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Anotace
Ve své diplomové práci se zabývám otázkou, zdali můžeme považovat
společenský systém al-Andalus za nábožensky tolerantní. Představuji alAndalus, stát na Iberském poloostrově, ovládaný muslimy arabského a
berberského původu mezi lety 711–1492. Soustředím se na období vlády
dynastie Umajjovců v 8. až 10. století zvané „Zlatý věk“. Chci na skupině
mozárabů („arabizovaných křesťanů“) ukázat, že dnešní pohled na toleranci
v al-Andalusu je zkreslený jeho vlastními dějinami mýtu. Zabývám se také
odkazem al-Andalusu v současnosti, jak mezi křesťany, tak i muslimy.
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Summary
In my thesis I deal with the question whether we can consider the social
system of al-Andalus as religiously tolerant. I represent al-Andalus, the Iberian
state, dominated by Muslims of Arab and Berber origin between 711-1492. I
focus on the reign of the Umayyad dynasty from the 8th to 10th century called
„Golden Age“. I want to show on Mozarabes („arabized Christians“), that the
present view of tolerance in al-Andalus is distorted by its own history of myth.
I also deal with reference to al-Andalus in the present, both among Christians
and Muslims.
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Úvod
V české společnosti můžeme sledovat masivní nárůst xenofobních a
islamofobních projevů. Obzvlášť pak během roku 2015, kdy do Evropy
přichází za poslední roky největší vlna imigrantů a uprchlíků ze Sýrie,
Afghánistánu, Pákistánu, ale i afrických států, především Eritrey, Jižního
Súdánu či Nigérie. Imigranti se často paušalizují jako muslimové. Z pohledu
velké části české, velmi homogenní společnosti, která má velice omezené
zkušenosti s muslimy a informace čerpá z mainstreamových médií, se navíc
hrubou zkratkou a demagogií klade mezi islám a terorismus či násilí rovnítko.
Musím říci, že mě to znepokojuje a prvním impulsem pro napsání této
diplomové práce byla snaha přispět alespoň skromnou měrou k civilizaci a
racionalizaci debaty o islámu, o jeho slabostech i přednostech.
Téma své práce Al-Andalus a Mozárabové jsem si vybral proto, že alAndalus1, muslimský stát ve Španělsku raného středověku, je velmi často
dáván za příklad období tolerance a koexistence mezi muslimy, židy a
křesťany. Dle nejrozšířenějšího pohledu, se kterým se běžně setkáváme, se zde
vytvořila unikátní společnost, která prosperovala ve vzájemné spolupráci
náboženských skupin a i díky této toleranci zde kultura dospěla k úspěchům
srovnatelným pouze s Římem či renesancí.
Ale byla zde skutečně tolerance? Taková, jak jí chápeme dnes? Nebo
tolerance nějakého jiného druhu? Či se vůbec o žádnou toleranci nejedná a
dějiny al-Andalusu jsou zároveň dějinami mýtu o něm samém? Ve své práci
chci poukázat na to, že pohled na al-Andalus jako místo a období tolerance tak,
jak jí chápeme dnes, je velmi zjednodušený a zkreslený, i přestože je tak široce
rozšířený. Al-Andalus se jako nutný a potřebný vzor funkčního soužití mezi
1

Pozn.: Název „Andalusie“ se vztahoval na hypotetické území Vandalů, kteří mezi lety
409–429 obývali jih poloostrova.
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křesťany a muslimy značně mytizoval či idealizoval a tato mytologizace
trvající tisíc let od rozpadu Córdobského chalífátu utvářela i názor na toleranci
v tomto období.
Déle představím španělské mozáraby, tedy křesťany, kteří sice převzali
zvyky a kulturu Arabů, ale uchovali si svojí víru i pod muslimskou nadvládou,
protože jsou podnětným studijním prostředím pro zkoumání společenských
podmínek, které panovaly v maurském Španělsku. Chci se také věnovat i
historickému pozadí a poukázat na některé okolnosti, které ilustrují o jak
spletité vztahy mezi muslimy a především křesťany šlo. Je totiž zřejmé, že
nejde mluvit obecně o muslimské přítomnosti ve Španělsku, trvající téměř 800
let. Dle mého názoru velmi záleželo na konkrétních vladařích a politickospolečenských podmínkách. Bouřlivá období se střídala s těmi relativně
klidnějšími a stejně tak se střídala období, která lze posoudit jako tolerantní a
období spíše netolerantní.
Chtěl bych také v poslední kapitole věnovat prostor tomu, jakým
způsobem se o al-Andalusu hovoří dnes a jakým způsobem se k němu staví
kriticky či nekriticky křesťané i muslimové a jestli existuje nějaký odkaz alAndalusu a to především mezi dnešními muslimy, jak umírněnými, tak
radikály.
Hlavním cílem, který jsem si stanovil, bylo přinést argumenty pro či
proti tomu, zdali můžeme vůbec uvažovat o toleranci v al-Andalusu, ukázat
společenský systém především v období umajjovské dynastie a posoudit, zdali
zde najdeme nějaké podněty či inspiraci pro současný mezináboženský dialog,
který by dokázal vést ke snížení napětí mezi muslimy a křesťany, což se týká i
současné České republiky.
Dalším cílem pak je, již kromě zmiňované diskuse a apologeze islámu,
alespoň částečně zaplnit mezeru v české literatuře o al-Andalusu. V současné
době neexistuje v češtině žádné původní dílo, zabývající se tolerancí v al-
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Andalusu a životem Mozárabů, a dokonce ani překlady důležitých a
podnětných knih autorů, ze kterých jsem čerpal při psaní této práce, jako jsou
Roger Collins, Ann Christys, María Rosa Menocal a další. Do češtiny
přeložených publikací je naprosté minimum, a navíc se zabývají především
kulturou a literaturou (například Hans Kaufmann - Maurové a Evropa, či Juan
Vernet - Arabské Španělsko a evropská vzdělanost). Pro moji práci byla z
česky psaných zdrojů podstatná pouze kniha ostře polemické španělské
filosofky Rosy María Rodriguez Magdy - Neexistující al-Andalus. Kromě výše
zmíněných děl jsem čerpal výhradně z cizojazyčných, převážně anglických, ale
i španělských zdrojů a některých primárních pramenů, odborných článků,
analýz, statistik, ale i novinových článků a pro ilustraci i polemik.
Mojí metodou pak bylo nejprve představit dobové reálie, politické a
společenské vztahy. Dle mého soudu se na specifické společnosti al-Andalusu
velmi projevuje etnické složení obyvatelstva Iberského poloostrova, kdy
příslušnost k etniku byla zároveň jedním z předpokladů společenského
postavení. Dále jsem chtěl podrobněji představit vrcholné období al-Andalusu
za vlády umajjovské dynastie, ilustrovat jej mimo jiné známým hnutím
mučedníků kolem kněze Eulogia a poukázat na úskalí, která nám přináší
omezené prameny z té doby, protože ty jsou většinou zkreslené autorovou
náboženskou příslušností či dobou a místem vzniku jeho díla.
V poslední kapitole své práce se budu věnovat tomu, jak se mýtus alAndalusu vyvíjel, jak a jestli vůbec rezonuje v nejen Španělské společnosti a
poukázat na to, že i pro ty muslimy, kteří o al-Andalusu přemýšlí přinejmenším
nostalgicky, je nepřijatelný terorismus radikálních džihádistických organizací,
jako je al-Káida či Islámský stát.
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1. Al-Andalus: Maurové ve Španělsku
1. 1. Před příchodem Arabů a Berberů
Vládu Leovigilda a Rekkareda, posledních panovníků 6. století a pak
první polovinu 7. století, můžeme považovat za zlaté období Vizigótského
království. Od poloviny 7. století se ale projevuje krize daná především
nevyjasněnými pravidly nástupnictví. Navíc tato politická krize je spojená i s
krizí ekonomickou, která se ještě urychluje od roku 680, kdy vládne král
Erwig. Tehdy započalo asi nejtvrdší pronásledování židů sedmého století2 a
domácí politická situace byla stále turbulentnější. Krize vrcholila po roce 700,
kdy už takřka nejde mluvit o centrální vládě.
Wittiza z rodu Wamby brutálně potlačil domácí opozici. Nechal
popravit Favilu, vévodu Kantabrie3 a také uvěznil a oslepil Theodofreda, z
rodu velkých králů Chindasvinta a Rekcesvinta, který byl vévodou v Córdobě.
Theodofredův syn Roderich tehdy uprchl do Itálie. Wittiza zemřel ve svých asi
čtyřiadvaceti letech roku 710, ale mezi historiky na základě skromných
pramenů nepanuje shoda, zdali byl zavražděn příznivci po něm nastoupivšího
krále Rodericha a nebo zemřel přirozenou smrtí. Roderich, dědic vévodství
Córdobského, byl pravděpodobně částí šlechticů, coby potomek vladařského
rodu, povolán k tomu, aby se stal králem.4 Zmínku o tom, co se stalo,
nalezneme v takzvané Mozárabské kronice5, kdy měl být Roderich povolán
senátem, aby sesadil Wittizu. Proti Roderichovi se ale vzbouřila část šlechty
vedená Agilou II., který byl dle některých výkladů příbuzný Wittizy a Hispánie
2
3

4
5

Pozn.: Židé se opět, jako za krále Sisebuta (vládl v letech 612–621), měli rozhodnout,
zdali přijmou křesťanství, anebo dobrovolně odejdou do exilu.
Pozn.: Zároveň mu ale proklouzl mezi prsty Favilův syn Pelayo, který je v historii znám
jako vítěz bitvy u Covadongy r. 718 a jako první král Asturského království, jediného
území a státu, kterého se Mauři na Iberském poloostrově nikdy trvale nezmocnili.
Collins, Visigothic Spain 409–711, 113
Pozn.: Nebo také Continuatio Hispania či Kronika z roku 754.
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byla v podstatě rozdělena v půli. Jih a západ ovládal Roderich a sever pak
Agila II, což lze doložit pomyslnou hranicí mezi nálezy mincí obou vladařů.6
Roderich a Agila se pravděpodobně během krátké doby jejich vlád nikdy
nestřetli v rozhodné bitvě, protože Roderich již nejspíš musel bránit jižní část
poloostrova před berberskými nájezdy.7 Arabům a Berberům se podařilo někdy
mezi roky 705–710 obsadit Septem (dnes Ceutu, bývalou Vizigótskou a v
těchto letech Byzantskou kolonii na pobřeží Středozemního moře).
Proč se muslimové rozhodli překročit moře a podrobit si Hispánii je
poněkud nejasné. Někdy se zmiňuje, že byli pozváni šlechtici stojícími v
opozici proti králi Roderichovi. V Mozárabské kronice je jako důvod udáváno,
že Roderich znásilnil dceru správce Ceuty Juliána. Ten se pod tlakem
berbersko-arabské armády na Septem dobyvatelům poddal a přidal se na stranu
muslimů. A byl to prý on, kdo ze msty ponoukl Músu ibn Nusayra k
podmanění si vizigótského království. To zní sice jako legenda, ale dodnes se
především mezi muslimy objevují názory, že tento příběh je skutečný, a že k
invazi došlo de facto „na pozvání".
Roku 711 se pak správce tangerského přístavu, berberský muslim Tárik
ibn Zijád8, vypravil znovu do Hispánie. Tentokrát v čele sedmi tisíc převážně
berberských bojovníků, kteří teprve nedávno konvertovali k islámu. Dle tohoto
množství bojovníků lze usuzovat, že opravdu počítal s většími střety a
nejednalo se už o „průzkum bojem", kdy v několika výpravách během
minulého roku vpadl na Iberský poloostrov. Jeho pánem byl již zmíněný
arabský šlechtic Músa ibn Nusajr, guvernér provincie Ifrikia (Afrika)
umajjovského chalífátu. Ten Tárikovi poskytl dalších pět tisíc bojovníků. Když
se Tárik střetl s králem Roderichem ve známé bitvě u Guadalete, měl podle
6
7
8

Collins, Visigothic Spain 409–711, 131
Collins, Visigothic Spain, 409–711, 139
Pozn.: Jméno úžiny Heraklových sloupů se od dob vylodění Tárika ibn Zijád nazývalo
„Džebel el Tárik“, tedy „Tárikova skála“, dnes Gibraltar.
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maurských zdrojů vizigótský král obrovskou převahu.9 Bitva u Guadalete
(nejčastěji lokalizována k Jerezu de la Frontera na samém jihu poloostrova) v
červenci roku 711 prý trvala několik dní. Vizigóti při ní byli na hlavu poraženi
a král Roderich spolu s většinou nobility padl. Snad i vinou zrady některých
svých šlechticů.
Touto bitvou se nejčastěji ohraničuje konec vizigótského království na
poloostrově a počátek vlády Umajjovců (i když na severu poloostrova se
protikrál Agila II. udržel zjevně ještě asi tři roky). Tárik poté táhl poloostrovem
a dobyl Córdobu, Granadu a velkou část jihu poloostrova. Jeho velitel Músa
ibn Nusajr mu vzkázal, aby dále nepostupoval, ale toho Tárik neuposlechl a v
listopadu vstoupil i do Toleda. Během roku 712 pokračoval v tažení na sever
přes León až do Astorgy. Músa ibn Nusajr přitáhl v červnu 712 v čele asi
osmnácti tisíc mužů, z nichž byla jen necelá třetina arabského původu, a dobyl
Sevillu. I když dočasně Tárika kvůli neuposlechnutí rozkazů (a snad také ze
žárlivosti, že jeho poddaný dokázal dobýt s malou armádou téměř celou zemi)
uvěznil, posléze jej znovu postavil jako schopného vojevůdce do čela svých
vojsk a postupně obsadili téměř všechny zbylé části Iberského poloostrova.
Roku 714 ale byli oba povoláni k chalífovi al-Walidovi do Damašku. Músa
nechal v Hispánii svého syna Abd al-Azíze, který se stal prvním emíremguvernérem al-Andalusu, zatímco jeho otec a vojevůdce Tarik u chalífy v
Damašku upadli v nemilost a do Hispánie už se nikdy nevrátili.
V souvislosti s dobytím některých měst můžeme narazit na předpoklad
židovské sabotáže a pomoci židů muslimským dobyvatelům. Můžeme
oprávněně předpokládat, že židovská menšina na poloostrově po století tvrdého
útlaku ze strany vizigótské moci vítala muslimy jako osvoboditele. O jejich

9

Pozn.: Často zmiňovaný údaj je 90 tisíc mužů, ale to je nereálné, protože to vůbec
neodpovídá možnostem vizigótského království. Tato informace navíc pochází z mladších
arabských zdrojů.
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zapojení se do konfliktu na straně muslimů však přímé doklady nemáme.10 Dle
autora Garcíi dokonce ani sefardští židé v Hispánii netvořili jinou rasu (nelze
tedy hovořit o uchování židovské etnicity udržované uvnitř židovské komunity
exulantů z Izraele), odlišovali se svojí kulturou a zákony11 a během vizigótské
vlády byli také odlišováni a ostrakizováni většinovou křesťanskou společností.
Abd al-Azíz pokračoval v podmaňování si trosek vizigótského panství.
Roku 714 se mu poddal Agilla II., po Roderichově smrti chápaný jako jediný
vizigótský král, který se vzdal svého nároku na trůn (což učinil i jeho bratr) ve
prospěch chalífy al-Walída I. v Damašku. Al-Hurr ibn Abdar, guvernér alAndalusu vládnoucí od roku 716, pak dokázal během tří let obsadit v podstatě
všechny zbývající oblasti vizigótské říše, včetně Narbonne a Septimánie na
jihu Galie. Tím skončila více jak dvousetletá vláda Gótů na Iberském
poloostrově a započala vláda Maurů.

