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     Diplomovou práci lze zařadit svým zaměřením mezi kulturně-

historické práce. Nabízí pohled na zobrazení osmanské Bosny a Bosňáka 

v literatuře srbsky píšících autorů po roce 1914. Materiálem pro 

zkoumání jsou povídky a romány dvou srbsky píšících autorů – Iva 

Andriće a Meši Selimoviće. V jednotlivých kapitolách se snaží zmapovat 
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všechny možné aspekty, které mají vliv na zobrazení Bosňáka a Bosny 

v osmanském období.  

 

     We can file this graduation theses into the culture-historical theses. It 

shows us the look on the picture of Bosniak and Ottoman Bosnia in the 

literature of Serbian written authors after the year 1914. For our research 

we appear from stories and novels of two Serbian written authors named 

Ivo Andrić and Meša Selimović. In particular captures we try map all 

possible aspects,  that exert influence up  the picture of Bosniak and 

Ottoman Bosnia during the Ottoman period.
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     „Kdo v Sarajevě tráví v posteli bezesné noční hodiny, ten může slyšet hlasy 

sarajevské noci. Těžce a sebejistě odbíjejí hodiny na katolické katedrále: dvě 

hodiny po půlnoci. Uplyne víc než minuta (přesně pětasedmdesát vteřin, počítal 

jsem to) a teprv tehdy se ozvou slabším, ale pronikavým zvukem hodiny na 

pravoslavném kostele, ty rovněž odbíjejí své dvě hodiny po půlnoci. Chvilku po 

nich tlučou chraplavým, vzdáleným hlasem hodiny na věži u Begovy džámie, ty 

však odbíjejí jedenáct hodin, strašidelných tureckých hodin, podle podivných 

počtů vzdálených  a cizích končin světa. Židé nemají své hodiny, které bijí, zlý 

bůh sám jediný ví, kolik je u nich právě hodin, kolik podle sefardského a kolik 

podle aškenázského způsobu počítání. Tak i v noci, zatímco všichni lidé spí, bdí 

v odpočítávání bezpočtu hodin hluboké noci rozdíly, jež dělí všechny spící lidi, 

kteří se, když jsou vzhůru, radují a rmoutí, hodují a postí se podle čtyř různých, 

mezi sebou navzájem znesvářených kalendářů a všechna svá přání a modlitby 

vysílají k jedinému nebi čtyřmi různými církevními jazyky. Tento rozdíl se pak, 

někdy viditelně, jindy neviditelně a pokrytě, vždycky podobá nenávisti, často je 

s ní naprosto totožný.“ 

 

 

                                                                           

 

                                                                          Ivo Andrić, Dopis z roku 1920 
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ÚVOD 

 

 

     S myšlenkou zpracovat kulturně-historickou práci na téma obraz 

osmanské Bosny v literatuře srbsky píšících autorů jsem polemizovala již 

od počátku svého studia. Touto prací bych chtěla dát této své myšlence 

přesný rámec a proto jsem si jako téma zvolila „Obraz osmanské Bosny a 

Bosňáka v literatuře srbsky píšících autorů po roce 1914“. 

     Rok 1914 je vybrán záměrně jako historický mezník v srbských 

dějinách. Když po první balkánské válce v roce 1913 zvítězila srbská 

armáda nad tureckou a Turci byli z Balkánu vyhnáni, přišel dějinný zvrat 

v podobě 1.světové války, kterou oficiálně  odstartoval právě rok 1914. 

     Osmanské období na Balkánském poloostrově písemně zachytil už 

v první polovině 19.století Petar II. Petrović Njegoš, pravoslavný 

metropolita a vladyka Černé Hory, ve svém významném díle Horský 

věnec. A nebyl jediný, později se setkáváme s tématikou osmanské říše v 

literatuře například také v díle Janka Veselinoviće, Bory Stankoviće, 

Svetozara Ćoroviće aj. Pro nás však budou stěžejní především dva autoři 

a to Ivo Andrić a Meša Selimović, jelikož přesně zapadají do časového 

úseku, který jsme si vytknuli. 

     Práci rozdělíme do tří hlavních kapitol. V té první se pokusíme 

zmapovat kulturní situaci v Bosně za osmanské vlády, podíváme se na 

kulturní změny, které provázely osmanský nástup a také na literaturu, 

která v Bosně pod osmanským vlivem vznikala. Ve druhé kapitole si 

přiblížíme přechodné období od pozvolného konce nadvlády osmanské 

říše po kulturní život v Bosně a Hercegovině před první světovou válkou. 

Ve třetí a nejobsáhlejší kapitole se budeme snažit najít odpovědi na 

otázky, jak vypadá obraz Bosňáka a osmanské Bosny v literatuře srbsky 

píšících autorů po r.1914? Objevují se nějaké stereotypy popřípadě přímo 

vzorce v zobrazování bosenského prostoru v dobách, kdy byl ovládán 
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osmanskou mocí? Jakým stylem je nám osmanská Bosna představována 

a kterých konkrétních jazykových prostředků autoři využívají pro 

přiblížení Bosny pod osmanskou správou?   

     Vzhledem k tomu, že předmětem našeho zkoumání je mimo jiné i 

obraz Bosňáka, upřesníme si rovněž, koho si pod títmto pojmem 

představujeme - „Bosňák“ je název pro obyvatele Bosny, který patří 

k muslimské víře a který je v naší vytýčené literatuře často označován 

slovem „Turek“. Nutno zmínit, že Turci z vlastního Turecka byli potom 

označováni jako „Osmanlijové“. Touto problematikou se ale budeme 

ještě podrobněji zabývat na následujících stránkách. 
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1.     KULTURNÍ SITUACE V BOSNĚ ZA OSMANSKÉ VLÁDY 

 

1.1     Bosna a Hercegovina s nástupem osmanské moci 

 

     Osmanská vláda měla již od prvopočátku svého mocného nástupu, na 

přelomu 13. a 14. století, výrazně expanzivní charakter, o čemž svědčí 

rychlost a razance při dobývání prvních území ještě na asijském 

kontinentu. Na Balkánský poloostrov si dělal nároky během svého 

panování už Murad I., který se snažil obratně využívat napjaté vztahy 

mezi Konstantinopolí a Římem i některými balkánskými státy. Nicméně 

pro Evropany opravdová rána zdůrazňující ve své době téměř 

neotřesitelnou osmanskou sílu oficiálně přišla až po dobytí 

Konstantinopole roku 1453 Mehmedem II.. Město založené Řeky někdy 

v polovině 7. století př. n. l. pod názvem Byzantion )1 , v první polovině 4. 

století n. l. vysvěcené a přejmenované na Konstantinopol, )2  se po 

osmanském vpádu stalo novým hlavním městem a hlavně novým 

centrem islámu a islámské kultury známé jako Istanbul. Společně 

s postupnou přeměnou původního křesťanského města na islámskou 

metropoli se do ní začala sjíždět umělecká elita ze všech koutů osmanské 

říše od kaligrafů, přes historiky až po básníky a spisovatele.   

     Mezi lety 1458–1459 si Osmané podrobili téměř celé Srbsko )3
 a 

vzápětí přišla na řadu Bosna. Ta se v té době nacházela ve vnitřních 

zmatcích, takže půda pro dobývání byla již připravená a pro Mehmeda II. 

nebyl žádný problém sestavit vojsko a zahájit tažení proti poslednímu 

bosenskému králi Štěpánu Tomaševićovi. V květnu 1463 tedy vyrazil do 

Bosny a dobyl Jajce. )4  Tímto bylo území dnešní Bosny a Hercegoviny 

začleněno do osmanské říše. Na území původního Bosenského království 
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tak vznikl Bosenský sandžak )5 , ke kterému za pár let přidal Hercegovský 

a ještě o něco později sandžak Zvornický. )6  Všechny tyto sandžaky 

spadaly pod Rumelijský ejalet.  

 

1.2     Kulturní změny v Bosně a Hercegovině s nástupem     

          osmanského impéria 

 

     Pokud se zaměříme na kulturu, potom můžeme s jistotou tvrdit, že  

nové prvky, které přišly společně s osmanskou správou  si obyvatelé 

Bosny začali poměrně brzy osvojovat. Viditelně největší změnou bylo 

náboženství. I zde však Osmané zapracovali a zmatky zmítaná země, se 

rázem ocitla v procesu islamizace. O důvodech proč masy lidí přijímali 

nové náboženství, se dodnes spekuluje a tak je tedy samotných tezí hned 

několik. Uvedeme zde některé z nich. 

     Za prvé, vnitřní náboženská situace v zemi byla velice vratká. Lidé 

potřebovali jistotu a tu jim islám jako nábožensko-právní řád poskytoval.  

     Za druhé, vždy v určité časové periodě se konaly odvody malých 

chlapců „devširme“ na převýchovu, po muslimském vzoru. Mnozí z 

těchto chlapců měli slibnou budoucnost, mohli se svou pílí dopracovat až 

na post velkovezíra, jak tomu bylo třeba v případě Mehmeda Paši 

Sokoloviće 1505–1579. Ačkoli se tomu snažila osmanská politika 

devširme zamezit, ne vždy odvedenci úplně ztratili vztah k místu, kde se 

narodili a často pak také zpětně působili na svůj rodný kraj a přímo či 

nepřímo na své rodáky. )7
 Příkladem za všechny může být třeba výstavba 

mostů (Višegrad, Mostar aj.).  

     Za třetí přispíval značně k islamizaci rovněž rychlý rozvoj měst, ve 

kterých být muslimem znamenalo, jak se logicky zdá, rychlejší 

společenský postup. Podobně jako v Bosně, přijímali islám také 

v Albánii a části Bulharska. Příklady nových osmansko-bosenských 
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měst, nebo měst přestavených v orientálním stylu jsou třeba Sarajevo 

(dříve pevnost Vrhbosna), Tuzla, Mostar či Banja Luka. Město vznikalo, 

nebo se přetvářelo především postavením mešity „džamije“, k ní se 

přistavily minarety, mauzolea vážených osob „türbe“, nechyběly 

základní školy „mekteby“ a náboženské  „medresy“, knihovny 

„kütübhane“, špitály „tıbhane“, dervíšské konventy „tekije“, kuchyně a 

jídelny pro chudé „imarety“, lázně „hamamy“, tržnice a trhy 

„bedesteny“ a „čarši“, monumentální kašny „sebil“, menší kašny 

lemující ulice měst „češme“ a nezapomeňme ani na tzv. „šadirvany“ – 

velké kašny sloužící k rituální očistě situované obvykle na dvory mešit či 

velká náměstí atd. Když ovšem pomineme města, neměli bychom 

zapomenout ani na často putující karavany, pro které se stavěly mimo 

města tzv. „karavanseráje“ a „hany“. 

     Za čtvrté měly konverze k islámu ekonomický charakter (odpadala tak 

nutnost platit některé zvláštní daně). Člověku, jakožto součásti timársko-

sipahijského systému, plynuly samozřejmě mnohé výhody. V neposlední 

řadě, být muslimem znamenalo možnost působit v politice a armádě. 

     Pomineme-li otázku společenského vzestupu, existovaly zde 

příležitostně i další výhody konverze k islámu. )8
 

     Města získavala orientální ráz nejen islámskou architekturou, ale 

rovněž rozdělením do čtvrtí „mahalle“. Objevilo se rovněž několik 

nových řemesel. Vznikaly dílny železářů „timurdžije“, hřebíkářů 

„čelenkari“, kovářů „nalčadžije“, zámečníků a nožířů. Velkou váhu 

měla textilní výroba a zpracování kůže.  

     Nakonec bychom také neměli zapomenout ani na dvě pověstné 

sarajevské ulice knihvazačů. V osmanské říši byly totiž knihy  nesmírně 

ceněny a byla jim věnována velká pozornost. )9
  Samozřejmě zde mám na 

mysli vzdělané politické a náboženské elity. Obecně je totiž známo, že 
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osmanskou společnost spíše nežli psané charakterizovalo ústní podání a 

tradice memorování.   

 

1.3     Literatura a její vývoj pod osmanskou správou 

 

     Jak už jsme zmínili výše – pro osmanskou kulturu byla 

charakteristická tradice ústního podání. Existovali profesionální 

vypravěči „meddah“ , kteří putovali zemí a živili se vyprávěním různých 

pohádek, legend či romantických a milostných příběhů. Co se týče psané 

literatury asi největší oblibě se těšila poezie a historiografie.       

     V celé osmanské říši se psalo hned několika jazyky. Jazykem 

náboženských záležitostí a jazykem vědeckým byla na území 

osmanského impéria arabština, jazykem poezie byla obecně zvolena 

perština a ve sféře administrativy se potom používala osmanská turečtina. 

Toto hrubé rozdělení ovšem nepokrývá osmanskou literaturu 

stoprocentně. Rozumíme jím pouze jakési základní členění, které se pro 

zjednodušení obecně uvádí.  

     Pokud budeme brát v potaz celé rozsáhlé území, které osmanská říše 

zahrnovala, měli bychom ještě dodat, že jazyk, kterým se mluvilo, vždy 

souvisel s danou oblastí. Tak se tedy stávalo, že vedle sebe koexistovalo 

jazyků hned několik. Kromě arabštiny, perštiny a osmanské turečtiny to 

byla spousta jejich dialektů, hovorová zjednodušená turečtina a hlavně 

také jazyky dobytých území (například na území Balkánského 

poloostrova se nadále mluvilo řecky, srbsky, bulharsky, aj.). Podobná 

situace byla také s písmem. 

     Kdybychom vše shrnuli, můžeme klidně říci, že se na osmanském 

území hovořilo asi stovkou jazyků a dialektů nejrůznějšího původu. )10
 

Zajímavý je i sám vývoj osmanského jazyka. Zatímco při osmanském 

nástupu se osmanská turečtina běžně používala jako základní 
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dorozumívací prostředek, časem se přeměnila v nesmírně komplikovaný 

jazyk a stala se téměř výhradně jazykem literatury, především poezie. 

   

1.3     Literatura vzniklá v Bosně a Hercegovině v rámci osmanské 

          říše 

 

     Na rozdíl od středověké literatury, která vznikala například v Srbsku a 

byla převážně literaturou církevní, vznikalo v Bosně mnoho děl, která 

vedle náboženství zahrnovala rovněž celou škálu dalších oblastí – např. 

poezii, jazykovědu, filosofii, politiku, cestování, zábavu aj. )11  

     Během staletí osmanské nadvlády se v Bosně vyvíjela hlavně ústně 

tradovaná lidová literatura )12
, a to především její dva hlavní básnické 

útvary, kterými jsou epická báseň a sevdalinka. 

     Bosenská hrdinská epika byla reakcí na neklidnou dobu středověkých 

výbojů a válek, které pohltily oblast Balkánského poloostrova 

s příchodem Osmanů a islámu. 

     Právě v této době, tedy v průběhu 15. století, začala vznikat ve větší 

míře tato epická poezie, plná ideálů vítězství a hrdosti, jejímž účelem 

bylo původně morálně povzbudit muslimské bojovníky za rozšiřování 

mocné Osmanské říše a vůbec všechny muslimské obyvatele podpořit 

v myšlenkách soudržnosti a pravé islámské víry. Neměli bychom ale 

zapomenout dodat, že ona epická báseň byla silně rozšířená mezi 

příslušníky všech tří hlavních nábožensko-etnických skupin – muslimsko 

– bosňácké, pravoslavně-srbské i katolicko-chorvatské. )13
  Tyto básně 

měly prakticky stejnou strukturu, lišily se však v detailech a nuancích. 

Důležité je ale vědomí jednoty a sounáležitosti s Osmany po stránce 

náboženské a morální – podstatnou roli v básních hrají prvky : islám, 

přátelství, čest, ochota pomoci, bratrství, rozdíly v náboženství a důraz na 
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rodinu. Obecně vzato, tyto básně mají za úkol posilovat islámského 

ducha. 

     Z těchto původně drobných básní se začaly stávat nesmírně obsáhlé 

eposy, jejichž rozkvět byl patrný hlavně v 17. století. Ve století 

devatenáctém, tedy v období rozkvětu evropského romantismu, doslova 

uchvátila muslimská balada Hasanaginica, o jejíž překlad se pokusil 

například vedle jiných zvučných jmen také Johann Wolfgang Goethe. 

     Protipólem k tomuto druhu literatury byla a je lyrická tvorba v podobě 

pro Bosnu a Hercegovinu velice specifických básnických forem zvaných 

sevdalinky. Sevdalinky jsou básně lidového původu rozšířené 

v jihoslovanských krajích, které byly pod tureckou vládou, zejména 

v Bosně a Hercegovině. Opěvuje se v nich láska a milostné roztoužení, 

jejich lyrickost ještě podporuje svým osobitým kouzlem barvitá, 

orientální obrazivost dokreslená zvláštní sentimentální melodií. Své 

jméno dostala sevdalinka z tureckého sevda (Turci převzali slovo sevda 

od Arabů a v jihoslovanském prostoru se přechýlilo na sevdah).  

Setkáváme se v nich s obrazem milostného setkávání tzv. „ašikovanje“. 

Často se také v sevdalinkách vyskytuje popis a opěvování města (Banja 

Luka, Mostar, Sarajevo aj.) nebo řeky (Neretva, Sáva aj.). 

     S prvním systematickým zaznamenáváním a nahráváním těchto často 

zhudebněných básní je spojeno jméno našeho předního folkloristy, 

spisovatele a malíře Ludvíka Kuby 1863-1956. 

     Sevdalinky se velké oblibě těší v jihoslovanském prostoru dodnes, 

proto byly napodobovány rovněž v umělé poezii u jihoslovanských 

básníků bosensko-hercegovského původu (A. Šantić, S. Ćorović, J. Dučić 

aj.). 

     Prvním člověkem, který si uvědomil, že pouze orálním tradováním by 

se hrdinské básně u místních obyvatel udržet nemusely, byl Ahmed Paša 

Hercegović, žijící na přelomu 15. a 16. století. )14  Z nutnosti se stala 
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tradice a tudíž se do dnešní doby dochovalo mnoho pokladů z bosenské 

hrdinské epiky, ovšem méně informací už máme o jejich autorech. 

     Asi největší pozornost této tvorbě věnoval Friedrich Solomon Krauss 

(1859 – 1938), který dokonce pronesl, že mezi Indoevropany není ani 

jediný národ, jenž by „z hlubokých jizev svých hrudí dal zvuk takovému 

ohromnému množství bohatství národní epiky“ jako jihoslovanští 

muslimové. )15  

     Jak už jsme naznačili výše, náměty těchto básní se opakují s menšími 

či většími obměnami i v jiných balkánských literaturách, a to především 

srbské, která se však vzhledem k dějinným souvislostem poněkud 

odlišuje, v principu se ale od bosenské téměř neliší – zatímco jedna část 

obyvatelstva přijala muslimské náboženství (dnes Bosňáci či Muslimové) 

a k Osmanům patřili, Srbové zůstali křesťané. Podobné tendence 

můžeme sledovat rovněž v literatuře bulharské nebo albánské. 

