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Abstrakt 

 

 

 

Bakalářská práce se zaměřuje na rozmanitá etnika v oblasti Sahary, především 

pak v průběhu období zlatého věku středověkých říší. Práce také klade důraz na význam 

a vliv islámu v celé této oblasti a jeho roli v rámci klíčových etnických skupin. 

V geografickém rámci je práce zasazena do oblasti od dnešní Mauritánie až k oblasti 

jezera Čad. Sahara je zde vnímána v širším geografickém kontextu, neboť zahrnuje i 

oblasti, které jsou vnímány jako součástí Sahelu. Vzhledem rovněž k značnému 

historickému rozsahu práce, se práce zaměří i na interakci rozmanitých etnických skupin. 

Stěžejním cílem práce je však podrobná analýza intelektuálních center jako byly 

Timbuktu či Walata a současný stav bádání v oblasti rukopisů na území Mali a 

Mauritánie. Nesčetněkrát je v práci uveden vliv významných etnických skupin na 

karavanním obchodu, stejně jako jejich vzájemné vztahy a soupeření, jejichž pochopení 

je klíčové i pro současné dění v této neklidné oblasti. 

 

 

 

 

Klíčová slova: etnické skupiny, Sahara, Rukopisy, Timbuktu, Tuaregové 
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Abstract 

 

 

 

This bachelor’s thesis focuses on various ethnic groups in the region of the Sahara, 

particulary during the golden age of medieval empires. It also emphasizes the importance 

and influence of Islam in the whole region and it’s role among key ethnic groups. 

Geographically, the thesis spreads from today’s Mauritania to the region around Lake 

Chad. Sahara is viewed in a wider geographical sense, as it also includes regions 

considered to be in the Sahel. Also due to extensive historical scale of this thesis, it also 

deals with influences within concerned ethnic groups. Main goal of this thesis is in depth 

description of intellectual centers, such as Timbuktu or Walata and the current state of 

manuscript research in Mali and Mauritania. Repeatedly throughout the thesis, 

involvement of elite tribal groups into the large scale Trans-Saharan trade is also 

mentioned, as are some of their mutual alliances that are key factors in today’s 

understanding of this turbulent region. 

 

Keywords : ethnic groups, Sahara, Manuscripts, Timbuktu, Tuareg 
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Jazyková problematika a terminologie 

 

Literatura o dané problematice je v českém jazyce  nedostatečná, ta existující je 

v jistých ohledech již zastaralá. To se týká také jazykových termínů, které jsou v práci 

uvedeny. Jisté termíny se v českém jazyce nepoužívají, proto jejich přepis bude vždy 

vystaven jistým problémům, především v oblasti afrických jazyků, stejně tak ale i u 

mnoha arabských termínů. Práce vychází ze znalostí zahraniční literatury. 

Detaily týkající se tohoto tématu, které jsou napsány českými odborníky, především 

pracemi dr. Kropáčka a dr. Gombára jsou velmi útržkovité a mnoha důležitým detailům 

se nevěnují vůbec.  

Z hlediska přehlednosti významů některý stěžejních výrazů autor volí 

nejjednodušší možnost přepisu, a také se snaží zohledňovat francouzské i anglické pojetí 

termínů. Od západu na východ je stěžejní znalost hasanijské arabštiny,mandijských 

jazyků včetně jazyku soninke,  songhajských dialektů, tuarežského tamašku, a na 

východě jazyka kanuri a jazyky etnik Tubuů. Problematický je také přepis arabských 

názvů, vzhledem ke značné rozdílnosti arabských dialektů. Autor zde volí systém přepisu 

tak jak je latinkou zapsán v daných zemích (např. mauritánské hlavní město psáno 

Nouakchott, i když ve spisovné arabštině by se správně mělo vyslovit Náwákšút, místně 

vyslovováno Noakšot). V některých případech se držím  přepisu, tak jak zní v příslušném 

jazyce (např. mauritánské Tišit, v jiných případech však uchovávám doslovnou 

transkripci jak se mezinárodně uvádí např. Chinguetti). V případě písma dž, volím 

nejužívanější lokální severoafrickou výslovnost, tedy ž. Je třeba také upozornit, že i práce 

nejkvalitnějších odborníků nejsou zcela zajedno v případě užívání jednotlivých 

samohlásek v určitých slovech či výrazech. Navíc záleží jestli autor pochází z anglofonní 

či frankofonní země. Celkově má jazyková problematika poměrně značný dopad na 

kvalitu práce. 
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 Úvod 

 

 

Předkládaná bakalářská práce se snaží o co nejjasnější popis středověké kulturní 

situace v oblasti, které leží na území Sahary východně od dnešního Senegalu až po 

současný střední Čad. Tato problematika je v českém jazyce velmi málo probádaná, proto 

se tento nedostatek autor snaží v malé míře odstranit. Práce se soustředí především na 

stěžejní kulturní areály vrcholného středověku na Sahaře, především na západní část, 

charakterizovanou kulturními centry Walatou a Timbuktu a pak také na její východní 

části, především se soustředící na oblast dnešního Nigeru se starodávným kulturním 

centrem Takeddou a později městem Agadez .  

Práce je částečně historickou analýzou a je řazena chronologicky, přičemž každá 

kapitola či podkapitola si všímá jiného historického období či etnických problémů. Tato 

práce především čerpá z poměrně bohaté zahraniční literatury, a odborných 

časopiseckých publikací, včetně těch přístupných na internetu. V neposlední řadě také 

autor velkou část zmiňovaných míst osobně navštívil.  

Moderní práce v českém jazyce na toto téma neexistují, informace o této oblasti 

bývají jen velmi kusé, nebo jsou zařazeny do širších souvislostí severoafrického vývoje 

středověké historie Afriky v rámci jednotlivých teritorií či zemí. V mnoha případech taky 

panuje značná nesourodost významných jmen či výrazů, které však nejsou zdaleka ani 

dnes odbornou komunitou afrikanistů a antropologů zcela jasně vysvětlena. 

Zcela záměrně nechávám velký prostor pro vysvětlení stěžejních pojmů jako např. 

Znaga či Wangara, neboť ani v těchto klíčových tématech není zcela zřejmé jejich 

správné užívání, ale pro pochopení celkového obrazu kulturní a sociální situace je 

nezbytné. Autor této práce čerpal z  literatury především psané anglicky a francouzsky. 

Za knihy par excellence zabývající se středověkou kulturou saharsko-sahelského areálu 

autor považuje především knihu Social History of Timbuktu a také The Tuaregs, na které 

se v práci nesčetněkrát odvolávám. Rovněž velmi podstatnou částí práce je dosah a 

především kulturní význam jednotlivých etnik,konfederací kmenů či klanů, které vždy 

hrály důležitou roli ve všech částech studované oblasti, ať to byly v počátcích etnikum 

Soninke či později klany Kunta.  
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Současná bezpečnostní situace neumožňuje vykonávat erudované archeologické 

práce v určitých oblastech, jako např.v severním Mali, ale i tak moderní archeologické 

vykopávky přinášejí i  mnoho cenných poznatků, které značným způsobem mění pohled 

na vývoj a přesuny etnik ve středověku v této studované oblasti. Práce se primárně 

nesnaží o známý popis historických událostí, ale spíše o zasazení jednotlivých etnik do 

různých oblastí a jejich stěžejní vliv na kulturní vývoj na Sahaře. Autor práce má i 

k dispozici překlady primární literatury do evropských jazyků, a tak společně se 

sekundárními monografie a odbornými články se snaží o hlubší pochopení kulturní 

mozaiky této oblasti. 

Časově se práce vymezuje především na období mezi 15. až 18.stoletím, které 

byly jednak zlatým věkem v mnoha oblastech a především také od 16.století se lze opřít o 

literaturu psanou místními vzdělanci, kteří popisují místní poměry. Do té doby byl  

badatel odkázán na literaturu arabských vzdělanců, kteří však v drtivé většině nikdy tuto 

oblast nenavštívili a své informace čerpali ze starších často neznámých zdrojů. 
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Příchod islámu do západní Afriky, Ghana, Awdaghust 
 

Timbuktu, kosmopolitní středověké kulturní středisko západní Afriky par 

excellence, především však jeho sociální a etnická stratifikace v průběhu jeho dlouhé 

historie je jakýmsi ukazatelem uspořádání, které jsou typické pro celou saharskou oblast 

od údolí řeky Senegal až po Čadskou pánev. Někdy v druhé půlce jedenáctého století po 

Kr. dochází k posunům prototuarežských skupin, dále pak již pravděpodobně se nově 

konstituujících tuarežských skupin Maghšaren, které se mísí s berberskými 

konfederacemi, mimo jíné konfederací Znaga (arabsky Sanhádža) a zakládají obchodní 

překladiště na strategickém místě, které se později stává předním centrem kultury a 

vzdělanosti celé západní Afriky. Usedlé obyvatelstvo, které však již v okolí do té doby 

pobývalo, je převážně tvořeno černošskými etnickými skupinami Mandé tvořenými 

převážně etnikem Malinke a také Songhajci. 

Timbuktu, které bylo součástí říše Mali mezi lety 1325 až 1433 později spadá pod 

autoritu právě tuarežských Maghšaren až do konce 60.let 15.století, kdy je město dobyto 

songhajským panovníkem Sunni Alim. O více než 120 let později je město pod autoritou 

marockého sultána al-Mansúra, kterou začíná nová, déle než 140 let trvající dominance 

marocké autority Ruma až do roku 1737 kdy je město dobyto dominantní tuarežskou 

konfederací Kel Tadmekkat.1 Na případu Timbuktu lze částečně pochopit důvod jeho 

kosmopolitního charakteru, neboť po celou dobu jeho trvání až dodnes, bylo město 

obýváno nesmírně různorodou směsí etnik, které byly dominantní v různých čtvrtích 

města. Jiná významná kulturní střediska Sahary, mauritánská Walata, Tišit, Chinguetti, 

malijské Dženné, Dia nebo Tadmekka, nigerská Tagedda nebo později Agadez či 

bornuské Birni Ngazargamu, tato všechna města mohla rozkvétat právě díky nesmírně 

komplikovaným obchodním i sociálním vztahům, které byly zvláštní pro každý region, 

ale zároveň měly hodně společných znaků, jako např. přítomnost obchodně-vzdělanostní 

elity Wangara, která působila v celé zmiňované oblasti.  

                                                 
1 Saad E.N. (2010). Social history of Timbuktu: The Role of Muslim Scholars and 

Notables 1400-1900. Cambridge: Cambridge University Press,str.12 
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Předtím, než se v těchto oblastech etabloval islám, byla zde již řady významných 

měst, které byly předními centry obchodu a jejich obyvatelstvo bylo silně promícháno 

s autochtonním obyvatelstvem, tvořené především na území dnešní Mauritánie 

mandijskými etniky, konkrétně nejsevernějších mandijských Soninke.  Tato oblast byla 

jedním ze tří klíčových kulturních oblastí Sahary v ranném období pronikání islámu do 

západní Afriky. Nacházela se zde významná centra obchodu a kultury vlivu říše Ghana, 

Kumbi Sáleh a Awdaghust. Dále na východ na území dnešního severovýchodního Mali 

to byla Tadmekka, při řece Niger to byla songhajská centra Kukiya a Gao a dále na 

východ v dnešním Nigeru Tagedda a úplně v centrální saharské oblasti především 

kawarská oblast ve východním Nigeru a pak osídlení kolem jihovýchodních části jezera 

Čad, tradiční centrum říše Kánem, a také vznikající Katsina v dnešní severní Nigérii. 

Všechna tato ranná centra pronikání mezinárodního obchodu byla zároveň vyhlášenými 

centry kultury a vzdělanosti.  

Historicky to, co známe o ghanské říši pochází z arabských zdrojů počínaje 9. 

stoletím. Jedním z důvodu historického významu a důležitosti říše Ghana byl karavanní 

obchod se solí i zlatem. Zisky, které zemi plynuly z tohoto obchodu byly značné a 

umožnily zemi být silným státem, svrchovaný král byl s největší pravděpodobností etnika 

Soninke, ale také se u dvora pohybovali prominentní berberští obchodníci. Současný stav 

archeologických bádání předpokládá minimální externí vlivy v počátcích tohoto státu, 

které se utvářelo v dnešním prostředí jižní Mauritánie, ale zároveň jsou zde zřetelné 

prvky obchodnického vlivu z libyjsko-berberského prostředí, které sahají daleko do 

minulosti. Etnikum Soninke jako jedno z prvních v severní Africe ovládalo metalurgii a 

rozvinuté politické uskupení a také mělo s nomádskými Berbery nejdelší kontakt mezi 

černošskými etniky. Toto černošské obyvatelstvo kdysi obývalo oblasti daleko na sever 

až do dnešní adrarské oblasti a před příchodem Berberů obývalo místa, na kterých 

později vznikala důležitá centra jako Chinguetti, Tišit i Walata. Ghanský státní aparát 

včetně prominentních představitelů obchodních kruhů ovládli po berberské konfederaci 

Znaga kontrolu nad severojižním karavanním obchodem, a tak byli již v počátcích 

ovlivněni propagaci islámu a jeho dalšího pronikáním do měst.  
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Po obchodu se zlatem, solí a slonovinou bylo druhým nejdůležitějším zdrojem 

příjmu ghanských panovníků tzv.produkční daň uvalovaná na zlato, díky které se 

udržovala cena zlata tak, aby neztrácela na hodnotě ,vládci Ghany tak uváděli na trh 

menší množství zlata aby se jeho cena nesnižovala. Tento systém kontroly a obchodní 

monopoly po zániku říše Ghana později ve 13.století převzala říše Mali. Tři prominentní 

kmeny  znagské konfederace ovládaly veškerý obchod na území dnešní Mauritánie. Od 

9.století Znaga Massúfa kontrolovali cestu z marocké Sidžilmasy do Kumbi a 

Awdughustu, sloužili jako průvodce karavan a vybírali poplatky od obchodníků, později 

ovládali Taghazu (nejdůležitější zdroj soli) na dalších pět století v západní Africe. Znaga 

Lamtúna ovládali regiony Tagant a Adrar a a elitní obchodní rodiny tvořily prominentní 

část obyvatel Awdughustu. A nakonec kmeny Geddala konfederace Znaga ( Sanhádža ) 

kontrolovaly pobřežní oblasti a solné doly v Awlilu.2 Elitní obchodnicko-náboženská 

skupina obyvatel v Awdaghustu byla ovládána znagskou konfederací, ale jižní 

Awdaghust byl plně pod kontrolou obchodních kruhů, které pocházely z kmenové 

konfederace Zenáta. Nejdůležitější kulturní změnou však byl vliv marockých berberských 

Almorávidů v 11.století, kteří fakticky začali kontrolovat obchod mezi Sidžilmasou a 

Awdaghustem, tak především do té doby egalitářská neortodoxní cháridžovská Ibádíja, 

která byla dominantní formou islámu celé západní Afriky začala být nahrazována 

ortodoxní málikovskou sunnou, což mělo mít dalekosáhlé následky. V mauritánské 

oblasti měly etnické pohyby obyvatel za následek přesuny obchodní a vzdělaností elity 

z Awdaghustu do tří konstituujících se centrem islámské vzdělanosti. Na sever do 

adrarské oblasti se nacházelo přední centrum vzdělanosti Wadan, starodávné centrum 

předků rodiny Aqít, později se také vzdělanci začali přesouvat do vznikajícího 

Chinguetti.  