1. 2. Politické dějiny al-Andalusu
Po Tárikově vylodění v roce 711 nastává první období maurské
přítomnosti na Iberském poloostrově. Vládnou guvernéři, kteří byli dosazováni
coby správci al-Andalusu umajjovským chalífou v Damašku. A určitě se nedá
říci, že by to byly klidné časy. Během následujících tří desítek let se u moci
vystřídá více jak dvacet guvernérů z několika arabských kmenů. Byli buď
posíláni umajjovským chalífou, anebo častěji jmenováni na doporučení místní
arabské nobility. Ač se často střídali, v podmaňování si původního
obyvatelstva poloostrova pokročili a stejně tak zavedli základní strukturu a
pravidla pro správu státu a právní řád. Křesťanům byl dokonce vracen
majetek12, který jim byl Berbery uloupen, za předpokladu, že byli ochotní platit
10
11
12

Roth, Jews, Visigoths and Muslims in Medieval Spain: Cooperation and Conflict, 35
García Moreno, Los judíos en la España antigua, 162
Collins, The Arab Conquest of Spain 710–797, 45
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„džizju“13. Vzhledem k zatím malé provázanosti s lokálním obyvatelstvem se
pak konflikty mezi arabskými rody týkaly jen úzké vrstvy šlechticů, jejich
rodin a kmenů. To ale platilo jen do doby, kdy propuklo berberské povstání,
které zapříčinilo novou vlnu násilí, a arabské vládnoucí vrstvě se ho podařilo
utlumit až s příchodem dalších Arabů ze Sýrie roku 740.
Muslimové se přes neklid v al-Andalusu odhodlali i k vpádům přes
Pyreneje do Akvitáne a Galie, ale v bitvě u Poitiers jsou roku 732 poraženi
Franskou říší, která je na mocenském vzestupu pod správou majordoma Karla
Martella. Křesťanská Asturie a Pamplona v severní části poloostrova
přetrvávala v nejistotě, kdy i na tato území muslimové uskutečňují nájezdy s
cílem podmanit si je a začlenit do své říše, anebo je alespoň donutit platit tribut
a učinit z nich vazalské státy. Jádro Asturského království bylo pak pouze na
území Asturie a Kantábrie, sahající jen asi 50 kilometrů do vnitrozemí. Bitvou
u Poitiers se ukončilo období muslimské vojenské expanze do Evropy, kdy
hranice muslimské říše sahaly až do Septimánie na jihu Galie a na severu
Iberského poloostrova až do údolí řeky Duerro. Zde byla tato hranice poněkud
fluidní. Tato oblast nebyla nikdy příliš hustě osídlena a ve čtvrtém a pátém
desetiletí 8. století je obyvateli opuštěna úplně. Jednak kvůli berberskému
povstání a jednak se křesťané z této oblasti na popud krále Alfonse I.
Asturského vystěhují na sever do Asturie.
Berberové v al-Andalusu a severní Africe se v tomto období vzbouřili
proti arabské nadvládě, především kvůli nespokojenosti s tím, že ač jsou
muslimové, hrají druhořadou roli, nemají přístup ke správě státu na nejvyšší
úrovni a také všechny bohaté provincie a pozemky drží Arabové. V alAndalusu se sice guvernérovi Abd al-Malikovi podařilo Berbery porazit, ale
pouze za pomoci syrských Arabů. Ale jejich velitel jej sesadil, aby se sám stal

13

Pozn.: „Džizja“ je daň z hlavy, kterou museli platit křesťané a židé žijící na území
chalífátu.
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guvernérem, takže následovala arabská občanská válka, kdy se nakonec
utvořila křehká dohoda mezi arabskými frakcemi o střídání se u moci.
Doba nepokojů trvala i během příchodu Abd al-Rahmána, vnuka
umajjovského chalífy v Damašku al-Hišama. Po vyvraždění jeho rodu
Abbásovců se mu podaří prchnout z Bagdádu až do Maghrebu.14 Jeho matka
totiž byla Berberka, což mu mezi Berbery v Africe i ve Španělsku přispělo
k důvěryhodnosti a popularitě. Když se roku 755 přeplaví do Andalusie,
povede se mu získat podporu významného kmene Kasíovců a na krátký čas se
usadí v Malaze. Má štěstí v tom, že Septimánie je pod útokem Franků.
Současně propukne povstání v Zaragoze i Pamploně, a správce Jusuf al-Fihri je
nucen uspořádat výpravu, aby se se situací vypořádal. Umajjovský princ rychle
získává sympatie, dokonce se mu bez boje poddá Sevilla. Následuje série bitev,
kdy se Abd al-Rahmánovi podaří porazit správce Jusufa al-Fihrího a jeho
armádu. Al-Fihrí utíká do křesťanského Toleda a je zde zavražděn. Abd alRahmán se prohlásí za emíra a usadí se v Córdobě. Formálně se podřídí
chalífům z rodu Abbásovců, kteří vládli z Damašku, ale ve skutečnosti se
Córdobský emirát od této doby stal de facto samostatným státem, kde dalších
250 let vládli Abd al-Rahmánovi potomci. Nicméně Abd al-Rahmán I. během
následujících dvou desetiletí stále musí bojovat. Emirát napadne armáda
abbásovského chalífy, který si nechce nechat líbit al-Andalus ovládaný
Umajjovcem, ale je poražena. Dále proti sobě bojují arabské a berberské
kmeny, a propukají revolty. Abd al-Rahmánovi se ale vždy podaří nepokoje
potlačit. Severní marka zůstává mimo jeho vliv. Samozvaný správce Zaragozy,
Sulejman, se spojí s Karlem Velikým. Ten ale ve Španělsku skončí neslavně,
když není obyvateli Zaragozy do města bez boje vpuštěn. Na zpáteční cestě
přes Pyreneje je jeho zadní roj rozprášen a pobit Basky a Gaskoňci, jak vypráví
známý středověký epos Píseň o Rolandovi. Zaragoza se Abd al-Rahmánovi
14

Pozn.: Maghrib nebo také Maghreb je dnešní Maroko na sever od pohoří Atlas.

14

definitivně poddá roku 783. Hranice s říší Karla Velikého se ujasňuje ještě za
vlády Abd al-Rahmnánova syna Hišáma I., kdy Karel Veliký obsazuje
Barcelonu.
Abd al-Rahmán připravil půdu pro svého syna Hišáma I. dobře. Sice se
proti němu vzbouřil jeho bratr Sulejman, ale Hišámovi se vše podařilo urovnat
mírově. Vládl sice krátce (788–796), ale ovlivnil kulturu al-Andalusu osmého
století jako nikdo jiný. Adaptoval totiž myšlenky medinského imáma Málika
ibn Anase, který tvrdě potlačoval Araby před nedávnem nalezenou filosofii a
teologii jako heretické učení, kdy absolutní přednost má mít vždy „Korán,
slovo prorokovo, a neprosazování vlastního názoru."15 To s sebou přineslo
potíže ve vědeckých a překladatelských kruzích, kdy filosofie a teologie byla
oficiálně zakázána (ač dodržování tohoto nařízení bylo v různých dobách bráno
přinejmenším vlažně) a hlavní důraz se věnoval astronomii, lékařství, právu,
geometrii, aritmetice a dalším vědám. Hišámův vnuk al-Hakam I. se dostal do
problémů, které mu způsobují jeho vlastní strýcové. Ti se snažili mladého
vladaře svrhnout a chopit se moci. Podaří se mu je porazit, stejně tak svého
bratrance, i vzpouru v Toledu či v severních provinciích. Trvá mu to ale v
podstatě celou dobu vlády. Roku 805 nechá ukřižovat svých 72 odpůrců (kteří
stáli na straně jeho strýců a chtěli jej svrhnout) podél řeky Guadalquivir. Bojuje
i proti radikálním křesťanům a po povstání roku 818 na předměstí Córdoby,
pobije 300 povstalců a mnozí ostatní obyvatelé tohoto předměstí museli odejít
do exilu.16Zavedl osobní stráže a zajímavé je, že mu jako nejdůvěryhodnější
připadl hrabě Rabi, syn Theodulfa, sekulární vůdce místní křesťanské
komunity. Sloužil mu také jako hlavní výběrčí daní, ale po údajné zpronevěře
jej emír al-Hakam popravil.17

15 Arteta, Dějiny Španelska, 68
16 Wolf, Chrisian Martyrs in Muslim Spain, 13
17 Tamtéž, 13
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Vrcholem rozmachu moci, bohatství i kultury je pak období
Córdobského chalífátu v 10. století, spojené především s osobou Abd arRahmánna III. Dokázal potlačit protiumajjovské arabské a berberské vzpoury,
které sužovaly poloostrov a po vítězství nad šíitským fatimovským chalífátem
expandujícím v 10. století z Egypta, si též přisvojil titul chalífy, knížete
věřících. Za jeho dlouhé vlády v letech 912 až 961 došlo k opravdovému
sjednocení muslimské části poloostrova, kdy byl uznáván za jediného
muslimského vladaře. Dokonce i křesťanské státy uznávaly jeho moc a jejich
vladaři posílali do córdobské pokladny pravidelný tribut.18 Dokázal si též
podrobit Ceutu, Tanger a nakrátko i celé území Maghrebu.
Abd ar-Rahmán III. al-Násir („Obránce víry“) byl vnukem předchozího
emíra Abdaláha ibn Muhammada al-Umawi, který jej upřednostnil v
následnickém právu jako svého oblíbence před svými čtyřmi syny. Ibn Idharí
(počátek 14. století) jej ve své „Historii Maghribu" („Al-Bajan al Mughrib")
popsal následovně: „Byl světlé pleti, modrých očí a hezkého obličeje, vzhledný,
i když poněkud podsaditý a obtloustlý. Jeho nohy byl krátké do té míry, že
třmeny jeho sedla byly připevněny jen jednu dlaň pod ním. Když byl v sedle,
vypadal vysoký, ale na nohou byl docela malý. Barvil si vousy na černo..."19
Jeho vzhled byl tedy natolik nearabský, že si barvil vousy a snad i své světlé
vlasy, aby si dodal více arabského vzhledu. Představa, že vladaři al-Andalusu
vypadali i po dvou set letech sídlení na Iberském poloostrově jako etničtí
Arabové, jak si je představíme dnes, je mylná, stejně tak je ale mylná
představa, že by se necítili být Araby.20 Abd ar-Rahmán byl pravnukem emíra
al-Mundira a princezny z navarrského královského rodu, jeho děd, emír
18 Hitchcock, Mozarabs in Medieval and Early Modern Spain: Identities and Influences, 41
19 Ibn Idharí, Kitab al-Bayan; [online]. 2015 [cit. 2015-08-03]. Dostupné z:
https://en.wikipedia.org/wiki/Abd-ar-Rahman_III
20 Pozn.: Dle některých zdrojů velká část córdobských emírů a chalífů vypadala velmi
nearabsky. Viz např.: Nordic Arabs. [online]. 2015 [cit. 2015-08-10]. Dostupné z:
http://marchofthetitans.com/earlson/nordicarabs.htm
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Abdullah, se oženil s baskickou princeznou Onnecou Fortúnez, dcerou krále v
Pamploně a jeho otec, princ Muhammad, jej zplodil s křesťanskou konkubínou
snad z podhůří Pyrenejí.21 Jeho modré oči, světlá pleť a vlasy nás tedy
překvapit nemusí.
Abd ar-Rahmánn III. se roku 912 stal emírem. Zdědil po dědovi říši v
rozkladu a v podstatě ovládal jen Córdobu a přilehlé okolí. Během dvaceti let
ale dokázal arabské šlechtice i berberské vojevůdce potlačit. Stejně tak revoltu
Omara ibn Hafsuna, křesťanského konvertity, který ze svého sídla Bobastra u
Malagy vedl vzpouru mozárabů22 a muladíů, trvající tři desetiletí až do roku
928. Významně mu v tom pomohla reforma armády, kdy jeho stálou armádu
tvořilo až sto tisíc profesionálních žoldáků, křesťanů, židů a muslimů z celého
středomoří, přičemž výdaje na její udržení tvořily třetinu státního rozpočtu.23 V
roce 929 přijal, na základě své příslušnosti k “pravému“ chalifskému rodu
Umajjovců, titul chalífy. To byl jeho trumf v konfliktu s Fátimovci, kteří si
taktéž přisvojovali titul chalífů,24 a také napravení křivdy, kterou jeho rod
pociťoval vůči Abbásovcům v Bagdádu. Ještě o dvacet let déle trvaly války s
různými úspěchy s křesťanskými státy na severu poloostrova, které Abd arRahmánovu nadvládu uznaly až roku 950. V tomto období dochází k velkému
ekonomickému rozkvětu al-Andalusu, kdy se daří vytěžit více drahých kovů a
razit více mincí, velice zefektivnit zemědělství (velké stavby zavlažovacích
systémů) a obchodovat s potravinami, zbraněmi i luxusním zbožím s Evropou,
Afrikou, i všemi muslimskými i nemuslimskými říšemi až na dálný východ.
Al-Andalus se stává i námořní velmocí, a kontroluje tak dálkový obchod ve
21
22

23
24

Magill, The Middle Ages: Dictionary of World Biography:Volume II, 7
Pozn.: Mozárabové jsou křesťané, kteří si postupně osvojili zvyky, kulturu a nakonec i
arabštinu přinesenou muslimy. Muladíové pak jsou původní obyvatelé - hispanořímané,
kteří k islámu konvertovali.
Tamtéž, 7
Pozn.: Zatímco další chalífa, tedy kníže všech věřících, byl z rodu Abbásovců se sídlem v
Bagdádu.
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Středozemním moři. Córdoba je v té době největším městem v Evropě, traduje
se, že v ní sídlí až milion obyvatel.25 Do Velké mešity se vejde 25 000 lidí, ve
městě jsou desítky tisíc obchodů, kanalizace (používaná dodnes) a mnoho
veřejných lázní. Dochází k velkému rozkvětu kultury, vědy a všeobecné
vzdělanosti, kdy zde v nebývalé koncentraci vyučují a vzdělávají se jak místní
obyvatelé, tak i muslimové, křesťané, židé a lidé z celého muslimského světa,
arabského i nearabského původu.
Vládu po smrti svého otce převzal roku 961 chalífa al-Hakam II., který
těžil z politického klidu a prosperity, kterou přinesla vláda jeho předchůdce.
Dokázal si udržet nadvládu nad částí Maroka a ve vazalství i severní
křesťanské státy. Dobudoval obrovskou knihovnu čítající stovky tisíc svazků,
avšak stejně jako Abd ar-Rahmán III. se ke sklonku života stále více oddával
pohodlí a harému za zdmi paláce Madína az-Zahra, který byl několik kilometrů
od Córdoby.26 Jeho syn Hišám II. navíc začal svoji vládu po otcově smrti jako
jedenáctiletý chlapec. Reálnou moc měl však v rukou al-Mansur, vrchní
komoří („hádžib“) a velitel armády, který mladého chalífu izoloval v jeho
paláci a přebral postupně veškerou moc. Chalífát byl na vrcholu politické a
vojenské moci. Byly obsazeny i velké části severních křesťanských království,
ale chalífa Hišám II. byl odstaven a masy obyvatelstva kontrolovány jen za
pomoci velkého množství berberských námezdníků. Chalífát se v rukou alMansura pozvolna měnil v diktaturu. Můžeme ilustrovat i tím, jak se proměnil
přístup k vědě. Al-Mansur nechal spálit všechny “nebezpečné“ knihy z
obrovské al-Hakamovy knihovny, které neprošly přísnými kritérii nastavenými
učením imáma Málika ibn Anase. Vliv al-Mansura trval i po jeho smrti roku
25 Pozn.: Toto je často zmiňováno na základě arabského sčítání domů v Córdobě 10. století.
Nejsou pro to archeologické důkazy. Pravděpodobná rozloha nebyla o mnoho větší, než v
římských dobách. Pravdou ale je, že okolí Córdoby bylo hustě osídleno, kdy jednotlivá
předměstí tvořila místy souvislou zástavbu. Viz. Christys, Christians in Al-Andalus 711–
1000, 16
26 Arteta, Dějiny Španělska, 105
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1002, kdy se dalším „hádžibem“ stal jeho syn Abd al-Málik, a po něm jeho
nevlastní bratr, ambiciózní Abd al-Rahmán Sanchuelo27. Ten donutil
ummajjovského chalífu Hišáma II., aby jej jmenoval svým dědicem. Tím ale
pobouřil široké vrstvy obyvatelstva Córdoby. V roce 1009, během výpravy
proti leonskému králi Alfonsovi V., se proti Sanchuelovi Córdoba vzbouřila.
Vzbouřence vedl další Umajjovec Muhammad II. al-Mahdí. Sesadil Hišáma II.
a stal se novým chalífou. Abd al-Rahmán Sanchuelo byl při návratu do
Córdoby opuštěn vojáky. Krásný palác Madina Záhira, který vybudoval jeho
otec na předměstí Córdoby, byl zničen a on sám byl uvězněn a později
zavražděn.
Tak začala „fitna“ (vzpoura), kdy bylo během dvou desetiletí do roku
1031 zničeno vše, co velcí chalífové v minulém století vybudovali. Titul
chalífy úplně ztratil svojí vážnost knížete věřících, protože chalífou se mohl
stát každý, kdo si dokázal zaplatit dostatečné množství berberských žoldáků. V
občanských válkách se al-Andalus rozpadl na několik desítek malých státečků taifas, které bojovaly mezi sebou, a stěží dokázaly odolávat vojensky silnějším
a politicky konsolidovanějším křesťanským královstvím na severu. To bylo
spouštěčem reconquisty, snahy o znovuobsazení muslimských území křesťany.
Tyto drobné emiráty byly sjednoceny pod vládou berberské dynastie
Almorávidů pocházející z jihu Saharské pouště, kteří byli pozváni na pomoc
některými taifskými panovníky po ovládnutí Toleda (1085) kastilským králem
Alfonsem VI. Dokázali sice kastilská vojska porazit v bitvě u Sagrajas, ale
Toledo nezískali. Drželi velká území na severu Afriky, ale roku 1147 byli
poraženi vzpourou dynastie Almohadů, která je nahradila v čele jejich státu jak
v Maghrebu, tak v al-Andalusu. Almoravidé a tím spíše Almohadé byli
kulturně na mnohem nižší úrovni a nábožensky pak mnohem radikálnější, než
v jejich očích změkčilí Arabové a vzdálení berberští příbuzní, žijící stovky let
27 Pozn.: Jeho matka byla Urraca, dcera pamplonského krále Sancha II.
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v pohodlí a blahobytu na Iberském poloostrově. Během jejich vlády se objevují
násilné konverze židů a křesťanů i pogromy. „Zlatý věk“, jak se říkalo období
umajjovských chalífů, byl definitivně minulostí. Křesťanská království na
poloostrově ale sílila a almohadská nadvláda nad al-Andalusem pak skončila
roku 1212, kdy aliance králů Kastilie, Navarry a Aragonu rozdrtila v bitvě u
Las Navas de Tolosa (Jaén) berberské vojsko. Almohadská říše se rozpadla na
malé státečky, druhou generaci taifas, a ty byly v procesu reconquisty brzy
podrobeny. Posledním muslimským státem pak ještě na 280 let zůstal emirát
Granada, a to jen díky tomu, že si mohl dovolit platit vysoké tributy. K
sjednocenému Španělsku byl připojen až roku 1492 vládci Španělska
Ferdinandem Aragonským a Isabelou Kastilskou.