     Sám Balić píše o hodnotách epické poezie, jelikož se z ní dá čerpat 

pro barvité vylíčení doby a života místních obyvatel: „Tak je národní 

báseň nezřídka román ve verších o oné době.“ )16    

     Pokud bychom se ještě stručně vrátili k tématu lidové slovesnosti (a 

částečně i epických básní), měli bychom se zmínit o bosensko-

osmanských tradičních lidových hrdinech, kterými byli Nasreddin 

Hodža, Bekri Mustafa a pro bosenský folklór nejtypičtější Alija 

Djerzelez, Tale z Orašce či Hero. Tito hrdinové muslimské literatury se 

od ostatních (srbských, bulharských) hrdinů prakticky neliší. )17  

     Zvláštní formou byla literatura alhamijado (někdy též aljamijado) 

psaná arabským písmem tzv. arabicí, ale lidovým bosenským jazykem. 

Vycházela z islámské mystické (súfíjské) poezie a z bosenské lidové 

písně. Jazyk alhamijado literatury obsahoval velké množství turcismů.  
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     Největší počet básníků dala, v rámci jihoslovanských zemí, právě 

Bosna. Mezi nejvýznačnější se řadí Ahmed ibn Abdullah al-Bosnevi a 

Derviš-paša Bajazidagić oba žijící v 16. století, dále Ali Paša Varvari a 

Hasan Kaimi Baba za 17. století, rovněž významným byl Nergisí. )18      

     V próze vznikaly hlavně letopisy, cestopisy a slovníková díla. 

Pravděpodobně nejvýznamnější je kronika z  18. století od Muly Mustafy 

Bašeskiji. Psaním cestopisů se v první polovině 17. století zabýval  Hadž 

Jusuf Livnjak, který popsal turecky svou cestu do poutního města 

Mekky. Do té samé doby také datujeme jeden z nejstarších slovníků 

v balkánské lexikografii a to veršovaný bosensko-turecký slovník, jehož 

autorem byl Mehmed Hevají Uskufí. )19
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Poznámky: 

 

1) Hitzel, F. : Osmanská říše 15.-18.století, Praha 2005, s. 49. 

2) tamtéž, s. 50. 

3) tamtéž, s. 33. 

4) tamtéž, str. 33. 

5) „Podle velikosti rozlišujeme tři typy oblastí: beylerbeyilik neboli eyâlet 

– odpovídal správním celkům nejvyššího řádu, svěřených hodnostáři 

beylerbeyi; sandžak neboli liva – odpovídal správním okrskům nižšího 

řádu, svěřených sandžakbeyi; kaza nebo také kadılık – okrsek, na která 

byl rozdělený sandžak, v čele s kadım (soudcem)” s. 70-71. 

6) Hladký, L.: Bosna a Hercegovina, Brno 1996, s. 26. 

7) Lovrenović, I.: Bosna a Hercegovina, Praha 2000, s.111. 

8) Hitzel, F.: Osmanská říše 15.-18.století, Praha 2005, s.152 cit. 

„Konverze mohla přispět k osvobození otroka, ačkoliv to nebylo 

obecným jevem; mohla představovat pro mladou ženu východisko, jak 

uniknout nežádoucím nápadníkům, jež jí vnucovala rodina; mohla 

pomoci vyváznout z prekérní právní či finanční situace. Mohl to být 

případ válečného zajatce na nucených pracích. který prostřednictvím 

konverze doufal ve své osvobození, nebo lodníka odsouzeného za 

vraždu, který doufal v propuštění z vězení.“ 

9) Již koncem 15. století vznikla v Sarajevu Husrev-begova knihovna.   

10) Hitzel, F.: Osmanská říše 15.-18.století, Praha 2005, s.160. 

11) Balić, S.: Kultura Bošnjaka – Muslimanska komponenta, Zagreb 1994, 

s.78. 

12) Lovrenović, I.: Bosna a Hercegovina, Praha 2000, s. 104. 

13) tamtéž, s. 104. 

14) Balić, S.: Kultura Bošnjaka – Muslimanska komponenta, Zagreb 1994, 

s. 41. 

15) tamtéž, s. 42. 

16) tamtéž, s. 48. 

17) Lovrenović, I.: Bosna a Hercegovina, Praha 2000, s. 105. 
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18) Slovník balkánských spisovatelů: kolektiv autorů pod vedením Prof. 

PhDr. Ivana Dorovského, Praha 2001, s. 20. 

19) tamtéž, s. 20. 
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2.     PŘECHODNÉ OBDOBÍ (OD OSMANSKÉ PO RAKOUSKO-     

        UHERSKOU SPRÁVU)  

 

2.1     Pozvolný konec nadvlády osmanské říše 

 

     Jelikož je o druhé polovině působení a postupného ústupu 

osmanského impéria z Balkánského poloostrova napsáno mnoho, a 

předmětem této práce není zkoumání politických aspektů rozpadu tohoto 

impéria, shrneme zde pouze v pár bodech některé základní informace, 

které nám budou podkladem pro další kapitolu.  

     V mnoha knihách a článcích se dočteme, že období zhruba od 17. 

století v dějinách osmanské říše bylo období tzv. „úpadku“ nebo „pádu“. 

V současnosti se spousta historiků pokouší tento negativní pohled na 

dějiny osmanské říše vyvrátit, popřípadě alespoň doplnit.        

     Osmanská říše samozřejmě procházela určitou politickou krizí, ale 

podobně jako i v mnoha jiných evropských zemích zmítaných 

politickými či náboženskými krizemi, kultura a sociální sféra nezmizela, 

ale měnila se a rozvíjela. Zásadním bodem je, že se toto všechno dělo  

pomaleji než tomu bylo v minulých letech či stoletích. Důvodů bylo 

samozřejmě několik. Tím nejzásadnějším byla pro osmanské impérium 

stagnace dobyvatelských tažení.  

     Osmanská říše zahrnovala ohromný územní rozsah a její hranice 

nebyly v žádném případě stálé. Neustále se posouvaly, ať už v její  

prospěch či v neprospěch. Ani osmanští představitelé nedokázali neustále 

čelit tlaku velkých evropských mocností, a to hlavně v době, kdy bylo 

osmanské impérium vystaveno vnitřním problémům – povstáním ve 

svých arabských a balkánských provinciích. )1  Toto období lidových 

bouří vedlo až k tzv. „východní otázce“, tedy k událostem postupně 

navozujícím rozpad říše, vrcholící v roce 1878 berlínským kongresem. )2  
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Tento kongres, na kterém byl přednesen tzv. berlínský protokol 

obsahoval celkem 64 článků a pro Bosnu a Hercegovinu měl zásadní 

význam. V jednom z jeho článků bylo totiž uvedeno, že Rakousko-

Uhersko je oprávněno okupovat a spravovat Bosnu a Hercegovinu a 

udržovat posádky v Novopazarském sandžaku. )3  Z toho vyplývalo, že se 

Bosně a Hercegovině ze dne na den začala zavádět rakouská okupační 

správa, což se samozřejmě neobešlo bez odporu bosenských muslimů a 

pravoslavného duchovenstva, avšak i přes značný odpor domácího 

obyvatelstva bylo Sarajevo dobyto a v roce 1881 byla Bosna a 

Hercegovina v rámci Spolku tří císařů anektována. )4  

 

2.2     Rakousko-uherská správa Bosny a Hercegoviny  

 

     Přestože rakousko-uherská okupace Bosny a Hercegoviny netrvala 

dlouho (zhruba čtyřicet let), byla to právě jedna ze zásadních etap 

v historii této země – z klasické země orientálního typu a především z 

důležité části osmanské říše se během krátkého časového úseku stala 

země se zřetelnými prvky západní evropské kultury. 

     Nejdůležitějšími listinami, kterými byla potvrzena okupace Bosny a 

Hercegoviny byly, jak už bylo řečeno výše, závěry Berlínského kongresu 

a tzv. Cařihradská konvence (uzavřená mezi Rakousko-Uherskem a 

Tureckem v roce 1879) )5  Na začátku této úmluvy bylo uvedeno, že 

„skutečnost okupace nemá vliv na suverénní práva sultána nad BaH. (Po 

formální stránce zůstávala BaH tedy i nadále součástí osmanské říše.) 

Konvence garantovala svobodu náboženského vyznání všem obyvatelům 

okupované země. Muslimům zvlášť zaručovala právo držet své majetky a 

udržovat kontakty se svým duchovním centrem v Cařihradě. Příjmů 

z daní vybraných v BaH smělo být podle konvence použito pouze pro 

správu a potřeby obsazené země. Porta v dokumentu zároveň dovolovala, 
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aby habsburská monarchie rozmístila na území Novopazarského 

sandžaku, které po r. 1878 zůstalo mimo BaH, tři vojenské posádky.“ )6
 

     Jelikož bylo právo okupovat Bosnu a Hercegovinu pro Rakousko-

Uhersko pouze dočasné, snažilo se samozřejmě o to, aby si ji pokud 

možno co nejvíce naklonilo a mohlo ji i nadále ovlivňovat. Velice 

důležitou se v tom případě jevila velmi komplikovaná náboženská 

situace. Rakousko-uherská správa se snažila získat, i přes prohlášení o 

zajištění náboženského vyznání v Bosně a Hercegovině, maximální 

politickou kontrolu nad bosenskými církevními institucemi a 

jednotlivými náboženstvími. Svou obratnou a manipulační politikou 

nakonec Rakousko-Uhersko dosáhlo svého a podrobilo si jak 

pravoslavnou (rakouskému císaři se podařilo koupit si právo na 

jmenování episkopů a metropolity) )7 , tak  katolickou církev. Co bylo 

však absolutní novum pro celý tehdejší muslimský svět, bylo vytvoření 

rijásetu (zvláštní zemské církevní struktury). )8  V do té doby 

univerzálním islámském světě, zastupovaném nejvyšší duchovní 

autoritou šejch-ül-islamem byl povolen zásah z venčí a ostatní změny už 

potom na sebe nenechaly dlouho čekat – od kontroly muslimských 

nadací až po nový branný zákon. 

 

2.3     Kulturní proměny s nástupem rakousko-uherské správy 

 

     Nejmarkantnější změny se projevily v životě ve městech. Stará 

osmanská města získávala velmi rychle evropský ráz. Nová správa 

s sebou přinesla rozvinutou administrativu, začaly se budovat nové 

úřady, zakládaly se školy a různé kulturní instituce, stavěly se silnice a 

železnice a v neposlední řadě se měnil i styl odívání, stravování a 

bydlení. Zjednodušeně řečeno, nastal čas nových „evropských“ pořádků 

a v „osmanské“ Bosně pod habsburskou vládou dosud nevídané 
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byrokracie. S některými ze zaváděných novinek se místní obyvatelstvo 

rychle či pomalu sžilo, avšak spoustu věcí se rakousko-uherské správě 

prosadit nepodařilo.  

     Krom všech na první pohled patrných vnějších změn zde nastaly i 

změny vnitřní. Tou nejzásadnější byl rychlý rozvoj národnostní 

identifikace, což bylo až do poloviny 19. století pro celou osmanskou říši 

velkou neznámou.  

     Osmanská říše ovládala větší či menší část Balkánského polostrova 

nepřetržitě od 14. století a  ačkoli ji evropští historikové nepovažují za až 

tak velký přínos rozvoji evropské vzdělanosti a kultury, velký vliv na 

část Evropy bezpochyby měla. Z dnešního pohledu nemůžeme  bez 

povšimnutí přejít právě ono soužití muslimů s křesťany a Židy, zatímco 

v mnohých částech Evropy bylo právě toto soužití nemyslitelné. 

Obyvatelstvo se dělilo v rámci osmanské říše podle své konfesní 

příslušnosti a nikoli podle národnosti. S rakousko-uherskou okupací se 

začaly zjevně diferencovat právě ony národnostní rozdíly – zprvu mezi 

pravoslavnými Srby a katolickými Chorvaty.  

     Rakousko-uherská politická elita se však snažila toto národnostní 

uvědomování různými způsoby potlačit a udržet tak stabilitu monarchie. 

S potenciálním řešením “koncepcí národního bosenství” (čímž se 

rozumělo zformování zvláštní “bosenské” národnosti, která by opět 

sjednotila všechny obyvatele Bosny a Hercegoviny)  přišel v té době 

Benjamin Kállay, který v letech 1882–1902 Bosnu spravoval. )9  Nicméně 

silně se rozvíjející národně-identifikační proudy již nebylo možné 

zastavit.  

     Tímto neudržitelným vývojem došlo k situaci, kde se obraz do 

nedávna fungujícího a harmonického světa zcela rozpadl.    
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2.4     Kulturní život v Bosně a Hercegovině před 1. světovou válkou 

 

     Počátek 20.století je pro Bosnu a Hercegovinu charakteristický 

rychlým kulturním rozkvětem. Začaly vznikat různé kulturní instituce, 

rovněž se profilovala některá politická sdružení, objevila se iniciativa při 

zakládání novin a časopisů či vzdělávacích a kulturních středisek – škol, 

divadel, muzeí atd.  

     Ke kulturní a politické diferenciaci všech tří hlavních národnostních 

skupin velkou měrou přispělo rovněž formování národních sdružení. Jako 

první vznikla v roce 1902 srbská organizace Prosveta, v roce 1903 se 

přidal muslimský spolek Gajret a jako poslední se zformoval v roce 1904 

chorvatský Napredak. )10  Kromě formování národního uvědomování 

jednotlivých skupin obyvatelstva si tyto organizace kladly za cíl finančně 

zabezpečovat studenty pocházející z chudých poměrů a umožňovaly jim 

tak například studium na vysokých školách v Bělehradě, Záhřebu, Vídni, 

Praze atd. )11       

     Výše zmíněné spolky ať už přímo či nepřímo ovlivňovaly utváření 

prvních politických stran v Bosně a Hercegovině. Mezi nejdůležitější 

patřily Muslimská národní organizace (1906), Srbská národní organizace 

(1907), Chorvatské národní společenství (1908), Sociálně demokratická 

strana (1909) a Chorvatské katolické sdružení v BaH (1910). )12  Obecně 

vzato, v kruhu chorvatském se rakousko-uherská správa v Bosně a 

Hercegovině vesměs těšila oblibě, na rozdíl od muslimů a Srbů, kteří byli 

z velké většiny proti. 

     Na základě  chaosu, který vznikl následkem tzv. mladoturecké 

revoluce (1908) v osmanské říši, se císař František Josef I. rozhodl 

oficiálně deklarovat anexi Bosny a Hercegoviny. Zatímco Chorvati 

uvítali anexi jako nejpřijatelnější možné řešení, Srbové podporovaní hned 

ze dvou stran – ruské a turecké anexi z pochopitelných důvodů nemohli 
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přijmout. Zjednodušeně řečeno tato situace později vyplynula až 

v 1.světovou válku. 
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Poznámky: 

 

1) Gombár, E.: Moderní dějiny islámských zemí, Praha 1999, s. 234. 

2) tamtéž, s. 243. 

3) tamtéž, s.247. 

4) tamtéž, s. 249. 

5) Hladký, L.: Bosna a Hercegovina, Brno 1996, s. 43. 

6) tamtéž, s. 43-44. 

7) tamtéž, s. 44. 

8) tamtéž, s. 45. 

9) Lovrenović, I.: Bosna a Hercegovina, Praha 2000, s. 139. 

10) Hladký, L.: Bosna a Hercegovina, Brno 1996, s. 51. 

11) tamtéž, s. 52 „Nejnižší úroveň vzdělanosti existovala mezi muslimy. V r. 

1914 bylo např. mezi lékaři v BaH jen 8 muslimů, na středních školách 

působilo 17 muslimských profesorů a odborných učitelů, na základních 

školách 98 učitelů a 3 odborné učitelky (z celkového počtu 804 učitelů). 

Mezi 44 advokáty v BaH byli pouze 2 muslimové...“ 

12) tamtéž, s. 52. 
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3.     OBRAZ BOSŇÁKA A OSMANSKÉ BOSNY V LITERATUŘE   

        SRBSKY PÍŠÍCÍCH AUTORŮ PO ROCE 1914 

 

3.1     I V O    A N D R I Ć 

 

3.1.1     Život a dílo  

 

     Srbský spisovatel Ivo Andrić se narodil 9. října 1892 )1  v bosenském 

městě Travniku jako Ivan Andrić rodičům Antunovi a Katarině Andrić, 

rozené Pejić, kteří oba pocházeli ze Sarajeva. Ještě když byly Andrićovi 

dva roky, jeho otec zemřel a matka se rozhodla dát ho na výchovu 

k mužově sestře a jejímu manželovi do Višegradu. Tam strávil dětství a 

vychodil základní školu.  

     V roce 1903 )2  se stěhuje za svou matkou do Sarajeva a zapisuje se ke 

studiu na nejstarší bosenskou střední školu „Velika gimnazija“. Během 

studia se zapojuje do národního hnutí jihoslovansky orientované mládeže 

Mladá Bosna, stává se bojovníkem za osvobození jihoslovanských 

národů z rakousko-uherské nadvlády, začíná psát vlastní poezii a v roce 

1911 )3  publikuje v časopise Bosanska vila (Bosenská víla) svoje první 

básně. Po maturitě v roce 1912 )4  odchází studovat do Záhřebu, poté do 

Vídně a nakonec do Krakova. Tou dobou mu v záhřebském sborníku 

Hrvatska mlada lirika (Chorvatská mladá lyrika) vychází několik básní. 

Po atentátu v Sarajevě odjíždí do Splitu, kde je zatčen a uvězněn pro 

podezření ze spoluúčasti na atentátu. Ve válečných letech 1914-18 je 

několikrát vězněn rakouskými úřady. )5  Pocity z mariborského vězení 

odkrývá v lyrickém díle pod názvem Ex Ponto (1918). 

     V Záhřebu spolu s dalšími začíná roku 1918 vydávat časopis 

Književni jug (Literární jih). )6  Po konci 1. světové války a vzniku 

jugoslávského státu začíná svou úspěšnou diplomatickou kariéru jako 
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velvyslanec ve Vatikánu. V roce 1923 se stává vicekonzulem ve 

Štýrském Hradci, kde také dokončuje svá vysokoškolská studia. 

Diplomovou prací pod názvem „Razvoj duhovnog života u Bosni pod 

uticajem turske vladavine“ (Rozvoj duchovního života v Bosně a 

Hercegovině pod tureckou nadvládou) )7  si připravuje půdu pro svá 

budoucí díla situovaná především do Bosny. V roce 1926 je přijat do 

Srbské akademie umění a věd (SANU). )8   

     Jeho inspirace Bosnou se odráží na počátku 20. let 20. stol. ve sbírce 

tematických povídek s názvem Put Aliji Djerzeleza (Cesta Aliji 

Djerzeleza) a dále pak vydává dva soubory pod prostým názvem 

Pripovetke (Povídky), ty už jsou ale z 30. let. )9  

Mezitím je v roce 1928 jmenován vicekonzulem ve španělském Madridu. 

O čtyři roky později se vrací do Bělehradu, kde vykonává funkci poradce 

na Ministerstvu zahraničních věcí Království SHS. V roce 1939 odjíždí 

do Berlína, kde zastává funkci konzula, a pobývá zde až do roku 1941. 

