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1. ÚVOD  

Džaláluddín Muhammad Akbar byl jeden z nejvýznamnějších 

panovník Mughalské říše, která existovala na indickém subkontinentu v 

letech 1556 – 1605. Základ této říše položil roku 1526 Zahíruddín 

Muhammad Bábur, jehož následovníci se po mnoho desítek let snažili 

upevnit tyto základy a říše Mughalů i přes mnohé zvraty vzkvétala. 

Cílem této práce je uskupit informace o politicko–náboženských 

představách a následných reformách Džaláluddína Muhammada Akbara, 

který se snažil v rámci univerzalistické politiky, jenž nazval solh-e koll a 

kterou v průběhu své vlády prosazoval, uspořádat Mughalskou říši pomocí 

nových zásad vnitrostátní i náboženské politiky.  

První část práce se věnuje představení významných předků a je 

nastíněn jejich přínos pro budoucí existenci Mughalské říše i nastávajícího 

vládce Akbara. Ve zkratce jsou popsány poměry, které vládly napříč říší, 

když Akbar usedal na trůn a také jak se s nimi vypořádal. Notnou část práce 

věnuji i Akbarově expanzivní politice a také je představena Akbarova 

osobnost a politické představy, které významné s prosazováním solh-e koll 

souvisely.    

Následující část práce se věnuje již pouze skutečným reformám, 

které neminuly armádu, školství, soudnictví a především náboženství a 

vnitřní správu říše. Všechny tyto reformy mají pevný základ v súfijské 

mystické představě solh-e koll, která hlásala mír mezi všemi živými 

bytostmi, tedy všeobecnou toleranci.  

Na konci práce uvádím Akbarovi nástupce a v krátkosti nastiňuji 

další směřování jejich vlády. Výčet končí Akbarovým pravnukem 

Aurangzébem, kterým začíná nová éra Mughalské říše.  
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Bakalářskou práci jsem vypracovala na základě sekundárních 

pramenů, a to odborných monografií a odborných článků. Snažila jsem se 

důkladně zhodnocovat důvěryhodnost použitých zdrojů. Čerpala jsem 

z velké většiny ze zdrojů anglických, protože v českém jazyce není mnoho 

obsáhlých, a tedy informačně dostačujících zdrojů. Práce je členěna 

tematicky, nikoli chronologicky. 

2. POČÁTKY VLÁDY 

Než přistoupím k hlavnímu tématu své bakalářské práce, pro 

pochopení celkové situace v Indii zkoumané doby v krátkosti nastíním 

historické a politické události, které předcházely Akbarvo nástupu na trůn. 

2.1 ODKAZ A VLIV PŘEDKŮ 

Legendární bitva u Panípatu z roku 1526 se stala mezníkem, jenž 

ovlivnil běh dějin severní Indie na dalších několik staletí. Tehdy položil 

základy nového panství panovník s dynastickými kořeny ze Střední Asie 

Zahíruddín Muhammad Bábur.1 Žil v letech 1483 – 1530. Byl to nejen 

vládce indického subkontinentu, ale i vojenský génius a skvělý bojovník. 

Právě v roce 1526 porazil v první bitvě o Panípat Ibráhíma Lódího, jehož 

porážkou byl vyvrácen Dillíský sultanát a nově ustavená dynastie Mughalů 

tak začala vzkvétat.2 Bábur dobyl část severní Indie a pustil se na východ 

podél řeky Gangy. V tomto tažení získal území mévarských ránů a 

bihárských Afghánců, ale během doby téměř pěti let, která uplynula mezi 

dobytím tohoto území a jeho smrtí, neměl příliš času ustanovit fungující 

politický a administrativní aparát říše. Proto je Bábur považován spíše za 

dobyvatele, než za strůjce inovativního myšlení a nového pojetí spravování 

říše.3 I přesto, že o otázky efektivní správy státu a udržení jeho celistvosti 

                                                                 

1 MALLESON, G. Akbar: and the rise of the Mughal empire, str. 9.  
2 CHOUHAM, Kalam. The Rajput policy of famous Mughal emperor Akbar and Aurangzeb, str. 
141. 
3 STRNAD, Jaroslav. Jan, FILIPSKÝ. Jaroslav, HOLMAN. Stanislava, VAVROUŠKOVÁ. Dějiny 
Indie, str. 439 – 442. 
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projevoval určitý zájem, za svou domovinu považoval stále spíše 

Ferghánu, než Indii, ve které si během svého tamějšího panství nestihl ani 

zvyknout, což mohlo k jeho spíše vlažnému přístupu k otázkám správy 

území nemalým dílem přispět.4  

Báburův syn Humájún neměl tak velké ambice v dobývání nového 

území, jaké měl jeho otec, a spíše než správě říše se věnoval dvorským 

radovánkám, alkoholu a požitkům z užívání omamných látek.5 Ztratil velkou 

část mughalského území brzy po nástupu na trůn, které padlo do rukou 

Šér Chána Súrího, a Humájúnův osud, jenž jej odkázal k bludnému 

putování severní Indií a zavál jej až k perskému dvoru, se přiblížil osudu 

jeho otce Bábura po vyhnání ze Střední Asie.6 Problémy mu ale 

nezpůsoboval jen Šér Chán, který se prohlásil šáhem, ale i Humájúnovi 

vlastní bratři. Když byl sesazen, strávil celkem dva a půl roku v Sindhu, kde 

si lámal hlavu nad problémy říše.7 Důležitou událostí ze zde stalo narození 

jeho syna Džaláluddína Muhammada Akbara dne 15. října 1542,8 jehož 

matka Hámida pocházela z urozeného šlechtického rodu.  

V červenci roku 1543 byl Humájún se svoji ženou, malým synem 

Akbarem a několika následovníky nucen opustit Sindh. Aby včas unikl 

svému bratrovi a pronásledovateli Kámránu Mírzovi, museli vyrazit 

okamžitě a rychle vpřed. Útěk s ročním Akbarem, by nebyl tak rychlý, jak 

situace vyžadovala. Humájún se proto rozhodl nechat dítě i s veškerým 

vybavením tábora a chůvami na místě. Doufal, že jeho bratr, tedy Akbarův 

strýček, neublíží vlastnímu synovci. Humájún se ve svých úvahách nemýlil. 

Ačkoli byl Kámrán rozhněván úspěšným únikem svého bratra, pečoval o 

malého prince a ušetřil jeho život. Malého Akbara převezl do Kandaháru, 

                                                                 

4 DAVIDSON, Peter. Říše světa: od starověku po Evropskou unii, str 113. 
5 MALLESON, G. Akbar: and the rise of the Mughal empire, str. 6 – 7. 
6 CHOUHAM, Kalam. The Rajput policy of famous Mughal emperor Akbar and Aurangzeb, str. 
141. 
7 DAVIDSON, Peter. Říše světa: od starověku od Evropskou unii, str. 115. 
8 STRNAD, Jaroslav. Jan, FILIPSKÝ. Jaroslav, HOLMAN. Stanislava, VAVROUŠKOVÁ. Dějiny 
Indie, str. 443. 
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kde byl guvernérem a umístil ho pod ochranu své ženy. V budoucích letech 

byl Akbar využit jako předmět vyjednávání mezi jeho strýcem a 

Humájúnem. Nakonec se otec se svým synem shledal až po vojenském 

vpádu Humájúnova vojska při dobývání afghánského panství za pomoci 

Peršanů.9 Humájún zřídil roku 1545 v Kandaháru vojenskou posádku a 

postupně získával oblast zpět. Roku 1553 přinutil Kábul se vzdát a 

v následujících letech zde upevnil svou moc, aby mohl vyrazit do severní 

Indie získat zpět své ztracené mughalské državy.10 Pak nastala doba, kdy 

se alespoň z části věnoval rozvoji nového vnitrostátního uspořádání, ale 

ani tehdy neměl příliš času jej plně etablovat. Stihl pouze rozdělit své 

poddané do tříd, přičemž první patřila šlechticům, vojenským velitelům a 

královské rodině. Druhá patřila úředníkům, potomkům proroka a také 

spisovatelům a básníkům. Ostatním umělcům patřila třetí třída.11 

2.2 NÁSTUP NA TRŮN 

Když bylo Akbarovi 14 let, byl vyzván, aby obsadil trůn po 

Humájúnovi, který skonal způsobem až téměř typickým pro jeho život. 

Pády totiž Humájúna doprovázely po celý jeho život a jedním takovým 

pádem bylo i klopýtnutí na schodech své knihovny v pevnosti v Dillí. 

Zranění z tohoto pádu o pár dní později podlehl.12 Mughalští aristokraté se 

obávali, že nízký věk následníka vzbudí na mughalském dvoře pochybnosti 

a myšlenky na revolty, a tak smrt Humájúna tajili do korunovace, která 

proběhla 14. února 1556. Vzhledem k nízkému věku nově korunovaného 

mughalského císaře Akbara se chopil moci dočasně jeho regent Bajram 

Chán.13 Bajram Chán se projevil jako schopný vládce a učitel, který 

Akbarovi předával své zkušenosti politické a vojenské správy země. 

                                                                 

9 MALLESON, G. Akbar: and the rise of the Mughal empire, str. 51 – 54.   
10 STRNAD, Jaroslav. Jan, FILIPSKÝ. Jaroslav, HOLMAN. Stanislava, VAVROUŠKOVÁ. Dějiny 
Indie, str. 443.   
11 HOLDEN, S. Edward. The Moghul emperors of Hindustan, str. 134. 
12 MALLESON, G. Akbar: and the rise of the Mughal empire, str. 9. 
13 STRNAD, Jaroslav. Jan, FILIPSKÝ. Jaroslav, HOLMAN. Stanislava, VAVROUŠKOVÁ. Dějiny 
Indie, str. 447. 
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Akbarův mladší bratr Muhammad Hakím se stal vládce Kábulu, který sice 

formálně spadal pod Hindustán, ale působil stále více či méně jako 

samostatné království. Humájún za svého života neměl příliš času na 

upevnění skutečné moci v Hindustánu, Akbar však v tomto, jak se později 

ukázalo, uspěl na výbornou.  

