tomto 
stavu na trhu mohtaseb, zatkne tě a zbičuje. Tvoje důstojnost utrpí ~jmu, já budu zarmoucen, aniž 
bych mohl cokolív říci. 

Alf Nuštagín velel padesáti tisíci jezdcům, byl statečný, hrdinou své doby. Cenili ho za 
tisíc mužů. Nedokázal si představit, že by něco takového mohlo napadnout mohtaseba. 
Znechuceně odvětil: "Opravdu půjdu." Máhmúd na to: "Sám to víš lépe. Nuže, nechte hojit. " 

Alf Nuštagín nasedl na koně a vydal se do svého domu v doprovodu mnoha jezddí, 
zbrojnošů a sluhů. 

Mohtaseb, doprovázen.v stovkou pěšáků a jezdců ho uviděl. Když si všiml, že Alf Nuštagín 
je opilý, nechal ho sesednout z koně. Sám též sesedl ze svého koně, přikázal, aby jeden sedl na 
jeho hlavu a druh;! na jeho nohy a bez slitováni mu vysázel čtyřicet ran holi tak, měl hlinu až 
v ústech. Celý doprovod tomu přihližel a nikdo se neopovážil ani pohnout jazykem. Tento 
mohtaseb patřil mezi vladařovi služebníky, starý Turek s mnoha zásluhami. Když odešel, odnesli 
Aliho Nuštagína domů. Po celou cestu říkal: "Každ,v. kdo neuposlechne sultánova rozkazu, takto 
skonči." 

Druhého dne přLfel Alí Nu.ftagín za :wltánem a ten se ho zeptal: "Jak siln.vje mohtaseb?" 
Alí Nuštagín obnažil svoje záda a ta byla samá odřenina. Mahmúd se smál a řekl: ., Čiň pokání. 
abys nikdy nevyšel z mého domu opižv. " 

A když uspořádání Nfe a zásady správy jsou pevně zakořeněny, má spravedlnost takový 
průchod, jak tu bylo zmíněno. 
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Pekař z Ghaznínu 

Slyšel jsem, že v Ghaznín zavřeli pekaři své krámky a nebyl žádn.v chléb. takže cizinci a 
chudí lidé se ocitli v nouzi. Šli si stěžovat na dvůr, přWi za sultánem Ebráhímem137 a naříkali si 
na pekaře. Sultán si dal předvolat všechny pekaře a zeptal se: .. ProL~ zadržujete chléb?" Oni 
odpověděli: "Pokaždé, když do tohoto města přivezou pšenici a mouku. skoupí to tvůj pekař. uloží 
do skladu a říká, že takový je rozkaz. Nedovolí, abychom si koupili ani jeden man mouky. " Sultán 
nechal přivést dvorního pekaře a nechal ho hodit pod nohy slona. Když zemřel. připevnili ho ke 
sloním klům, prošli městem a přitom vyvolávali: "Každý pekař, který opětovně neotevře svůj 
krám, dopadne stejně." Zároveň vyprázdnili sýpky. V době večerní modlitby přebývalo v každém 
krámě padesát manů chleba a nikdo ne nakupoval. 238 

Zároveň se Nezámolmolk zasazoval o prosazování spravedlnosti a řešení sporů a 
stížností, což bylo právě úkolem soudců, nicméně vyzdvihnuta je i role vladaře při vykonávání 
spravedlnosti. 

Kapitola třetí: O vladařově sezení u soudu a vykonávání spravedlnosti 

Je nevyhnutelné, aby se vladař dvakrát do týdne zabýval na sezeních stížnostmi, trestal 
provinilce a dal volný průchod /)pravedlnosti. Musí naslouchat slovum poddaných bez 
prostředníka. Ty nejdůležitější žádosti mu mají být předloženy a o každé z nich by měl vydat 
rozhodnutí. Neboť roznese-li se po říši zpráva, že vládce světa svolává k sobě dvakrát do !}'dne 
stěžovatele a utiskované a naslouchá jejich slovům, tyrani se zaleknou. omezí se v páchání 
ne/)pravedlností a nikdo se ze strachu před trestem neopovážíjednat svévolně. 

V knihách předků jsem četl, že většina perských králů měla ve zvyku si nechat zbudovat 
vysoké hlediště, na něž vyjeli na koni, a tak viděli na všechny stěžovatele. kteří se kolem hlediště 
shromáždili, a mohli tak soudit. Důvod tohoto zvyku spo6vá v tom. že pokud by seděl vladař na 
takovémto místě, kde je vchod do brány, závora. komnaty a závě5y, vyvarují se ne poctivci a tyrani 
svých postranních úmyslů a neopováží se zadržet toho. kdo by chtěl předstoupit před vladaře. 

Činy vladaře 

Slyšel jsem o jednom nedoslýchavém šáhovi. Podezíral jednoho ze svých tlumočníků, že 
mu špatně tlumočí stížnost předkladatele, a proto kvůli Spatnému pochopení podstaty vydával 
neoprávněná rozhodnutí. 

Nařídil tedy, aby se všichni stěžovatelé oblékali do červených šatů. aby je podle toho 
poznal. Každému, koho viděl, že má na sobě červený !iat. porual. aby předstoupil. Mezitím se 
usadil na vyvýšeném místě. vyvolával jednoho po druhém a nechal je mluvit o jejich záležitostech 
hodně nahlas a vydával nestranné rozsudky. Všechna tato bezpdnostní opatření byla přijata ze 
strachu před zodpovědností na Onom světě, neboť nic nebylo zamh~eno. 

237 Abó'l-Mozaffar Zahíroddoule Ebráhím- desátý vládce ghaznovské dynastie, syn Ghaznovce Masúda. Vlády se 
ujal ve stejné době, kdy se Seldžukové zmocnili Chorásánu a udržoval s nimi přátelské vztahy. Jeho dcera se 
provdala za sultána Alparslána a jedna z dcer Malekšáha se stala manželkou jednoho z Ebráhímových synů. 
238 S(jásat-náme, s. 48- 53 
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Jaqúb Lejs a baghdádský chal[ja 

Žil v sámánovském rodě jeden, říkali mu emír Esmáíl bne Ahmad. Byl neobyčejně 
spravedlivý a měl mnoho dobrých vlastností, čistou víru v Boha, obdarovával chudé, což je 
zaznamenáno v jeho životopisech. A tento Esmáíl byl emírem, sídlil v Bucháře a jeho předci 
ovládali Chorásán, Irák a Transoxanii. 

Jaqúb bne Lejs povstal v Sístánu, zmocnil se ho a vpadl do Chorásánu, opanoval 
Chorásán a postupoval na Irák a i ten se ocitl v jeho rukou. Hlasatelé ho oklamali a on začal 
jednat podle ismáílfjovské věrouky. Zrodil se v něm zlý úmysl vůči chalifovi v Baghdádu a 
odhodlal se táhnout na Baghdád, aby zahubil chal(fu a odstranil abbásovský rod. 

Když se chal{jávi doneslo. že Jaqúb vyrazil na Baghdád, vyslal posla se vzkazem: "V 
Baghdádu nemá.š co na práci, raději pečuj o Kúhestán, Irák a Chorásán a snaž se, aby nevypukly 
žádné nepokoje . .. Neuposlechl a vzkázal: "Mám toto přání, musím se nevyhnutelně dostavit 
k tvému dvoru. aby byly stanoveny podmínky mé služby a abych obnovil přísahu. A dokud toto 
neu(Hním. nevrátím se. " 

Ať poslal chalifa jakéhokoliv posla, dostalo se mu stejné odpovědi. Mezitím svolal Jaqúb 
vojsko a -.ydal se na Baghdád. Chalffu to znepokojilo, svolal do hlavního města učence a pravil: 
"Vidíme, že Jaqúb bne Lejs nás přestal poslouchat, hodlá sem přijít se zrádnými úmysly; vždyť 
jsme ho nezvali a nařizovali, aby se vrátil. Nevrátil se. Vše nasvědčuje tomu. že kuje v srdci 
zradu. Předpokládám. že se zapřisáhl bátinovcům, ale to se neprokáže, dokud sem nepř!jde. 
Nesmíme zanedbat naši bezpečnost. A jak postupovat? .. Umesli se na tomto: chalifa by ne měl 
zůstat ve městě a měl by umístit sv4i stan a tábor do volné krajiny; všichni chalifovi blízcí a 
učenci musí být po jeho boku. Až se Jaqúb o~jevi a uvidí chal(fu s vojskem, pochopí, že udělal 
chybu a jeho vzpoura proti knížeti věřících vyjde najevo. Lidé na bojišti navážou mezi sebou styky 
a připravuje-li se povstání. tak ne v.šichni učenci a vojevůdci z Chorásánu a Iráku s ním budou 
souhlasit. A dojde-li k otevřenému střetu, vyvoláme lstí rozpaky v jeho vojsku. a v případě, že se 
ocitneme v těžké situaci, máme přes sebou otevřenu cestu, nedostaneme se do pozice zajatců, 
zavřeným mezi čtyřmi stěnami, budeme moci přejít na jiné místo. Kníže věřících schválil tento 
plán a tak učinili. Tehdy byl chalifou al-Mutamid ala'lláh Ahmad. 

Když Jaqúb hne Lejs dorazil, rozmi<itil se proti chalifovu leženi a obě vojska se 
pomíchala. Jaqúb veřejně vyhlásil neposlu.šnost vůči chal(fovi a odeslal mu vzkaz: .. Vykfid' 
Baghdád a sám jdi, kam chce.\' . .. Chalifa potřeboval dvouměsíční odklad, ale toho se mu od 
Jaqúba nedostalo. V noci poslal chalifa tajně jednu osobu k Jaqúbo-.ým velitelům. "Otevřeně 
vyhlásil ne poslušnost a je za jedno se .šíity. Při.šel s úmyslem zničit náš rod a dosadit na naše 
místo nepřátele. Pomůžete mu nebo ne? .. Oni odpověděli: .. Dostáváme od něho chléb a tohoto 
postaveni jsme docílili, službou jemu, co učinil on. učinili jsme i my." Většina z nich však dodala: 
.,Nebylo nám nic známo o tomto úmyslu. předpokládáme, že Jaqúb nebude nikdy bojovat proti 
knížeti věřících. Dojde-li k tomu, nebudeme s tím souhlasit, v den setkání budeme s tebou a 
během bitvy přejdeme na tvoji stranu. Tobě pomůžeme ... Takové byli odpovědi chorásánských 
emírů. 

Když se chal(fa přesvědčil, jaci jsou chal(fovi velitelé, zaradoval se a druhého dne 
posilněn zaslal vzkaz Jaqúbovi: "Otevřeně jsi projevil nevděčnost a odpor vůči nám. Mezi námi 
dvěma rozhodne meč. Nemám strach, i když moje vojsko je malé a tvoje velké. Bůh je rozhodčí 
pravdy, slojí při mně a tvoje armáda je mojí armádou . .. Přikázal vojákům chopit se zbrani, dal 
bubnovat a troubit a nechal seřadit vojsko. 

Když to Jaqúb uviděl, zvolal: "Dosáhl jsem svého. " Rovněž dal bubnovat, jeho vojáci 
nasedli na koně a srovnali se na bitevním poli tím, že vytvořili řady proti vojsku chal(fY. Chalifa 
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zaujal své stanoviště ve středu svého vojska, na druhé straně stál Jaqúb hne Lejs. Poté chal{fa 
přikázal jednomu muži se silným hlasem, aby vběhl mezi obě bojujíci řady a hlasitě zvolal: 
"Vojsko muslimů, vězte. že Jaqúb hne Lejs se stal rebelem. Přišel, aby zahubil abbásovský rod a 
nastoupil na jeho místo. Odmítá sunnu a hlásá kacířství. Ten, kdo se postaví proti náměstku 
Božímu, se staví taktéž proti Bohu! Tímto je vyloučen z kruhu muslimů. Vždy( Nejvyšši praví 
jasně ve své knize: "Poslouchejte Boha a poslouchejte posla a ty. kdož mezi vámi mají 
autoritu. "239 A kdo z vás dává nyní přednost ráji před peklem, nechť prokáže pomoc právu, ať 
odvrátí tvář od lží, aťje s námi a ne proti nám . .. 

Když uslyšelo vojsko Jaqúba bne Lejse tato slova. chorásánští emíři se najednou zvedli a 
p1~ešli na stranu chalifý řkouce: ., Domnívali jsme se, že se dostavil v souladu s rozkazy. Nyní. 
když povstal a vyhlásil ne poslušnost. jsme s tebou a dokud jsme živi. mečem tě budeme bránit . .. 

Jakmile se chalifovi dostalo podp01y. nařídil vojsku zaútocHt a Jaqúb hne Lejs byl po 
prvním útoku poražen. oddel do Chúzestánu. Chalífa se zmocnil jeho pokladny a vojsko si 
rozdělilo majetek. Chalifova armáda díky nov}m vojákzim zesílila. Když Jaqúb přišel do 
Chúzestánu, rozeslal do všech koutů posly a začal sbírat vojsko a svolávat hodnostáře. aby 
přinesli s sebou dináry a dirhamy z pokladen Chorásánu a Iráku. 

Když se to chalifa dověděl, že Jaqúb se usadil v Chúzestánu. poslal k němu posla 
s dopisem: .,Je známo, že jsi dobromyslný (}/ověk, by/jsi podveden 5·/ovy nepřátel a neodhadl jsi 
dúsledky svého (}inu. Nyní jsi viděl, jak se Nejvyšší k tobě zachoval: porazil tě ným vojskem. 
Jednalo se z tvé strany o nedopatření. Vím, že jsi se vzpamatoval a aníš pokání. Není nikoho 
důstf?jněj.Hho než tebe pro vládu nad Irákem a Chorásánem, nikomu nedáváme přednost před 
tebou. Prominuli jsme ti tuto chybu za tvé zásluhy a považujeme to, cojsi spáchal za ne spáchané. 
Je třeba, abys zapomněl na tuto událost tak, jak jsme my zapomněli na tu hrůzu. Odeber se do 
Iráku a Chorásánu a ujmi se tam vlády . .. 

Jakmile si Jaqúh přečetl tento dopis, neohměk<Hl se a vůbec nelitoval svého 6nu. Nechal 
si přinést na d1~evěný stůl pór, 1ybu a několik cibulí. dal přivést chal(fova posla. usadil ho a řekl 
mu: .,Jdi a oznam chal{fovi. že jsem synem mědikovce. od otce jsem se naučil řemeslu mědikovce. 
mou obživu tvořil ječmenný chléb, ryby, cibule a pór a tuto moc. poklady a jmění jsem si vydobyl 
dlouhou cestou a lvi statečností: a to jsem nezdědil od otce a ani nenašel u tebe. Nespokojím se. 
dokud nepošlu tvoji hlavu do Mahdije a nezničím tv~j rod. A jak jsem řekl, tak i udělám a nebudu 
se zpět vracet k jeémennému chlebu, 1yhě a cibuli. Otevřel jsem dveře pokladen dokořán. svolal 
jsem vojsko a přišel jsem s tímto úmyslem. "Potom vypravil na cestu chal(fova pmda. 

A ať posílal chalffa vyslance a psaní. jak posílal, nevrátil se. Svolal vojsko a vytáhl 
z Chúzestánu na Baghdád. A protože !iel po tři měsíce, dostal koliku a jeho stav se natolik zhoršil. 
že věděl. že nesnese tu bolest. Urc}il svého bratra Amra Lejse - svým nástupcem, předal mu 
seznam svých pokladů a zemřel. 

Amr Lejs se vrátil, táhl na Kúhestán, kde pobyl nějaký éas. Odtud vpadl do Chorásánu, 
vládl tam a získal si poslušnost. Vojsko a lid ho milovali více než Jaqúha. neboť byl mimořádně 
ctnostný. štědrý. ostražitý a dobrý státník, jeho dobrodiní a štědrost vedly tak daleko, že dodával 
na jednu kuchyni étyN sta velbloudzl: o ostatním lze řici totéž. Av5·ak u chalffy přetrvávalo 
podezření, zdali se nehude ubírat také ve stopách bratra a z i tra se nezachová tak, jak jeho bratr. 
Přestože Amr nekladl takové požadavky, vše chal(já promyslel a pravidelně posílal tajně vyslance 
k Esmáílovi bne Ahmad do Bucháry. - "Postav se emírovi Amrovi hne Lejs, připrav vojsko k boji 
a odejmi mu jeho panstvi. Má,~ vět.~í právo na vládu nad Irákem a Chorásánem. neboť tato území 
náležela tvým pfedkzlm, zatimco on se chová jako dobyvatel. S tebou je právo, to je jedna věc. za 
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druhé má.~ dobré vlastnosti a za třetí máš moje požehnáni. Nepochybuji o tom, že v dzlsledku 
těchto tří věci ti neprokáže Nejvy.~ší svoji podporu proti Amroví. Nehleď na to, že máš malou 
armádu a zaposlouchej se do toho, co praví NejvyHí: .. Kolikrát již ne početné oddíly zvítězily nad 
početnějMmi z dovole~í. "240 

Nakonec zapůsobila tato slova chal(fý najeho srdce: rozhodl se bojovat s Amrem Lejsem. 
Svolal své bojovníky a překročil Amudar:ju a konečkem biče přepočítal své vojáky a ukázalo se, 
že má k dispozici dvacet tisíc jezdců. přičemž ze dvou jeden měl jeden štít, z dvaceti jeden měl 
brnění, z padesáti jeden měl kopí. Byli tam i tací. kteří kvůli nedostatku jizdních zvířat upevnili 
svá brnění na řemen od sedla a nesli ho na vlastních ramenech. Tak dorazil přes Amudw:ju do 
.'vf a rvu. 

Když Amrovi Lejsovi oznámili, že Esmáíl hne Ahmad pře.~el Amudmju, došel k A1arvu, 
správce Marvu uprchl a že má v úmyslu dob.vt celou řiši, rozesmál se. Amr pobýval v Nejšábúru, 
1ykonal přehlídku sedmdesáti tisícjezdců, z nichž všichni byli v brnění a plné zbroji, vydal se do 
Balchu. Když se obě vojska srazila, stalo se, že Amr Lejs byl poražen u brány Balchu a sedmdesát 
tisíc jezdců se dalo na útěk, přičemž ani jedin.v z nich nebyl raněn nebo vzat do zajeti kromě 
samotného Amra Lejse. Přivedli ho k Esmáilovi a ten přikázal. aby byl střežen leopardy. A tady 
se stala jedna z nejpodivuhodnějUch události světa. 

Během odpolední modlitby se pohyboval po táboře jeden z bj'Va(vch Amrov.vch 
velbloudářů. Spatřil Amra Lejse a rozesmutněl se. Amr k němu přistoupil a řekl: "Zůstal jsem 
zcela sám. Pokud je někdo naživu. neobejde se bez jídla. Připrav mi něco k snědku. mám hlad." 
Velbloudář dostal man masa, poprosil vojáky o železný kotlik, porozhlédl se kolem a nasbíral 
trochu suchého hnoje ve stepi. Položil přes sebe dvě tři hroudy. na ně dal kotlík. aby připravil 
maso. Poté, co maso uvařil, šel .vehnat trochu soli. Den se již ch_ýlil ke konci a tu se objevil pes, 
strčil hlavu do kotliku, vytáhl si kost a tou si .spálil tlamu. Pes trhl hlavou a kotlík se mu zavěsil 
kolem krku. Zaúpěl bolesti a utekl s kotlíkem. Když toto uviděl Amr Lejs, provolal k vojákům a 
strážcům: .. Toto berte za varováni. Jájsem člověk, do jehož kuchyně přivedli dnes ráno čtyři sta 
velbloudu a večer odnesli jednoho psa .. a dodal: .. Ráno jsem b.vl vladařem a večer jsem 
zajatcem." A toto patří k těm nejpodivuhodněi~im událostem na světě. 

Vyprávěni o Amru Lejsovi 

A ještě podivn~jší nez .JSOU tyto dva příběhy o emíru Esmáílovi a Amru Lejsovi je 
následující vyprávěni. Když byl Amr zajat, pravil emír Esmáil svým velmožúm a velitelúm: "Toto 
vítězství mi daroval R~emohoucí, nejsem nikomu zavázán kromě Něho, .. ,a pokračoval: .. Vězte, 
že tento Amr Lejs byl člověkem velkého dobrodiní a štědrosti, měl mnoho zbrani a výstroje, byl 
rozumný a přemý.Wvý, ostražitý ve v.~ech ohledech, pohostinný a spravedlivý. A přeji si, ab.v 
nebyl vystavován dalším příkořím a strávil zbytek svého života v pokoji . .. 

Když to Amr Lejs usly.~e/, řekl: "Vím, že se nikdy nezbavímjha. Ale ty, Esmáíle, pošli ke 
mně nějakou důvěryhodnou osobu . .. Amr Lejs jí pravil toto: " Vzkaž Esmáílovi: Ty jsi nebyl ten, 
kdo mne pokořil, ale byla to tvá zbožnost, dobrá vira, dobře vedený život a nevůle knížete 
věřících. Všemohoucí mi odebral tuto řW a předal tobě. Zasloužíš si toto dobro a jsi hoden této 
milosti. Souhlasil jsem s Boží vťílí a nepřeji ti nic než dobro. Zachránil jsi teď novou řiši a 
nedostává se ti pomoci. Já a mz{j bratr máme skryté poklady a mě patři závět: Vše ti přenechám, 
abys měl prostředky, stal se siln.vm, opatřil sis zbraně a výstroj a naplnil pokladnu. '' Potom 
vytáhl závět' a svěřilji do rukou oné důvěryhodné osoby, posla/ji emíru Esmáílovi. 