1. 3. Etnické složení obyvatelstva
Historie Hispánie před arabsko-berberským vpádem, byla značně
poznamenaná neustálými přesuny obyvatel, kolonizacemi vyspělejších kultur,
přesto i uchováváním protohistorického obyvatelstva (Ibeřané, Baskové). O
množství a poměru skupin obyvatel různého původu k celkovému množství
obyvatelstva předcházející šestisetleté nadvládě Říma už se mnoho nedozvíme.
Snad jen by stálo za konstatování to, že i sem dorazili Keltové a smísili se
s místními Ibeřany a pobřeží poloostrova bylo intenzivně kolonizováno
vyspělými kulturami Řeků, Féničanů a Kartaginců. Zde pak romanizace
proběhla snáze, zatímco ve vnitrozemí a hlavně na severozápadě v Asturii,
Galicii ale i v podhůří Pyrenejí se uchovávaly o něco více a o něco déle zvyky
keltiberského obyvatelstva.
Stejně tak můžeme pouze odhadovat množství příchozích Germánů a
dalších národů na počátku pátého století. U menších kmenů, jako byli Svébové,
Vandalové a Alani, se nejčastější odhady pohybují kolem dvaceti pěti tisíc lidí,
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včetně žen, dětí a starců.28 Nicméně na poloostrově zůstali delší dobu jen
Svébové ve svém království na severozápadě. Na sklonku 6. století podlehli
vizigotskému náporu a byli asimilováni. Odhady o počtech Vizigótů jsou
různé, ale realistické by bylo uvažovat o migrační vlně maximálně dvou set
tisíc lidí29, ale reálná je i polovina tohoto množství.30 Jednalo se tedy pouze o
jednotky procent z celkové populace poloostrova, protože nejčastější odhady
množství obyvatel Hispánie v době úpadku Římské říše na přelomu čtvrtého a
pátého století jsou čtyři miliony obyvatel a v době příchodu Maurů pak asi o
půl milionu méně.
Možná nás pak překvapí, s jak malou armádou se Tárikovi ibn Zijád a
Musovi ibn Nusajr podařilo podrobit si v tak krátké době tak velké území s tak
početným obyvatelstvem. A ještě více pak to, že se jim nikdo nedokázal po
porážce Rodericha u Guadalete postavit na odpor. Nejvíce ze všeho to ukazuje
na nízkou vladařovu autoritu a na to, že stát byl v úplném rozkladu. Pro nás je
ale důležitější, že rozhodně nemůže být řeči o arabizaci poloostrova, jelikož
Arabů přišlo na poloostrov jen několik tisíc a stejně tak Berberů31, kterých sice
bylo spíše desítky tisíc, ale i tak se jednalo o minoritu oproti hispano-římskému
obyvatelstvu poloostrova. Navíc se jednalo o válečníky, kteří si brali místní
ženy a usazovali se zde na nových obsazených územích. Především berberské,
ale i arabské etnikum se tak na poloostrově během několika generací
asimilovalo32, tudíž se etnický profil populace Iberského poloostrova velmi
podobal situaci za vlády Římského impéria.33 Dívat se na Španěly jako na
potomky křesťanů z malých křesťanských království Asturie a dalších, které na
28
29
30
31

Todd, Early Germans, 173
Facaros, Andalucia, 23
Collins, Visigothic Spain, 409–711
Pozn.: Jméno pro obyvatele severní Afriky „Berberi“ bylo arabským ekvivalentem
původem latinského „barbaři“.
32 Arteta, Dějiny Španělska, 47
33 Arteta, Dějiny Španělska, 45
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severu

Iberského

poloostrova

přečkaly

celou

dobu

rozkvětu

svého

muslimského souseda a pak jej smetly v reconquistě, je velmi zkreslené. Přesto
se během utváření mýtu o al-Andalusu také objevuje.

1. 4. Islamizace neznamená arabizace
O etnické arabizaci poloostrova tedy nemůže být řeči. Noví dobyvatelé
s sebou ale přinášejí také svoje náboženství - islám. Obyvatelstvo poloostrova
pak v několika vlnách, dá se říci masově, konvertovalo k novému náboženství.
Důvodů bychom našli několik.
Nejčastěji zmiňovaným je daňové zatížení, „džizja“34. V celém
chalífátu bohatý „dhimma“35 musel platit pět zlatých dinárů (měna používaná
v celém chalífátu) ročně, střední stavy tři dináry ročně36 a chudí jeden dinár
ročně.37 Dinár vážil přitom v době umajjovské dynastie 4,25 gramů. Menší
mince ze stříbra Dirham, zavedená v al-Andalusu v době vlády emíra Abd arRahmána I., pak vážila asi 2,7 gramu a její hodnota proti dináru byla
desetinová.38 Pro představu, cena chleba byla asi čtvrt dirhamu za libru a
pomocníci řemeslníků ve městech měli platy od půl dirhamu za den,39 zatímco
soudce „kádí“, či dvorní básníci si mohli přijít i na 300 dinárů za měsíc.
Muslimové pak museli platit daň „zakát“40 takzvanou “očišťující“ daň
(almužnu). Odváděla se jedna čtyřicetina ročního výdělku v penězích, ale často
34 Korán, 9, 29
35 Pozn.: Dospělý, zdravý vyznavač náboženství Písma „Ahl al-Kitáb“, tedy především
křesťan či žid.
36 Saylor Academy. Al-Andalus. [online]. 2015 [cit. 2015-08-03]. Dostupné z:
http://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2011/08/HIST351-4.1-Al-Andalus.pdf [cit.
03-08-2015]
37 Medieval Islamic Civilization: A-K, 206
38 Roth, Jews, Visigoths, and Muslims in Medieval Spain: Cooperation and Conflict, 150
39 Essid, A Critique of the Origins of Islamic Economic Thought, 163
40 Korán, 9, 60
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se též platilo v naturáliích. Daň byla dle koránu určena výhradně „...pro chudé
a nuzné, pro ty, kdož je vybírají, pro otroky a zadlužené...“41 a patří k jednomu
z pěti pilířů islámu.42 Daň „zakát“ měla však více pravidel, například „nisáb“,
tedy částku, kterou muslim udržel disponibilní celý rok, aniž by musel
omezovat své základní potřeby (oblečení, potraviny, přístřeší atd.). Právě z této
disponibilní sumy se potom měl splatit „zakát“, což znamenalo, že i pro
bohatší vrstvy nešlo o žádné dramatické částky, a chudých se v podstatě
netýkala, protože na „zakát“ bylo zakázáno se zadlužit. Na muslimy dobyté
území a neislámské obyvatelstvo se vztahovala i daň z půdy „kharadž“, ta
fungovala ve východních zemích umajjovského chalífátu, kde tvořila velkou
část příjmů státní pokladny. V al-Andalusu se ale v této formě nejspíš
nezavedla43, protože daň „džizja“ v podstatě plnila stejnou funkci. Zato ale
bylo běžné, že půda, která byla ve vlastnictví muslimů, byla za pachtovné
pronajata místním zemědělcům, křesťanům a muládíům, protože Arabové,
kteří vlastnili nejvíc zemědělských pozemků, se usazovali spíš ve městech a
věnovali se ponejvíce obchodu.44 V obchodních clech na hranici muslimské
říše křesťané a židé platili dvojnásobnou daň oproti muslimům. Daní bylo ještě
více druhů, velkou část příjmů státu pak tvořila daň za prominutí vojenské
služby.
Daňové zatížení křesťanů bylo tedy vyšší. Co je ale důležité, dopadalo
těžce na chudé vrstvy obyvatelstva, což de facto byla ve středověku kdekoliv
většina a tím pádem mohla být konverze k islámu existenční nutností.
Konverze k islámu také znamenala zvýšení sociálního statusu. V Koránu
najdeme formulaci, která poukazuje na vztah muslimů a „Ahl al-Kitáb“, lid

41 Essid, A Critique of the Origins of Islamic Economic Thought, 163
42 Pozn.: Kromě „zakátu“ (almužny) jsou to „šahada“ (vyznání), „salát“ (modlitba),
„saum“ (půst o ramadánu) a „hadždž“ (tedy pouť do Mekky).
43 Kennedy, Muslim Spain and Portugal: A Political History of Al-Andalus, 51
44 Arteta, Dějiny Španělska, 66

23

knihy: „Bojujte proti těm, ...z těch, kterým se dostalo Písma - dokud nedají
poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi."45
Přestoupení k islámu se ale týkalo i otroků a šlechticů. Otroci (kterých
bylo ve vizigótské Hispánii více než za Římské říše) přestoupením získávali
svobodu a šlechticům pak byl ponechán jejich status a všechny majetky.
Početné konverze by nás tedy neměly překvapit. Co nás ale překvapí je
informace, kterou uvádí historik a odborník na střední východ z University of
Columbia, Richard Bulliet ve své často citované knize „Conversion to Islam in
the Medieval Period: An Essay in Quantitative History“. Odhaduje množství
konvertitů ke konci osmého století na dvacet procent z celkové populace a
období, kdy početně převáží muslimové v populaci křesťany a židy odhaduje
až v závěru vlády prvního chalífy Abd ar-Rahmánna III. v roce 961. Nicméně
jeho metoda, založená na zkoumání jen několika dostupných bibliografických
slovníků obsahujících 154 genealogií z Córdoby a vyvozování obecných
závěrů, je dost kontroverzní. Poněkud realističtější zhodnocení přináší
historička Ann Christys. Ke konci 8. století považuje celou populaci alAndalusu za islamizovanou z osmdesáti procent.46 Činit ohledně rychlosti
islamizace al-Andalusu nějaké definitivní závěry je těžce vyřešitelná otázka,
ale myslím, že příměr k christianizaci Iberského poloostrova, trvající alespoň
dvě století, by mohl být na místě.
Al-Andalus na počátku osmého století tedy obývá více etnických
skupin, které se postupně asimilují. Nejmenší skupinou jsou Arabové, kteří
povětšinou zastávají správní, úřednické funkce, a také se v jejich rukou
soustřeďuje nejvíce majetku. Žijí ve větších městech, vlastní půdu v údolích
Guadalquiviru a dalších úrodných oblastech na jihu a věnují se obchodu.
Důležité je, že přináší nový úřední jazyk, arabštinu, ač je naprosto běžné
45 Korán, 9, 29
46 Christys, Christians in Al-Andalus 711–1000, 3
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hovořit hispanorománsky v každodenní komunikaci, zvlášť na venkově.
Arabština se ale posléze také stane jazykem vědy a to ne vědy arabské, ale
veškeré vědy, která se nashromáždila ze všech zemí a kultur obrovské
muslimské, tehdy ještě jednotné říše. V běžné komunikaci mezi většinou
obyvatel se ale arabština používá teprve v Granadském emirátu, kde je
křesťanů i židů už jen nepatrné množství.
Mnohem početnější skupinou dobyvatelů byli Berbeři, obyvatelé
severní Afriky, kteří přijali islám v nedávné minulosti, při arabském tažení
Afrikou a jejím podrobení. V Hispánii se usazují ve střední části poloostrova,
na náhorní plošině Meseta, kde v menších sídlech mohou hrát roli místních elit,
spravujících jinak křesťanské území. Oproti Arabům vždy hrají druhořadou
roli, což se také projevuje ve stále se opakujících nepokojích a vzpourách.
Židé přicházeli od pádu jeruzalémského chrámu. Zakusili mnoho útlaku
během vlády Vizigótů na poloostrově, je tedy pravděpodobné, že přítomnost
Arabů opravdu přivítali. Dodnes známé zprávy o tom, že židé pomáhali
Arabům v dobývání poloostrova, jsou založené především na kronice „Akhbar
majmu'a“

(„Sebrané

spisy“),

napsané

neznámým

arabským

autorem

pravděpodobně v 10–11. století, jinak se doložit nedají. „Sefardští židé“47, jak
jsou židé na poloostrově nazýváni, pak během muslimské nadvlády tvoří
malou, ale vlivnou skupinu. Vlivnou tedy především po finanční stránce díky
obchodním schopnostem, protože stejně jako křesťané, jsou i židé „dhimmi“,
podléhají tedy mnoha restrikcím. Mohou ale vyznávat svoji víru, bez nucení ke
konverzi, jak bylo obvyklé ve vizigótském království v 7. století.
Důležitou, ač menšinou (podle Bullieta pak až do 10. století většinou)
jsou pak mozárabové. Tento termín se objevuje zhruba od 11. století především
v křesťanské literatuře a označuje ty obyvatele al-Andalusu, kteří sice přejali
47 Pozn.: „Sepharad“ (Abd, 20) byl název pro Iberský poloostrov, rozšířený mezi
starověkými židy.
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kulturní zvyky (například oblékání), ale uchovali si křesťanskou víru
(římskokatolická, s prvky vizigótské liturgie) i pod nadvládou muslimů.
Arabský termín „musta'rab“ lze přeložit jako „arabizovaný“, či „musta’rib“
znamenající v podstatě totéž v plurálu, tedy: „Ti, kteří žijí mezi araby.“ 48 Za to,
že Mozárabové uznávali nadvládu emírů a chalífů, jim byl (za předpokladu, že
platili daň „džizju“) udělen status „dhimmi“ a bylo jim umožněno vyznávat víru
dle svých tradic. Do značné míry měli autonomii i v rozhodování v rámci své
komunity, kdy podléhali svým církevním autoritám a soudům. „Dhimmi“,
přeložitelné také jako „chránění“, měli vladařem garantovou ochranu sebe i
svého majetku. Vzhledem k tomu, že populace se na poloostrově islamizovala
desítky, a v některých oblastech stovky let, mozárabské komunity byly
zezačátku téměř v každém městě. A i když to právně nikde ustanoveno nebylo,
žili často v komunitách spolu a od muslimů, především arabských, odděleně,
což bylo dáno i etnickou příslušností a příslušností ke společenské třídě.
Většinově křesťanské zůstalo ještě na asi dvě stě let Toledo, bývalé hlavní
město vizigótského království. V hlavním městě Córdobě byla také velmi
početná skupina mozárabů. Zde také docházelo k největším nepokojům a
konfliktům s muslimskou správou. Mozáraby ale jsou také někdy nazýváni
křesťané, kteří prchali z al-Andalusu do křesťanských království na severu
poloostrova, která vedle muslimského al-Andalusu existovala celá století a
nakonec si jej opět během reconquisty podmanili.

48 Werckmeister, O’Neill, The Art of Medieval Spain, A.D. 500–1200, 121
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2. Tolerance?
Obecně známé o dějinném období vlády muslimů ve Španělsku v raném
středověku je to, že kromě toho, že došlo k nebývalému ekonomickému rozvoji
a rozkvětu vědy a kultury, tak zde také v míru a toleranci žili vedle sebe
muslimové, křesťané i židé. Dokonce se dává do dnešní doby za modelový
příklad možné koexistence abrahámovských náboženství. Nutno říci, že tento
pohled se utváří v poněkud nostalgickém duchu a pod tíhou staletí náboženskopolitických konfliktů. Lidé si rádi idealizují a tak můžeme často narazit na
termín „convivencia“ – koexistence.
Méně rozšířený pohled však tuto nepochybně romantickou a přitažlivou
vizi koexistence a spolupráce problematizuje. Víme, že muslimové zde vládli,
a křesťané a židé měli status „dhimmi“, který s sebou přinášel řadu omezení.
Také víme, že v al-Andalusu bylo jeden čas poměrně silné hnutí mučedníků,
lidí, kteří demonstrativně obětovali svůj život, cítíce se utlačeni a poníženi
jinověrci. Určit, zda zde panovala náboženská tolerance, je velmi složité,
protože předpokládá nějaký společný usus, co tolerance je. Nemůže nás tedy
překvapit, že otázka tolerance v al-Andalusu rozděluje i odbornou veřejnost,
kdy jedna strana vyzdvihuje spíše příklady toho, že soužití fungovalo a druhá
poukazuje na to, že nebylo zdaleka bezproblémové. Názor na věc je u
veřejnosti, a i u mnohých odborníků formován do značné míry pochopením
toho, co znamenají lidská práva, co znamenala tehdy, a troufám si tvrdit, že
především tím, jaký názor mají na náboženské tradice, konflikty a sounáležitost
dnes a především jaký mají názor na islám. Tato předpojatost s sebou nese
určitou zpolitizovanost tohoto tématu, kdy al-Andalus už není jen názvem státu
v určitém období, ale i symbolem, do kterého se vkládá různý obsah. Ať už jde
o současnou Evropu, která se cítí být ohrožena náboženským, především
muslimským terorismem a extremismem, nebo o tyto muslimské radikály,
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reprezentované do nedávna teroristickou skupinou al-Káida a aktuálně
Islámským státem – chalífátem v Sýrii a Iráku.
Častým argumentem je, že al-Andalus byl tolerantnější v porovnání s
křesťanskými státy té doby a především v porovnání s předcházejícím obdobím
vlády Vizigótů a s následujícím obdobím vlády křesťanského Španělska.
Přikláním se k tomu, že to je pravda, avšak nesmíme zapomenout, že
muslimové vládli na Iberském poloostrově bezmála osm století, takže nám
nezbude nic jiného, než se opět ponořit do období raného středověku ve
Španělsku, a pokusit se utvořit si na věc vlastní názor.