Posléze odmítá nabídku na emigraci do Švýcarska a vrací se do Němci 

okupovaného Bělehradu. )10  Tam žije v dobrovolné izolaci až do konce 

války. Většinu volného času věnuje psaní svých nejrozsáhlejší a dnes už 

světoznámých děl – Travnička hronika (Travnická kronika), Na Drini 

ćuprija (Most na Drině), Gospodjica (Slečna). Všechny zmíněné tituly 

hned po osvobození v roce 1945 vydává knižně. )11  Opět se stává aktivní 

součástí kulturního a politického života, tentokrát však nové federativní 

Jugoslávie. Pět let ještě působí jako poslanec v Bosně a Hercegovině, než 

se vrátí nastálo do Bělehradu, kde píše a vydává své poslední dílo 

Prokleta avlija (1954, Prokletý dvůr).  

     V roce 1961 získává za celoživotní dílo Nobelovu cenu za literaturu. 

Finanční odměnu spojenou s tímto oceněním věnuje Knihovnímu fondu 

Bosny a Hercegoviny a na dobročinné účely. Jeho díla jsou okamžitě 

překládána do všech světových jazyků a stává se tak jedním 
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z nejpřekládanějších jugoslávských autorů. Do své smrti v roce 1975 

vystupovaje jako čestný občan Jugoslávie a snaží se reprezentovat svou 

zemi v zahraničí.  

     Po jeho smrti jsou ještě v roce 1976 objevena a vydána díla Omerpaša 

Latas (Omerpaša Latas), Kuća na osami (Dům na samotě), Znakovi 

pored puta (Znamení u cesty). )12   
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Poznámky : 

 

1) www.ivoandric.org.yu – Biografija Ive Andrića (acc. 2001; 23.6.2009) 

2) tamtéž 

3) Andrić, I.: Vezírův slon, Výbor z povídek, Praha 1987, s.401 (Dušan 

Karpatský – doslov)  

4) tamtéž, s. 401 

5) www.ivoandric.org.yu – Biografija Ive Andrića (acc. 2001; 23.6.2009) 

6) Andrić, I.: Vezírův slon, Výbor z povídek, Praha 1987, s.401 (Dušan 

Karpatský – doslov)  

7) v něm.orig. „Die Entwicklung des geistigen Lebens in Bosnien unter 

der Einwirgung der turkischen Herrschaft“ 

8) tamtéž, s.401  

9) tamtéž, s.401 

10)  www.ivoandric.org.yu – Biografija Ive Andrića (acc. 2001; 23.6.2009) 

11)  Andrić, I.: Vezírův slon, Výbor z povídek, Praha 1987, s.402 (Dušan 

Karpatský – doslov)  

12)  www.ivoandric.org.yu – Biografija Ive Andrića (acc. 2001; 23.6.2009) 
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3.1.2    Bosna v disertaci Iva Andriće 

 

     Přestože se zaměříme především na Andrićovy romány nemůžeme 

zde nezmínit několik poznámek k jeho disertační práci s německým 

originálním názvem „Die Entwicklung des geistigen Lebens in Bosnien 

unter der Einwirgung der turkischen Herrschaft“ (Rozvoj duchovního 

života v Bosně a Hercegovině pod tureckou nadvládou), kterou napsal 

v roce 1924 při působení ve Štýrském Hradci a která byla do srbštiny 

přeložena jako „Razvoj duhovnog života u Bosni pod uticajem turske 

vladavine“. )1  

     Ivo Andrić se ve své doktorské disertaci věnuje historickému osudu 

všech čtyř hlavních národnostních složek Bosny a Hercegoviny (Srbů, 

Chorvatů, Turků a Židů)  a snaží se objektivně, bez literární mystifikace, 

sledovat jejich vzájemné vztahy.  Krom toho se rovněž v disertaci 

formuje Andrićův specifický „kronikářsko-historický“ styl, který se 

potom v literárních dílech přetváří v hlas tzv. objektivního vypravěče. 

Autor se pokouší o popis situace tehdejší Bosny a to jak z kulturního tak i 

částečně z politického hlediska. Bosnu považuje za zemi „na hranici“ a 

hraničním pak sleduje i celý její vývoj. 

     „Co se týče geografické polohy měla by vlastně  Bosna země kolem 

Dunaje spojovat s Jadranským mořem, to znamená spojovat dvě periferie 

srbsko-chorvatského elementu a zároveň dvě různé oblasti evropské 

kultury. Když připadla islámu, nejen že byla zbavena možnosti splnit svůj 

úkol, který jí přirozeně náležel, a také se účastnit kulturního rozvoje 

křesťanské Evropy (které jí  svými etnografickými a geografickými rysy 

patří), ale dokonce se z ní stala díky svému vlastnímu domácímu 

islamizovanému elementu silná překážka křesťanskému západu. V tomto 

nepřirozeném postavení zůstala Bosna po celou dobu turecké 

nadvlády.“ )2   
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     Oním „nepřirozeným postavením“ zde chápeme situaci, která je 

v kontextu evropských kulturních a polických dějin značně netypická a 

vlastně i jedinečná. V době, kdy Evropa očekává podporu a vytvoření 

jakéhosi obranného mechanismu právě proti šířícímu se islámu, Bosna a 

její obyvatelé v poměrně krátké době islám i osmanskou správu v zásadě 

přijímají. Nutno dodat, že to nebylo ze dne na den, ale šlo o proces, který 

se nesmazatelně zapsal do evropských kulturních dějin a který sám Iva 

Andriće natolik uchvátil, že mu věnoval téměř celé své studium a část 

své disertační práce. 

     Sám Andrić se vyjadřoval, že by jeho práce měla být chápána jako 

klíč k porozumění Bosňákům a jejich světu. K základní myšlence jeho 

disertace, kterou se snažil obhájit se dostaneme na začátku druhé 

kapitoly, která nese název „Šíření islámu jako bezprostřední vliv turecké 

nadvlády“. Zde tvrdí, že „Bosnu v nekritičtějším okamžiku jejího 

duchovního rozvoje, v době, kdy koncentrace duchovních snah dosáhla 

vrcholu, dobyl jeden asijský válečný národ, jehož společenské instituce a 

zvyky znamenaly negaci celé křesťanské kultury a jehož víra – vznikla za 

jiných klimatických a společenských podmínek a nevhodná pro jakékoli 

přizpůsobování – přerušila duchovní život země...“ )3  Avšak všechno, co 

bylo zmíněno bychom neměli pochopit jako kritiku islámské kultury jako 

takové, ale pouze jako kritiku  toho, co vzniklo následkem přenesení 

prvků islámské kultury na slovanskou a křesťanskou zemi. Tím 

následkem chápejme Andrićův eufemistický výraz pro Bosňáky, jako pro 

jihoslovanský národ islámské víry, islámského smýšlení, synkretické 

duchovní a materiální kultury. )4   

     Autor se rovněž pokouší nastínit a osvětlit období Bosny před přijetím 

islámu a snaží se, aby bylo pochopeno, z jakých důvodů vůbec 

k přechodu na islám došlo. Nepřímo se pokouší předložit čtenáři některé 

prvky bogomilské víry, aby si je dal sám do souvislosti s islámem. 
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Například v popisu bogomilských kostelů, jež se nápadně podobá popisu 

mešity – „byly to jednoduché domy, bez příkras a výzdoby, bez obrazů a 

soch, které bogomilové odmítali, stejně jako symbol kříže; také bez 

zvonů, které pro ně znamenaly ´trubky démonů´, a bez svěcené vody, 

kterou ´opovrhovali´ jako by byla jed“ )5  

     Andrić popisuje samotný proces islamizace a jeho důsledky jako 

nesmírně důležitý a zásadní prvek pro rozvoj duchovní kultury a kulturní 

mapy Bosny. Neopomíjí ani fakt, že přijetí islámu mělo pro obyvatele 

spoustu praktických výhod, které spočívaly například v uchování si 

majetku, a s tím částečně spojeného postavení a k získání celé škály 

dalších  privilegií. Být muslimem však nebylo pro obyvatele nikterak 

zásadní, i nemuslimů se také týkaly některé výhody. Nemuslimové třeba 

neměli povinnou vojenskou službu a toto „privilegium“ zpečeťovali 

každoročně zvláštní daní. Tzv. „džizja“ - daň z hlavy byla vybírána od 

těch, kdo nepřijali islám, ale žili pod jeho ochranou )6  nebo ještě 

existovala obávanější „adžami-oglan“ - známá jako daň z krve. )7  

Poslední zmíněná daň se také stala stěžejní reálií  Andrićova románu 

Most na Drině, kde jako hlavní postava figuruje právě chlapec, kterého 

odvádějí osmanští vojáci, později známý jako historická postava 

Mehmed-paša Sokolović.  

     Ve třetí kapitole s názvem „Vliv společenských a administrativních 

institucí islámu zosnovaných v tureckou mocí na život nemuslimského 

obyvatelstva“ se zabývá „nezdravým konzervatizmem Bosňáků“, )8 který 

byl také jednou z velkých příčin stagnace v oblasti. Místní obyvatelstvo 

se odmítalo přizpůsobovat novým pořádkům, stavělo se všemu novému a 

tak vyčerpávalo jak sebe, tak státní správu, která je byla nucena neustále 

přesvědčovat či zastrašovat. 

     Pokud jde o vlastní literární tvorbu v rámci Bosny a Hercegoviny 

zmiňuje se Andrić o „jednotlivých muslimech z Bosny, kteří se zabývají 



 36

nějakou literární činností a to většinou mimo vlastní území Bosny, 

nejčastěji v Cařihradu a ještě k tomu v tureckém (potažmo arabském či 

perském) jazyce“ )9  a také o poezii alhamijado, literatuře protknuté 

turcizmy a orientální poetikou. )10  Tuto literaturu však příliš nedoceňuje, 

sám ji označuje za místy až triviální, ovšem a to je zajímavé, zdůrazňuje 

důležitost tureckých výrazů pro samotný jazyk i kulturu Bosny a 

Hercegoviny. 

     Když bychom tedy na závěr celý obsah Andrićovy disertační práce 

shrnuli, můžeme tvrdit, že Andrić se ke spojení obou kultur – bosenské a 

turecké nevyjadřoval úplně pozitivně. Neviděl splynutí obou světů jako 

výhru, ale spíše jako nutnost, shodu okolností či nutné zlo. Nesmíme to 

však chápat negativně v kontextu islámské kultury. Z pohledu spisovatele 

můžeme dokonce hovořit o novém pohledu na islámský prvek 

v jihoslovanském prostoru – jako jeden z prvních slovanských autorů se 

snažil ukázat osmanskou Bosnu jako zemi života a lidí, nikoli přízraků 

potácími se pod imaginární tíhou islámu. Ve svých dílech popisuje Bosnu 

jako zemi drsnou (viz. další kapitoly) avšak obyvatelnou a živou.  

     „Naše tradiční i psaná literatura vyrobila z Turků bič boží, nějaký 

druh strašáků, kteří se mohli malovat pouze černými a krvavými barvami, 

a o kterých se nemohlo mluvit klidně a myslet bez emocí. Naše věda 

tomuto přirozenému a oprávněnému pocitu často a zcela pochopitelně 

podléhala“ ale ve světle nových kritických postupů a výzkumů, a také 

s odstupem času „se nemohla romantická představa Turka, výlučně jako 

představitele zla, nepořádku a neřesti udržet“ )11  

 

 

 

      

 



 37

Poznámky: 

 

1) V srbském jazyce vyšla práce v červnu roku 1982 v časopise Nadace 

Iva Andriće a její zatím poslední knižní verze vyšla v Bělehradě, 

vydavatelství Prosveta v roce 1994 v překladu a úpravě Zoran 

Konstantinoviće. 

2) Andrić, I.: Razvoj duhovnog života u Bosni pod uticajem turske 

vladavine, Sveske Zadužbine Ive Andrića, Beograd, červen 1982, č. 1, 

s. 53 

3) Rizvić, M.: Bosanski muslimani u Andrićevu svijetu, Sarajevo 1995,  

       s. 34 

4) tamtéž, s. 35 

5) Andrić, I.: Razvoj duhovnog života u Bosni pod uticajem turske 

vladavine, Sveske Zadužbine Ive Andrića, Beograd, červen 1982, č. 1, 

s. 39 

6) Kořen termínu džizja je kompenzace. Odvozený význam, který se stal 

technickým významem, byl daň z hlavy vybíraná od těch, kdo nepřijali 

islám, ale žili pod ochranou islámu. Podle islámského práva uvedeném 

Malikem v jeho Muwatta  kniha 17, číslo 17.24.46: "Sunna je, že džizja 

se nevybírá od žen a dětí lidí Knihy a že se džizja bere pouze od mužů, 

kteří dosáhli puberty." Jinými slovy muži ve věku k vojenské službě 

byli omluveni z nástupu do armády výměnou za placení džizje. Podle 

Abu Hanifa, existují výjimky také pro chudé, otroky, mnichy a 

poustevníky.  

7)  Daň, kterou bylo povinno platit nemuslimské obyvatelstvo z území 

Balkánu Osmanským Turkům. Spočívala v odvedení - devširme 

mladých chlapců od svých rodin do centrálních částí osmanské říše. 

Kde žili v odloučení, nicméně navykli novým poměrům, zvyklostem a 

dostali, vzdělání a vycvičení v duchu „nové armády“ - yeni çeri (známé 

jako janičáři). Odvedení mladíků probíhalo v určitých časových 

intervalech a vždy se setkávalo přirozeně s odporem místních rodin, 

které se mu pokoušely za každou cenu různými způsoby vyhnout. 
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Mnohdy se odevzdání potomka stávalo ale spíše privilegiem, protože v 

době plné nejistot mu takto bylo zajištěno slušné živobytí a možnost 

kariérního růstu v rámci osmanské armády. Takto vycvičení mládenci 

nebyli citově vázáni na místa, kde vojensky působili, a proto bylo 

zaručeno, že dokážou v případě rozkazu zakročit v plném rozsahu proti 

místnímu obyvatelstvu. Navíc tento systém pomáhal zabránit vytvoření 

protiislámsky zaměřené křesťanské opozice uvnitř osmanské říše, která 

by mohla zasáhnout proti sultánovi. 

8) Rizvić, M.: Bosanski muslimani u Andrićevu svijetu, Sarajevo 1995,  

             s. 46 

9) tamtéž, s. 48 

10) V průběhu osmanské nadvlády existovaly na území Bosny pro literární 

potřebu dva druhy písma. „Bosančica“  byla místní variantou cyrilice 

užívanou zejména křesťany. „Tursko pismo“ (arabské písmo 

přizpůsobené místnímu slovanskému jazyku) bylo používáno zejména 

tehdejšími bosenskými spisovateli právě pro literaturu alhamijado. 

Nejčastější literární formou byla poezie užívající klasické arabské 

metrum s náboženskými, morálními, sociálními či erotickými tématy. 

Řada básní vychází z epických lidových motivů (např. nejznámější 

Hasanaginica), část jich byla zhudebněna a položila tak základ 

místnímu populárnímu hudebnímu žánru, „sevdalince“.  

11) Rizvić, M.: Bosanski muslimani u Andrićevu svijetu, Sarajevo 1995, 

       s. 55 
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3.1.3     Bosna v povídkách Iva Andriće 

 

 

Cesta Aliji Djerzeleza („Put Aliji Djerzeleza“) 

 

     Poprvé se ke čtenářům dostala povídka, jejíž ústřední postavou byl 

Alija Djerzelez prostřednictvím časopisu Književni jug v roce 1919. )1  

Doplněná dalšími dvěma byla poté v podobě triptychu vydána o rok 

později i knižně.  

     Hlavní postavou povídek je, jak sám název napovídá, Alija Djerzelez, 

v lidové epice bosenských muslimů nepřemožitelný a statečný hrdina, 

kterému celá osmanská Bosna vzdávala hold, junák, který jezdil na svém 

bujném oři od vítězství k vítězství a všichni bosenští muslimové se mu 

klaněli, obdivovali ho a dávali ho příkladem svým potomkům... To ale 

popisujeme hrdinu starých bosenských epických skladeb a nikoli 

Andrićova Aliju Djerzeleza. Pozitivní líčení hlavního hrdiny můžeme 

pozorovat pouze na začátku povídky. 

 

     „Mezi posledními přibyl Djerzelez. Před ním se nesla píseň. Přijížděl 

na bílém koni s krvavýma očima, červené střapce šlehaly bělouše do očí, 

dlouhé rukávce, prošívané ryzím zlatem, se třpytily a pohrávaly ve větru. 

Uvítalo ho mlčení, plné obdivu a úcty. Proslavil se v mnoha soubojích a 

jeho síla naháněla lidem strach; všichni už o něm slyšeli, ale málokdo ho 

spatřil na vlastní oči, neboť prožil své mládí v sedle mezi Travnikem a 

Stambulem.“ )2  

 

     V Andrićově jakoby parodizovaném podání je Alija Djerzelez doslova 

balkánský „don Quijote“, tragikomická postava vymykající se své době.    
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     „Když sesedl a vykročil k bráně, bylo vidět, že je neobyčejně malý a 

zavalitý a že si vykračuje zvolna a kolébavě jako lidé, kteří nepřivykli 

chodit pěšky. Jeho ruce byly nepřiměřeně dlouhé. Zamumlal 

nesrozumitelně: ´Merhaba,´ a vešel do kavárny. Teď, když sesedl s koně 

jako s nějakého podstavce, přestal budit respekt a nahánět strach...Za 

několik dnů zmizel čarovný kruh kolem Djerzeleza docela...“ )3  

 

     Přestože u nepřátel budí respekt, mezi svými je spíše terčem 

posměchu a to dokonce  i na poli milostném. Alija je všemi ženami, ke 

kterým on sám vzhlíží, odstrkován. Přes své snahy dobýt srdce jak 

benátské šlechtičny a krasavice Katinky, tak i cikánky Zemky, zůstávají 

pro něj tyto ženy stále nedostupné. 

 

     „Vzplanul. Vyskakoval při pomyšlení, jak by ty něžné klouby 

zapraskaly pod jeho prsty. Ta něžnost a krása v jeho blízkosti mu 

způsobovaly bolest. Djerzelez byl u vytržení a stal se okamžitě směšný. 

Měšťané i tuláci začali hned zneužívat této jeho slabé stránky. Začali mu 

radit, naváděli ho, přemlouvali a popichovali, ale on jenom blaženě 

rozpřahoval ruce a blýskal očima.“ )4  

 

     S tezí, proč si Andrić přetvořil hrdinu osmanské Bosny do 

parodizující podoby přichází například Radovan Vučković nebo Nikola 

Mirković, který tvrdí, že „dematerializovaný Djerzelez nemohl Andriće 

nikterak zajímat, ale že ho přitahoval ten polohistorický Djerzelez Alija 

v ústním podání, postava velmi výrazná a individuální, junák vázaný 

k sarajevským lokálním tradicím.“ )5  a Vladan Nedić doplňuje „tam, kde 

naši básníci v ústním podání, zakončili pověst velkého muslimského 

hrdiny, tak právě tam Andrić začal“. )6  
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     Andrićova povídka „Cesta Aliji Djerzeleza“ je rozdělena do tří 

samostatných příběhů. První s názvem „Djerzelez v hanu“ vypráví o 

hanu u celnice, v době záplav, když se rozvodnily řeky a strhly tamní 

dřevěný most a kde se tudíž zastavovali pocestní, putující ze Sarajeva 

dále na východ. Hned na začátku se Andrić pokouší čtenáře vtáhnout do 

tehdejší Bosny, která připomíná doslova mozaiku kultur. 