 

 

 

 

                                                 
2 Levtzion N. (1973). Ancient Ghana and Mali. Methuen: Methuen, str.33 
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Zároveň v rámci znagského svazu Lamtúna vzniká prestižní obchodní a 

vzdělanostní centrum Azugi, blízko dnešního Ataru. Do oblasti Tagantu se přesouvají 

vzdělanci do centra Tišit, dodnes se zde nachází knihovny s mnoha vzácnými rukopisy, 

ale především dochází k odchodu vzdělanců dále na východ do městečka Walata, tehdy 

známé jako Birú, které se později stává nejprestižnějším městem vzdělanosti celé 

Mauritánie a oblasti Hodh. Zde se elitní znagské rodiny  stávají náboženskými specialisty 

a tradenty vzdělanosti známí jako zwaya nebo marabuti. Tím že trasa Awlil-Awdaghust 

byla nahrazena bezpečnější trasou Taghaza-Birú se znagští Massúfa, kteří tuto trasu 

kontrolují, stávají na následující staletí dominantním etnikem, jehož kulturní vliv sahá až 

do nigerské Takeddy a později Agadezu. 

 

Mapa nejranějších obchodních tras  
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Význam Ibádíje na Sahaře 

 

Nejvýznamnější politické a náboženské centrum saharské Ibádíje bylo 

v alžírském Tahertu, kde vlivní ibadité ovládali severní výspy karavanního obchodu od 

Maroka až po Libyi. Vládci Tahertu vždy konzultovali s kmenovými vůdci, obchodníky i 

náboženskou elitou. Z Tahertu se také rozdělovaly dvě odnože saharského karavanního 

obchodu, kdy ta západní do říše Ghany šla přes Sidžilmasu, a východní přes alžírskou 

Warglu do malijského Gaa. Jejich obchodní elita se usadila v libyjské Zawille, malijské 

Tadmekce i mauritánském Awdaghustu. Ibadité působili jako prominentní vrstva 

obchodníků v 8. a 9. století a především obchodovali s jižními oblasti ze své základny 

v Tahertu a zasloužili se také o rozvoj islámu i arabsky psané literatury ve vnitrozemí 

Afriky. Později se přesunuli více na východ do libyjského Ghadamesu a zůstali 

významnou silou až do arabských námezdních sil Banú Hilál v 11.století. O století 

později Banú Sulajm, které významně modifikovaly politické, náboženské i ekonomické 

uspořádání v celé oblasti Maghrebu i ostatních území  saharské oblasti. Tadmekka, 

navštěvovaná ibaditskými obchodníky, od  9.století důležité obchodní středisko jižní 

Sahary, bylo již přinejmenším od 11.století ovlivňováno islámem a díky svým kontaktům 

s Tahertem a Warglou zde byl silný vliv ibádíje.  

Almorávidé svou podporou ortodoxního islámu v Ghaně, se snažili omezit vliv 

Ibádíje a mysticismu Tadmekky. Od 13.století ze severoalžírského Tlemcenu, který 

převzal místo Tahertu jako obchodního centra severní Sahary, působila obchodní rodina 

Maqqarí, z nichž dva žili ve Walatě. Ibadité v Zawille ovládali obchod s otroky s říší 

Kánem. Libyjský Fezzán spadal pod autoritu tahertských prominentních obchodniků, 

kteří působili ve starobylém garamantském městě Džarma, zatímco v jihovýchodní Libyi 

se ibadité usadili v důležitém obchodním středisku Zawila,která proslula i jako centrum 

vzdělanostni prominentních představitelů Ibádíje. Roku 918 v Zawile vznikla ibaditská 

hawarská dynastie Banú Chattáb , která byla posledním dominantním útočiště ibaditů na 

dalších dvě stě let , přičemž centrem zájmu byl karavanní obchod, který byl ovládan 

elitními ibaditskými obchodníky dlouho po zániku těchto dynastií.  
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Prominentní obchodníci ibaditského směru ze Zawilly i obchodní třída z Kánemu 

přivedla a konvertovala elitní vrstvy společnosti k ibaditskému směru, ale  přibližně od 

11.století zde ze západu učenci pronásledování almorávidským hnutím přinesli ortodoxní 

málikovský výklad koránu. Minimálně od 9.století jihovýchodním směrem měla 

rozhodující vliv cháridžovská ibadiová dotrína, z regionu kolem Awžily se začaly 

přesouvat směrem na jih proto-tuarežská a tuarežská uskupení, v okolí se také 

vyskytovali Huwwára,všechny tyto elementy postupovaly na jih spolu se západními 

Znaga Massúfa.  

Tadmakkat bylo důležité centrum s multietnickým složením obyvatelstva, leželo 

na starodávných trasách povozů, mělo silné napojení na Ibádiju v libyjské oblasti Džabal 

Nafúsa, s Warglou v Alžírsku a s Gaem, přes Zawillu zde byl poměrně znatelný vliv 

prominentních učenců i obchodníků z Egypta a irácké Basry a Kúfy. Navíc některé 

tradice cháridžovců byly poměrně shodné s tuarežskými, např. vysoký status žen a stejně 

jako prominentní tuarežská literární a náboženská elita ineslemen, měli ibadité recitátory 

koránu a tlumočníky do ostatních jazyků. V Kumbi Sáleh rovněž působili významní 

náboženští specialisté právě ibaditského ritu.3 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Kane O. (2016). Beyond Timbuktu: An Intellectual History of Muslim West Africa. 

Cambridge,Massachusetts: Harvard University Press, str. 66 

 
 



 15 

Moderní pohled na počátky říše Songhaj 

 

Nové archeologické práce probíhaly po roce 2000 jak ve starém Gau u řeky 

Niger, tak v oblasti Gao Saney sedm kilometrů na východ, kde bylo nalezeno obrovské 

množství keramiky i korálků a některé pozůstatky staveb ze sušených cihel pocházejí 

z období od 8. do 10. st.po Kr. a řadí se tak mezi nejstarší v celé západní Africe. Právě 

v Gao Saney je vidět velký vliv kulturního areálu severní  Afriky. Některé kamenné části 

budovy ve starém Gau byly s největší pravděpodobností dopraveny lodní cestou ze 140 

km vzdáleného starého hlavního songhajského města Kukiya. Ve světle nových nálezů se 

zdá pravděpodobná hypotéza,  že původní obyvatelé  Kukiye a Gao Saney se rozhodli 

v 10. století  o stavbu nové rezidence ve starém Gau , také z důvodu užšího kontaktu 

s prestižními severoafrickými obchodníky. 4 První arabské nápisy se datují do  11.století 

v Gao Saney. Je velmi pravděpodobné že nová vládnoucí znagská elita etablovaná v Gau 

donutila o návrat zpět na jih staré animistické songhajské  rody zpátky do Kukiye, po 

dominanci říše Mali v oblasti Gaa od 13.století a dál, kde se arabské nápisy nacházely již 

od 13.století , později se songhajská obchodnicko-politická elita navrátila do Gaa až 

s příchodem Sunni Alího.  

Od 13.století, kdy je zde doloženo užití arabského písma, zde dochází k silnému 

obchodnímu i kulturnímu expanzionismu do oblasti Borgu,Yorubalandu i Hausalandu 

obchodními komunitami Wangara, které ale v těchto oblastech absorbovaly i jiné 

autochtonní etnické skupiny. Velmi pravděpodobně však zde docházelo k promíchávání 

starých songhajsky mluvících elitních obchodnických rodin s později příchozími 

Wangara komunitami přicházející ze západu a severozápadu. Kukiya byla významným 

obchodním centrem mezi severní Afrikou na severu a pralesními oblastmi na jihu 

Nigérie. Přes Kukiyu také procházely hroší slonovina do severní Afriky.  

 

 

                                                 
4 Farias P.F (2013). Bentiya (Kukyia): a Songhay-Mande meeting point, and a missing 

link in the archeology of the West Africa diasporas of traders, warriors, praise-singers, 

and clerics, Afrique (on-line),2013. URL : http://afriques.revues.org/1174,str. 38 

 

 

 

http://afriques.revues.org/1174,str
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Pravděpodobně však muslimská komunita nebyla příliš ve městě rozsáhlá, neboť 

mělo město jen omezené elitní představitele muslimských věřících a obchodníků, a to 

úřad wazíra, jehož titul vyplýval z funkce mediátora mezi místní muslimskou komunitou 

a lokální elitní aristokracií a vládcem. Chyběla zde důležitá a vlivná osoba qádího (v 

severnějších oblastech však byl zastoupen), zde zastupovaná chatíbem, který svou funkcí 

městu legitimizoval moc panovníka. Arabské písmo se zde šířilo elitními představiteli 

vzdělanosti z Gaa, kteří zde měli silný vliv na obchodnicko-vzdělanostní elitu Wangara, 

která původně mluvila mandijskými dialekty, ale když už ve 14.století bylo Gao pod 

vlivem říše Mali, tak zde v Kukiye wangarská elita používala jako dorozumívací jazyk 

songhajštinu. 

Songhajsky mluvící dálkoví obchodníci vyměňovali koně za otroky, koně zde byli 

kříženi,  aby se lépe adaptovali na místní podmínky a diky tomu zde byla vynikající 

vojenská elitní  jízda. Některé důkazy také naznačují obchodní cesty, které vedou na 

západ ne po řece Niger, jako byly obvyklé trasy na sever  přes Gao. Na jih se tato elitní 

obchodnicko-válečnická komunita dostalo do Borgu, kde měla monopol na obchod, jejich 

potomci  mluví dodnes jihosonghajským dialektem Dendi. Později tyto komunity, které 

přicházely především z Kukiye se adaptovaly na jazyk Hausa. Vládci z Gaa měli také 

monopol na obchod se solí, kterou exportovali dále na jih. Již v desátém století byli 

vládcové Gaa muslimové, což značí o velmi silném etablování islámu přinejmenším na 

aristokratické úrovni. Zdá se že kočovné elementy Znaga Massúfa se dostaly až do Gao 

Sané, aby tak mimo jiné mohli lépe kontrolovat obchod mezi Warglou a Gaem a 

andaluskou oblastí. Už v desátém století se komunita rozrostla do velkých rozměrů a Gao 

se stalo centrem songhajského království s dominancí na všechny světové strany. 

Důvodem strategického umístění na průsečících byl především obchod se zlatým 

prachem ze staré Ghany. Sorko , specialisté na řiční lov hrochů, se zaměřovali na dálkový 

obchod po vodě, Hi-Koy byl vrchní velitel loďstva, které na velké vzdálenosti 

dopravovali potraviny i pěší armádě. Sorko je songhajsky mluvící skupina, která má 

monopolizovaný ochod na Nigeru, která loví hrochy i ryby a jsou dominantní skupinou 

středního toku Nigeru. Před expanzí songhajského státu se zdá, že songhajština byla 

jakousi lingua franca kolem břehů Nigeru dále do severních oblastí na jižním toku.  
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Postupnou expanzí, při které si své kanoe Sorko skupina nosila na koních, se 

rozšířili kolem Kukiye dále na sever, kde se tato aristokratická skupina stala postupně 

nadřazenou etniku Sorko žijících na řece. Postup sorkské aristokracie a elitních 

obchodníků byl především zapříčiněn příchodem arabsko-berberských skupin 

obchodníků ze severu, pro které byly oblasti na sever od Kukyiye strategičtěji umístěné, 

začali se tedy usazovat na levém břehu Nigeru v oblasti později známá jako Gao. 

Geseru[sg.gesere] soninksky mluvící tradenti historie, kteří se často  při svých cestách 

přidružovali k válečnickým elitním klanům, aby jim sloužili, se později stali v říši 

Songhaj důležitou funkcí v aristokratické a administrativní struktuře. Je velmi 

pravděpodobné,  že mandijská aristokracie Sii si je do Kukiye i Gaa přivedla sebou.V 

historický spisech jako např. Tarích al-Fattaš jsou uváděni jako tradenti historie a 

předešlých významných událostí zvelebující současné i minulé  panovníky. Askiya 

Muhammad, po otci etnika Soninke,  je nejspíš prvním songhajským  Askiyou, který si 

k sobě gesere přisvojil. 
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Znaga 

 

V 11.století již byl islám poměrně pevně etablován u prominentní vládnoucí elity 

v Kumbi Saleh, v Takruru, i více na východě v songhajské říši, která své město přesunulo 

více na sever z Kukiye do Gaa, stejně jako říše Kánem přijala islám kolem roku 1085 

Na rozdíl od severních oblastí se islám Saharou šířil dálkovým obchodem spíše než 

vojenskými expedicemi.5 Jihozápadní Mauritánie až do konce 11. století byla pod vládou 

Takruru, východ pod správou mandijské řiše Mali. Stále v odlehlých oblastech Tišitu, 

Walaty a Wadanu se mluvilo soninkským dialektem azayr. Aristokratické skupiny 

válečníků zvaných arab nebo hassan jako potomci maaqilských kmenů z Jemenu 

přicházeli z údolí Draa v Maroku směrem na jih již minimálně od 13.století. Sami 

Maročané se těchto odbojných kmenů chtěli zbavit, a navíc si tato aristokracie začínala 

vybudovávat klientský vazalský systém i v oázách na východ jako např. Tuwatu. 

Příchod Banú Hassan měl dalekosáhlé důsledky, změnil sociální a kmenové 

uspořádání s vazalským systémem a především rozšiřoval hassanijský dialekt arabštiny 

jako lingua franca od Wádí Draa až po řeku Senegal a od pobřeží až po Timbuktu. 

Prominentní zwaya skupiny Znaga kteří byli poraženi, ale neplatili Arabům poplatky a 

tvořili náboženskou i vzdělávací elitu ve společnosti, také např. organizovali výkopy 

studen i řídili karavanní obchod. Pod těmito svrchovanými kastami se nacházeli bílí 

poplatníci lahma a harratín - potomci černošského autochtonního obyvatelstva nebo 

tohoto obyvatelstva smíšeného z příchozích inferiorních skupin, kteří tak tvořili velké 

množství  otroků a jejich potomků. Na nejnižším stupni byli grioti igawen, imragen 

rybáři na atlantském pobřeží a nimádí lovci v oblasti Hodhu. Otroci zvaní abíd byli již od 

počátku právě využívání Aghlabovskou dynastií, kde sloužili na dvoře jako elitní 

personální garda a tím, že se přímo zodpovídali pouze nejvyššímu panovníkovi, záhy 

začal narůstat jejich vliv na moc na dvorech. Ideálem elity Zwaya byl návrat islámu 

k jeho kořenům, tak jak byl tvořen kolem lidí proroka. 