:c
4° Korán, 2:249 
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Když ta důvěryhodná osoba sdělila emírovi vše, co měla. předložila mu závě( Na to 
svolal Esmáíl všechny velmože a promluvil k nim: "Tenhle Amr Lejs chce díky své prohnanosti 
vyklouznout z rukou vychytralců. přivést je do sítí a uvrhnout do věčných muk. " Vzal závěť a 
obrátil se k poslovi se slovy: " Vrat' mu ji a řekni: Chceš se svojí prohnaností ze v.\:eho vyváznout? 
Kde bys ty a tvůj bratr přišel ke všem těm pokladům? Vždyť váš otec byl mědikovec a naučil vás 
řemeslo mědikovce. Z vůle nebes jste se zmocnili moci a vaše dílo se zdařilo díky odvaze. 
Všechno toto tvé bohatství dínárů a dirhamů pošlo z krutosti a ne.\pravedlivosti vúči lidu. 
z majetku starců a vdov, ze zásob určených pro cizince a cestující. majetku sirotků a slabých. Za 
všechno se budeš muset zítra zodpovídat před Bohem. a tak chcd nyní v nenávisti svalit na moji 
šiji všechny činy; zítra byste chtěli říci při Posledním soudu, až vás dostanou nepřátelé a budou 
chtít vrátit to, co jste jim neprávem vzali. Vše. co jsme vám vzali, jsme přenechali Esmáílovi. 
Žádejte to po něm. Vy vše na mne svalíte a já nemám dostatek sil se zodpovídat nepřátelům. 
hněvu a otázkám Boha. " 

Ze strachu před Všemohoucím a ze zbožnosti Esmáíl nepřijme tuto závět: vrátí ji nazpět a 
nepodlehne podvodu. Toto platí o vládcích této doby, kteří kvůli jednomu zakázanému dínáru 
promění deset zakázaných věcí ve věc povolenou. klamou a ne myslí na konec. 

O spravedlnosti Esmáíla Sámáního 

Tentýž Esmáíl bne Ahmad měl takový zvyk. Ve dnech, kdy bylo obzvláště chladno a hodně 
sněhu, osedlal svého koně a sám jel na hlavní náměstí v Bucháře a tam strávil v sedle až do doby 
večerní modlitby. Říkal: "Je možné, že někdo z chudých má potřebu jít ke dvoru a nemá k tomu 
nutné výdaje, ani kde bydlet. Nemůže nás kvůli sněhu a větru spatřit a je pro něho obtížné se 
dostat k nám. Zjistí-li ale, že jsme tady, přijde, předloží svoji žádost a odejde v pokoji." 

Mnoho se vypráví o tom, co v.\:e se přihodilo kvůli zodpovědnosti na onom světě. :w 

Kapitola třicátá osmá: O rozvážnosti ve státních záležitostech 

Člověk se nesmí unáhlovat. Donese-li se králi n~jaká zpráva nebo předloží-li se mu, je 
třeba postupovat s rozvahou, aby pravda vy.5la najevo a bylo možné rozlišit lež od pravdy. nebo( 
nerozvážnost je rysem práce slabých a ne silných. A předstoupí-li dva protivníci před vladaře a 
mluví, nesmí být na panovníkovi znát, na čí straně stojí, neboť v tu chvíli ten. kdo má pravdu 
znejistí, nezvládne vypovídat, zatímco podvodník si dodá odvahu a bude lhát. A příkaz 

Vznešeného Boha V Koránu je tento: " Vy. kteří věříte! Přijde-li k vám hanebník s nějakou zvěstí. 
snažte se ji objasnit tak, abyste z nevědomosti své nepo.\:kodili lidi a abyste nemusili litovat toho. 
co jste učinili. "2

-12 

Alparslánův důvtip 

Ve městě Herátu žil mudrc. slavný muž. Stalo se, že sultán zemřev!H za víru - Bůh mu 
žehnej- přijel na nějakou dobu do Herátu a doprovázel ho Abdorrahmán, jeho strýc z matčiny 
strany. Jednou při pití vína řekl sultánovi: " Ten mudrc má dům. " a dodal: ., Chodí tam každou 
noc a modlí se. Dnes jsem otevřel dveře jeho domu a spatřil jsem džbán vína a mosaznou modlu. 

241 Sijásat-náme, s. 12 - 22 
242 Korán, 49:6 
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Po celou noc pil víno a klaněl se modle . .. Abdorrahmán přinesl s sebou džbán vína a mosaznou 
modlu, protože věděl, že řekne-li toto, sultán v tu chvíli vydá rozkaz, aby mudrce popravili. 

Sultán posla/jednoho gholáma k mudrci ajiného ke mně se vzkazem: "Po.m někoho, aby 
zavolal toho mudrce . .. Jájsem nevěděl. proč ho mají zavolat, ale náhle kdosi ke mně při.~el a řekl 
mi: .. Nevolej ho . .. Další den jsem se zeptal sultána: .. Proč chtěli včera nejprve toho mudrce 
povolat a potom zase ne?" "Kvůh unáhlenosti Abdorrahmána." a vyprávěl mi tento příběh a 
pak řekl Abdorrahmánovi: ,. Ty jsi mi přinesl džbán vína a mosaznou modlu a já nechci nic ve 
věci toho mudrce podnikat, dokud si nebudujistý, že jsi mluvil pravdu. A proto mi dej svou ruku a 
přísahej při mém životě, že vše, co jsi řekl je pravda, a ne lež. " Abdorrahmán na to odvětil: 
"Lhal jsem ... Sultán se zeptal: .. Ty ne poctivče, proč jsi hanil toho mudrce?" .. To proto, že mu 
patři krásný dům a já jsem si do něj za.~el a kdyby si ho dal popravit, obdaroval bys mě tím 
domem, .. odpověděl. 

A velikáni víry pravili: ,. Unáhlenost pochází od ďábla a rozvážnost od Boha. 
Nevykonanou práci lze vykonat, ale vykonaná práce se dá zvrátit. " Bozorgmehr říká: 

.. Unáhlenost pochází od lehkomyslnosti a každý, kdo jedná unáhleně a bez rozvahy bude vždy 
rozpačitý a smutný a lid opovrhuje lehkomyslníky . .. 

Viděl jsem několik prací, jejíchž výsledkem měl být prospěch, avšak obrátily se kvůli 
unáhlenosti vniveč. A ten. kdo se unáhluje, si sám sobě vyčítá, bude se kát, prosit o odpuštění, 
sžy.~et v_včitky a trpět. A kníže věřících A li řekl: .. Rozvaha ve v.~ech činech, až na konáni dobra, si 
zasluhuje chválu. " 

Kapitola č{vřicátá devátá: O vyřizování záležitostí stěžovatelů podle spravedlnosti 

U dvora se zdržuje neustále velké množství stěžovatelů a i když jsou jejich stížnosti 
vyřízeny, zůstávají. Cizinec či posel, který př[ide k takovému dvoru a vidí nářek a zmatek, může se 
domnívat. že z tohoto dvora v_vchází velká svévole vůči poddaným. S tím se musí skoncovat. 
Všechny stížnosti poddaných, s nimiž přicházejí, je třeba shromáždit a zapsat. Stížnosti se musí 
vyslyšet a neprodleně vyřešit. Jakmile je toto vykonáno. musí se stěžovatel ihned vrátit, aby tento 
nářek ustal. 

Jazdgerdovo poselství a Umarova odpověd' 

Říká se. že Jazdgerd. syn Šahr(jára, poslal vyslance ke knížeti věřících Umarovi 
s poselstvím, že na celém světě není dvůr s tak velkým počtem lidí jako u nás, nikdo nemá větší 
vojsko než my, nikdo nemá lepší vybavení a v_ýzbroj než my. Umar na to odpověděl: .,Ano, váš 
dvůr je plný lidí, ale většinu z nich tvoří stěžovatelé, vaše pokladna je plná, ale nepoctivými 
daněmi, vaše vojsko je veliké, ale neposlouchá rozkazy, a je-li vaše země taková, nemá vaše 
vybaveni a zbraně žádnou hodnotu. To vše je příčina úpadku vaši země. 

Způsob záchrany va.§f země .\počívá v tom, že sultán jako první začne jednat spravedlivě, 
aby se všichni stali spravedlhými, a nebude dychtit po nepotřehn.ých věcech tak, jak to dělal 
sultán Mahmúd. .. 

Poselství sultána A4ahmúda 

Vypráví se, že jeden kupec si šel ii'lěžovat k sultánu Mahmúdovi na jeho syna lvfasúda a 
praví!: "Jsem kupec. Už dlouhou dobu tady pobývám a chci se vrátit do svého města, ale nemohu 
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odejít, protože tvůj syn si ode mne koupil zboži za .~edesát tisic dinárů a nezaplatil mi ho. Žádám, 
aby vladař posla mne a Masúda k soudu. " 

Mahmúd, zarmoucen slovy kupce, nařídil vzkázat Masúdovi: .. Přej; si. abys dal kupci to. 
co mu po právu patří, nebo s ním předstup před soud, aby byl dán volný průběh právu ... Kupec se 
odebral do domu soudce a posel předal Masúdovi vzkaz. Masúd zrozpačitěl a přikázal .~právci 
pokladny: "Podívej se do pokladny, kolik v ní je peněz. " Pokladník je spoéítal a řekl: "Dvacet 
tisíc dinárů." Masúd na to: ,.Jdi a odnes je tomu kupci a popros ho, at' mi dá na zbytek peněz tři 
dny času." a dodal: "Řekni sultánovi, že jsem ted' zaplatil dvacet tisíc dinárů a do tří dnů 
vyrovnám zbylou r._~ástku. Jsem celý napjatý, co mi poruh." Posel se vrátil s odpovědí: "Sultán 
nařizuje, abys předstoupil bud' před soud, anebo uhradil celou částku. A bud' sijist. že nespatříš 
moji tvář. dokud nesplatíš v.~echno zlato, které patří kupci za zboží." Masúd se nezmohl na jediné 
slovo. Rozeslal do všech koutů lidi, aby mu půjčili peníze. A když byl čas další modlitby. kupec už 
měl svf,ch šedesát tisíc dinárů. A obchodníci rozhlásili tuto událost po celém světě, od Ciny. 
Chatá" 43

• Egypta, Adenu až po Ghaznín, Nahávand: všechny divy a vzácnosti světa svezli do 
Ghaznínu. 

A králové té doby mluvili o tom. že lokaj nebo sluha jsou si u soudu rovni se správci 
Balchu a i\1arvu. 

V:yprávění 

Vj·běrčí daní z města Homs napsal Umaru hne Abdulazíz: .. Hradby Homsu jsou rozbité. 
Musí být znovu opraveny. Co porouči.š:?" Odpověděl: "Postav v Homsu hradby ze :-,pravedlnosti. 
vyéisti cesty od strachu a násilí. potom nebude.§ potřebovat hlínu. cihly, kámen a vápno. " 

A toto přikazuje ~~~emohoucí Davidovi: ., Davide. My učinili jsme tebe zástupcem na zemi. 
rozsuzuj tedy mezi lidmi podle pravdy . .. Každé slovo. které vyřkneš, vyřkni spravedUvě, každ.,v 
skutek. který činíš. čiň pravdivě. ,. Což Bůh nestačí služebníku Svému? "244 

A Prorok Muhammad praví: ., Ten, kdo postavil výběrčího dani nad muslimy a ví. že mezi 
nimi je někdo lepší než onen, zradil Boha. jeho proroky a všechny muslimy . .. A tady je výklad: 
Mezi lidmi musejí být vybráni ti zbožní a ctnostní, aby netrýznili pos(v Boží a projevovali by 
k nim soucit. Pokud se však při výběru těchto lidí takto nepostupuje, jedná se o zradu Boha. jeho 
poslů a muslimů. 

A tento světje zprávou o činnosti vladařů. Jwm-li ctnostní. vzpomínají na ně v dobrém a 
velehi je. jsou-li zlí. vzpomínají na ně ve zlém a proklínají je. Onsorí praví: 

Uděláš-li z nebeské klenby trůn, dostaneš se do řeči 
Spustíš-li se z nebeské klenby opasen stuhou. dostaneš se do řeči 
Snaž se, když mluví.š, aby každé slovo bylo pádné 
Snaž se vejít do řečí, ale at'jsou ty řeči dobré245 

243 Chatá oblast v severní Číně. 
244 Korán. 39:36 
245 Sijásat-náme, s. 23 
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5.5 Role duchovenstva ve správním aparátu seldžucké říše 

Náboženští představitelé se těšili velké úctě obyvatel, často hráli roli zprostředkovatelů a 
vyjednávačů. O této funkci se nám zachovaly četné zprávy. Například v roce 1104 jmenoval 
sultán Barkjárúq do soudcovského úřadu qázího Abó'I-Mozaffara ai-Gorgáního a Abó'l- Faradže 
Ahmada ai-Hamedáního, aby dohodli smír se sultánovým bratrem Mohammadem?46 V jiném 
případě byli soudcové mluvčími lidu. Podobně i chalífové využívali služeb soudců jako 
přímluvčích u úředníků, kteří stáli mimo moc Baghdádu. V době nepokojů a zmatků řídil qází 
obranu měst a vedl administrativu. 

Navzdory tomu však duchovenstvo nebylo schopné soustředit do svých rukou výkonnou 
moc, neboť islámské právo klade důraz na vztahy mezi lidmi a vztahy lidí k Bohu a nezabývá se 
příliš definicí zásad, vztahujících se k fungování státní správy a dodržování veřejného pořádku. 
Ghazálí spatřoval jasně pozici duchovních v zapojování se do správy říše. On sám přijal místo na 
náboženské škole Nizámije. Jako základní tendenci jeho rozsáhlého díla můžeme označit snahu o 
vytvoření nové podoby ortodoxního islámu na základě umírněného súfismu a některých prvků 
filozofie. Ve své knize Kitáb al-ilm pojednává o učencích a rozdílech mezi nimi. Shledává, že 
všichni z nich mají jeden společný rys, a sice, že se snaží vyhýbat úřednickým záležitostem místo 
toho, aby usilovali o spoluúčast ve vedení státní správy. Ghazálí též působil určitou dobu u 
dvora. 247 

Za vlády Seldžukovců se podařilo úspěšně začlenit duchovenstvo do vlády a náboženské 
záležitosti spadaly do pravomocí vezíra. Duchovenstvo hájilo zájmy lidu jen do jisté míry. 
Postupně se stalo součástí úřednického aparátu a získalo si vysoké funkce. Tím se asimilovalo s 
vládnoucími kruhy a jejich úloha mluvčích lidu tak pomalu upadala. Náboženští úředníci byli 
uváděni do úřadu sultánem a plnili úkoly agentů v říši. Sultán nebo vezír měli právo zvolit 
vrchního qázího. Qází neměl právo potvrzovat změnu vladaře na trůně v případě palácového 
převratu. 

Funkce qázího se stala rodinnou záležotostí a byla tendence dědit tento úřad z otce na 
syna. Postupem času se náboženští a správní úředníci rekrutovali ze stejných rodin a nebylo nic 
neobvyklého, že soudci a správci pocházeli z jedné rodiny. Nejslavnější soudcovskou rodinu v 
seldžucké říši byl íránský rod ad-Dámghání, jehož příslušníci zastávali i funkci dvorního 
komorníka. 248 Jak už jsem se zmínili tento úřad zastávali obvykle vojenští úředníci a potvrzuje to 
snahy ústřední moci oslabit vliv armády. 

Zmáme jména mnohých vrchních soudců v Baghdádu a jiných náboženských úředníků, 
kteří působili jako vyslanci vezíra či prostředníci mezi vezírem a chalífou. Jeden z vezírů 

posledního seldžuckého sultána, Tughrul bne Arslán bne Tughrul, byl zároveň vrchním qázím. 
Jiný vrchní qázi Abó'l-Hasan ad-Dámghání sloužil jako vyjednávač vezíra s chalífou al
Mustazhirem a al-Mustaršidem. Jeho otec Abú Abdolláh vykonával také Eřed tím úřad vrchního 
qá:::ího a byl vyslancem vezíra za vlády chalífy al-Qá'ima a al-Muqtadího.-49 

V nástupnických státech po rozpadu seldžucké říše, zvláště v Mosulu a Sýrii, byly 
tendence jmenovat vezíry z řad soudců a ti pak řídili veškerou správu města nebo celé provincie. 
Za zmínku stojí uvést jména soudců- vezírů Bahá'oddína bne Šaddád v Halabu a Kamáloddína 

246 Ebne Džouzí, Al-mona:::::am {i 't-tárích a/-molzík va'/-omam. sv. 9, s. I 50, cit. v C. L. Klausner, c.d .• s. 26 
cn tamtéž, s. 208, cit. v C. L. Klausner, c.d., s. 27 
248 lbn Chalikán, Biographical Dictionary, trans. Baron Mac Guckin de Slane, 4 vols., Paris 1842 1847, sv. 4, s. 
417- 435, cit. v C. L. Klausner, c.d., s. 29 
:;

40 Bondárí, c.d .. sv. 2, s. 22, cit. v C. L. Clausner, s. 29 
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aš-Šahrazúrího v Mosulu a Damašku.250 

Podívejme se, co míní Nezámolmolk o významu duchovenstva pro říši. Této problematice 
zasvětil osmou kapitolu Sijásat-náme. 

Kapitola osmá: O zkoumání a provádění služeb Božích (dín), posvátných zákonů 
(šaría) a věcem tomu podobným 

Vladař se musí vzdělávat ve službě Boží. musí provádět povinnosti a zvyklosti a příkazy 
Vznešeného Boha, mít v úctě duchovenstvo a zajistit pro ně vyplácení mzdy ze státních 
prostředků, chovat lásku ke zbožn.vm a asketům. Vladař je též povinen scházet se jednou či 
dvakrát týdně se znalci víry a vyslyšet od nich rozkazy Vzne.~eného a poslouchat v_vklad Koránu a 
tradic Prorokových, vyprávění o spravedlivých vladařích a prorocích. V tomto stavu se oprostí 
jeho srdce od pozemských záležitosti a sluch a rozum se oddá předná.~ejicim. Necht'přikáže, aby 
se dvě strany přely o svých názorech, ať se otevřeně zeptá na v.k čemu neporozuměl. Když pak 
pochopí, měl by vše uchovat v srdci, neboť bude-li takto 6něno po nějakou dobu. stane se to 
zv:rkem a nebude trvat dlouho a vladaři utkví v paměti vět.~ina příkazů šarfy. výklad Koránu a 
tradic Prorokov.vch. Otevře se tak cesta náboženských a světských záležitosti. nemohou 
zavládnout žádné Spatné směry a novotářství ve viře. Posili se takjeho míněni a bude rozhodovat 
spravedlivě, z říše vymizí novotářství. Jeho rukou budou uskutečněny velké věci a nebude zlo. 
zkáza a nepokoje. Upevni se postavení správných lidí a nebude rozvratníků. Na tomto světě se 
bude vladař těšit dobré pověsti a na onom světě se mu dostane spásy. úcty a chvály. Lid za jeho 
vlády bude mnohem více usilovat o vědění. 

Sufján Sau/51 i praví: ,.Nejlepší sultán je ten. kte1ý (}asto sedi ve spoleénosti vzdělanců. a 
nejhor.~í vzdělanec je ten. ktetý často sedí se sultánem. " 

Ardašfr praví: "Každý sultán, který není schopen dovést vlastni velmože ke ctnosti. nikdy 
nemůže vést ke ctnosti prostý lid a poddané." V této souvislosti praví Vznešený Bůh: .,A varuj 
nejbližší své z příbuzných. "252 

Kníže věřících Umar praví: "Žádná věc neuškodí řW a poddaným více. než odloučení 
vladaře a žádná věc neni prospě.~nější pro srdce lidu než vladařova přítomnost. Zkrátka vědí-li 
správcové a služebníci, že vladař je přítomen. nemůže žádný z nich páchat zlo na poddan.vch a 
nemůže získat nezákonně majetek. 

Mudrc Luqmán řekl: "Není lep!iího přítele na světě pro člověka než vědění. Vědění je 
lepši než pokladna. nebot'pokladna se musí střežit, ale vědění střeži tebe samotného." 

Hasan Basrf53 říká: .. Moud1ý ne ní ten. kdo lépe ovládá arabský jazyk a zná mnoho 
arabských výraz{J a slov; moudrý je ten, kdo je zběhlý ve ve.~kerém vědění. Každý jazyk. ktery 
ovládá, se hodí. Bude-li někdo znát příkazy šaríy a výklad Koránu v ture(Hině. perštině nebo 
dokonce řečtině, a neumí přitom arabsky, tak je člověkem vysokých vědomostí. Ovšemže je lep.~í. 
když ovládá araMtinu, neboť Všemohoucí seslal Korán arabsky a Muhammad byl jazykem Arab. 

Je-li vladaři propůjčena Boží aureola (farr elláhi). řL~e a k tomu i vědění. nalezne .štěstí 
v obou světech, neboť nepodnikne nic bez vědění a z neznalosti. Pohleď přece. jak velké jméno ve 
světě mají moudří vladaN a jak velké skutky vykonali. Až do Soudného dne budou vzpomínat na 

250 tamtéž 
251 Sufján as-Saurí- (z. 778)- právník, zakladatel maz ha bu, jenž byl v 8. století značně rozšířen v Hidžázu. 
252 Korán, 26:214 
253 Hasan Basrí (z. 728) slavný teolog a právník považovaný za předchůdce mutazily a súfismu. 
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jejich jména v dobrém tak, jako na Ferejdúna, Alexandra, Ardašíra, Anúšíravána Spravedlivého, 
Umara, Umara b. Abdulazíz, Hárúna, Ma 'múna, Mutasima, Esmáíla hne Ahmad Sámáního a 
sultána Mahmúda, činy a díla každého z nich jsou očividná, kroniky a knihy byly o nich sepsány a 
jejich čtenáři tyto vladaře velebí a žehnajíjim. 

Vznešené skutky Umara b. Abdulazíz 

Vypráví se, že za vlády Umara hne Abdulazíz zavládl hlad, lid sužovalo neštěstí. 

K Umarovi přišel jeden z arabských kmenů. Stěžoval si a vyprávěl: "Kníže věřících! Během 
tohoto hladomoru jsme jedli vlastní maso a krev, z nedostatku jídla jsme vyhubl i a zežloutli. To, 
co potřebujeme, se nachází v tvé pokladně. Její obsah patří tobě, Bohu nebo Jeho služebníkům? 
Patři-li služebníkům Božim, je tedy ná!i, dej nám ho jako almužnu, abychom se zbavili tohoto 
utrpení: vždyť Bůh odměňuje dárce almužen. Kůže na našem těle je vysušená." 

Umar b. Abdulazíz je politoval, zaplakal a řekl: "Nechť je učiněno tak, jak jste řekli. " 
Přikázal, aby vyřídili jejich záležitost a uspokojili jejich přání. Když se měli k odchodu, Umar b. 
Abdulazíz pravil: "Lidé! Kam jdete? Vždyť jste se mnou rozmlouvali jako služebníci Boží. 
Řekněte nyni o mně Všemohoucímu, tedy pomodlete se za mne. " Arabové pohlédli k nebi a 
zvolali: "Ó Bože! Zachovej se ve jménu Své všemohoucnosti k Um aru b. Abdulazíz stejně, jak ses 
zachoval ke Svým služebníkům. " 

Když dokončili modlitbu, objevil se temný mrak a silně zapršelo. Jedna kroupa spadla na 
cihlu v Umarově paláci, rozbila ji a vypadl z ní papír. Přečetli ho a bylo tam napsáno arabsky: 
"Toto je listina Všemohoucího pro Umara b. Abdulazíz, která ho osvobozuje od ohně 
pekelného ... 