 

     „Sešla se tu pestrá směsice lidí. Suljaga Dizdar, který cestoval 

služebně, a s ním trojice výběrčích. Dva frátři z Kreševa, kteří šli do 

Stambulu s jakousi stížností nebo s něčím podobným. Řecký mnich. Tři 

Benátčané ze Sarajeva, s nimi mladá krasavice. Říkalo se, že jsou to 

vyslanci z Benátek, kteří se po souši vypravili k Portě; měli od 

sarajevského paši doporučující listinu a k ruce ozbrojeného průvodce, 

drželi se však stranou a tvářili se povýšeně a nedůvěřivě. Byl tu i srbský 

obchodník z Plevljí se svým synem, vysokým a zamlklým mladíkem 

nezdravě červených tváří. Dva obchodníci z Livna a jejich vozkové. 

Několik begů z Posáviny. Pobledlý posluchač vojenské školy v Cařihradu 

se svým strýčkem. Tři Arnauti, obchodníci s nápoji. Nožíř z Foče. Dále 

jakési pochybné individuum, vydávající se za hodžu z Bihaće, ve 

skutečnosti se ale jen tak potulující světem, štváno temnými a strašnými 

pudy. Potom Arab prodávající  léky, amulety, korálové náhrdelníky a 

prsteny, které sám opatřoval iniciálami. A spousta povozníků, koňských 

handlířů, překupníků a cikánů. Kromě těchto cizinců vysedávali 

v kavárně po celý den, místní mladíci, zámožní a zahálčiví Turci.“ )7   

 

      Výše uvedený popis osazenstva hanu můžeme chápat jako 

symbolický popis prezentující Bosnu jako místo mísících se kultur a také 

jako místo hraniční. Poprvé otvírá pohled na Bosnu ve svém díle a tohoto 

vzorce se pak drží i v následujících dílech – povídkách i románech. Po 
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své disertační práci, věnované rozvoji duchovní kultury v Bosně pod 

osmanskou správou své poznatky uplatňuje na poli beletrie. Bosnu 

představuje jako zemi na hranici. Hraniční za prvé ve smyslu  kulturním 

– z hlediska národností (střetávají se zde lidé ze Srbska, Řecka, Benátek, 

Albánie,  Bosny )8 , arabských zemí atd.) a z hlediska náboženství (mísí se 

pravoslavní, katolíci, františkáni, muslimové, židé atd.) a za druhé ve 

smyslu územním - Bosna je branou na východ (do světa orientu). 

Pomyslný most pak jakoby zpřetrhává kontakt mezi dvěma hraničními a 

naprosto odlišnými světy. )9  

     Dále můžeme v citovaných odstavcích začít pozorovat postavy a 

jejich vlastnosti na základě vyznání nebo příslušnosti k národu. 

Vzhledem k tomu, že předmětem našeho zkoumání je mimo jiné obraz 

Bosňáka, zaměříme se tedy na něj. Jak už bylo řečeno v úvodu, pojmem 

„Bosňák“ rozumíme muslimského obyvatele Bosny, který je 

v Andrićových románech označován většinou pojmem „Turek“. Naopak 

Turci z vlastního Turecka byli označováni jako „Osmanlijové“. Zde je 

nám tedy Bosňák představen jako zahálčivý a marnotratný.  Rovněž 

negativně je popisován hodža z Bihaće, „vypasený beg z Posáviny“ a 

úředník Dizdar-aga „smějící se svými bezzubými ústy“. )10  K předchozím 

Bosňákům nám tedy přibývají další dva “vypasený” a “bezzubý”. Tento 

popis sice opisuje fyzický vzhled, nicméně do naší mozaiky „Andrićova 

Bosňáka“ jistě patřit bude. 

     Druhý příběh s názvem „Djerzelez na cestách“ se nese v podobném 

duchu jako „Djerzelez v hanu“. Autor se zde věnuje vyprávění o 

Djerzelezových milostných tužbách (vzplanutí k cikánce Zemce) a 

pomalu ho odepisuje tím, že mu připisuje přílišné pití. 

 

     „Popíjeli rakiji; Djerzelezovi se zpočátku zdálo, že je nakyslá. Ale 

všichni mu podstrkovali slané zákusky, a den byl teplý a přívětivý; dal se 
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tedy do pití. A kdykoli dopil až do dna, spatřil nad hlavou koruny 

temných borovic, jak se kymácejí na jarním nebi.“ )11 O pár odstavců 

později: „Poslední dny téměř nejedl, takže ho pití rychle zmohlo.“ )12    

 

      Andrić Aliju Djerzeleze tedy stále degraduje, nechává ho svému 

okolí pro smích. V rakiji, jak chápeme, utápí své smutky a naprosté 

nepochopení své osoby okolím.  

     Dále si opět všimněme postavy Aliji Djerzeleza, který opět není líčen 

v úplně pozitivním světle vůči osobě křesťanského. Djerzelez potkává 

mnicha a svěřuje se mu se svým trápením. 

 

     „Jsi zdejší otče?“ „Nejsem, begu, zůstal jsem tu přes noc,“ řekl 

mnich měkce a nijak mu nebylo milé, že se v tak pozdní dobu potkal 

s takovýmhle Turkem.“ )13  

 

     Třetí a poslední příběh má název „Djerzelez v Sarajevu“, zde se 

Andrić dostává k tématu ženy – ženy jako bytosti předurčené pro 

tragický osud, ženy, která je podle mentality staré osmanské Bosny 

pouze nástroj pro výrobu dalších populací, ženy, která je možným 

převtělením ďábla... Hlavní hrdina opět milostně vzplane. Zamiluje se do 

Katinky „nešťastné pro svou krásu, o níž se po celé Bosně zpívaly dvě 

písničky. Kvůli dívčině kráse byl celý dům v obležení. Nesměla se z něho 

ani hnout. O svátcích ji vyváděli do Latinské čtvrti už na ranní 

pobožnost, zahalenou do závoje jako Turkyni, aby ji nikdo 

nepoznal...Často proplakala celý den, nevědouc, co si počít se svým 

životem i s tou svou prokletou krásou. Proklínala samu sebe, hryzla se a 

trápila, marně se ve své dívčí nevinnosti pokoušejíc dopátrat, co je na ní 

vlastně „nestoudného“ a „tureckého“, že to všechny mužské dokáže tak 

pobláznit, že to neustále přitahuje k jejich domu vojáky a Turky; proč se 
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musí ukrývat a stydět a proč musí její rodiče žít v ustavičném strachu. A 

den ode dne byla krásnější.“ )14   

     Tady se poprvé setkáváme s údělem ženy, krásné ženy, v osmanské 

Bosně. Tento odstavec, jako by mluvil za všechny důležité ženy 

v Andrićových dílech a opisoval jejich tragický osud v osmanské Bosně. 

Determinace prostředím je zcela svazuje, neumožňuje jim projevit se a 

autor je nechává vnitřně se prát s konzervativním prostředím, do kterého 

jsou jako literární postavy zasazeny.  

     Závěrem této kapitoly ještě věnujeme pozornost tomu, jak je 

v příbězích o Djerzelezovi líčena Bosna, jako islámská země se všemi 

islámskými náležitostmi jako jsou mulimské zvyky, obyčeje a svátky.     

      

     „Byl ramazán. Ve dne byl všude klid, ale v noci se město otřásalo 

hudbou, radovánkami a milostným laškováním v stinných zákoutích. 

Krámy plné ovoce, krčmy přeplněné lidmi byly otevřeny po celou noc. 

Z tureckých kuchyní se šířil ostrý a dusivý puch praženého cukru a 

másla. Městem se táhly proudy žen a v jejich čele kráčel muž s velkou 

svítilnou.“ )15  

 

Ćorkan a tanečnice („Ćorkan a Švabica”) 

 

Tato povídka vznikla záhy po vyprávění o Djerzelezovi. V obsáhlejší a 

rozpracovanější podobě ji můžeme rovněž najít jako samostatnou 

epizodu v románu Most na Drině.  

     Děj povídky je zasazen do „městečka“ )16 , do kterého přijel cirkus a 

s oním cirkusem i tanečnice „v krátké sukénce ze žlutého hedvábí“ )17 , 

která obrátí celému městečku život naruby. V této povídce Andrić 

popisuje atmosféru malého bosenského města „kdesi“ v osmanské říši, 
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jehož život se rázem změní vlivem vstoupení nového prvku – cirkusu (a 

s ním i tanečnice).  

     V městečku se zvedne vlna vzrušení, místní muži jsou doslova posedlí 

mladou tanečnicí.  

 

     „Laciná tanečnice z malého cirkusu vyrostla v městečku do osudné a 

tajuplné velikosti. Rozbouřila město, naplnila stavení šepotem a pláčem, 

a mužská srdce velkými touhami a sny. Ve vědomí žen a dospělých dívek 

žila ustavičně (i ve snech) jako beztvaré, slizké a nevyzpytatelné zlo... Ale 

na chlapy přišlo hromadné šílenství a běsnění, vyskytující se čas od času 

v zapadlém a zapšklém prostředí.“ )18     

 

     Andrić zde navozuje atmosféru zapadlého maloměsta v osmanské 

Bosně, kde se strhne poprask kvůli něčemu novému. Stejně tak popisuje 

Bosnu pod osmanskou nadvládou i v mnoha dalších dílech – jako zemi 

konzervativní, s lidmi, kteří se brání všemu novému anebo si na to nové 

neradi a stěží zvykají.  

 

     „Švestek se ten podzim urodilo jako nikdy. Prodávalo se a prodávalo, 

a přesto byly všechny kádě vrchovaté, přetékaly a do daleka šířily vůni 

kvasícího lihu. Ten podzim se objevila také písnička: Oj dukáty, dukáty 

mé, moje ryzí zlato. A o Nanebevzetí se vypravilo do Čajniče na pouť 

k Matce boží tolik žen jako žádný rok předtím. I Turkyně jim podstrkovaly 

nějaký ten krejcar na olej nebo svíčky, jestli by to třeba nepomohlo, aby 

se městečko zbavilo kouzla a pohromy.“ )19  

 

     Ústřední postavou celého příběhu je Ćorkan “syn cikánky a nějakého 

vojáka z Anatolie, nešťastný panchart, sloužil jako nosič a posluha a tak 

trochu obecní blázen celého městečka.” )20   
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     Hlavní hrdina této povídky je opět muž, toužící po ženě, kterou 

nemuže získat a svou zamilovaností je okolí pro smích. Tentokrát to však 

není Djerzelez, který do města přijel jako hrdina, ale místní cikán, který 

je jakoby předurčen pro svou tragickou roli. Nemáme zde tedy hlavního 

hrdinu Bosňáka, nicméně na chování obyvatel městečka, můžeme krásně 

pozorovat “městskou hierarchii” a líčení osmanského města jako 

tradičního a velmi konzervativního místa. 

 

 

 V době táboření („Za logorovanja“) 

 

     Další Andrićova povídka o Bosně pod tureckou nadvládou vypráví o 

vojsku, které se vydává do boje proti srbským vzbouřencům pod vedením 

Karadjordje. Vojáci ze všech koutů se shromažďují v jednom malém 

pohraničním městě (pravděpodobně Višegradu).  

     Na scéně se objevují – místní kádí (muslimský soudce), vyhlášený 

lakomec, jeho bezzubá žena a vojenský poručík, který ve svém 

„podivném“ vojsku přivedl i Mulu Jusufa, perverzního podivína 

s nekrofilními choutkami.  

     Jedna z nejnegativnějších postav Andrićových děl a vůbec 

nejnegativnějších povídek týkající obyvatel tehdejší Bosny. Od prvního 

slova působí povídka temně, ponuře, místy až hororově. Bosňáky 

představuje téměř jako nelidská monstra a Bosnu jako zemi, ve které se 

pro samý teror nedá ani žít.  

     V závěru povídky se dozvídáme, jakým způsobem Mula Jusuf zabíjí 

dívku, kterou měl původně vyléčit: „A zase jej polije krev, tentokrát na 

druhém rameni, a potom vytryskne proudem z krku. Dívka se svíjí a 

zaplní kout místnosti, a mula přiběhne a celý se s ní začne potírat.“ )21   
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Láska v městečku („Ljubav u kasabi“) 

 

     Je povídka o židovské dívce, která se zamiluje a zabije, jelikož jejího 

vyvoleného nepřijmou do rodiny. V tomto příběhu se nám objevuje 

židovská tematika, která po muslimech a křesťanech dotváří mozaiku a 

rozmanitost města osmanské Bosny. 

     V úplném začátku povídky nás autor seznamuje s městečkem, ve 

kterém se děj příběhu odehrává.  

 

     „Městečko leží v kotlině. Rzavské kopce, Olujacké skály a Liještanská 

kosa je uzavírají vysokým, téměř pravidelným kruhem, jehož průměr není 

větší než takové půl hodiny pěší chůze. Při písčitém a vodnatém ústí, mezi 

dvěma horskými řekami s nestálým tokem, které hrozí a plení záplavami 

vždycky dvakrát do roka, leží tak sevřené věncem kopců, že se jeho 

poslední domky opírají o jejich výběžky, v létě postihované suchem a 

v zimě lavinami, na jaře nečekanými mrazy.“ )22   

 

     Popisem městečka a s ním spojeným popisem Bosny nás Andrić uvádí 

do místa, kde není snadné žít, ba dokonce to je mnohdy i nesnesitelné.  

     Na druhou stranu, v případech nouze mají místní většinou tu vlastnost, 

že se semknou. Obecně je město líčeno, jako smutné místo, ve kterém 

jakoby se zastavil čas. Východiskem v dané situaci bývají často právě 

různé formy náboženství. Obyvatelům povětšinou slouží jako útěcha 

v těžké době, kdy jsou předurčeni žít v neklidné době s předurčeným 

osudem.  

 

     „Veselost tam neznají. Zaražená životní radost se projevuje jako 

násilnická vášeň a výtržnost, jednotlivá nebo společná. To, co v nich 
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těžký život a nemilosrdný boj ponechají ještě z člověka, uspokojují 

náboženskými obřady nebo ustálenými a prostými formami rodinné 

soudržnosti a obchodnické cti. V mimořádných případech projevují 

nečekanou solidárnost, odvahu, vděčnost a velikost. Tak se rodí, vdávají, 

žení, vydělávají, žijí dlouho, těžce, hluše.“ )23   

 

     Město je opět náboženskou mozaikou, a tak všichni obyvatelé žijí 

pospolu, každý se svým vyznáním pod křídly osmanské říše, která tento 

systém zastřešuje a podporuje.   

 

     „Židé se rozlezli jako mravenci. Za chvíli přišla ohledací komise. 

Pochovali ji hned v podvečer na konci židovského hřbitova, až u samé 

silnice. Všechno to provedli spěšně a mlčky. Léto bylo teprve v půli a 

sucha už začala. Bylo vidět procesí Turků, jak táhnou s hodžou podél 

Driny na modlení, jestli by snad přece jen nezačalo pršet. Do kopce 

stoupá zase pravoslavný pop a za ním stařenky a sedláci zalití potem, 

jdou na hřbitov a konají tam své modlitby.“ )24   

 

     Jak člověka formuje prostředí onoho bosenského městečka se 

dozvídáme o něco později: 

 

„Uzavřený obzor, hubená půda, drsné podnebí, častá plenění a války 

dodávaly už dětem z městečka zvláštní vzhled, bojovný a maniakální. 

Když mladík dospěl, oženil se a zplodil děti, a když mu bylo pětadvacet 

let, byl už vyzbrojený pro život v městečku a hotový jako typ: 

podmračený, přihrbený, šlachovitý, s pronikavým mžouravým pohledem, 

pořád zaměstnaný, většinou mlčenlivý a ustaraný. Předčasně zestárlý žil 

pak ještě takových padesát let, i víc, ale už se skoro neměnil. Jenom 

zešedivěl a víc se shrbil.“ )25   
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     O uzavřenosti a konzervativnosti obyvatel městečka, optimálně 

vypovídá i dopis chorvatského lesmistra, milence Rifky, hlavní hrdinky, 

adresovaný jeho příteli, ve kterém výstižně popisuje, jak na něj místní 

lidé působí a co si o nich myslí: Chorvat píše dopis: 

     „Žiju tu mezi divochy, špinavými a nevzdělanými. Tihle lidé nejenže 

nejsou civilizovaní, nýbrž se podle mého soudu nebudou moci nikdy 

zcivilizovat, protože té špetky ducha a rozumu, kterou mají, užívají právě 

k tomu, aby se vzepřeli každému pokusu o civilizaci. A ti, o nichž se mi 

zdá, že v sobě někde nosí záblesk nějakého toho ducha, ti jsou tak 

uzavření, že by z nich člověk jenom snad ocelí dokázal tu jiskru vykřesat. 

Nám se rozhodně neodhalují.“ )26   

 

     Hlavní hrdinka Rifka, doplácí na konzervativní prostředí, ve kterém 

vyrůstá a jako ostatní ženské hrdinky Andrićových děl končí tragicky.   

     Na závěr se ještě vrátíme k tomu, co pro městečko znamenal most, jak 

ovlivňoval život místních obyvatel – most jako symbol mezi Východem 

a Západem, křesťanstvím a islámem. 

 

     „První je veliký římský most s jedenácti nádherně klenutými oblouky. 

V tomhle divokém kraji mezi hubeným dobytkem a tupými lidmi působí 

jako zabloudilý, osamocený posel jakéhosi dalekého, světlého světa. 

Hodněkrát v předvečer, když se nedá vyjít na ulici pro samý prach a 

hnůj, kdy je mi jasné, co jsem všechno ztratil a co mě teď obklopuje, 

dávám odpočinout svým očím na těch ohromných obloucích a nádherně 

tesaných pilířích... Nebýt velikého kamenného mostu, který je 

nejdůležitějším bodem na cestě na Východ, nikdy by na takovém místě a 

v takových podmínkách nevzniklo město. Proto v tom městečku, jehož 

vznik určila nouze a touha po zbohatnutí, a nikoli výhodné podmínky a 

přirozený vývoj, neměl nikdo lehký život. Co existuje, nebylo v něm nikdy 
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klidného vlastnictví, bezpečného místa, ani celého veselého roku. Bohatlo 

se tu, to ano, ale bohatství se nikdy neukazovalo, ani se ho v klidu 

neužívalo – muselo se, jednou získané, ukrývat a denně znovu dobývat; 

sloužilo spíše jako záruka pro neklidná a nuzná léta, která mohou 

vždycky nastat.“ )27   

 

Mustafa Maďar („Mustafa Madžar“) 

     Jedna z nejznámějších a nejúspěšnějších Andrićových povídek 

z Bosny pod osmanskou nadvládou. Narozdíl od povídky o Aliji 

Djezelezovi, kde je hlavní hrdina karikaturou skutečného epického 

hrdiny, je hlavní postava tohoto příběhu Mustafa Maďar líčen velmi 

realisticky, až naturalisticky. 