                                                 
5 Lydon G., Kratli G. (2011). The Trans-Saharan Book Trade. Leiden: Brill,str. 16 
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 Azugi, významné město mauritánské centrální oblasti Džabal Lamtúna, bylo 

centrem stejně jako celá oblast Adraru kolem dnešního města  Ataru, kde  působilo 

množství učenců především z řad elitních představitelů  konfederace Tažakant, která 

hrála primární roli v obchodu a vzdělanosti i mnohem později. Vysoká míra vzdělaných 

žen z konfederace Tažakant i západních Znaga Massúfa v Tišitu je dodnes dokladem 

rozsahu a hloubky neformálního mauritánského vzdělávacího systému.6 

Termín Znaga se dnes však také užívá pro označení jazyka, kterým mluví několik 

set berberských obyvatel jihozápadní Mauritánie, také někdy značí pejorativní vazalské 

klany Lahma, ale také se tak označují válečné klany konfederace Idaw Iš, které jsou dnes 

především na území západní Sahary. 

Od 13.století, kdy do Mauritánie začaly přicházet arabská etnika pod souhrnným 

názvem Hassaniya, a začala tak přebírat roli válečnických klanů, které tak z původních 

Znaga utvořili Zawaya kmeny. Přesto si ale tyto klany místo duchovního rozhledu 

zachovaly i jistý polovojenský řad a vytvářely tak cestu pro budoucí kastovní systém 

vazalů a elitní aristokracie, která je měla chránit, což je patrné na význanu slova qádí, 

které klasicky značí náboženského specialistu na právo, ale na Sahaře má často qádí i 

vojenské funkce. 

Postupem času soupeřící znaga aristokratické válečné klany se stávaly od 

16.století důležitými zwaya skupinami,  které prosluly v centrech jako Tišit, Walata či 

Wadan svou učeností. Vazalské kmeny které se starají o chov dobytka jsou v Mauritánii 

nazývány arabsky znaga, a uznagan v berberštině jazyku Znaga, který dodnes jako 

poslední přežívá v jihozápadní Mauritánii. Na původní rybářské Imraguen, hassanijsky ( 

v berberském Znaga je to umragan) si nárokovaly vazalské právo a výběr poplatků 

marabutský elitní kmen Tendgha a později také Ulad Bu Sba, přišlý z jihomarocké 

oblasti. Od 13.století se berberské saharské skupiny hovořící jazykem Znaga 

(arabizovány jako Sanhadža) emigrovaly do města Birú, kde dosavadní mandijská většina 

začala podléhat silným kulturním i jazykovým berberským vlivům. Berberské slova se 

tak začala promíchávat s jazykem Mandé, kterým se hovořilo v mnoha saharských 

oázách.  

                                                 
6 Editor Willis J.R. (2006). Studies In West African Islamic History.vol.1. London: 

Routledge, str.153 
 



 20 

Tento jazyk Azayr se stal odlišným od jazyka Mandé, kterým se hovořilo 

v okolních sahelských oblastech. Birú je množné číslo mandijského slova Bire, což značí 

střechu z křoví podepřené dřevěnými klacky, značící tržiště. V jazyce malinké Wala 

znamená místo ve stínu, berberské Iwalatan je toho překlad a Walata je arabská verze.7 

Birú bylo na ideálním místě na cestě do soninkského státu Ghana, který 

prosperoval mezi lety 600 až 1250 a byl blízko ghanského hlavního města. Prominentní 

znagští Massúfa obchodníci se zaručovali za bezpečnost, a tím že prováděli karavany 

kontrolovali východní trasy, které se soustředily na sůl z nově otevřené Taghazy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Cleaveland T. (2001). Becoming Walata: A History of Saharan Social Formation and 

Transformation. London: Heinemann, str.46 

 

 
 



 21 

 

Wangara 

 

Od 11.století znagští Berbeři sídlící mezi oblastí údolí Draa a řekou Niger ztratili 

kontrolu nad karavanním obchodem z důvodu tlaku jižních černošských etnik a ze severu 

byli ohrožováni etniky  Zenáta. Během období říše Mali, která dokázala konsolidovat 

mnoha etnik, bylo poprvé možné mluvit o bezpečném průchodu a využití obchodních 

stezek od zlatonosných regionů na jih od Mali až po Středozemní moře. Dyula, 

mandijský výraz etnik soninkského původu, byli vysoce specializovanou obchodní a 

vzdělanostní elitou. Dyula se považují za potomky elitních obchodnických klanů 

Soninke, kteří byli v ghanské říši v kontaktu s islámským severem. V době kdy Timbuktu 

jestě bylo nevýznamné osídlení etnik znaga Massúfa a rozličných prototuaržských 

skupin, se zde postupně ze západu z mauritánské Walaty začíná stěhovat obchodní a 

vzdělanostní elita. Přestože vzdělanostní elita pocházela přinejmenším zpočátku 

především z černošských etnik Soninke a právě Wangara, ve čtvrti Sankoré se usazovali 

příchozí Tuaregové, prominentní členové znagských konfederací a později i element  

Berabiš. Mandinkové z regionu Kangaba byli prostředníky v obchodu se zlatem které 

proudily z jižních oblastí Wangara na území dnešní Guineje. A právě díky této obchodní 

elitě si mohli budoucí panovníci říše Mali zajistit monopol nad obchodem se zlatem 

v těchto oblastech, které byly na jih od jádra říše Mali. Etnika Fulbovů i Mandinků, kteří 

obývali oblasti kolem  řeky Senegal, byli věrni svým animistickým představám a 

nehlásili k islámu, posouvali na sever muslimské obchodníky z Futa Toro , kteří se hlásili 

k prominentním soninkským obchodním klanům.  

 Poté co jako regionální síla se v 13.století etablovala malijská říše se tyto 

obchodnicko - vzdělanostní komunity roztříštily do mnoha oblastí a stávali se často 

náboženskými specialisty a vzdělanci, především v oblasti Massina ve městech Dia (také 

známá jako Diakha nebo Zagha v arabštině). Dia a nedaleká Kabura prosluly jako 

centrum wangarských učenců a náboženských specialistů odkud postupovali dále mimo 

jiné také do Timbuktu. Postupně se jako prominentní složka obyvatel asimilovali do 

malijské kultury a začali mluvit dialektem Malinké , ve kterém toto označení znamená 

obchodník Dyula. Někteří z nich se také začali usazovat v Dženné, výrazná většina měla 

soninkská jména.  
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Muhammad Baghayogho i šajch Ahmad Baba, dva nejvýznačnější učenci zlaté 

doby Timbuktu byli oba Wangara z Dženné, s významným podílem i ostatních etnik 

v genealogii v pozdějších dobách. Obchodníci Wangara také prosluli zavedením 

obchodních cest na sever od Akanského lesa v dnešní Ghaně se zlatem. Wangara 

vytvořili jednu z prvních obchodních větví celé severozápadní Afriky. Kromě rozsáhlých 

teritorií kde působili, tak i příležitostně absolvovali celou trasu, kde působili i na trzích 

v severoafrických městech, zlato ve formě prachu ukrývali v kostech zašitých v oblečení. 

Wangara tvořili jakousi obchodní korporaci s působištěm především v sahelských 

oblastech mezi horním Senegalem a  středním Nigerem a často se mísili s usedlým 

obyvatelstvem.8 

Obchodní třída Wangara postupovala během svých výprav na jih kontinentu po 

zaběhlých cestách a snažili se o konverzi prominentních a nábožensky významných členů 

místních kmenů a klanů, které tak byly první vlnou při islamizaci jižních regionů již od 

13.století. Obchodníci Wangara čekali na dopravu soli přes překladiště v Timbuktu 

z Taghazy a později Taodenitu  do Dženné výměnou za zlato které tam přepravovali. 

Největší středověký cestovatel světového významu Ibn Battúta se zmiňuje o 

skupině černých obchodníků deset dní cesty na jih od Walaty zvaných Wandžarata. 

V různých oblastech celé západní Afriky je velmi nápadná podobnost postupu těchto 

obchodnických elit kdy vzdělanostní vrstvu v těchto ranných centrech tvořili usedlí 

Tuaregové či elitní složky prototuarežských komunit následováni obchodníky Wangara 

během nadvlády Mali, později Songhajci a ještě později Fulbové z oblasti Massiny.9  

                                                 
8 Lydon G. (2009). On Trans-Saharan Trails. Cambridge: Cambridge University 

Press,str. 64 

 

 
 
9 Saad E.N. (2010). Social history of Timbuktu: The Role of Muslim Scholars and 

Notables 1400-1900. Cambridge: Cambridge University Press, str.25 
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V oblasti Senegambie je tato obchodně-vzdělanostní elita známá pod pojmem 

Džakhanke. Ústní tradice tradentů historie a náboženských specialistů této oblasti se 

shoduje na tom, že jejich předkové pocházejí z řad elity Soninke z Ghany.  

Tradičně se tato vzdělanostní elita stala samostatnou kastou. Mužem,  který tuto 

náboženskou elitu přetvořil do této prominentní elitní kasty tradičně považován 

významný učenec al Hažž Salim Suware, který žil někdy mezi 13.a 15.stoletím. Je rovněž 

centrální figurou etnik Wangara v Pobřeží slonoviny a v Ghaně a u Fulbů ve Futa 

Džallon v Guineji. Působil převážně kolem řeky Senegal na pomezí Mauritánie, Mali a 

Senegalu, kde byla centra vzdělanosti. Imám přední mešity Džingerebir v Timbuktu, 

která nejvýznamnější mešitou ve městě v 15.stol.byl z oblasti Tuwatu, kde stejně jako 

v Ghadamesu tvořily komunity Wangara i prominentní klany tuarežských  Kel es Suq 

elitní vrstvy obchodníků. 
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Příchod islámu do centrálních a východních oblastí západní Afriky 

 

Východní časti Sahary, především dominantní říše Kánem byla v podstatě 

založena na monopolním obchodu a odchytu s otroky na rozdíl od např. Ghanské říše, 

kde hlavním raison d etre byl obchod se zlatem.10 V Kánemu se za otroky platilo koňmi, 

kteří byli využíváni právě k odchytu otroků. Jedním z nejstarších arabských pojmenování 

etnik žijící na Sahaře je Zaghawa, jejichž potomci žijí v oblasti mezi Wadajem a 

súdánských Darfúrem a jsou součástí širšího etnika Tubu. Říše Kánem zpočátku snad 

znamenala anem, tedy jih v jazycích kanuri i tedaga. V 9. století Zaghawa z Kánemu stále 

žili jako pouštní nomádi. Nomádi podobně jako v jiných oblastech,  zde měli vojenskou 

převahu nad usedlým obyvatelstvem díky kavalerii a velmi dobře adaptovaným koním, 

kteří byli za tímto účelem šlechtěni.  

Zdá se, že islám se v Kánemu přijal i mezi většinové obyvatelstvo na rozdíl od 

ostatních oblastí Sahary, kde byli muslimové jen elitní vládnoucí garnitura. Mai Hummay 

nové vládnoucí dynastie Sejfuwa byl jedním z prvních členů vládnoucí aristokraci, který 

v druhé půlce 11.století přijal islám. Islám zde již měl značný vliv předtím především 

díky snahám cháridžovské Ibádíje. Ve 12.století již mnoho privilegovaných učenců 

z Kánemu mělo své následovníky po celé Sahaře i Maghrebu. Není však zcela zřejmé, 

jakého původu bylo nově nastupující dynastie, která převzala otěže moci po staré dynastii 

etnik Zaghawa. Hummay, který byl zrovna u moci vládl v době kde daleko na západě 

Almorávidé oslabovali říši Ghana a v okolí Gaa rovněž docházelo k významných 

dynastickým i náboženským změnám. Islám byl již etablován v kawarské oblasti, jeden 

z guvernérů Džebel Nafúsa v 9. stoleti mluvil kanurijsky.  

Poslední panovnik předislámské doby dynastie Zaghawa  Arku, který vládl kolem 

poloviny 11.století založil několik otrokářských kolonii, mimo jiné i v nigerském Dirkou 

a Seggedim. Faktem ovšem také zůstává, že až za doby vládce Dunama Dibalami ve 

13.století došlo ke zničení posvátného předmětu mune, který se vázal na starý 

animistický kult. 

                                                 
10 Editors Fage J.D., Oliver R. (Ed.) (2008). The Cambridge History of Africa.,vol.2. 

Cambridge: Cambridge University Press, str.639 
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 K nesmírně důležitým etnickým přesunům rovněž docházelo směrem na jih 

z oblasti libyjské oázy Awžila, kde především po 12.století mimo jiné i tlakem arabských 

nomádských uskupení Banú Hilál a Sulajm dochází k přesunům prototuarežských i nově 

se konstituujících konfederací Kel Owey i Kel Geres, které později sehrály prestižní roli 

v celé tuarežské oblasti.11 Nedaleká libyjská Zawila byla předním centrem obchodu 

s otroky s říší Kánem na jihu a centrem Ibádíje, která se dále šířila na jih. 

Minimálně od poloviny 8.století byla libyjská Zawila přední centrum Ibaditů, díky 

kontrole nad touto výspou byli kontrolovali veškerý obchod mezi Středozemním mořem 

a oblasti kolem jezera Čad. Od 10. do 12. stoleti byla Zawila pod nadvládou ibaditských 

Banú Chattáb. Zawila byla vždy obchodně napojena na jižní  Kawar a Kánem. Kawar byl 

vždy křižovatkou kultur, kde se střetávali obchodníci a usedlíci se severní Afriky 

s obchodníky z říše Kánem a zároveň ze západu Tuaregové směnili své zboží  

s východními Teda. Produkce i vlastní obchodování se solí bylo vždy v rukou kanurijců a 

obchod s datlemi v rukou Teda. Největší oáza Bilma musela být založena někdy před 

10.stoletím, Dirkou někdy asi o 200 let později. V Bilmě se také narodil přední básník a 

vzdělanec Abú Isháq Ibrahím al Kánemí, který působil na přelomu 12. a 13.století.  

Zdá se však, že kawarská oblast nikdy nevytvořila vzdělanostní vrstvu, která je 

typická pro ostatní oblasti západní Afriky, především z důvodu malého počtu obyvatel.  

Dirkou bylo důležitým obchodním centrem Tuaregů, a mělo větší vliv, než má dnes, 

zároveň bylo po celou dobu také důležitým politickým centrem Kawaru, pro Teda 

hlavním městem Kawaru a pro Kanurijce elitní výspou v období součástí Kánem 

bornuské říše. Tyto obchodní a náboženské kanurijské elity město nazývali Dirqi. 