V této souvislosti existuje mnoho příběhú, ale ten, který byl zmíněn, se hodí pro tuto 
k . l '5.J ap z to u.-

5.6 Vztahy mezi sultánem a chalífou 

Za vlády Seldžuků byl chalífát a sultanát chápán jako dvě samostatné instituce s chalífou, 
jehož úkolem bylo starat se o náboženské záležitosti muslimského společenství, a se sultánem, 
který vykonával vládní povinnosti. 

Tím, že Seldžuci svrhli Bújovce a osvobodili tak chalífu od šíitské nadvlády, naskytla se 
příležitost pro vzájemnou spolupráci mezi chalífou a sunnitskými Turky. Seldžuci zamýšleli 
ponechat chalífát jako náboženskou instituci islámu. Žádali od chalífy potvrzení své vlády, aby 
tak bylajejich moc v očích muslimů legitimizována. 

Je třeba konstatovat, že právě za vlády Seldžuků se pozvedla prestiž chalífátu. Chalífové 
nebyli svévolně sesazováni tak, jak tomu bylo za Bújovců, a jejich volba zřídkakdy závisela na 
seldžuckých sultánech. Úcta sultánů k chalífovi jako náboženské hlavě muslimů se často 
projevovala zasíláním obrovských peněžních sum a darů. 

, ~halífové ~i m~~li j~~novat, ~vé vlastní v~zíry. K~yž S?ldžuci, dob~ll Irák,, povol i~ i 
cha1Ifov1, aby zvolil Abu I-Qas1ma Ah 1bn ai-Hasan 1bn Muslim svym veZirem.- Chahfuv veZir 
požíval stejné vážnosti a důležitosti jako sultánův vezír a stejně tak si získal některé zákonné 
pravomoci. Mezi ně například patřilo stát v čele soudu a podílet se na místních pořádcích a 
obstarávat bezpečnost. Jeho nejdůležitějším úkolem bylo vedení rozhovorů mezi chalífou a 

254 Sijásat-náme, s. 59 - 71 
255 Bondárí, c.d., sv. 2, s. 80, cit. v C. L. Klausner, c.d., s. 30 
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sultánem, kde plnil funkci prostředníka. Sultáni se proto snažili prosadit své kandidáty na funkci 
chalífova vezíra a chtěli co nejvíce dohlížet nad chalífou, k čemuž jím dopomáhala i výhodná 
sňatková politika, např. chalífa ai-Qá'im se po obsazení Baghdádu Seldžuky v roce I 055 oženil 
s dcerou Čaghri bega, dále pak Tughrul s dcerou al-Qá'ima a chalífa al-Muqtadí s dcerou 
Malekšáha.256 

Za vlády Alparslána se podařilo díky vyvážené politice Nezámolmolka udržet rovnováhu 
mezi sultánem a chalífou. Jedním z důvodu byli i fakt, že seldžucký sultán nesídlil v Baghdádu. 

Nicméně určité napětí mezi sultánem a chalífou existovalo. Například chalífa al-Qá'im 
jmenoval svým vezírem lbn Dárosta navzdory silným protestům ze strany sultánova vezíra 
Amídolmolka ai-Kondorího, který poukazoval na jeho nezpůsobilost zastávat tento úřad. Na to 
chalífa reagoval odmítnutím sňatku své dcery se sultánem a došlo k vyhrocení vzájemných 
vztahů. Z dalších příkladů uveďme spor mezi Nezámolmolkem a chalífou. Nezámolmolk usiloval 
dostat pod svůj vliv vezíra chalífy ai-Qá'ima, Fachroddoulu. Chalífa na to reagoval odvoláním 
vezíra z poukazem na jeho ponížené chování vůči seldžucké dynastii. Sultán vyslal svého posla 
Mohammada bne ai-Hosejn Abú Šodžá (Abú Jalá) jako vrchního vezíra (vaziro 'l-vozará) do 
Baghdádu, kde mu měla být předána polovina lén Fachroddouly. Chalífa ho odmítl přijmout a 

I ' . '57 muse se vratlt zpět-
Z uvedených příkladů vyplývá, že chalífové byli za ády Seldžuků mnohem více 

nezávislejší než za Bújovců. V Baghdádu byly raženy mince s jejich jmény a při páteční modlitbě 
je seldžučtí sultáni nechali jmenovat, zatímco jméno sultána se zmiňovalo jen při několika málo 
příležitostech. 258 

Jako projev úcty seldžuckých sultánů k abbásovským chalíťům lze dokumentovat na 
příkladu sultána Malekšáha při jeho první návštěvě Baghdádu. Poté. co byl uveden chalífou do 
úřadu, požádal ho o svolení políbit jeho ruku. Tato pocta mu byla odmítnuta a Malekšáh se musel 
spokojit pouze s políbením chalífova prstenu.259 

Je však samozřejmé, že úcta k chalífům ze strany Seldžuků byla vymezena a nikdy se 
nesměla křížit s jejich vlastními politickými záměry. Kromě rozpolcené dvojí správě Baghdádu 
neměl chalífa prakticky jakoukoliv výkonnou moc nad žádnou částí říše do konce vlády sultána 
Malekšáha. Je zajímavé, že chalífa nebyl skoro vůbec zmiňován na oficiálních sultánových 
listinách, adresovaných seldžuckým princům a emírům. Postupně nabyli chalífové svoji moc nad 
seldžuckou říší až po smrti Malekšáha, kdy se začala projevovat krize říše. Když zemřel 

Malekšáh vypukly boje o moc a chalífa nebyl schopen čelit narůstající moci vojenské elity. Proto 
se rozhodl stranit některým znepřáteleným princům s cílem zbavit se seldžucké nadvlády a 
vytvořit si vlastní armádu. V době těchto zmatků tak posílil své pozice.260 

Po smrti sultána Sandžara v roce 1157 byl určen Solejmán šáh následníkem trůnu s tím. 
že Irák se stane sférou vlivu abbásovského chalífy a Solejmán se spokojí s územím v Chorásánu. 
Když souhlasil s těmito podmínkami, byla chutba v Baghdádu přednášena jeho jménem. Chalífa 
si jmenoval svého vezíra a Solejmán se dostával čím dál více do chalífova područí. To vyvolalo 
nespokojenost u skupiny emírů, kteří Solejmán šáha svrhli a ten pak zemřel ve vězení. 

Solejmánovou smrtí končí seldžucký sultanát v Baghdádu. Arslán bne Tughrul, kterého 
Solejmán spolu se svými poradci prohlásil za dědice trůnu, a jeho atabeg Edigilz se pokusili 
bezúspěšně prosadit jméno Arslána do chutby. Poslední seldžucký sultán. Tughrul bne Arslán. ve 

256 Abbás Eqbál Áštíjání. c.d .. s. 525 
257 C. L. Klausner. c.d .. s. 30 
258 tamtéž 
259 tamtéž, s. 32- 33 
260 tamtéž 
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své touze oživit seldžuckou slávu se srazil s chalífou an-Násírem a utrpěl porážku. V bojí o moc 
proti Seldžukům se chalífovi podařilo opanovat některá území a založit malý nezávislý stát, kde 
se těšil nejen náboženské úctě, ale i suverenní moci.261 

V Íránu padly veškeré snahy chalífů o získání moci. Kermánští vládci odmítli 
legitimizovat svoji moc udělením investitury z Baghdádu, a tím se přerušilo spojení s chalífátem. 

Za vlády Seldžuků chalífa předával sultánovi investituru a byli považováni za 
náboženskou autoritu a reprezentovali duchovní jednotu islámu. 

Ze Sijásat-náme je na mnoha místech patrný vztah Nezámolmolka k chalífátu. 
Nezámolmolk vždy považoval za nejvyšší státní instituci sultanát v čele se seldžuckým sultánem, 
který je na chalífovi nezávislý. Z některých kapitol je zřejmé, že chalífu chápal jako jednoho z 
mnoha místních vladařů, nicméně jakási nadřazenost vůči ostatním vladařům je většinou 

vyjádřena (např. Kapitola třetí, vyprávění Jaqúb Lejs a baghdádský chalifa). 

5. 7 Rady o dvorské etiketě 

Obsahové členění Sijásat-náme završují kapitoly pojednávající o dvorské etiketě, 

mravech, chování a postavení různých skupin působících u sultánova dvora. Záměrem těchto 
kapitol je formalizovat perský ceremoniál ve všech oblastech života. Tato pojednání uzavírají 
politický rámec celé Sijásat-náme, který je zcela patrný z většiny rad. 

Kapitola sedmnáctá: O na dí mech a blízkých vladaře a uspořádání jejích práce 

Vladař se neobejde bez důstojných nadímů, s nimiž jedná otevřeně a na rovinu. Časté 
radovánky po boku s velmoži, emíry a vojevůdd nedodají příliš na lesku a důstojnosti vladaře, 
neboť v.iiichni tito se stanou příliš smělými. V~eobecně platí. že se nehodí, aby ti, kte1ým byla 
propůjčena státní služba. patřili mezi vladařovy nadímy. Díky náklonnosti k vladaři by mohli 
páchat svévoli a tryznit lid. 

Výběrčí daní musí mít strach z vladaře. zatímco nadímové musí jednat s vladařem 
nenuceně. Nejedná-li nadím na rovinu, nenalezne v něm šáh zalibení. Je třeba, aby byla 
·vladařova přirozenost před nadímem otevřena. Jejich L~as je určen. Když vladař udělí audienci a 
všichni velmoži se pak rozejdou, je řada na nadímy. 

Nadím přináší užitek: jednak je blízkým druhem vladaře, jednak může zastávat funkci jeho 
tělesného strážce, protože s nim trávi čas ve dne v noci, a v případě potřeby - utíkejme se 
v ochranu Pána Svého - naskytne-li se nebezpečí. nastaví vlastní tělo, aby čelil tomuto nebezpečí. 
A také to. že s nadímem se dá mluvit o v.iiem, polemizovat i zesmě.Movat, zatímco s vezírem a 
velmoži nelze takto mluvit, neboť oni patří k vladařovým služebníkům. S nadímem se dá mluvit o 
čemkoliv otevřeně, o dobru i o zlu, v opilosti i střízlivosti, a z toho plyne užitek. 

Nadím musí být ctnostný, hezkého vzezření, pravověrný, schopný zachovat tajemství, 
upřimný. Musí být zábavný, znát veselé i vážné příběhy a chovat v paměti hadísy, ovládat .iiachy a 
hru v kostky a dokáže-li zahrát na hudební nástroj a zacházet se zbrani, je to je.§tě lepší. Musí 
souhlasit s vladařem. Cokoliv se přihodí nebo co řekne vladař, na v.iie musí odpovědět, musí říci: 
., V}•borně, překrásně. " Neni však od toho, aby vladaře pouL:oval: ,. Udělej toto, tamto nedělej, 
proč jsi tak jednal, to nesmíš dělat . .. Jinak by se stal vládci na obtiž, byl by jím nenáviděn. 

Vše, co souvisí se zábavou, radovánkami. pitkami, lovem, hrou v pólo, zápasy a souboji, 
se plánuje s nadímy, ab_v byli o těchto věcech obeznámeni, zatímco to, co souvisí s říší, rezidencí, 

261 Seljed Džavád Tabátabáí, c.d., s. 64 - 70 
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bojem, útokem, politikou, zásobami, dary, pochody, cestováním dvora. vojskem a poddanými. se 
musí prohovořit s vezírem, velmoži, stařešiny a znalci světa, aby všechny věci měZv své :-,právné 
uspořádání. 

Někteří vládci ustavili nadímy jako své lékaře a hvězdopravce, aby věděli, jaké má každý 
z nich mínění, co musí vladař vykonat a co nikoliv a aby pdovali o jejich zdraví a přirozenost. 
Hvězdopravci pozorují (~as a hodiny, upozorňují, kdy přijde vhodná chvíle na vyřízení každé 
záležitosti. Jiní vladaři toto odmítají a poukazují na to, že lékař nám zakazuje dobrá jídla a 
radovánky, když nejsme nemocní, podává nám bezdůvodně léky a omezuje nás. Taktéž 
hvězdopravci nám kladou překážky při plnění úkolů a odvrací nás od důležitých záležitostí. Když 
toto pozoruješ, zjistíš, že oba dva jsou stejní a omezují nás v požitcích a radovánkách tohoto 
světa. Význam obou spo6vá v tom, že jsou povoláváni v čas potřeby. 

Nadím je tím cennější, čím více má životních zkušeností, 6m déle pobýval ve světě, čím 
déle sloužil velmožům. Chce-li lid poznat charakter a mravy vladaře, posuzuje podle jeho 
nadímů. Mají-li nadímové dobrý charakter, jsou-li otevření, štědří. poctiví a elegantní, lid uzná. 
že vladař má dobrý charakter a dobrou povahu, je ctnostný a příjemný. Jsou-li však nadímové zlí, 
špatných mravů, povýšení, lakomí a neschopní, totéž si lid myslí i o vladaři, vchází ve známost. že 
vladař je nepřijemný, zlý a špatný. 

Dále je nutné, aby každý z nadímů měl přesně určeno své místo k sezení nebo stání. neboť 
odpradávna toto byl zvyk králů a chal(fu a dodnes se zachoval u starých rodů. Chal(fové měli 
tolik nadímů jako jejich předci, deset jich stálo a deset jich sedělo. Tento zvyk převzali od 
Sámánovců. Je třeba, aby vladařovi nadímové měli všeho dostatek a bylajim prokazována úcta a 
oni tak mohli být zdrženliví, upřímní a oddaní vladař/62. 

Kapitola osmnáctá: O poradách vladaře s mudrci a stařešiny 

Radění svědčí o síle ducha Nověka. moudrosti a předvídání, neboť každý má n~jaké 
znalosti a něčemu rozumí; někdo více a někdo méně. Někdo něco zná, ale nikdy to nevyzkoušel 
v praxi, jiný zase má tytéž znalosti ověřené z praxe. A důvod? Někdo se dočetl v lékařských 
knihách o léčbě ne moci a její přh~ině a zná nazpamět jména všech léků. které se při léčbě užívají. 
jiný zná ty samé léky, léčí a má bohaté zku.<;enosti; tito dva se nikdy nemohou spolu rovnat. Anebo 
ten, kdo hodně cestoval, viděl velkou část světa, snášel vedra i mrazy, má zkušenosti. takový se 
nemůže srovnávat s někým, kdo nikdy nikam nejel, žádné země neviděl. Z toho vyp(wá, že je t1~eba 
se o všem poradit s mudrci, stařešiny a znalci světa. Něčí mysl je bystřej.\:í a je schopen se brzy 
rozhodnout. jiný je v chápání pomalejší a reaguje později. 

A mudrci pravili: "Úsudek jednoho Nověka odpovídá síle jednoho Nověka. úsudek deseti 
lidí se rovná síle deseti lidí. A tak úsudek deseti je silnější než úsudek dvou. tří nebo pěti." A 
všichni smrtelníci se shodují na tom, že žádný člověk není moudřejší než Prorok Muhammad. 
Oplýval veškerými znalostmi, dokázal vidět minulost a budoucnost, nebesa i zemi. ráj i peklo. 
tabuli a pero osudu, trůn Boží a nebeskou klenbu. vše toto znal. Gabriel se mu pokaždé zjevil a 
přinesl Boží zjevení a zprávy o tom, co se stane a co ne. Nehledě na tuto moudrost a v.\:estrannost 
mu Nejvyšší přikázal: ,.Muhammade, raď se s nimi. Má!i-li před sebou nějakou záležitost. poraď 
se o ní se svými druhy. " Měl nařízeno se radit. A měl-li on potřebu se poradit. kdopak tuto 
potřebu nemá? 

Je povinností vladařů, chtějí-li něco podniknout nebo přihodí-li se něco významného, aby 
se poradili se stařešiny. blízkými a světci. nechť každý řekne. co považuje za nutné. Vladař pak 

262 Sijásat-náme, s. I 06 - I 08 
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porovná svúj názor s náz01y druh_vch a takto se rozpozná to nejlepší ře!!;ení ze všech. A správné 
řešení bývá tehdy, shodují-li se na něm názory v,~ech mudrců. Když však nemůže být žádný skutek 
vykonán bez rady, je to stejné, jako kdyby byla práce vykonána bez rady. A sláva Bohu, že vladař 
nechť Bzlh zachová navěky jeho říši -je siln:v na mysli a zároveň má své moudré poradce. Nechť 

je pamatováno na výzvu této knihy. 263 

Kapitola patnáctá: O opatrnosti nad rozkazy ve stavu opojení a střízlivosti 

Rozkazy přicházejí do dívánu a státní pokladny a týkají se dúležitých záležitosti vládnutí, 
lén a darů. Některé z nich vyžadují okamžité vyřešení a to je choulostivá práce. Při této činnosti 
je třeba projevovat vdkerou pozornost. A stává se, že někdo něco řekne a potom je tomu naopak 
anebo je to Spatně pochopeno. Je třeba, aby tato poselství vyřizovala pouze jedna osoba a sama, 
bez prostředníka. Mělo by přitom platit následující pravidlo: kdykoliv přijde rozkaz. nechť 
nevchází ve známost do té doby, dokud ho ne potvrdí v dívánu. 264 

Kapitola dvacátá: O zbraních ozdoben.(:ch drahokamy a v.vzdobě dvora 

Musí připravit dvacet zvláštních zbrani, všechny ozdobené drahokamy, a uložit je 
v pokladně, dokud je nevydají při příležitosti oslav nebo při přijímání vyslanců doraziv.ších ke 
dvoru z celého světa dvaceti nádherné oděným gholámům. kteří s nimi stojí vedle trzlnu. A 
přestože je tento vladař tak obrovský a není mu třeba takových úkoml. musí b:vt však vidět ozdoba 
říše a moci v takové míře. jak se sluší pro jeho řW. A dnes neni na celém světě většího vladaře 
než je vládce světa nechť Buh zachová navěky jeho říši. Nikdo ne má větší říši než on. Musí činit 
tak. že to. co maJí ostatní vládcové jednou, musí mít desetkrát, a to. co mají desetkrát, f!ZUSÍ mít 
stokrát, aby bylo jasné, že má výzbroj. udatnost, velkolepost a říši takovou, jak se patří. 26

) 

Kapitola dvacátá druhá: O přípravě krmiva na cestách 

Rozhodne-li se panovník "ydat na cestu, není na žádném místě, kde se zastaví, připraveno 
krmivo a péče a krmivo se musí usilovně obstarávat anebo ho shánět u poddaných. A je třeba 
upustit od tohoto postupu. Na v.šech cestách, kterými se prochází, v každé vsi, jež slouží jako 
místo zastávky, v jejím okolí, bude-li ať už v lenním držení, čí vladařovým majetkem, a rovněž 
tam, kde neni ani město, ani vesnice, ale v blízkosti se nachází osada, musí být připraveno krmivo 
a sice na základě výběru pozemkové daně. je-li potřeba, ať ho spotřebují a není-li nutno, at' 
prodají zrno a peníze odvedou do pokladny. stejně jako ostatní daně. Takto se poddaní zbaví 
zatížení a nebude nedostatek krmiva a záměr. který má vladař v úmyslu, se nezpozdP66

. 

Kapitola dvacátá sedmá: O nev_vtíženost sluhů ve službě a uspořádání jejích práce 

Sluhové, kteří při službě stoji. by neměli b_vt obtěžováni, dokud nenastane čas jejích 
potřeby, vždyť závěs se přece každou chvili nevyvě.~uje. Tak, jak se zároveň rozejdou, tak se i 
zároveň vrátí. Když je vydán rozkaz, ať jim opětovně dají na vědomí, že je třeba jejích 

263 tamtéž, s. I 09 - ll O 
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přítomnosti, aby postupovali v souladu s tim. Není nutné. aby se podle rozkazu dostavovali každý 
den nosiči vody, zbrani, či.§nfci, ti, kdo se starají o .§aty a jim podobni stejně tak jako gholámové, 
podléhqjici hádžebovi a významným emírům. Necht' nařídí. aby se každý den dostavil do služby 
z každého stanu určitý počet gholámů. Totéž platí i pro ty, kdo podléhají velmožům. A bude-li 
tomu tak, nenastanou žádné nesrovnalosti. Za stmých časů se dbalo na výchovu a postaveni 
gholámů ode dne, kdy byli nakoupeni, až do doby. kdy zestárli. Bylo to dobré uspořádáni. avšak 
dnes upadly tyto zvyky a zásady v zapomnění. S ohledem na požadavky této knihy se o tom 
služebník krátce zmíní. 

u~pořádání palácových gholámů 

Ještě za doby Sámánovců se dodržovala tato zásada: gholámům postupné povyšovali 
hodnost podle jejich služby a zásluh. Gholáma koupili. urc~ili mu službu pě.šáka na dobu jednoho 
roku a oblékli ho do zandanídžijského roucha. Těmto gholámům nebylo dovoleno. aby tajně či 
veřejně po dobu tohoto roku jezdili na koni. Porušil-li to někdo, byl potrestán. A když takto 
vykonával službu po jeden rok, promluvil šáqbáši s hádžebem a hádžeb uvědomil vladaře a 
předali mu tureckého koně se sedlem a obyčejnou uzdou. Takto sloužil v sedle daL~i rok. třetí rok 
mu dali meč, aby se jim opásal. čtvrtý rok dostal toulec. aby si ho přijizdě upevnil na koni. Pátý 
rok dostal lepší sedlo a uzdu s hvězdami, přehoz a kyj. který vě.šel na kroužek. Šestý rok jmenovali 
číšníky a nosiče vody a těm rozdali čMe. Sedmého roku určili ty. kteří pečuji o šaty. Osmého roku 
určili toho. kdo se bude starat o stany a dali mu šestnáct koliku a k tomu tři nově zakoupené 
gholámy v sedle a propůFili mu titul vošáqbáší. Nosil c~ernou střibrem utkanou čepici a přehoz 
z Gandže. Každým rokem mu pov;všili hodnost. dali mu šaty. ozdoby a koně. až se stal chejlbáši. 
Potom získal hodnost hádžeba. A i když se vědělo o jeho zásluhách. c~inech a odvaze. i když 
vykonal velké skutky. dobře zacházel s lidmi a miloval vladaře. nemohl dosáhnout titulu emira a 
pověření ke .~právě oblasti dříve, než dosáhl věku 35 až 40 let. 