Když však nastoupil roku 1556 na trůn, zmítal Indií zmatek, hlad a 

vypukaly epidemie moru. Nejkrásnější provincie severní Indie včetně Dillí 

a Ágry byly zpustošeny morovou ránou a Dillí se stalo místem sporu o trůn 

mezi Mughaly a Afghánci.14 Další výraznou nepříjemností po smrti 

Akbarova otce se stal ministr súrského vládce Ádila Šáha a hlavně velmi 

schopný válečník Hémú. Tomu se velmi líbila představa dobytí 

mughalského území a ve vládě mladého nezkušeného Akbara vycítil šanci, 

jak svoji touhu realizovat. Nejprve mu padla do rukou Ágra, po ní bylo 

obsazeno Dillí. Hémú byl s každým dalším dobytím hladovější po získání 

nejlépe všech indických provincií.15 Taková neutěšená situace byla v Indii 

před nástupem Akbara na trůn.  Akbar byl však potomkem velkých 

Mughalů, kteří byli skvělými válečníky, a vynaložil veškeré úsilí, aby dostal 

situaci pod kontrolu, což bylo proveditelné pouze díky oddanosti a vojenské 

zdatnosti svého regenta Bajrama Chána, který upevnil Akbarovu vládu na 

mughalském trůnu. Proti mughalskému králi totiž vytáhl v čele obrovské 

armády Hémú a touto událostí se dostáváme k velmi důležitému momentu 

Akbarovy vlády, a to k druhé bitvě u Panípatu.16  

V této bitvě 5. listopadu 1556 proti sobě tedy stála mughalská 

armáda v čele s Bajramem Chánem a afghánská armáda pod vedením 

Hémúa, jenž přijal přízvisko hinduistických panovníků Vikramáditja. Hémú 

byl v boji zasažen šípem do oka a zřítil se ze svého slona. Tento pád se 

stal bezpochyby nejdůležitějším pádem své doby, neboť zajistil Mughalům 

                                                                 

14 JAFFARS, S. M. The Mughal empire: from Babar to Aurangzeb, str. 72 – 73. 
15 JAFFARS, S. M. The Mughal empire: from Babar to Aurangzeb, str. 74.  
16 ADLE, Chahryar. History of civilization of Central Asia: Development in contrast: from the 
sixteenth to the mid-nineteenth century, str. 305. 
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v této rozhodující bitvě vítězství.17 Pro Mughaly přinesla výhra velké zisky, 

a to nejen územní. Mimo znovuobsazení Dillí, Ágry a sousedních provincií 

totiž padla do rukou vítězů i velká kořist v podobě pokladu, a také několik 

stovek bojových slonů. Akbar získal znamenitou výchozí pozici pro další 

dobývání. Druhá bitva u Panípatu přinesla definitivní konec afghánského 

panství v Indii a upevnění prestiže Mughalské dynastie, která oficiálně 

začala vládnout Indii. Akbar byl oslavován jako vládce Hindustánu. Tohle 

všechno potvrzuje důležitost bitvy a její skvělý výsledek pro Akbara a jeho 

impérium.  

2.3 RŮST IMPÉRIA A UPEVNĚNÍ MOCI 

Po této bitvě se soustředil Akbar s Bajramem na zbytky odporu, a 

sice na říši Súr a Sikandara Šáha Súrího, který byl ukryt v pevnosti 

Mankot.18 Ten byl nucen se vzdát a roku 1559 umírá na přiděleném statku 

na východě. Jeho nástupce Muhammad Ádil Šáh umírá v roce 1557 po 

konfliktu se sultánem Bengálska. Opozice tedy po smrti vládců ze súrské 

říše výrazně oslabila. V dalším roce (1558) byly připojeny k Mughalské říši 

Adžmér, Gválijar a Džaunpur a mughalské tažení se stočilo i směrem k jihu 

Indie na Dakšin.19 Konečně se po dlouhé době dobývání a válčení zrak 

Bajrama Chána obrátil k vnitřní správě rozrůstající se říše. Bajram byl 

šíitský Turkmén. Byl velmi oddaným následovníkem Akbarova otce 

Humájúna, který by bez jeho rad a pomoci bezpochyby nedobyl takovou 

část Indie. Jeho loajalita vůči Akbarovi byla stejně bezmezná a pro Akbara 

stejně prospěšná a důležitá. Byl to právě Bajram, který zajistil bezpečný 

vstup Akbara na trůn Indie. Právě díky jeho schopnostem získala 

Mughalská říše takový vliv. Ovšem mnoho lidí pobuřovala jeho arogance a 

jistota postu. Například správce Dillí k němu a k celé jeho rodině cítil 

                                                                 

17 STRNAD, Jaroslav. Jan, FILIPSKÝ. Jaroslav, HOLMAN. Stanislava, VAVROUŠKOVÁ. Dějiny 
Indie, str. 448. 
18 JAFFARS, S. M. The Mughal empire: from Babar to Aurangzeb, str. 76.  
19 STRNAD, Jaroslav. Jan, FILIPSKÝ. Jaroslav, HOLMAN. Stanislava, VAVROUŠKOVÁ. Dějiny 
Indie, str. 448 a 451. 
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takovou averzi, že využil každé šance rozkmotřit mladého panovníka a 

jeho ochránce.20 Díky tomu, že uváděl do vysokých státních funkcí svoje 

příbuzné a známe, tedy také šíity, si značně podrýval půdu pod nohama a 

vytvářel nové nepřátele, zejména z řad sunnitů. Akbar přešel několik 

triviálních obvinění jeho dvořanů a doufal, že přijde k rozumu. Jenže 

trpělivost mu došla, když se dozvěděl, že jeho milovaný regent byl zapleten 

do spiknutí, které mělo dosadit na trůn Akbarova bratrance.21 Akbar 

Bajramovi však odpustil a nabídl mu zpět jeho funkci. Ten jí odmítl a vydal 

se na pouť do Mekky. Na cestě byl roku 1561 zavražděn jedním ze svých 

soukromých nepřátel.22 

Od roku 1564 už Akbar pevně drží ve svých rukou veškerou moc nad 

dobytým územím severní a severozápadní Indie. Díky smrti Bajrama 

Chána se vymanil z jeho vlivu i vlivu dvořanů a stal se suverénním vládcem 

mughalské Indie.23 Rozšiřování impéria a upevňování pole působností šlo 

bez větších komplikací. Málva byla připojena v roce 1561, Čitaur, hlavní 

město Méváru, padlo v roce 156824, Gudžarát byl podmaněn v letech 1572 

– 1573 a Bihár v roce 1574. Vítězství u Tukáróí v roce 1575 posunulo 

Akbara a jeho velitele blíže k dobytí Urísy a také Bengálska. V roce 1579 

byl Akbar vládcem velké většiny severní Indie. Jeho územní hranicí byl jak 

bengálský záliv, tak arabské moře.25 Akbar se tedy stal úspěšným 

pokračovatelem mughalské teritoriální expanze. Vítězně připojil i oblast 

Bengálska a další území na severozápadě Hindustánu jako Kašmír, Sindh 

a Balúčistán. Byl velice obávaným dobyvatelem, a tak se mnozí z indických 

panovníků dobrovolně přidali do řad jeho dvořanů, aby se nemuseli zcela 

vzdát svého postavení a trůnu. Akbar totiž ponechával dobytým nebo 

                                                                 

20 JAFFARS, S. M. The Mughal empire: from Babar to Aurangzeb, str. 77 – 79. 
21 STRNAD, Jaroslav. Jan, FILIPSKÝ. Jaroslav, HOLMAN. Stanislava, VAVROUŠKOVÁ. Dějiny 
Indie, str. 458. 
22 JAFFARS, S. M. The Mughal empire: from Babar to Aurangzeb, str. 80 a 81.  
23 JAFFARS, S. M. The Mughal empire: from Babar to Aurangzeb, str. 82. 
24 AGRAWAL, Ashvini. Studies in Mughal history, str. 7. 
25 ADLE, Chahryar. History of civilization of Central Asia: Development in contrast: from the 
sixteenth to the mid-nineteenth century, str. 305. 
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převzatým územím jejich vlastní vládce i pobočníky.  

Není možné zcela určit velikost Akbarovy říše, protože jeho 

dobyvatelská aktivita trvala až do jeho smrti. Jeho území však sahalo od 

řeky Indus a dále na severozápad do Persie. Východní hranice tvořilo 

Bengálsko a jižní hranici břehy Khambhátského zálivu.26 

3. OSOBNOST A PŘÍSTUP: VLIV SOLH-E KOLL 

Akbar byl dle svého životopisce Abúl Fazla i řady moderních 

historiků muž zdravého úsudku, opatrný nejen ve státních záležitostech, 

ale především přátelský, laskavý a štědrý. Mohl si dovolit být uvolněný a 

otevřený ve styku s ostatními, aniž by ztratil svojí důstojnost a respekt 

jakožto císař. Lidé ho měli údajně rádi, například protože uměl ocenit lidské 

ctnosti. Byl otevřený novým technologickým či politickým poznatkům, které 

mu mohli poskytnout lidé ze vzdálených krajů, ke kterým choval respekt. 

Díky této otevřenosti byl skvěle informován o nejrůznějších 

technologických novinkách. Ve svém paláci neustále zaměstnával ty 

nejlepší dělníky ve výrobě zbraní a různých dělostřeleckých systémů. I 

když neuměl číst ani psát, rád debatoval s nejrůznějšími učenci a lékaři. 

Vždy shromáždil tucet takových mužů, kteří předkládali řadu otázek 

k nejrůznějším tématům. Akbar byl k jejich příběhům a znalostem velmi 

vnímavý a soustředěný, protože věřil, že mu sbírka těchto vyslechnutých 

informací pomůže překonat nevýhodu jeho negramotnosti.27  

Inspiraci a vzor pro správné vládnutí hledal mughalský vládce Akbar 

v súfijské mystické představě solh-e koll28, která hlásala mír mezi všemi 

živými bytostmi, tedy všeobecnou toleranci.29 Akbar transformoval tento 

princip pro potřeby sjednocení rozštěpené Indie a aplikoval tuto myšlenku 

                                                                 

26 DU JARRIC, Pierre. Akbar and the Jesuits, str. 4 a 5. 
27 DU JARRIC, Pierre. Akbar and the Jesuits, str. 8 a 9. 
28 MONDAL, Puja. Implications of Akbaris Notion of Sulh-i-kul (416 Words). 
29 FAZEL, S. a DANESH, J. Reason & revelation: new direction in Bahá’í thought, str. 110. 
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do nejrůznějších odvětví své vlády od správních záležitostí až po záležitosti 

náboženské.30 Protože zpočátku stál Akbar v čele nestabilní říše, ve které 

převládalo nemuslimské obyvatelstvo, bylo nutné vyřešit nerovnost mezi 

nimi, a to ve všech státních sférách. Většinově se jeho vláda opírala právě 

o univerzalistickou politiku pod záštitou solh-e koll.31 Také velmi chytře 

začlenil Rádžpúty, kteří se mu pro jeho politiku maximálně hodili. Za prvé 

měl o nepřítele míň, a za druhé získal obrovskou válečnou sílu k dobru.32  

Akbarova tzv. rádžpútská politika byla založena na politickém využití 

Rádžpútů33. Rádžpútský hinduistický vůdce Rádža Bharmal byl první, kdo 

s Akbarem v roce 1562 navázal přátelské vztahy. Jedna z nejmladších 

dcer tohoto rádžpútského vůdce se stala Akbarovou ženou. Jmenovala se 

Harkhá Báí (také známá jako Džódhá Báí) a v mughalské kronice je 

uvedena jako Marjam-uz-Zamání. Akbar dával svým manželkám na 

tehdejší dobu výraznou náboženskou svobodu a štědře se postaral i o 

jejich rodiče. Velká většina rádžpútských vůdců uznala Akbara svým 

králem a později mu pomáhala s rozšiřováním a upevňováním říše. Tato 

politická spolupráce mezi Mughalskou říší a Rádžpúty nejen že ukončila 

jejich dlouhotrvající konflikt, ale také výrazně ovlivnila podobu mughalské 

kultury.34 

Tolerance hlásaná principem solh-e koll se, alespoň dle dobových 

zpráv, u Akbara projevovala i v přístupu ke svým poddaným. Každý člověk 

mohl s Akbarem mluvit o důležitých vládních tématech. Dvakrát denně 

vystupoval na veřejnost a dával audienci všem třídám svých poddaných. 