Náboženským centrem však bylo Šemidur na jih od Dirkou a také částečně Faši daleko 

na jihozápad od centrálních kawarských oblastí. Faši, stejně jako na severozápadě 

směrem k alžírsko-libyjské hranici Džado bylo především obýváno Kanurijci.  

                                                 
11 Bernus E. (2000). Touaregs nigériens: Unité culturelle et diversité régionale d’un 

people pasteur. Paris: ORSTOM, str.59 
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Přestože tyto dvě výspy stály stranou přímého karavanního obchodu, byly 

vzájemně propojeny přímou obchodní cestou. V náboženském středisku Segeddin na půli 

cesty mezi Bilmou a Džadem byla již miminálně od 12.století mešita.12  

Někdy po roce 1000 přichází do oblasti prototuarežské skupiny Igdalen a 

Iberkoreen, v 11.století to jsou Sandal, jejichž součástí jsou i Itesen. Později mezi 12. a 

14. stoletím to jsou Kel Geres, následováni Kel Ferwan a Kel Owi, přičemž poslední Kel 

Owi vytlačili na jih především Itesen a Kel Geres až do Nigérie. Především díky 

nesmírně strategickému postavení kawarské oblasti i na ni napojené říše Kánem se tyto 

oblasti staly již ve 13.století nejsilnějším politickým útvarem centrálního Súdánu. Kánem 

zůstaval cháridžovský až do konverze maie Hummaye v 11.stoleti k málikovskému ritu 

což mělo nesmírný dopad na bilaterální vztahy s ibáditskou Zawilou, později se 

především projevené obchodními restrikcemi na obou stranách.  

 

Karavanní trasy Tuaregů v centrální Sahaře 

 

                           
 

                                                 
12 Bernus E. (2000). Touaregs nigériens: Unité culturelle et diversité régionale d’un 

people pasteur. Paris: ORSTOM, str.177 
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Kosmopolitní centra obchodu a vzdělanosti na Sahaře po 14.století 

 

Známé počátky islámské vzdělanosti se k váží k městům Dia a Kabura v oblasti 

malijské Massiny, do města Dia (arabsky Zagha) údajně nesměli vstoupit ani králové říše 

Mali, neboť tam nesahala jejich autorita. Do těchto měst přicházeli ranní soninkští 

vzdělanci, kteří jednak přicházeli z upadajících dosavadních center obchodu a vzdělanosti 

jako bylo Awdaghust a Kumbi a z jižních oblastí to bylo ranné centrem obchodu 

s pralesními oblastmi prastaré město Dženné, později proslulé jako centrum vzdělanosti a 

medicíny. Tyto jižní a západní vlivy daly Die i Kabuře nesmírný kosmopolitní ráz, který 

doprovázel prostředí i v pozdějších centrem jako Timbuktu nebo Agadez. Vysoce 

diversifikované etnické společenství svými komunitami z řad Tuaregů, Berberů, Soninke, 

Songhajců, Arabů, etnika Malinke, a v neposlední řadě etnika Fulbů, kteří zasáhli do 

historie celé oblasti ze Senegalu až po jezero Čad. První prototuarežské skupiny, nebo 

etnicky smíšení tuarežští Maghšaren a Znaga Massúfa prováděli obchod se solí v oblasti 

budoucího Timbuktu pomocí vazalských Bella, kteří pravděpodobně pocházeli 

z autochtonního obyvatelstva.13  

V počátcích měly zásadní vliv na utváření kosmopolitních vzdělanců ve 

vznikajícím Timbuktu časté přesuny elitních složek obyvatel ze starého mandijsko-

soninkského centra Walata (po mnoho staletí známé pod mandijským názvem Birú) a 

ranného centra tuarežské vzdělanosti Tadmekky. Kromě západního vlivu soninkských 

vzdělanců z Walaty a východních vlivů mystiků a vzdělanostní kasty Ineslemen 

z Tadmekky, přicházeli do Timbuktu prominentní představitelé znagských Massúfa ze 

severu přes Walatu, wangarské obchodnicko-vzdělanostní třídy z jižních oblastí kolem 

centra Dženné a v neposlední řadě songhajské elitní rodiny ze starých center při řece 

Niger z Kukyie a Gaa, a také konstituující se fulbská etnika z malijské oblasti Massina. 

Zároveň dochází k oslabování ibádíjského ritu a nástupu malikovské doktríny hlásané 

příchodem Almorávidů, kteří v 11.století zásadně změnili náboženskou i demografickou 

mapu oblastí, do té doby pod zásadním vlivem soninkských klanů říše Ghana.  

                                                 
13 Saad E.N. (2010). Social history of Timbuktu: The Role of Muslim Scholars and 

Notables 1400-1900. Cambridge: Cambridge University Press, str.28 
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Wangarští obchodníci zásadním způsobem ovlivňovali mezinárodní obchod i 

kosmopolitní ráz náboženské učenosti v regionech dnešního Burkina Faso či Pobřeží 

slonoviny nebo nigerijského Hausalandu. S nástupem Timbuktu jako předního centra 

vzdělanosti se na východě zásadně oslaboval význam Gaa, které samo neustále soupeřilo 

o postavení náboženského i obchodního hegemona se starým centrem vzdělanosti 

Tageddou v Nigeru. Prominentní tuarežští vzdělanci se přesouvali z náboženského centra 

Tadmekky do Timbuktu a spolu se západními Soninke z Walaty byli mezi prvními učenci 

i elitními obchodníky v Timbuktu a blízkém okolí.14 

Neustálé přesuny vzdělanců mezi všemi těmito centry byly typickým rysem 

kosmopolitního rázu kulturního vývoje západní Afriky po 14.století. Muhamma Muaddab 

al Kabúrí z etnika Soninke pocházel z Kabury a jeho autorita se vztahovala na komunitu 

v Timbuktu, která pocházela z tohoto etnika. Al Kabúrí je nejvýznamnějším 

představitelem ranné islámské vzdělanosti v západní Africe přelomu 14.a 15.století od 

kterého všichni prominentní a významní učenci celé saharské oblasti odvozovali svůj vliv 

přes učitele, kteří studovali u něj nebo jeho žáků. Na komunitu Tuaregů a Berberů 

v Timbuktu se soustředil neméně důležitá postava berberského učence z Walaty Al Qádí 

al Hážže, který velmi záhy navázal velmi blízké kontakty s prominentní rodinou potomků 

Anda ag Muhammada al Kabíra, jehož tuarežští vzdělanci působili mezi elitou 

v Tadmekce. Al Qádí al Hážž je zároveň spojován s prestižní vzdělávací institucí Alfa 

Gungu, jejíž škola měla dosah v rozsáhlých oblastech západní i centrální Sahary. Jeho 

učenci i potomci učili v prestižních centrech Birú i Tageddě. Třetím qádím byl vzdělanec 

Kátib Músá, který pocházel z mandijské komunity, která v Timbuktu spadala pod jeho 

autoritu. Předtím krátce studoval v marockém Fezu a v Timbuktu později působil i jako 

imám hlavní mešity.15 

 

 

 

 

                                                 
14 Saad E.N. (2010). Social history of Timbuktu: The Role of Muslim Scholars and 

Notables 1400-1900. Cambridge: Cambridge University Press, str.29 
 
15 Saad E.N. (2010). Social history of Timbuktu: The Role of Muslim Scholars and 

Notables 1400-1900. Cambridge: Cambridge University Press, str.39 
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Vliv marockých berberských učenců byl přinejmenším v ranných počátcích 

značný. Známý malijský panovník Mansa Músá osobně poslal místní elitní náboženské 

specialisty ke studium do marockého Fezu. První qádí v Znaga Lamtúnském středisku 

Azugi byl jihomarocký učenec al Murádí al Hadrámí, který do oblasti mauritánského 

Adraru přišel již v 11.století. Je velmi pravděpodobné, že předkové nejznámější učenecké 

rodiny Znaga Massúfa rodinného klanu Aqít původně pocházeli z širší rodiny klanů, 

které do Walaty přišly z oblasti Wadanu a částečně taky Tišitu. Část klanu se také 

částečně promísily s prominentními fulbskými učenci v malijské oblasti Massina, ale 

brzy se opět vrátili do Birú (Walaty).  

Do té doby silně mandijsko-soninkské Birú, které bylo později součástí malijské 

říše, si uchovalo svou nezávislost nad expanzí songhajského impéria, což lákalo elitní 

učence z Timbuktu, kteří vládě v Gau a Timbuktu nevěřili. Ve 13.století dva synové elitní 

obchodní rodiny Maqqarí původně z alžírského Tlemcenu řídili karavanní obchod mezi 

severoalžírským Tlemcenem a jihomauritánským Birú.16 Roku 1352 město navštívil 

cestovatel Ibn Battúta, který užíval berberského jména města Iwalatan a uvedl, že většina 

obyvatel jsou Znaga Massúfa . Významní členové znagské aristokracie také působili jako 

vyslanci malijského panovníka v severních saharských oblastech a zároveň řídili veškerý 

karavanní obchod přes tyto rozsáhlé oblasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Cleaveland T. (2001). Becoming Walata: A History of Saharan Social Formation and 

Transformation. London: Heinemann, str.51 
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Východní oblasti západní Afriky 

 

V centrálních a východních částech západní Afriky byla situace daná přesuny 

prototuarežských uskupení neustále na jih a také západovýchodní přesuny východních 

Znaga Massúfa, které se zanedlouho začínají konstituovat v tuarežské Innusufen. 

Všechny tyto skupiny narážejí částečně na autochtonní obyvatelstvo, ale nezřídka také na 

velmi kosmopolitní složení obyvatel čítající africké i berberské komunity Songhajců i 

etnik Teda a Daza. Jedním z důvodu napadení Tadmekky 1083 Ghanou byla narůstající 

expanze Tadmekky jako důležité obchodní,  ale především náboženské výspy Ibádíje a 

celkově heterodoxních cháridžovskýchh doktrín. Ve 12.stoleti narůstá význam Gaa jako 

vzdělanostního i obchodního centra ibaditských obchodníků z Tadmekky. Berberští 

Hawwarští obchodníci, jejichž elity se soustředí na Ghadames, kontroluji obchodní cesty 

vedoucí od východomassúfské domeny Tageddy na sever, tedy oblasti Hoggaru a Airu na 

sever. Ve 13.stoleti se také Hawwara v oblasti jiholibyjského Ghatu etablují a formují 

předchůdce Kel Ažžer.  

Základem tuarežské společnosti je aghiwan, tedy rodina, která je součástí širšího 

klanu zvaného tawšit, jejichž mnohá uskupení jsou součástí tuarežských konfederací pro 

které je symbolem autoritu buben ettebel. Dvě nejprestižnější kasty u Tuaregů byla 

aristokratická elita imažeghan a imghad,vazalové, kteří nedisponovali velbloudy, ale 

ovcemi. V moderním pojetí se ale často rozdíly začínají smazávat a někdy již nehrají 

vůbec žádnou roli, nebo je jejich úlohu značně marginální. Vazalští imghad však také 

mohou vlastnit otroky. Například u Kel Geres není tento kastovní systém vůbec znám. 

Pro kulturní vývoj je však nejdůležitější kasta ineslemen, tedy svatí marabuti, přičemž 

opět tato vzdělanostní elita může teoreticky náležet jak aristokratickým imažeghan, tak i 

jejich vazalským imghad. Nejnižší otrocká skupina se nazývala eklan, ale zároveň jejich 

potomci osvobozených otroků se v jazyce Hausa nazývají buzu a v songhajštině bella.17 

V inferiorním postavení byla také zvláštní samostatná sekta kovářů inedan. Stejně jako 

mají ineslemen baraka, tedy jakési boží požehnání, mají kováři  inedan ettama a hrají 

spolu s ineslemen prominentí úlohu v náboženském i sociální životě.  

                                                 
17 Vikor S.K. (1999). The Oasis of Salt: History of Kawar – Saharan Centre of Salt 

Production. London: C Hurst and Co Publishers Ltd., str. 39 
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Inedan někdy učí ve vesnických školách základům koránu a velkou měrou se 

podílí na důležitých událostech v místních komunitách. Ve 14.století se prominentní 

představitelé kasty ineslemen podíleli na zprostředkování mezietnických pří při přesunu 

skupin Teda na jih, když byli vytlačování z jiholibyjské Kufry arabskými kmeny. Často 

jsou také zváni alfaqiten (sg.alfaqi), s tím rozdílem, že ineslemen se člověk narozením do 

této skupiny již automaticky stane, ale alfaqim se může stát pouze vyjímečně vzdělaná 

prominentní osoba.18  

Každý alfaqi je ineslemen, ale neplatí to naopak. Prominentní skupinou ineslemen 

jsou Kel es Suq, u východních Iwillimmeden Kel Dinnik měli ineslemen nesmírnou 

politickou moc a často zastupovali při politických rozepřích a důležitých rozhodování 

aristokracii imažaghen.  

U této konfederace dokonce existovala i druhá ineslemen třída, která se 

specializovala na náboženské studium a vzdělávání komunity a s válečnickou aristokracií 

nespolupracovala. Ineslemen se do oblasti nigerského pohoří Air dostali pronikáním 

z prominentních učeneckých kruhů z Tageddy a působením elitních qádirijských súfí 

mystiků ze starobylého centra Tadmekky (známé jako es Súq). Jedna z nejstarších 

tuarežských skupin, které přišly do nigerské oblasti byli Innusufen, kteří ovládali měděné 

a solné doly v Tageddě a patřili k nejstarším složkám elitní vrstvy obyvatel v pozdější 

předních centrech tuarežské vzdělanosti Anu Saman a Agadez.  

Tagedda byla významným kulturním i obchodním střediskem přesahující svým 

vlivem především na západ a byla také prominentním centrem islámské vzdělanosti, kde 

učil ke konci 15.století maghribský učenec Al Maghílí z alžírského Tuwatu, který se 

později přesunul do nigerijského Kana a Katsiny.19 Tagedda byla kromě významných 

učenců Innusufen ineslemen také domovem prestižní skupiny Igdalen, která jako jedna 

z nejstarších v oblasti patřila mezi přední skupiny ineslemen ve východních oblastech 

tuarežského vlivu podobně jako více na západě učenci ineslemen Kel es Suq. 