O lom, jak se vypracoval Sabuqtagfn 

Alptagín byl sluha a odchovanec Sámánovců a třicet pět let působil jako velitel 
Chorásánu. Byl spolehlivý, oddaný, statečný. byl to Turek s důvtipem, bystrosti. dobře zacházel 
s lidmi, měl rád koně a byl šlechetn;v. pohostinný a bohabojný. Vyznal se ve všech zvycích 
Sámánovců. spravoval Chorásán a Irák a velel sedmi stům tureckým gholámům. 

Jednoho dne zakoupil tři turecké gholámy, mezi nimiž byl i Sabuqtagin otec sultána 
lvfahmúda. Pro Sabuqtagínův zájem ho koupil jako prvního. Tři dny ode dne koupě stál mezi 
gholámy před Alptaginem, když v tom vstoupil hádžeb a řekl Alptaginovi: .. Zemře/jakýsi gholám 
v hodnosti šáqbáši. Kterého z gholámů pověřiš, aby převzal jeho stan .. ~at. koně a hodnost? .. 
Alptaginův pohled se upřel na Sabuqtagina a pronesl: .. Předám to tomuhle gholámovi. " 

Hádžeb řekl: .. Vládce, ještě to nejsou ani tři dny, co jsi koupil tohoto gholáma a chceš mu 
propůjat hodnost, na niž musí být ve službě sedm let. Jak mu to můžeš svěřit? .. Alptagin odvětil: 
"Už jsem řekl. Svěřím mu tu funkci. Ať se způsob, kterým jsem postupoval, stane napříště 
zvykem. " Potom mu předali stan a dostalo se mu v.šech výhod. které platí po sedmi letech služby. 

Alptagín rozmýšlel a ptal se sám sebe: .. Jak je možné, že hodnosti. na kterou je ,,~eba 
sedm let služby, dosáhl nedávno koupen}· gholám. Je možné. že pochází z vysoce postaveného 
rodu v Turkistánu. nebo je to šťastlivec a proslaví se. ·· Potom se rozhodl. že si ho vyzkouší, a 
vypravil ho jako posla . .. Co jsem říkal?" ptal se ho neustále Alptagin . .. Zopakuj to. " Sabuqtagin 
to zopakoval pokaždé bez chyby. Potom mu Alptagín řekl: .. Jdi a vrať se s odpovědí. " .~el a 
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přinesl odpověd: Vydal se na cestu a vrátil se s odpovědí a ta byla lep.~í. než Alptagín očekával. 
Když viděl, že si Sabuqtagín vede ve zkou.~kách den ode dne čím dál tím lépe, zalíbil se mu 
natolik, že mu svěří/funkci nosiče vody. Nechal ho sloužit u sebe. dal mu deset gholámů v sedle a 
každý den ho pov_všil. 

Když Sahuqtagín dosáhl osmnácti let. měl ve svém oddilu dvě stě gholámů v sedle. Osvojil 
si v.~echny Alptaginovy zásady. jak sedět. stát. hovořit, uspořádat stůl, či.~e a shromáždění, lovit, 
střílet .~ipy. vrhat míč. pečovat o lid. starat se o koně jako o bratra a jak se podělit o jedno jablko 
s deseti lidmi. Všichni ho měli rádi pro jeho povahu a dobré vlatnosti. 

O zku.~enostech a znalostech Sahuqtagina 

Jednoho dne pověřil Alptagin dvě stě gholámů, aby se vydali k Chaladžzlm267 a 
Turkmenťím a vybrali od nich daně. Mezi nimi byl i Sahuqtagín. Když tam dorazili, Chaladžové a 
Turkmeni neodevzdali v.~echn_v daně. Gholámové se rozlobili, chopili se zbrani a chtěli s nimi 
bojovat a vymoci zbytek daní. Sabuqtagin řekl: .,Já nehudu bojovat a nepřidám se k vám." Jeho 
druhové se ho zeptali: .. Proč?" - .. Vladař nás sem ne poslal, abychom bojovali, ale řekl nám: 
Jděte a přivezte daně a zviřata. Pokud se nyní pustíme do boje a oni nás pobiji, bude to velká 
ostuda a vladařzlv lesk utrpí velkou škodu. Potom náš pán řekne: Kdo nařídil. abyste bojovali? 
Afy se nezbavíme v_včitek až do smrti a neuneseme sílu zahanbení. " 

Po těchto Sabuqtaginových slovech zvolala většina gholámů: " To, co říká Sabuqtagín, je 
lep.H . .. Gholámové sice nebyli zajedno, ale nevrhli se do hoje a vrátili se k Alptagínovi se slovy: 
.. I když se nám postavili a nevydali v.~echny daně, nevzali jsme si je silou. " Alptagín odvětil: 
.. Proč jste se nechopili zbraní a nevzali jste si daně za každou cenu?'· "Chtěli jsme popadnout 
zbraně a zaútočit. ale Sahuqtagin byl proti a nepovolil to. Rozdělili jsme se na dva tábory. Když 
se toto stalo. vrátili jsme se. " 

Alptagín se zeptal Sahuqtagína: .. Proč jsi nebojoval a nepovoliljsi boj?'' ,. To proto. že 
nás vladař neposlal bojovat. Kdybychom se pustili do boje bez rozkazu, tak všichni budeme 
vladaři a nikoliv otroci. neboť znakem otroctví je to, že se postupuje tak. jak přikáže vladař. 
Kdybychom utrpěli porážku. je.5tě hy vladař řekl: Kdo vám nařídil bojovat? Kdo by pak unesl tu 
hanbu? Kdybychom je porazili. jistě bychom někoho zabili a přízeň by byla ta tam a na naše 
hlavy by padly v_včitky. Ted; pokud vydá.~ rozkaz, abychom bojovali, pojedeme a buď přineseme 
daně. nebo položíme životy ... 

To se Alptagínovi líbilo a řekl: .. Má.5 pravdu. " Potom ho pový.W a dosáhl hodnosti, že 
mohl velet oddílu tři set gholámů v sedle. 

V Bucháře zemřel chorásánský emír Núh hne Nasr a Alptagín byl v té době v Nejšábúru. 
Velmoži z hlavního města napsali Alptaginovi: .. Stalo se, že zemřel chorásánský emír. Zzlstal po 
něm jeho třicetiletý bratr a šestnáctiletý syn. Koho z nich vybereš, abychom jsme ho uvedli na 
trzln? Vždyť tyjsi středem N5e ... 

Brzy na to vypravil Alptagín posla se psaním: .. Oba dva jsou hodni trůnu, oha jsou 
potomky na.~ich panovníků. ale bratr je zral_v muž s bohatými zku.~enostmi, všechny dobře zná, ví 
o moci každého z nás. Naproti tomu syn je je.'itě dítě a ne má zku.~enosti. Bojím se, že nehude umět 
jednat s lidmi a nedokáže dávat patřic:né rozkazy. Proto hude vhodnější uvést na trún jeho 
bratra." 

267 Chaladžové- turecký kmen, jenž v ll. století obýval území dnešního jižního Afghánistánu. Tento kmen vytvořil 
v Indii dynastii Childží ( 1290- 1320). 
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Ohledně této záležitosti posla ještě jeden dopis. Za pět dní dorazil posel se zprávou: .. Na 
trůn uvedli syna. " Alptagína se zmocnil smutek kvůli těm dvěma dopisům. jež poslal. a řekl: 
"Když se velmoži rozhodli prosadit si svou. proč se se mnou radili? Pro mě jsou oba vladařovi 
potomci jako světlo v oku. Já jsem se snažil a ukázal jsem na bratra. Až dojdou mé dopisy. 
vládcův syn se rozhněvá a bude si myslet, že upřednostňuji bratra vladaře. Jeho srdce ovládne 
zloba a bude mě nenávidět a lidé s postranními úmysly mu budou našeptávat nesmysly a popouzet 
ho proti mně. " 

Hned na to vypravil pět velbloudů a řekl: .. Snažte se zastihnout ty dva posly dříve, než 
překročí Amudarju. Najděte je a přiveďte zpět. Velbloudáři si po.\pí.~ili. Jednoho posla dostihli 
v Amú. ten druhý již však překroal Amudarju. 

Když došel Alptagínův dopis do Bucháry. vyvolal nevoli u vladaře a jeho přívrženců. 
Řekli: "Špatně rozhodl Alptagín, když vybral bratra vladaře. Neví, že dědictví otce přechází na 
jeho syna, nikoliv na bratra?" Mluvili v tom duchu. aby vládce den ode dne čím dál tím víc 
nenáviděl Alptagína. Alptagín se mnohokrát omluvil a posílal dary. ale usazenina na vladařově 
srdci nezmizela. Lidé s postranními úmysZv páchali zlo, vladař byl hodí a horší a jeho nenávist 
narůstala. 

Ahmad bne Nasr si koupil ke konci života Alptagína. Potom sloužil několik let u Nasra 
bne Ahmad. Když Nasr hne Ahmad zemřel. sloužil u Núha bne Ahmad a za vlády Núha získal 
funkci velitele v Chorásánu. A když Núh zemřel, uvedli na jeho místo jeho syna Mansúra bne 
Núh. Uplynulo .~est let vlády Mansúra a Alptagín mu posílal dary a všemožně se snažil udobřit. 
ale nic to nebylo platné a nedokázal vyvést Mansúrovo srdce z řečí lidí s postranními úmysly. O 
všem. co se událo v Bucháře ho informoval vakíl, kterého Alptagín zplnomocnil tímto úkolem. 

Potom rozvraceči řekli Mansúrovi bne Núh: "Nebudeš vladař. dokud nezabiješ Alptagína. 
Už je to padesát tři let, co vládne v Chorásánu a shromažďuje majetek. Vojsko ho poslouchá a 
následuje. Zničíš-li ho, naplní se tvá pokladna jeho jměním a tvé srdce bude wpokojeno. Udělej 
následující: Povolej Alptagína ke dvoru s tímto vzkazem: Od té doby. co jsme usedli na trůn. jsi 
nepřišel ke dvoru a neobnoviljsi přísahu. Přejeme si. abys přišel. vždyť nám zastupuješ otce. 
Základy naší říše stojí na tobě a ty jsi středem Transoxanie a Chorásánu. Každý o tobě něco 
vypráví a pří6na toho všeho ;.,počívá v tom. žes k nám nikdy nepři.kl. Musíš se co nejdříve 
dostavit ke dvoru a vše, co bylo na dvoře narušeno, uspořádej. aby vzrostla naše důvěra k tobě a 
skoncovalo se s řečmi lidí s postranními úmysly. Až jsem př(jde. zavolej si ho do zvláštní 
místnosti a přikaž. aby mu srazili hlavu. " 

Emír Mansúr takto učinil a povolal Alptagína ke dvoru. Zvědové napsali Alptagínovi: .. Za 
jakým účelem tě povolal?" Alptagín dal rozhlásit: .. Připravte se. pojedeme do Bucháry." Vydal 
se z Nejšábúru, dorazil do Sarachsu. Doprovázelo ho asi třicet tisíc jezdců. Během tří dnů svolal 
emíry vojska a promluvil k nim: .. Chci vám něco sdělit. Až vám to oznámím. odpovězte mi tak. jak 
sami uznáte za vhodné. " - .. Provedeme." Zvolali . .. Víte, pro(~ mě povolal emír Chorásánu čí 
nikoliv?" - .. Chce tě znovu vidět a př(jmout od tebe novou přísahu. Vždyť ty jsi pro něho a jeho 
předky jako otec."- .,Není tomu tak, jak si myslíte. Ten vladař chce oddělit hlavu od mého těla. 
Je to dítě a nezná cenu lidí. Vy víte, že už dlouhé roky spravuji říši Sámánovců. Několikrát jsem 
porazil turkistánské chány, kteří měli v úmyslu se zmocnit jejích říše. Všechny vnější nepřátele 
jsem ovládl, nikdy jsem nepovstal. Chránil jsem tuto říši při jeho dědovi. otci a při něm. A 
odměnou za to má být setnutí. On neví, že jeho ří.{:e je jako tělo a já jsem hlavou toho těla. 

Odpadne-li hlava, co zbude z těla? Co považujete nyní za dobré? Jakýje prostředek na ochranu 
před touto křivdou?" 

Všichni emírové zvolali: "Na to platí meč. Má-li s tebou tyto úmysly. co můžeme od něho 
O(~ekávat? A kdyby byl na tvém místě někdo jiný. dnes by to bylo padesát let od chvíle. co jim 
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vyrval z rukou říši. Vl;ichni známe tebe. Neznáme ani jeho, ani jeho otce. Všichni v sámánovské 
říši máme ve.škerou obživu. uznání, blahobyt. území. ozdoby od tebe. Jsme s tebou a Chorásán, 
Chórézm a Nímrúz jsou ti oddány. Odstav Mansúra bne Núh a usedni na jeho místo. Chceš-li, 
svěř mu Bucháru a Samarqand, nechceš-li, sám se jich zmocni. '' Když emírové domluvili, zvolal 
k nim Alptagín v dobrém rozpoložení: "Nechť mi Búh promine. To, co jste řekli. bylo 
z přesvědčení a oddanosti. Přesné to od vás očekávám. Ať vás Všemohoucí odmění za toto dobro! 
Ted' se rozjedie a zítra uvidíme, co se stane. " 

V tu chvíli bylo po boku Alptagína třicet tisíc jezdců a kdyby chtěl, mohl shromáždit sto 
tisíc jezdců. Druhého dne se dostavili všichni emírové ke dvoru. Alptagín vyšel a řekl: "Chtěl 
jsem vás tímto hovorem vyzkou.šet, abych věděl, zda stojíte za mnou či nikoliv, budete-li se mnou 
zajedno či nikoliv? Ted'jsem od vás slyšel, že držíte slovo a jste oddáni. Jsem s vámi spokojen. 

Vězte v.šak a pamatujte, že od nynějška nebudu čelit zlu toho dítěte jinak než mečem. Je to 
dítě a nezná cenu člověka. Naslouchá radám několika hanebných ničemú. Nedělá rozdíl mezi 
dobrem a zlem. Mé, člověka, který uvedl na trůn jeho rod, považuje za nepřitele. zatímco lidi, 
kteří usilují o zkázu jeho říše a postupně rozsévají zlo, považuje za své přátele a chce se mě 
zbavit. Mohu se zmocnit jeho ří.še a dosadit místo něho jeho děda nebo sebe, ale bojím se, že lidé 
řeknou: Alptagín ochraňoval po .šedesát let sámánovský rod, z něhož vzdli jeho páni. Ke sklonku 
svého života povstal v osmdesáti letech proti potomkům svých pánů, zmocnil se mečem jejích říše, 
usedl na trůn a projevil svoji neoddanost! Neslu.ší se, aby mě ted; když stojím před hrobem, 
zatracovali. I když je známo, že vinaje na straně emíra Mansúra, tak to všichni lidé nepochopi a 
někteří řeknou: Vina byla na straně emíra Mansúra. Jiní řeknou: Ne, všechny zločiny spáchal 
Alptagin. Přestože netoužím po jejích ři.ši a nechci, aby mě nenáviděli, zůstanu-li v Chorásánu, 
tyto řeči nepominou a den ode dne čim dál vice bude ten chlapec proti mně brojit. Jestliže 
opustím Chorásán a odejdu pl)IČ z jeho říše, nebudou mít lidé s postranními úmysly důvod o tom 
mluvit. Kromě toho. když mi nezbude nic jiného, než tasit meč, abych se najedl a dožil zbytek 
svého života, vytasím meč proti nevěřícím, aby se mi dostalo odměny. 

Vězte, emírové chorásánského. chórézmijského a nímrúzského vojska, že právoplatným 
vládcem v Chorásánu a Transoxaníi je emír Mansúr a vy jste povinni ho poslouchat. V:v v.šichni 
patříte jemu a já jsem o vás pečoval kvůli němu. Vstaňte, vydejte se k jeho dvoru, pohleďte na 
vladaře, složte mu novou přísahu a zůstaňte vjeho službě. Já se vydám do Indie a budu bojovat 
za víru. Padnu-li, stanu se mučedníkem. Prokáže-li mi Bůh pomoc, rozvrátím dům nevěřících a 
připojím ho k domu věřících v naději na ráj a přízeň Boha a posla Božího. A budu-li dobrý či 
špatný, uleví si ode mne emír Chorásánu a řeči ustanou. Tehdy pochopí lépe, jak nakládat 
s Chorásánem, vojskem a poddanými. " 

Když domluvil, vstal a zvolal: "Přistupte ke mně, jeden po druhém, abych se s vámi 
rozloučil. "Ať mu říkali emírové cokoliv, v.še bylo marné. Plakali a přistupovali se slzami v očích, 
objali ho a vrátili se. dokud se v.šichni nerozloučili. Když se všichni vrátili, vešel do stanu. Nikdo 
nevěNl, že Alptagin opustí Chorásán a zamíří do Indie. V Chorásánu a Transoxanii mu patřilo 
pět set vesnic, nebylo města, kde by neměl palác, sady, káravánsaráje, lázně, sklady obili. 
V sámánovské říši vlastnil milión ovci a .<;to tisíc koní, mezků a velbloudů. Následujícího dne se 
rozezvučel tlukot vojenských bubnů a Alptagín v doprovodu svých gholámů a své družiny se vydal 
na cestu a zanechal po sobě úplně všechno. V:vrazili na Bucháru a směrem na Balch. V.5ichni 
chorásán.ští emírové se vydali do Bucháry. 

Když Alptagin dorazil do Balchu. rozhodl se tam usadit na jeden, dva měsíce, aby se 
mohli shromáždit všichni, kdo se rozhodnou podniknout svatou válku, z Transoxanie, 
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Chottalánu268
, Tochárestánu a okolí Balchu. Pomlouvači a rozvraceči našeptávali 

chorásánskému emírovi Mansúrovi bne Núh: .,Alptagín je starý vlk. nebudeš před ním v bezpečí, 
dokud ho nezabiješ. Musíš proti němu poslat vojsko. aby ho zajali a přivedli k tobě. " 

Vyslal jednoho emíra z Bucháry do Balchu spolu s šestnácti tisíci jezdci. Když dosáhli 
Tirmizu269 a překročili Amudarju, vytáhl Alptagín z Balchu směrem na Cholm. Mezi Balchem a 
Cholmem se táhne v délce čtyř farsangil úzký prilsmyk. který se nazývá cholmský průsmyk. a 
podél tohoto prúsmyku se rozprostírají četné rozsedliny a leží v něm mnoho vesnic. Alptagín se 
usadil v tomto průsmyku a poručil dvěma stúm gholámů. aby byli na stráži. V této pozici měl 
celkem dva tisíce dvě stě tureckých gholámů, všichni to byli dobfi muži. Připojilo se k němu osm 
set bojovníkzi v sedle za víru. 

Když dorazilo vojsko chorásánského emíra, usadilo se v blizkosti průsmyku a kvuli jeho 
úzkosti nemohlo projít. Dva měsíce tam pobf-valo. Koncem druhého měsíce přWa řada na 
Sabuqtagfnovu stráž. Když pNšel k průsmyku, viděl na celé vojenské leženi a na rozmístění stráži. 
Sám sobě si ,~ekl: ,.Náš vladař přenechal v.~echen svúj majetek chorásánskému emírovi. sám se 
vydal do svaté války a oni usilují o jeho a náš život! Múj vladař jim ze své oddanosti prokazuje 
úctu, mám obavy, že sám sebe i nás zahubí. Tato záležitost se nevyře.H jinak než mec~em. Budeme
li neteční, nedají nám pokoj. Nejvyšší Bůh je přítelem utlačovan_ých. Oni jsou utlačovatelé a my 
jsme utlačovaní . .. 

Obrátil se na gholámy, kteři byli v jeho oddílu a řekl: .. Toto je záležitost, která se nás 
týká. Přemohou-li nás, at' nikdo z nás nezůstane naživu. Já dnes na ně zaútočím a nezáleží na 
tom, zdali náš vladař s tím souhlasí či nikoliv. At' se stane to, co se má stát." Takto pravil a se 
svými třemi sty gholám.v v sedle napadl stráže. Během chvíle je porazil a zaútočil na jejich leženi. 
Dříve. než stačili popadnout zbraně a nasednout na koně, srazil k zemi vice než tisic mužů. Než se 
vzchopili, ustoupil k průsmyku. 

Alptagin se dozvěděl, že si Sabuqtagín počínal tímto způsobem a zabil mnoho lidí. Dal si 
předvolat Sabuqtagína a řekl mu: .. Proč sis tak pospíšil? Bylo nutné vyčkat . .. ~~ .. Vladaři. jak 
dlouho jsme měli čekat? lvluseli jsme se bít o své životy. Tato věc se nevyře.~í čekáním. Dokud 
žijeme, budeme bojovat za vladaře, aby to bylo vidět." 

Alptagin řekl: .. Ted; když jsi je povzbudil, bude nejlepší P'~!jmout následující opat1~ení: 
Řekněte. aby sbalili stany, naložili náklad a po večerní modlitbě se vydali na pochod a s náklady 
a povozy prošli průsmykem. Toghán musí odejít s tisíci gholámy po pravé straně do jedné 
soutěsky, zatímco ty se vydá.~ s tisíci gholámy po levé straně. Já projedu s tisíci jezdci průsmyk. 
'0''Vezu povozy a zůstanu na poli. Zítra oni dojdou k prŮi·;myku a spatřÍ nás. jak stojíme na polí. vy 
zaútočíte zprava i zleva a necháte promluvit meče. Až se spustí bojový ryk. ta c:ást z nich. která 
bude venku z průsmyku a stát proti nám, ustoupí zase dozadu, aby zjistili. co se děje. Ti. kteří 

budou v průsmyku. začnou také ustupovat, mnozí z nich zahynou pod našimi meN V tom na ně 
zaútočím já a vy vyjdete z průsmyku. Ti z nich, kteří budou v priismyku. zajmeme. Postaví-li se 
nám na odpor, pobijeme je, vzdají-li se, přijmeme jejich porážku. Potom se vrátíme. projdeme 
průsmykem a vpadneme do jejich ležení, kde si vybereme válečnou kořist. " 

Druhého dne časně zrána se vojsko chorásánského emíra vyzbrojilo a připravilo se k boji. 
Když vešli na kraj průsmyku. nikoho neviděli. Když urazili vzdálenost jednoho farsangu, uviděli 

Alptagínovo vojsko na poli. Byli p1~esvědčeni o tom, že Alptagfn utekl. Provolali k vojsku: "Jděte. 