                                                                 

30 KHAN, Alam Iqtidar. Akbar's Personality Traits and World Outlook – A Critical Reappraisal. 
viz. HABIB, Irfan. Akbar and His India, str. 88. 
31 MONDAL, Puja. Implications of Akbaris Notion of Sulh-i-kul (416 Words). 
32 JAFFARS, S. M. The Mughal empire: from Babar to Aurangzeb, str. 89.  
33 Rádžpútové jsou obyvatelé ze severních oblastí Indie. Jsou bojovným klanem, který tvořil 
aliance s Mughaly. Bylo to vlastně takové hinduistické vojenské křídlo. Akbar zhodnotil tento 
klan jako velmi výhodného spojence. Byli věrní, zruční a dobří válečníci. Snažil se proto získat 
jejich důvěru. (CHOUHAN, Kalam. The Rajput polici of famous mughal emperor Akbar and 
Aurangzeb, str. 141)  
34 CHOUHAM, Kalam. The Rajput policy of famous Mughal emperor Akbar and Aurangzeb, str. 
141 a 142. 
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Za tímto účelem využíval dvou velkých sálů v paláci. K prvnímu z těchto 

dvou sálů, měl přístup každý z poddaných. Naslouchal tam všem, kteří mu 

chtěli něco sdělit. Druhý sál nebyl pro obyčejné lidi, ale pro kapitány, vyšší 

třídu a velvyslance, kteří přijeli z cizích království sdělit a projednávat 

významné záležitosti. Osm z jeho nejzkušenějších a nejosvědčenějších 

úředníků bylo na takovýchto jednáních neustále přítomno. Tito muži měli 

mezi sebou rozdělené dny v týdnu tak, že každý jeden den byl někdo z nich 

pověřen uváděním a přípravou hostů na audienci. Měli za úkol prověřit 

pověřené osoby a připravit je na úvodní ceremoniály a zásady chování 

před králem. Zvykem bylo například líbat královské nožky na výraz úcty. 

Při audienci měl král také po boku několik sekretářů, kteří měli 

zaznamenávat každé vyřčené slovo. Tento zvyk praktikovali především 

princové Persie a východních zemí.35 

Než se uchýlil k nějakému důležitému rozhodnutí, které se státu 

týkalo, konzultoval ho se svojí radou. Když se jim nápad zamlouval a 

souhlasili, pronesli: „Mír našemu králi.“ Pokud někdo zaujal negativní 

postoj, Akbar ho vyslechl a soustředěně poslouchal jeho námitky, aby mohl 

podložit své plány a návrhy, které předložil. Někdy návrhy obhájil, jindy je 

upravil podle vznesených námitek. Na mughalském dvoře se mluvilo 

persky, ale vzdělanci užívali i arabštinu či indické jazyky.36 

Díky častým povstáním musel Akbar neustále přemýšlet o politice 

Mughalské říše. Uvědomil si, že pro silnou a vzkvétající říši je třeba naklonit 

si poddané, a to bez ohledu na jejich vyznání nebo kastu.37 Tato náklonost 

byla samozřejmě strategická, neboť například hinduističtí Rádžpútové 

představovali důležitou vojenskou sílu a oporu říše. Právě proto v rámci 

této univerzalistické politiky uzavřel v roce 1562 manželství s dcerou 

rádžpútského vůdce, na důraz propojení hinduistické a islámské kultury. 

                                                                 

35 DU JARRIC, Pierre. Akbar and the Jesuits, str. 11 - 13. 
36 DU JARRIC, Pierre. Akbar and the Jesuits, str. 12 a 13.  
37 JAFFARS, S. M. The Mughal empire: from Babar to Aurangzeb, str. 86. 
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Ve všech odvětvích své politiky měl Akbar otevřený a výjimečně 

individuální přístup.38 

4. AKBAROVY REFORMY 

Původním sídelním městem Mughalů bylo Dillí39, později se jím stalo 

město Ágra. Zde zemřeli dva z Akbarových potomků. Poté co se rozhodl 

vybudovat nové město Fatéhpur Síkrí, stalo se hlavním městem právě 

ono.40 Místo, kde bylo město vybudováno, ale nebylo zcela vhodné, a tak 

bylo město roku 1584 opuštěno.41 Nakonec Akbar ustanovil hlavním 

městem Láhaur.42 

V roce 1560 se po odchodu Bajrama Chána z funkce regenta, 

nejvyššího velitele a vezíra stalo nutností přerozdělit důležité vojenské i 

administrativní funkce. Velitelé, kteří vedli mughalské muže do bitev, si 

často nechávali velkou část kořisti a Akbarovi se vysmáli jen malým počtem 

slonů, koní nebo směšným finančním obnosem. Akbar si byl vědom, že 

tímto počínáním se aristokraté utvrzují v rovnosti panovníkovi a posilují tak 

vlastní moc a finanční rezervy, které mohli kdykoliv použít proti němu.43 

Vzhledem k tomu, že ani Akbarův děd ani otec neměli dostatek času 

věnovat se rozvoji a změně vnitrostátní správy, aktivně pracoval na podobě 

vlády až on.44 Akbarovi brzy došlo, že stávající vládní systém byl pro 

prosperitu říše nevhodný, protože byl založen na moci jednotlivých armád 

v čele s aristokraty, kteří zabírali ústřední moc v „jejich“ provinciích. Každý 

z nich hájil zájmy spíše své, než zájmy lidu a říše. Bylo třeba tento systém 

                                                                 

38 ADLE, Chahryar. History of civilization of Central Asia: Development in contrast: from the 
sixteenth to the mid-nineteenth century, str. 308. 
39 DU JARRIC, Pierre. Akbar and the Jesuits, str. 7. 
40 AGRAWAL, Ashvini. Studies in Mughal history, str. 10. 
41 HOLDEN, S. Edward. The Mogul emperors of Hindustan, str. 143.  
42 DU JARRIC, Pierre. Akbar and the Jesuits, str. 8. 
43 STRNAD, Jaroslav. Jan, FILIPSKÝ. Jaroslav, HOLMAN. Stanislava, VAVROUŠKOVÁ. Dějiny 
Indie, str. 458 – 459.  
44 SMITH, Vincent Artur. Akbar the great Moghul: 1542 – 1605, str. 355. 
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změnit, protože rozhodně nezapadal do celkové představy o sjednocené a 

vzkvétající říši. Územní prostor byl již zaopatřen a nyní bylo třeba upevnit 

říši nikoli na základě meče a válek, ale na základě koordinace vnitřních 

správ jednotlivých provincií.45 

Po odchodu Bajrama Chána z funkce pokračoval Akbar ve stopách 

Dillíského sultanátu jen krátkou chvíli. Poté co se tento systém osvědčil 

jako nevhodný, položil v duchu universalistické politiky solh-e koll základní 

kameny zcela nové správě. Zemí vládla nerovnost. Hinduisté byli nuceni 

platit speciální daně, vykonávání hinduistických obřadů bylo nezákonné a 

dokonce trestné.46 Jak již bylo zmíněno, říše byla spíše pod vládou 

ortodoxních muslimských ulamá, kteří se v této mnohokonfesní zemi 

snažili aplikovat islámské právo bez ohledu na vyznání.47 Proto byla jedna 

z prvních změn v rámci jeho nové vnitřní politiky zrovnoprávnění hinduistů, 

kteří mohli již vykonávat úřední pozice ve státní správě, což doposud 

nebylo možné. Aby nerovnost mezi náboženstvími potlačil, vyhlásil 

svobodu vyznání pro hinduisty, muslimy i ostatní náboženské skupiny. 

Počátek Akbarovy vlády se tedy nesl ve znamení deklarované 

universalistické politiky solh-e koll a sám panovník působil jako všem vírám 

otevřený. Ovšem v pozdějších letech porušil tento princip, když začal 

paradoxně znevýhodňovat muslimské věřící a islám spíše potlačovat.48 

Výrazná změna ve státní správě nastala roku 1562, kdy uvedl do vysoké 

státní funkce hinduistického úředníka Bharmala. Také začlenil do ústřední 

vlády několik Rádžpútú a aby průběžně posiloval vztahy s přátelskými 

kmeny, prosazoval sňatky nejen mezi mughalskou královskou rodinou a 

princeznami z řad Rádžpútú, ale stejně tak i sňatky mezi jinými vznešenými 

mughalskými rodinami a íránskou či významnou turkickou šlechtou.49  

                                                                 

45 JAFFARS, S. M. The Mughal empire: from Babar to Aurangzeb, str. 141. 
46 SMITH, Vincent Artur. Akbar the great Moghul: 1542 – 1605, str. 356. 
47 GHODRATOLLAHI, Ehsam. Akbar, the Doctrine of Solh-i Koll and Hindu-Muslim Relation, str. 
6. 
48 SMITH, Vincent Artur. Akbar the great Moghul: 1542 – 1605, str. 356. 
49  ADLE, Chahryar. History of civilization of Central Asia: Development in contrast: from 
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4.1 REFORMY VOJENSTVÍ 

Akbar postupně ubíral samostatnost jednotlivým provinciím své říše 

a chytře nutil aristokraty uskromnit se tím, že zvyšoval daně. Skutečné 

finanční omezení indické šlechty ale nastalo s novým nařízením, které 

ukládalo každému aristokratovi zajišťovat určitou míru vojenských 

povinností a starat se o přesný počet slonů, koní a samozřejmě vojáků. 

Počet byl stanoven s ohledem na jejich výnosy. Touto změnou započal 

systém, který stavil aristokracii do klientské pozice zaměstnanců státu, 

kteří za plat spravují část „královské“ armády.1 Díky tomu, že si v dalších 

letech vlády podmanil další provincie, se jeho vojenská síla nepřetržitě 

zvětšovala. Každá z provincií byla zodpovědná za přiřazený počet 

armádních potřeb a vojáků, kdy vyšší důstojníci měli na starosti až čtrnácti 

tisíc koní, nižší důstojníci pak kolem osmi tisíc vojenských koní. Akbar sám 

v královském paláci ustájil více než pět tisíc bojových slonů, kteří byli 

trénovaní pro válečná tažení. Zajímavostí je, že podle odhadů byla celá 

Mughalská říše schopna nasadit okamžitě do boje při vojenské mobilizaci 

až padesát tisíc takovýchto slonů.2 Každý z nich měl své jméno.3 Své 

obranné linie Akbar zakládal na řadě dělostřeleckých systémů, které byly 

umístěny v první linii. Sloni zde být nemohli, aby se co nejvíce předešlo 

jejich zranění. V takovém případě by totiž zabírali mnoho prostoru a bránili 

by tak efektivnímu postavení zadních linií, které by byly narušeny dříve, 

než by došlo k jejich střetu s nepřítelem. Z tohoto rozumného důvodu byli 

vždy sloni stavěni do linie zadní. Zastali důležitou bojovou sílu ve zbroji i 

bez ní. Pokud ovšem došlo k mobilizaci, upevnil se slonům na hlavu plát 

železa nebo jiného tvrdého kovu. Nejtvrdší část kovu byla umístěna na čele 

a sloužila jako beranidlo. Jejich silné kly byly vyzbrojeny pevně 

                                                                 

the sixteenth to the mid-nineteenth century, str. 308. 
1 STRNAD, Jaroslav. Jan, FILIPSKÝ. Jaroslav, HOLMAN. Stanislava, VAVROUŠKOVÁ. Dějiny 
Indie, str. 459 – 460.  