                                                 
18 Bernus E. (2000). Touaregs nigériens: Unité culturelle et diversité régionale d’un 

people pasteur. Paris: ORSTOM, str.74 

 
 
19 Vikor S.K. (1999). The Oasis of Salt: History of Kawar – Saharan Centre of Salt 

Production. London: C Hurst and Co Publishers Ltd., str.213 
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 Tagedda byla kosmopolitním městem, karavany se přesouvaly z Ghadamesu přes 

tuto oblast do Gaa a měla významnou magribskou komunitu, která dále obchodovala  

s oblasti Gobir a Bornu, přičemž hlavní vývozní komoditou zůstávala měď a sůl. Od 

14.století byla předním centrem vzdělanosti a působilo zde velké množství učenců, kteří 

psali a vyučovali pod ochranou místního sultána zvaný Izár,který však neměl postavení 

klasického amenokala(svrchovaný panovník tuarežských skupin). V této době zde 

především z Mauritánie, Tadmekky i z Timbuktu přicházeli perzekuovaní vzdělanci, 

především Znagští Massúfa učenci z prestižní walatské školy Alfa Gungo, kteří zde 

v Tageddě již zůstali.20 

 Dále na východ se také přesouvali mystici qádirijské súfíje z Tadmekky, 

především do pohoří Air na sever, kde později bylo mnoho svatých míst. Mezi 

tuarežskými vzdělanci zanechali největší vliv alžírský al Maghílí, který zde i učil, ale 

především pak egyptský učenec al Suyútí, jehož myšlenky tvarovaly generace budoucích 

předních tuarežských myslitelů a mystiků. Právě al Suyútí na rozdíl od Maghílího 

toleroval súfíjské taríqy a byl tak často vyhledávaným poradcem prominentních 

tuarežských ineslemen, především ve druhé polovině 15.století , kdy působil především 

na elitní představitele Inussufen ineslemen z Tageddy a významné učence Kel es Suq 

z Tadmekky.  

Jeho student z klanu Innusufen (dříve východní Massúfa) al Aqíb bin Abdulláh 

učil a vychoval další generace v nedalekém vznikajícím centru učenosti Anu Samman. 

Jeho následovník také z Innusufen al Nažíb bin Muhammad Šams ad Dín rovněž působil 

v Anu Sammanu.  

Narůstající význam tohoto místa svědčí o úpadku Tageddy a přesunu politické 

moci dále na východ do konstituující se tuarežské výspy Agadez. Tyto přesuny 

qádirijských mystiků měly dalekosáhlý dopad na kulturní, ale i politické uspořádání 

postupujících tuarežských konfederací ze severu. Agadez leží na strategickém místě 

pronikání obchodních i kulturních vlivů, kde se střetávala duchovní vlivy ze západní 

Tadmekky a zároveň africký element z říše Kánem-Bornu.  

 

                                                 
20 Norris H.T. (1979). The Tuaregs: Their Islamic Legacy and Its Diffusion in the Sahel. 

Cambridge: Cambridge Universtity Press, str.38 
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Na konci 14.století z oblasti libyjské Awžily přichází do Airu Kel Owey a 

vytlačují ostatní konfederace dál na jih. Tehdy to však byly malé skupiny, které se 

přesouvaly do mnoha oblastí, ne velké konfederace v dnešním smyslu jak je známe nyní. 

Obchodní i politické změny měly částečně za následek nástup Agadezu, který nahradil 

Tageddu jako přední obchodní a vzdeělanostní centrum. Především obchodní dohody a 

obchod samotný mezi Hawwara a misratskou odnoží Hawwara, obchodníky z 

Ghadamesu i tuwatskými prominentními rodinami.  

Od 14.století v Kawaru začíná narůstat kontakt s tuarežskými obchodníky, ale 

zároveň je na dalších sto padesát let významný vliv obchodnických kruhů nomádských 

etnik Teda.21 Významnou křižovatkou obchodu a vznikající centrum šíření islámu do 

dalekého okolí bylo pro konstituující se Kel Owey městečko Assodé v centrálním Airu na 

sever od Agadezu, do té doby tradiční oblasti starobylé tuarežské skupiny Itesan. Kromě 

svého významu jako důležitého politického centra Kel Owey byla místní mešita ve své 

době největší mešitou Airu, malá madrasa,  která byla součástí komplexu mešity 

obsahovala vzácné rukopisy. 

V Kánemu bylo učencům ulamá (zde zvaní Malamwa) poskytován maiem tzv. 

mahram, tedy garance privilegií, že jsou vyňati ze služeb státu, aby se tak jejich veškeré 

schopnosti soustředily na šíření islámu i znalostí koránu a islámských věd. Panovníci se 

oklopovali významnými členy ulamá, aby sami dosahovali hlubokých znalostí práva i 

koránu a mohli tyto znalosti dále rozšiřovat. Ve 13.století v Káhiře dokonce působili 

v jedné málikovské madrase vzdělanci z Kánemu. Navrátivší se učenci pak po celé 

kánemské oblasti zakládali prestižní centra vzdělanosti malamti.  

 

 

 

                                                 
21 Vikor S.K. (1999). The Oasis of Salt: History of Kawar – Saharan Centre of Salt 

Production. London: C Hurst and Co Publishers Ltd., str.208 
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Velké množství prestižních kanurijských ulama vzdělanců se přesouvalo do 

oblasti severovýchodní Nigérie, kde zakládalo centra vzdělanosti. Mai Usman bin Idris 

ve 14.století se přesunul do Kana, kde působilo množství kanurijských vzdělanců, kde ve 

čtvrti Yan Doya založili elitní koránskou školu, která byla vyhlášených centrem 

vzdělanosti. Kanurijci byli celkově ve městě garanty prestižního systému vzdělávání jak 

v Kanu, tak i v dalekém okolí. 
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 Západní oblasti po 15.století 

 

 

Následující 15.století znamenalo pro všechny regiony zásadní změny, 

charakterizovanou ještě častějšími přesuny významných a nově se konstituujících etnik a 

arabizací společnosti. Západní karavanní cesta opět v 15.století začala nabývat na 

důležitosti, především těžba soli, předtím v této oblasti získávaná v nalezišti Ižil byla 

přesunuta do Tišitu, kde technto obchod, který vedl až do Timbuktu, vedli elitní Znaga 

Massúfa obchodníci z Walaty. Od 15.století se Walatě etablovali prominentní šajchové 

kuntské aristokracie šířící Qádiríji. Obdodí rozmachu súfijských taríq a s ním i spojená 

obchodní  výměna byla poslední velkým obdobím obchodních kontaktů saharských 

společností před příchodem evropských koloniálních mocností.22 Od 15.století se 

míšením arabských nomádských kmenů ze severu se starou berberskou kulturou 

konstituují konfederace Kunta i Berabiš. 

 První a nejrozšířenější súfijským řádem Sahary byla Qádiríja, kterou rozšířili 

elitní členové kuntské konfederace, kteří skrz nabyté vědomosti a esoterické vědění 

působili v celé západní Sahaře od mauritánské oblasti Hodh, tam především do Walaty, 

dále přes alžírský Tuat až po oblast malijského Azawádu. 23 Kunta působili v Tuwatu 

přinejmenším od 15.století, ale v této oblasti na jih směrem k solným dolům do Taghazy 

a Taodenitu měli silné konkurenty v konfederaci Tažakant, která sama byla proslulá 

mezinárodním obchodem a učeností i z řad žen.  

 Na jihozápadě Sahary v oblasti dnešní Mauritánie se základní i vyšší vzdělávání 

uskutečňovalo v místech oáz i nomádských obydlí v pouštních školách zvaných mahadra, 

které již fungovaly před almorávidskou dobou. Centry vzdělávání však byly právě i 

súfijská obydlí. Studenti se před čtením učili dlouhé pasáže recitováním nazpaměť, což 

pro pouštní nomády byl nejdůležitější způsob předávání vědomostí a zkušeností. Zároveň 

však byly předávány i praktické vědomosti i světské znalosti.  

                                                 
22 Lydon G., Kratli G. (2011). The Trans-Saharan Book Trade. Leiden: Brill, str.25 
 
23 Editor Fierro M. (2011). The New Cambridge History of Islam.vol.2. Cambridge: 

Cambridge University Press, str.26 
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Ve svých pouštních školách mahadra se staří znagští učenci snažili zajistit svůj 

kulturní i ekonomický vliv ve společnosti dominantních válečnických kmenů, částečně 

arabského původu, nebo velmi silně poznamenané arabsky mluvící kulturou. Mahadry 

navštěvovali jen ti z elitních zwaya rodin, navíc při přijetí museli prokázat poměrně 

dobrou znalost koránu a přidružených islámských věd. Polovina 15.století byla pro 

Timbuktu významným dějištěm působení tři učenců, Sidi Yahia at Tadalísího z Alžírska 

a dvou znagských učenců jejichž potomci hrají významnou roli v Timbuktu až dodnes. 

Byl jím první člen znagské Massúfa rodiny Aqít, Muhammad Aqít. Ten přišel do 

Timbuktu z Walaty kam dle vlastních slov odešel, aby se jeho rodiny v jižní oblasti 

Massiny nemísila s etnikem Fulbů. Rodina se usadila ve čtvrti Sankoré, kde mnoho 

současníků i potomků sloužilo jako imámové mešity i místní qádiové.24 

Neméně slavným učencem byl další znagský vzdělanec Anda ag Muhammad, 

jehož potomci působili i ve Walatě, a v Timbuktu se střídali s rodinou Aqít o dominantní 

vliv ve městě skrze post qádího, který převážně vykonávali v období marocké 

administrativy Ruma (Arma). Potomci rodiny Aqít a Anda ag Muhammada měli 

dominantní vliv na náboženské, kulturní i vzdělanostní klima v Timbuktu. Syn 

Muhammada Aqíta si navíc vzal dcera Anda ag Muhammada, čímž položili základ nové 

elitní aristokratické rodiny s obrovským vlivem přesahující samotné město.Malijský 

guvernér Timbuktu na konci vlády malijské říše zvaný Timbuktu Koy byl znagský 

Berber z klanu Ažir, který měl své elitní členy v oblasti Massiny i v mauritánském 

Chingueti. Opět v případě Walaty a Timbuktu po perzekucích songhajského panovníka 

Sonni Aliho Ber se ukazoval funkční přesun vzdělanců právě do Walaty, kam před 

útlakem prchali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Hunwick J.O. (2008). The Hidden Treasures of Timbuktu: Reddiscovering Africa’s 

Literary Culture. London: Thames and Hudson, str.132 
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Východní oblasti po 15.století 

 

K velkým změnám rovněž docházelo v centrálních i východních částech západní 

Afriky. Tuarežští Iberkoreen někdy po 15.století přišli do oblasti Airu někde z oblasti 

Awžily a byli jedním z dominantních etnik, kteří se podíleli na zakládání osady In Teduq 

v dnešním extrémním východním Mali. Na tomto místě také působilo množství elitních 

znagských Massúfa rodin, které se zde stěhovali po úpadku Tadmekky a Tageddy. In 

Teduq dodnes patří mezi hojně navštěvovaná místa tuarežských poutníků, jako místo 

odpočinku svatých a vzdělanců. Na konci 15.století byla rovněž založena mešita 

v Agallalu, dalším svatým poutním místem na severu Airu, kde působilo mnoho 

mystických učenců. Nově vznikající Agadez, stále ještě převážně osídlen autochtonním 

obyvatelstvem Gobirawa přijímá od okolních měst a teritorií kosmopolitní charakter, 

především v jižní čtvrti města působí prominentní obchodníci z Ghadamesu, Misraty a 

Benghází. Oblast kolem Čadského jezera začíná být hojně navštěvována obchodně-

vzdělanostími komunitami Wangara, kteří působí v nově se konstituujícím hlavním 

město bornuského sultanátu Birni Ngazargamu, ale i v jižnějších oblastech, především ve 

městech Kano a Katsina. Setkávali se zde s poměrně vzdělanou populací, kde předtím 

působili učenci z Fezzánu i elitní fulbské rodiny z Massiny. Kromě věhlasného al 

Maghílího v Katsině učil a později se stal qádím i jeho žák Ayda Ahmad al Tazichtí, 

který u Maghílího studoval v Tageddě v 90.letech 15.století.25 Zdejší mešita Gobarau 

nabízela možnosti vzdělávání v arabštině, kde se vyučovalo memorování koránu, historie, 

astronomie, medicína či filosofie. Po absolvování studií byli studenti obdarováni psaným 

certifikátem ižáza, kde mimo jiné byly uváděny tzv. silsily, tedy řetězce vzdělanců, což 

představovalo jakousi licenci pro další vyučování. Kvalitní absolventi univerzity byli 

známí jako vzdělanci kašnawi, kteří působili v několika odvětvích i za hranicemi 

Hausalandu. Přes učence mystické Qádíríje v Airském Agallu se do Kana a Katsiny 

dostaly i islámské súfijské myšlenky.26 

                                                 
25 Editors Hunwick J.O., O‘Fahey (Ed.) (2003). The Writings of Western Sudanic Africa. 

Leiden: Brill, str.3 
 
26 Norris H.T. (1979). The Tuaregs: Their Islamic Legacy and Its Diffusion in the Sahel. 

Cambridge: Cambridge Universtity Press, str.62 
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Od počátku 15.století se začínala projevovat řevnivost říše Kánem-Borno s 

tuarežskými konfederacemi v pohoří Air. Bilma, tradičně s dominantním etnikem Kanuri, 

se spíše orientovala na lokální obchod, zatímco etnikum Teda se spíš angažovali 

v dálkovém karavanním obchodě.27 Teda, nomádská společenství o více než 40 velkých 

klanech měla podobně jako Tuaregové svrchovanou autoritu zvanou derde, který byl 

volen z prominentního klanu Tomagra.  

Většina obyvatel Kawaru se hlásí k Teda, Bilma si však vždy zachovávalo 

dominantní obchodnické rodiny Kanurijců, jejichž jazyk kanurijština i přes menšinový 

počet mluvčí zůstával dominantním lingua franca v celé oblasti Kawar. Etnika Teda zde 

postupně zvyšují svůj dominantní vliv poté, co je oslabena moc říše Kánem Bornu. 

Začátky tuarežského obchodu do Hausalandu se klade do 15.století kdy byl ovládán 

konfederací Kel Geres. V 15. i 16.století probíhaly vojenské expedice kánemských mai 

na ovládnutí kawarských oáz. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Vikor S.K. (1999). The Oasis of Salt: History of Kawar – Saharan Centre of Salt 

Production. London: C Hurst and Co Publishers Ltd., str.15 
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Kunta 

 

Přestože tento jeden z nejvlivnějších saharských nomádských klanů dosáhl 

dominantního vlivu v obchodu, kultuře, náboženství a vzdělávání největšího ohlasu až 

v 18.století, je třeba hledat jeho počátky mnohem dříve. Některé prominentní znaga 

kmeny konvertovaly k islámu již od 8.století, ale arabská hassaniya se začala v těchto 

oblastech šířit až po 14.století. Zwaya Kunta se začali zřejmě formovat na přelomu 15. a 

16. století mezi oblastí Adrar a Saguia al Hamra, kde se zřejmě záhy rozdělili na dvě 

části, jedna zůstala na místě severní Mauritánie a postupovala směrem na jih a druhá 

postupovala daleko na východ v průběhu staletí  přes oblast Azawádu.  