2. 1. Mozárabové
Podle mého názoru nejpřiléhavější překlad termínu „mozárab“ a
zároveň i výklad toho, kdo byli mozárabové, je tento: „Ti, kteří žijí mezi
Araby“, případně „Ti, kteří se chtějí podobat Arabům“.49 Přesto je toto
označení křesťanů na Iberském poloostrově poněkud zvláštní, protože jak už
jsem poukazoval, etnická situace na Iberském poloostrově se příchodem Arabů
a Berberů příliš nezměnila a dalo by se říci, že dobyvatelé spíš žili mezi
hispanořímany. Zde je ale nutné podotknout, že termín „mozárab“ je mladšího
data50. Objevuje se až po dobytí Toleda roku 1085 křesťanskými vládci
severních království, kdy skuteční křesťané v muslimské Andalusii už tvořili
menšinu, hovořící arabsky, žijící podle maurského (orientálního) způsobu život
a nelze se tedy divit, že svými křesťanskými souvěrci ze severu byli vnímáni
jako arabizovaní křesťané-nekřesťané. Etymologický význam se sice vyvozuje
z arabštiny (i když se od konce 11. století objevují i romanizované verze jako
„muzaraves“, „muztarabes“), ale arabsky mluvící muslimové používali pro
49 Beale-Rivaya, Imago Temporis. Medium Aevum, IV (2010), 51–71
50 Gomez-Ruiz, Mozarabs, Hispanics and Cross, 8
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křesťanské sousedy termíny jako „rumi“ (Římané, Byzantinci), „nasará“
(Nazaretští) a „mu'ahid“ (držitelé smlouvy).51 Pochopení toho, kdo byli
mozárabové, navíc mezi badateli, procházelo určitým vývojem. Na konci 19.
století se někteří španělští historici (nejznámější a nejvlivnější je F. J. Simonet)
na základě předpokladu vizigótského etnického původu mozárabů pokoušeli
formovat historickou identitu Španělů. Stejně tak není jednoznačné určení
mozárabů, jako arabsky mluvících křesťanů, protože románština se zjevně
v běžné komunikaci mezi etnickými hispanořímany používala po celou dobu
existence Córdobského chalífátu paralelně s arabštinou. A navíc, díky
identifikaci mozárabů s vizigótskou církví, se v současné době můžeme setkat s
tímto vizigótsko-hispano-mozárabským ritem i v dnešní katolické církvi ve
Španělsku, kdy od roku 1998 je povolenou alternativní liturgií. Je tedy zřejmé,
že s jednoduchými definicemi, které by dokázaly obsáhnout všechny skupiny
křesťanů nazývaných mozáraby, na všech místech a v průběhu všech století, si
nevystačíme.

2. 2. Postavení křesťanů a židů ve společnosti raného emirátu
Pokud budeme zvažovat míru tolerance v al-Andalusu, musíme mít na
paměti, že se střídala neklidná a relativně klidná, tolerantní období, kdy značně
záleželo na tom, jak osvícený a také čím motivovaný byl momentálně vladař.
Jako téma je diskutované i to, zdali byli Maurové na poloostrov
přivítáni, nebo zdali se jednalo o násilné dobytí poloostrova. Jisté je, že
Maurové se s vládnoucí vizigótskou vrstvou vypořádali nejdříve v bitvě u
Guadalete a pak během prvních několika let52 po svém vpádu na poloostrov.

51 Burman, Religious Polemic and the Intellectual History of the Mozarabs, 7
52 Pozn.: Mnozí šlechtici byli popraveni například po dobytí Toleda. Viz Collins, Visigothic
Spain 409–711, 133
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Otázka, zdali šlo o vpád či ne, souvisí s názorem badatelů na to, do jaké míry
byli poslední vizigótští vladaři oblíbení mezi širokými vrstvami obyvatelstva.
Nelze popřít, že židovská populace měla důvodné naděje, že dojde ke zlepšení
jejich situace dané tím, že během sedmého století prožívali období útlaku (byli
nuceni násilím ke křtům, mnoho židů odcházelo do exilu v Maghribu), které s
posledními vladaři Vizigótů ještě více gradovalo. To, jak vnímala vizigótské
krále křesťanská většina, je nejednoznačné. Musíme si uvědomit, že v
království před jeho rozpadem panovala občanská válka, jak jsem už
poukazoval a jak se dozvíme například v takzvané „Mozarabské kronice" z
roku 75453, kdy poslední král Roderich určitě neovládal velkou část země na
severu. Maurští vojevůdci Tárik a Músa se vypořádali s Roderichem a jeho
stoupenci, což bylo pravděpodobně jen pár desítek nejvlivnějších rodin.
Zatímco mnozí regionální šlechtici, jako například

Theodemir, ovládající

Murcii a jihovýchod poloostrova, s Maury uzavřeli smlouvy, ve kterých uznali
nadvládu nových pánů výměnou za garanci vlastnictví půdy, svého úřadu a
kontinuity svého postavení lokální autority.54
Dle maurských zdrojů55 šlo o vojenskou invazi, která s sebou nese
násilí, rabování a vraždění. „Svědčí nám o tom Dvorské anály chalífy alHakama, Anonymní popis al-Andalusu, Dějiny al-Andalusu od Ibn 'Idhárího

53 Pozn.: Království je dle kronikáře zničeno jak Araby, tak vnitřní válkou. Viz Collins,
Visigothic Spain 409–711, 134
54 Collins, Visigothic Spain 409–711, 143
55 Pozn.: Cenný zdroj, jeden z nejranějších arabských záznamů o událostech, je kronika
„Futūh mișr wa'l maghrab wa'l andalus“ (Dobytí Egypta a Maghrebu a Andalusu), jejímž
autorem byl Arab žijící v Egyptě Ibn 'Abd al-Hakam (zemřel r. 871). Tento text je často
používán jako argument násilnosti arabského vpádu. To sice nejde popírat, protože
vojenské invaze těžko mohou vypadat jinak, ale nesmíme zapomínat na to, že se jedná o
„hadís“, alespoň z hlediska literárního žánru, a tudíž některé informace (například o
zradách křesťanů i židů a slavných bitvách s desetitisíci mrtvých) je třeba brát se značnou
rezervou. Viz anglický překlad kapitoly o dobytí al-Andalusu od Davida A. Cohena;
Constable: Medieval Iberia, 32–36
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al-Marrákušího a další, v nichž se podrobně uvádí dostatek příkladů ničení,
loupeží, krveprolití a podobně."56
Období po vpádu muslimů na poloostrov je ve znamení podmaňování si
původního obyvatelstva a zabírání území, které bylo mnohdy krvavé. Na
druhou stranu bylo vizigótským šlechticům umožněno vzdát se a v případě
placení tributů si i uchovat své postavení. V tento moment lze hovořit o režimu
nové tolerance pouze relativně, pokud totiž porovnáme situaci, která nastala,
tak pro židy se zlepšila kvůli enormnímu útlaku, kterému byli vystaveni a pro
vizigótské šlechtice se oproti minulému období, kdy poloostrov ovládali,
značně zhoršila. Mnoho jich přišlo o život, a pokud nekonvertovali, stali se
z nich „dhimmi“. Museli platit „džizju“ a navíc byli zodpovědní za rebelie na
svém území. Křesťanské obyvatelstvo bylo postaveno před volbu konverze
anebo uchování si své víry a zvolení statusu „dhimmi“, který kromě placení
daně z hlavy obnášel i určitou druhořadost v porovnání s muslimským
obyvatelstvem.
Abd al-Aziz, syn Músy a první emír, si údajně vzal vdovu po
vizigótském královi Roderichovi a byl i velkou částí křesťanů uznáván jako
legitimní vladař a nástupce vizigótských králů, bez porušení legality
nástupnické kontinuity.57 To bylo jednak dáno tím, jakým způsobem se střídali
na trůnu poslední vizigótští králové a jednak také tím, že nové náboženství,
které přinesli Maurové, nebylo křesťanskou menšinou vnímáno jako něco
naprosto cizorodého. O Islámu se ještě běžně uvažovalo jako o křesťanské
sektě58 a v předmuslimské Andalusii byly mezi širokými vrstvami obyvatelstva
56 Rodríguez, Neexistující al-Andalus, 30; Pozn.: Autorka tohoto citátu, Rosa María
Rodríguez Magda, je španělská profesorka filosofie, feministka a spisovatelka. Můžeme jí
zařadit mezi tu skupinu vědců, která má minimálně velmi skeptický pohled na otázku
tolerance v al-Andalusu.
57 Pozn.: Tak podle Mozárabské kroniky z roku 754. Viz Arteta, Dějiny Španělska, 45
58 Pozn.: Jan z Damašku (676–749), se ve svém díle „O herezích“ vyjadřuje i k muslimům,
které vnímá jako křesťanskou herezi „Išmaelitů“.
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znalosti o islámu pouze povrchní. Důležité bylo, že uznávali stejného boha.
Poněkud spekulativní otázkou pak zůstává, zdali nebylo přijetí islámu v
Hispánii zjednodušeno tím, že zde před Maury panovali Vizigóti. Někteří si
ještě mohli uchovat minimálně sympatie k arianismu, od kterého se odklonili
ke katolictví až na konci 6. století. Z období krátké vlády Abd al-Azize nad
poloostrovem máme také první doklad o snaze vyřešit vztah nově příchozích
muslimů a původních křesťanů. Abd al-Aziz totiž dokázal přemoci již
zmiňovaného vizigótského pána Murcie Theodemira (arabsky Tudmira),
přičemž se nám dochovala mírová smlouva, kterou mezi sebou v roce 713
uzavřeli. Je to vůbec nejstarší dokument v arabštině, ze kterého můžeme čerpat.
Text je velmi krátký, dovolím si ho ocitovat:
„Ve jménu Boha milosrdného, slitovného a soucitného. Toto je smlouva,
udělená Abd al-Azizem synem Músy, syna Nusairova

Tudmirovi, synu

Ghabduše, stanovící mírovou smlouvu a slib a ochranu Boha a jeho Proroka
(ať mu Bůh žehná a poskytne mu mír). My (Abd al-Aziz) nebudeme stanovovat
zvláštní podmínky pro něj nebo pro jakéhokoliv mezi jeho muži, ani ho
pronásledovat, ani ho zbavovat moci. Jeho následovníci nebudou zabiti nebo
zajati, ani nebudou odděleny od svých žen a dětí. Nebudou donucováni ve
věcech náboženství, jejich kostely nebudou spáleny, ani posvátné předměty
nebudou vzaty z říše, až do té doby, dokud on (Tudmir) zůstane upřímný a bude
splňovat podmínky, které jsme si pro něho stanovili. On dosáhl urovnání
týkající se sedmi měst: Orihuely, Valentiny, Alicante, Muly, Bigastra, Ella, a
Lorky. Neposkytne útočiště uprchlíkům, ani naším nepřátelům, ani nesmí
nabádat jakoukoliv chráněnou osobu obávat se dát každý rok jeden dinár,
spolu se čtyřmi mírami pšenice, čtyřmi mírami ječmene, čtyřmi tekutými
mírami koncentrované ovocné šťávy, čtyřmi tekutými mírami octa, čtyřmi z
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medu, a čtyři z olivového oleje. Otroci musí každý zaplatit polovinu z této
částky…“59
Jak vidíme, emír Abd al-Aziz se na to, že si právě podmanil vzpurné
území s křesťanským obyvatelstvem, chová velmi pragmaticky a dokonce
smluvně ukotvuje něco, co bychom mohli nazvat náboženskou svobodou. Vše
tedy za předpokladu, že nejen Theodemir, ale i všichni jeho poddaní mají platit
poplatek „džizju“, což ukazuje, že chudé vrstvy obyvatelstva byly de facto
nuceny konvertovat. Jeden z Abd al-Azizových nástupců Umar II. pak při
reorganizaci správy země ponechává lokální a regionální úřady v rukou
stávajících křesťanských úředníků, protože se jeví jako snáze a bezproblémově
dosaditelní i nahraditelní, oproti kmenově fungující arabské i berberské
společnosti. Tyto informace snad poněkud objasňují, jak se maurští dobyvatelé
zachovali, a jak je možné, že ač jich bylo tak málo, přesto se jim podařilo
poloostrov nejen obsadit, ale i udržet se na něm. Nevím, jestli to lze chápat
jako toleranci, pokud ano, tak pramenila v pragmatickém rozhodnutí, kdy si
dobyvatelé nemohli dovolit nutit násilím ke konverzi všechny vrstvy
obyvatelstva a zároveň se snažit konsolidovat zemi. V koránu podložená
„džizja“ pak byla zároveň důležitým příjmem státní pokladny. Avšak problém
mladého al-Andalusu byl v nestabilitě v nejvyšších politických patrech, dané
především půtkami o moc mezi dvěma nejdůležitějšími arabskými kmeny,
Kasíovci a Kalbíovci. Sám Abd al-Aziz byl obviňován z toho, že přijal
křesťanství pod vlivem své ženy a zaplatil za to životem. Roku 716 byl
zavražděn.60 Vzhledem k tomu, že tato informace o údajné konverzi ke
křesťanství pochází od Abd al-Hakama (a výše zmiňované kroniky „Dobytí
Egypta a Maghrebu a Andalusu“), arabského autora 9. století píšícího v
poněkud “legendárním“ literárním žánru, musíme jí brát s rezervou. Motivace
59 Rosenwein, Reading the Middle Ages, 76
60 Ibn 'Abd al-Hakam, „Futūḥ mișr wa'l maghrab wa'l andalus“; Constable, Medieval Iberia,
40
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vraždy kvůli příliš kladnému přístupu ke křesťanům je sice možná, ale
pravděpodobnější jsou spory o moc, jak nám ukazují následující desetiletí.
Nejranější křesťanské prameny pocházející z této doby, jsou dvě
anonymní latinsky psané kroniky. První je datovaná do roku 741 a druhá již
zmiňovaná Mozárabská kronika do roku 754. Tyto kroniky jsou velmi cenné
pro zkoumání politických dějin středomoří, chalífátu, Byzantské říše, pozdní
vizigótské říše a počátku vlády muslimů v al-Andalusu. V kronice z roku 741
se dozvídáme jen minimálně informací o novém náboženství na poloostrově
(které jsou navíc pravděpodobně přejaté z mladší kroniky 754), když se její
autor spokojí s popisem Muhammada jako urozeného saracénského prince,
který je uctíván s velkými poctami jako apoštol boží a prorok v muslimských
svatých písmech.61 Kronika z roku 754 je pak nejpoužívanějším pramenem k
pochopení událostí před a po vpádu Maurů na poloostrov. Chalífa v Damašku
je tu několikrát nazýván „vůdcem věřících“, což ukazuje minimálně
nezaujatost autora kroniky vůči novému náboženství a Mekka je identifikována
jako „domov Abrahamův“. Zajímavý je pohled na období válek, které na
poloostrově bezprostředně předchází době sepsání kroniky. Z pohledu autora
totiž jde především o etnické střety.62 Muslimové jsou zde nazýváni „arabes“,
„sarraceni“ či „multitudo (nebo „grex“ či „plebs“) Ishmahelitarum" v
zaměnitelném významu, přičemž „mauri“ se týká pouze Berberů. Neobjevují
se ale nesnášenlivé, či pejorativně zabarvené termíny jako „pagani“, „ethnici“
či „gentiles“. Obyvatelstvo na území dobytém muslimy je nejčastěji nazýváno
„christiani“, „gothi“ či „franci“. Arabští guvernéři jsou hodnoceni podle toho,
jak dokázali udržovat pořádek, přičemž to, jaká byla jejich víra, je zřejmě
nepodstatné.63 Důležité ale je, že tato kronika uvádí a potvrzuje „Theodemirovu
smlouvu“, kterou jsem citoval výše. Několik zmínek, týkajících se i společnosti
61 Tolan, Medieval Christian Perceptions of Islam, 87
62 Tamtéž, 88
63 Tamtéž, 88
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a církve, přesto můžeme nalézt. Kněží vizigótské církve, tedy v 8. století
především toledští patriarchové, totiž měli velkou autoritu a posuzovali spory a
pochybení křesťanů na celém poloostrově. Kronika z roku 754 se pak zmiňuje
o jáhnovi Petrovi z Toleda, který v jakémsi (nedochovaném) dopise napomíná
sevillské křesťany, že slaví Velikonoce ve špatný den. Evantius píše do
Zaragozy, kde křesťané užívají potraviny (maso a krev) jako židé a Biskup
Felix z Córdoby napomíná křesťany, aby neslavili den smíření (Jom kippur),
jako to dělají židé. Je třeba si uvědomit, že biskupové byli nyní jediní přirození
vůdci křesťanů, kteří v letech po maurském vpádu početně mnohonásobně
převyšovali množství muslimů. Při absenci křesťanských vladařů a v době
konfliktů mezi vládnoucími Araby se autorita biskupů ještě zvýšila. Podle této
kroniky se tedy zdá, že jejímu autorovi a jeho okolí více vadili židé. Ostatně
stejně jako bylo obvyklé ještě před půl stoletím za vlády Vizigótů.
První období, kdy se hovoří o určité konsolidaci poměrů, přinášející
s sebou i větší míru tolerance, přichází až v letech po roce 756, kdy se emírem
v al-Andalusu stává Abd al-Rahmán I. (756–788) z rodu Umajjovců. Jak už
jsem poukazoval výše v kapitole „Politické dějiny al-Andalusu“, situace v zemi
před jeho příchodem je velmi neklidná, a správce Jusuf al-Fihrí nepopulární.
Abd al-Rahman si je vědom toho, že nemůže příliš věřit arabské nobilitě a
spoléhá na novou armádu, která je složená z muslimů - Berberů z Afriky, ale
také křesťanů - hispanořímanů. Křesťany a židy potřebuje mít na své straně,
proto jsou potvrzena jejich práva. Tedy možnost vyznávat svojí víru svobodně,
uchovat si církevní hierarchii, kostely a majetek. Abd al-Rahmán dokonce
povoluje stavět kostely na těch místech, kde byly během dobývání poloostrova
zničeny. Vše za předpokladu řádného placení „džizjy“ a dodržování dalších
pravidel, které měli „dhimmi“ plnit. Na první pohled se tedy příliš ve vztahu
vládnoucích muslimů ke křesťanům nezměnilo, protože pravidla již byla dána
a držela se koránu. Nicméně Abd al-Rahman měl vzhledem k pocitu ohrožení
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ze strany arabských kmenů a nobility motivaci udržet klid mezi většinovým
křesťanským obyvatelstvem vymezením jejich jasného statusu a garantováním
jejich práv. Abd al-Rahmán na široké vrstvy obyvatelstva silně zapůsobil už
svým příchodem, svými správcovskými a budovatelskými schopnostmi. Stal se
tak konsolidačním prvkem společnosti, kdy se k němu jako svému ochránci
mohly vztahovat široké vrstvy obyvatelstva. Zároveň se z arabského jazyka
stává „lingua franca“ poloostrova, kdy jednotlivá etnika používají mezi sebou
arabštinu jako hlavní dorozumívací jazyk.64 Velmi rychle narůstá počet
obyvatel a vzhledem k velice rozšířeným (kdy je takřka tradicí umajjovského
emíra vzít si za manželku křesťanku) mezináboženským a mezikulturním
sňatkům ve všech vrstvách obyvatelstva dochází k smíšení etnik, což vede ke
stírání kulturních odlišností především mezi muslimy a křesťany.65 To je také
jeden z rozdílů oproti předcházejícímu období, kdy se dosazovaní správcové
al-Andalusu od lidových vrstev více separovali a arabská populace se mísila s
křesťanskou v omezené míře. Je pravděpodobné, že s tímto prvním
Umajjovcem na Iberském poloostrově nastává druhá vlna masových konverzí k
islámu.
Otázkou prestiže emírů pak zůstává odvolávání se na své arabské
předky jako potvrzení své legitimity vládnutí. O tom, jak i sám vladař Abd alRahmán dodržoval své zákony a jaký vztah mněl ke křesťanům nám svědčí i
to, že největší katedrálu v Córdobě, vizigótský kostel sv. Vincenta, od křesťanů
vykoupil, aby zde na tomto místě, kde kdysi stával už římský chrám, mohl
vybudovat

novou

"Velkou

mešitu".