2 DU JARRIC, Pierre. Akbar and the Jesuits, str. 6 a 7.  
3 JAFFARS, S. M. The Mughal empire: from Babar to Aurangzeb, str. 159.  
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připevněnými meči nebo dýkami. Na hřbetě nosili malé dřevěné věže s 

lukostřelci. Sloni byli důležitou bojovou silou i pro svou velikost a váhu. I 

bez zbroje byli schopni nepřítele podupat nebo odhodit chobotem.4 

Víme, že Akbar zahájil své panování v ne zcela stabilní říši. Chopil 

se však svého dědictví s vervou a postupně navracel říši řád. Základním 

kamenem této obrody a zajištění stability říše v duchu solh-e koll byla 

bezpochyby reorganizace vojska. Císařská armáda, složená z mnoha 

menších armád napříč říší, měla čtyři divize: pěchotu, dělostřelectvo, 

kavalérii a válečné loďstvo. Pěchota se skládala z banduqčíjů tedy střelců, 

šamšírbázů tedy šermířů, chedmatjásů neboli strážců paláce, pehalvánů 

tedy zápasníků a kahárové jakou součást pěchoty byli poslové. Akbarovi 

se zodpovídali přímo jejich velitelé, kterým se říkalo sepáhsálárové. 

Dělostřelectvo měl na starosti mír-e-átáš, kterému byli po boku další nižší 

důstojníci zvaní mošrefové.5 Akbar se také musel soustředit na dokonalou 

organizaci loďstva kvůli obraně proti útokům z dnešního Arakanského státu 

a hrozbě od portugalských nájezdníků. V čele byl admirál, který měl za úkol 

dohlížet na kvalitu lodí, které musely unést vojáky i se slony. Také 

obsazoval lodní funkce prvotřídními námořníky. Důležité centrum 

konstrukce válečných lodí bylo v Láhauru, Kašmíru a Bengálsku.6 

4.1.1 Systém mansabů 

Aby byl zaveden pořádek v povinnostech a platech jednotlivých 

aristokratů a ve správě jejich provincií, byl zaveden důmyslný systém 

mansabů, neboli hodností.7 Do praxe vstoupil tento systém v letech 1574 

– 1575.8 

                                                                 

4 DU JARRIC, Pierre. Akbar and the Jesuits, str. 6 a 7.  
5 JAFFARS, S. M. The Mughal empire: from Babar to Aurangzeb, str. 157 a 158.  
6 JAFFARS, S. M. The Mughal empire: from Babar to Aurangzeb, str. 158 – 160. 
7 JAFFARS, S. M. The Mughal empire: from Babar to Aurangzeb, str. 157 a 158.  
8 STRNAD, Jaroslav. Jan, FILIPSKÝ. Jaroslav, HOLMAN. Stanislava, VAVROUŠKOVÁ. Dějiny 
Indie, str. 461. 
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Držitelé mansabů byli tedy státem placení správci, kteří dohlíželi na 

svoji provincii a obzvláště na přidělenou „část armády“. Taktéž byli povinni 

jistou část ztrát za obstarání své armády investovat sami. Tento systém byl 

pod velkou kontrolou a Akbar v něm byl velice přísný. Jakákoliv suspenze 

nebo kapacita vojáků byla jím samotným kontrolována, posuzována a 

potvrzována.9 Nejprve získal držitel jen částečný plat, který se ucelil až po 

vzorné vojenské přehlídce, na kterou byli mansabdáři povinni přivést své 

kavalerie ke kontrole. Zde byli vojáci registrováni a například cejchováni 

koně. Úspěšná přehlídka kavalerie byla pro mansabdáry krokem k vyššímu 

mansabu, tedy k povýšení a tím i vyššímu platu.10 Každý mansab se 

skládal ze dvou čísel. První číslo uvádělo platové zařazení a druhé 

určovalo počet kavaleristů, které měl dotyčný na starosti. Držitelé vyšších 

mansabů byli nazýváni amírové, tedy velitelé. Mansab v podstatě byl 

jakýmsi osobním ohodnocením dotyčného aristokrata. Pokud byl Akbar s 

jeho počínáním spokojen, dotyčný byl v přízni a získal vyšší mansab. 

Pokud s počínáním dotyčného nesouhlasil, prokázal svůj postoj naopak 

snížením.11 

4.2 NÁBOŽENSKÉ REFORMY 

4.2.1 Získání náboženské moci  

Akbarovy náboženské představy byly opravdu záhadné. Abychom 

se dostali k podstatě jeho myšlení, je třeba se soustředit na některé 

historické souvislosti.12 

Akbar projevil snahu o spojení dvou hlavních tradic centrální Asie, a 

to mongolské tradice s kořeny u Čingischána a tradice turecko-mongolské 

                                                                 

9 JAFFARS, S. M. The Mughal empire: from Babar to Aurangzeb, str. 159 – 160. 
10 STRNAD, Jaroslav. Jan, FILIPSKÝ. Jaroslav, HOLMAN. Stanislava, VAVROUŠKOVÁ. Dějiny 
Indie, str. 463.  
11 ADLE, Chahryar. History of civilization of Central Asia: Development in contrast: from the 
sixteenth to the mid-nineteenth century, str. 311. 
12 JAFFARS, S. M. The Mughal empire: from Babar to Aurangzeb, str. 114. 
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odkazující na Timura.13 Hlavní propastí mezi národy Indie a vládnoucí 

třídou byla rozdílná náboženství. Akbar se snažil potlačit tyto rozdíly 

prosazováním principu tolerance a míru solh-e-koll.14 

Původně mughalští vládci odvozovali svoji moc od perské tradice. S 

příchodem islámské tradice do Indie se stal královský majestát sekundární 

institucí. Akbarovi bylo jasné od počátku jeho vlády, že bude výjimečně 

náročné efektivně vládnout říši, která je svým počtem obyvatel, jejich 

vyznání, zvyků, kultur a různých koncepcí morálky velmi rozmanitá.15 

Neustále proto přehodnocoval svoji náboženskou představu a trvalo 

mnoho let, než jeho představy uzrály. Ústředním předmětem řešení byl 

rozpor mezi Akbarovou panovnickou suverenitou a teologickým právem, 

které „střežili“ ulamá.16 V centru dění stála privilegovaná třída mullů, od 

které Akbar čekal nejvíce projevené nespokojenosti s plánovanými 

změnami. Rozhodl se proto spojit dvě osoby a dva úřady v jedno. Tedy stát 

se králem a strážcem náboženských principů, tedy mudžtahidem. Jeho 

prezentovaným cílem bylo nalézt obecnou shodu mezi všemi vírami napříč 

Indií, zejména mezi „mughalským“ islámem a „indickým“ hinduismem. 

Zde je třeba zmínit jednu významnou osobu Akbarovi velice blízkou, 

a sice Abúl Fazla, který byl jeho důvěrným přítelem, zároveň schopným 

poradcem17 a vezírem. Zanechal významnou stopu v éře tohoto 

panovníka.18  

Ústřední náboženskou moc drželi pevně ve svých rukou ulamá, 

mnohdy značně zkorumpovaní ve svých řadách. Dohlíželi nad výkladem 

„svého“ islámu a kontrolovali například i výběr daní z pozemků. Ortodoxní 

                                                                 

13 WINK, Andre. Akbar: Makers of the muslim worlds, str. 2. 
14 GHODRATOLLAHI, Ehsam. Akbar, the Doctrine of Solh-i Koll and Hindu-Muslim Relation, str. 
4. 
15 JAFFARS, S. M. The Mughal empire: from Babar to Aurangzeb, str. 115 a 116. 
16 ADLE, Chahryar. History of civilization of Central Asia: Development in contrast: from the 
sixteenth to the mid-nineteenth century, str. 316. 
17 JAFFARS, S. M. The Mughal empire: from Babar to Aurangzeb, str. 115 a 116. 
18 HOLDEN, S. Edward. The Moghul emperors of Hindustan, str. 128. 
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ulamá se v otázkách zacházení s nemuslimy řídili podle zásad Dillíského 

sultanátu, takže hinduisté museli platit zvláštní daně tzv. džizju.19  

Myšlenka uchopení náboženské moci vyklíčila v Akbarově mysli již kolem 

roku 1573, kdy se vrátil z vítězného tažení z Gudžarátu. Poté ale vývoj 

změn zpomalily války a vnitrostátní problémy.20 Až roku 1579 přiměl 

podepsat rigidní duchovenstvo dokument tzv. mahzar, který uznává 

Akbarovu náboženskou autoritu.21 Šlo ve své podstatě o jakousi petici, 

která po vysoce postaveném islámském duchovenstvu vyžadovala 

loajalitu, tedy předání větší moci do rukou samotného Akbara22 a uznání 

jeho suverénního náboženského i právního postavení, zejména pak moc 

provádět idžtihád.23 Tato novinka vzbudila samozřejmě vlnu 

nespokojenosti ze strany náboženských tradicionalistů.24 Tento moment 

tak můžeme označit jako oficiální konec Akbarovy trpělivosti s ortodoxními 

ulamá a jejich islámu.25  

Dokumentem se Akbar vymanil z vlivů ortodoxních a mnohdy 

nábožensky nesnášenlivých duchovních.26 Umožnil mu dát prostor jeho 

inovativním, především tedy náboženským, až mysticky přesahujícím 

myšlenkám nad rámec ortodoxního islámu. Ačkoli ne každému z okolních 

králů se tato situace líbila, obhájil si svůj postoj a svoji moc. Nyní měl takřka 

neomezené pole působnosti napříč svojí říší, a tak si mohl dělat, co uznal 

za vhodné. Považoval se za potomka velkého Čingizchána a Timura, čímž 

jeho přesvědčení o svých vůdčích schopnostech nabývalo na síle.27   

                                                                 

19 GHODRATOLLAHI, Ehsam. Akbar, the Doctrine of Solh-i Koll and Hindu-Muslim Relation, str. 
6. 
20 SMITH, Vincent Artur. Akbar the great Moghul: 1542 – 1605, str. 212 – 214. 
21 STRNAD, Jaroslav. Jan, FILIPSKÝ. Jaroslav, HOLMAN. Stanislava, VAVROUŠKOVÁ. Dějiny 
Indie, str. 466.  
22 JAFFARS, S. M. The Mughal empire: from Babar to Aurangzeb, str. 123. 
23 SCHIMMEL, Annemarie. Islam in the Indian Subcontinent. Str. 82. 
24 SRI RAM, Sharma. The Religious Policy of the Mughals, str. 36. 
25 ADLE, Chahryar. History of civilization of Central Asia: Development in contrast: from the 
sixteenth to the mid-nineteenth century, str. 317. 
26 STREUSAND, E. Douglas. The Formation of the Mughal Empire, str. 115. 
27 SMITH, Vincent Artur. Akbar the great Moghul: 1542 – 1605, str. 353. 
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4.2.2 Dín-e iláhí 

Od svého nástupu na trůn v roce 1556 následoval Akbar sunnitský 

směr islámu.28 Zároveň ale tíhl k súfismu, ve kterém se opíral zejména o 

řád čištíja.29 Pro tento řád byla typická láska k Bohu a především zájmy o 

sociální sféry. Jeho představitelé žili většinou skromný život.30 Několikrát 

navštívil hrob zakladatele této taríky šajcha Muínuddína Čištího, a neváhal 

ani s návštěvou významného tehdy žijícího představitele šajcha Salíma 

Čištího. Salím měl Akbarovi předpovědět narození syna, po kterém tak 

toužil. Jak světec řekl, tak se stalo.31 Snad na důkaz díků nechal Akbar 

kolem roku 1569 nedaleko místa, kde světec Salím pobýval, položit 

základní kámen nového města s názvem Fatéhpur Síkrí. Šajch Salím na 

Akbara zapůsobil natolik, že po něm pojmenoval právě jím prorokovaného 

Akbarova syna Salíma, který se proslavil jako Džahángír.32   

Koncem roku 1574 se přestal soustředit na vojenskou činnost. 