Genealogie jejich předků je velmi nejasná, ale je velmi pravděpodobné, že část 

jejich předků pochází z dalšího prominentního zwaya klanu Tažakant, stejně tak ale i 

z různých starých znagských klanů z kulturní oblasti mimo dosah arabských vlivů. Tím 

že Kunta byli pokrevně spřízněni nejen s konfederací Tažakant, ale i s arabskými kmeny 

značí to, že to pro ně bylo výhodnější jak nábožensky, tak především politicky i 

z hlediska obchodní a komerčních zájmů o propojení na prominentní obchodní kruhy.  

Prominentní roli, kterou Kunta hráli a dodnes hrají na Sahaře dokládá mýtická 

postava Uqby, která se inspirovala skutečnou postavou dobyvatele na Sahaře Uqby ibn 

Náfiho ze 7.století a která rovněž hraje dominantní roli v historii vzdělanostní vrstvy Kel 

es Suq dále na východ. V mytologii Kunta se Uqba a jeho syn dostanou při dobývání až 

daleko na západ do dnešní Mauritánie, v mytologii Kel es Suq je oblast jejich působení 

dál na východ mezi Birú (Walatou) a Tageddou. U Kunta je tato postava nezbytnou 

legitimizací arabské krve mezi zdejším obyvatelstvem, zatímco u Kel es Suq jsou to 

hlavně jeho následovníci, tedy částečně i příměs autochtonního obyvatelstva a nejen 

přímo nomádští Arabové. 
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Etnické a sociální změny 16.století 

 

 

15. a 16. století bylo důležitým milníkem rozvoje znaga zwaya, kteří spolu 

s islámskými praktiky respektovali starší animistické představy etnika Soninke i 

znagských Lamtúna, především víru v prastaré stromy i kult hada.  

Ve Walatě, tehdy nazývané Iwalatan, se původní černošské mandijské 

obyvatelstvo smísilo do prominentních přišedších arabských rodin a nejdůležitějším 

dorozumívacím jazykem zde zůstával Azayr, mix berberských dialektů a jazyka etnika 

Mandé.28 V oblastech dnešní Mauritánie rovněž v době 16.století přichází nový 

nomádský kmen Reguibat, který je z velké části tvořen znagskými kmeny i různými 

jihomarockými a člení se na západní a východní klany. Elitní učenci se rekrutovali 

z frakce Reguibat Sahel,  která měla v Mauritánii nesmírný vliv na učenost a byl 

považován za zbožný klan.29 V oblasti regionu Trarza, stejně tak ale i v prestižních 

městech Walata, Chinguetti, Tišit, Wadan a v Tižikže se vyučovaly v pouštních 

mahadrách všechny významné obory, odlehlejší mahadry se soustředily jen na korán a 

jeho právní výklad. Na přelomu 15. a 16.století se zde postupně z jihomarockých oblastí 

přes multikulturní Tuwat stěhovaly elitní arabské rodiny,kteří také přispívali k arabizaci 

Walaty. Přestože město bylo součástí říše Ghany i Mali, uchovalo si částečnou 

nezávislost na dominanci Songhajského království ,kterému se v 15.století podařilo 

začlenit většinu území bývalého Mali. Jedním z důležitých milníků přesunu obchodu i 

kultury z Walaty do Timbuktu byly Akanské zlaté doly, které se nacházely více na 

východ od starších center, což tak dávalo přednost Timbuktu, které je na východ od 

Walaty.30 

 

                                                 
28 Editors Diagne S.B., Jeppie S. (Ed.) (2008). The meanings of Timbuktu. Cape Town: 

HSRC Press, str.89 
 
29 Marty P. (1920). Études sur l’Islam et les tribus du Soudan, La région de Tomboctou. 

Paris: Hachette Livre BNF,str. 55 
 
30 Cleaveland T. (2001). Becoming Walata: A History of Saharan Social Formation and 

Transformation. London: Heinemann,str.62 
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16.století je rovněž zlatou dobou pro Timbuktu, kde působili především učenci 

Ahmad Baba z prominentní znagské rodiny Aqít a jeho po více než deset let wangarský 

mentor Muhammad Baghayogho z Dženné. Samotný Ahmad Baba se však narodil 

v prosperujícím novém centru učenosti na sever od Timbuktu v Arawanu.  

Arawan byla kosmopolitní výspa, kde působili prominentní vzdělanci 

polonomádské arabsko-tuarežské konfederace Igellad, kteří často i v pozdějších dobách 

působili jako elitní poradci v náboženských otázkách západních tuarežských konfederací, 

které se zde začaly postupně utvářet a přesouvat po celém území Sahary.31  

Songhajskou říši však dobyl roku 1590 marocký sultán Ahmad al Mansúr 

především z důvodu kontroly obchodu se zlatem na jihu a získáním kontroly nad solnou 

plání v Taghaze a obchodních středisek v alžírském Tuwatu. Intelektuální rodiny včetně 

Ahmada Baby byli posláni do exilu ke dvoru do Marrákeše. Do celé Afriky se rozkradly, 

rozprodaly a nenávratně se ztratily tisíce knih, které vlastnil Ahmad Baba, včetně 

vzácných exemplářů z knihovny jeho mentora Muhammad Baghayogho i ze staré 

královské knihovny v Gau.  

Import knih do 16.století byl minimální, neboť knihy byly velmi drahé, dovážely 

se především z Káhiry a Fezu, trh s knihami v Timbuktu byl nejziskovější položkou 

obchodu. Po obsazení Timbutku maghribskou expedicí  opět do Walaty přišly mnohé 

vzdělanostní elity, které prchaly z Timbuktu a Arawanu, především ovlivněné berberskou 

i songhajskou kulturou a začaly zde literární produkci. V oblasti nově se konstituujícího 

Arawanu zde mluvily protoberabišské klany jazykem Znaga , stejně zde byl stále silně 

zastoupen tuarežský komponent Imaghšaren, kteří se významnou měrou podíleli na 

zakládání Timbuktu. Zároveň dochází přes tyto berabišské kmeny k arabizaci Tuaregů.32  

 

 

                                                 
31 Editors Hunwick J.O., O‘Fahey (Ed.) (2003). The Writings of Western Sudanic Africa. 

Leiden: Brill, str.189 
 
32 Marty P. (1920). Études sur l’Islam et les tribus du Soudan, Les Kounta de l’Est. Paris:  

Hachette Livre BNF, str.180 
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Již o několik staletí dříve bylo místo jistě využíváno jako zastávka 

Maghšarenskými Tuaregy na cestě do solných dolů v Taghaze při jeho zakládání se 

podíleli významní představitelé Igellad, rozličné skupiny berabišských Arabů i svaté 

rodiny z malijského Adraru. Arawan bylo závislé na obchodu se solí z Taodenitu, které se 

začalo užívat od 16.století, co se skončilo s pracemi v dolech v Taghaze. Banú Hassan, 

jeden z velkých kmenů konfederace Banú Máqil měl v sobě zakomponovanou složku 

Berabiš, která se od 16.století dále dělila na více frakcí a postupovala především na 

jihovýchod. 

Mešita Sankoré byla mezi 16. a 18.stoletím nejvýznamnější institucí vyššího 

vzdělání v západní Africe. Nebyla to univerzita v evropském smyslu, ale studenti se zde 

vzdělávali v neformálních seminářích často vedených jedinci z multietnického  prostředí. 

Většina denních znalostí od učitelů však probíhala ve zvláštních místnostech vzdělanců, 

kteří zde měli knihovnu a přednášeli jednotlivým zájemcům. Nelze tedy mluvit o 

institucializovaném univerzitním vzdělávání v evropském smyslu, neboť stejně jako 

v prominentních madrasách  al Azhar v Káhiře či Qarawijín ve Fezu, i zde učení 

probíhalo na základě individuálních licencí. Klasické islámské právo uznává jen 

individuální, a ne korporátní jednotku a platba některých učitelů probíhala náboženskými 

nadacemi a donacemi. Vzdělání se neřídilo žádným oficiálním curriculem, ale začínalo 

memorizováním koránu, později málikovskými komentáři ze života proroka.  

Také rétorika, astronomie, gramatika arabského jazyka, základy súfijských 

principů byly velmi dobře známy. Předpokládá se, že v průběhu 16.století v samotném 

Timbuktu a okolí působilo 200 až 300 elitních vzdělanců z prestižních rodin, polovina 

z nich pocházela z několika rodin, kolem 20 z nich z rodin Aqít a And ag Muhammad, o 

století později za přispění dalších prominentních rodin jako Gidado, Baghayogho to již 

bylo mnohem více. 

Na přelomu 16 a 17.století bylo v Timbuktu kolem 26 domů s několika sty 

studenty, kde se šily a prodávaly textilní materiály, které byly velmi ceněny i jako 

exportní materiál a jejich hlavní představení zvaní Alfas užívali stejné prestiže na 

společenském žebříčku, jako učitelé základních škol Muallim. Čtvrt Sankoré vždy 

v průběhu staletí více lákala znagské etnika, Tuaregy, arabsky mluvící společnosti Bidán, 

byly zde přítomné prominentní rodiny z mauritánského Wadanu.  
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Zatímco jižní čtvrti Džingerebir a Sarekeina byly spíše obývány etniky Malinke, Fulby a 

songhajským obyvatelstvem silně smíchaným s černošskými etniky z jižních oblastí. Od 

doby Muhammada Baghayogho post imáma centrální mešity Sidi Yahya byl 

monopolizován etnikem Malinke Wangara až do dnešních dnů a imám mešity 

Džingerebir se těšil největší prestiže a byl nepsanou autoritou Timbuktu.33 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Saad E.N. (2010). Social history of Timbuktu: The Role of Muslim Scholars and 

Notables 1400-1900. Cambridge: Cambridge University Press, str.113 
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Centrální a východní oblasti v 16.století  

 

 

V centrálních a východních částech západní Afriky byli učenci a náboženští 

specialisté na západě rekrutováni uvnitř prestižní skupiny ineslemen Kel es Suq na nebo 

Igdalen na východě, nebo později uvnitř marabutsko-válečnických skupin Kel Intesar na 

západě a Kel Aghlal na východě. V kawarské oblasti obyvatelstvo Dirkou i okolních oáz 

bylo pod ochranou bornuských mai před loupeživými nájezdy Tuaregů, v 16.století však 

byla oblast ovládaná etnikem Teda z Tibesti, ale kontrolu nad bezpečností karavanních 

cest zajištovalo Bornu.34  

V Agadezu již minimálně od 15.století volila svého sultána privilegovaná vrstva 

aristokracie nejstarší prototuarežské konfederace Sandal, je důležité ale zdůraznit, že jeho 

praktická moc je ale minimální, spíše má význam jako prestižní funkci mediátora sporů 

mezi rozdílnými frakcemi. Do oblasti ze severu přišly později další velké 

protokonfederace, po 12.století Kel Gres a po 14.století Kel Owey. 

Velké množství frakcí nejstarších Sandal se přemístily do jižních Hauských 

oblastí. Celní poplatky tvořily značnou část příjmu do rozpočtu sultánovy administrativy, 

proto měl zájem o nárůst komunity zahraničních, především ghadameských obchodníků 

ve městě. Stále ale ve městě působili elitní obchodní kruhy z Katsiny a staré rodiny 

z původních osídlenců Gobirawa a již v 15.století zcela nahradil prestižní centrum 

Tageddu jako karavanní a kulturní centrum této oblasti. Většinové obyvatelstvo bylo stále 

černošských etnik hovořící Tamaškem, Hausky a Songhajsky s počtem obyvatel přes 50 

tisíc. 16.století je také obdobím šíření mystických učení v Airu, především Sídí Mahmud 

al Baghadádím, jehož učenci a vliv sahal daleko za hranice pohoří Air. 

V Birni Ngazargamu byly čtyři prestižní mešity Garibiya, Talusu, Iyamu a Duyamu, kde 

se konaly disputace na vysoké úrovni srovnatelné s tuniskou Zajtúnou nebo ústřední 

mešitou v Kajruwánu. Hlavním imámem maie Idrise Alumy byl Ahmad ibn Furtuwa, 

také kronikář sultanátu. 

                                                 
34 Vikor S.K. (1999). The Oasis of Salt: History of Kawar – Saharan Centre of Salt 

Production. London: C Hurst and Co Publishers Ltd., str.205 
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Hausaland je oblast na rozhraní mezi obchodním systémem Wangara s centrem 

obchodu s knihami v Timbuktu s napojením na maghribský systém především ve Fezu a 

Marrákeši a východním systémem centralizované oblasti Borno, který se více soustředí 

na trhy v Tripolisu a Káhiře. Zde působili fulbští vzdělanci, kteří měli kontakty na 

berberské obchodníky a vzdělance v Sahelu a na Sahaře i na wangarské obchodníky a 

prominentní vzdělance. Od 15.století bylo severonigerijské Kano centrem textilního 

průmyslu v Africe. Fulbové i obchodní reprezentanti Hausů udržovali kontakty se 

vzdálenými trhy v Kanu, Ngazargamu. Přestože Agadez přímo pod Songhajskou říši 

nespadal, Air byl ovládán částečně Songhajskou říší i Bornuským sultánem. Dominantní 

skupinou byla stále frakce Itesan konfederace Sandal a prvních dvě stě let se po 

tuarežském způsobu sultánský titul dědil  v ženské linii, což se ale na přelomu 17.století 

mělo změnit.  

Zároveň 16.století začíná být obdobím narůstající moci Kel Owey, které začaly 

ohrožovat staré skupiny  Sandal a Kel Geres, navíc se Kel Owey specializovali na 

karavanní obchod s jižními hauskými oblastmi.  

Agadez se stal významných obchodním, politickým, i kulturním centrem a důležitou 

křižovatkou celé centrální Sahary s nejdominantnějšími jazyky Hausa a Songhaj.35 

Agadez  měl vždy multietnické obyvatelstvo, prominentní vrsty arabských, fezzánských i 

magribských obchodníků. 
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Dominance tuarežských skupin v 17.století 

 

17.století přineslo v oblasti dnešní Mauritánie opět velké socio-etnické změny, 

kdy některé prominentní vzdělanecké vrstvy musely začít platit arabským aristokratům 

gharama, tedy jakousi kolektivní daň a zároveň byl jejich status v kastovním systému 

posunut o žebříček níže. V 70.letech  v jižní mauritánské oblasti Gibla došlo k tzv. 

šarbubským válkám, které znamenaly definitivní porážku berberských obyvatel 

arabskými hassaní skupinami. 