"
68 Chottalán oblast kolem horního toku Amudarji nacházející se v dnešním Uzbekistánu a ovládaná v předislámské 
době chottalánskými vládci. V roce 750 byla oblast dobyta Araby a chottalánský šáh uprchl nejprve do Ferghány a 
pak do Číny. Chottalánští emírové posílali Sámánovcům dary, ale neodvádčli pozemkovou daň charádi. Po zániku 
sámánovské říše byl Chottalán připojen k ghaznovskému státu. 
269 Tinniz starobylé město a oblast v Transoxaníi nacházející se na dnešním území Uzbekistánu a Afghánistánu. 
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abychom se dostali k Alptagínovi. Projdeme průsmykem a za hodinu dosáhneme jejich ležení a 
pak zajmeme Alptagína." 

Vojáci pochodovali ve spěchu, ti nejlepší z nich byli jako předvoj. Když prošli průsmykem, 
uviděli Alptagína s třemi tisíci jezdci a několika pěšáky. Jakmile více než polovina vojáků vyšla 
z průsmyku, napadl je Toghán z levé strany a bil se mečem spolu s tisícem gholámů. PostupuJící 
vojáky zastavil. donutil je k ústupu a porazil je. Mnohé z nich zabil. Z pravé strany zaútočil 
Sabuqtagín s tisícem gholámů a bili se mečem. Toghán se k němu přidal a Alptagín zaútočil 
zpředu. Za hodinu leželo na zemi mnoho mrtv<vch vojáků. přičemž velitel nepřátelského vojska byl 
zezadu zasažen kopím, které mu prošlo hrudí ven, a on padl. Utrpěli porážku a rozutekli se na 
všechny strany. Potom prošli Alptagínovi gholámové průsmykem, vpadli do jejich ležení a 
zmocnili se všeho, na co narazili: koně, mezky, velbloudy. věci ze stříbra a zlata, brokátu; 
gholámy, stany. koberce a další věci tam nechali a vrátili se. Trvalo celý měsíc, než si obyvatelé 
Balchu odnesli z toho ležení všechny věci. Přepočítali padlé a kromě raněných to čítalo čtyři 
tisíce sedm set padesát padlých. 

Potom se Alptagín vydal z Cholmu do Bámjánu. Bámjánský emír s nim bojoval a padl do 
zajetí. Alptagín mu dal milost, daroval mu život, dal mu roucho a jmenoval ho svým synem. 
Tohoto bámjánského emíra titulovali šírbárík. Potom se Alptagín vypravil do Kábulu, porazil 
kábulského emíra, vzal do zajetí jeho syna. poté/Hl ho a poslal k otci. Potom zamířil do Ghaznín. 
Syn kábulského emíra byl zetěm Lavíka. Emír z Ghaznín uprchl do Sarachsu. Kd_vž Alptagin 
dosáhl bran Ghaznínu. postavil se mu Lavfk a do.šlo k boji. Syn kábulského emíra byl zajat, Lavík 
utrpěl porážku. město bylo obsazeno a Alptagín vstoupil do Ghaznín. Obyvatelé Zábolestánu270 

měli z něho strach. Nechal rozhlásit: .. Nikdo nesmí nikomu nic vzít bez zaplacení. Dozvím-li se 
něco jiného, rozhodnu o trestu . .. 

Jednoho dne spatřil Alptagín jednoho tureckého gholáma s plným pytlem slámy a slepicí 
přivázanou k sedlu. Alptagín řekl: .. Přiveďte ke mně toho gholáma . .. Pt~edvedli ho a on se ho 
zeptal: "Odkud má.~ ten pytel slámy a tu slepici?" ~ .. Vzal jsem si to u jednoho vesničana. " 
.. Dostáváš měsíční plat?.. "Dostávám. " ~ .. Proč jsi tedy nezaplatil? Dávám vám měsíční plat 
proto, abyste si kvůli nedostatku nic nevzali ne právem. A to vše jsem nechal rozhlásit. " Poručil, 
aby toho gholáma rozčtvrtili a pověsili ho na cestě s pytlem slámy. Po tři dny rozhlašovali: "S 
každým, kdo někomu něco vezme a my se o tom dozvíme, naložíme stejně jako s tímto 
gholámem. ·· Vojáci se báli a poddaní žili v klidu. Každý přinášel z vesnic a usedlosti tolik darů, 
že jejich množství znal pouze Nejvyšši Bůh a nikdo si nedovolil odnést jediné jablko z města. 

Když obyvatelé města viděli tu jistotu a spravedlnost, ,~ekli: "Potřebujeme spravedlivého 
vladaře, před kterým bychorn si bylijisti životem, manželkou. dětmi; at'je to Turek, nebo Arab." 
Otevřeli v.~echny brány města a šli za Alptagínem. Když to uviděl Lavík, utekl do pevnosti a za 
dvacet dni z ni vy.~el a přišel k Alptagínovi. Alptagín mu dal jídlo, nihoho nedal mučit a Ghaznin 
učinil svým hlavním městem. Odtamtud vyrazil na Indii a přivezl kořist. Z Ghaznínu na území 
nevěřících to byly dva dny cesty. 

Po Chorásánu, Nimrúzu a Transoxanii se rozšířila zvěst že Alptagin prošel soutěskou do 
Indie. obsadil území a zmocnil se velkého množství zlata, stříbra, zvířat, otroků a vzácnosti, že to 
vf jen Bůh. Lidé ze všech stran se scházeli a přidávali se k něm, až jich bylo šest tisíc jezdců. 
Alptagín obsadil veliká území a dosáhl až Baršávúru. Indický panovník shromáždil sto tisíc 
jezdci/, padesát tisfc pě.Mků a tisíc pět set slonů, aby vyhnal Alptagína z indického území. 
Na druhé straně chorásánský emir, rozhněvan.Ý za to, že mu Alptagín porazil jeho vojsko 
v Balchu, vyslal do boje proti Alptaginovi Bú Džafara s pěti tisíci jezdci. Alptagín nechal přiblížit 

:
70 Zábolestán starobylá oblast podél horního toku řeky Hírmand a Qandaháru. 
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Bú Džafara k Ghaznín. Sám :-,po/u se šesti tisíci jezdci opustil Ghaznín a napadl vojsko Bú 
Džafara. Během krátké doby porazil dvacet pět tisíc jezdců tisíckrát tvrd~ji než v bitvě u Cholmu. 
Bú Džafar byl poražen a zůstal opuštěn. Vesničané s ho z neznalosti ujali, vzali si od něho koně a 
věci, co měl, a propustili ho. V přestrojení došel do Balchu. Alptagín se zmocnil všech zvířat, 
šperků a nákladu. Nebylo možné vytáhnout proti Alptagínovi. Alptagínovo odcizení odkrylo 
slabiny sámánovského rodu a turkistánští chánové se vydali do boje proti tomuto rodu. 

Poté, co Alptagín vyřídil Bú Džafara, obrátil se na indického vládce. Poslal dopisy do 
Chorásánu a do všech koutů a žádal o pomoc. Přišlo mu mnoho odpovědí plných touhy po kořisti 
a válce za víru. Když vykonal přehlídku, ukázalo se, že má tisíc pět set jezdců a pěšáků, všichni 
mladí a v plné zbroji. Vydal se znovu proti indickému panovníkovi a napadl jeho předvoj. Zabil 
více než deset tisíc Indů, ale nezajímal se o kořist a vrátil se. Vojsko indického panovníka ho 
pronásledovalo, ale nenašlo ho. A byla tam vysoká hora a mezi dvěma horami se táhla 
rozsedlina. Indický panovník vstoupil do této rozsedliny. Alptagín obsadil tuto rozsedlinu a když 
tam vstoupil indický panovník, nemohl vyjít a zůstal v ní dva měsíce. Alptagín nepřetržitě ve dne 
v noci útočil a pobil mnoho Indů. 

V této válce se velmi osvědčil Sabuqtagín a .~plnil mnoho důležitých úkolů. Indický 
panovník se ocitl v nesnázích, nemohl prorazit vpřed ani se vrátit. Nakonec se rozhodl a vyhlásil: 
"Přišli jste sem z Chorásánu kvůli obživě. Mohu vám vydat majetek a vy se můžete stát součástí 
mého vojska. Budete jíst a trávit čas podle libosti. " Souhlasili s tím. Potom vydal několik měst a 
usedlostí a pět pevností a vrátil se. Tajně jednal se zlod~ji a řek/jim: .. Až se vrátím. nevydávejte 
jim pevnosti." Když se vrátil. nevydali žádné pevnosti. Alptagín řekl: "Teď oni porušili dohodu 
s námi." Znovu vydal rozkaz k útoku. začal obsazovat města a pevnosti. Během těchto událostí 
zemřel. Jeho vojsko a gholámové zrozpačitěli a ocitli se uprostřed území nevěřících Indů. 

Tehdy si společně sedli a poradili se: "Alptagín nemá syna. kterého bychom mohli uvést 
na jeho místo. My jsme si v Indii vydobyli čest a slávu a rozseli strach mezi Indy. Budeme-li se 
zabývat tím, že jeden řekne, že ten je vznešenější, zatímco druhý řekne, že je starší a ostatní mají 
postranní úmysly. utrpí naše čest újmu a naši nepřátelé nás zdolají. Jestliže se mezi námi rozšíří 
rozpory, budeme muset obrátit meče, jimiž zabíjíme nevěřící. proti sobě samým. Území, které 
jsme ovládli, ztratíme. Řešení spočívá v tom, že zvolíme nejvhodn~jšího z nás a jmenujeme ho 
svým emírem. Budeme souhlasit se vším, co přikáže tak. jako kdyby to byl Alptagín. " Všichni 
zvolali: ,.Není jiné řešení." Začali předčítatjména gholámů, kteří byli sladí. ale každý z nich měl 
nějaký nedostatek, dokud nedoiili k Sabuqtagínovi. Když vyslovili jeho jméno. všichni ztichli. 
Potom kdosi zvolal: ., Existuje jiný gholám kromě Sabuqtagína. kterého koupili dříve a má větší 
zásluhy? Je bdělý, statečný, odvážný, šlechetný. štědrý, dobře zachází s lidmi, bohabojný. věrný. 
Vychoval ho náš vladař, jeho počiny jsou chvályhodné, ovládá všechny zásady a zvyky našeho 
vladaře a dobře zná sílu a postavení každého z nás. To, co vím. jsem řekl. Nyní promluvte vy. " 

Nějakou dobu o tom hovořili. Nakonec se na tom shodli a učinili ho sv.vm emírem. 
Sabuqtagín to odmítal do doby, než ho k tomu donutili. Potom řekl: ,.Není-li jiného východiska, 
přijmu tuto funkci. ale s tím, že pokud se mi kdokoliv postaví nebo povstane proti mně nebo 
nedbale vyplní m4i příkaz. budete se mnou zajedno a zabijete ho. " Všichni to odpřísáhli a slíbili. 
že ho budou uznávat jako Alptagína. Pozdravili ho jako emíra a přináiťeli mu zlato a drahokamy. 

Ze všeho, co Sabuqtagín provedl. plynulo dobro. Vzal si za ženu dceru správce 
Zábolestánu a tato žena porodila Mahmúda. a proto mu říkají Mahmúd Zábolí. Když vyrostl, 
zúčastnil se po boku otce mnoha bitev. Poté, co Sabuqtagín vykonal velké činy a vyhrál v bitvách, 
dostal od baghdádského chalifY titul Náseroddín. Když Sabuqtagín zemřel, nastoupil na jeho 
místo sultán Mahmúd. Naučil se všechno vladařské umění od svého otce. uměl psát a číst, rád 
naslouchal vyprávěním o vladařích, měl rád pravdivost. Vydal se ovládnout Nímrúz a Chorásán. 
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Tolikrát vpadl do Indie, až dosáhl Sómnáthu a přivezl modlu Manát. Porazil indické vladaře a 
dovedl své dílo tam. kam ho dovedl. 

Cíl tohoto vyprávěníje následující: Nechťje známo vladaři světa, jak čestný je služebník. 
Nesluši se urážet srdce tohoto služebníka, který dobře vykonává svoji službu, nepom_všlí nikdy na 
zradu a nevěru, posiluje vládu a pečuje o rozkvět ří.i:e. Nesmi být usilováno o to, aby se jeho srdce 
soužilo, nesmí se naslouchat pomluvám mířeným proti němu, ať se s každým dnem zvyšuje duvěra 
v něho. Vždyť dynastie, města a říše vždy závisí na člověku a v přÍpadě jeho sesazeni zanikne 
dotyčná dynastie, zničí se město a říše se rozpadne. Tak to bylo i s Alptaginem, který byl čestný 
služebník a za něhož byla sámánovská řiše silná. Nepoznali jeho význam a vystoupili proti němu. 
Když opustil Chorásán, ztratil s nim sámánovský rod moc. 

Aby byl doceněn význam tohoto služebníka, je třeba k tomu celý život. Učenci říkají: 

., {'estný sluha je lepši než syn." V tomto smyslu praví básník: 

,.Jeden oddaný .<;lužebník lep.i:f.jest než tři sta .synů 
Oni touži po smrti otce, leč on po životě vladaře ... :m 

Kapitola dvacátá osmá: O přijímání vznešen_ých a nízk_ých 

Je třeba, aby bylo uspořádání při přijímání šáhem: nejprve ať vejdou příbuzní, potom 
slavné osobnosti a po nich ostatní lidé. Když se v.i:ichni shromáždí na jednom místě, sluší se. aby 
byl rozdíl mezi vzne.i:enými a nízkými. Znamením pro .fáhovo přijímáni je sejmutí závěsu; 
znamením pro to, že nebudou přijati všichni, až na vyvolené, je spu.i:;tění závěsu. Velmoži a 
vojevudci by měli někoho poslat ke dvoru, aby zjistil, zdali se bude udělovat audience čí nikoliv. 
Pokud se mají dostavit, ať se dostaví. pokud ne, ať nechodí. Vždyť pro velmože ne může být nic 
složitější. než aby se vydali několikrát ke dvoru a vrátili se, aniž by spatřili svého vladaře. Potom 
začnou podezírat a zrodí se v nich zlé úmysly. Jsou-li omezeny šáhovy audience, zhorší se poměry 
lidu, buřiči se osmě/i a poměry zůstanou skryté, vojsko bude zarmouceno a poddaní budou 
bědovat. 

Není lepšího zvyku pro vladaře, než aby často uděloval audience. A nebude-li .šáh 
přijímat, a( se vysocí úřednici, emirové. sejjedové a imámové zhostí tohoto úkolu. Audience musí 
probíhat podle těchto pravidel: poté, co velmoži spatří vladaře a odejdou se svým doprovodem, 
mohou zůstat ve vladařovy společnosti ty osoby. které patří do užšího oko/i a s nimi ať zůstanou 
sluhovéjako nosiči, ozbrojenci, nosiči vody, ochutnávači a další. Ti musejí být bezpodmínečně po 
ruce. Bude-li takto několikrát přikázáno, stane se to zvykem, pominou ne pokoje a nebude již třeba 
zvedat nebo spouštět závěs. Nebude-li se ale podle tohoto postupovat, nikdy nezavládne 
spokojenost. 272 

Kapitola dvacátá devátá: O uspořádání pitek vína 

V týdnu. na nějž připadají radovánky, se mají udělovat jeden nebo dva dny audience, 
takže každý, kdo přijde podle zvyklostí, nechť vstoupí. Nikomu ať nebrání a ať oznámí, že v tento 
den se uděluji audience. Nechť také oznámí. že ve dnech, kdy jsou přijímáni velmoži, není 
přijímán lid A potom nebude třeba někoho přijmout a jiného odmítnout. Ti, kteří patří do úzkého 
kruhu, musí být omezeni počtem. Přitom je třeba dbát nařízení, že každý se smi dostavit pouze s 

271 Siiásat-náme, s. 126 - 144 
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jedním sluhou. A je rovněž nepřípustné, aby si každý přinesl svou karafu a svého číšníka. Nikdy 
nebylo takového zvyku. Je nemyslitelné. aby jídlo, zákusky a vino odnášeli z vladařova paláce do 
svého domu, či ze svých příbytků na vladařovo sezení, neboť sultán je správcem světa a všichni 
lidé tvoří jeho rodinu. Přinese-li někdo vino, protože dvorní 6.5ník mu prý nenalévá. je třeba 
potrestat číšníka, vždyť jemu jsou svěřována všechna vína, dobrá i .špatná a proč nalévá jen to 
.špatné? Toto ne lze nijak ospravedlnit. 

Vladař se neobejde bez důstojných nadímu. A trávi-li čast~ji svuj (~as ve .společnosti sluhů, 
utrpí jeho důstojnost, naruší se úcta k němu, objeví se nedůstojnost. neboť sluhové nejsou hodni 
této služby. Na druhé straně pokud tráví častěji svůj čas s velmoži, vojevůdci a 5právci, poškozuje 
ho to, neboť oslabuji jeho rozkazy, troufají si a ztrácejí bázeň. S vezírem je třeba rozmlouvat o 
důležitých záležitostech vlády, vojska. státní pokladny, ho.spodářstvi, jakož i o opat1~enich proti 
nepřátelům řiše a jim podobným. Všechny tyto věci vyvolávají zármutek a vyc~erpávají mysl. 
Vladař se ocitá v nesnesitelné tísni. Podstata těchto záležitostí nedovoluje z důvodu blahob.vtu 
říše, aby se choval nenuceně a žertoval s takov:vmi lidmi. lvfysl vladaře se rozveselí pouze 
prostřednictvím nadímů. A chce-li být vládce otevřený. žertovat i kritizovat. vyprávět pNběhy 
všeho druhu - jak vážné, tak zábavné a zarážející potom neutrpí škody jeho důstojnost od 
společnosti nadimů, ne bot' právě oni jsou určeni k těmto věcem. Na toto jsme už dříve upozornili 

. d 'ka . l ?7] v Je ne pzto e.-

Kapitola třicátá: O uspořádání stání sluhů 

Je nutné mít na zřeteli to. že každ.v musí mil své určené místo před panovníkem. a to platí 
jak o stání. tak i o sezeni. A ti. kteří patří k vysokým hodnostářům. musejí stát pobliž trůnu. jako 
například nosiči zbrani, číšnici a jim podobni. A kdyby se chtěl mezi ně někdo vetřít. musí b:vt 
komorníkem vyveden. A také by měl komorník napomenout toho. koho si všimne. že je v 

""-! nesprávné skupině, a znemožnit mu, aby v ní zůstal.-~ 

Kapitola třicátá první: O pravidlech stání služebnictva 

Je třeba, aby bylo zřetelně vidět u.~pořádáni mista při audienci velkých osobnosti a 
služebnictva; každý musi mít určen své místo, a to jak při stání, tak i při sezení. A ti. kteří přWi s 
v:vznamn.vmi velmoži jako ozbrojenci. šenkýři a da/.{:f, ať stoji v blízkosti trůnu. A postavi-li se 
mezi ně někdo, kdo tam nepatři, nechť je hádžebem vyveden od dvora: přesně tak. když uvidí 
hádžeb někoho ve skupině, kdo do ni ne patři. ať na něho zavolá a nedovolí mu. aby tam stál. 275 

Kapitola třicátá druhá: O zdobení zbraní a bojov_vch zařízení 

Je třeba sdělit velmožům. kteří mají drah.v fiat, aby se pečlivě starali o výzdobu a zbraně a 
nákup gholámů. Vžd.vt'jejich vznešenost a lesk spočívá v těchto věcech a ne v přepychové výzbroji 
a kráse jejich domu. Ti z nich, kteN budou horliví v tomto úsili, budou oblíbeni ,Mhem a budou se 
těšit větší vážnosti a úctě ze strany vojska a lidi ze šáhova okolí. 276 
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Kapitola třicátá třetí: O udělování důtek vysok.Vm hodnostářům za jejich chyby a hříchy 

Ti, kdo zastávají vysoké funkce, musejí překonávat v této době mnohé strasti. A řekne-li se 
jim veřejně, když se dopustí jakéhokoliv omylu, ocitnou se v zoufalství a to nemůže být 
ospravedlněno žádnou laskavostí a přívětivostí. Je mnohem lep,~í. když se někdo dopustí omylu, 
přimhouřit oko, nechat ho předvolat a říci mu: " Toto jsi spáchal. My ne máme v úmyslu té za to 
odvolat a odvrhnout. Prominuli jsme ti, ale v budoucnu si dej pozor, abys neudělal další chybu, 
protože potom opustí.\: svojifunkci a své postaveni. A bude to potom tv(!ji vinou, nikoliv naši. " 

Vyprávěni 

Knížete věřících Aliho se zeptali: " Kdo je nejvétl:im hrdinou mezi lidmi?" - Odpověděl: 
"Ten, kdo se dokáže ve hněvu ovládat a kdo neučiní to, co by litoval, až se uklidní. " 

('lověk s dokonalým rozumem musí být takový, aby se nerozčiloval a pokud se rozhněvá, 
musí jeho rozum ovládnout hněv, nikoliv v.l:ak hněvjeho rozum. Ten, jehož rozum ovládá vá.l:eň, 
bude chtit v rozčilení utlumit city, vykoná a přikáže to, co schvaluji mudrcové, aniž by kdokoliv 
poznal, že se hněvá. " 

Shovívavost Husajna b. Alf 

Husajn b. Alí seděl s druhy Proroka u stolu a jedli. Byl oděn do cenného roucha a kolem 
hlavy měl uvázán překrásný turban. Chtěl po sluhovi, který stál po jeho boku, aby mu podal mísu 
s jídlem. Mísa sjídlem vyklouzla sluhovi z ruky, spadla na ramena Husajna b. Alí a u.l:pinilajeho 
roucho a turban. V Husajnovi se probudila lid•;ká podstata, rozčílil se studem a hněvem a pohlédl 
na sluhu. KdJiŽ ho ·%luha uviděl. vylekal se. že ho potrestají a zvolal: "Ti, kteří krotí hněv svůj a 
odpou.~tějí lidem. "- 77 Husajnova tvář pookřála a řekl: .. Sluho.' Dám ti volnost, abys sis byl 
navždy jistý hněvem a trestem ... 