Zaměřil se na veřejné dění i své náboženské úvahy,33 a to až do té míry, 

že nechal roku 1575 postavit ve Fatéhpur Síkrí tzv. Ibádatchánu, neboli 

„dům spravedlnosti“, kde se pravidelně konaly debaty s předními teology, 

světci a mughalskou aristokracií zejména o náboženských otázkách.34 

Právě tehdy se začala formovat myšlenka vytvoření nového synkretického 

náboženství. Tato idea se celkem pochopitelně znelíbila ortodoxním ulamá 

a aristokracii a vedla k rozkmotření a rozdělení v několik dalších frakcí 

rozdělených dle názorů.35 V tomto období se Akbar začíná od islámu a 

                                                                 

28 JAFFARS, S. M. The Mughal empire: from Babar to Aurangzeb, str. 116.  
29 STRNAD, Jaroslav. Jan, FILIPSKÝ. Jaroslav, HOLMAN. Stanislava, VAVROUŠKOVÁ. Dějiny 
Indie, str. 465. 
30 BURMAN, Roy. Hindu – Muslims Syncretic Shrines and Communities, str. 19. 
31 STRNAD, Jaroslav. Jan, FILIPSKÝ. Jaroslav, HOLMAN. Stanislava, VAVROUŠKOVÁ. Dějiny 
Indie, str. 465.  
32 HOLDEN, S. Edward. The Mogul emperors of Hindustan, str. 143.  
33 ADLE, Chahryar. History of civilization of Central Asia: Development in contrast: from the 
sixteenth to the mid-nineteenth century, str. 308 – 316. 
34 HOLDEN, S. Edward. The Moghul emperors of Hindustan, Str. 181. viz. RICHARDS, J. F. 
Kingship and Authority in South Asia, str. 306. 
35 JAFFARS, S. M. The Mughal empire: from Babar to Aurangzeb, str. 120. 
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radikálních duchovních distancovat a v roce 1582 začíná pracovat s 

myšlenkou vytvoření svého vlastního náboženství. 

Ve svých úvahách se často zabýval vztahem mezi Bohem a 

člověkem. Byl toho názoru, že Bůh komunikuje i se zvířaty a naopak, že 

zvířata komunikují s ním. Jeho celkový zájem o náboženství a jeho reformy 

tak pramenil z hledání pravdy.36 Díky své pevné víře v Boha také 

přemýšlel, jak by měl být Bůh správně uctíván. Doposud se zcela 

neztotožnil s žádným aspektem uctívání ani v islámu, ani v hinduismu.  

Věřil, že by měl každý člověk uctívat Boha individuálně, podle svých 

schopností a znalostí. Byl si jist, že je Bůh beztvarý a nehmotný, proto kdo 

uctíval fyzické bytí Boha v modlitbě, byl podle něj hloupý a neprobuzený. 

Velmi zřetelně jej ovlivnil v přemýšlení o náboženství arabský učenec, sufí 

a filosof Ibn Arabí a jeho doktrína panteismu a s ní Ibn Arabí. Akbar viděl 

zjevné propojení mezi božskou a pozemskou vládou. Proto měl být aktem 

uctívání pro obyčejný lid už jen samotný pohled na panovníka. Panovník 

naopak uctíval Boha tím, že střežil spravedlnost a dohlížel nad jeho 

velebením.37 

Vzhledem k tomu, že byl Akbar dobře obeznámen s historií, ovlivnil 

jej myšlenkový odkaz dalšího z předešlých vládců, a sice sultána 

Aláuddína Childžího, jenž na přelomu 13. a 14. století ovládal téměř celou 

oblast severní Indie. V duchu potlačení vzpour na dobytém území se snažil 

podobně jako Akbar „umlčet“ a okleštit neposlušnou aristokracii, nicméně 

věrnost, poslušnost a pozitivní přijetí svých reforem získával pomocí meče. 

Akbar se naopak pokoušel spíše o filozofický a otevřený přístup v 

prosazování svých náboženských „novot“. Započal projekt, který měl 

změnit vnímání náboženství napříč jeho říší. Byl tedy rozhodnut založit 

                                                                 

36 SMITH, Vincent Artur. Akbar the great Moghul: 1542 – 1605, str. 349 – 350. 
37 ADLE, Chahryar. History of civilization of Central Asia: Development in contrast: from the 
sixteenth to the mid-nineteenth century, str. 317. 
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vlastní náboženský kult, jehož duchovní autoritou bude samozřejmě on 

sám.38  

Kromě neposlušné indické muslimské aristokracie představovala 

další problém náboženská rozmanitost říše. Tato rozmanitost kultu často 

nesla vzájemné otevřené a násilné střety. Akbar byl tedy nucen uzpůsobit 

nový kult tak, aby toto jediné náboženství absorbovalo z každého 

náboženství to nejdůležitější. Akbarovým pragmatickým úmyslem bylo 

pravděpodobně odstranit každodenní náboženské rozepře, čímž zajistí 

bezpečnost a mír v zemi. O obvinění z urážky Boha či rouhačství se Akbar 

údajně nebál, jelikož svůj nový kult považoval naopak za projevení úcty 

Bohu. 

Nabízela se otázka, zda-li bude nový náboženský kult spíše 

muslimského, nebo hinduistického rázu. Aby nebylo ani jedno 

z náboženství ve výhodě, bylo rozumným rozhodnutím vytvořit něco 

kombinovaného, bez jednotného základu.39 Počínal si v tomto 

náboženském experimentu velmi opatrně, protože si byl plně vědom 

následků, které s sebou zavedení nového náboženství neslo. Akbar tedy 

skládal jednotlivé aspekty napříč náboženstvími Indie a postupně tvořil 

zcela nové kontury svého náboženství.40 Částečně zamýšlel čerpat z 

Koránu, částečně ze starých védských textů hinduistických bráhmanů a 

nebál se vhlédnout do křesťanských evangelií.41 Hrál si s myšlenkou 

zakomponování hinduistických praktik do islámského základu, nebo 

naopak aplikování základní doktríny islámu do hinduismu.42 Ze 

zoroastrismu přejal uctívání ohně, slunce a světla. V džinismu ho zase 

oslovila posvátnost zvířecího života.43 Takový vyznavač dín-e iláhí měl 

věřit v jednoho Boha, ale zároveň uznávat Akbara jako náboženskou 

                                                                 

38 SMITH, Vincent Artur. Akbar the great Moghul: 1542 – 1605, str. 209. 
39 JAFFARS, S. M. The Mughal empire: from Babar to Aurangzeb, str. 125. 
40 JAFFARS, S. M. The Mughal empire: from Babar to Aurangzeb, str. 126. 
41 SMITH, Vincent Artur. Akbar the great Moghul: 1542 – 1605, str. 211. 
42 JAFFARS, S. M. The Mughal empire: from Babar to Aurangzeb, str. 126. 
43 SMITH, Vincent Artur. Akbar the great Moghul: 1542 – 1605, STR. 351. 
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autoritu. Samozřejmostí se stala úcta ke slunci a k ohni44, a neděle byla 

ustanovena jako den rituálů. Král zdravil pozdravem „Alláhu Akbar“ a nikoli 

„As-salámu wa alajkum“. Středobodem nového náboženství se stal prvek 

z islámu, tedy tawhíd. Ale podle Akbarova úsudku byl zapojen i značný 

počet principů zoroastriánství a hinduismu. Ze zoroastrismu bylo uplatněno 

již zmíněné uctívání slunce a ohně. Křesťanství je zde zastoupeno s 

nedělním dnem, který byl také stanoven jako zahajovací den nové 

náboženské politiky. Takže lze usuzovat, že opravdu každé ze stávajících 

indických náboženství zde bylo zastoupeno. Můžeme také mluvit o tzv. 

liberálním islámu.45 Akbarova představa „ideálního“ náboženství pak 

dozrála v roce 1582.46  

Svolal schůzi, na kterou pozval náboženské učence, experty a členy 

rady.47 Předložil jim své představy o novém náboženství, které pojmenoval 

dín-e iláhí. Akbar konzultoval přijetí nového kultu spíše z úcty k radě, než 

že by opravdu potřeboval jejich svolení.48 Základním kamenem nového 

náboženství se stala víra v jedinost boží (tawhíd), tedy prvek z islámu.49 

I přes Akbarovu údajnou otevřenost nebyl zcela schopen přijímat 

kritiku v daném tématu. Pro něj byla jeho představa vlastního kultu 

správná, a ačkoli v jiných směrech zohledňoval názory rádců, v 

náboženských otázkách byl Akbar nekompromisní. Nebyl ochoten připustit 

možné selhání svého návrhu a ani nedbal námitek královských rádců, že 

náboženství nelze jen tak vytvořit člověkem, neboť jde o záležitost 

duchovní, božskou, nadpozemskou, nikoliv světskou, tedy královskou.50  

Ačkoli se většina mughalské aristokracie rozhodla novou víru přijmout, 

často vsadili na přetvářku, aby si udrželi své posty a v Akbarově přítomnosti 

                                                                 

44 STRNAD, Jaroslav. Jan, FILIPSKÝ. Jaroslav, HOLMAN. Stanislava, VAVROUŠKOVÁ. Dějiny 
Indie, str. 466.  
45 JAFFARS, S. M. The Mughal empire: from Babar to Aurangzeb, str. 127 – 128. 
46 SMITH, Vincent Artur. Akbar the great Moghul: 1542 – 1605, str. 209. 
47 JAFFARS, S. M. The Mughal empire: from Babar to Aurangzeb, str. 126.  
48 SMITH, Vincent Artur. Akbar the great Moghul: 1542 – 1605, 351. 
49 JAFFARS, S. M. The Mughal empire: from Babar to Aurangzeb, str. 127. 
50 SMITH, Vincent Artur. Akbar the great Moghul: 1542 – 1605, str. 209 – 211. 
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byli oddanými vyznavači dín-e iláhí. Ovšem za jeho nepřítomnosti 

vyjadřovali svojí bezmeznou oddanost islámu.51 Změna náboženství byla 

údajně zcela dobrovolná. Dokonce mnoho Akbarovo příbuzných a blízkých 

úředníků, údajně náboženství nezměnilo a on je ani v nejmenším nenutil, 

aby jej přijali.52 

Byly utvořeny čtyři stupně oddanosti dín-e iláhí. Tyto stupně se 

skládaly z počtu obětování jednotlivých aspektů svému vládci a tím i svému 

náboženskému představiteli. Jednalo se o obětování majetku, života, 

svého stávajícího náboženství a prokázaní cti císaři. Ten, kdo obětoval 

jeden z těchto čtyř aspektů, získal jeden stupeň. Ten, kdo obětoval 

všechny čtyři, vlastnil čtyři stupně oddanosti. Akbar si díky tomuto „systému 

oddanosti“ mohl téměř změřit, jaký mělo náboženství úspěch a mít určitý 

přehled o loajalitě poddaných.53 

Zavedení nového náboženství zcela změnilo život v mughalské Indii. 