     Mustafa je potomkem jedné maďarské rodiny, která kdysi přijala 

islám. Několik let chodil do muslimské školy a poté se vrátil do rodného 

Doboje, kde žil jako podivín a samotář. Časem se o dozvídáme o jeho 

slabostech a podobně jako v povídce “V době táboření” se setkáváme s 

Mulou Jusufem, hlavní postava této povídky Mustafa Maďar je rovněž 

líčen jako perverzní člověk s kladným vztahem ke krvi, boji a zabíjení.      

     Celá povídka je vyprávěna opět třetí osobou – vševědoucím 

vypravěčem a také se setkáváme s několika vnitřními monology. Asi 

nejdůležitější částí povídky je místo, kde se Mustafa setkává společně 

s dalšími Bosňáky a  jeden stařec říká: „Opravdu, zaplaví nás rája. Naši 

umírají a pokřtěná havět se množí, že to nemá konce.“ Na to Mustafa 

reaguje: „Ať už pokřtěné nebo nepokřtěné, svět je plný havěti.“ )28   
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Most přes Žepu („Most na Žepi“) 

 

     V této své povídce vypráví Andrić o velkovezírovi jménem Jusuf, 

který se rozhodne postavit ve svém rodném městě most. Když se 

v důsledku intrik dostane do vězení, rozpomene se na Bosnu a na svou 

rodnou vesnici Žepu, odkud byl v rámci „devširme“ odveden, když mu 

bylo devět let. Ve vězení si uvědomí, že život je pomíjívý a že by bylo 

dobré zanechat za sebou něco trvalého, z čeho by měli lidé v jeho rodné 

vesnici užitek a díky čemu by se na něj vzpomínalo v dobrém. Rozhodl 

se promluvit s tamními lidmi a ti mu oznámili, že: „tam žijí čtyři rodiny 

Šetkićů a že jsou z nejzámožnějších ve vsi, ale že vesnice a celý kraj 

zchudl, že mají sešlou a ohořelou džámii a vyschlou kašnu; nejhorší však 

je, že nemají most přes Žepu. Vesnice leží na svahu u samého ústí Žepy 

do Driny a jediná cesta do Višegradu vede přes Žepu, asi padesát kroků 

nad soutokem. Ať udělají jakýkoliv most z klád, voda ho odnese. Protože 

se buď rozvodní Žepa, náhle a znenadání jako všechny horské potoky, a 

podemele a odplaví klády, nebo zase stoupne Drina a zahradí a zastaví 

Žepu u jejího ústí a ta pak naroste a sebere most, jako by tam ani žádný 

nebyl. V zimě se zase na kládách nadělá náledí a mohou si tam ublížit i 

dobytek, i lidé. Kdo by jim postavil most, ten by jim prokázal největší 

dobrodiní.” )29  

     V osmanské Bosně bylo velmi časté, že za sebou vezíři zanechávali 

stavby, které připomínali jejich dobu vlády, ať už to byly mešity, 

zájezdní hostince, kašny, různé nadace spravující toto dědictví nebo to 

nejhodnotnější, co za sebou zanechali – mosty.  

     Vezír tedy povolal architekta až z Itálie, který stavbu vedl a 

zorganizoval. Aby bylo jasné a vedlo se v patrnosti, kdo byl ten vezír, 

který rozvoji města pomohl tím, že nechal postavit most, měl na něj být 

slavnostně vytesán chronogram: „přinesli mu žádost jednoho mladého, 
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ale učeného cařihradského učitele, který pocházel z Bosny, psal velmi 

uhlazené verše a kterého vezír čas od času obdarovával a podporoval. 

Slyšel prý o mostu, který vezír postavil v Bosně, a doufá, že i na tuto 

stavbu, jako na každou jinou veřejnou stavbu, dá vytesat nápis, aby se 

vědělo, kdy byla postavena a kdo ji vybudoval. Jako vždycky, nabízí i 

tentokrát  vezírovi své služby a prosí ho, aby ráčil přijmout chronogram, 

který mu zasílá a který s velikou námahou sestavil. Na přiloženém tužším 

papíře byl krasopisně napsaný chronogram s červenými a zlatými 

iniciálami :  Když dobrá vláda a ušlechtilé umění 

                    Podaly si navzájem ruce, 

                    Vznikl tento krásný most. 

                    Radost poddaných a chlouba Jusufova 

                    Na tomto i onom světě. 

Pod tím byla vezírova oválná pečeť, rozdělená na dvě nestejná pole; ve 

větším bylo napsáno: „Jusuf Ibrahim, věrný služebník boží,“ a v menším 

vezírovo heslo: „V mlčení je jistota.“ )30  

 

     V této povídce Andrić popisuje Bosnu v poněkud lepším světle, až do 

předposlední strany povídky z popisu země nevyzařuje úzkost, z lidí není 

cítit strach, vezíra předkládá jako chápavého a dobrého člověka, který 

obyvatele nezastrašuje, ale naopak jim naslouchá. A to i poté, co se sám 

dostane do vězení. 

     „Ve čtvrtém roce svého vezírování  klopýtl veliký vezír Jusuf a upadl 

jako oběť jakési nebezpečné intriky znenadání v nemilost. Zápas trval 

celou zimu a celé jaro. (Bylo jakési zlé a studené jaro, které pořád 

nedovolovalo létu, aby konečně prorazilo.) S měsícem májem se však 

vrátil Jusuf z vyhnanství jako vítěz.” )31  
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     Prvky jako odvody mladých chlapců tzv. devširme nebo intriky ve 

státní správě jako bylo sesazení a znovunastolení vezíra byly v osmanské 

době běžné a nemůžeme je pak chápat negativně, ale pouze jako odraz 

doby. 

     Ovšem zlom nastává v závěru povídky, kdy se u samotného vezíra 

začne projevovat úzkost z života a zároveň strach ze smrti. Po všem, co 

prožil, přemýšlí o náhlé smrti stavitele mostu, přemýšlí o Bosně, která se 

mu zdá ponurá. Podobně jako v románu Most na Drině, jehož hlavní 

hrdina Mehmed-paša Sokolović prožívá téměř totožný osud jako vezír 

Jusuf Ibrahim v sobě nosí úzkost z dětství, ze dne, kdy ho osmanští 

vojáci odvezli a vycvičili z něj janičáře. Od té doby v sobě nosí bolest a 

strach, který se projevuje právě na konci příběhu. 

 

      „Myslel na dalekou kopcovitou a temnou bosenskou zemi (vždycky 

bylo v jeho vzpomínce na Bosnu cosi temného), kterou i samo světlo 

islámu dokázalo osvítit jen částečně a kde je život bez jakékoliv vyšší 

uhlazenosti a ušlechtilosti, chudobný, drsný a trpký. A kolik je přitom 

takových končin na božím světě? Kolik divokých řek bez mostů a brodů? 

Kolik míst bez pitné vody a džámií bez výzdoby a bez krásy?... Vezír 

sklonil pohled na učitelův věršovaný nápis, zvolna pozvedl ruku a 

dvakrát ho calý přešktl. Zarazil se jenom na okamžik a hned nato přeškrtl 

i první část pečeti se svým jménem. Zůstalo jenom heslo: „V mlčení je 

jistota.“ Zase se na něj chvíli strnule díval a pak znovu pozvadl ruku a 

smazal i to. Tak tedy zůstal most bez jména a označení.“ )32  
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Mara milostnice („Mara milosnica“) 

 

     Hlavní hrdinka Mara je prezentována jako nešťastná dívka, kterou si 

v pekařství vyhlédne jeden turecký paša. Odveze si ji k sobě a žijí spolu 

v pašově domě. Mara si zvyká na život s pašou, začíná ho mít ráda, těší 

se z jeho přítomnosti: „Mara ležela ve tmě a naslouchala každičkému 

šelestu na verandě a přála si být ještě s ním a nemuset spát; současně 

však trnula hrůzou z pomyšlení, že by mohl vejít.“ )33  Na druhou stranu ji 

lidé (převážně ženy) z města odsuzují a smír v duši pro který se vydává 

do kostela, nedostává.  

 

     „Když se objevila v kostelních dveřích, všechny hlavy se po ní otočily. 

Staré i mladé ženy v černých i strakatých šátcích si ji přeměřily od hlavy 

až k patě a pak ještě hlouběji sklonily hlavy k modlitbě. Ze všech stran ji 

zasypala nenávist a opovržení; až přímo strnula a zůstala stát uprostřed 

kostela.“ )34  a sám farář jí straší vypravěním o tom, že pokud od paši 

neodejde a neočistí svou duši, skončí v pekle. V tomto okamžiku se 

začne Mara cítit mnohem šťastnější v pašově domě. Avšak najednou 

přichází náhlý zlom. Její paša se rozhodne odejít a bere s sebou všechno 

– věci, zvířata, služebnictvo, pouze Maru nechává napospas svému 

osudu, jelikož na její místo přijde (či přišla) nějaká jiná „fatální žena“. 

Kvůli ústupu Turků z osmanských částí Bosny a tehdejší politické situaci 

jsou dochází ke spoustě změn. 

  

    „Ke konci června stíhaly zprávy o rakouské okupaci jedna druhou tak 

rychle, že se rozruch, zvlášť mezi Turky, už nedal utajit. Jednou v pátek 

před polednem se vydala deputace třiceti Turků, zástupců obchodníků, 

bohatých měšťanů a cechů k valijovi, aby si postěžovala na těžkou situaci 

a na nouzi, aby ho upozornila na křesťanské nebezpečí z Rakouska a aby 
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žádala návrat bosenských oddílů do Bosny a vystřídání Veli-paši a 

Kostan-paši, Arména... Jednalo se na ní tehdy o tom, zda je možno 

povolit křesťanům, aby si pověsili zvony a zvonili ve městech, kde žijí 

Turci. Jeden mladý osmanský Turek, valijův tajemník, tvrdil, že to je 

možné a že to neodporuje koránu. Kaukdžić zase dokazoval citáty z jakési 

ohromné tlusté knihy, že to není možné a že muslim nesmí žít ve městě, 

kde vyzvání zvon.“ )35  

 

     Takto se Mara ocitá v naprosté beznaději, sama se svým osudem a 

studem. „Tak tedy skončilo zasedání medžlisu, které znamenalo začátek 

vzpoury a rozhodlo o osudu děvčete z Logavovy ulice.“ )36  Veli-paša se 

rozhodne nechat ji v rodině bohatších křesťanů Pamukovićů, ale její osud 

už je zpečetěn. Poté co v sedmém měsíci porodí mrtvé dítě, se sama 

utrápí a umírá. 

     Povídka Mara milostnice je založená na osudovosti krásy a zla, která 

bývá v Andrićových dílech často propojena. Autor zde praktikuje vzorec, 

kdy krása produkuje zlo ve spojení s ženou jako hlavní hrdinkou příběhu.   

     V této povídce se dozvídáme i něco z pocitů bosenských muslimů, 

kteří se cítí být ohroženi odchodem osmanských vojsk a děsí se příchodu 

těch křesťanských, cítí se být podvedeni a z muslimů se opět stávají ti zlí, 

kteří za sebou zanechávají pouze spoušť a vyprahlou, vypálenou zemi. 

Tentokrát je však obětí právě Bosňák. 

      „Vy si všichni jedete pryč! Ale komupak necháváte tohle ubohé 

Sarajevo a nás tady v tom kotli? Rozbíháte se na všechny strany a 

milosrdný Bůh dá, že vám tam zase bude dobře, i vám, i všem ostatním 

Turkům, ale my se tady už těžko něčeho dobrého dočkáme. Pošpinili jsme 

se tu a zakrváceli navzájem a teď už jenom čekáme, kdo přijde, ze širého 

světa, aby nás spořádal a pokřtil... Pak ztlumil hlas a jako modlitbu 

odříkal slova Ibn Abasova proroctví o strašlivých posledních dnech, kdy 
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se bude srdce v pravověrném rozpouštět, jako se sůl rozpouští ve vodě, a 

nebude mu žádné pomoci.“ )37  

 

     V povídce Mara milostnice je zahrnuto i „Vyprávění Pamukovićovy 

snachy Nevenky“ – opět osud ženy, která jakoby byla předurčená 

k vytrpění si svého života. Nevenka je jedna z řady Andrićových 

„fatálních žen“.  

 

     „Děvenko, nedávám mu tě proto, že ti bude u nich dobře a lehko, ale 

že je tak nejspíš osudem určeno. Ten dům je těžký a zlý. Nebudeš mít 

nedostatek chleba, ale vlídného slova a pohledu. Ale vydrž to, přijde čas, 

že si je všechny dohromady otočíš kolem prstu. Hůř, než jsem se měla já 

s tvým otcem, se mít nebudeš. Muže si hleď, je poslouchej, ale nedej se 

jim. A kdybys toho měla tak dost, že bys to už vůbec nemohla vydržet, 

však víš, kde jsou naše dveře.“ )38  

  

 

Aničiny časy („Anikina vremena“) 

 

     V úvodu povídky Aničiny časy nás autor seznamuje s popem  

Vujadinem – ústřední postavou první části vyprávění. Člověkem, který 

ještě v mládí přišel o otce a později i o svou ženu, která zemřela při 

porodu svého druhého dítěte. Vujadin je představován jako hubený, 

bledý, uzavřený a málomluvný muž, který si ale držel od vesničanů 

odstup. Neunesl smrt své ženy a pomátl se. 

     Povídka je už od začátku zaměřena na úděl a osud ženy v osmansko-

bosenské společnosti. Uvedeme zde dva příklady – první je, že děvče je 

už při narození bráno jako lehce negativní prvek a druhý příklad – 

zobrazuje ženu „intrikánku“: 
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     „Žena mu hned první rok dala dítě, sice pravda jenom děvče, ale měli 

před sebou léta života, a tak byly všechny vyhlídky na to, že rod 

Porubovićů bude ještě dlouho pečovat o duše dobrunského lidu.“ 

     „Ženy, které jsou na vsi strůjkyněmi dobré nebo špatné pověsti, 

rozhlašovaly o popovi Vujadinovi, že je v jednom kuse zamračený jako 

nebe před deštěm a že se jim proto ani nechce do kostela... a také hned 

vzpomínali na Vujadinova otce, nebožtíka pana Kostu, muže dobře 

vykrmeného a veselého, ale také chytrého a výřečného, který vycházel 

dobře se svým lidem i s Turky, s chudými i bohatými, a když umřel, 

všichni ho oplakávali.“ )39  

 

     Zvláštní je, že se tentokrát setkáváme s pomateným popem, nikoli 

muslimem. Který rovněž trpí úchylkou – voyerstvím. V protikladu 

s předchozími „úchylnými a krvelačnými“ bosenskými muslimy je ale 

spíše litován než odsuzován. 

     Smrtí popa se dostáváme k tzv. „Aničiným časům“ – dobám, kdy se 

„ve městě zpotvořila jedna žena, kaurka (Bůh zatratiž všechny navěřící!), 

a tolik zezpupněla a zpychla, že se její potvorstvo proslechlo široko 

daleko od tohoto našeho města. Docházeli k ní mužové, mladší i starší, a 

mnozí jinoši tu došli újmy na ctnosti. I moc a zákon strhla pod nohy. Leč 

i na ni přišla trestající ruka i bylať zkrušena po zásluze. A lidé se 

poznovu rozpomněli na boží přikázání a všude zavládl kýžený řád.“ )40  

      

 

Smrt v Sinanově klášteře („Smrt u Sinanovoj tekiji“) 

 

     Povídka o Sinanově klášteře je celá o muslimském mnichu jménem 

Alidede, který se rozhodne, že z domovského kláštera na stará kolena 
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odejde a že opustí Istanbul a vrátí se do Bosny. Vrátil se tedy zpět do 

Sarajeva a zanedlouho také zemřel. 

     V okamžiku, kdy umíral mu hlavou probleskly dvě vzpomínky – 

vzpomínky, o které se nikdy nepodělil a které nosil v sobě a snažil se je 

v sobě všemožně potlačit. Obě to totiž byly vzpomínky na ženu. 

      Alidede, představený tekije, vzpomíná na to, jak viděl, ještě když byl 

malý chlapec, jak povodeň připlavila nahé mrtvé ženské tělo a on se 

tenkrát nikomu nesvěřil a jeho druhá vzpomínka, která mu prolétne 

hlavou byla, jak nepomohl ženě, která se snažila dostat za bránu tekije, 

když jí pronásledovali nějací muži... 

     „Žil potom v Cařihradě čtyřicet let, a nikdy nepoznal ani neklid ani 

utrpení; neznal nic jiného než práci a modlitbu. To byl ten Alidedův 

život, o němž jsme mluvili zpočátku a o kterém se všude mezi muslimy 

vyprávělo.“ )41  

     Můžeme zde také najít popis Bosny – tentokrát zde Andrić popisuje 

pravidelnou povodeň. 

 

     „Jejich dům stál za městem, osamělý mezi poli a švestkovými sady, 

tam, kde řeka Bosna vytváří mohutnou zátočinu a obtéká Zenicu. Na jaře 

a na podzim, když přijdou přívaly, Bosna se zakalí, vzedme a rozlije se až 

po dům, odnese jim plot u zahrady a připlaví nějaké cizí ploty, polámané 

bůhvíkde, naplaví klády a kořeny, nanese vysokou vrstvu bahna, větví, 

hadrů, rozbitých kádí a tesaného dřeva. Pro děti to býval celý vzdálený a 

tajuplný svět, který jim přinášel radost a v němž se po každé povodni celé 

dny přehrabovaly.“ )42  
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Vezírův slon („Priča o vezirovom slonu“) 
 
 
     Povídka Vezírův  slon vypráví o životě v bosenském městě Travniku 

v čase, kdy bylo jedním z nejdůležitějších míst osmanské říše na 

evropském území. Píše se v ní o rozmaru jednoho vezíra, který si nechal 

z daleké Afriky přivést sloní mládě.  

     Příběh je rozdělen do dvou rovin, kdy v první jsou popisovány pocity 

obyvatel, kteří sice ze začátku přijmou nový prvek ve svém městě 

s obdivem avšak brzy u nich opět propuká nedůvěra jako i odpor 

ke všemu „novému“ a s tím souvisejích změnám. Tentokrát je ale vše 

umocněno pomalým rozkladem Bosny pod osmanskou nadvládou, který 

místní v centru dění velmi dobře pociťují. 

     V úvodu povídky nás Andrić seznamuje s pojmem „orientální lež“, 

kterým opět navozuje atmosféru tajemného orientálního státu. Andrićův 

Travnik a vůbec celá Andrićova Bosna je v této povídce opět líčena 

s nádechem negativna. Život v Bosně připomíná tajemnou pohádku, kde 

není nic vyřčeno, vše se odehrává pod povrchem, někde mimo, skrytě, 

z dohledu lidí a vůbec všeho živého.    