Moudři praví: .. Shovívavost je dobrá, ale v čase dobrodiní je lepší, vědaje dobrá, ale ve 
spojení s uměním je lepší, dobročinnost a blahovolnostje dobrá, ale ve spqjení s vděčnosti jsou 
lepši, moc je dobrá, ale ve spojeni s vědou a bohabojnostije lepH .. :m 

Kapitola třicátá čtvrtá: O činnosti strážců, hlídačů bran a vrátných 

Musí b.vt bedlivě sledovány činy strážců, hlídačů bran a vrátných. Ten, kdo za ně 
zodpovídá. musí je všechny znát a musí b_vt zasvěcen do jejich veřejných a tajných záležitostí, 
neboťjsou z vět.h části chtiví a nuzní a je snadné sije získat zlatem. A spatři-li mezi nimi nějakou 
cizí osobu, aťji prověří, ať každý večer, když nastupují do služby, je překontrolují. Nelze toto 
zanedbávat ani ve dne, ani v noci, neboťjejich práce je choulostivá. 279 

Kapitola třicátá pátá: O správném uspořádání stolu 

Vladaři musejí od časného rána pečovat o to, aby byl dobře prostřen stůl. Ti, kteří 

přicházejí do služby, tam něco snědí. Nemají-li dvořané žádné přáni ohledně stolování, nebudou 

m /\orán, 3:136 
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mít strach sníst to, co se jim nabízí. Proto tedy ne lze činit jinak a poho.~tění se musí připravit od 
časného rána. 

Sultán Tughrul připravoval pohoštění od časného rána. snažil se o co největ~í rozmanitost 
jídla, jeho dobrou přípravu. Když nasedl na koně a vydal se na lov nebo vyjížd'ku. nechal vzít 
s sebou dvacet druhů jídla, aby se mohli venku najíst a když venku pojedli. všichni emirové a 
Turci se divili. Turkistán~ti chánové uspořádali svou říši na tom. že měli v kuchyni bohaté 
pohoštěni pro služebnictvo. V době, když jsme vyjeli na Samarqand a Uzkenl80

• slýchali jsme 
pomluvače, jak klevetili, že Čiki!ové281 a Transoxánci neustále povídali: ., Od přijezdu až po 
odjezd sultána jsme nesnědli z tabule ani jedno sousto chleba. " 

Každý má být odvážný a štědrý podle velikosti svého panství a sultán je pánem celého 
světa a v.š:ichni vladaři mu podléhají. Proto tedy musí usilovat o to. aby jeho říše. odvaha. 
štědrost. pohoštěni a dary odpovídaly jeho velikosti a byly v porovnáni s ostatními vládci největší 
a nejctnostnější. V hadísu se setkáváme s tímto: .. Štědrost v rozdáváni chleba a jídla tvorům 
Vzne5·eného Boha zvětšuje věk, vládu a říši. " 

Mojžíš a faraón 

V příbězích o prorocích se praví toto: Vzne.š-ený bůh vyslal Alojži.~e s množstvím zázrakú, 
milosti a ctností kfaraónovi. Každodenní u.spořádání faraónovy tabule bylo následující: čtyři 
tisíce beranů. čtyři sta krav, dvě stě velbloudů a dále slepice. ryby. pečená jídla a sladkosti a 
další pokrmy. Všechen egyptský lid a vojáci jedli každý den z jednoho stolu. A po dobu čtyřiceti 
let se faraón ucházel o Boží dobrodiní a připravoval takové pohoštěni. 

Mojžíš se pomodlil a zvolal: .. Ó Pane! Zahub .faraóna.·· Nejvy.Uí vyslyšel Mojžíšovy 
modlitby a pravil: ., Utopím ho ve vodě a v.š:echen jeho majetek a vojsko ti daruji ... Uplynulo 
několik let po tomto slibu a faraón trávil dny .s·tále v bludu a týmž okázalým zpúsobem. MojžL~ byl 
netrpělivý a chtěl. aby Bůh co nejdříve zahubil .faraóna. Držel čtyřicetidenni pust a potom 
vystoupil na horu Sinaj a proseb ně pravil Bohu: .. (J Pane. slíbil jsi. že zničí.~ faraóna a on zatím 
žije v bludu a či ni si nároky, kdy tedy zahubí.~ .faraóna? .. 

Ozval se hlas Nejvyššiho: ., Ó Mojžíši! Ty žádá.š:. abych zahubil faraóna co nejdříve. 
Každý den mě tisíckrát prosí ti sic služebníků. abych ho opatroval. neboť mají požitek z jeho 
dobročinnosti a uspokojeni zjeho panováni a při mé moci, poskytuje-li lidu chléb a dobročinní 
nemohu ho zahubit. " 

Mojžf.~ se zeptal: ., Kdy tedy naplníš svůj slib?" Dostalo se mu odpovědi: .,Svůj slib 
splním, až přestane dávat lidu chléb. Až sníží množství '-'}'dáváni chleba, věz. že jeho konec se 
blíží ... 

Jednou se přihodilo to, že faraón řekl Hámánov/82
: .. M(~jžiš .~jednotil kolem sebe dítky 

Izraele, znepokojuje nás. Nevim, kam až nás jeho snaženi zavede. Je třeba. aby naše pokladna 
byla stále plná a nepotřebovali jsme ničí pomoc. Každý den se musí zkrátit jeho podíl o polovinu 
a uskladnit jako zásoba." Tak provedli a každé dva dny mu snižovali podíl. Mojží.§ pochopil. že 
se bliží konec, neboť .šetřivost bývá příznakem úpadku a nel;těsti. Tradenti hadísů říkají toto: 
" V den, kdy .faraón utonul. byly v jeho kuchyni zabity jen dvě ovce. " 

V!í:emohouci velebil Jbráhíma, protože obdarovával chlebem a byl pohostinný. Hátima at
Táího ušetřil před ohněm pekelným za jeho štědrost a pohostinnost a o jeho pohostinnosti se 

280 Uzkent starobylé město v dnešním Kyrgyzstánu 
281 Čikilové- kočovný turecký kmen, který obýval oblast v okolí Kášgharu. 
282 Hámán- faraónův ministr v době života proroka Mojžíše. Je několikrát zmiňován v Koránu. 
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bude mluvit, co bude svět světem. Kníže věřících Alí daroval během modlitby prosebníkovi prsten 
a nasytil mnohé hladovějící: až do Soudného dne se bude povídat o statečnosti a .štědrosti Aliho. 

Není nad .f;tědrost a dobrodiní. Rozdávání chleba je vrcholem veškeré štědrosti a Onsorí 
takto praví: 

Nejlep.H ze všech činu .štědrost jest 
A štědrost, to povaha Proroka jest 
Oba dva světy jsou pro štědré připraveny 
Buď .štědrý a oba dva světy budou tvými 

A chce-li někdo z bohatých, aby ho vladař pov.všil, aby byl lid před ním v pokoře a 
tituloval ho hospodářem, nechť každ_ý den rozdává chléb. Většina těch, kteří se proslavili na 
tomto světě, vděčí tomu za rozdávání chleba. Sobci jsou v obou světech zatraceni. V hadfsech se 
říká: "Sobec nepřijde do ráje ... Ve všech dobách, za vlády nevíry a islámu nebylo nikd_v nad 
štědrost. 283 

Kapitola třicátá šestá: O vyznamenávání důstojných sluhů 

Každého .<;luhu, který vykonává svoji službu poctivě, je třeba pochválit. Ten, kdo ale 
bezdůvodně zanedbává své úkoly, musí b.vt podle míry prohřešku potrestán, aby se sluhové více 
snažili plnit svoji práci, strach hříšníků zesílí a práce bude vykonána, jak se patří. 

Trest za hříchy 

Jeden chlapec z rodu Hášimovců urazil v opilosti skupinu lidí. Ti před'itoupili před jeho 
otce a stěžovali si na něho. Otec ho chtěl potrestat. Chlapec řekl:" Otče, zhře.W jsem, protože 
jsem neměl žádn.v rozum. Netrestej mne, vžd_vť ty rozum máš." Otci se tato slova líbila a odpustil 
mu. 

Chosrou, Parvíz a Bárbaď84 

Chordádbeh vypráví: "Král Parviz se rozhněval na jednoho z okruhu svých blizkých a 
uvrhl ho do vězení. Nikdo se neopovážil k vězni ani přiblížit. Jen Bárbad, dvorní pěvec. mu každý 
den nosil jídlo a vino. Doneslo se do Parvizovi a řekl Barbádovi: Jak se může.<; opovážit pomáhat 
někomu, koho jsme zavřeli do vězení. Nevíš snad, že je nepřipustné starat se o toho, na něhož se 
hněváme a koho vězníme? Barbád odpověděl: Králi! To, co jsi nechal jemu je vice než to, co 
dělám já pro něho. - A co jsem mu nechal ? .. zeptal se. - Život, a ten je lepši než to, co mu 
posílám, pravil. Král zvolal: Bravo, díky tobě mu uděluji milost. '' 

Anúšíraván a stařec, jenž ořešák zasadil 
U Sásánovců byl takový obyčej. že když někdo před nimi řečnil či předváděl své umění a 

jim se to li bilo a zvolali přitom:"Bravo! ''v tu chvíli vyplatil správce pokladny oné osobě tisíc 
dinárů. Králové převy!;ovali svoji spravedlností, statečností a mužnosti ostatní vladaře, zvláště 
pak Anú.f;íraván Spravedlivý. 
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Jednoho dne nasedl Anúšíraván na koně a vydal se svými blízkými na lov. Když projížděl 
jednou vesnicí, uviděl devadesátiletého starce jak sází ořešák. Podivil se a zvolal:,. Ó starče! 
Sázíš ořešák? .. On na to: ,.Ano. vladaři ... - "Kolik let tu musíš být, abys mohl jíst plody tohoto 
stromu?" zeptal se. Stařík odvětil : ,, Oni zasadili, my jsme jedli a oni budou jíst. " Anúšíravánovi 
se líbila jeho odpověď a zvolal: "Bravo!" a hned přikázal správci pokladny, aby vyplatil starci 
tisíc dinárz~. Stařík pravil : ,. Ó vladaři! Nikdo nejedl plody tohoto stromu dříve než já. " - .. Jak 
to?" zeptal se Anúširaván a dostalo se mu odpovědi: "Kdybych nezasadil ořešák a neprojfžděl 
tudy vladař a nezeptal se mne na to a já mu neodpověděl, kde bych hledal tisíc dinárů?·· 

Anúširaván zvolal: "Bravo. bravo!" a .~právce pokladny vyplatil starci další dva tisíce 
dinárů, ne bot' dvakrát zvolal" Bravo!" 

Ma'múnova dobrodiní 

Ma 'mún se jednoho dne zabfTVal stížnostmi a předali mu n~jakou žádost. Ma 'mún tuto 
žádost postoupil Fazlovi bne Sahl, jenž byl jeho vezírem. s těmito slovy: .. Co nejdříve vyřiď 
žádost tohoto muže. neboť kolo světa se stále točí. ustrne. A tento svět plyne rychleji a nezůstane 
žádnému příteli věrný. Dnes jdtě můžeme vykonat dobrodiní. zítra se ale nn/že stát, že kvůli 
nemohoucnosti nebudeme moci nikomu prokázat dobrodiní, i když bychom chtěli. "185 

Kapitola třicátá devátá: O dozorcich, nosičích holí a pravidlech trestání 

Dozorce patřil ve všech dobách k nejdůležitěj.Š'Ím funkcím. pokud nepočitáme hlavního 
správce pokladny, neměl u dvora nikdo vy.\'ší postavení než dozorce právě proto. že měl 
v pravomoci provádět tresty. Všichni se třesou před hněvem a trestem vladaře. Rozhněvá-li se 
vladař na někoho, poručí setnout hlavu, useknout ruce a nohy. oběsit. zbít holí. uvrhnout do 
vězení nebo hodit do kopky. Lidé se nebojí obětovat majetek a blahobyt k záchraně svého života. 
Dozorce má vždy s sebou buben, prapor a stráž. Lidé se ho báli dokonce vic než vladaře. Nyni 
však tento úřad upadl a ztratil svůj lesk. Neustále by mělo být u dvora padesát mužů s holemi, 
z nichž dvacet mužů se zlatými holemi. dvacet se stříbrnými a deset s velkými. Je l1~eba. aby 
dozorce byl co nejlépe vyzbrojen a vybaven, měl by se těšŤl velké úctě. Odpovidá-li těmto 
požadavkům, tak je to doMe, v opac}ném případě nechťje nahrazen pnou osobou. 

Způsob provádění práce 

Jednou rozmlouval chalifa Ma 'múm ,.,·e sv.vmi nadímy: .. Afám dva dozorce. Oba od 
časného rána do noci jsou zaneprázdněni popravami, utínáním rukou a nohou. bitím holí. 
žalářováním. Lid tn•ale jednoho z nřch velebí a oslavuje. druhým však pohrdá. uslyší-li jeho 
jméno, proklíná ho a neustále si na něho stěžuje. Nevím, v čem tkví přičína? Potřebuji někoho. 
kdo by mi to objasnil. Vždyt' oba dva jsou stejní, proč jednoho velebí. zatímco na druhého si 
stěžují?" Jeden z nadímii řekl: "Dáš-li mi tři dny, objasním to vladaři.''-,. Má~ je mít." 

Nadím odešel domů a řekl důvěryhodnému sluhovi: "Musíš pro mě něco udělat. Nyní jsou 
v Baghdádu dva dozorci, jeden je starý a druhý ve středních letech. Zítra časně zrána se musíš 
vydat do domu starého dozorce a jakmile vyjde ze s1_,ých komnat, pozoruj. jak usedá, co dělá a 
říká, co se děje a jak se zachová. když se před nim o~jeví lidé a pNvedou zlo(Hnce. Všímej si 
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všeho a vše si zapamatuj a pak mi dej zprávu. Pozítří se vydej do domu druhého dozorce a sděl 
mi totéž, co vypozoruje.~ zjeho mluvy ajednání od začátku až do konce. " 

Druhého dne časně zrána se sluha vypravil do domu starého dozorce. Pobyl tam nějakou 
dobu. Po chvíli ph~el sluha, rozsvítil svíčku, rozložil modlitební kobereček a položil na něho 
několik výborů z Koránu a modlitební knihy. Starý dozorce vyšel, pomodlil se a přišli lidé, aby se 
připojili k modlitbě. 

Když byla modlitba u konce, shromáždili se lidé a pozdravili ho. Vyšlo slunce a v tom se 
zeptal: "Nepřivedli jste s sebou ani jednoho hří.~níka?" Odvětili: "Přivedli jsme s sebou jednoho 
mladíka, který někoho zabil." - "Kdo to dosvědčí?" _ "Sám se přizná. Tu zvolal: "Není žádné 
síly a moci kromě Nejvy.~.~ího! Přiveďte ho, abych se na něho podíval. " Předvedli mladíka. Starý 
dozorce ho uviděl a zeptal se: "Tento?" - "Ano," odpověděli. Dozorce pokračoval: "Podle 
vzezření nevypadá na zločince, je na něm vidět svět muslimů!" Není věrohodné, že zjeho rukou 
vyvstal hřích. Domnívám se, že lžou. Nechci slyšet žádná slova proti němu. Tento mladík nemůže 
být nikdy vinen touto věcí, neboť jeho pohled svědčí o tom, že je nevinen. " Chlapec si to vyslechl. 
Někdo zvolal: "On sám se přizná ke svému zločinu. " Dozorce dotyčného okřikl a řekl: "Marně se 
snažíš prolít krev muslima. Tento mladíkje příliš rozumný, než aby tvrdil něco, co by ho zničilo. " 
Mluvil se záměrem, aby mladík začal zapírat. 

Obrátil se k němu a zeptal se ho: "Co k tomu řekne.e" Mladík odpověděl: "Podle Božího 
rozhodnutí padl tento zločin na mé ruce. Po tomto světě následuje Onen svět, na Onom světě 
nechci snášet trest Nejvy.~šího. Vykonej nade mnou Boží rozsudek. " Tento dozorce předstíral, že 
je hluchý, obrátil se k lidem a zeptal se: "Nesly.Hm, co říká. Přiznává se či ne?" - "Ano, 
přiznává se," odpověděli. Dozorce se zeptal: "Synku! Ty nemá.\: vzezření zločince. Je možné, že 
některý z nepřátel tě donutil, abys takto mluvil, protože touží po tvé smrti. Dobře přemýšlej. " 
Odvětil: "Emíre! Nikdo mě nedonutil. Jsem zločinec. Vynes nade mnou Boží rozsudek. " 

Emír se zeptal: "Je tomu tak, jak říkáš?"- "Ano." odvětil. "Mám nad tebou vynést Boží 
rozsudek? - " Vynes ho. " zvolal mladík. Potom se dozorce obrátil k lidem se slovy: "Viděli jste 
mladého člověka, který je tak bohab(~jný jako tento? Já jsem doposud žádného takového neviděl. 
Z něho vychází svět blaha, muslimů a čestnosti. Přiznává se ze strachu před Bohem. Ví, že musí 
zemřít a dává přednost předstoupit před Boha čistý, zemřelý ve víře. Jeho odděluje od húrisek a 
rajských paláců jeden krok. " 

Potom pravil mladíkovi: "Jdi, čistě si omyj tělo, pomodli se dvě raky, čiň pokání a potom 
vynesu rozsudek." 

Mladík tak učinil. Dozorce pravil: " Vidím, že tento mladík se ještě v tuto hodinu odebere 
do ráje a spatří Proroka, bude sedět s mučedníky jako Hamzou, Hasanem, Husajnem a dalšími. " 

Těmito slovy připravil pro mladíka smrt tak sladkou, že chtěl uspíšit, aby ho co 
nejrychleji popravili. Dozorce nařídil, aby ho opatrně vysvlékli, zavázali oči a sám pokračoval 
v rozhovoru. Přišel kat s mečem, bžvskajícím se jako kapka vody a stanul nad hlavou mladíka tak, 
aby ho nezpozoroval. Dozorce pokynul očima. Kat rychle ťal mečem a jedním úderem usekl 
mladíkovi hlavu. Několik lidí shledan.vch ze zločinů nechal odvést do vězení, aby se jejich případy 
objasnily. Pak se zvedl a ode.~el do svého domu. Sluha ph~el k nadímovi a vyprávěl mu vše, co 
viděl. 

Druhého dne vstal a vydal se do domu druhého dozorce. Posadil se a přišli lidé a sluhové. 
Dum se naplnil. Když vy.\:lo slunce, dozorce vyšel ze svých komnat, zahájil sezení se svraštělým 
obočím. Stanuli před ním sluhové. 

Po chvíli se zeptal: "Přivedli jste někoho?"- Odpověděli mu: "Přivedli jsme dva nebo tři 
opilé mladíky."- "Předveďte je!" Předvedli je. Pohlédl na ně a pravil: "Již dlouho hledám 
tohohle. To je rozený ničema. Buřič! V celém Baghdádu mu není rovného. Musí mu být seťata 
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hlava, neboť umí pouze svádět dítka z pravé cesty. Není dne. aby si ke mně nepřišlo na něho 
stěžovat deset lidí. Už dlouho po něm pátrám. " 

A tolik toho namluvil, že si mladík přál, aby mu usekli hlavu. jen aby se osvobodil odjeho 
narážek. Mezitím dal dozorce přinést bič a řekl: .,Položte ho na zem. sedněte mu na hlavu a na 
nohy a vysázejte mu čtyřicet ran. 

Když ho potrestal, chtěl ho uvrhnout do vězení. Přišlo více než padesát vážených 
hodnostářů, podali svědectví o dobrotě. zdrženlivosti. J;tědrosti. pohostinnosti a ctnosti toho 
mladíka a prosili dozorce, aby ho propustil. Dozorce si nevšímal proseb hodnostářů a dal ho 
uvrhnout do vězení. Hodnostáři byli zarmouceni a lid nenáviděl dozorce. Ten vstal a odešel do 
svého domu. 

Sluha se vrátil domů a o všem, co se stalo. vyprávěl nadímovi. Třetího dne se nadim vydal 
k Ma' múnovi a sdělil mu vše, co sZvšel o chování a jednání obou dozorcu. Kníže věřících Ma' mún 
se podivil. "Bůh budiž milostiv ke starému dozorci a budiž proklel ten pes, který nerozumně ·1

1
i 

zachází se slu.~n.vm člověkem! Jak se pak bude chovat, kd.vž se bude jednat o zlo6nce!" Nechal ho I 
::bavit funkce dozorce, dal propustit z vězení toho mladíka; starého dozorce však ponechal ;, 
v úřadě a proplijčil mu nové roucho. 286 
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6. Postavení seldžuckého vezíra a funkce jeho 
úřadu 

V seldžucké říši existovala vedle duchovenstva další významná instituce, která 
zajišťovala stabilitu státu a měla funkci kontroly nad různými odstředivými silami, jež působily 
zevnitř i zvenčí. Jednalo se o vezírát, který byl nadřazen všem dívánům a stál v čele státní správy, 
jejímž hlavním úkolem bylo držet kontrolu nad vojenskou mocí a snažit se o vytvoření nadvlády 
nad vojenskou elitou. 

Systém státní správy pojímali první seldžučtí správci jako něco nového a snažili se 
vytvořit účinnou a pevnou vládní instituci. V tom však civilní správa zklamala a nevytvořila si 
postavení, které po ní bylo požadováno. 

Studium chodu vezírátu a především osoby samotného vezíra, jeho funkcí, původu, 

vzdělávání, pravomocí a pozadí jeho zájmů by mělo vnést více světla do státní správy a 
zodpovědět otázku, proč se nestala vnitřním stabilizačním faktorem tak, jak si to žádala 
společnost a vláda? 

Seldžucký vezírát slouží jako příklad dobře organizované instituce islámské vlády. Vezír 
se těšil mnohem větší úctě než kdykoliv předtím také díky tomu, že turečtí sultáni byli nezkušení 
a negramotní. Vezír byl středem celé správy a hlavním zástupcem sultána.V případě 

Nezámolmolka docházelo k napětí mezi ním a Malekšáhem, neboť vezír díky svým schopnostem 
soustředil ve svých rukou obrovskou moc. Vzhledem k tomu, všechny funkce byly 
obsazovány na základě jmenování sultánem, funkčnost a výkonnost jednotlivých členů vlády 
odrážela i moc sultána. 