Tuto

architektonicky ojedinělou

synkretickou stavbu nechal stavět za pomoci materiálu předchozích chrámů, se
stavebními prvky všech etnik, které se na poloostrově vystřídaly,66 stejně tak
pomocí umění umajjovských architektů podle vzoru Velké mešity v
64 Menocal, The Ornament of The World, 29
65 Tamtéž, 28–31
66 Tamtéž, 61
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Damašku.67 Kostely, které dosud ležely v ruinách, poničené v bojích a rabování
nastalém během maurského dobývání poloostrova, byly opravovány či celé
znovu postaveny.
Ve vztahu ke křesťanům a židům bylo důležité především to, že Abd alRahmán si uvědomoval, že „dhimmi“ jsou pro něj, a pro bezproblémové
fungování státu, velmi důležití. Hispanořímané totiž neměli společnost
uspořádanou kmenově, na rozdíl od Arabů. Na sklonku života, po tom, co se
mu během tří desítek let vlády povede proměnit válkami rozvrácenou zemi v
bohatý fungující stát, se pak Abd al-Rahmán začne věnovat poezii a její
podpoře. Možná to zní banálně a on sám se za velkého básníka nepovažoval,
ale arabština je v islámu jednak boží jazyk a jednak jazyk básníků uchovávající
předislámské tradice poezie, působící ve společnosti nejen jako prostředek
komunikace, ale skrze poezii a v následujících stoletích i skrze vědu jako prvek
tmelící společnost.

2. 3. Eulogius a mučedníci
Právě arabský jazyk ale stál u počátku nejznámějších konfliktů mezi
křesťany a muslimy během historie al-Andalusu. Toto píše roku 855 Paulus
Alvarus Cordobský v knize Nezaměnitelné znamení:
„Křesťané milují čtení poém a romancí Arabů, studují Arabské teology
a filosofy, ne aby je vyvrátili, ale aby si utvořili správnou a elegantní
arabštinu. Kde je laik, který umí číst latinské komentáře Svatých písem nebo
který studuje evangelia, proroky a apoštoly? Běda! Všichni mladí talentovaní
křesťané se zápalem studují arabské knihy, shromažďují je v nezměrných

67 Pozn.: Abd al-Rahmánovi potomci tuto stavbu dle potřeby rozšiřovali, až se do ní na
sklonku 10. století vešlo 50 tisíc lidí. Osud mešity je zajímavý. Stojí dodnes jako memento
zlatého věku umajjovských chalífů, ale v 16. století byla přímo dovnitř vestavěna
renesanční katedrála Nanebevzetí Panny Marie.
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knihovnách za velikých nákladů. Opovrhují křesťanskou literaturou, jako
nehodnou zájmu. Zapomněli svůj vlastní jazyk. Za každého, který je schopen
napsat dopis v latině příteli, jsou zde tisíce těch, kteří se umí vyjádřit v
arabštině s elegancí a napsat lepší poémy v tomto jazyce, než Arabové
samotní.“68
Podle tohoto úryvku Paula Alvara bychom mohli usoudit, že poezie a
upřednostnění arabštiny je hlavní problém. Teoretik Alvarus zjevně vnímal
latinu jako posvátný bohoslužebný jazyk, “který se má pěstovat“. Latina se
vytrácela a běžně nepoužívala, to ale neznamená, že většina populace mluvila
mezi sebou běžně arabsky. Arabština byla používaná v literatuře a jako úřední
jazyk. Pro velkou část obyvatelstva ale hlavním jazykem zůstávala románština,
která se během staletí od pádu Říma na poloostrově vyvinula z latiny, přičemž
latina byla uznávaná jako její spisovná forma. Domnívám se ale, že daleko
větší problém pro ortodoxní křesťany té doby, reprezentované především
córdobským knězem Eulogiem, je pouze mezi řádky citátu. Křesťanů ubývá a
muslimů přibývá. A to za vlády emíra Abd ar-Rahmána II. pod vlivem módní
orientální kultury hodně rychle, z čehož pramení obavy ortodoxních křesťanů o
svoji budoucnost a budoucnost křesťanské víry. Abd ar-Rahmán II. se
nedokáže ubránit sentimentu po Damašku a orientu jako jeho praděd Abd arRahmán I., který přijal po svém útěku Španělsko za svůj domov a přináší
orientální kulturu do al-Andalusu. Přináší jí právě i prostřednictvím básníků,
kdy velký vliv nejen u dvora, ale i na celou společnost má básník Zirjáb,
přišedší z orientu a setrvávající u dvora Abd ar-Rahmána II. celou dobu jeho
vlády.69 Orientální zvyklosti a import znamenaly i větší kontakt s východem,
Bagdádem a abbásovským chalífátem, kde zrovna probíhá obrovský vzestup
zájmu o literaturu a umění, mimo jiné umožňující kulturní rozmach i v

68 Menocal, The Ornament Of The World, 66
69 Ruiz, Vibrant Andalusia, 53
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Córdobě. Emír Abd ar-Rahmán II. si nechává z Bagdádu posílat vědecké knihy
mnoha oborů. Tento pro hispanořímany exotický mix působí jistě přitažlivě, a
ti kteří formálně nekonvertují, se přesto věnují orientální kultuře více než své
křesťanské, která pro ně začíná ztrácet smysl.
Před polovinou 9. století dochází mezi úzkou konzervativní
křesťanskou vrstvou a umírněnou většinou k roztržce, kterou ilustruje výše
uvedený citát Paula Alvara. Konzervativce reprezentuje především córdobský
kněz Eulogius, ale v teoretické rovině i právě Paulus Alvarus. Oba byli žáky
otce Spera-in-Deo, mnicha z kláštera Svaté Kláry u Córdoby, který jako první
začal vystupovat proti muslimům. Na druhé straně většinu umírněných
křesťanů reprezentuje sevillský metropolita Rekkafred. Kněz Eulogius má v
Córdobě poměrně širokou skupinu přívrženců. Je velmi vzdělaný a podle
biografie „Vita Eulogii“, kterou o něm napsal jeho přítel Paulus Alvarus, je
díky svému charismatu přirozeným vůdcem. Z pohledu Eulogia je křesťanská
církev v al-Andalusu v naprostém úpadku, který se podle něj projevuje
přejímáním arabských zvyklostí a zanedbáváním či dokonce opovrhováním
křesťanským způsobem života. Tato vyhraněná skupina křesťanů se
domnívala, že neuspokojivou společenskou situaci dokáže zvrátit pouze
dokázáním falešnosti islámu. Eulogius píše toto:
"Církev není zachována díky těmto nevěřícím lidem, do jejichž rukou
Španělsko padlo za naše hříchy po zničení gótského království, které po
dlouhou dobu, naštěstí, bylo silné v uctívání křesťanské víry, vzkvétalo ve
váženosti ctihodných kněží a zářilo stavbami překrásných bazilik - ale v zájmu
svého Vykupitele i kvůli sobě, vždy hodna obrany společenstvím církve, který
říká: 'Jako lilie mezi trním, taková je má láska mezi dcerami', a znovu:
'Uprostřed národu zlého a zvráceného, mezi kterým vy záříte jako světlo
světa."70
70 Eulogius, Memoriale sanctorum I; Gil, Corpus scriptorum muzarabicorum, sv. II, 392
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Eulogius je považován za hlavního hybatele a iniciátora mučednického
hnutí, což ale pravděpodobně platí až o fázi po Córdobském koncilu, který
proběhl v roce 852. Ale už o rok dříve se prvním (zmiňovaným) mučedníkem
stal jeden z Córdobských kněží, Perfectus. Dle „Memoriale Sanctorum“,
velkého Eulogiova díla o mozárabských mučednících, se dostal do sporu s
muslimy o to, jestli byl větší prorok Mohamed anebo Ježíš. Obvinil Mohameda
z cizoložství (se Zajnabou, ženou se kterou se rozvedl Mohamedův adoptivní
syn Zaid), což ho stálo život, protože na toto, z muslimského pohledu rouhání,
musel emír reagovat a Perfectus byl sťat.
Eulogius
Pamplony

a

před těmito událostmi absolvoval cestu do Navarry,
klášterů

v

Pyrenejích,

které

uchovávaly

literaturu

z předmuslimského vpádu. Tvrdil, že v klášteře v Leire nalezl spis Život
Mohamedův, ostře polemický a protiislámský text psaný v latině. Dnes se
předpokládá, že celý tento text skutečně Eulogius nenapsal. Originál, který je
ztracen, je pak jednou z nejstarších podobných polemik s islámem na Iberském
poloostrově. J. Wasilewski ve svém článku ukazuje, že Eulogius původní text
určitě upravil a revidoval, když porovnává Eulogiovu verzi s velmi odlišnou
verzí Životu Mohameda, který se objevil v dopise Jana Sevillského.71 Musím
konstatovat, že je velmi pravděpodobné, že text Život Mohamedův velmi
ovlivnil skupinu Eulogiových učedníků a posluchačů, šířil se córdobskými
kostely, a byl také jedním ze spouštěčů vlny hanobení islámu a proroka
Mohameda, které se trestalo smrtí i za jinak tolerantního a umělecky
založeného režimu emíra Abd ar-Rahmana II. Smrt kněze Perfecta se ale asi
odehrála jen těsně po návratu Eulogia z jeho badatelské výpravy za literaturou,
takže není příliš pravděpodobné, že byl Perfectus Eulogiem přímo ovlivněn.
Známe legendu, dle které Perfectus při své popravě prorokoval smrt „kádího“

71

Wasilewski, Life of Muhammad in Eulogius of Cordoba; Early Medieval Europa, 2008,
333 nn.
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Nasra, předsedajícího popravě72, do roka od své smrti. To se vyplnilo a Nasr
skutečně zemřel. Někdy je toto vyplněné proroctví uváděno jako spouštěč vlny
násilí, kdy Perfectovi příznivci viděli v Nasrově smrti spravedlivý soud boží a
dobré znamení pro to, aby ve svých obětech pokračovali. To ale považuji
pouze za legendu a případná spojitost se smrtí Nasra a vlny mučednictví spolu
příliš souviset nemusejí. Důležitější byl dle mého názoru vliv Eulogia. Prvním
křesťanem, který se chtěl stát sám o své vůli mučedníkem a také se jím stal, byl
jistý Izák z Córdoby. Izák byl dokonce úředníkem v córdobské správě.
Rozhodl se ale rezignovat na svůj úřad a stal se mnichem. Po třech letech
v horách sestoupil z kláštera do Córdoby. Znesvětil proroka Mohameda
rouháním, kdy jej odmítl přímo před soudcem – „kádím“ a byl za to souzen. Při
líčení odmítl, že by byl opilý anebo nepříčetný a naopak se hrdě hlásil ke svým
slovům, takže byl skutečně odsouzen a sťat.73 Během čtyř dní jeho příkladu
následovalo sedm dalších mučedníků, kteří byli popraveni pro hanobení
islámu.74
Eulogius byl zjevně spatřován jako ten, kdo je za vlnu nepokojů
zodpovědný, a také se před emírem nedalo utajit znění i jemu určitě urážlivému
a rouhačskému Životu Mohameda. Eulogius byl i s některými svými příznivci
na několik měsíců uvězněn, posléze propuštěn, ale raději se skrýval. Dával ale
najevo svojí nespokojenost se stavem církve, kdy odmítal svojí účast při
eucharistii. Jeho nepopularita mezi církevními strukturami pak zabránila tomu,
aby se stal v Toledu metropolitou na počátku roku 852.75
A nyní nastává jedna z nejzvláštnějších situací ve vztazích muslimů a
křesťanů nejen 9. století. Abd ar-Rahmán II., kterého mnozí pokládali a
pokládají za krvavého utlačovatele křesťanů (kvůli tomu, že za jeho vlády se
72
73
74
75

Lane-Poole, The Story of the Moors in Spain, 89
Chrystis, Christians in Al-Andalus 711–1000, 96
Wolf, Christian Martyrs in Muslim Spain, 15
Emmerson, Key figures in Medieval Europe, 209
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objevují mučedníci), totiž do situace zasahuje a donutí metropolitu Rekkafreda,
aby do Córdoby svolal na jaře roku 852 koncil, na kterém si dle jeho mínění
mozárabská církev dokáže tuto vlnu vzpoury a mučednictví urovnat sama. Na
koncilu se pak ukázala být pozice radikálů v naprosté menšině, kdy na jejich
straně je pouze biskup Saul z Córdoby. Názory obou skupin byly nesmiřitelné.
Umírněná strana si uvědomovala, co by pro ni znamenalo znepřátelit si emíra.
Radikální strana měla přesně to v plánu, kdy chtěla vyburcovat konflikt
muslimů a křesťanů, aby bylo dáno za pravdu jejich tvrzení, že muslimové jsou
bezvěrci a “ďáblovi stoupenci“. Výsledkem koncilu byl zákaz jakýchkoliv
provokací a denunciací proroka Mohameda a islámu s cílem sebeobětování se
formou popravy, jak by každé veřejné vystoupení proti islámu muselo skončit.
To ale radikálové nechtěli respektovat, takže byli mnozí na popud Rekkafreda
raději uklizeni do vězení. Mezitím roku 852 emír Abd ar-Rahman II. umírá a
jeho nástupce Mohamed I. nemá pro radikály vůbec žádné pochopení. Na
dvoře jeho předchůdce se i v nejvyšších patrech pohybovali křesťané a židé.
Křesťané jsou ale ze svých funkcí sesazeni, “nově“ postavené kostely zbourány
a Mohamed I. zavede represe, které v důsledku vedou k ještě masovějšímu
přestupování mozárabů k islámu. Córdobské mučednické hnutí uhasíná rokem
859, kdy je popraven i Eulogius.76
Abychom rozsahu hnutí a vlivu na společnost porozuměli, je třeba říci,
že mezi roky 850 a 859 je pouze čtyřicet osm známých mučedníků, takže
nemůže být řeči o masovosti a podpoře většiny křesťanského obyvatelstva.
Navíc velká většina těchto mučedníků, jejichž jméno a osud díky Eulogiovi
známe, byli kněží nebo mniši. Eulogius, který se sám stal mučedníkem, chápal
to, že tito mučedníci nejsou reprezentanti typických španělských křesťanů, a
jejich oběti nejen že nejsou přijaty církevní hierarchií, naopak jsou vnímány
76 Pozn.: Podle legendy proto, že ukrýval ženu, která opustila islám a konvertovala
křesťanství. Byli odhaleni a oba popraveni.
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jako nežádoucí. Eulogius přesto v Memoriale Sanctorum věnuje dost prostoru
tomu, abychom pamatovali na to, proč by tito mučedníci, ač nevykonali
zázraky a jejich srovnání například s křesťanskými mučedníky v době Říma je
těžké, měli být hodni příkladu a jejich činy nezapomenuty. Eulogius byl hned
po své smrti prohlášen svými následovníky za svatého.
Hodnocení z pohledu dneška je sporné. Asi je příliš laciné nařknout
Eulogia a jeho skupinu pouze z horlivého náboženského fanatismu, vedoucího
ke smrti. Snažím se chápat jejich postoj, obavu více o život budoucí jak svůj,
tak svých bratrů a sester, snaha o zabránění propadnutí peklu skrze nepravou
víru. Je ale vidět, že náboženský radikalismus a jeho maximální nárok, snažící
se o nápravu špatně směřujících souvěrců a o jejich přitáhnutí nazpět do
správného směru a jehož znalost si ortodoxní vyznavač jakéhokoliv
náboženství nárokuje, vede spíše k pravému opaku, kdy vlažnější část souvěrců
toto odmítá a někteří i natolik, že už vůbec nechtějí být spojováni s radikály,
svojí víru opustí, případně se zařadí do náboženského společenství, které jim
více vyhovuje. Jak velká byla proporce tichých podporovatelů Eulogia proti
tichým podporovatelům smíru s muslimy se bohužel nedozvíme, protože
většina bez názoru jaksi nemá názory k zaznamenání. Ale dle mého soudu je
evidentní, že vzájemné nepochopení mezi smířlivými křesťany a stoupenci
mučednictví bylo počátkem rozkladu mozárabské církve na poloostrově,
vedoucí k její marginalizaci, které se snažil Eulogius a mučedníci zabránit.