     

      „Bosenská městečka i města jsou plná příběhů. V těch ponejvíce 

vymyšlených příbězích se pod rouškou neuvěřitelných událostí a pod 

maskou nejčastěji vybájených jmen skrývá skutečná a neuznávaná 

historie této země, živých lidí i dávno pomřelých pokolení. To jsou ty 

orientální lži, o nichž turecké rčení praví, že jsou „pravdivější nad 

veškerou pravdu“. 

     Ty příběhy žijí podivným, skrytým životem. V tom se podobají 

bosenskému pstruhovi.  

     V bosenských říčkách a potocích žije zvláštní druh pstruha, nevelký, 

na hřbetě docela černý, s dvěma třemi velkými červenými skvrnami. Je to 

neobyčejně žravá, ale také neobyčejně prohnaná a rychlá ryba, která se 
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žene jako slepá na udici v obratné ruce, ale je nedosažitelná, ba přímo 

neviditelná pro toho, kdo se ve zdejších vodách a v tomto druhu ryb 

nevyzná. Takový člověk může chodit s udicí v ruce po celý boží den po 

kamení kolem říčky a nechytí nic, ba dokonce ani nic neuvidí, jen čas od 

času černý bleskurychlý pruh, jenž protne vodu od jednoho kamene 

k druhému a podobá se spíš všemu možnému než rybě. 

     Tak nějak je to i těmi příběhy. Můžete žít nevím kolik měsíců 

v některém bosenském městečku, a žádný z nich neuslyšíte pořádně a až 

do konce, a může se vám stát, že někde náhodně přespíte a lidé vám vylíčí 

i tři čtyři takové příběhy, a to přímo některé z těch neuvěřitelných, jež 

toho nejvíc napovědí o místě i o lidech. 

     Travničané, nejmoudřejší lidé v Bosně, znají nejvíc takových příběhů, 

jenomže je zřídkakdy vyprávějí cizím lidem, tak jako boháči neradi dávají 

halíř z ruky. Ale zato každý jejich příběh vydá za tři jiné; samozřejmě 

podle jejich názoru. 

     Takový je i příběh o Filovi, vezírově slonu.” )43  

 

     Co se týče samotného vezíra, autor nás seznamuje s celou škálou 

vlastností, jakou jen mohli bývalí vezíři mít. Nezapomíná dodat, jak 

kolikrát místní pod vezírovou rukou trpěli a jaké napětí provázelo 

přijímání nového vezíra, který mohl být horší než ten minulý a mohl 

vládnout tvrdší rukou než všichni předchozí.  

 

     „Když byl odvolán dosavadní vezír Mehmed Ruždi-paša, Travničané 

si začali dělat starosti, a ne bez důvodu. Starý vezír byl veselá kopa, 

lehkomyslný, bezstarostný a v úřadě liknavý, ale zato tak hodný, že 

Travnik ani Bosna nepociťovali jeho přítomnost. 

... 
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      V dlouhé řadě vezírů, které tu zažili, vyskytli se už všelijací: moudří a 

lidští, nedbalí a lhostejní, směšní a zkažení, ale byli mezi nimi někteří tak 

obtížní a ničemní, že dokonce i vyprávění o nich zamlčuje to nejhorší a 

nejhlavnější, tak jako lidé z pověrčivého strachu neradi hovoří o 

nemocech a zlých věcech jmenovitě. Každý takový vezír byl na obtíž celé 

zemi, ale přece jen nejvíc Travniku, poněvadž všude v Bosně vládl 

prostřednictvím cizí ruky, kdežto tady pobýval osobně se svou 

nevyzpytatelnou povahou, se svým doprovodem a služebnictvem.” )44  

 

     „Nový vezír se jmenoval Seid Ali Dželaludin-paša. Pocházel 

z Drinopole a byl to muž studovaný; když však dokončil studia a měl se 

stát imámem v chudinské čtvrti Drinopole, najednou všeho nechal, odjel 

do Istanbulu a přijal zaměstnání u vojenské správy.” )45  

 

     Ještě než se dostaneme k dalšímu tématu, vrátíme se k tomu, jak 

krutost a vládu osmanských vezírů Andrić líčí.  

 

     „Na základě fermanu pozval Dželaludin do Travniku všechny 

významné bosenské begy a všechny ajany a kapitány měst k důležitému 

jednání. Třináct z nich pozvání nevyhovělo; jedni proto, že byli moudří a 

tušili něco zlého, druzí z tradiční rodinné pýchy, která tentokrát platila 

tolik co moudrost. Z těch sedmadvaceti bylo sedmnáct popraveno přímo 

na místě, na nádvoří konaku, a deset jich druhý den na jednom řetěze a 

každého s železným kruhem kolem krku poslali do Istanbulu.” )46  

 

     Ve své disertační práci se Andrić věnoval také studiu islámských 

tradic a zvyků. Toto se snaží zapracovat samozřejmě i do svých povídek, 

ve kterých popisem Bosny, místních obyvatel, mezilidských vztahů a 
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náboženských zvyků pokouší navodit ve čtenáři pocit osmanské doby a 

islámského státu. 

 

     „Když se před polednem začali z minaretů travnických mešit ozývat 

muezzini, lidé brzy pochopili, že se nejedná o obvyklou polední modlitbu, 

ale o dženazu, modlitbu za mrtvého. A podle délky modlitby a horlivosti 

muezzinů bylo možno uhodnout, že jde o nějakého mocného a bohatého 

nebožtíka.” )47  

 

     Poslední věc, na kterou je třeba upozornit je cyklus, který prostupuje 

mnoha povídkami. Andrićův vševědoucí vypravěč projde příběhem až na 

konec, kde nám naznačí, že ať se stalo cokoli, a ať je doba jakkoli zlá, 

vše se opakuje – jak v přírodě (záplavy, úroda či neúroda, roční období...) 

tak v lidském konání (přijde nový vezír, nový lichvář, nový příběh...). 

 

     „Nastalo první jaro bez Dželaliji. Strach mění podobu a starost 

jméno. Vezíři se střídají. Život plyne. Říše dodělává. Travnik uvadá a 

čaršija v něm ještě žije jako červ v utrženém jablku. Přichází zpráva, že 

do Bosny nastupuje jako vezír Ornosbeg Zade Šerif Siri Selim-paša. 

První zvěsti, jež o něm přišly, říkají, že je hodný a učený člověk, původem 

z Bosny. Ale někteří znepokojeně kroutí hlavou... 

     Tak čaršija žije v očekávání nových zpráv a jistějších informací. Lidé 

trpí, šeptají a brání se, a nemohou jinak, pak takovýmihle příběhy, 

v nichž žije jejich nejasná, ale nezničitelná touha po spravedlnosti, po 

jiném životě a lepších časech. Nad Dželaludínovým hrobem stavějí 

zedníci turbe. A kameník vytesává nápis na vezírově bašliku z měkkého 

kamene a už napsal první větu. Po Bosně se šíří a roste příběh o Aljovi a 

Filovi.” )48  
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Neklidný rok („Nemirna godina“) 

 

     „V prvé polovině měsíce března nastává v bosenských městečkách 

nějaká zvláštní roční doba, která nemá jméno ani v kalendáři, ani v řeči 

lidu. Jsou to dny, kdy slunce začíná víc hřát, kdy roztaje sníh a neprší a 

jihozápadní vítr vysuší půdu v zahradách, bahno po silnicích a ulicích, 

ale kdy ještě nikde nezačíná rašit ani lísteček, ani viditelné poupátko, 

travička či kvítek, jenom tam, kde jsou zasety ozimy, objevuje se čerstvě 

vzešlá pšenice jako tence rozlité zelenkavé světlo a sem tam kolem 

některého stromu, broskvoně nebo rané švestky, se v jitřním jase 

zachvívá červeno-zelená aureola, předtucha budoucích pupenů a 

vzdálených nejistých plodů. Vše ostatní, pole, hájky, louky, zahrady, 

průčelí a střechy domů, všechno halí nějaký poustevnický šedivě hnědý 

tón. Šedivá je i obloha, i hladina řek a močálů, dokonce i vítr unášející 

smetí a prach, který člověk cítí hrdlem, plícemi, kůží a všemi smysly, 

vypadá, jako by měl stejný odstín. 

     Všechno je vyprahlé, šedivé suché, postní. Oko marně bloudí a hledá 

nějakou jinou barvu. V zorničkách bolestný neklid a v ústech sucho, 

odpovídající všeobecné šedivé nouzi a jednotvárnosti. Člověk se snaží 

překonat to sucho, polyká vlastní slinu, ale v její chuti nachází opět 

stejnou suchou sklíčenost, jakou vidí a cítí všude kolem sebe. 

     Je to doba největší nouze a nejtěžší sklíčenosti v městečku. Došly i 

nejdůkladnější zimní zásoby, výpůjčky vyschly a v lidech se vyčerpaly 

zásoby sil, radosti a trpělivosti. Dobytek líná a z očí mu teče hnis. 

Hospodyně nevědí, co uvařit k obědu. Děti si nemají s čím hrát. Z hor do 

města sestupují venkované a bez ohledu na podmínky se dožadují trochy 

potravin „do nového“. 
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     Snad jediný tvor v městečku, kterému tahle doba vyhovuje, to je 

půjčovatel, lichvář. Jenže jeho radost není navenek viditelná, a tak 

zaniká ve všeobecné šedi.“ )49  

 

     Tématem této povídky je lichvář Jevrem, na jehož „dobrodiní“ závisí 

osud městečka i obyvatel všech vyznání převážně zjara, v období když se 

teprve čeká na zasetí. 

 

     „A městečko si zvyklo na pana Jevrema jako na skutečného pána, na 

němž neviditelně a zprostředkovaně závisí všechno a všichni, a nejen 

mezi pokřtěným lidem, ale i mnozí z muslimů, ba i sama turecká moc.“ )50   

 

     Hlavní postava této povídky – Jevrem přichází ve svých čtyřiceti 

letech o nohy a stává se tak nepohyblivým. Sedí doma a přijímá četné 

návštěvy, všechny ve svém okolí peskuje a psychicky terorizuje a jediný 

člověk v domě, na kterého nedá dopustit je jeho adoptivní dcera Gaga. 

Tu mu ovšem odvede velitel Alibeg, když si vezme za svou ženu. 

     V této povídce se autor dostává k popisu osmanské Bosny jak po 

straně vizuální (podnebí, chování lidí) tak také k některým historickým 

prvkům, které Andrić zmiňuje již ve své disertační práci („murtad-tabor; 

tanzímat“ )51 , atd.). 

     Podíváme-li se na tuto povídku naším úhlem pohledu, vidíme, že 

Bosna je zde líčena, jako chudá země, obyvatelé městečka jsou závislí na 

vyšší vůli (zde částečně zastoupena místním lichvářem). Dochází 

k úpadku země a rozkladu společnosti „Kdysi městečkem procházela 

vojska oběma směry, z Bosny dál na východ a od východu do Bosny. 

Žádné vojsko nemohlo Bosnu obejít. Ale během posledních dvaceti let 

zacházela vojska do těchto končin řidčeji.“ )52  
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Bosňák je zde jedním z „odpadlíků od víry“ a cikánka Gaga by měla být 

šťastná, poněvadž její muž „velitel je pokřtěný člověk a jen naoko 

Turek“ a „že ji potkalo nečekané štěstí, bude moci zůstat u své víry.“ )53   

 

 

Ostatní povídky 

      

     Vzhledem k tomu, že výše uvedené povídky, nezahrnují celou 

Andrićovu povídkovou tvorbu a jeho dílo je samozřejmě mnohem 

obsáhlejší, se může zdát, že zde část jeho tvorby částečně chybí. Pro naše 

zkoumání však nejsou stěžejní všechny Andrićovy povídky, ale pouze ty, 

ve kterých hraje roli, ať už hlavní nebo vedlejší, Bosna osmanské doby a 

její obyvatel „Bosňák“. Z tohoto důvodu zde nebudeme uvádět všechny 

jednotlivé Andrićovy povídky, ale jenom ty, v jejichž ohnisku je právě 

„obraz Bosny a Bosňáka osmanské doby“.  

     Z Andrićovy tvorby však zmíníme ještě několik dalších povídek, 

odehrávajících se v prostředí Bosny pod osmanskou nadvládou. Jsou to 

například: Svatba („Svadba“), Olujaci („Olujaci“), U kotle („Kod 

kazana“), V žaláři („U zindanu“), Koberec („Ćilim“), atd.  

     Výše zmíněné povídky není třeba již dále rozepisovat jelikož se nesou 

ve stejném či podobném duchu jako povídky, kterými jsme se zabývali 

podrobněji. Přesto však můžeme v závěru kapitoly zdůraznit některá 

místa z těchto povídek, která by nám ještě pomohla identifikovat 

Andrićovu Bosnu, Andrićova Bosňáka a vlastně celý obraz „osmanské 

Bosny”, který utváří autor ve své povídkové tvorbě.   
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3.1.4     Bosna v románech Iva Andriće 

 

 

Most na Drině („Na Drini ćuprija“; 1945) 

 

     Most na Drině je určitě nejznámnějším románem Iva Andriće. 

Přibližuje nám čtyři staletí města Višegradu  a sleduje vývoj a osudy jeho 

obyvatel od dob největšího rozkvětu přes všelijaké proměny v různých 

obdobích, kterými město prošlo.  

     Na počátku stojí skutečná historická postava - velkovezír Mehmed 

paša Sokolović, jako malý chlapec a zvyk oné doby tzv. devširme, známý 

jako „daň z krve“.  Malý chlapec je společně s několika svými vrstevníky 

odveden a „poturčen“ – získá speciální vzdělání a výcvik podle 

tehdejšího tureckého vzoru. Časem se vypracuje až do pozice velkovezíra 

a uvědomí si, že je třeba za sebou ve svém rodném městě zanechat něco 

trvalého, něco, co není pomíjívé jako lidský život. Rozhodne se tedy, že 

nechá ve Višegradu postavit most – místo, se kterým bude velice úzce 

spjat osud městečka a jeho obyvatel.  

     Neoficiální název románu „višegradská kronika“ plně vystihuje i 

obsah Andrićova díla – vypravování o každodenním životě v bosenském 

městě od osmanských dob až po rok 1914 a nástup rakousko-uherských 

vojsk. Mezi začátkem a koncem románu stojí čtyři sta imaginárních let, 

od začátku procesu stavění mostu až po jeho odpálení, a spousta postav a 

lidských příběhů, které známe také z Andrićových povídek. 

     „Višegradská kronika“ je rozdělena do dvaceti čtyř kapitol a většina 

z nich se odehrává ve zhruba čtyřicetiletém časovém úseku. Andrić 

románem zachycuje období, kdy Višegrad spolu s celou Bosnou přechází 

z osmanské pod rakousko-uherskou správu a snaží se zmapovat rozdíly 

mezi východní islámskou a západní křesťanskou  civilizací. Most potom 

zůstává jako neměnná spojnice a symbol právě mezi těmito civilizacemi 
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a právě na něm nebo v jeho blízkosti se odehrávají i jednotlivé lidské 

příběhy s konkrétními postavami - Mehmedpaša Sokoloviće, Radisava 

z Unište, Faty Avdagovy, Alihodži, Gregora Feduna, atd. 

     A jak tedy Andrić ve své „višegradské kronice” charakterizuje Bosnu 

a Bosňáka? Jakým způsobem zobrazuje kulturní rozdíly mezi obyvateli? 

Jakým stylem líčí osmanskou Bosnu, život na jejím území a vztahy mezi 

tamními obyvateli?  

     Nejdříve se pokusíme přiblížit a na několika následujících úryvcích 

ukázat, jak Andrić píše o Višegradu a Bosně přecházející z osmanské pod 

rakousko-uherskou správu. 

 

     „Nakonec, když už bylo jasné, že peníze nepřijdou a že není nikdo, 

kdo by se ujal vezírova odkazu, zanechali všichni, i sám nový správce 

záduší, veškeré péče o budovu a hostinec ztichl a zpustl a začal se 

rozpadat jako všechna stavení, v kterých nikdo nežije a o která se nikdo 

nestará. Kolem dokola rostla spousta plevele, bodláčí a pýří. Na střeše 

začaly hnízdit a slétat se vrány a kavky v hlučících černých hejnech. Tak 

začal předčasně a znenadání chátrat a rozpadat se opuštěný vezírův 

Kameniti han.” )1  

 

     „Uplýval čas nad mostem a nad městečkem, míjela léta a desetiletí. 

Bylo to několik desítek let uprostřed devatenáctého století, v nichž 

Turecká říše dohasínala v tiché horečce. Měřena očima současníků, 

zdála by se ta léta být poměrně klidná a šťastná, ač v nich byly důvody ke 

starostem a obavám, ač přicházela i sucha, i povodně, i nebezpečné 

nákazy, i vzrušující události všeho druhu. Ale všechno se to dálo pomalu, 

postupně, v krátkých poryvech mezi dlouhými obdobími klidu. 

     Hranice mezi dvěma pašalíky, bosenským a bělehradským, která vedla 

tudy nad samým městečkem, se začala v těch letech ostřeji rýsovat a 
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nabývat podoby a významu státní hranice. To měnilo podmínky celého 

kraje, ba i městečka, působilo na obchod, na dopravu, na všeobecnou 

náladu lidí a na vzájemné vztahy Turků a Srbů. 

     Staří Turci se mrzačili, nevěřícně mrkali očima, jako by chtěli zahnat 

nepříjemný přízrak, zlobili se, hrozili, radili se, pak po celé měsíce na tu 

záležitost zapomínali, dokud jim ji zase nepřipomenula nemilá skutečnost 

a znovu je nevzrušila...” )2  

 

     „Čas vskutku konal své dílo. Život plynul zdánlivě beze změny. Uběhlo 

víc než třicet let od té rozmluvy v bráně. Ale kolíky, které sultánův 

pověřenec a rujanský serdar zasadili na hranicích, zapustily kořeny, 

ujaly se a vydaly pomalu zrající, ale pro Turky hořké plody: Turci museli 

opustit i poslední města v Srbsku. Jednoho letního dne zaplavil 

višegradský most smutný průvod uprchlíků z Užice. 

     Byly právě teplé dny s dlouhými příjemnými podvečery v bráně, kdy 

Turci z čaršije naplňují obě terasy nad řekou. Celý den se nechávají 

chladit a v podvečer si je kupují a jedí lidé odpočívající na lavici. 

Obyčejně se dva vsadí o to, zda je meloun uvnitř červený nebo bílý. Pak 

ho rozříznou a ten, kdo prohrál, zaplatí a všichni dohromady pak jedí, 

povídají si a hlasitě žertují.” )3  

 

     „Nastával čtvrtý rok okupace. Zdálo se, jako by se všechno značně 

uklidnilo a zaběhlo. I když se nevracelo nenávratné „sladké ticho“ 

tureckých časů, alespoň se začínal ustalovat pořádek v novém pojetí. Ale 

tu se znovu v zemi rozvířila hladina, do městečka přišlo znenadání nové 

vojsko a zase se objevily stráže v bráně. Došlo k tomu následujícím 

způsobem:  

Nová vláda začala toho roku v Bosně a Hercegovině provádět odvody. 

