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Velké schizma a kultura islámu ᛫
Křížová výprava chudiny 1096
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Je pro nás důležité, abyste více
pronikli do chápání tehdejšího
světa i z pohledu náboženství,
které bude zasahovat do průběhu hry. Ať už se jednalo o obyčejného člověka nebo proslulého vládce, ať už v Evropě
nebo v Asii, nebylo člověka, který by nebyl
políben vírou. Víra každého více či méně
provázela životem a pomáhala najít pevnou
půdu pod nohama v nelehkých situacích.

Velké schizma

Nebudeme se tu rozepisovat o tom, co už
jako hráči dobře znáte - vysvětlovat, co je
křesťanství a jaké jsou jeho hodnoty, by zde
bylo nejspíš zbytečné. Navíc, základy všeho
podstatného budou shrnuty v předherních
workshopech. Rozvedeme tu však pojem
"velké schizma" a trochu i islám a jeho kulturu, abyste měli možnost nasát informace
předem a třeba díky nim obohatit hru
v dalších rovinách.
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Římská říše byla v pátém století rozdělena
na východ a západ. Obyvatelstvo se odcizilo a s ním se začal měnit i život křesťanů.
Začalo to od drobných odlišností v praktikách víry a postupně se obě strany pustily
svým vlastním směrem. Jednou z největších
odlišností bylo tvz. „filoque“ (česky „i Syna“).
Západní část křesťanstva totiž měla jiný
pohled na svatou trojici. Hlásala, že Duch
Svatý vychází z Otce i Syna.
To bylo pro východní křesťany nepřípustné.
Ukazovali na Bibli a Janovo evangelium. Sepsaná Kristova slova totiž žádný dodatek
„i Syna“ neměla. Když nic takového v Bibli
není, tak je to výmysl. „Přidávat nové myšlenky do Božího zjevení je přeci hereze“, tvrdili!
Takových rozporů bylo mnohem více, ale
přesto se obě strany dlouho respektovaly.
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ádi bychom tímto obohatili hru v oblasti
kulturní a náboženské.

První ránu zasadil papež, když roku 1014 začal
prosazovat onen problematický dodatek na
celém západě. Pak do hry vstoupila politika.

Křesťanský svět byl rozdělen na 5 patriarchátů. Pro tento konflikt jsou zajímavé jen dva:
Řím a Konstantinopol. Ostatní byly tou dobou
stejně na muslimské půdě. Papež v Římě si
nárokoval autoritu nad všemi ostatními patriarchy. Ti to samozřejmě neuznávali, ale až do
roku 1052 se nic vážného nedělo.
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Smršť spustil nový, ctižádostivý a radikální
patriarcha Konstantinopole. Rozzlobilo ho,
že si papež upevňuje vliv nad jižní Itálií a na
oplátku nechal zavřít všechny latinské kostely
v Konstantinopoli.
Papež i císař byzantské říše chtěli usmíření,
ale dopadlo to jinak. Kardinál, který vedl
posly od papeže, byl totiž také neústupný
a ctižádostivý. Přivezl s sebou listinu od
papeže, která exkomunikovala z církve

patriarchu. Říká se, že ta listina byl podvrh
a myslel si to i byzantský císař. Jeho lid
však byl jiného názoru a císař nakonec pod
velkým tlakem nechal listinu veřejně spálit,
vyhnal papežské legáty a rovnou je i nechal
exkomunikovat. Pro Řím to byl jasný signál
a tím došlo ke konečnému odtržení obou
církví.
I přes všechny spory ale obě strany doufají
ve vzájemné usmíření.
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Kultura islámu
Kdo byl Mohamed

Mohamed se narodil v roce 570 n. l. v Mekce. Během obchodních cest poznal judaismus a křesťanství. Oženil se
s bohatou starší vdovou. Roku 609 začíná mít při osamělých meditacích u Mekky vidění, kdy dostává zjevení
Božího slova. Zjevuje se mu archanděl Gabriel a diktuje
mu verše Koránu. Roku 622 prchá do Mediny kvůli svému
pronásledování za hlásání monoteismu. Vzniká první konfederace arabských kmenů organizovaná podle nového
náboženství; křesťané a židé musí platit roční daň, jsou
občany druhé kategorie ("ne-muslimové"), mohou však
svobodně vyznávat své náboženství (jako lidé Knihy). Po
Mohamedově smrti je ustanoven následník označovaný
jako chalífa a začíná islámská expanze. Dochází však
k rozkolu na sunna a ši´a (657).

Sunna versus ši´a
Sunnité
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Podporují nástupce zavražděného chalífy
a tvrdí, že vůdce musí být vybrán volbou
pro své schopnosti a zásluhy; chalífa je zároveň duchovním vůdcem, strážcem "šarí´i"
– náboženského práva a zákona.

Ší´ité

Tvrdí, že chalífát dědičným právem patří
Mohamedovu klanu, odkud jsou chalífové
voleni. V Mohamedově krvi je zvláštní esence. Ší´ité zúžili volbu chalífy na potomky jeho
zetě/bratrance Alího, neboť dědičně na ně
přecházely Bohem dané schopnosti, jedině
opravňující k duchovnímu vedení obce.
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Charakteristika islámské civilizace

Hlavní kultury regionu – Arabská, Perská, Turkická, Byzantská.

Islámský feudalismus

Kníže dostává právo vybírat daně v určitém regionu. Toto právo obvykle není dědičné a může
být znovu odebráno. Od dotyčného knížete se
tedy neočekává, že by se na „léno“ přestěhoval,
nýbrž obvykle dál žije ve městě u dvora. Odtud
spravuje své záležitosti a na pozemky vyjíždí jen
v případě nejvyšší nutnosti.

Náboženství
Islám není náboženství, ale styl života. Islám
nemá svěcené kněžstvo. V islámské zemi je každé náboženské rozhodnutí zároveň politickým
a naopak, protože jde-li opravdu o islámskou
zemi, její zákony nejsou lidské, ale božské.
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Slovníček užitečných slov a obratů
As-salám alejkum

(=pokoj Tobě, mír s Tebou)
– Wa alejkum salam (tradiční odpověď).

Inšallah

„Bude-li to vůle boží.“ – Velmi užitečný obrat. Ať už je vám představen
jakýkoli návrh, ať jste pro či proti,
vždy lze odpovědět „inšallah“. Záleží
na vás, je-li myšleno „Ano, pokud mi
bude bůh přát a nic mi nepostaví
do cesty...“; nebo: „Ano, pokud Alláh
nedovolí jinak, leda pak...“

Bey

(=pán). Dává se za jméno, např. Ibrahím-bey. Univerzální oslovení člověka
v mocenské funkci.

Chalífa

vládce chalífátu – zástupce posla
božího. Vpodstatě jde o univerzálního
vládce muslimské obce. V době hry
jsou sunnité stále formálně podřízeni
abbásovskému chalífovi v Bagdádu.
Fátimovci v Egyptě si naopak chalífát
nárokují přes Álího nárok.
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