2. 4. Zlatý věk: Nemuslimové ve správě státu i „mučedníci“
Jak jsem poukazoval v minulé kapitole, v souvislosti s mozáraby v 9.
století a Abd ar-Rahmánem II. se dnes mluví hlavně o Eulogiovi a
mučednících. Zapomíná se na to, že hnutí mučedníků bylo pouze okrajové a
velká část křesťanů, reprezentovaná většinou biskupů, s ním nesouhlasila.
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Pokud lze tedy vnímat mučednické hnutí jako snahu zastavit postupující
marginalizaci vlivu “opravdového“ křesťanství, tak v tomto selhává. Hnutí
mučedníků ale úplně nevymizelo. Sice nemáme zdokumentované žádné další
případy takovýchto sebeobětí a mučednických smrtí po roce 860 i v
následujícím více jak půl století,77 ale myšlenka sebeobětování pro křesťanskou
víru a dokázání falešnosti islámu se nám pak objevuje v klidném 10. století
„zlatého věku“ al-Andalusu.
Politická situace se po dlouhé a relativně klidné vládě Abd ar-Rahmána
II. opět rozbouřila, a pokračovaly konflikty mezi arabskými kmeny i Berbery.
Je to také dobrou ukázkou toho, že když ve správě státu včetně nejvyšších pater
figurovali křesťané a židé, situace byla klidnější, než když byly důležité posty
obsazeny Maury mezi sebou bojujícími o moc. V druhé půli 9. století se
objevují i vzpoury mezi křesťany, častěji v severních markách, ale známé je i
již zmiňované povstání Umara ibn Hafsuna v Murcii. Druhá polovina 9. století
a počátek 10. století tak byly ve znamení snížení autority a moci emírů,
nucených bojovat s vnitřní opozicí, ale také se vypořádat s hrozbou Franků a
jimi podporovaných křesťanských království na severu poloostrova.
Jméno Abd ar-Rahmán bylo zřejmě pro al-Andalus osudové. Zlatý věk,
období největší prosperity a kulturního rozmachu, označovaný také za nejdelší
období náboženské tolerance, totiž přinesl třetí emír tohoto jména, jenž se po
konsolidaci politické situace v zemi a porážce Fatimovců prohlásil roku 929
chalífou Córdoby. Tím se stal i duchovní hlavou andaluských muslimů a
definitivně tak zrušil zdání duchovní a právní jednoty s Bagdádem a
abbásovskými chalífy. Rozvinutá orientální kultura, bohatství, moc a autorita
chalífy zapříčinila další vlnu konverzí k islámu.
Případ mučedníka Pelagia, který byl dle svatopisu Umučení Pelagia
zavražděn na příkaz chalífy Abd ar-Rahmana III., je velmi rozporuplný.
77 Wolf, Christian Martyrs in Muslim Spain, 34
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Pelagius byl desetiletý chlapec, držený na chalífově dvoře jako zajatec. Byl
totiž synem vévody z Galicie, kterou chalífa dobyl a přivedl si z ní mnoho
zajatců. Pelagia si dle Umučení Pelagia chalífa po třech a půl letech nechal
pozvat k sobě, a nabízel mu bohatství a moc, pokud se zřekne křesťanství a
zároveň jej nutil k tomu, aby se stal jeho milencem. Pelagius jej ale hrdě
odmítl, strhal ze sebe bohaté šatstvo, do kterého jej oblékli chalífovi dvořané, a
raději zvolil krutou a pomalou smrt, kdy jej úd po údu rozsekávali. Prý to byl
zbožný a velmi krásný ctnostný mladík, a chalífa jej chtěl zlomit a pošpinit
jeho duševní i tělesnou čistotu. Problém této zprávy, jak ukazuje Ann Chrystis,
je ten, že s velkou pravděpodobností její autor pocházel z křesťanských
království severu poloostrova, a ne z Córdoby či al-Andalusu. Je totiž psána
latinou, která se používala v církevních kruzích v Navaře a Pamploně, zatímco
tou dobou se v al-Andalusu již ani mezi mozáraby latinou nepsalo. Po vlně
mučednických smrtí v polovině 9. století se totiž vytvořila mezi křesťany na
jihu v Andalusii a na severu v Leonu a Navaře ještě větší kulturní bariéra.78
Křesťané z jihu odcházeli dál na sever, ale Pelagiova smrt se datuje do
dvacátých let, zatímco zpráva o jeho umučení je minimálně o čtyřicet let
mladší. Podle množství kopií spisu (původem z 11. století) v severních
královstvích se také Pelagiův kult lokalizuje pouze na sever. Navíc je
nejtypičtější v ženských klášterech, jejichž síť se v té době velmi rozvíjela.
Řeholnice tak obdivovaly Pelagia právě kvůli jeho uchráněnému panenství i za
cenu smrti. V tomto svatopisu je zajímavé, že Abd ar-Rahmán II. není chápán
jako zvrhlík proto, že má homosexuální choutky. Zjevně se v té době chápaly
tyto projevy jako normální součástí zhýralosti vladařských dvorů. Toto podání
mučednické smrti Pelagia je tedy značně legendární, formované nepřátelstvím,
které panovalo mezi křesťanským severem a muslimským jihem. To, že
Pelagius skutečně žil, a dokonce i to, že jeho smrt zavdala tomu, aby mohl být
78 Chrystis, Christians in Al-Andalus 700–1000, 96nn.
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provolán za svatého mučedníka, je ale pravděpodobné. Leonští králové totiž už
od 60. let 10. století usilovali o získání ostatků tohoto umučeného rodáka, aby
tak zvýšili svojí prestiž. Pelagiovy ostatky byly převezeny na konci století do
Ovieda v Asturii. Zda to byly skutečné ostatky skutečného Pelagia, už
nedokážeme posoudit.
Co je ale historicky známým faktem a svědčícím naopak o Abd arRahmánově náboženské nepředpojatosti, neselektováni lidí podle víry, ale
naopak podle jejich schopností je to, že jeho vezírem byl žid. Hašdaj ibn Šaprut
byl z bohaté a vlivné židovské kupecké rodiny. Ve své komunitě byl titulován
jako „nasí“, tedy princ, značící jeho váženost a autoritu mezi sefardskými
židy.79 Díky svým schopnostem, vzdělání, perfektní arabštině a znalosti situace
jak v Andalusii, tak v severních královstvích, rychle stoupal v kariérním
žebříčku, až se stal vezírem, starajícím se především o diplomatickou
reprezentaci chalífy. Došlo tak k paradoxu, kdy muslimský stát zastupoval v
politických jednáních žid. Účastnil se řady jednání se severními královstvími,
ale i s Byzancí a Svatou říší římskou80. Zároveň byl patronem vzdělání, kdy
zaštiťoval velké překladatelské projekty, které židé, ale i muslimové a křesťané
v jeho době vykonali, když překládali literaturu celého tehdejšího světa do
arabštiny. Abd ar-Rahmána III. přežil, ale o jeho důležitosti pro chod chalífátu
svědčí to, že ve své funkci setrval i za chalífy al-Hakama II.
Hašdaj ibn Šaprut ovšem ani zdaleka nebyl jediným případem, kdy i ty
nejvyšší posty ve státní správě zastávali nemuslimové. Velmi zajímavý je
případ autora Cordobského kalendáře Recemunda, známého i pod arabským
jménem Rabi ibn Zayd. Toto dílo, popisující v arabštině a latině křesťanské
svátky (a mimo jiné také mozárabské mučedníky z Córdoby 9. století), sepsal
jako Abd ar-Rahmánův sekretář. Byl i jeho diplomatem. Po misi Jana z Gorze,
79 Menocal, Ornament of the World, 80
80 Pozn.: Tyto informace, stejně jako o biskupovi Recemundovi, máme ze svatopisu „Život
Jana z Gorze“.
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otonského diplomata do Córdoby, byl Recemund vyslán na německý dvůr, aby
vyřešil krizi, která nastala mezi Abd al-Rahmánem a Ottou I. ve sporu o to, kdo
je zodpovědný za řešení pirátských nájezdů v oblasti Marseille. Velmi cenný
zdroj z té doby je právě svatopis Život Jana z Gorze, který se uchoval v Metz v
kopii z 10. století. Tento svatopis napsal Janův přítel, Jan, opat z kláštera
svatého Arnulfa v Metz. Recemund je tu popsán jako kolaborant, který
“prodal“ duši za biskupský úřad v Elvíře (Granada), jenž měl být odměnou za
nebezpečnou diplomatickou cestu k Ottovi I.81 Recemund se skutečně
vypracoval až na biskupa, ale to nám spíš svědčí o úpadku mozárabské církve a
o vlivu chalífů na ni, než o Recemundově upsání se ďáblu. Podle Abdula
Basita pak byl i další křesťanský ministr ve vládě Abd ar-Rahmána III., který
se jmenoval Abu Umar ibn Gundislavus (jehož jméno navíc ukazuje na jeho
slovanský původ).82 Podle jednoho z průkopníků zkoumání dějin al-Andalusu a
prvního kritika mýtu o něm, Reinharta Dozyho, bylo obsazování důležitých
postů u dvora, v armádě a ve správě státu způsobeno pragmatickým
uvažováním Abd ar-Rahmana III., který svojí vládu započal v době nepokojů a
silné arabské šlechty. Aby arabskou nobilitu eliminoval, do důležitých postů
pak obsazoval často cizince, popřípadě potomky otroků, nazývaných „slované“
(arabsky Saqaliba), přičemž se ani zdaleka nejednalo jen o slovany, jako spíš o
franky, germány, kteří byli přivlečeni při nájezdech z Evropy. Tito “otroci“
totiž neměli na poloostrově žádné kmenové vazby a záviseli plně na libovůli
chalífy.83 Dozy tak potvrzuje to, na co jsem poukazoval i v případech emírů,
předchůdců Abd ar-Rahmana III. kteří si dokázali udržet v zemi klid za pomoci
křesťanských a židovských úředníků. Bohužel, na otázku, zdali i prominentní
osobnosti na chalífově dvoře platili také „džizju“, byvše „dhimmi“, případně v
jaké formě, nedokáži nalézt jednoznačnou odpověď. I když předpokládám, že
81 Christys, Christians in Al-Andalus 711–1000, 120
82 Basit, The Global Muslim Community at a Crossroads, 47
83 Dozy, Spanish Islam: A history of the Moslems in Spain, 430
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spíš neplatili a za Abd ar-Rahmána II. se ani příliš nelpělo na dalších
omezeních, které status „dhimmi“ lidu knihy („Ahl al-Kitáb“) jinak přinášel.
Zajímavé je, že nevíme o židovských mučednících do konce vlády
Umajjovců. Je zřejmé, že muslimy nově nastolené pořádky v Hispánii po roce
711 znamenaly pro židy oproti vizigótské nadvládě postoupení vzhůru na
společenském žebříčku, zatímco pro křesťany to přineslo opak. Židé, jako
minoritní a homogenní skupina, také evidentně nevnímali přijetí orientálních
zvyků a arabštiny jako něco nepřirozeného a pro jejich náboženský život
nebezpečného.84 Alvarus a Eulogius reagovali na to, že i z bohoslužebného
života mizela latina a začala jí nahrazovat arabština. Ve svém maximálním
nároku pak kromě mučednické smrti, kterou za jejich časů zvolilo pouze 48
věřících, nechávali všem ostatním možnost buď odejít do exilu severních
křesťanských oblastí, nebo konvertování k islámu. Židé tento problém zjevně
nikdy neřešili. Plně se asimilovali do muslimko-orientální kultury Umajjovců,
ale zároveň zůstali zbožnou, praktikující skupinou a to včetně svého
náboženského jazyka.85

84 Menocal, Ornamens of the World, 85
85 Tamtéž, 86
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3. Odkaz al-Andalusu
3. 1. Mytologizace
Dějiny al-Andalusu značně souvisí s dějinami jeho vlastního mýtu,
který se utvářel už od dob jeho obyvatel a současníků. Musíme si být vědomi
toho, že historické prameny, muslimské i arabské, které máme k dispozici, jsou
vždy zkresleny pohledem autora. Ten je dán především tím, jestli byl muslim či
křesťan, potažmo tím, zdali žil na území al-Andalusu či mimo něj. Dobře je to
vidět, jak jsem se ostatně snažil ukázat, například v tom, jak rozporné
informace máme o období Abd ar-Rahmána III. Mytologizace tedy začíná už v
období vlády muslimů na Iberském poloostrově a trvá dodnes. Problém je pak
ale samozřejmě v tom, že pokus o dopátrání se k nějakému racionálnímu
zhodnocení tohoto období je tím velmi ztížen a mnoho interpretací sklouzává
k účelovosti. Ještě je třeba poznamenat, že když se dnes hovoří o „Mýtu alAndalusu“, tak je to především boj proti široce rozšířené „urban legend“,
představě, která si vytvořila z al-Andalusu mytický ráj. Podle této představy se
o toleranci v maurském Španělsku pouze mluví, ale bez odkazů na konkrétní
situace, které by na toleranci ukazovaly86. Ale i tento boj patří k dějinám
mytologizace.87 Autoři, takto uvažující, zdůrazňují podle mne přespříliš
například hnutí mučedníků, které, jak jsem poukazoval, bychom dnes nazvali
extrémismem, či velkou armádou emírů a chalífů, která měla dle kritiky sloužit
86 Pozn.: Není divu, protože pramenné literatury je velmi málo, a doklady o toleranci jsou
čerpané poněkud mezi řádky. Největším problémem pro zkoumání vztahů mezi muslimy a
mozáraby pak je ten, že na rozdíl od židů si mozárabové brali i arabská jména, v 10. století
už psali v arabštině a muslimové al-Andalusu o mozárabech s ohledem na jejich víru v
podstatě nic nepsali. Takže křesťané jsou v arabských pramenech zmiňováni, jen pokud
byli něčím (pro autora) zajímaví či důležití a křesťanské prameny pak zdůrazňují
především mučedníky. Zmiňovaný případ biskupa Recemunda je pak velkou výjimkou a
také nepochází z al-Andalusu.
87 Např.: Fernández-Morera, The Myth of the Andalusian Paradise, The intercollegiate
Review, fall 2006, 23–31
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k udržování autoritativní moci či potlačování nespokojeného obyvatelstva a
přitom ignorují to, že i armáda byla složená z křesťanů a židů. V úřední správě
jich pracovalo velké množství, někteří i v nejvyšších postech u dvora.
Ahmad ibn Muhhamad Makkari (zemřel 1632) byl jedním z prvních
arabských autorů, píšících v nostalgickém duchu o al-Andalusu. Za jeho života
došlo k vyhnání Morisků ze Španělska.88 Al-Makkari, původem z dnešního
Alžírska, se s nimi určitě setkal, protože odcházeli nejvíc do Fezu a Marakéše v
dnešním Maroku, kde několikrát byl. Možná ho tak inspirovali k sepsání jeho
největšího díla „Dech parfému“, které je kompilátem různých arabských
zdrojů a výpovědí. Pravděpodobně ale navedl v 19. století, na počátku kritické
historie al-Andalusu, Reinharda Dozyho k vypátrání některých důležitých
pramenů. Od doby al-Makkariho a vyhnání morisků můžeme mezi některými
muslimy dodnes cítit určitý stesk po období velkého věhlasu své kultury a
moci, kterých dosáhli na Iberském poloostrově.
José Antonio Conde (1766–1820), španělský historik a arabista, pak
zřejmě stojí u počátku mytizace al-Andalusu z křesťanského pohledu. Ve svém
rozsáhlém díle „Historia de la dominación de los árabes en Espaňa sacada de
varios manuscritos y memorias arábigas“89 zkouší vytvořit ucelený obraz této
etapy v historii Španělska. Je ovlivněn romantismem a jeho objevením a
idealizací orientu. Ve své snaze představit Andalusii do své práce také tuto
idealizaci přenáší, kdy poukazuje především na rozvinutou arabskou kulturu,
jak v orientu, tak v Andalusii a tu srovnává s nevzdělaností a nerozvinutou
kulturou ve středověkých křesťanských královstvích. Pokládá al-Andalus za
vrchol arabské kultury, která ještě přetrvávala v nástupnických státech

88 Pozn.: Moriskové byli křesťané, kteří si uchovali orientální, arabskou kulturu. Ze
Španělska byli vyhnání králem Filipem III. v roce 1609.
89 „Historie nadvlády Arabů ve Španělsku sebraná z různých rukopisů a arabských kronik“;
Conde, Historia de la dominación; [online]. 2015 [cit. 2015-08-05]. Dostupné z:
https://archive.org/details/historiadeladomi00cond
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Córdobského chalífátu až do pádu Granady roku 1492 a předpokládá určitou
nadřazenost importované arabské kultury, která stála za rozmachem a rozvojem
muslimského Španělska i Evropy.
Jeho kritikem pak byl Reinhart Dozy (1820–1883), francouzský historik
a arabista holandského původu. Dozy vyčetl Condemu jeho nezpůsobilost, co
se překladů z arabských zdrojů týče a hrubé zkreslování údajů, dat a podobně.90
Dozy byl totiž první arabista, který zkoumal dějiny al-Andalusu na základě
arabských pramenů. Zobrazil propracovaně a velmi věrohodně politické dějiny
al-Andalusu ve svém největším díle „Histoire des Musulmans d’Espagne
jusqu’a la Conquete de Andalousie par les Almoravides“. Příliš se ale
nezabýval vztahy mezi křesťany, židy a muslimy.
Největším jménem na poli zkoumání mozárabů a jejich moderním
„objevitelem“ byl Francisco Javier Simonet (1829–1897), autor čtyřdílného
veledíla o mozárabech „Historia de los Mozárabes de Espaňa“. Simonet v něm
velmi nesmlouvavě zastává pozici, že v al-Andalusu proti sobě stáli muslimové
a křesťané, Mauři a Španělé. To je důležité, protože se zde poprvé objevuje
myšlenka, že španělská identita byla nesena pouze severními křesťanskými
královstvími, a maurská Andalusie, ač přetrvala téměř 800 let, byla vždy cizí a
nepřátelská, nejen vírou, ale i etnicky. Také zdůrazňuje to, že o přinesení vyšší
kultury Araby nemůže být řeči a je to jen sen jeho současníků, proti kterým se
vyhrazuje.91 Poukazuje na to, že Arabové byli pouštní beduíni a kulturu
přejímali od sobě podrobených národů, především Peršanů, ale i Syřanů,
Egypťanů, Řeků a Židů. Do Hispánie žádnou vyšší kulturu tito nájezdníci
nepřinesli. Dokonce i mnozí autoři kronik a historických spisů žijících v alAndalusu, kteří byli považovaní za Araby, dle toho, že tvořili v arabštině, jsou