, 
6.1 Ukoly vezíra 

Základem seldžucké ekonomiky bylo vybírání daní, a tak nejdůležitějším odvětvím ve vezírátu 
byly finance. Stejně tak jako v sámánovské a ghaznovské říši byl to právě vezír, kdo byl v 
poslední fázi zodpovědný za finanční situaci ve státě a zajišťování peněžních rezerv pro případ 
potřeby. Účetnictvím a daňovými příjmy se zabýval díváno 'l-estefá, ale v konečné fázi vezír 
předkládal sultánovi zprávu o finanční situaci. Vezíři kontrolovali finanční politiku a byli 
zodpovědní za daně. Nezámolmolk ukládal výši daní jednotlivým oblastem, provinciím a velkým 
městům. Barkjárúqův vezír Aozzolmolk Abó'I-Mahásen Dahestání byl dohnán k tomu, aby se 
angažoval ve finanční politice, neboť státní pokladna byla prázdná. Jeho způsoby z něho udělaly 
v očích poddaných nenáviděného tyrana. Po smrti Kamálolmolka as-Somajramího zjistil sultán 
Mahmúd bne Mohammad, že vybíral nelegálně daně od kupců a obchodníků. 

Do kompetence vezíra jako hlavy finanční správy patřil dohled nad výdaji a opatřeními, 
určenými pro palác. Vezír též dbal na přímé platby stálé armádě s pomocí úředníka - árezo 'l
džajš. Takto mohl vezír kontrolovat činnost armády. S rozšiřováním vojensko-lenního systému 
postupně upadala schopnost vezíra dohlížet na chod armády. 

Vedle finančních povinností zastával vezír také armádní funkce. Často zodpovídal za 
rekrutování se vojska, zvláště v raném období rychlé územní expanse. Od vezíra se očekávalo, že 
bude doprovázet sultána či chalífu na vojenském tažení. Nezámolmolk se v Sijásat-náme v 
mnoha kapitolách zabývá přesným vymezením pravomocí ve vojsku a to nám slouží jako další 
důkaz o tom, jak složitá byla situace ve státě, vyvolávaná bojem o moc. 
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Role duchovenstva a soudců byla již zmíněna a zdokumentována překladem ze Sijásat
náme. Nezámolmolk zdůrazňuje význam duchovenstva a soudců a snažil se je zapojit do 
administrativy, v jejímž čele stál. Není tedy zarážející. že stál v čele jak správních, tak i soudních 
a náboženských záležitostí. V pravomocích vezíra bylo vybrat vrchního soudce a mohl dokonce 
jmenovat soudní úředníky, kteří stáli v čele při projednávání různých právních záležitostí. Kromě 
toho měl právo jmenovat vrchního správce policie (sáhebo '.í:-šorte) a dozorčího nad veřejnou 
morálkou (mohtaseb). Tím ovládal policejní a kontrolní orgány. Jméno vezíra bylo rovněž 
spojováno s dohledem nad vzdělanci, rozvojem škol a mešit a podporou súfijských řádů. 

Vezír dále zastával významou roli při reprezentaci sultána nebo chalífy při různých 

příležitostech. Byl to obvykle vezír, kdo skládal jménem sultána přísahu do rukou chalífy. Vezír 
hrál též roli zprostředkovatele při vyřizování sňatku mezi sultánovým dvorem a chalífou. Když 
byla dcera chalífy ai-Qá'ima provdána za Tughrul bega. veškeré dokumenty byly vystaveny 
jménem sultánova vezíra al-Kondorího. Tentýž vezír se angažoval při vyřizování sňatku neteře 
ai-Qá'ima.287 Vezír byl dále prostťedníkem mezi sultánem na jedné straně a cizími delegacemi a 
posly na straně druhé. 

Důležitou úlohou vezíra bylo jmenovat úťedníky ve jmému sultána a držet nad nimi 
ochrannou ruku. Turci představovali vládnoucí element nad cizím podmaněným obyvatelstvem, 
na jehož elitě závisela celá správní moc v říši. Protože seldžucký sultán měl velmi omezený 
kontakt s netureckými představiteli. byl to vezír, hlava administrativy. kdo byl přímo či nepřímo 
zopdovědný za jmenování úředníků dívánu a vyměření oblastí, které měli spravovat jménem 
ústřední vlády. Jako příklad uveďme ai-Kondorího. který jmenoval bývalého bújovského vezíra 
amíra ar-Rahíma dozorčím v Iráku, když Seldžuci obsadili v roce 1055 Baghdád. Když obyvatelé 
~arvu p~žadov~li ;yměnit áme~a, který }im b~l .. přidě!en, jmen~val N:zámolmol,k n,a jeho místo 
Sarafoddma Abu Tahera Qomm1ho, ktery pozdeJI zastaval funkci Sandzarova vezJra.-8 

Vzhledem k tomu, že v seldžucké říši byli všichni úředníci do funkce jmenováni. intriky a 
podlézavost se staly určujícím faktorem. Vedle toho byl typickým rysem seldžucké společnosti 
nepotismus. Je jasné, že každý vezír měl své stoupence a odpůrce. Z tohoto důvodu bylo výhodné 
zajistit loajalitu vládních úředníků a nejjednodušší způsob, jak najít takové oddané lidi, nabízeli 
vlastní příbuzní. Za působení Nezámolmolka byla většina jeho synů a vnuků zaměstnána ve státní 
správě, a tím se zvětšila vezírova moc. Nezámolmolk předával funkce mezi členy své rodiny. 
neboť se domníval, že si je tak zaváže a bude jim moci důvěřovat a najde v nich oporu v boji 
proti intrikám závistivých úředníků, usilujících o jeho svržení. Přestože jeho synové a příbuzní 
neměli potřebné vzdělání a kvalifikaci, kterou později objasnil v Sijásat-náme. mohl od nich 
přinejmenším očekávat spolupráci při prosazovaní organizace správy. Obsazováním příbuzných 
do vlivných funkcí, zvětšil Nezámolmolk moc a bohatství vlastí rodiny. 

Všichni úředníci měli právo jmenovat své vlastní zástupce. Vezír chalíťy Abú Šodžáai
Rúzrávárí, předtím než vykonal pouť do Mekky, ustanovil svého syna a vůdce Alíjovců svými 
zástupci po dobu své nepřítomnosti.289 V říši platilo také pravidlo. že pokud padl vezír či úředník, 
postihl stejný osud i jeho stoupence. 

Jak je vidět, vedle rozporu mezi vojenskou a správní mocí oslabovaly vnitřní stabilitu říše 
také spory o moc mezi jednotlivými úředníky. 

287 Bondárí, c.d., s. 20- 21, cit. v C. L. Klausner, c.d., s. 42 
288 Chándmír, Dastúro '1-vo:zará. Te hrán 1317 ( 1938), s. 190, cit. v C. L. Klausner, c.d., s. 43 

lbn Asír, c.d., sv. I O, s. 57, cit. v C. L. Klausner, c.d., s. 44 
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6.2 Volba vezíra a jeho postavení ve státě 

Vezíři a ostatní vysoce postavení úředníci se rekrutovali z osobností na ústředních a 
provinčních úřadech, kde získávali praxi. Vytvořila se rodinná tradice, a tak můžeme pozorovat 
vznik jakýchsi rodinných úřednických dynastií, které tvořili profesionální úřednickou třídu ve 
společnosti. Podle Nezámolmolkovy koncepce to byl talent a zásluhy, jež měly určovat postup v 
úřadě. Jak jsme ale již zmínili, nemalou roli na udělování úřadu sehrály intriky a podlézavost. 
Většina vezírů se vyšplhala na svou funkci z úřednických pozic v sultánových dívánech. Vezír 
chalífy al-Mostazhera, Alí bne Mohammad Abó'I-Qásem az-Zaím, začínal za vlády chalífy ai
Qá'ima jako vedoucí jeho kanceláře a trvalo mu padesát let než byl jmenován vezírem. Tuto 
funkci pak vykonával dvakrát za sebou. Sadolmolk Abó'l-Mahásen, vezír Mohammada bne 
Malekšáh, působil nejprve jako mostoufi, než se stal vezírem. Mnoho vezírů zastávalo předtím 
funkci mostm{/iho či tughráího. 290 

Jako příklad vezírské dynastie uveďme rodinu Nezámí. V seldžucké říši se prosadila 
tendence vytvářet vezírskou dynastii. To je jen jeden z dalších důkazů staroperského vlivu, který 
se ujal již za Abbásovců, kdy tuto funkci zastávala až do roku 803 rodina Barmakovců. Tak 
rodiny vytvářely dědičné dynastie vezírů, soudců, správců pokladny. V případě, že se o funkci 
vezíra ucházelo více kandidátů z různých rodin, bylo rozhodnuto podle prestiže a postavení 
rodiny. Například Ezzolmolk bne Nezámolmolk byl jmenován vezírem díky své příslušnosti k 
rodu Nezámí.291 

Přestože v říši existovala tendence obsazovat úřady na základě příslušnosti k rodu, mohl 
se prosadit každý nehledě na původ, pokud se mu podařilo získat patřičné zvzdělání a praxi. I 
když úřednická třída tvořila uzavřenou skupinu a intriky s přetvářkou převládaly, jsou prokázány 
případy, že vezír byl jmenován právě mimo tyto skupiny s nadějí, takto zvolený nebude pod 
vlivem žádného rodu a že si tak ponechá větší nezávislost v rozhodování. Mezi takto jmenované 
vezíry patří vezír sultána Sandžara, al-Kášgharí, negramotný Turek. který byl úspěšný v obchodní 
činnosti. Byl pod ochranou správce Sístánu- Qumáče- který ho doporučil sultánovi a ten ho pak 
uvedl do úřadu.292 N~známější vakíldár Mohammada bne Malekšáh, Amírí al-Qazvíní, byl 
původem také kupec.29 

To, že se někteří úředníci rekrutovali z obchodních kruhů, svědčí o tom, jaký důraz kladli 
seldžučtí sultáni rozvoji ekonomiky. Tím se snažili asimilovat obchodníky a kupce co nejvíce s 
vládnoucími úředníky, protože si dobře uvědomovali význam obchodu pro rozkvět státu. Tyto 
úředníci se pak snažili prosazovat zájmy obchodních kruhů, a to přispívalo k hospodářskému 
rozvoji seldžucké říše. Jako příklad nám poslouží vezír Barkjárúqa, Aozzolmolk Abó'I-Mahásen 
Dahestání, známý svou oblíbeností u obchodníků, které všemožně podporoval.294 

Již od dob Sámánovců se elita snažila přecházet po oslabení moci této dynastie do služeb 
ghaznovských sultánů. Jejich společnou vlastností bylo úsilí o zachování městské kultury a jejich 
hodnot. Jejich noví pánové se poměrně brzy nechali jimi ovlivnit a přijali jejich kulturu. Stejný 
postup nalezneme i u seldžuckých Turků, kteří přecházeli z kočovnické společnosti na usedlou. 
Ačkoliv seldžučtí vezíři pocházeli z různých společenských skupin, většina z nich, reprezentující 

290 tamtéž, s. 153, cit. v C. L. Klausner, c.d., s. 50 
291 C. Defrémery, Historie des Seldjoukides, Extraite du Tarikhi Guzideh d'Hamdallah Mustaufi, Journal Asiatique, 
vol. 11/4 Serie, Apríl- May, 1848, s. 15, cit. v C. L. Klausner, c.d., s. 47 
292 lbn Asír, c.d., sv. I O, s. 5, cit. v C. L. Klausner, c.d .. s. 52 
293 Bondárí, c.d., s. 93, cit. v C. L. Klausner, c.d., s. 53 
29~ Fáze! Sanáulláh, The Decline ofthe Saljuqid Empíre, Cacutta 1938, cit. v C. L. Klausner, c.d .. s. 53 
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úřednickou třídu, se rekrutovala z íránských aristokratů, a to především z Chorásánu. kde získali 
praxi ze služby na ghaznovském dvoře. Z mnoha různých důvodů byla většina správců. dokonce i 
v západních provinciích seldžucké říše, íránského původu. Přesto se zachovala řada zpráv. že 
mnoho úředníků mělo jiný než íránsko-chorásánský původ a byli i mezi nimi dokonce i 
nemuslimové. 

Jak již bylo zmíněno, správní úředníci chalífy a sultána měli podobný původ, 

společenskou příslušnost a praxi. Toto tvrzení dokresluje fakt. že bne Míká'íL ghaznovský 
úředník, který přešel do služeb sultána. Tughrul bega ve funkci vezíra v Nejšábúru. byl spřízněný 
s kanceláří chalífy al-Qá'ima. Dále snaha sultána o co největší kontrolu chalífy měla za následek, 
že struktura úřednického aparátu chalífova a sultánova dvora byla v podstatě stejná.295 Mnozí 
vezíři sloužili jak u sultána, tak i chalífy. Ar-Rabíb Abú Mansúr bne Abú Šodžá (Rabíboddovle). 
vezír Mohammada bne Malekšáh a Mahmúda bne Mohammad. sloužil předtím jako vezír u 
chalífy stejně jako jeho otec?96 Z hlediska původu tvořili většinu chalífových úředníků Arabové z 
Iráku, ale vyšší úředníci byli íránského původu a opět hlavně Chorásánci. 

Existovala celá řada nedostatků při obsazování úřadů. Na prvním místě to byl malý počet 
vyškolených a zkušených úředníků, kteří by byli vhodní k obsazování funkcí v rychle se 
rozšiřující říši. Nedostatek těchto lidí byl příčinou vzniku plurality úřadů a koncentrace moci do 
rukou jedinců, proti čemuž Nezámolmolk varovaL Al-amíro'l-amíd zastával tři funkce zároveň: 
byl vezírem Gouhar chátún, amídem Baghdádu a tughrá'ím sultána Mohammada bne 
Malekšáh.297 

Vedle této plurality Seldžukovci našli důvěru v původních bújovských úřednících a 
dalších osobnostech, které představovaly různorodost tradic a koncepcí správy a snažily se staré 
systémy sladit s novými hodnotami. Soustředění moci v rukou převážně perských úředníků 
vyvolávalo napětí mezi tradičními muslimskými teology a íránsky uvažujícím úřednictvem na 
jedné straně a mezi tureckou vojenskou mocí a perskou administrativou na straně druhé. Na okraj 
uveďme, toto napětí existovalo i v jiných částech islámského světa a nejtypičtěji se 
projevovalo na indickém subkontinentě. Zde za dob dillíjského sultanátu ( 1205 - 1526) vyústilo 
toto napětí k vyvraždění perských administrátorů v polovině 13. století za vládá' dynastie 
Ghulámů a projevovalo se i po celou dobu za vlády Velkých Mughalů ( 1526- 1858).29 

Vezírové a úředníci procházeli vzdělávacím systémem, kterého si všimneme později. 
Přestože tento systém nevyškolil vždy schopné administrátory, vytvořilo se v seldžucké říši 

oficiální propojení mezi vládou a duchovenstvem a snaha o znovuoživení sunnitského islámu 
sjednotila obě dvě tyto skupiny. 

První sultáni se hlásili k hanatljskému a šáfiovskému mazhabu. Nezámolmolk považuje 
tuto příslušnost za podmínku pro udělení úřadu. Zajímavý je v tomto ohledu strach 
Nezámolmolka z Alparslána kvůli své příslušnosti k šáfiovskému mazhabu, vylíčený v 21. 
kapitole Sijásat-náme. 

Učenec Aštar mi ihned poslal následující zprávu: ., Tady u Šamsolmolka o tobě řikaji to. 
co bys měl vědět. " Jal se mě velký strach ze sultána a řekl jsem si: ., Sultán zrovna tak ne může 
vystát J;áfiovský mazhab a pokaždé mi to vyčítá: zaslechne-li. :=e ,~amsolmolkovi lidé o mně hovořÍ 
jako o šíitovi a že takto mluvili před chánem Samarqandu, neslitl{je se nade mnou. " Pří vší 

2
"

5 Ebne Fondoq. c.d., s. 48, cit. v C. L. Klausner. c.d .. s. 57 
296 lbn Asír, c.d., sv. I O, s. 131 - 132, cit. v C. L Klausner, c.d .. s. 61 
297 Bondárí, c.d., s. I 00 I O 1, cit. v C. L. Klausner, c.d., s. 61 
298 Felix Tauer, c.d .. s. 218 - 223 
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nevině služebník vydal třicet tisic zlatých dinádí, nemluvě o prosbách, žádostech a rozdávání 
darů. jen aby se sultán nedozvěděl o tomto rozhovoru. 299 

Jestliže vezíři za Abbásovců představovali různé intelektuální dobové směry, pro 
seldžuckou dobu bylo typické, že všichni vysocí úředníci perského původu reprezentovali jak 
íránské, tak islámské myšlení. Sfjásat-náme je především praktickým návodem na správné 
vládnutí, který vychází z historických příkladů a zkušeností. Čahár maqále od Nezámího 
Arúzího a Qábús-náme od Kajkávúse obsahují převážně morální a intelektuální vlastnosti 
požadované po úřednících. Tyto vlastnosti vycházejí z etnických tradic, jež jsou íránského 
původu. V těchto uvedených dílech se odráží literární jazyk úřednictva. Většina seldžuckých 
sultánů ovládala arabštinu, nicméně úředním jazykem na seldžuckém dvoře byla perština. 
Například jednou z funkcí vezíra ai-Kondorího bylo překládat a tlumočit z arabštiny a perštiny, 
když sultán navštívil baghdádského chalífu. I když jazykem administrativy byla perština, úředníci 
byli školeni tak, aby se vyznali jak v arabské literární tradici, tak i v islámských vědách. Všechny 
tyto vědomosti získávali na madrasách, které byly ztělesněním sunnitského islámu a sloužily jako 
nástroj k boj i proti šíe. 300 

Seldžučtí vezíři se snažili ovlivňovat nejen správní organizaci, ale i působení 

duchovenstva. 301 

Nyní se podívejme na privilegia, jež vezíři požívali. V počáteční době seldžucké říše 
zaujímal vezír nejvznešenější pozici v administrativě. Kolem jeho úřadu se soustřeďovala veliká 
pompa od pokládání jeho pečeti před něho během hovoru až po užívání různých titulů a služeb 
osobní družiny. 

Prestiž a privilegia vezíra byla rozšířena také na ostatní členy jeho rodiny. Po smrti 
Nezámolmolka byli mnozí členové jeho rodiny zapojeni do úřadů. Ezzolmolk bne Nezámolmolk 
byl vezírem Barkjárúqa, Ahmad bne Nezámolmolk vezírem Mohammada bne Malekšáh atd.302 

Obrovské bohatství vezíra ilustruje velikost a důležitost jeho úřadu. I když měl mnoho 
zdrojů příjmu, nejvíce závisel na půdě a její produkci. Měl hlavní slovo při udělování lén. Velké 
výdaje vynakládal na udržování osobní družiny, která byla jakousi soukromou armádou a měla 
ho ochránit před případným útokem protivníků. Velké sumy vydávali i pro sultány, aby tím mohli 
prosadit své zájmy. 

K vůli vojenskému charakteru seldžucké říše byla pozice vezíra jako hlavního 
představitele správní moci nejistá. Kromě toho zde existovalo i nebezpečí emírů, které jmenoval 
a kteří poté rozvinuli své mocenské ambice. 

Faktor nejistoty a riskování dával prostor pro korupci vezírského úřadu, a tím prohluboval 
nestabilitu v sultanátu zvláště v dobách, kdy nastal vnitřní úpadek říše. 

Úspěchy účinného administrativního systému závisí na síle a stabilitě těch lidí a úřadů, na 
něž spadá zodpovědnost za jeho chod. V seldžuckém období ležela veškerá zodpovědnost na 
sultánovi, jehož úředníci se snažili co nejvíce získat moc pro sebe. Problém původu vezírů a 
vysokých státních úředníků též odráží vážný personální nedostatky v říši. Vytvořila se tu 
uzavřená skupina, v níž se funkce dědily, a snažila se posilovat vlastní pozici a moc. 

Podařilo se zapojit duchovenstvo do vládní moci, což souviselo se založením madras; 
škol, které sloužily jako hlavní prostředek k boji proti šíitskému islámu, a to zvláště proti šíe 

::
99 Sijásat-náme, s. 117 

300 Bondárí, c.d., s. 87. cit. v C. L. Klausner, c.d .. s. 76 
301 tamtéž 
302 tamtéž 
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sedmého imáma ismáílíji. Tímto vzdělávacím programem museli projít všichni úředníci, ale 
přesto byla vláda poměrně tolerantní k nemuslimským a šiitským představitelům. K boji proti šie 
měli být zapojeni súfiové. Nadále docházelo k využívání starých sásánovských tradic k vytváření 
účinného správního systému s cílem obnovit moc sunny. Seldžuckou říši lze charakterizovat jako 
islámský stát založený na dvojí vládní moci, správní moci, představované perskou elitou, a 
vojenské moci, zastupované tureckými dobyvateli. Mezi nimi pak vznikalo napětí. které stalo 
jedním z důvodů oslabení a pozdějšího rozpadu této říše. 

6.3 Úpadek vezírátu a vznik atabegátu 

Z daného výkladu vyplývá, že nejvyšším zástupcem sultána v seldžucké říši byl vezír. 
který se stal ústřední postavou pro strukturu seldžucké vlády. Ústřední vláda vedená Seldžuky 
závisela na úspěšnosti správní moci, jež zase závisela na schopnostech vezíra. Byl-li vezír 
schopný a zodpovědný, fungoval státní aparát dobře. Jestliže se ukázal být slabý. projevily se 
snahy vysoce postavených úředníků a armádní elity strhnout moc na sebe a správní moc se tak 
oslabila. 

Vzhledem k tomu, že do všech úřadů byli lidé jmenováni a uplatňoval se dědičný princip. 
závisela vládní moc absolutně na sultánovi. Vzrůstající úsilí o manipulaci se sultanátem ze strany 
turecké vládní elity a odstředivé tendence správců provincií. vneslo potíže do správní moci a 
ohrožovalo vnitřní stabilitu říše. 

Kontrola sultanátu plně souvisela s funkčností vezírátu. Po smrti Malekšáha ztratil vezír 
svoji moc a nezávislost a dostal se do područí emírů a atabegů. Jakmile byla moc usurpována 
armádními činiteli, ztratil vezír veškerou moc. Za těchto okolností začala upadat prestiž a 
důležitost vezírova úřadu. 