Stoupenci nové víry se zavázali stát za Akbarem v jakékoli situaci. 

Obětovali mu staré náboženství, zvolili nové a dali mu své bohatství a čest. 

O určitém úspěchu jeho náboženské politiky například vypovídalo to, že 

nejušlechtilejší vůdci Rádžpútú, kteří si velmi cenili čistoty své krve, vdávali 

svoje dcery nejen za Akbara a jeho potomky. Nové náboženství dín-e iláhí 

přispělo k utišení konfliktů v nitru Mughalské říše téměř na století a půl. 

Tento odvážný počin byl primárně užitečný pro Akbara. V rámci nového 

náboženství se stal hlavou nového řádu, jenž hlásal principy solh-e koll, na 

kterém stavěl svoji politiku.54 Ale jisté výhody v něm mohli shledat i 

poddaní. Více spokojených poddaných znamenalo více stability pro říši. 

Akbarův odkaz měl mít pro jeho potomky a následovníky velký význam, 

protože za sebou hodlal zanechat stabilní říši, která by byla oddána 

                                                                 

51 STRNAD, Jaroslav. Jan, FILIPSKÝ. Jaroslav, HOLMAN. Stanislava, VAVROUŠKOVÁ. Dějiny 
Indie, str. 466 – 467.  
52 STREUSAND, E. Douglas. The Formation of the Mughal Empire, str. 149. 
53 SMITH, Vincent Artur. Akbar the great Moghul: 1542 – 1605, str. 214. 
54 STRNAD, Jaroslav. Jan, FILIPSKÝ. Jaroslav, HOLMAN. Stanislava, VAVROUŠKOVÁ. Dějiny 
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mughalské dynastii více, než si jakýkoli jeho předchůdce uměl představit. 

Do jisté míry se svému snu přiblížil.55 

Vyhlášení dín-e iláhí bylo paradoxně následováno několika 

protiislámskými kroky. Bylo zakázáno požívání hovězího masa, česneku, 

cibule a nošení vousů. Dále bylo zakázáno manželství dívek před 

pubertou. Byly zrušeny veřejné modlitby, muslimská jména jako 

Muhammad, Ahmad, Mustafa byla zakázána nebo změněna. V rámci dín-

e iláhí byly zakázány poutě do Mekky nebo půst v měsíci ramadánu a s 

nevolí se setkalo i studium arabštiny. Jak uvádí Jaffars, „historik Badáúní 

poukazuje na to, že se Akbar v roce 1582 zcela odklonil od víry svých 

předků a považoval ho tak za odpadlíka od islámu.“56 

V rámci nového náboženství Akbar hlásal, že by lidé neměli jíst 

maso. Pokud ano, neměli by se ho dotýkat. Ovšem v měsíci svého 

narození se nesměl nikdo k masu ani přiblížit. Maso muselo chybět 

v jídelníčku alespoň sto dní v roce. Členové jeho „sekty“ by neměli žít 

v jedné domácnosti s těhotnou, starou nebo neplodnou ženou. Také 

upravil zásady pohřbívání. Mrtvá těla by měla ležet čelem k východu a dolní 

končetiny měly směřovat k západu. Akbar sám v této poloze prý spával. 

Pokud zemřel některý z jeho učedníků, měl mu být zavěšen kolem krku 

náhrdelník z neuvařených zrn a pálené cihly. Poté se tělo hodilo do řeky. 

Zde už jasně vidíme, že Akbar učinil několik inovací proti islámu. Změny 

polohy mrtvého těla měly hned dva účely. Uctít východ slunce a zároveň 

zde byla možná urážka muslimů, pro které je významný naopak západ od 

Indie, kvůli Mekce. Nestavěly se nové mešity a staré se neudržovaly.57 

Muslimský zákaz nošení zlatem vyšívaných, honosných a hedvábných 

šatů při veřejných modlitbách, se naopak stal povinností. Vrcholem 

potlačení islámských tradic bylo, když byla zakázána i studia Koránu a 
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islámského práva. Podstata všech přijatých novot se výrazně opírala a 

podporovala zejména hinduismus, džinismus a zoroastriánství. Ačkoli byla 

Akbarova politika pojata jako universalistická, tedy i velice tolerantní, bylo 

celkově učiněno mnoho kroků pro potlačení islámu. Urážky a zákaz 

základních muslimských obřadů i pronásledování muslimů vyvrcholilo v 

letech 1582-1585 vyhoštěním islámských vůdců a fakírů, kteří byli proti 

inovacím, a to většinou do Kandaháru. Stejně jako ostatní, kteří šli proti 

Akbarovým reformám, byli vyměněni za koně a hříbata do otroctví.58 

Jak již víme, Akbar se původně hlásil k islámu, alespoň na veřejnosti, 

ale jeho duchovní vývoj ho od islámu do velké míry vzdálil. Proto ve svém 

novém náboženství velmi zanedbal většinu základních doktrín islámu. 

Rozmach sepsání a vydání nových předpisů v souladu s dín-e iláhí nastal 

po koncilu v roce 1582. Mnoho předpisů bylo poté vydáno mezi léty 1583 

a 1584. Nové uspořádání společenských i náboženských skupin se 

vyvíjelo v letech 1588-1594. Předpisy byly uspořádány podle nových 

motivů náboženství, které měly své kořeny v monoteismu a také 

všeobímajícím panteismu.59 Zatímco doktrína panteismu měla být striktně 

dodržována jen mezi učenci dín-e iláhí, princip absolutního míru solh-e koll, 

který z panteismu vyplýval, měl být dodržován obecně a ve všech 

odvětvích imperiální politiky.60 Celé situaci a náboženským změnám 

přispívalo blížící se tisícileté výročí hidžry. Muslimská populace očekávala 

příchod Mahdího, jejich spasitele, kterým by mohl být teoreticky právě 

Akbar. Jenže dle jeho počinů bylo zjevné, že k této myšlence 

pravděpodobně Akbar netíhl. 

Pro přijímání nových adeptů svého náboženství byl zaveden zvláštní 

rituál.61 Stoupenci tohoto kultu, kteří přísahali oddanost novému 
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náboženství a universalistickým doktrínám, si možná ani neuvědomili, že 

se zavazují především Akbarovi.62 Jeho veličenstvo, tedy ten vyvolený 

Bohem, očistil hlavu prosebníků od domýšlivosti, sobectví, zlých myšlenek 

a vlastností a požehnal jejich životu. Můžeme to nazvat jakýmsi „svatým 

přijímáním“, které probíhalo vždy v neděli, kdy měl být svět v největší 

kráse. Na konci rituálu Akbar sejmul turban z hlavy prosebníka, na důkaz 

znovuzrození nového muže s čistými záměry a mimo jiné pronesl 

symbolické motto „Allahu Akbar“. Tato fráze s významem „Bůh je velký“ se 

v Akbarově pojetí vykládala jako „Akbar je Bůh“.  Akbar věřil v blízkost mezi 

ním a Bohem. Údajně viděl tuto formuli jako připomínku Boží přítomnosti. 

Ovšem přidružování (širk) se k Bohu vyvolávalo jistou kontroverzi vůči 

tawhídu. 

Ačkoli bylo toto převážně tolerantní náboženství středobodem a 

zároveň vrcholným dílem jeho univerzalistické politiky, zemřelo dín-e iláhí 

spolu s Akbarem.63 Z dobových zpráv o Akbarovi lze tedy usuzovat, že jeho 

universalistická politika byla spíše „chytrým nábožensko - politickým 

tahem“, než reálným duchovním tmelem říše.64 

4.3 SPRÁVA PROVINCIÍ 

Jak již bylo výše zmíněno, Akbar se v průběhu vlády stal nejen 

politickou, ale i náboženskou autoritou. Ovšem vzhledem k rozloze jeho 

impéria nebyl schopen udržovat efektivní správu nad celou říší bez 

pomocných funkcí. Nejbližším poradcem a předsedou vlády byl vezír. 

Neměl pravomoc idžtihádu, ale byl svým postavením vládci nejblíž. Jeho 

rady byly vyžádány v obtížných situacích. Další významnou institucí byl 

díwán, která spravovala příjmy. Řídila finance, dozorovala státní pokladu a 

audit. Také se zabývala fiskální politikou, ale všechny záležitosti příjmů a 
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výdajů byly pod přísným dozorem samotného Akbara. V kanceláři této 

instituce se sbíhaly zásilky a příjimové doklady ze všech koutů říše, aby se 

vyřídily a zařadily do registrů. Bachší byl hlavním pokladní císařské armády 

a především ministr obrany.65 Měl velmi rozmanité pravomoci, ale 

nejdůležitějším pověřením bylo spravování registrů, platů vojáků a 

mansabdárů. Taktéž se staral o přijímání nových rekrutů do armády.66 

Sadr-e-sodúr byl nejvyšší soudní67 a náboženský úředník. Měl pravomoc 

vyšetřovatele a do jisté míry spravoval i pozemky v rámci církevních a 

dobročinných účelů.68 Mohtasib kontroloval, aby se dodržovaly 

předepsané náboženské praktiky, právo apod. Mezi další důležité postavy 

vnitřní správy patřil generální auditor a ministr příjmů. Aby byla státní 

správa efektivní, zrušil Akbar rozdělení Mughalské říše do provincií, se 

samostatnou vnitřní správou. Jeho benevolence vůči jednotlivým dobytým 

územím se nevyplácela. Každé jedno z nich se stávalo více či méně 

suverénním, proto zavedl určitý sledovací systém, který podléhal přímo 

jemu. Jmenoval a odvolával úředníky, jak uznal za vhodné.69 Z jeho 

slavných ministrů stojí za uvedení hinduistický ministr financí a schopný 

velitel Todar Mal a samozřejmě sem patří již zmíněný Abúl Fazl, který byl 

hlavním prominentním poradcem, a také měl jisté správní funkce.70 

V každé z provincií byl jmenován ústřední kontrolor sadr (sadr-e-sodúr), 

který měl na starosti kontrolu loajality a dodržování zákonů vůči ústřední 

vládě. Zastával všeobecné právo, potlačoval trestné činy, zjišťoval hodnotu 

a velikost úrodné půdy v provincii a byl pověřen předkládáním dokumentů 

o sazbě za ubytovací jednotky a například o tržních cenách. Aby byla 

každá provincie skutečně pod důkladnou kontrolou, byla správa každé z 

nich rozdělena na několik sarkárú a ty ještě byly děleny do několika pargan. 
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Sarkár byla vlastně čtvrť, kterou spravoval faudžár, jehož povinností bylo 

vypomoci s udržováním veřejného pořádku. Udržoval kontakt s poddanými 

a zpovídal se ústřední vládě. Kotvál měl také pomoci s veřejným 

pořádkem, ale spíše v preventivní sféře. Dá se říci, že to byl policista na 

obchůzce, který dohlížel na bezpečí lidí i jejich majetku. Také držel stráž 

nad pohybem cizích lidí a spravoval registr domů a silnic, protože se v 

provincii dobře vyznal. Chizándár byl pokladní. Vybíral platby a vydával 

potvrzení o zaplacení. Aby udržel své účty zcela přesné, vedl knihu, kam 

zapisoval přesné hodnoty. Vaqá-e nevís byl zapisovatel. Kdykoli se 

odehrával nějaký soud v rámci určité provincie, sepsal celé řízení, které 

pak předal ústřední vládě. Tak se císař seznámil s děním v jednotlivých 

provinciích.71 

Tahle hromadná změna ve všech provinciích, kterým Akbar vlastně 

sebral samostatnou správu, nastala roku 1580. Mughalská říše byla stále 

rozdělena do funkčních provincií, ale Akbar moc jednotlivých samostatných 

vládců omezoval tím, že v každé provincii umístil vysokého úředníka, 

kterému bylo podřízeno množství jiných úředníků a on naopak přímo 

odpovědný vládci. Tím vytvořil základní strukturu této říše, která trvala až 

do 18. století.72 Všechny vyšší pozice byly obsazeny osobami, které patřily 

do vyšších mansabů. Akbar ale údajně dokázal ocenit zásluhy z jakéhokoli 

zdroje, bez ohledu na kastu, postavení či vyznání, tedy přesně podle zásad 

univerzalistických pravidel solh-e koll. Když se nějaký z poddaných 

zasloužil o projev spravedlnosti, jakéhokoli zlepšení, byl oceněn vysokým 

postem a to buď civilním, nebo vojenským. Touto otevřenou politikou vůči 

svým poddaným si vysloužil ten nejúčinnější císařský informační servis. 