Vyvolalo to v lidu velký poplach, zvlášť mezi Turky. Ti se už před 
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padesáti lety, kdy sultán poprvé zavedl řadové vojsko, oděné, vycvičené a 

vystrojené po evropsku, postavili na odpor a vedli dokonce malé, ale 

krvavé války, protože odmítali vzít na sebe šat nevěřících a řemení, které 

se na prsou křížilo a vytvářelo tak nenáviděný symbol kříže. A teď museli 

už zase oblékat týž mrzký „těsný oděv“, a navíc ve službách cizího císaře 

a jinověrce.” )4  

 

     „Nový způsob života nebyl o nic méně podmíněný a závislý než starý 

za Turků, byl jen lehčí a lidštější a závislosti a podmínky byly teď 

vzdálenější a umně stanovené, aby je jednotlivec bezprostředně 

nepociťoval. Proto se každému zdálo, jako by se kolem něho rozšířil 

prostor a vyčistil vzduch a jako by život byl rozmanitější a bohatší. 

     Nový stát se svým osvědčeným správním aparátem dokázal 

bezbolestným způsobem, bez násilností a otřesů z lidu vylákat daně a 

dávky, o které ho turecké úřady odíraly iracionálními hrubými metodami 

nebo prostým loupením; a přitom dokázal vylákat právě tolik, ba i víc, 

jen ještě rychleji a jistěji.” )5  

 

     „Na Uvci, kde vede hranice mezi Rakouskem-Uherskem a Tureckem 

podél říčky Uvce a kde dřevěný most odděluje rakouskou četnickou 

stanici od turecké strážnice, přešel turecký důstojník spolu s malou 

posádkou na rakouskou stranu. Tam teatrálně zlomil šavli o zábradlí na 

mostě a vzdal se rakouským četníkům. V tom okamžiku už z kopce 

sestupovala šedivá srbská pěchota. Vystřídala nemoderní turecké vojsko 

podél celé hranice mezi Bosnou a Sandžakem. Zmizelo trojmezí mezi 

Rakouskem, Tureckem a Srbskem. Turecká hranice, která byla ještě 

včera asi patnáct kilometrů od městečka, se najednou posunula o víc než 

tisíc kilometrů, až někam za Drinopol.” )6  
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     „Nejeden z těch starců už překročil sedmdesátku. Za jejich dětství 

sahala turecká moc od Liky a Kordunu až k Cařihradu a od Cařihradu 

až k neurčitým poštním hranicím daleké a nepropustné Arábie. (A 

„turecká moc“ je veliké, nedílné a nezničitelné společenství 

Mohamedových věřících, celá ta část zeměkoule, „kde se ezan 

vyvolává“.) Dobře si to pamatují, ale pamatují i to, jak se potom během 

jejich života turecká moc stahovala ze Srbska do Bosny, pak z Bosny do 

Sandžaku. A teď se dožili i toho, že ta moc jako nějaký fantastický mořský 

odliv najednou splaskla a stáhla se kamsi do nedohledna a oni zůstali zde 

jako vodní rostliny na souši, oklamaní a ohrožení, ponechaní sami sobě a 

svému neblahému osudu.” )7  

 

     „Obyvatelé městečka, jejichž domy stojí v jeho středu, v blízkosti 

mostu a silnice, se přestěhovali s rodinami na Mejdan nebo do jiných 

chráněných a vzdálenějších čtvrtí k příbuzným nebo známým, aby se 

schovali před bombardováním. Ten útěk s dětmi a nejnutnějšími věcmi 

připomíná těžké noci, kdy městečko postihla „velká voda“. Tentokrát 

však nejsou lidé různých vyznání pomícháni ani spojeni pocitem 

solidarity a společného neštěstí a nesedí spolu a nehledají v rozmluvě 

pomoc a úlevu jako kdysi. Turci jsou po tureckých domech a Srbové, jako 

nakažení, po srbských.” )8  

      
     Výše uvedené ukázky můžeme shrnout do několika bodů. Rozpadající 

se han; pomalé „orientální“ plynutí času; novinky jako odvody do 

armády „jinověrců“ či nový lepší systém vybírání daní („lehčí a 

lidštější“) naproti zastaralému tureckému; místní muslimové (většinou 

Bosňáci) se cítí být oklamaní a ohrožení, obklopuje je nejistota a 

bezmoc; závěrečné připodobnění k povodni navozuje pocit cykličnosti, 

která k Bosně podle autora neodmyslitelně patří. Rakousko-uherská 

správa je tedy v mnoha ohledech přínosem pro Bosnu a Bosňáky, oni si 
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to však nějakým způsobem neuvědomují a odmítají vše nové. V 

Andrićově líčení jakoby Bosna nabírala nový dech a čekalo ji lepší a 

klidnější časy, oproti těm starým osmanským, které se táhnou a jsou 

provázeny krutostí a zvláštní temnou a tajemnou „orientální“ náladou.  

 

     Dále se budeme zabývat tématem „Bosňáka“ a jeho identifikací 

v Andrićově „višegradské kronice“, otázkami jakým způsobem je vnímán 

a jak ho reflektuje okolí. 

 

     „Muslimské ženy si musejí zahalovat tvář, i když vycházejí na dvůr, 

protože k nim odevšad může proniknout pohled bezpočtu dělníků, cizích i 

domácích; a Turci z městečka přísně dodržují předpisy islámu, tím spíše, 

že jsou všichni Turky teprve odnedávna a není téměř nikdo, kdo by 

nepamatoval buď otce, nebo děda jako křesťana nebo novopečeného 

poturčence.” )9  

 
     „V záři nízkého rudého slunce se pod ní za časného jitra shromáždili 

vojáci a několik ozbrojených občanů, Turků, kteří v noci hlídkovali kolem 

městečka a tak pomáhali vojákům. 

     Do městečka přišlo ze Srbska několik tureckých rodin, kterým 

povstalci vypálili, a ty šíří nenávist a žádají odvetu. Všude byly 

rozestaveny stráže a zesílen dohled, místní Turci jsou ustaraní, plní záště 

a zlé vůle, a tak se na všechno pohlíží podezíravě a nepřátelsky.” )10  

 

     „Po strmé silnici s Lijesky přes Okolište začaly sestupovat do 

městečka zbytky poražených tureckých oddílů. Byli v nich pomícháni 

dohromady vojáci řadového vojska, kteří se proti sultánovu rozkazu 

připojili na vlastní pěst k odporu, i domácí povstalci...Opálení, zaprášení 

a otrhaní, odpovídali jízlivě na otázky mírumilovných višegradských 
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Turků a chystali se kopat zákopy a bránit přechod přes most na 

Drině.” )11  

 

     „Nedali se pokřtít ani moji předkové, nedám se ani já. Já se, efendi, 

nehodlám ani křižovat s Rakušáky, ani táhnout do boje s blázny,“ 

odpovídal klidně hodža.  

      Všichni vážení višegradští Turci byli téhož mínění jako Alihodža, ale 

všichni nepovažovali za vhodné to říkat, zvlášť ne tak přímo a bez obalu. 

„Bratři , tenhle most je vezírův odkaz. Je psáno, že přes něj nesmí přejít 

nevěrecká mocnost...Turci, bratři, nerozcházejte se, pojďte se mnou 

všichni na most!“ 

     Tak křičel Karamanlija před shromážděnými lidmi. Strnulý v dlouhém 

černém odřeném kabátci, rozpřahoval ruce a ukazoval, jak bude vyvolený 

stát na mostě; vypadal jako vysoký černý štíhlý kříž s turbanem na 

vrcholu.” )12  

 

     „vezír Tahirpaša Stambolija – Byl to poturčenec, ale neupřímný a 

licoměrný, v duchu zůstal křesťanem stejně jako dřív. Lidé říkali, že u 

sebe měl zvonek, a když chtěl přivolat někoho ze svých sluhů, zvonil tím 

zvonkem jako pravoslavný pop, dokud se sluha neozval.” )13  

 

     „Kroužku vážených, zvídavých a nevzdělaných Turků z čaršije právě 

vysvětloval, kdo a co jsou to anarchisté.” )14  

 

     „V muslimských domech je o něco živěji a volněji. Je tam množství 

starých válečnických pudů, ale probuzených v nepravou chvíli...” )15  

 

     „Je to teď takové, můj Alihodžo, že člověk neví kudy kam. Sám Bůh ví, 

že jsme můj nebožtík otec a já udělali všechno pro to, abychom zůstali 
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v pravé víře jako praví Turci... Můj děd zanechal své kosti v Užici, 

dneska věru už není ani stopy po jeho hrobu. Otce jsem pochoval v Nové 

Varoši a dodnes nevím, jestli jeho hrob pošlapal křesťanský dobytek. 

Myslel jsem si, že alespoň já umřu tady, kde ještě muezzin svolává 

k modlitbě, ale tak se mi zdá, že je souzeno, abychom vymřeli a aby po 

nikom z nás ani hrob nezůstal.” )16  

 

     „Tito lidé, narození a vyrostlí v zapadlém kraji Turecké říše, a to 

skomírající Turecké říše 19.století, neměli, přirozeně, příležitost poznat 

skutečné a dobře organizované vojsko veliké mocnosti.” )17  

 

 
     Jak je tedy v „Mostu na Drině“ líčen Bosňák? V první řadě je to 

poturčenec, který byl jistě ještě nedávno křesťanem a jelikož je 

muslimem čerstvým, dodržuje pevně zásady islámu, dále jsou podezíraví 

a nepřátelští díky nedůvěře vůči okolí (křesťanskému). Dokonce se 

objevují i spory mezi nimi – jedni si neuvědomují vážnost situace a tak se 

dostávají do rozporu s druhými, kteří se nesou vlnou ústupu osmanské 

říše. Když už všechno nasvědčuje konci osmanské vlády na bosenském 

území, Bosňák je představován zase jako směšný symbol – nechápavý, 

nepřizpůsobivý. Jakoby Djerzelezův duch a jeho boj s větrnými mlýny 

prostupoval i do románu. Symbol jako černý štíhlý kříž s turbanem 

představuje ústup islámu a možná i zesměšnění Bosňáka jako muslima. 

    Mnoho Bosňáků se stalo muslimy pouze pro to, aby získali lepší 

postavení. Také nám jsou nám představování jako vážení a přesto 

nevzdělaní s chutí válčit. V závěru románu Andrićův Bosňák vyjadřuje 

lítost nad osmanským ústupem z Bosny a ostatních evropských držav, 

nevidí východisko a zůstává apatický, s nechutí něco měnit a smířený se 

smutným osudem.    
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     Jakým způsobem do osmansko-bosenské mozaiky zapadá most? A 

muslimské zvyky?  

 

     „Na této terase se usadil prodavač kávy se svými džezvami, fildžany, 

stále rozžhavenou mangalou a chlapcem, který roznáší kávu hostům 

naproti na lavici.“
)18
 

 

     „Vezír – to je cosi skvělého, mohutného, hrozivého a nejasného 

v podvědomí chlapců.“
)19
 

 

     „Uplynulo šest let od posledního sbírání dětí k poturčení, proto byl 

tentokrát výběr snadný a bohatý; bez potíží našli potřebný počet 

zdravých, bystrých a pohledných chlapců od deseti do patnácti let, 

ačkoliv mnozí rodiče schovávali své děti do lesa, učili je předstírat 

slabomyslnost nebo kulhavost, oblékali je do cárů a nechávali ve špíně, 

jen aby unikly agově výběru. Někteří i skutečně mrzačili vlastní děti tím, 

že jim usekávali po jednom prstu na ruce.  

...dětí, které odvádějí navždy, aby je v cizím světě obřezali, poturčili, aby 

děti zapomněly na svou víru, kraj a původ a strávily život v janičářských 

oddílech nebo v nějaké jiné vyšší sultánově službě.“
)20
 

 

     „Časem se z něho stal mladý a udatný hodnostář na sultánově dvoře, 

pak nejvyšší velitel námořnictva, pak sultánův zeť, vojevůdce a státník 

světového věhlasu, Mehmedpaša Sokoli, který na třech kontinentech vedl 

převážně vítězné války, rozšířil hranice Turecké říše, zabezpečil ji zvenčí 

a dobrou správou upevnil i zevnitř.“
)21
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     „Být v nemilosti, to znamená být vzdálen od vezíra, stát se předmětem 

posměchu nepřátel, nebýt nikým a ničím, být úplnou nulou a nickou nejen 

v cizích, ale i ve vlastních očích.“
)22
 

 

     „Dlouho se lidé shromažďovali kolem nápisu a dívali se na něj, až se 

konečně našel nějaký turecký student nebo bohoslovec, který více nebo 

méně obratně za kávu nebo řez melounu, nebo prostě jen z dobroty srdce, 

přečetl nápis, jak uměl a dokázal. 

     Stokrát se v těch dnech odříkávaly verše z té pamětní desky, které 

sepsal cařihradský veršotepec Badi a které udávaly jméno a postavení 

toho, kdo budoval to záduší, jakož i šťastný rok 979 podle Hedžry, to jest 

rok 1571 podle křesťanského letopočtu, kdy byla stavba zakončena. Badi 

psal za bohatou odměnu lehké a zvučné verše a uměl je obratné vnutit 

velmožům, kteří stavěli nebo opravovali veliké stavby.“
)23
 

 

     „Protože v turecké říši není dovoleno šířit zlé zprávy a vyprávět 

nešťastné události ani tehdy, když k nim dojde v sousední zemi, a tím 

méně, když jde o vlastní neštěstí.“
)24
 

 

     „Nejváženější muži z čaršije, když rozmístili své rodiny po domech, 

turecké po tureckých, křesťanské a židovské po křesťanských, sedí 

shromážděni ve velké přízemní místnosti v domě Hadži Ristana. Jsou tu 

starostové a starší všech čtvrtí, celí utrmácení a promoklí, než zburcovali 

a zavedli do bezpečí všechny své spoluobčany. Jsou tu promíchaní 

muslimové, křesťané i židé. Rozpoutaný živel a tíha společného neštěstí je 

všechny sblížily a přinejmenším pro dnešní večer přemostily propast, 

která dělí jedno vyznání od druhého, především křesťany od Turků.“
)25
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     „Vy si tu sedíte a bavíte se, a nevíte, co se chystá tam za Staniševcem. 

My jsme uprchli do turecké země, ale kam budete prchat vy, spolu 

s námi, až i na vás přijde řada? To nikdo neví a nikdo z vás na to 

nemyslí.“  

     Za těch dvacet pět let v polovině 19.století řádil v Sarajevě dvakrát 

mor a jednou cholera. V takových případech se městečko přidržovalo 

návodu, který dal podle tradice už Mohamed svým věřícím pro jejich 

chování v případě nákazy: Dokud nemoc řádí v některém místě, nechoďte 

tam, protože byste se mohli nakazit, a jste-li v místě, kde nemoc řádí, 

nevycházejte odtamtud, protože byste mohli nakazit jiné.”
)26
 

 

     „Vážení višegradští Turci seděli v podvečer v bráně se zkříženýma 

nohama, seřazení do půlkruhu podle hodnosti.”
)27
 

 

     „... v zaschlém pouličním blátě vidí stopy koňských kopyt a všímá si, 

že vedle kulatých terčovitých tureckých podkov se stále častěji vyskytují 

obloukovité německé podkůvky s ostrými hroty na koncích.“
)28
  

 

     Reálie, které vnesl Andrić do svého románu mají základ v jeho 

disertační práci. Pro zobrazení Bosny používá spoustu obrazů osmanské 

doby: od prodavače kávy, roznašeče kávy (často malý chlapec),  přes 

tajemnou postavu vezíra, pád ve společnosti a upadnutí v nemilost 

v podobě vzdálení od něj, proces „poturčování“ – tzv. devširme, možný 

kariérní postup, kterého mohli muži v Bosně dosáhnout, aniž by 

pocházeli z bohatých rodin narozdíl od evropských zvyklostí, používání 

chronogramu při zákládání velkých staveb, víceméně bezkonfliktní 

soužití příslušníků všech tehdejších tří hlavních náboženství po korán 

jako platný zákoník, podle kterého se řídí lidé například v dobách moru 

apod. 
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     Dále se podíváme ještě na několik málo zajímavostí týkající se 

osmanské Bosny, a obrazu její kultury v Andrićově románě Most na 

Drině. Jako první se podíváme na most jako symbol propojení kultur 

v osmanské Bosně. 

 

     „Křesťanské děti, narozené na levém břehu Driny, přejdou přes most 

v prvních dnech svého života, protože je první neděli nesou do kostela ke 

křtu. Ale i všechny ostatní děti, i ty, které se narodily na pravém břehu, i 

muslimské, které nebyly pokřtěny, trávily, stejně tak jako jejich otcové a 

kdysi i dědové, převážnou část svého dětství v blízkosti mostu.“ )29  

 

     „Jenom pro srbské děti jsou to stopy Šarcových kopyt, pozůstalých 

z doby, kdy byl Králevic Marko vězněn nahoře ve Starém hradu a utekl 

z něho, sjel na koni ze skály a přeskočil Drinu, na které tehdy ještě nebyl 

most. Ale turecké děti vědí, že to nebyl Králevic Marko, ani to nemohl být 

on (protože kde by vzal nevěřící panchart takovou sílu a takového koně), 

nýbrž Djerzelez Alija, na své okřídlené arabské klisně, který, jak známo, 

opovrhoval přívozy a převozníky a přeskakoval řeky jako potůčky. Ani se 

o to nepřou, tak jsou jedni i druzí pevně přesvědčeni o tom, čemu věří. 

Nevyskytl se případ, že by byl někdy někdo dokázal někoho zbavit jeho 

víry nebo že by byl někdo změnil své mínění.“ )30  

 

     „Zpráva, že se most nebude moci postavit, se šířila daleko, šířili ji i 

Turci, i křesťané, a čím dál víc se měnila v pevné přesvědčení. 

Křesťanský lid jásal, sice šeptem, neslyšně a potměšile, ale z celého 

srdce. I místní Turci, kteří dříve s pýchou pohlíželi na vezírovu stavbu, 

začali po sobě s opovržením pomrkávat a mávat rukou. Mnohý z našich 

poturčenců. který při změně víry nedošel toho, co očekával, ale nadále 

usedal k chudé večeři a chodil s prodřenými lokty, poslouchal a opakoval 
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s potěšením pověsti o velikém neúspěchu a nacházel jakési trpké 

zadostiučinění v tom, že ani vezíři nemohou dosáhnout a prosadit úplně 

všechno, co si usmyslí.“ )31  

 
     Most jako symbol nás provází v Andrićově díle téměř všude. 

Propojení kultur a nutnost spojení imaginárních bosenských 

muslimských a křesťanských břehů je pro Andrićovu Bosnu typické. 