 Nomádské klany Kunta, v té době se silně konstituující, jsou jedním 

z nejdůležitějších maurských marabutských Bidán skupin, v té době rovněž zdatní 

obchodníci, vždy tvořili nezávislé rodinné klany s vazbami na okolní etnika a byli 

nejdůležitějšími propagátory qádirijské větvě súfismu v severní a západní Africe,  který 

se pohyboval od 17.století mezi oblastmi na jihovýchod od Tuwatu přes mauritánský 

Howd až k řece Senegal, aby se později usadili v okolí Arawanu na sever od Timbuktu.36 

Kunta měli nesmírnou moc, kterou využívali díky své prestiži jako vzdělanostní elity i 

předních představitelů súfijských taríq, působili jako prostředníci sporů mezi hassaniya a 

zwaya klany a také působili v obchodu, čímž tak zaplnili politické vakuum v oblasti. 

Nejdůležitější komoditou karavanního obchodu byla vždy sůl, která se těžila v  Ižilu a 

Taoudenitu, kde byl právě klany Kunta kontrolován. 

 Oblast Wád Nún byla prominentním centrem obchodu s koňmi, které dál na jih 

distribuovali elitní rodiny z nově se konstituujících předků nomádských kmenů Ulad Bu 

Sba. Marocký alawitský král Mulaj Ismaíl roku 1689 vedl expedici na jih do Chinguetti, 

Tišitu a Walaty a byl doprovázen právě prominentními představiteli konfederace klanů 

Tikna i Ulad Bu Sba, jejichž prostřednictvím se snažil o urovnání vztahů saharských 

obyvatel s marockým královstvím, a navíc ze subsaharského prostředí rekrutoval své 

elitní vojáky. Podle ústní tradice je velmi pravděpodobné, že na počátku byli Ulad Bu 

Sba spojenci konfederace Berabiš, která působila v oblasti Azawádu a na východ od 

Adraru.  

 

                                                 
36 Lydon G. (2009). On Trans-Saharan Trails. Cambridge: Cambridge University Press, 

str.97 
 



 47 

Zpočátku některé klany Ulad Bu Sba se specializovaly na obchod, jiné zase 

otevíraly prestižní madrasy v okolí Marákeše, později zde ale odsud byli vyhnáni a 

postupovali dále na jih do  oblasti Wád Nún a dále do západních částí  Sahary a 

Mauritánie.37Mauritánie je jednou z nejdůležitějších oblastí s výskytem vzácných 

rukopisů na celém území Sahary.  

Za téměř třísetletou produkci knih v Mauritánii se zde podařilo dle odborných 

předpokladů shromáždit více než čtyřicet tisíc rukopisů. Většina soukromých knihoven se 

zde začala shromaždovat až po 17.století dodnes a až na vyjímky většina není starších 

než ze 18.století. Ve svatém městě Chinguetti je nejstarší v Mauritánii se nalézající 

rukopis z 9.století v knihovně Muhamada wuld Habúta, kde jsou uchovány velmi 

prestižní a vzácné rukopisy mimo jiné pojednávající o astrologie, tradiční medicíně nebo 

matematice. Většina soukromých knihoven má od padesáti do dvou set knih či rukopisů. 

Nejstarší v zemi uchované rukopisy jsou dochovány na kůžích gazel, ovcí či koz, které se 

k tomuto účelu užívalo až do 11.století, kdy byly povětšinou nahrazeny papírem. V Tišitu 

je větší množství soukromých knihoven, v té největší je uloženo v rámci dědictví šarífa 

Dada wuld Ydda více než pět tisíc rukopisů, z nichž se většina zabývá historií medicíny, 

matematiky, či přírodních věd. 

Většina rukopisů je psána arabštinou, část hassaniyou, ale také je zde několik 

exemplářů ve fulbštině, hauštině, nebo v songhajštině nebo v dalších jazycích, které se 

zapisovaly arabsky. Většina zkoumaných a známých rukopisů se z třiceti procent 

soustředí na právní vědu, dále se věnuje tradicím proroka, přes deset procent se zabývá 

mystikou. Zbývajících asi třicet procent rukopisů se soustředí na teologii, arabský jazyk, 

korán, literaturu a zbylé čtyři procenta rukopisů a knih se věnuje historii, logice, 

zeměpisu, matematice, astronomii, lékařství a nechybí zde i různé encyklopedie. 

Ve Walatě se začínají usazovat prominentní hassaní rodiny a timbuktší vzdělanci 

v pol.17.století městu začínají říkat Walata, tedy poarabštěná verze dřívějšího 

berberského pojmenování Iwalatan, i když se stále nejčastěji užíval i nejstarší původní 

mandijské Birú. 

                                                 
37 Lydon G. (2009). On Trans-Saharan Trails. Cambridge: Cambridge University Press, 

str.190 
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 Zdá se, že od 17.století se díky opakované migraci prominentních učenců mezi 

Timbutku a Walatou stala Walata opět vzdělanostním centrem.38 Walata bylo mimo 

faktický dosah marocké Ruma administrativy, a proto zde nalezlo útočiště velkém 

množství timbuktských obchodníků a učenců, z nichž stejně někteří původně z Walaty 

pocházeli. 

V polovině 17.století marocká Arma slábla a kontrolu nad Timbuktu získává 

tuarežská konfederace Iwilimidan, která se později rozpadá na západní část Kel Ataram a 

východní Kel Dennek.39 Východní klany Kunta se etablovaly v oblasti Timbuktu kde od 

17.století byl jedním z dominantních tuarežských uskupení  válečnicko-marabutská 

skupina par excellence Kel Intesar. Kel Intasar z důvody ochrany a dominance 

východních Kunta vytvořili mimo svou elitní ineslemen složku svou silnou vojenskou 

část. Na severozápad Berabiš částečně do sebe absorbovali staré tuarežské skupiny 

Maghšaren a nahradili jejich místo od 17.století a převzali jejich geografickou dominanci 

spolu se vzdělanci v Arawánu a částečně tak nahradili původní ineslemen komunitu 

v této oblasti.40  

Iwilimidan byli v prostředí Timbuktu mezi Tuaregy od 17.století považováni za 

nadřazené spolu s Kel Tadmekkat, vybírali poplatek od Berabiš. Ineslemen klany byly 

v sahelsko-saharském prostoru vnímány velmi vysoce a často působili jako mediátoři a 

urovnávači sporů. 1737 Kel Tadmekkat zlomili moc marocké Rumy v Timbuktu, celkově 

byli Kel Tadmekkat dominantní silou v  oblasti mezi Timbuktu a Gaem  již od poloviny 

17.století, kdyještě uznávali svrchovanost Ruma režimu, neboť byli oslabení vítěznou 

frakcí Iwilimidan, která se od nich odtrhla. 

 

 

 

                                                 
38 Cleaveland T. (2001). Becoming Walata: A History of Saharan Social Formation and 

Transformation. London: Heinemann, str.62 
 
39 Saad E.N. (2010). Social history of Timbuktu: The Role of Muslim Scholars and 

Notables 1400-1900. Cambridge: Cambridge University Press, str.90 

 
40 Saad E.N. (2010). Social history of Timbuktu: The Role of Muslim Scholars and 

Notables 1400-1900. Cambridge: Cambridge University Press, str.150 
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Do konce 17.století tedy timbuktští pašové propůjčovali svou moc prominentním 

představitelům Maghšaren a Berabiš a později právě vlivným osobám z konfederace 

Iwilimidan. Do poloviny 17.století působil v Timbuktu přední učenec al Saadí, který 

původně z postu imáma mešity v Dženné přešel do Timbuktu, kde působil 

v administrativě marocké Rumy. I když tvrdil, že jeho předkové pocházeli z arabského 

kmene Banú Saad, jeho hlavním jazykem byla songhajštině, lingua franca obchodu i 

vzdělanosti té doby rozsáhlých oblastí západní Afriky. V timbuktském regionu se 

doposud podařilo nalézt přes sto tisíc rukopisů, které jsou rozesety po různých místech, 

ale většina rukopisů Sahary se nalézá v timbuktských soukromých sbírkách, především 

však v národním Institutu Ahmada Baby. Rukopisy obsahují opisy koránu, vědecké 

pojednání o výkladu koránu, prorockou tradici, islámské právo,teologii, súfismus, 

filosofii,psychologii, sociologii, biologii,geometrii, logiku, rétoriku,gramatiku, arabský 

jazyk,cestování, historii, politiku, aritmetiku, astronomii, astrologii, 

medicínu,chemii,fyziku,meteorologii,botaniku,hudbu, metody vyučování, a rozličné  

biografie.  

Na osobě al Saadího, jako na mnoha dalších v historii prominentních učenců i 

mezi jeho následovníky se ukazuje kosmopolitnost tehdejšího vzdělávání a napojení 

s různými centry vzdělanosti, v jeho případě především z jižněji položeným Dženné. 

Dženné, vždy patřilo k předním centrům vzdělanosti a jeho strategická poloha z něj 

učinila i věhlasné centrum tradiční medicíny a mystického učení tamějších marabutů, 

která přetrvává dodnes. V případě Dženné dnes badatelé předpokládají, že v samotném 

městě se v soukromých archívech uchovává přes deset tisíc vzácných rukopisů, některých 

sahající až do 11.století. I v tomto případě se jedné o rozličné dokumenty pojednávající o 

medicíně, matematice, geografii, právu či astronomii. Co je ale pro Dženné typické, je 

velké množství rukopisů specializující se na esoterické nauky, tradiční medicínu i zápis 

ústní historie rozlehlých okolních oblastí, jak byly předávány elitními grioty z místních 

svatých rodin. Mnoho místních učenců ovládalo množství jazyků, starší učenci z řad 

etnika Soninke ovládali především songhajštinu, lingua franca celého města i široké 

oblasti, často i jazyky Bozo a fulbštinu, neboť Fulbové i dnes tvoří takřka třetinu obyvatel 

města.  
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Místní učenci často následovali velmi synkretický výklad islámu neboť velké 

množství z nich se specializovalo nejen na ortodoxní výklad víry ale i na tzv. 

maraboutage, tedy dnešní francouzský výraz pro rozličné esoterické nauky, které jsou 

v ortodoxním islámském právu zapovězeny.41 

Na východ od mauritánského Hodhu, kde začínala doména různorodých etnik a 

klanů od západních Kunta přes Berabiš byli náboženští specialisté na západě této oblasti 

rekrutováni uvnitř prestižní skupiny ineslemen Kel es Suq  nebo Igdalen na východě, 

uvnitř marabutsko-válečnických skupin Kel Intesar na západě  a Kel Aghlal na východě. 

Přestože např. dnes působí prominentní učenci uvnitř ineslemen Kel Aghlal především 

v poslední baště Abalagh v jihozápadním Nigeru, chodí zde pro spirituální i politické 

rady elitní učenci z prostředí mauritánsko-malijské oblasti Berabiš i západní Kunta, z 

oblasti vzdálené více než tisíc kilometrů nehostinné pouště.42 

V 17.století zažívá svého maximálního teritoriálního rozmachu konfederace Kel 

Owey, která šíří islám, i obchod ze svého politického centra v Assodé v Airu, kde se také 

nalézala největší mešita. Nejprestižnější tuarežská konfederace v centrální Sahaře je Kel 

Air, respektive její odnož Kel Owey, přičemž svrchovanou autoritou u Kel Air byl 

amenokal sídlící v Agadezu, tradičně od 17.století pocházející z kasty otroků.43 Kel 

Owey, kteří v oblasti byli nejvlivnější konfederací uznávali svrchovanou autoritu 

amenokala, ale jejich přední autorita zvaná anastafidet často měla reálnou politickou moc 

nad amenokalem. Na rozdíl od mauritánských a malijských dolů kde je sůl v zemi, se zde 

sůl získává v předních centrech obchodu se solí Bilma a Faši vypařováním.  

 

 

 

 

                                                 
41 Mommersteeg G. (2012). In the City of the Marabouts: Islamic Culture in West Africa. 

Long Grove, Illinois: Waveland Press, str.24 
 
42 Hawad H.C. (2001). Éperonner le monde: Nomadisme,cosmos et politique chez les 

Touaregs. Aix-en-provence: Edisud, str.114 
 
43 Vikor S.K. (1999). The Oasis of Salt: History of Kawar – Saharan Centre of Salt 

Production. London: C Hurst and Co Publishers Ltd., str.36 

 
 



 51 

 

Formálně v kawarské oblasti patří solné naleziště svrchované autoritě Tuaregů, 

ale ve skutečnosti jsou soukromé. Většina vlastníků platila daň za užívání vesnickým 

šajchům, kteří poplatek dále přeposílali osobě zvané bulama, která byla jakýmsi 

prostředníkem mezi Tuaregy a vesničany a ti jej pak platili prominentní osobě zvané 

sarkin turawa, který reprezentoval sultána z Agadezu a byl zároveň vizírem agadeského 

sultána a měl na starosti ministerstvo financí a tím měl vlastně veškerou kontrolu nad 

místním obchodem i nad cizími komunitami v Agadezu i širokém okolí. Všechny solné 

pláně byly vlastněny a pracovaly na nich Kanurijci, přičemž každá kanurijská rodina 

měla až deset tuarežských obchodních partnerů a jejich dorozumívacím jazykem byla 

hauština. Stále ještě se po tuarežském způsobu sultánský titul dědil  v ženské linii, což se 

ale nyní změnilo  s příchodem sultána Muhamada al Mubáraka a jeho syna ag Abby, po 

kterém se již titul dědil z otce na syna, přesto však byl formálně volen prominentními 

členy skupiny Itesan, kteří zde funkci amenokal v Airu vytvořili. Tato funkce však byla 

spíše vždy symbolická, přesto ale zároveň amenokal  sloužil jako arbitr rozličných 

tuarežských frakcí. 

  Sultánu Agadezu byla rovněž podřízena i elitní komunita náboženských učenců 

skupiny Igdalen, která na sever od In Gallu soupeřila s učenci nejvýchodnějších klanů 

Kunta. Náboženská elita Igdalen netvoří autonomní politickou skupinu, určité frakce jsou 

na různých uzemích přičleněné k aristokratickým válečnickým klanům.44 Dodnes Igdalen 

mluví směsicí tuarežského tamašku a songhajštiny. I v Agadezu se elitní učenci ze 

skupiny Igdalen řadili mezi prominentní náboženskou komunitu, která své zastoupení 

volila i v Assodé, kde sídlil anastafidet konfederace Kel Owey jako nejvyšší 

aristokratická autorita.45 V osmdesátých letech 17.století však bylo zničeno Tuaregy 

přední islámské centrum Kulumbardu, do té doby přední centrum mystiků, v dnešním 

jihovýchodním Nigeru na západ od okraje čadského jezera. 