Neměl by 100% kontrolu nad impériem, pokud by nekontroloval i ty, kteří 

mají kontrolovat kontrolované. Takže důstojníci a státní úředníci podléhali 

kontrole tajných služeb. Akbar tak získával informace o fungování 
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administrativního aparátu, a to velmi účinně zabraňovalo nežádané 

korupci. Všichni pracující ve státní správě se tak snažili být čestní vůči 

lidem, ale především vůči císaři.73  

Jeho vláda byla tedy založena na samovládě nejvyššího stupně, 

protože docílil efektivní kontroly snad každého koutu říše, a tak jej mohl 

účinně spravovat. Tohle byl velmi duchapřítomný počin, protože 

vnitrostátní systém, který nastolil, skvěle fungoval. Důkazem nám může být 

fakt, že podstata tohoto správního systému přetrvala až do doby vlády 

Akbarova pravnuka Aurangzéba, horlivého muslima, který učinil změny 

týkající se spíše náboženství, ale vzhledem k návaznosti témat změna 

neminula ani zmíněný systém.  

V roce 1707, již za vlády Aurangzéba, se pravidla Mughalské říše 

začala měnit. Ovšem ke konci 18. století se nově zřízené anglo-indické 

úřady ubíraly opět cestou, která se do jisté míry blížila Akbarovo systému 

správy. Opět nabyly na platnosti vládní podíly na zemědělské produkci a 

nebo posuzování úrodnosti půdy a její zdanění. Jisté byrokratické aspekty 

Akbarovo vlády vidíme v indických provinciích dodnes.74  

4.4 POZEMKOVÁ REFORMA 

Dalším krokem k prosperitě Mughalské říše se stala zásadní revize 

příjmového systému. Akbar zavedl trvalou sazbu příjmů, která závisela na 

rozdělení pozemků říše, určených k opracování a výsadbě plodin. Částku 

k zaplacení určoval číselný systém, který bral v potaz informace o úrodě 

po dobu deseti let.75 

Akbar tedy reorganizoval systém rozdělování a přidělování 

pozemků, které chtěl svěřit svým mansabdárům. Svůj původ má tato idea 
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už v systému Šér Šáh Súrího, který uvažoval o stejném přerozdělení 

pozemků. Šér Šáh rozdělil zemi na dvě části, a sice na půdu královskou a 

na tzv. džágíry.76 Džagíry byly úděly půdy, které panovník přidělil za služby 

říši. Tyto úděly nebyly dědičné a jejich držitelé tzv. džagíři byli pravidelně 

obměňovány.77  

Aby mohl Akbar dotáhnout reformu do konce, bylo potřeba provést 

plošné měření celé říše a zjistit průměrnou produktivitu každého pozemku 

a návazně na to fixně udat, kolik procent z této produktivity připadá státu. 

Nakonec se státní nárok vypočítal v penězích.78 Tato reforma přinesla 

doladění systému mansabů, protože zisky z půdy pro ně byly velmi cenným 

zdrojem financí potřebných na platy.79 

Aby byla užitá plocha přesně měřena, bylo docíleno i zlepšení 

měřících technik. Pro zjištění sumy, za kterou správce pozemku sklidí 

plodiny, se půda rozdělila do čtyř tříd, podle průměrné produkce. Poládž 

se nazývala půda, která musela být každoročně obdělávána. Parauti, která 

mohla být neobstaraná jen určitou dobu, ale jen po dlouhodobém 

nepřerušeném obdělávání. Čháhar, u které bylo dovoleno neobdělávat až 

čtyři roky, pokud půda vyžadovala jisté zotavení a bandžar, která mohla za 

určitých podmínek zůstat bez obdělávání více jak pět let. Tyto čtyři typy 

byly dále řešeny individuálně, podle určitých kritérií. Posuzovalo se, kolik 

půda urodí na jednom akru a dle zjištění byly děleny na kvalitní, střední a 

špatnou.80 Při celkovém posuzování podílu státu z půdy se také bralo 

v potaz jaká je v místě situace s vodou apod. Podle S. M. Jaffarse si 

většinou stát přisoudil 15% z vypočtených plodin na jednom akru, ale 

jednalo se případ od případu a také podle druhu plodiny.81 V Dějinách Indie 
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je zaznamenáno, že si stát přivlastnil až polovinu výdělků. Poddaní byli 

povinni platit v hotovosti penězi, nikoli v naturáliích.82 Pouze výjimečně bylo 

rolníkovi dovoleno vzhledem k situaci platit plodinami.  

Jako první vyzkoušeli tento systém v jim předělených provinciích 

Mughalské říše Rádža Todar Mal a Muzaffar Chán Turbatí v Gudžarátu 

v letech 1573 - 75. Tomuto systému se říkalo zabtí.83 Zpočátku se vybíraly 

státní podíly z půdy ročně, ale později se zavedlo vyplácení desetiletně na 

základě sazeb z předchozích desetiletí.84 Každá obec měla registr, který 

obsahoval informace o rozloze pozemků. Každý jeden z poddaných si sám 

hlídal nájemné vůči státu. To znamená, že každý mohl nesouhlasit 

s výpočtem požadované částky. Pokud nastalo sucho, záplavy nebo 

hladomory, bylo možné ve výjimečných případech poskytnout úvěry 

chudým ze státní pokladny, které jim umožní nákup semen a obnovení 

prosperity jejich půdy.85 Nové rozdělení půdy udávalo další finance na 

prosperitu mansabdárského systému, ale obyčejným lidem daně z tzv. 

zapůjčené půdy od státu přinesly mnohdy finanční problémy. Ačkoli 

nedostatek financí neminul ani aristokraty, kteří pravděpodobně vinou 

bohémského stylu života nenakládali s financemi účelně, poměry se v 

každé provincii lišily.86 Již byla zmíněna funkce dívánu, která obnášela 

shromažďovat příjmy státu a odvádět je hlavnímu dívánovi v ústřední 

vládě. 

Celá pozemková reforma byla pro Mughalskou říši významná v 

mnoha ohledech, protože jí přinesla celkovou transformaci příjmového 

systému a zajistila prosperitu říše.87 Důležitá byla pozemková reforma i 

kvůli vzniku nových funkcí, které Akbar v rámci přístupu solh-e koll 
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obsazoval nejen aristokraty, ale uměl ocenit i jedince s nižším postavením, 

kteří se doposud nějak výrazně neprosadili a nebyli přespříliš majetní. Roli 

v obsazení funkcí nehrála ani náboženská příslušnost. Pozemková 

reforma úzce souvisela se systémem mansabů, protože zvýšení 

zemědělské produkce, které tuto reformu provázelo, přineslo velké zisky, 

které zajistili stabilitu nastaveného vnitřního systému.88 

4.5 OSTATNÍ REFORMY 

Pozoruhodným prvkem Akbarovo politiky, nebyl jen princip solh-e 

koll, ale i zákaz sporů mezi sunnity a šíity. Zatímco jinde sunnité 

pronásledovali šíity a naopak, v Mughalské říši se mohli bez problémů 

modlit v jedné mešitě. V jistém smyslu se stala tato říše neutrální půdou, 

co se týkalo vnitřních sporů islámu. Ovšem jen do jisté doby, poté islám 

jako celek v říši začal trpět, jak bylo již popsáno.89 

Mnoho sil Akbar věnoval i rozvoji vzdělávání. Za jeho vlády mohli 

studovat všichni bez omezení náboženství nebo kast. Takovýmto 

počínáním si Akbar velice pomohl v rámci stmelení společnosti.90 Zakládal 

spoustu nových vysokých škol a štědře je dotoval. Bylo dohlíženo, aby na 

vzdělávacích institucích vyučovali renomovaní profesoři a celý systém 

vzdělávání byl reformován. Důležitá byla úprava osnov, která umožnila 

studentům, aby se mohli intelektuálně soustředit na své vlohy a ambice. 

Postup výuky se tak zreformoval, že byl razantně zkrácen potřebný čas 

k dosažení poměrně slušného vzdělání. Byla udělována stipendia 

nadaným a chudým studentům. Různá ustanovení ku prospěchu proběhla 

i v ohledu na hinduistické studenty v muslimských školách, ale perština 

zůstávala povinným předmětem pro všechny. Vzdělání pro ženy nebylo 

opomenuto, ba naopak. Sám Akbar založil dívčí školu přímo ve svém 
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vlastním paláci ve Fatéhpur Sikrí. Dále založil vzdělávací centra v Ágře a 

Dillí.91 

Rozvoj za tohoto aktivního panovníka neminul ani poštovní systém, 

který byl za jeho vlády v Indii velmi dobře zorganizovaný, a to především 

proto, že se zejména prostřednictvím jezdců dodávaly důležité denní 

zásilky z jednotlivých provincií se zprávami o dění. Pošta tedy fungovala 

převážně na koňském hřbetě, ale existoval i pěší způsob. Na každé hlavní 

císařské silnici v intervalu šesti mil stál běžec, nazývaný čoukí. Tento 

způsob doručování fungoval na principu štafety tak, jak ji známe. Jeden 

běžec předal jinému císařskou depeši a ten bez prodlení běžel k dalšímu 

a tak byly zprávy předávány. Budovaly se speciální cesty osázené stromy, 

aby běžce chránily před nepřízní počasí, a to mnohdy zapříčinilo, že byl 

běžec rychlejší než jezdec, protože v noci, když byla bouře, nebyl jezdec 

chráněn a musel uzpůsobit jízdu. Tím ztrácel čas. Zatímco běžci měli 

koridor uzpůsobený přímo svým potřebám. Systém této poštovní služby se 

podílel velkou měrou na dobrém fungování říše, protože byla základním 

mezičlánkem mezi Akbarem a jeho provinciemi.92 

Hlavním prostředkem, bez kterého by rychlý poštovní systém 

neexistoval, byly silnice. Protože bylo velmi důležité spojit i nejodlehlejší 

části říše, budovalo se mnoho silnic, které napomáhaly nejen ve státních, 

ale i veřejných sférách. Bylo velmi dobře postaráno o přepravu lidí i jejich 

majetku. U důležitých silnic byly dokonce budovány ubytovny s ovocnými 

zahradami a vodní nádrží, aby se docílilo co největšího pohodlí, především 

kvůli obchodníkům. Dopravní ruch se projevil i na řekách, které byly stejně 

důležité v přepravě a obchodu.93 
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Reformy neminuly ani policejní systém, který se stal za Akbarovo 

vlády efektivním. Byl rozdělen do tří sekcí, a to městské, venkovské a 

okresní.94 V čele stál vrchní důstojník, již zmínění kotwál. Tomu se 

zodpovídalo množství dalších policistů a ti měli rozdělené povinnosti. Mohli 

v rámci svých pravomocí zaměstnat tajné agenty, aby zajistili informace o 

citlivých tématech města, nebo okresu. Tato síť policie pracovala i na 

bezpečnosti obchodu, a tak byli obchodníci chráněni a mohli bezpečně 

provozovat svoji obchodní činnost.95 

V soudnictví byl Akbar toho názoru, že spravedlnost musí být striktně 

prosazena. Vůči trestu smrti se však stavěl velmi opatrně. V každém 

městě, ve kterém pobýval, nesměl být vykonán trest smrti, dokud by on 

sám neudělil rozkaz o provedení. Lupič nebo pirát, pokud nikoho nezabil, 

přišel „maximálně“ o ruku. Vrahové a cizoložníci byli buď uškrceni, nebo 

ukřižováni, nebo se jim uťala hlava. To vše záviselo na vážnosti jejich 

provinění. Ti, co provedli menší přestupek, byli zbičováni a propuštěni. 