Seldžucký stát byl vojenský a armáda byla prostředkem ochrany říše na jedné straně. ale i 
hrozbou pro říši při prosazování moci vojenské elity na straně druhé. Od bújovských dob byla 
půda pronajímána emírům. správcům provincií a armádních činitelům, a sloužila jim jako 
pravidelný příjem. Nezámolmolk přijal a zdokonalil tuto metodu výplaty vojska. Tito leníci 
později zbohatli a rozšířili svůj vliv a měli tak zájem vzepřít se ústředním mocenským 
strukturám, ale aby uskutečnili své záměry, byli nuceni podporovat některého ze seldžuckých 
princů, neboť rozhodující moc ležela v rukou seldžucké rodiny. Možnosti osamostatnění 

poskytlo emírům zřízení instituce atabegátu, jež byla poprvé v historii založena právě Seldžuky. 
Výraz atabeg znamená v turečtině otec -pán a zdá se, že tato instituce byla vytvořena již 

v počátcích nástupu seldžucké dynastie. Malekšáh propůjčil titul atabeg za zásluhy svému vezíru 
Nezámolmolkovi. Udělení tohoto čestného titulu je výjimkou, neboť se jím mohli honosit pouze 
členové turecké vojenské aristokracie, nikoliv pak Neturci a vezírové. 

Po smrti Malekšáha se stalo běžným zvykem sultána. že jmenoval atabega pro každého 
mladšího člena vládnoucí rodiny. Zvláštním rysem této instituce bylo to. že si atabeg obvykle 
vzal za ženu matku prince. který mu byl svěřen do opatrovnictví. Atabeg se podílel na výchově a 
vzdělávání prince. Podle seldžuckého zvyku se členové vládnoucí rodiny stávali místodržícími v 
provinciích a tento zvyk se zachoval až do dob osmanské říše. V případě, že princ byl nezletilý. 
přejímal veškerou zodpovědnost za něho atabeg. Rozdíl v postavení mezi atabegem a 
místodržícím byl jen ten. že atabeg byl navíc v příbuzenském vztahu k vládnoucí rodině. 

Politickou funkcí atabegů byla kontrola nad princem a předcházení vzpourám v 
provincii, jež mu byla svěřena a zároveň dohlížel nad aktivitami správců provincií. Atabegát byl 
cestou k získání moci. která byla schůdnější než cesta směřující k sultanátu. 
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Postupně vzrostl význam atabegů a turecké vládní elity. Sultán na to reagoval tím, že 
chtěl ustanovit místodržící provincií zároveň atabegy. Místodržící se spojili s princi a bojovali za 
nezávislost na centru. Mnozí emíři a atabegové měli tolik sil, aby vytvořili vlastní dědičné 
dynastie jako například Salghurovci ve Fársu. Někteří atabegové jmenovali své nástupce. Později 
si mohli dovolit uspořádat vlastní administrativu podle seldžuckého vzoru.303 Atabegové rovněž 
reprezentovali vojenskou moc v provincii, kde se stali skutečnými vládci a tímto postupem 
vyvolali destabilizaci říše. 

Tak, jak upadal sultanát, oslaboval se i vezírát a vzrůstala moc ostatních atabegů. Je celá 
řada příkladů, že například za vlády Barkjárúqa byl jeho vezír Fachrolmolk bne Nezámolmolk 
loutkou v rukách mostoufiho Madždolmolka Abó'I-Fazl Qommího (ai-Balásání).Úpadek 
sultánova vezírátu potvrzuje i fakt, že čím slabší byla pozice vezíra, tím více jednal sultán příměji 
a častěji s hlavami jednotlivých dívánu. Mahmúd bne Mohammad se přímo dotazoval mostoufího 
na stav financí a ten jej pak předával bez prostředníka; také jednal se svým árezem.304 

Po smrti Malekšáha a Nezámolmolka se uplatňovala tendence obejít vezírát a přímo 
jednat se sultánem. Postupem času byla sultánova moc rozdělena mezi jeho příbuzné a emíry a 
atabegy, kteří ho podporovali. Ti se stali skutečnými vládci v říši a role vezíra a sultána ztratila na 
významu. To byla hlavní příčina rozpadu seldžucké říše 

6.4 Slabiny ve struktuře seldžuckého státu 

Z daného výkladu o politických a administrativních institucích v seldžucké říši lze 
vypozorovat určité slabiny či nedostatky v organizační struktuře, což přispělo ke konečnému 
pádu celé říše. 

Nejzřetelnější se jeví snaha o decentralizaci říše, budovaná na turecké koncepci, hlásající, 
že říše musí být rozdělena mezi příslušníky vládnoucí rodiny. S tím souvisí i korupce vojensko
lenního systému, zavedeného v nové podobě Nezámolmolkem. Tím se vytvořily nezávislé a 
polonezávislé oblasti v rámci celé říše. Rozdělení říše na drobná knížectví, nekonečné politické 
rozepře ve 12. století, administrativní a organizační potíže způsobené častými změnami hlavního 
města a existence mnohých mocenských ohnisek, zvyšující se snahy vojenské elity a tureckých 
kmenů o vměšování se do státních záležitostí - to všechno dokladuje zhoubné následky 
decentralizace. Všeobecné tendence směřující k decentralizaci se neopíraly o jednotný 
administrativní systém. Tyto snahy byly navíc v rozporu se staroíránským pojetím moci, která je 
reprezentována neomezeným jedincem a přesně uspořádanou administrativou. 

Rozdělení moci mezi seldžuckého sultána a perské úředníky bylo v této době nepřijatelné, 
neboť celková struktura vládní organizace byla založena na dvojím principu moci v ústředí a 
provinciích, rozdělené mezi armádu a civilní úřady. To vyvolávalo napětí mezi oběma 

moceskými složkami a oslabovalo vnitřní strukturu státu. 
Další slabinou ve státě bylo neustálé napětí mezi sultánem, chalífou a duchovenstvem. 

Duchovenstvo nebylo příliš úspěšné v udržení mocenské rovnováhy a nebylo s to čelit narůstající 
moci a absolutismu místních emírů a ochránit si tak duchovní nezávislost. Nezámolmolk si vždy 
vážil duchovních, ale sultánovi radil, že je někdy lepší zvolit takový způsob, který je třeba v 
rozporu se šaríou. Náboženství by mělo podle něho hrát v chodu státu nedílnou a významnou 
úlohu, ale nikoliv prvořadou. 

303 C. L. Klausner. c.d., s. 141 142, cit. v C. L. Klausner, c.d., s. 87 
304 Bondárí, c.d .•. 141 142, cit. v C. L. Klausner, c.d., s. 87 
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Celá říše se nakonec rozpadla kvůli neschopnosti administrativy udržet kontrolu nad 
armádou, usilující o získání moci. Zánik seldžucké říše je připisován decentralizaci. rozdělené 
kontrole moci a nedokonalému organizačnímu systému v úřadech. 
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7. Iránská mocenská koncepce 

Z tohoto výkladu je jasné, že Sijásat-náme je pouze teoretický spis o vladařských 
zásadách, neboť historická skutečnost potvrzuje, že seldžučtí sultáni se neřídili těmito radami. 
Chyby, kterých se dopouštěly v administrativě, by se snad nemusely stát, kdyby se řídily těmito 
radami. 

Nezámolmolka můžeme podle pojetí způsobu pojetí moci zařadit mezi autory píšící spisy 
o politice. Politická literatura se počítá za významný proud perského písemnictví již od dob 
sásánovských šáhů. V islámských literaturách se rozlišují dva typy politických autorů. Toto 
dělení se zakládá na pojetí moci a způsobu jejího vykonávání. Jedná se o autory pojednávající o 
politice (sijásatnámenevísán) a autory zabývajícími se islámským právem šaríou a jeho aplikací 
do mocenských struktur (šaríatnámenevísán). 

Šaríatnámenevísán berou za základ státního uspořádání Boží zjevení a kladou důraz na 
příkazy Boží. Právo na vedení muslimské obce neurčují přímo chalífovi či jinému vladaři. 

Vládnout smí pouze taková osoba, která je schopna inspirována koránským zjevením. Ta se pak 
má stát chalífou a je hodnocena podle toho, jak dokáže prosazovat islámské zákony, pramenící ze 
zjevení a přesně vymezené šaríou. To je plně v souladu s tradičním islámským pojetím moci, kde 
se spojuje světská a duchovní moc. 

Sijásatnámenevísán, mezi něž se řadí i Nezámolmolk, nekladou takový důraz na šaríu, ale 
na osobu vladaře. V podstatě se jedná o obnovení staroíránské koncepce neomezeného vladaře 
šáh-e ármání, který je vybrán přímo Bohem a je nadán zvláštními schopnostmi. Šáh je tak 
pověřen Bohem (jarre-je ízadr), aby vládl a zároveň zosobňuje soubor celé šaríy. 

Koncepce .~áh-e ármání, vycházející z Božského pověření moci šáhovi (farre-je ízadl) 
nalézáme již v Avestě a staroperských nápisech. Byly nalezeny příkazy, které byly vytesány do 
kamene. Achaimenovští šáhové prohlašují v těchto nápisech, že jejich moc vychází z vůle Ahury 
Mazdy. V Avestě odpovídá termín farre-je ízadí výrazu farre-je kajání. V jednom z příkazů 
přišel velký Dárajavahuš do Bísetúnu a oslovuje Ahuru Mazdu: ,.,Jsem šáh a Ahura Mazda mi 
propůjčil vládu:' V jiném příkazu Dárajavahuš praví: ,Ahura Mazda mi udělil tuto vládu."305 

Toto mocenské pojetí protiřečí islámskému učení, podle něhož je dokonce Prorok 
Muhammad člověk, který je nadán schopností přejímat Boží slovo a sdělovat ho. Nikde v Koránu 
ale není zmínka o tom, že Bůh vybere jedince a obdaří ho uměním vládnout. Pojetí, které 
formuloval Nezámolmolk, zavedli sásánovští šáhové a vychází ze zoroastrismu. 
Nepochybně Ferdousího Šáh-náme se řadí mezi největší spisy, pojednávající o íránském myšlení 
v předislámské a islámské době, a je v ní podrobně vysvětlena koncepce farre-je ízadí. Toto 
pojetí obnovili Abbásovci v teorii, že chalífa je stínem Božím na zemi (zillu 'lláh ala 'l-ani). 

V samotném textu Sijásat-náme se Nezámolmolk v 8. kapitole odvolává na toto pověření 
Bohem (tzv . .farre-je ízadí, či v originálu je použit výraz farr-e elláhl), a sice: ,.Je-li vladaři 
propůjčena Boží aureola (/arr-e elláhí), říše a k tomu i vědění, nalezne štěstí v obou světech. 
neboť nepodnikne nic bez vědění a z neznalosti. "306 

Nezámolmolk reprezentoval nejen jako autor Sfiásat-náme, ale i jako vezír nejsilnější 
politický myšlenkový proud v Íránu, který je spjat se zlatým věkem íránské kultury. Snažil se 
jakožto rodilý Íránec částečně vzkřísit staroperské tradice a zabudovat je do mocenských struktur. 

305 Sejjed Džavád Tabátabáí, c.d., s. 134 135 
'
06 Sijásat-náme, s. 71 
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Tato koncepce se v rámci islámských principů plně realizovala až za vlády Safíjovců a 
udržela se v Íránu až do počátku 20. století, kdy proběhla revoluce za Ústavu. Za Qádžárovců 
došlo k oddělení náboženské podstaty od šáha, a tím došlo k posílení moci duchovenstva. Ve své 
podstatě však převzala principy této teorie dynastie Pahlaví (šáh je Boží stín na zemi). Po 
vítězství islámské revoluce v roce 1979, kdy byla zavedena do politické praxe koncepce velájat-e 
faqíh, kterou po staletí formovalo šíitské duchovenstvo a završil ji ájatolláh Chomejní. Velája-et 
faqíh je šíitská mocenská teorie, o jejíž správnosti byl imám Chomejní přesvědčen stejně tak jako 
tisíce dalšíchfaqíhů. 

Téma velájat-e faqíh neboli vláda faqíha skýtá příležitost zabývat se některymi 

záležitostmi a otázkami s tím souvisejícími. Velájat-e faqíh patří k tématům. jež nepotřebují 
odůvodnění. To znamená, že každý, kdo jen letmo zná myšlenky a zákony islámu. jakmile se 
dobere k principu velájat-e faqíh, okamžitě ho přijme a shledá ho za nutný a samozřejmý. 
Důvod, proč se dnes nevěnuje velájat faqíh taková patřičná pozornost a proG: je třeba ho 
zdůvodňovat, spočívá ve společenské situaci muslimů všeobecně a v náboženských učilištích 

zvláště. Společenská situace nás muslimů a náboženských učilišť má své historické kořeny. na něž 
k ' .. 307 pou azz. 

Celá tato teorie řeší otázku, kdo je pověřen vládou v době velké skrytosti dvanáctého 
imáma. Ze samotné podstaty islámu vyplývá skutečnost, že duchovní a světská moc jsou 
nedělitelné. Šíité věří, že Prorok Muhammad jmenoval Svým nástupcem svého bratrance a zetě 
Alího ibn Abí Tálib. Moc tedy přecházela z Alího na jeho potomky - imámy. V rámci samotné 
šíy vzniklo mnoho sekt, podle toho, který imám byl prohlášen za mahdího (spasitele). Dnes ve 
světě převládá šía dvanácti imámů (ithná ašarfja), k níž se hlásí 90% obyvatel dnešního Íránu. 
silné zastoupení má pak v jižním Iráku. Její stoupenci jsou roztroušeni po islámských zemí, kde 
tvoří menšinu. Relativně větší zastoupení mají v jižním Libanonu a na Bahrajnu. Pouze v Íránu je 
však oficiálním náboženstvím. Mezi šíitskými duchovními panoval a dodnes panuje názorový 
rozdíl na absolutnost těchto pravomocí. Někteří duchovní tuto teorii zcela akceptují, někteří v 
omezené míře a o její absolutnosti pochybují (např. Šejch Ansárí). Před imámem Chomejním 
nejpodrobněji o této teorii pojednal Mollá Ahmad Naráqí. Z dalších významných duchovních, 
kteří se o velájat faqíh zmiňují ve svých dílech, jmenujme následující: Šejch Mofíd, Šejch Túsí, 
Sallár, Qotboddín Rávandí, Ebne Edrís Helií, Muhaqqeq Helií, Alláma Hillí, Muhammada ibn ai
Makkí, Ibn Fahd Hillí, Muhaqqeq Karkí, Moqaddas Ardebílí, Músaví Ámelí, Alláme MadžlesL 
Muhammad Džavád Husajní, Šejch Džafar Kášif al-ghitá', Šejch Muhammad Hasan Nadžafí, 
Šejch Mortezá Ansárí, Hádždž Áqá Rezá Hamedání, Sejjed Muhammad Bahr ol-olúm, 
Muhaqqeq Ná'íní, Sejjed Hosajn bne Alí Tabátabáí Borúdžerdí a další. Všichni tito zmínění 
faqíhové se danou problematikou zabývali dávno před imámem Chomejním. 

V mnoha aspektech se podobá tato teorie podobá teorii šáh-e ármání. Z toho vyplývá. že 
koncepce prosazovaná sunnitou je společná i šíitům. Jinými slovy lze konstatovat, že pojetí moci 
se v Íránu se ustavilo za Sásánovců, i když mnohé principy tohoto pojetí jsou zmiňovány v Aestě 
a praktikovaly je již Achaimenovci a Arsakovci a v pozměněné podobě se aplikovaly v rámci 
islámu a přetrvaly do dnešní doby. 

Někteří íránisté, mezi nimi i Jan Rypka, se domnívají, že Sijásat-náme není čistě dílem 
Nezámolmolka a že některé kapitoly doplnil dvorní dabír Malekšáha - Mohammad Maghrebí. 
Odvolávají se na odlišnou jazykovou stránku některých kapitol. Všichni se ale shodují na tom. že 

307 Imám Chomejní, Velájat-e faqíh, Tehrán 2004. s. 24 
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Nezámolmolk je autorem drtivé většiny kapitol Sijásat-náme. 
Jazyk Sijásat-náme je svěží a prostý na rozdíl od literárních děl této doby. Z díla je patrné, 

že Nezámolmolk klade větší důraz na srozumitelnost než na vyumělkovanost slohu. Používá 
osobitých perských výrazů, jimiž mnohdy nahrazuje arabismy. Tím je zdůrazněn i význam 
perského jazyka. 

Kromě Sijásat-náme se nám zachovaly chádžovy dopisy, které adresoval svému synovi
Nezámoddínu Abó'l-Fath Fachrolmolk. Dopisy napsal za Alparslánovy vlády, kdy jako státní 
úředník doprovázel Malekšáha do Fársu. Tyto dopisy, jejichž obsah tvoří pojednání o práci 
státního úředníka a doporučení, byly sebrány pod názvem Vasájá-je Nezámolmolk nebo 
Dastúro 'l-vezáral. Dochovaly se i další chádžovy spisy - resále. jež byly shrnuty pod názvem 
Qánúno 'l-molk a cituje v nich některé pasáže ze Sijásat-náme. 

Sijásat-náme patří mezi typické příklady perského politického písemnictví a slouží jako 
pokladnice, z níž můžeme čerpat zprávy o politickém uspořádání seldžucké říše. Její význam v 
rámci islámského světa dokazují mnozí pozdější autoři -převážně perští a osmanští, kteří se na ni 
odvolávají. Mezi ně patří například Ebne Taqtaqí, Hendúšáh Nachdžavání, Abó'l-Qásem 
Mávardí, Hosejn Váez Astarábádí. 
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Závěr 

Úpadek abbásovského chalífátu v 1 O. století předznamenal jak zhroucení koncepce 
univerzální říše sjednocené na společných islámských principech. tak i neschopnost islámu 
začlenit se do politických institucí, jež by představovaly jednotné islámské zásady a hodnoty. 
Následující staletí byla obdobím snah a pokusů o transformaci politického systému, což vyústilo 
v definitivní rozpad chalífátu. 

Politickým a kulturním centrem islámského světa bylo v té době území Íránu a Iráku. 
Příchod seldžuckých Turků v ll. století znamenal dočasné sjednocení celé této oblasti a zároveň 
vyvolal konfrontaci dvou odlišných kultur - íránské a turecké. Tyto dvě kultury spojovalo pouze 
náboženství, ale v podstatě se jednalo o nerovnoměrnou konfrontaci vyspělé usedlé kultury s 
dlouhověkou tradicí na jedné straně s kočovnou kmenovou společností na druhé straně. 

Z předchozího výkladu vyplývá, že v seldžucké době se rozvíjely dva myšlenkové 
proudy, které se vzájemně střetávaly; nikdy však nevyústily ve vznik jednoho uceleného 
politického systému. Na jedné straně to bylo teoreticko - intelektuální hnutí reprezentované 
vezírem Nezámolmolkem a skupinou úředníků a učenců vzešlých z madras, na straně druhé stál v 
opozici k tomuto hnutí politický proud představovaný tureckou vojenskou elitou. která našla svoji 
podporu ve vládnoucí dynastii Velkých Seldžuků. 

Šlo tedy o střet teoretické íránské politické koncepce, která se zformovala již od dob 
achaimenovských vládců a prakticky se osvědčila v sásánovské říši, s tureckým pojetím moci, a 
tedy s koncepcí uplatňovanou v seldžucké říši. 

Z historického hlediska lze rozdělit islámské dějiny Íránu do dvou velkých období, kde 
mezníkem je dobytí Íránu tureckými kmeny. Íránské dynastie se marně po dvěstě let snažily do 
jisté míry obnovit tradiční íránské společenské a politické uspořádání. Hlavní rozpor mezi 
íránským a islámským pojetím vykrystalizoval ve stálé napětí mezi sunnitským chalífátem a 
šíitskými šáhy z bújovské dynastie. S příchodem Seldžuků se otevřelo řešení tohoto sporu a jejích 
hlavní zásluhou bylo opětovné sjednocení Íránu a vytvoření vezírátu v čele s Nezámolmolkem, 
který navázal na staroíránské společensko - kulturní dědictví jak prakticky ve správním aparátu 
říše, tak i teoreticky v podobě sepsání Sijásat-náme, v níž vylíčil na základě prvků íránského 
politického myšlení s přihlédnutím ke zvláštnostem tureckého kmenového zřízení model státního 
uspořádání a správy. 

Z podaného výkladu vyplývá. že i pře vysoké postavení Nezámolmolka bylo nemožné 
sjednotit dvě protikladné politické koncepce a vytvořit jednotný systém. Neustálé napětí mezi 
íránskými a tureckými vládními představiteli ohrožovalo jednotu říše a to bylo počátkem úpadku 
seldžucké říše. Nedostatek vnitřní stability oslaboval státní administrativu a znemožňoval ji v 
dostatečné míře zasahovat do moci vojenské elity a omezovat ji. Turecká vojenská elita se stavěla 
proti úsilí byrokracie kontrolovat sultanát a hájila své vlastní mocenské ambice. Postupná 
manipulace se sultanátem ze strany turecké vojenské aristokracie byla doprovázena vzrůstajícím 
zasahováním do úkonů státní administrativy. Po smrti Nezámolmolka nastalo období, v němž 
atabegové a emíři soustředili ve svých rukách takovou moc, že se vezír stal pouhou loutkou. 

Nicméně je třeba podotknout, že přestože dynastie Velkých Seldžuků vládla v Íránu 
necelá dvě staletí, zapsala se do dějin jako novátorská, neboť budovala nové mocenské instituce 
na íránských idejích. I když si seldžučtí sultáni velmi zakládali na uznání své vlády abbásovským 
chalífou a chalífátu si vážili, vytvořili k němu silnou mocenskou protiváhu a často se dostávali do 
zájmových střetů s chalífou. 

Seldžucký proces představuje vyvrcholení předchozích směrů a tradic a jejich začlenění 
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do správních struktur islámských říší v západní Asii. Od seldžuckých dob byly pro tuto oblast 
typické vojenské vlády, založené na persko-turecké politické koncepci. Jejich úspěšnost závisela 
na vyváženosti moci, která byla rozdělena mezi cizí vládnoucí vrstvu (Turci, Mongolové) a 
domácí úřednický aparát, opírající se o jednotné společensko-vzdělávací náboženské instituce. 

Seldžucká doba vyjasnila, islám nemůže zastávat funkci hlavního koordinátora v životě 
společnosti, ale že je jedním z důležitých činitelů ve vztahu k politickým institucím v západní 
Asii. Role islámu ve společnosti se tak od předseldžuckých dob výrazně změnila a tato situace 
platí v podstatě do dnešní doby. 

Studium íránské a turecké koncepce nám otevírá možnosti pochopit další politický vývoj 
v islámském světě a klíčem k tomu je právě velkolepý spis vezíra Nezámolmolka - Sijásat-náme. 
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