                                                 
44 Bernus E.,Bernus S. (1972). Du sel et des dattes: Introduction a l’étude de la 

communauté d’In Gall et de Tegidda – n – tesemt. Niamey: Centre Nigérien de 

Recherches en Sciences Humaines, str.9 
 
45 Bernus E. (2000). Touaregs nigériens: Unité culturelle et diversité régionale d’un 

people pasteur. Paris: ORSTOM, str.82 
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Súfijská taríqa Tidžánia, vzniklá v 18.století ve Fezu se šířila především v oblasti 

mauritánské Tižikže zwaya kmenem Idaw Ali, který tak ovládal centrální obchodní 

stezky mauritánského Adraru a řadil se a dodnes řadí spolu s Kunta, jako jeden ze dvou 

nejvlivnějších marabutských skupin na západní Sahaře. Tižikža na konci 18.století 

proslula jako jedno z dalších center vědění v Mauritánii, kde tehdy působil svatý učenec 

Abdarrahmám al Alawí Tižikží, vynikající znalec islámského práva a současník 

nejdůležitější osoby západní Sahary šejcha Sidí al Muchtar al Kuntího. Od 18.století se 

Hassaniya již pevně etablovala jako lingua franca v rozsáhlé oblasti a nahradila 

přinejmenším v dnešní Mauritánii berberskou Znagu a jinde v oblastech od Timbuktu až 

k atlantickému pobřeží Senegalu a na severu až do Wadí Nún rozličné berberské jazyky a 

dialekty. Jedním z nejdůležitějších berberských dialektů jižních marockých oblastí je 

Tašelhit, stejný jazyk který používal  prominentní klan obchodníků a vzdělanců Tikna, 

který původně pochází z oblasti Wád Nún na extrémním jihu dnešního Maroka. Stejným 

jazykem mluvili a mluví súfijští mystikové taríqy Násiríja, která se šířila z jejich 

proslulého centra Tamgrout na jihovýchodě Maroka až do Walaty či Timbuktu, které 

proslulo svou obrovskou knihovnou s několika tisíci svazky.46 Wadan byl ovládán 

prominentním klanem Idaw al Hažž, jehož vzdělanci působili až daleko na jih k řece 

Senegal,se v 18.století dostali do konfliktu s Kunta, kteří roku 1760 získali kontrolu nad 

strategickým centrem obchodu se solí v Ižil. 
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Přelom 17. a 18. století v západní Africe 

 

 

Přelom 17. a 18.století je pro Walatu jedním z dalších milníků historie, neboť 

některé walatské rodiny se spojily v rámci své sociální identity a vytvořily novou 

sociálně-etnickou skupinu, jakousi volnou alianci klanů zvaná Lemhážib, která bude 

Walatě dominovat na dalších dvě stě let, během kterých si také jejich vzdělanostní a 

náboženské elity monopolizovaly úřady qádího i imáma, které byly ústřední autoritou ve 

Walatě.47 Studium genealogických počátků skupiny Lemhážib nám vysvětluje, kam 

částečně zmizely prominentní soninkské rodiny v Birú, protože je velmi pravděpodobné, 

že byli asimilování sňatkovou politikou mezi příchozí aristokratické arabské hassaní 

klany.48  

Přelom 17. a 18.století byl pro celou západní Afriku charakterizován postupnou 

dominancí klanů Kunta od Mauritánie až po Niger. Kunta kontrolovali solné doly v Ižilu 

v Mauritánii a měli významné postavení v karavanním obchodu mezi doly v Taoudenitu 

cestou na jih přes Arawan do Timbutku. Díky jejich náboženskému i obchodnímu 

nomádskému vlivu v tak rozsáhlém areálu byli náboženskými, duchovními mentory i 

mediátory politickým svárů mezi důležitými etniky jako byli Tuaregové, Fulbové i mezi 

marockou aristokracií  Arma a mauritánskými komunitami. 

 Od začátku 18.století se Kunta rozdělili na západní větev žijící především 

v Mauritánii a východní vyskytující se v oblasti Azawádu. Nejvýznamnější osoba 

kuntské aristokraci šajch Sidi al Muchtar al Kuntí náležel právě k této východní větvi, 

která měla v oblasti Timbuktu nesmírný duchovní i ekonomický a v neposlední řadě 

politický vliv. Al Kuntí a jeho potomci vytvořili jakýsi most mezi tradičními vzdělanci 

postalmorávidské doby  a jisté oživení vzdělanosti nezávislých znagských skupin 

v jižních mauritánských oblastech v 18.století, kde působili poslední skuteční znagští 

vzdělanci.  

                                                 
47 Cleaveland T. (2001). Becoming Walata: A History of Saharan Social Formation and 

Transformation. London: Heinemann, str.77 
 
48 Editors Diagne S.B., Jeppie S. (Ed.) (2008). The meanings of Timbuktu. Cape Town: 

HSRC Press, str.89 
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Staré vzdělanostní vrstvy Kel es Suq, které svou moc především rozšiřovali díky 

svým náboženským a vzdělávacím kontaktům a zároveň zakládáním prestižních 

karavanních center se také podíleli na zakládání  Bou Žbeihy, založené v 18.století, které 

se zanedlouho stalo centrem skupiny Berabiš par excellence. Je to právě však v těchto 

oblastech, kde se k moci dostávají elitní klany Kunta, která také zanedlouho zakládá 

odnož qádiríje Muchtaríya Kuntíya a stávají se významných ekonomickým, ale 

především náboženským arbitrem kmenových společenství v celé oblasti od Senegalu až 

po Niger. V tomto století se stávají vážnými konkurenty Berabiš, kteří tak postupně svou 

náboženskou svrchovanost ztrácejí na úkor rodových elit Kunta. 

 18.století ale bylo především ukázkovým polem meziměstských vztahů na 

obchodní i kulturní úrovní od mauritánských center Chinguetti a Tišit přes Walatu, 

Timbuktu, Bu Žbeihu, Arawan, až po libyjský Ghadames a alžírský Tuwat, ve kterých 

působilo a mělo obrovský vliv větší množství prominentních vzdělanců.49 Náboženské i 

vzdělanostní elity Kunta se těšily značné podpory i vynikajících vztahů s elitními 

ineslemen Kel es Suq i vzdělanci v Arawanu i Walatě a dostali se tak strategicky mezi 

dvě velmi silné tuarežské konfederace Ahaggar a Iwillimiden a mohli tak ovlivňovat 

prominentní klany v těchto oblastech. 

Na východě po roce 1740 tuarežská konfederace Kel Owey kompletně ovládla 

oblast Airu. Kel Owey tak pomalu začíná nahrazovat vliv konfederace Kel Geres, která 

do té doby vybírala poplatky nad kontrolovanými oblastmi strategických osad Bilmy, 

Faši i Dirkou. Nejvýznamnějším odbytištěm saharské soli byl Hausaland, i 

v polonezávislém kanuríjském území Damgaram s ústředním centrem Zinder působili 

elitní obchodní tuarežské rodiny kde vlastnili výnosné půdy.50 Kel Owey konfederace se 

částečně od ostatních liší velkým podílem černošského autochotnního obyvatelstva ve 

svých řadách i nerozlišováním mezi skupina vazalských imghad a aristokratické elity 

imažeghan.  

                                                 
49 Saad E.N. (2010). Social history of Timbuktu: The Role of Muslim Scholars and 

Notables 1400-1900. Cambridge: Cambridge University Press, str.71 
 
50 Vikor S.K. (1999). The Oasis of Salt: History of Kawar – Saharan Centre of Salt 

Production. London: C Hurst and Co Publishers Ltd., str.152 
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V polovině 18.století probíhaly boje mezi tuarežskými frakcemi a bornuským 

sultanátem o kontrolu nad airským a kawarským územím, s ním spojeným karavanním 

obchodem a obchodem se solí, který vyšel vítězně pro Tuaregy, kteří od té doby Kawar 

považují za svou sféru vlivu. Etnika Teda ze Zinderu měli elitní obchodníky i v čadském 

Tibesti a obchodem se solí dále profitovali díky karavanám vedoucí do Libye spolu s Kel 

Owey. 

Mezi náboženská centra Kawaru se řadilo nigerské Faši, ale mešita byla v každé 

větší vesnici v Kawaru. Elitní rodiny často navštěvovaly oblast Bornu, protože si nemohli 

dovolit pouť do Mekky. Vzhledem k velmi nízké populaci Kawaru je velmi 

pravděpodobné, že se v oblasti nerozvinuly vzdělanostní centra jako byl Agadez či 

Timbuktu.51 Významnou tuarežskou konfederací byli Kel Intesar (kuntskými vzdělanci 

nazývaní Gallád), což je nejzápadnější tuarežská skupina, velké množství jejich 

příslušníků mluví hassaniyou, a zdá se že byli mezi prvními, kteří ve své genealogické 

historii nacházeli či se snažili nalézt původní napojení na arabský element a legitimizovat 

tak svou kulturní, politickou i náboženskou superioritu a stát se arbitrem v celé této 

oblasti.52 

Ještě dále na jih na území dnešní severní Nigérie, především ve městě Katsina 

vznikaly prestižní vzdělávací centra už od 17.století pod vedením Muhamada bin al 

Sabbagh al Kašnawího, kde se ve vzdělávacích centrech soustředil na výuky právní 

nauky, astrologie, medicíny, matematiky, filosofie i dalších. 

Katsina, starobylé vzdělanostní centrum starých kultů předků Iskoki, byla hojně 

navštěvována již minimálně od 15.století předními vzdělanci té doby a její intelektuální 

dědictví bylo silně ovlivněno komunitami Wangara, kteří působili i ve starobylém 

vzdělanostním centru Yandoto. 

 

                                                 
51 Vikor S.K. (1999). The Oasis of Salt: History of Kawar – Saharan Centre of Salt 

Production. London: C Hurst and Co Publishers Ltd., str.257 
 
52 Norris H.T. (1979). The Tuaregs: Their Islamic Legacy and Its Diffusion in the Sahel. 

Cambridge: Cambridge Universtity Press, str.135 

 

 
 



 56 

 Později však oblast navštěvují i elitní rodiny Fulbů, kteří se zde usazují a od 

17.století již Katsina prokazatelně produkuje svou autochtonní vzdělanostní třídu. Stejně 

jako v případě Dženné, i nigerijské Kano a Katsina proslula vynikajícími odborníky 

v oborech matematika, především však rozličných okultních věd a tvorbě talismanů. 

Jedním z typických představitelů je al Katsinawi al Fulani, vynikající badatel 

specializující se na astronomii a působící v 18.století, jehož kulturní i vzdělanostní dopad 

sahal daleko za hranice Hausalandu. Mnoho z prestižních vzdělávacích domů v oblasti 

Katsiny stále i po více než 300 letech funguje a vzdělanci zde učí celý den s přestávkami 

na předepsané  modlitby.  

Významné taríqy působící v okolí čadského jezera se především soustředily jako 

např. Mahmudiyya v předním centru mystiků v Kulumbardo než bylo v 18.století zničeno 

Tuaregy. Vzdělanci se zde stejně jako i v jiných oblastech  rozdělovali do dvou poměrně 

distingovaných skupin, jedním byli vzdělanci znalí svého rodného jazyka či velkých 

jazyků jako hauštiny či  fulbštiny, kteří byli velmi uznávání v místní komunitě. Ti 

neuměli však velmi dobře arabsky a často byli součástí sufijské taríqy. Druhá skupina 

měla mezinárodní posluchačstvo studentů, velmi dobře znali klasickou arabštinu koránu, 

mohli mít v knihovně velké množství odborných knih, velmi často vzdělávali místní 

elitní aristokracii a zároveň často působili jako mediátoři sporů či soudci.53 

Celkově však dřívější saharský karavanní obchod začal v 18.století upadat a již 

nikdy nedosahoval takové úrovně jako v předchozích staletích.54 

 Na konci 18.století frakce Kel Tadmekkat Tingeregif začala převládat(až do 

francouzské okupace byli jako válečnická imošagh aristokracie ), když předtím uznávala 

svrchovanou náboženskou autoritu Kunta a světskou moc vzdálených Iwillimidan, 

později za pomoci Kel Intasar oslabili moc a vliv klanů Kunta a tak částečně ovládli 

Timbuktu. 

 

                                                 
53 Lydon G. (2009). On Trans-Saharan Trails. Cambridge: Cambridge University Press, 

str.203 

 
54 Lydon G., Kratli G. (2011). The Trans-Saharan Book Trade. Leiden: Brill, str.8 
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 Šajch Sídí al Muchtar al Kabír al Kuntí tak na přelomu 18. a 19.století dovedl 

svrchovanou autoritu Kunta v tradičních tuarežských, berabišských i ostatních hassaní 

klanech na vrchol svého působení. 

 

 

 

 

Mapa s úmístěním téměř všech zmíněných míst v práci 
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Závěr 

 

Cílem této práce je objasnit komplexnost a působení prominentních etnik 

v saharsko-sahelském areálu mezi 15. a 18.stoletím. Současná odborná česká literatura se 

tímto tématem v podstatě nezaobírá, a proto veškerá dostupná literatura k tématu, kterou 

měl autor práce k dispozici je tvořena zahraničními publikacemi. Jediné dvě české 

monografie, které se tohoto tématu okrajově dotýkají jsou publikace od profesorů 

Kropáčka a Gombára. Konkrétně kniha Súfismus: dějiny islámské mystiky se zmiňuje o 

klanech Kunta, v práci profesora Gombára Kmeny a klany v arabském Maghribu jsou 

vícerá etnika v této práci zmíněna především v pasáži o středověkých dějinách 

Mauritánie.  

Obecné monografie stěžejní při studiu Sahary jsou Dějiny Afriky vydané 

nakladatelstvím pod záštitou organizace UNESCO a Historie Afriky Cambridgské 

univerzity. Detailnější monografií, která je stěžejní pro západní oblasti, především pro 

Mauritánii, je práce Timothy Cleavelanda Becoming Walata. Pro území dnešní Mali a 

celkově nejcitovanější dílo pokládá autor práce knihu vynikajícího znalce Eliase Saada 

Social History of Timbuktu a víceré práce nedávno zesnulého amerického znalce Sahelu 

a Sahary Johna Hunwicka. Pro východní oblasti jsou stěžejní práce profesora SOASu 

Harryho Norrise pojednávající o Tuarezích. Nejkvalitnější dostupné starší práce 

především o Tuarezích z oblasti dnešního Nigeru pocházejí z pera předního 

francouzského znalce Edmonda Bernuse zesnulého roku 2004. Přestože se práce 

soustředí na středověké dějiny, snaží se o širší pochopení širších souvislostí jednotlivých 

etnik, které utvářejí socio-politickou kulturu na Sahaře až dodnes. Pochopením historie a 

složitých kulturních kontaktů v historii lze snáze chápat současné konflikty, které se 

vyskytují ve všech zkoumaných zemí, kterými se práce zabývá, ať už je to extrémní 

chudoba nebo asymetrické konflikty teroristických organizací působící na celé Sahaře. 
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