Dvakrát prominul svému vysoce postavenému důstojníkovi, který měl být 

souzen za velezradu a spiknutí. Prokázal mu laskavost a udělal z něj 

úředníka, ale když ten stejný člověk spáchal ten stejný přestupek potřetí, 

odsoudil ho k smrti ukřižováním.96 Náboženská tolerance hlásaná solh-e 

koll se projevovala u Akbara tedy i v soudnictví, o čemž nás zpravuje 

mughalský kronikář Badáúní. „Mulla Abdul Qádir Badauni poznamenal, že 

Akbar trval na tom, aby byly trestné činy, spáchané hinduistou, souzeny 

soudcem s hinduistickým vyznáním. Také neměly být kladeny rozdíly mezi 

bohaté a chudé.“ 97 Akbar byl ve světle své doby rozvážný panovník, který 

se nenechal ovládat vztekem a jakožto král se nepoddával násilným 

vášním.98 
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Jak bylo již nastíněno, mughalský dvůr byl centrem rozkvětu umění 

a kultury, založeném v duchu solh-e koll na propojení indické a persko-

islámské tradice.99 Toto propojení započal již Humájún, kterého po jeho 

pobytu na perském dvoře následoval počet tamních umělců do Indie. Tím 

byl položen základ pro Mughalskou malířskou školu.100 Nejviditelnějším 

důkazem úspěchu mughalského umění jsou velké pevnosti, nebo rovnou 

celá města. Již zmíněné město Fatéhpur Síkrí se stává dominantou ve 

světle mughalské architektury i kultury jako celku. Vedle něj hlásají slávu 

pevnost Ágra, dále města Alláhabád, Šrínagar a Atok. Pod Akbarovo 

záštitou se shromáždila v rámci Mughalské říše spousta významných 

perských autorů. Mezi ně patřil například Urfí Širází. Avšak nejdůležitější 

osobou pro zaznamenání Akbarova odkazu byl Abúl Fazl, který byl nejen 

mistrem prózy všeho druhu, ale také vnímavým spisovatelem. Sestavil dvě 

velice významná díla, která nás podrobně seznamují s Akbarovým životem 

a jeho vládou, jelikož popisují vnitrostátní správu, vojenské poměry apod. 

Obě díla byla sepsána v perštině a jedná se o díla Akbarnáma a její 

poslední součást Ájín-e Akbarí.101 

5. AKBARŮV ODKAZ A JEHO NÁSLEDOVNÍCI 

Poslední čtyři roky svého života strávil Akbar v Ágře.102 Svoji 

dobyvatelskou činnost obrátil směrem k jihu, kde ležely dakšinské 

sultanáty. Dobývání zde však nemělo valný úspěch. Tamní knížectví byla 

postupně podrobena až kolem roku 1600.103 Akbar zemřel roku 1605. Indii 

vládl 51 let.104 Po jeho smrti dín-e iláhí zaniklo, ovšem prvky tendencí solh-
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e koll přetrvaly ještě po další generace, protože zjištění, že je náboženská 

tolerance prospěšná pro vládní systém a chod říše, se na rozdíl od nového 

náboženství shledalo s úspěchem.105  

Akbar měl tři nástupce, kteří více či méně následovali jeho postoje. 

Prvním byl jeho syn Džahángír, který vládl v létech 1605 – 1627. Po něm 

převzal trůn Šáhdžahán od roku 1628 – 1658, a poté nástupce Aurangzéb 

(1659 – 1707). Džahángír předal důležité informace o svém otci v jeho 

monografiích, které jsou velmi významným historickým zdrojem. Snad tou 

nejdůležitější je Tzuk e-Džahángírí.106 Také ctil zásady všeobecné 

tolerance a na všechna náboženství nahlížel z neortodoxního pohledu. 

Nebyl ovšem zanícen hledáním pravdy a zkoumáním vztahu mezi lidem a 

Bohem, ani nebyl pohlcen řešením náboženských nedostatků jako jeho 

otec. Ve vnitrostátních záležitostech pokračoval v systémech svého 

otce.107 Šáhdžahán byl pokračovatelem tolerantní politiky svého otce, 

protože jeho matkou byla rádžpútská princezna.108 Za svoji vlády se střetl 

s nejednou rebelií. Věnoval se expanzivní politice, soustředil se na 

dakšinské sultanáty a snažil se řešit pirátské nájezdy z Portugalska. V jeho 

vládě se opětovně projevily šíitsko–sunnitské problémy.109 Zanechal za 

sebou veledílo v podobě slavného Tádž Mahalu, který nemálo vyčerpal 

mughalskou pokladnu, a také nechal vyrobit legendární „paví trůn“, který 

obsahoval největší diamant na světě s názvem Kúh-e núr, který získal 

Bábur od dillíských sultanátů. Aurangzéb, který si vydobyl vládu v 

Mughalské říši tím, že svého otce Šáhdžahána zajal a sám se ujal vlády110, 

nebyl nakloněn hinduistům ani místním šíitům. Je označován jako 

ortodoxní fanatický muslim. Snažil se o potlačení projevů politické i 
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náboženské tolerance a nesouhlasil s ničím nad rámec ortodoxního 

islámu.111 Propukla islamizace Mughalské říše, v rámci které všem 

nevěřícím vyhlásil napříč říší džihád.112 Za jeho vlády vygradoval konflikt 

se stoupenci sikhismu, když zabil jejich hlavního guru Góvinda Singha.113 

Všechna spojenectví založená na hinduistických kmenech byla zpřetrhána 

a znehodnocena. Mughalská říše přišla o pevné základy, které nebylo 

snadné vybudovat. Nyní byl základním kamenem říše opět pouze 

ortodoxní islám a nedá se s jistotou říci, že takto omezená politika by 

přinesla tomuto impériu, které leží na převážně hinduistickém 

subkontinentu, zvláštní přínos.114 

6. ZÁVĚR 

Jedním ze základních principů Akbarovy politiky byla tedy 

náboženská tolerance pramenící z univerzalistického principu solh-e koll. 

Udělil všem svým poddaným svobodu vyznání. Také se velmi věnoval 

sociálním reformám. Pokusil se o jakousi reformu hinduistického myšlení, 

zejména pak o vymýcení násilných či nevhodných hinduistických rituálních 

praktik. Ač se mnoho jeho zákazů minulo účinkem, a v některých oblastech 

Indie se stále účinkem míjí, Akbar zakázal dětská manželství, mimo zákon 

postavil rituál satí, při kterém byly upalovány vdovy zaživa se svými 

zemřelými muži a podporoval znovuprovdání vdov.115 Pokusil se vymanit 

Mughalskou říši z duchovní nadvlády zkorumpovaných ortodoxních ulamá 

a také zajistit prosperitu říše. Pokusy o toto tolerantní, univerzalistické a 

spravedlivé uspořádání říše, skončily do jisté míry úspěšně.  
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 Z počátku se zdálo, že jeho jednání vycházelo z čistých úmyslů 

sjednotit nábožensky rozmanitou Mughalskou říši, ovšem později se 

dozvídáme, že šlo spíše o chytrou manipulaci, která utišila hlasy 

utlačovaných národů, které v Akbarovi viděli tolerantního vůdce. Ve 

skutečnosti Akbar korupci nevymýtil, ale přesunul ji do jiných kruhů. Nyní 

to byl on, kdo tahal za nitky. Přestože se tedy původní záměry zdály 

univerzalistického rázu, nebyl princip solh-e koll zcela dodržován po celou 

dobu Akbarovy vlády.  

Těžebním kamenem celé jeho éry se dozajista stala odvaha. Slabý 

a plachý vůdce by se dozajista nepokusil uspořádat svojí říši na základě 

nově vyvinutého náboženství, které vzniklo speciálně pro tento účel. Tedy 

alespoň oficiálně, protože mnoho jeho skutků a jiných skutečností 

napovídá, že to byl svým způsobem „jen“ egocentrický muž, který možná 

vlivem svých melancholických nálad měl velký strach o svoji pozici a chtěl 

ji upevnit tím, že vybuduje říši, která bude spadat pod jeho neomezenou 

politickou a především náboženskou moc. Za tímto počinem se ovšem ve 

skutečnosti skrývá velký neúspěch, který Akbar nepřiznal ani na smrtelné 

posteli. Hledal svojí vlastní pravdu skrze směs mysticismu a racionalismu, 

která se projevila v jeho ideologii. Také byl ovlivněn vnímáním sebe 

samého, jako Bohem pověřeného spasitele až téměř s božskými 

pravomocemi.  

Akbar přinesl Mughalské říši teritoriální zisky, mnohé reformy, rozvoj 

umění a především dín-e iláhí. Bohužel, většina těchto reforem se 

nedochovala příliš dlouho (převážně ty náboženské), protože již jeho 

pravnuk Aurangzéb nastolil zcela jiná pravidla, která valnou většinu těch 

Akbarových anulovala. 
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8. RESUMÉ 

The aim of this work is to assemble information about universalistic 

policy in the Mughal empire during the reign of Jaláluddín Muhammad 

Akbar who ruled in the Indian subcontinent in years 1556 – 1605. The 

introductory part of this thesis deals with the his predecessor and 

government beginning. It contains a description of his personality and 

political ideas.  

In the next section are some of the ideas discussed in detail. The 

largest part is devoted Akbar‘s domestic and especially religious 

innovations. It introduced a special religion that Akbar created to cement 

his religiously different empire. He suppressed power of orthodox ulama 

and incorporate Hindus in the state administration. He also edited the rights 

and duties of citizens and declared freedom of worship of God for 

everyone.  

This work closely examine the universalistic approach and the 

principle of Solh-e koll, which is principle of peace and toleration. Presented 

are the consequences that the introduction of new religious and political 

rules brought. 

Despite the many changes within Akbar's policies were successful 

the most especially religious reform died with him. Especially during the 

reign of his great-grandson Aurangzeb was made many changes and the 

Mughal empire was islamized again.  

 

 

 

 