90 Jamsari et al., Reinhart Dozy (1820–1883): Al-Andalus Historian from the Netherlands,
Asian Social Science Vol. 10, 2014, s. 61–70
91 Simonet, Historia de los mozarabes de Espaňa, s. xlii

51

původně Hispánci, jako Ibn al-Qutija, Ibn Hajjan, Ibn Hazm a Ibn Pascual.92
Co se týče mozárabů a tolerance, bohužel jej v mých očích poněkud
diskvalifikuje už to, čím celou, více jak tisícistrannou knihu uvádí:
Naším cílem je psát historii těch Španělů, kteří, jsa podrobeni Maury, i
když ne bez čestných paktů a smluv, uchovávali po mnoho století náboženství,
národního ducha a kulturu starověkého Španělska, římsko-vizigótskou a
křesťanskou a odvážně vzdorovali mnohým dílům, perzekucím a pohromám,
získávali nejušlechtilejší vavříny a palmy hrdinů, doktorů a mučedníků, přispěli
svou pomocí a znalostmi k obnovení a pokroku nového Španělska a dali své
jméno starobylému a důstojnému ritu gótsko-hispano-mozárabskému."93
Problém Simonetův je tedy ten, že identifikuje mozáraby jako
autentické Španěly v protikladu s muslimskými Maury, což současná odborná
kritika neguje a poukazuje na velkou míru asimilace. Simonet vidí velmi
problematicky postavení křesťanů ve společnosti, kdy dává za příklad
netolerance muslimů vůči mozárabům status „dhimmi“ a placení „džizjy“.
Právě u něj můžeme vysledovat počátek kritiky mýtu o tolerantním soužití
muslimů a křesťanů.
Tyto tři proudy a tři typy křesťanského či „euroamerického“ zkoumání
al-Andalusu, tolerance a mýtu, pak setrvávaly vedle sebe celé dvacáté století a
nalezneme je i dnes. Pravda, na konci 20. století se zájem o tuto etapu dějin
zvyšuje. Přijde mi ale, že hodnocení al-Andalusu jako období, kdy panovala
tolerance (podobná moderní společnosti), v současnosti najdeme spíš v nepříliš
dobře zdrojovaných článcích a nadšených referátech ze středních škol a u
autorů, kteří se zabývají například maurským uměním, kulturou a tolerancí,
soužití příliš neřeší. U vědeckých prací pak vidím tři kategorie:

92 Tamtéž, s. xxiv
93 Tamtéž, s. vii
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1) Přejné, které se na základě dokladů v pramenech snaží toleranci ukázat
(například María Rosa Menocal, Pierre Guichard) a tím pádem kupí argumenty
„pro“ a minimálně nezdůrazňují argumenty „proti“.
2) Negativní, kde funguje to samé, ale v opačném gardu (například Serafin
Fanjul, Bat Ye’or) a navíc se často přidává protiislámská rétorika.
3) Historické práce, které se zdržují přehnaných soudů a snaží se nahromadit
co nejvíce nejvěrohodnějších pramenů. To je jistě úctyhodné a chvályhodné,
ale nesmíme zapomenout na to, že dokladů o toleranci a netoleranci máme
z primárních pramenů zoufale málo, takže díla těchto historiků (například
Roger Collins, Kenneth Baxter Wolf, Ann Christys) se věnující spíše
politickým dějinám a kontextu.

3. 2. Al-Andalus v představách dnešních muslimů
Muslimů v dnešním Španělsku je okolo jednoho milionu.94 Přesné
číslo95 je těžké určit, protože Španělský statistický úřad nesbírá data o vyznání
obyvatel Španělska. Tyto čísla tedy většinou vychází z údajů o počtu
imigrantů, přičemž 70% imigrantů přichází z Maroka. Podle Španělského
statistického úřadu přišlo marockých imigrantů v roce 2013 více jak 21 tisíc.96
Tyto údaje nepředpokládají, že všichni imigranti jsou aktivní muslimové, ale
většina dat a průzkumů se shoduje, že v současnosti je muslimů ve Španělsku
94 Muslim statistics, Islam in Spain. [online]. 2014 [cit. 2015-08-17]. Dostupné z:
https://muslimstatistics.wordpress.com/2014/04/11/islam-in-spain-800-populationincrease-in-mere-13-years/
95 HACKETT,Conrad. 5 facts about the Muslim population in Europe. [online]. 2015 [cit.
2015-08-17]. Dostupné z: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/01/15/5-facts-aboutthe-muslim-population-in-europe/
96 Instituto de Nacional de Estadística. [online]. 2015 [cit.2015-08-17]. Dostupné z:
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/p277/prov/e01/&file=pcaxis
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asi 2% z celkové populace. Zajímavé je pak ale srovnání s údaji, které
shromažďuje UCIDE (Unión de Comunidades Islámicas de España), jejíž
výzkumná instituce Observatio Andalusí97 ve své roční populační zprávě za rok
2014 uvádí údaje o hodně vyšší, téměř 1,9 milionu. Je to dáno především tím,
že předchozí mnou uvedené zdroje nedokáží sledovat náboženské vyznání a do
statistiky nezačleňují španělské občany, potomky imigrantů v několikáté
generaci, zatímco zdroje UCIDE vycházejí přímo z údajů svých společenství.
Tento trend udělování občanství imigrantům navíc ve Španělsku se stále sílící
imigrační vlnou posledních několika let také zrychluje. Observatio Andalusí
uvádí, že počet španělských občanů - muslimů a muslimů imigrantů je v
současnosti takřka vyrovnaný. Zajímavé je, že nejvíce muslimů nežije ve
Španělsku na jihu v Andalusii, ale usazují se především v Katalánii a Madridu,
což je důležité pro posouzení rozšířenosti „andaluského nacionalismu“ a touhy
po znovuvytvoření státu al-Andalusu mezi Španělskými muslimy.
I za předpokladu, že platí druhé číslo a v současném Španělsku je 1,9
milionu muslimů, tak poměrně i nominálně je to stále dvakrát až čtyřikrát
méně, než ve Francii, Británii, Německu či Švédsku. To je zřejmě dáno
historicky, kdy tři sta let až do počátku dvacátého století bylo ve Španělsku
muslimů jen naprosté minimum a muslimové se do Španělska vraceli až od 20.
století. Tento trend se zrychlil až po roce 1967, kdy dosud oficiálně čistě
katolické Španělsko schválilo zákon o náboženské svobodě a umožnilo legální
institucionalizaci muslimských společenství. A pak také smrt generála Franca v
roce 1975 a následný proces demokratizace, který také inicioval první
přistěhovalecké vlny především ze severní Afriky. O masových imigracích se
ale dá hovořit až na přelomu 80 a 90. letech, kdy se poněkud zvedala úspěšnost

97 UCIDE, Observatio Andalusí. Estudio demográfico. [online]. 2015 [cit. 2015-08-17].
Dostupné z: http://observatorio.hispanomuslim.es/estademograf.pdf
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žádostí o azyl, také díky dlouhé vládě levicových stran. Zároveň ale přibývá i
neúspěšných žadatelů, a rozšiřuje se nelegální přistěhovalectví.
Španělská koloniální říše, jak známo, zasahovala především Ameriku.
V muslimských oblastech Afriky pak byly Španělské protektoráty v severním
Maroku (1912–1956) a Západní Sahaře (Saharská arabská demokratická
republika, Španělská Sahara 1884–1975). Zde panuje neklid i v současnosti. Po
roce 1976 byla většina území Západní Sahary obsazena Marokem, a to i přesto,
že dle OSN zde měl vzniknout samostatný stát. Neobsazenou část Západní
Sahary pak ovládá hnutí Polisario, snažící se o obnovu Západní Sahary ve
svých původně určených hranicích. Jen v uprchlickém táboře Sahrawi, u města
Tindouf na Západosaharsko-Marocko-Alžírské hranici, je v současnosti asi 165
tisíc uprchlíků (z celé západní Afriky).98 Tento mediálně takřka neviditelný
zamrzlý konflikt v bývalé španělské kolonii ale do Španělska nepřivádí tolik
imigrantů a uprchlíků, jako emigrantů z Maroka, jak jsem uváděl výše99,
protože celkový počet obyvatel tohoto rozděleného státu je pouze okolo 300
tisíc. Je tedy zřejmé, že ve Španělsku je současná muslimská populace
relativně nový fenomén, související s migračními vlnami posledních čtyřiceti
let.
Velmi zajímavým fenoménem, který nacházíme u marockých
imigrantů, je „právo návratu“. Dle různých zdrojů bylo vyhnáno v letech 1609–
1614 ze Španělska zhruba čtvrt milionu morisků100, kteří se většinou usadili v
Maroku, Alžírsku a Tunisku. Mezi španělskými a marockými muslimy existují
rozšířené představy, že by měli mít coby potomci morisků možnost vrátit se do
Španělska a obdržet občanství, aby se tak napravily historické křivdy. Je velmi

98 UNHCR, 2015 UNHCR subregional operations profile - North Africa. [online]. 2015 [cit.
2015-08-19]. Dostupné z: http://www.unhcr.org/pages/49e4861f6.html
99 Dle údajů Španělského statistického úřadu z ostatních zemí Afriky (do kterých se vešla i
Západní Sahara) imigrovalo do Španělska v roce 2013 asi 3500 lidí.
100 Garcia-Arenal, The Expulsion of the Moriscos from Spain, 28
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těžké odhadnout, jakého množství lidí by se tato situace mohla týkat, ale s
jistotou jde o miliony. Pokud to zní jako sci-fi, je třeba podotknout, že tímto se
španělský parlament doopravdy v roce 2006 zabýval na návrh levicových
poslanců, a ač byl tehdy tento návrh zamítnut, lze očekávat v současné době
nové otevření debaty i v politických kruzích.
Velmi pádný precedens nastal v červnu roku 2015. Sefardští židé byli
vyhnáni už roku 1492, a španělský parlament jejich potomky po více jak půl
tisíciletí rehabilituje, když jim umožňuje požádat o španělské občanství.101
Samozřejmě bude složité prokazovat genealogii nazpět více jak pěti
stoletími102 a ani se příliš neočekává masová imigrace potomků sefardských
židů z jiných míst než Maroka. Toto ale opět povzbudilo španělské muslimy
bez španělského občanství a především Marokánce, odvolávající se na původ
svých předků ve Španělsku. Antonio Manuel Rodríguez Ramos, profesor
občanského práva na univerzitě v Córdobě tvrdí, že Španělsko se konečně musí
vypořádat se svojí minulostí, od které se odtrhávalo:
„Právo na návrat pro ty se španělskými muslimskými předky by bylo
symbolické spíše než praktické. Zatímco sefardští židé mohou poskytnout důkaz
o

svém

rodokmenu

prostřednictvím

svých

příjmení,

jazyku,

nebo

prostřednictvím certifikace z Federace židovských obcí ve Španělsku, nastavení
podobný kritérií pro potomky španělských muslimů by bylo téměř nemožné. Ale

101 O tomto informovala mnohá média, např. podrobně: SOKOL, Sam. Jeruzalem Post. Spain
passes law of return for Sephardic Jew. [online]. 2015 [cit. 2015-08-17]. Dostupné z:
http://www.jpost.com/Diaspora/Spain-passes-law-of-return-for-Sephardic-Jews-405742
102Congresso de los Disputados. Proyecto de Ley… [online]. 2015 [cit. 2015-08-17].
Dostupné z:
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE
=pu10&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-10-A-996.CODI.%29#(Página1)
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i gesto může učinit mnohé při nápravě staletí zapomínání."103 Dodává ještě, že
je třeba uvědomit si, že většina konvertovaných muslimů nikdy neodešla a
Španělé se nejvíce ze všeho obávají toho, až budou muset uznat, že velká
většina z nich má muslimské předky.
Poukazoval jsem, že sice více muslimů ve Španělsku žije v Katalánii a
Madridu, nicméně v Andalusii je populace muslimů třetí nejpočetnější,
přičemž zde žije také nejvíc španělských občanů muslimské víry. 104 Zde bych
se chtěl pozastavit u fenoménu andaluského nacionalismu. Fenomén andaluské
tradice a národnosti v podstatě vytvořil v první polovině 20. století Blas
Infante, jeden z prvních španělských konvertitů k islámu. Mezi španělskými
muslimy rozšířil některé historicky nepodložené stereotypy. Například, že
muslimové byli do Hispánie pozváni a o žádný násilný vpád se nejednalo nebo
že se al-Andalus vyznačoval svobodou a kulturním věhlasem a reconquista
byla výraz netolerance křesťanského Španělska a bezpráví.105 Na jeho
myšlenkách bylo v roce 1978 postaveno hnutí „Fronta pro osvobození
Andalusie“ (FLA).106 Infante si přál osvobození od útlaku centrální moci
Frankistů, ale mezi jeho stoupenci se objevovala i myšlenka vytvořit
sjednocený marocko-andaluský stát, na základě společné kultury a tradice, což
se ani nikdy politicky prosadit nepodařilo. Dnes se spíš hovoří o určité
autonomii andaluského národa na základě duchovní tradice al-Andalusu,
přičemž region Andalusie je od 80. let autonomní, má svojí vládu a parlament
(ve kterém ale v roce 2015 žádná strana s programem Andaluského

103 KASSAM, Ashifa. The Guardian. If Spain welcomes… [online]. 2014 [cit. 2015-08-17].
Dostupné z: http://www.theguardian.com/world/2014/feb/24/spain-sephardic-jews-islammuslim
104 UCIDE. Observatio Andalusí. Estudio demográfico… [online]. 2015 [cit. 2015-08-17].
Dostupné z: http://observatorio.hispanomuslim.es/estademograf.pdf
105 Rodríguez, Neexistující al- Andalus, 59
106 Nación
Andaluza.
[online].
2015
[cit.
2015-08-17].
Dostupné
z:
http://www.nacionandaluza.info/
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nacionalismu není). Myšlenky "návratu al-Andalusu" jsou živé především mezi
konvertity k islámu, kterých je ale i v Andalusii pouze několik jednotek
procent z celkového množství muslimů (uvádí se 5 až 25 tisíc). Dnes jsou
konvertité organizováni Islámskou radou (Junta islamica), veřejně a mediálně
aktivní

organizací.

Junta

islamica

provozuje

webový

portál

www.webislam.com, platformu španělsky mluvících muslimů. Je to především
popularizační a informační web o současném islámu nejen ve Španělsku, s
poměrně viditelným cílením na konvertity a sympatizanty a obranu proti
islamofobii ve společnosti. Rodríguez tvrdí, že svou liberálnost a otevřenost
pouze předstírá, protože zastává nepřátelské postoje vůči USA a Izraeli a
některé osobnosti a vědce označuje za islamofoby.107 To je myslím poněkud
přehnané. Proti islamofobii se přispěvatelé na Webislam vymezují, ale to lze
pochopit, protože poukazují na to, že islamofobie křesťanské většiny je úzce
spojená se sociální vyloučeností tisíců imigrantů, a odmítají i jakoukoliv
paušalizovanou souvislost mezi snahou být svobodnými muslimy v
demokratické společnosti a vytvářet jakýsi mytický al-Andalusem, ke kterému
by chtěli společnost transformovat.108 Politickými prostředky obnovovat “alAndalus“ je tedy spíše snem relativně úzké, ale mediálně vděčné skupiny lidí,
zatímco širší vrstvy, především muslimů, o něco takového ani nestojí.
Dne 11. března 2004 byly v Madridu spáchány bombové teroristické
útoky na několik příměstských vlaků, při kterých zahynulo 191 lidí a více jak
2000 jich bylo zraněno. Vyšetřování prokázalo vinu teroristické buňky
muslimských extrémistů napojených na ideovou síť al-Káidy. Pachatele se
podařilo dopadnout, přičemž někteří se při zatýkání pomocí výbušnin odpálili.
Španělsko bylo šokováno, stejně tak i svět. Útoky se dávaly do souvislosti s
přítomností španělské armády v Iráku a nadcházejícími parlamentními
107 Rodríguez, Neexistující al-Andalus, 61
108 Prado, Webislam, Being Muslim in Spain, [online]. 2008 [cit. 2015-08-19] Dostupné z:
http://www.webislam.com/articles/67606-being_muslim_in_spain.html

58

volbami. Ale tento zločin také ukazoval na možnou inspiraci myšlenkou
radikálního islámu na obnovu historického území chalífátu („dar al-islám“) v
plném rozsahu. V džihádistických

skupinách včetně jejich čelních

představitelů, jako byli svého času Usáma bin-Ladin nebo Ajman Zawahiri, a
jako je dnes samozvaný chalífát Islámský stát, skutečně najdeme časté zmínky
o "tragédii al-Andalusu". Ta podle tohoto pohledu nastala s barbarským
tažením křesťanských křižáků a ztrátou muslimského al-Andalusu, tohoto
v očích radikálních muslimů etalonu islámské moci a kulturní nadřazenosti.109
Dle některých analytiků je al-Andalus vnímán těmito radikály jako místo
"věčného" zápasu mezi muslimy a křižáky, a jeho znovuobsazení a začlenění
do chalífátu bylo vždy cílem džihádistických teroristických organizací jako
byla Al-Kaida a dnes je Islámský stát. Co se týče Madridských útoků, ukázalo
se, že vůdcem útočníků, kteří byli rekrutováni z řad integrovaných i
neintegrovaných Maročanů, byl také Maročan, napojený přímo na al-Káidu. Z
tohoto případu ale samozřejmě nemůžeme vyvozovat jakékoliv zobecňující
závěry o radikalitě marocké menšiny. Naopak, zajímavá je zmínka Kamala
Rahmuniho,

vůdce

asociace

„Marockých

imigrovaných

pracovníků“

citovaného v The Telegraph v roce 2004 jen několik týdnů po útocích
v Madridu. Přiklání se k umírněné podobě Islámu a odmítá vliv wahhábistů110
a Saudské Arábie, jenž částečně financuje stavby mešit ve Španělsku.111
109 Např.: Shannon, Performing Al-Andalus, 166nn; Některé proslovy Usámy bin-Ladina a
Ajmana al-Zawahiriho jsou dosud na internetu dohledatelné, např.: [online]
https://www.youtube.com/watch?v=jbPADJ8rM8k [19-08-2015]
110 Pozn.: Často můžeme narazit na předpoklad ideového propojení saudského sunnitského
wahhábismu s radikálními skupinami. V současnosti se mluví o inspiraci Islámského státu
wahhábisty. Např.: Crooke, The Huffington Post. You Can't Understand ISIS…[online].
2014 [cit. 2015-08-17]. Dostupné z: http://www.huffingtonpost.com/alastair-crooke/isiswahhabism-saudi-arabia_b_5717157.html
111 WILKINSON, The Telegraph. Fearsome dilemma… [online]. 2004 [cit. 2015-08-17].
Dostupné z:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/spain/1459522/Fearsome-dilemmaof-Spains-Muslims.html
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Vzhledem k tomu, že mluví za několik set tisíc Španělů původem z Maroka,
můžeme vidět jasný distanc velké většiny španělských muslimů od
teroristických praktik.

3. 3. Příklad pokojného soužití muslimů a křesťanů?
Proč by nás mělo středověké Španělsko zajímat? To byla jedna z
otázek, kterou jsem si kladl, když jsem začínal psát tuto práci. Je totiž zřejmé,
že přemýšlení o této, v mnoha ohledech, výjimečné historické situaci
procházelo značným vývojem, který se dá označit za „historii mýtu o alAndalusu“. Obecná představa je ta, že v maurské Andalusii panovala
náboženská svoboda, aniž by se lidé s touto představou hlouběji pozastavili nad
tím, co by mohla náboženská svoboda v raném středověku vlastně znamenat.
Představa je to pak zkreslená, protože dle mého soudu lze mluvit o toleranci na
různých místech a době, ale určitě nelze poměřovat “míru tolerance“ bez
kontextu. To by totiž vedlo k poměřování s tolerancí chápanou očima dnešního
západního člověka. Liberálně demokratické euroamerické civilizaci by se pak
společenský systém v al-Andalusu se svým rozkastováním lidí podle
náboženského klíče do kategorie “tolerantní“ podle Základní listiny práv a
svobod člověka, která je jedním z pilířů demokracie, do kategorie tolerantní
nevešel.
Když si tedy současný člověk a zvlášť v České republice, představí na
základě povrchních informací toleranci v maurské Córdobě, má na mysli to, že
fungovala jaksi podle dnešních kritérií. To je samozřejmě nesmysl, který vede
po prozkoumání historických fakt k deziluzi. Přesto je nutné mluvit o tom, že
určitý model funkčního soužití v al-Andalusu dle mého názoru nastal, jak jsem
se ostatně pokoušel ukázat v předchozích kapitolách.

60

Otázka, kterou jsem si také původně kladl, zněla, zdali by tento systém,
na kterém soužití v al-Andalusu mezi vyznavači abrahamovských náboženství
fungovalo, byl alespoň partikulárně použitelný i dnes, se ze zpětného pohledu
jeví jako naivní. Nebyl. To můžu tvrdit zcela jasně, protože poučeni minulostí i
svou vlastní křesťanskou víme, že pro náboženskou toleranci (obzvlášť pro
toleranci chápanou v dnešních kategoriích) není příznivá doba splynutí moci
duchovní a světské, jako tomu bylo právě i v al-Andalusu.112 Ale to, zdali je
použitelný princip, na kterém soužití v umajjovské říši fungoval, se zdá být
velmi aktuální. Pokud mluvíme o míře náboženské toleranci v al-Andalusu, je
totiž evidentní, že také kopírovala křivky bohatství společnosti a míry
vzdělanosti obyvatelstva, vedoucí v průsečících svých maxim ke stabilní
společnosti. Nemůžu se tedy pochlubit příliš originálním zjištěním. Ale pokud
bychom si tedy měli brát příklad z al-Andalusu, tak je zřejmé, že investice do
vědy a vzdělání se vyplatí, a stejně tak potřebujeme osvícené politické vůdce,
kteří dokážou rozrůzněnou a rozštěpenou společnost spojovat.
Dle mého názoru je prubířským kamenem vnímání islámu v jeho
historických etapách a chápání tolerance založeno v tom, jak vnímáme to, v
čem systém „dhimmi“ spočíval tenkrát a jak se na něj díváme dnes. Rád bych
zde ještě shrnul to, co jsem v průběhu práce již na více místech zmínil, a to jak
dle dostupných zdrojů vypadal systém „dhimmi“ v maurském al-Andalusu v
období vlády Umajjovců (které se často nazývá „Zlatým věkem“) a pokusit se
shrnout několik hlavních bodů, aby bylo pro každého čtenáře možné zhodnotit
si dle vlastních kritérií, zdali lze mluvit o toleranci, či nikoliv:
1) Je zřejmé, že židé i křesťané, lidé knihy, mohli vyznávat dál svojí víru a v
tom jim nebylo bráněno, nebyli nuceni pod pohrůžkou smrti či vyhnanství
konvertovat. Stejně tak nebyly ničeny kostely (pokud nebereme jako
112 Pozn.: Mám na mysli to, že chalífát je řízen náboženským principem, kdy chalífa je
zároveň duchovní hlavou státu.
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reprezentativní represe Mohameda I. či období vpádu Maurů na poloostrov), i
když nové stavby byly omezovány (nesměly být vyšší a větší než mešity a
podobně).
2) Je zřejmé, že židé a křesťané nebyli otroci, takže po dobytí Hispánie je
nečekal osud ve válečných taženích běžný. Křesťanští otroci sice ve velké míře
v al-Andalusu byli, ale pocházeli z Evropy, především z obchodu s otroky.
Přičemž, jak jsem uvedl, i otroci či jejich potomci dokázali postupovat ve
společenském žebříčku.
3) Je zřejmé, že neexistovala pravidla omezující jakýkoliv způsob obživy, i
když je pravda, že křesťané často vykonávali podřadné práce. Stejně tak je
pravda, že v dobách těch nejosvícenějších vladařů měli schopní lidé, křesťané i
židé, dveře otevřené i do nejvyšších pater správy státu.
4) Žít segregovaně a v ghettech křesťané nebyli nuceni. Pokud tomu tak bylo,
je potřeba počítat také s příslušností k etniku, do společenské vrstvy, širší
rodiny, způsobu obživy a podobně.
5) Vědy a kultury se účastnili stejně jako muslimové, o čemž nám svědčí četné
překlady.
Pravidla, která museli „lidé knihy“ dodržovat, aby na nich spočívala
ochrana vladaře a možnost vyznávání své víry pak byla především tato:
1) Platit „džizju“, daň určenou lidem knihy koránem. Výše se lišila, protože ta
v koránu uvedena není, ale zdanění křesťanů a židů bylo mnohem vyšší než u
muslimů.
2) Uznání nadřazenosti islámu a muslimů, jako i uznání legitimity vladaře.
3) Zákaz rouhání se proti koránu a jakéhokoliv hanobení islámu a proroka, což
jak jsem uvedl, byl důvod poprav mučedníků v Eulogiově době. Stejně tak se
žádný křesťan či žid nesměl pokoušet přesvědčit ke konverzi muslima.
4) Stejně tak zde byla omezení i v praktických a finančních oblastech a
situacích, kdy nemuslimové museli nosit na oděvu označení, nesměli veřejně
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nosit zbraně, nemohli dědit po muslimovi či mu něco odkázat, nesměli se
oženit s muslimkou (i když obráceně to byla běžná praxe), u soudu mělo jejich
svědectví menší váhu a za škodu jim způsobenou dostávali menší kompenzaci,
než by dostal muslim.
Zde zřejmě vidíme, že z dnešního pohledu bychom rozhodně nemohli
uvažovat o žádné rovnosti a o toleranci mohli mluvit jen stěží. Ale přesto, v
dobovém kontextu al-Andalusu, to byl zjevně poměrně funkční a praktický
model. Ve výsledku i přes omezení nemuslimům přinášející, nebránil, v
případě určité konformity a smíření se s rolí poněkud podřadnou, ve spolupráci
na poli obchodu, kultury i vědy. Nespokojenost na základě náboženských
restrikcí projevovala jen menšina křesťanů a během vlády Umajjovců žádní
(známí) židé. A ještě více vynikne toto období, když už bychom jej nechtěli
nazvat „obdobím tolerance“, jako funkční model soužití různých náboženských
skupin, když se podíváme na to, co v dějinách Španělska po období vlády
Umajjovců následovalo. Jednak ze strany nově příchozích radikálních
berberských Almoravidů a Almohadů, kteří perzekuovali židy i křesťany a
jednak období po sjednocení Španělska pod křesťanskou vládou, kdy byli už
roku 1492 židé vyhnáni, muslimové donuceni ke konverzi, a jejich potomci
moriskové, udržující si některé své zvyky, ale přesto křesťané, vyhnáni na
počátku 17. století.
Pátrání po toleranci v Andalusii za Umajjovců dochází v mých očích
k nerozhodnému a nerozhodnutelnému výsledku. Poněkud se mi příčí
postmoderní relativizování, ale skutečně zjevně neexistuje univerzální
představa o tom, co by tolerance měla být, a obzvlášť, když se jedná o
dějinném období nám už stovky let vzdáleném. Co bych ale chtěl zdůraznit je
to, že islám se vyvíjí a „dhimmizace“, placení „džizjy“ a obecně vztahy
s křesťany jsou dnes vykládány smířlivěji, kdy je evidentní snaha naprosté
majority muslimů rozpory dané Koránem a tradicí mírnit. Však taky „džizja“
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vymizela už v průběhu 19. století, kdy posledním státem nutícím své
nemuslimské obyvatele k placení této daně byla Osmanská říše. Dnes zprávy o
tom, že „lidé knihy“ jsou nuceni platit „džizju“ přicházejí pouze ze severní
Sýrie a Iráku, které ovládá neblaze proslulý Islámský stát. A protože v Koránu
výše „džizjy“ není určena, je tato daň z hlavy dnes interpretována jako
alternativa k „zakátu“, což koneckonců neříká nic jiného, že všichni mají platit
daně.
Na závěr bych chtěl ukázat, co si duchovní vůdci současného
muslimského světa myslí o Islámském státu a jeho „interpretaci“ islámu.
Představu si můžeme udělat na základě jejich veřejného dopisu adresovaného
samozvanému chalífovi, Abu Bakrovi al-Bagdádí113. Vzhledem k tomu, že
věřím tomu, že s obsahem tohoto textu se většina muslimů dokáže ztotožnit,
dovolím si citovat shrnutí, kterým je celý dopis uveden:
1 – V islámu je zakázáno vydávat fatwy bez všech potřebných požadavků na
vzdělávání. I potom musí fatwy následovat islámskou právní teorii, jak je
definována v klasických textech. Je také zakázáno citovat část verše z Koránu –
nebo část verše, k odvození rozhodnutí aniž by se přihlédlo ke všemu, co Korán
a Hadís učí ve vztahu k této záležitosti. Jinými slovy, jsou přísné subjektivní a
objektivní předpoklady pro fatwy a nelze vytrhávat verše z Koránu pro právní
argumentace, bez ohledu na celý Korán a Hadís.
2 – V islámu je zakázáno vydávat právní rozsudky o čemkoliv bez mistrovství v
arabském jazyce.
3 – V islámu je zakázáno zjednodušovat „záležitosti Šariji“ a ignorovat
etablované islámské vědy.
4 – V islámu je dovoleno [pro učence] lišit se v jakékoli záležitosti, s výjimkou
těch základů náboženství, které všichni muslimové musí znát.
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5 – V islámu je zakázáno ignorovat realitu dnešní doby při odvozování
soudních rozhodnutí.
6 – V islámu je zakázáno zabíjet nevinné.
7 – V islámu je zakázáno zabíjet posly, velvyslance a diplomaty; stejně tak je
zakázáno zabíjet novináře a humanitární pracovníky.
8 – Džihád v islámu je obranná válka. Není přípustný bez pravé příčiny,
pravého účelu a bez správných pravidel jednání.
9 – V islámu je zakázáno prohlásit člověka za nemuslima, ledaže by on (nebo
ona) otevřeně deklaroval svojí nevíru.
10 – V islámu je zakázáno ubližovat nebo týrat - jakýmkoli způsobem křesťany a nebo jakýkoliv „lid Písma“.
11 – Je povinné považovat jezídy za vlastníky Písma.
12 – Znovuzavedení otroctví je zakázáno v islámu. Bylo zrušeno na základě
všeobecného konsensu.
13 – V islámu je zakázáno nutit lidi ke konverzi.
14 – V islámu je zakázáno upírat ženám jejich práva.
15 – V islámu je zakázáno upírat dětem jejich práva.
16 – V islámu je zakázáno nařídit právní tresty (Hudud) bez dodržení
správného
postupu, který zajišťují spravedlnost a milosrdenství.
17 – V islámu je zakázáno mučení lidí.
18 – V islámu je zakázáno nutit lidi ke konverzi.
19 – V islámu je zakázáno připisovat zlé skutky Bohu.
20 – V islámu je zakázáno zničit hroby a svatyně proroků a společníků.
21 – V islámu je zakázáno ozbrojeného povstání za jakýmkoliv účelem jiným,
než jasná nevíra vladaře, neumožňujícího lidem, aby se modlili.
22 – V islámu je zakázáno vyhlásit chalífát bez všeobecného konsensu všech
muslimů.
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23 – Loajalita k nějakému národu je v islámu přípustná.
24 – Po smrti Proroka, islám nevyžaduje po komkoli emigrovat kamkoliv.114
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Závěr
Ve své diplomové práci jsem chtěl poukázat na problematičnost příliš
úzkého a zjednodušeného pohledu na období maurské vlády ve Španělsku
raného středověku. Tento široce rozšířený pohled předpokládá náboženskou
toleranci mezi muslimy, křesťany a židy na základě „mýtu o al-Andalusu“,
spíše než na historických reáliích. To, že ale přesto v al-Andalusu jistá forma
tolerance (nebo tolerování se navzájem) existovala, a to především v období
vlády dynastie Umajjovců, jsem se pokoušel ilustrovat na složité a ne příliš
snadno uchopitelné skupině mozárabů, mezi kterými najdeme jak úředníky
vladařova dvora, kronikáře a překladatele, tak i mučedníky umírající v protestu
proti muslimské nadvládě. Jsem ale přesvědčen, a myslím, že jsem to i ve své
práci dokázal ilustrovat, že radikálů byla tehdy menšina, která sice získává
velký ohlas v dějinách mýtů o al-Andalusu, ale ve své době se spíš setkala
s nepochopením. Dlužno ale podotknout, že většina konfliktů se během vlády
dynastie Umajjovců, tedy období, které mě nejvíce zajímalo, neodehrávala
mezi křesťany a muslimy, ale mezi muslimy mezi sebou navzájem. A to
především mezi Araby i Berbery, žijícími dle kmenového a rodového
uspořádání, zápasícími spolu o moc, přičemž tohoto boje se křesťané
neúčastnili. A naopak uklidnění situace přinášelo opakovaně oslabení arabské
nobility odebráním úřadů, které Arabové spravovali jak v regionech, tak u
dvora a jejich nahrazení kmenově nezakořeněnými a tím pádem snadno
nahraditelnými křesťany a židy.
O tom, že je al-Andalus stále mezi některými skupinami křesťanů i
muslimů živým fenoménem, jsem pojednával v samostatné kapitole, kdy jsem
poukazoval na naděje euroatlantické civilizace, které se vkládají do al-Analusu,
coby symbolu možného soužití křesťanů a muslimů, na nostalgii některých
muslimů a také na ideu radikálních muslimů obnovit chalífát v plném rozsahu,
tedy včetně al-Andalusu. Protože ale tato práce měla také ambici poukázat na
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nesmyslnost paušalizování muslimů jako teroristů či náboženských fanatiků a
snad přinést alespoň malou dávku osvěty české islamofobní společnosti roku
2015, chtěl jsem také poukázat na to, že ač považujeme al-Andalus za
tolerantní, tak muslimové společenský systém, který v něm panoval, dávno
opustili. Přičemž uvádím, že tehdejší „tolerantní al-Andalus“, de facto
náboženský stát, má v některých momentech svého společenského uspořádání
„dhimmi“ blíže k dnešnímu neblaze proslulému Islámskému státu, než
k společenským strukturám současných sekularizovaných států s většinovým
muslimským obyvatelstvem.
Ve svém zkoumání, zdali tedy v al-Andalusu byla či nebyla náboženská
tolerance, jsem nedošel k jednoznačnému výsledku. Ten je totiž limitován
veskrze subjektivními limity tolerance, které má zřejmě každý člověk jinak
nastavené a univerzální shoda na tom, co je tolerance tedy zjevně není možná.
Vyplývá to i z exkurzu do dějin mýtu al-Andalusu, kde je až příliš zřejmé, že
historická fakta se dají interpretovat a také interpretují podle toho, jaký
předpoklad na začátku svého výzkumu badatel má. Cílem této práce a ani mojí
ambicí ale nebylo určit, co je tolerance, pokoušel jsem se pouze ilustrovat
významy, které v tomto termínu jsou obsaženy, na základě informací a názorů,
které máme o „tolerantním al-Andalusu“. Rozhodnutí na tom, co je a co už
není projevem tolerance, proto ponechávám na případném čtenáři.
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