Typický most osmanské doby a zasazení do kontextu románu nám 

spojuje Východ se Západem, Andrićovými slovy Západ s orientem. 

 

     Jako poslední bod, kterého si zde všimneme, bude žena a role ženy 

Bosňačky v osmanské Bosně. Jelikož se Andrić touto problematikou 

velmi podrobně zaobíral, nemůžeme ji opomenout, ba naopak nám 

pomůže při podrobnějším zkoumání obrazu Andrićovy Bosny 

v osmanském období. 

  

      „Avdaga má pět dospělých a ženatých synů a jedinou dceru, která je 

nejmladší a sotva dospěla na vdávání. O té jeho dceři Fatě se ví, že je 

neobyčejně krásná a ve všem po otci. Otázkou jejích vdavek se zabývá 

celé městečko a tak trochu i celé okolí. Odjakživa je tomu tak u nás, že 

v každém pokolení se najde dívka, která vejde do pověstí a písní pro svou 

krásu, píli a vznešenost. Je pak předmětem všech tužeb a nedostižným 

vzorem; její jméno rozněcuje fantazii, plýtvá se kolem něho nadšením 

mužů a nešetří závistí žen. Patří k těm výjimečným bytostem, které 

příroda vyčlení a povznese do nebezpečných výšek.“ )32  

 

     „Slyší a vidí otce, jako by tu stál před ní. Je to její milý, mocný, 

jedinečný otec, s nímž se ztotožňuje, neoddělitelně, sladce ztotožňuje od 

chvíle, kdy si sama sebe uvědomuje. I ten jeho kašel cítí ve vlastní hrudi. 

Pravda, jsou to ústa, která vyřkla „ano“ tam, kde by ona řekla ne. Ale 
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ona je s ním ve všem zajedno, tak i v tom. I jeho „ano“ cítí jako své 

„ano“ (stejně jako svoje „ne“). Proto je její osud tak neodbytný, 

neobyčejný, už zítřejší, a proto z něho nevidí žádné východisko, ani ho 

nemůže vidět, protože žádné není.” )33  

 

     „To všechno to už dávno bylo, ale ženy ve své skutečné podobě se tu 

nikdy nezdržovaly ani nesedaly v bráně, ani křesťanské, a tím méně 

muslimské. To se teď změnilo.” )33  

 

     „Jednoho dne, zhruba v době oběda, prošla kolem stráže turecká 

dívka. Byla v těch letech, kdy se turecké dívky ještě nezahalují, ale 

nechodí už ani úplně nezahalené, nýbrž si přehazují velký tenký přehoz, 

který jim zahaluje celé tělo, ruce i vlasy, bradu i čelo, ale ponechává 

ještě nezahalenou část obličeje: oči, nos, ústa a tváře. Je to krátké údobí 

mezi dětstvím a dívčím věkem, kdy muslimská dívka cudně a radostně 

ukazuje půvab ještě dětské, ale už ženské tváře, kterou snad už zítra 

zahalí feredža navždy.” )34  

 

     „Když se už musí ženit, aby měl dítě, bude nejlíp, když si vezme 

zdravou, hezkou a mladou chudou dívku, která mu dá zdravého potomka 

a bude mu, co bude živa, vděčna za svůj šťastný osud.” )35  

 

     V několika výše uvedených odstavcích se nám poodkrývá osud  ženy 

v osmanské Bosně Andrićovým úhlem pohledu. Popisuje ji jako člověka, 

jehož osud je předurčen muslimskou společností a pravidly až do té míry, 

že často upadá do beznaděje a někdy ji to dohání až k sebevraždě. Nemá 

možnost úniku a společnost může ovlivňovat pouze na základě intrik, k 

čemu se však Anrićovy hrdinky malokdy uchylují. Osud ženy bývá v 

rukou muže a pouze na ní je, zda se tím smíří či nikoliv. Osmanská 
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Bosna a život v této společnosti z ní dělá pouze prostředek k rození 

dalších generací. 

 

Travnická kronika („Travnička hronika“; 1945) 

 

     Druhým populárním Andrićovým románem z konce osmanského 

panování v Bosně je Travnická kronika. Narozdíl od Mostu na Drině se 

děj tohoto románu odehrává pouze v krátkém časovém úseku mezi roky 

1807 až 1814 a není postaven pouze na ústním tradování některých 

historických skutečností, nýbrž má dokumenty podložený základ.  

     V díle je líčen příběh města Višegradu počínaje příchodem 

francouzského konzula a konče odchodem konzula rakouského. V 

románu vystupují některé skutečné historické postavy a události, jež 

autor čerpal z písemných pramenů města Travniku. 

     Klíčovou postavou knihy je francouzský konzul Jean Daville. Román 

začíná právě jeho příjezdem do města a jeho negativním přijetím, s nímž 

se setkává u místních obyvatel. Daville se setkává s absolutním 

nepochopením Travničanů a Travničané naopak s absolutním 

nepochopením Davillea. Podobnou situaci zažívá i rakouský představitel 

von Miterer, který se zničehonic ocitá v meziprostoru dvou civilizací a 

není schopen pochopit a sžít se ani s jednou z nich. Společně s místním 

vezírem (Travnik je vezírské město) se všichni tři scházejí v Konaku. 

      Travnická kronika je tedy o střetu řekněme čtyř odlišných světů – 

světa islámu, křesťanství (ortodoxie a katolictví) a židovství. 

Představitelé Západu i Východu se střetávají na území Bosny, kterou ať 

se snaží, nebo ne, nejsou sto pochopit.  

 

     V následujících odstavcích se opět podíváme, jak vidí osmanskou 

Bosnu ve svém románu Ivo Andrić. 
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     „Za letních měsíců, to jest od počátku května do konce října, je to 

podle dávné tradice místo, na němž se po poledni, kolem ićindije, 

scházejí travničtí begové a urozenější lidé, kteří jsou připuštěni do jejich 

společnosti. V tu denní dobu nikdo jiný z měšťanů by se zde neodvážil 

usednout a pít kávu. To místo se nazývalo Sofa, a toto slovo v lidovém 

hovoru v Travniku mělo už po celé generace svůj ustálený společenský a 

politický význam, neboť co bylo řečeno, přetřásáno a rozhodnuto v Sofě, 

to bylo skoro tak, jako by to bylo stanoveno mezi velmoži v divanu u  

vezíra.“ )36   

 

     „Už od té doby, co se Turci stáhli z Maďarska, vztahy mezi Turky a 

křesťany se stávaly stále těžšími a složitějšími a všeobecné poměry se 

zhoršovaly. Bojovníci veliké říše, agové a spahijové, kteří musili opustit 

bohaté statky na úrodných rovinách Uherska a navrátit se do své těsné a 

chudé země, byli rozmrzelí a plni zášti vůči všemu, co je křesťanské, 

zároveň však zvětšovali počet úst, která jedla, kdežto počet rukou, které 

pracovaly, zůstal týž. Na druhé straně tytéž války osmnáctého století, 

které Turky vytlačovaly ze sousedních křesťanských krajin a navracely je 

do Bosny, vyvolávaly u křesťanské ráje smělé naděje a otevíraly do té 

doby netušené vyhlídky, což musilo mít vliv také na vztah ráje k 

„vládnoucím pánům Turkům“. Obě strany, možno-li v onom údobí boje 

už mluvit o dvou stranách, zápasily, každá svým způsobem a prostředky, 

jaké odpovídaly poměrům a časům. Turci bojovali útiskem a násilím, 

křesťané trpělivostí, lstí a spiklenectvím nebo připraveností 

k spiklenectví; Turci za obranu svého práva na život a na svůj způsob 

života, křesťané pak za získání téhož práva. Rája cítila, že útlak Turků 

stále více vzrůstá, Turci pak s rozhořčením pozorovali, že rája zpychla a 

že už není tím, čím bývala. Z těchto srážek tak protichůdných zájmů, 

přesvědčení, tužeb a nadějí tvořil se křečovitý uzel, jejž dlouhé turecké 
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válčení s Benátkami, Rakouskem a Ruskem čím dál více zamotávalo a 

stahovalo. Tíseň a chmura v Bosně rostly, docházelo čím dál častěji 

k srážkám, život se stával čím dále těžším a čím dále méně bylo pořádku 

a bezpečí.“ )37  

 

     „Zdejší Turci měli starost, jak jsme viděli, a se zlobou se zmiňovali o 

možnosti příchodu konzulů. Nedůvěřiví vůči všemu, co přichází z ciziny, a 

předem zaujatí proti každé novotě, Turci v duchu ještě doufali, že snad 

jsou to klamné zvěsti a mylné domněnky a že by ti konzulové mohli také 

vůbec nepřijít, nebo koneckonců, přijdou-li, že zase odejdou i se zlými 

časy, které je přinesly. 

     Křesťané, jak katolíci, tak pravoslavní, naopak se z takovýchto zpráv 

radovali, donášeli si je a podávali si je od úst k ústům, úkradkem a 

šeptem, nalézali v nich důvod k neurčitým nadějím a k vyhlídce na změny. 

A změny mohou vést jen k lepšímu. 

     Přirozeně že každý z nich věci pozoroval svýma vlastníma očima a ze 

svého, mnohdy právě protilehlého hlediska.“ )38  

 

     „V tom přestaly domy a začala čaršija s nízkými krámky. Na 

ćepéncích seděli turečtí kupci nebo jejich zákazníci a kouřili anebo 

smlouvali. Bylo to, jako by člověk přešel z přetopeného pokoje do úplně 

chladného pokoje. Najednou byly tytam nenávistné pohledy a posunky, 

naznačující, jak se ćafirovi utne hlava, přestalo pověrčivé ženské 

odplivování. Místo toho po obou stranách ulice nehybné, zakaboněné 

tváře. Daville na ně hleděl jako nepříjemným závojem, který se mu chvěl 

před očima. Nikdo nepřerušil práci nebo kouření, nikdo nepozdvihl 

zraky, aby jediným pohledem poctil tak neobyčejný výjev a slavnostní 

průvod. Některý kupec odvracel hlavu, jako by hledal nějaké zboží na 
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policích. Jen orientálci dovedou takto nenávidět a pohrdat a takto 

nenávist a pohrdání projevovat.“ )39  

 

     „Bylo tam možno tušit Bosnu, chmurnou zemi, a ve vzduchu už bylo 

cítit chladné utrpení beze slova a bez viditelné příčiny.“ )40  

 

     „Už není podzim, ale ještě nezačíná zima; ten čas-nečas, kdy není ani 

podzim, ani zima, čas, který je ještě horší než jedno i druhé, tato podivná 

roční doba trvá už po dny a týdny; po dny, které jsou dlouhé jako týdny, 

po týdny, které se zdají delší než měsíce. Déšť, bláto a sníh, jenž se ještě 

ve vzduchu přetváří v déšť, a jakmile dopadne k zemi, v bláto. Jakési 

bledé a bezmocné slunce za oblaky obarví za svítání východ slabým 

ruměncem a teprve na konci šerého dne se znovu ohlásí na západě jako 

trocha žlutavého světla, než sivý den přejde v černou noc. A ve dne stejně 

jako v noci doléhá vlhkost ze země i z nebe, sype se, plazí se, dobude 

celého města a proniká do všech předmětů; neviditelná, ale všemocná 

mění barvu a tvary věcí, povahu zvířat, držení, myšlenky i nálady lidí. 

Vítr, který dvakrát za den protáhne tou kotlinou, pohne tou vlhkostí jen 

poněkud, ale plískanicí a dechem mokrých lesů přináší stále nové masy 

vlhkosti; tak zase jen vlhkost potlačuje a střídá vlhkost; studená a krutá 

horská vlhkost vstupuje na místo zasycené a ustáté vlhkosti městské. Po 

obou stranách doliny tvoří se mokřiny, přelévají se prameny a bují 

potoky. Potůčky dosud neviditelně tenké přetvářejí se v peřeje, hučí a řítí 

se strání a vpadají do města jako opilý slepý sedlák. Středem města pak 

uhání a hlučí Lašva, změněná, zakalená a narostlá. Nikde se člověk 

nemůže schovat před hlomozem a šumotem těch vod ani se ochránit před 

chladem a vlhkostí, které z nich vyrážejí, neboť to všechno proniká a 

prodírá se až do pokojů a do postelí. A každé živé tělo chrání se už jen 

svým vlastním teplem, také kámen ve zdi potí se studeným potem a dřevo 
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se stává kluzké a křehké. Před tímto smrtonosným nájezdem vlhkosti 

všechno se vtahuje do sebe, bere na sebe tvar nejzpůsobilejší k odporu; 

zvíře se tulí k zvířeti, semeno mlčí v zemi, a stromy moknou a mrznou, 

skrývajíce přitajený dech v dřeni a v teplém kořání. 

     Domácí lidé, zvyklí tomu a otrlí, snášejí to všechno, udržují se, živí se 

a hřejí se podle pudu a zkušenosti, každý podle prostředků svého stavu a 

společenského postavení. Bohatí lidé bez veliké nutnosti z domu ani 

nevycházeli, nýbrž trávili dny a spali v zatuchlých světnicích, hřáli si 

ruce na zelených hrnečcích hliněných pecí a čekali, s trpělivostí, která je 

vždy o jeden celý den delší než nejdelší zima a nepohoda. Nikdo se 

nebojí, že by něco zmeškal, že ho někdo předstihne nebo překvapí, neboť 

všichni žijí ve stejných podmínkách, ve stejném rytmu a stejným 

způsobem života. Všechno, čeho jim je třeba, mají po ruce a pod klíčem 

ve sklepě, na půdě, v sýpce anebo ve skladišti, neboť znají svou zimu, 

nezastihne je nepřipravené. 

     S chudinou je to naopak; ji takovéto dni vyhánějí z domu, kde nejsou 

žádné zimní zásoby, a tak i ten, kdo se v létě po ničem neohlížel, teď musí 

ven, aby si vydělal, vypůjčil anebo vyžebral, prostě něco sehnal a přinesl 

domů. Chudina se sklopenou hlavou, husí kůží a staženými svaly sbírá 

potravu a topivo, pokrývá záda a hlavu starým pytlem, ohrnutým jako 

kápí, stahuje se pod bradou a v pase, balí se do hadrů až k nepoznání, 

obouvá se koží, cárem nebo prkýnkem, šourá se pod střechami a 

nadnesenými pavlačemi, opatrně obchází kaluže, přeskakuje drobné 

potůčky z kamene na kámen a oklepává nohy jako kočka, dýchá si do 

dlaní nebo si je hřeje na vlastních stehnech, cvaká zuby anebo si 

prozpěvuje, pracuje a slouží, nebo žebrá ve jménu božím, a jen 

pomyšlením na jídlo a topivo, které si tou pochůzkou vyzíská, nalézá sílu 

k tomu, aby to všechno vydržela. 
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     Tak Travničané přečkávají tyto těžké časy, kterým přivykli od 

narození.“ )41  

 

     „Travnická čaršija stejně jako bosenské begovstvo pozorně sledovala 

po celé roky pokusy Selima III., aby tureckou říši přebudoval na nových 

základech, podle požadavků a potřeb soudobého evropského života. 

Netajila se svou nedůvěrou a svou nenávistí vůči sultánovým snahám a 

vyjadřovala to často přímými udáními, která adresovala do Cařihradu, 

jakož i svým chováním vůči sultánovu náměstku, travnickému vezírovi. 

Bylo jí jasno, že ty reformy mají sloužit jen cizincům k tomu, aby podryli 

a zevnitř rozleptali říši, a že svými konečnými důsledky znamenají pro 

svět islámu a tudíž také pro každého z nich osobně ztrátu víry, majetku, 

rodiny i života na tomto světě a prokletí na věčnost.“ )42  

 

     „Konzulské časy vnesly pohyb do tohoto vezírského města; v nepřímé 

nebo také přímé spojitosti s nimi se mnohý pozdvihl, mnohý však klopýtl 

a padl, mnohý na ně pamatoval v dobré míře, mnohý ve zlém.“ )43  

 

     „Už je tomu třetí týden, co se počasí ustálilo. Jako každého roku, 

begové začali chodit na besedu do Lutvovy kavárny na Sofu. Ale jejich 

rozhovory byly zdrženlivé a unavené. V celé zemi koná se ona mlčenlivá 

úmluva ke vzpouře proti nesnesitelnému a šílenému vladaření Ali-pašovu. 

Ta věc je v duchu už rozhodnuta a nyní dozrává sama sebou. Sám Ali-

paša svým jednáním urychluje toto dozrávání. 

 

Hamdi-beg: „...A vida, co bylo, to už zas není. Povstali císařové a zlomili 

Bunapartu. Konzulové opustí Travnik. Bude se na ně ještě pár let 

vzpomínat. Děti si budou na nábřeží hrát na konzuly a na kavazy a budou 

přitom jezdit na dřevěných tyčkách, ale potom na ně i ty děti zapomenou, 
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jako by nikdy nebyli ani byli. A všechno zase bude tak, jak to podle boží 

vůle odevždy bylo.“ )44  

 
     Co všechno se tedy o Bosně v Travnické kronice dozvídáme? Co je 

pro ni typické? Začněme od hierarchie města a městského zasedání, které 

mělo ustálený společenský a politický význam; dále víme, že se 

zhoršovaly všeobecné poměry a  vztahy mezi Turky a křesťany se stávaly 

stále těžšími a složitějšími; za další se život se stával čím dále těžším a 

bylo čím dál méně pořádku a bezpečí; příčinou všech těchto negativních 

prvků jsou sami Bosňáci, kteří jsou nedůvěřiví vůči všemu, co přichází 

z ciziny a také jen „orientálci dovedou takto nenávidět a pohrdat“... 

Konzulské časy vnesly pohyb do tohoto vezírského města a tak město 

nevzkvétá pouze díky nepřístupnosti místních obyvatel. Ještě jednou také 

zdůrazněme Bosnu, jako chmurnou zemi, která se zmítá na pomezí 

několika civilizací a jejíž osud neovlivňují pouze tamní „zabednění“ lidé, 

nýbrž i mocenské spory ostatních států. 

 

     S výše uvedeným popisem Bosny samozřejmě úzce souvisí i její 

obyvatel – „Bosňák“.  

 
     „Ten základní pocit, že oni jsou jaksi jiní než ostatní lidé, že jsou 

stvořeni a povoláni k čemusi lepšímu a vyššímu, vcházel do každého 

lidského tvora chladivým větrem s Vlašiće, říznou vodou z Šumeće, 

„sladkým“ obilím slunných polí kolem Travniku, a nikdy je neopouštěl, 

ani ve snu, ani v neštěstí, ani v hodince umírání. 

     To platilo v první řadě pro Turky, kteří žijí v samém městě. Ale 

dokonce také rája všech tří vyznání, roztroušená po strmých stráních 

anebo sražená v odděleném předměstí, byla naplněna týmž pocitem, 

ovšem svým způsobem a přiměřeně svému stavu. To platilo i pro jejich 
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vlastní město, v jehož poloze a půdorysu bylo něco zvláštního, osobitého 

a hrdého.“ )45  

 

     „Jejich hrdost nemá nic společného s naivní povýšeností zbohatlých 

sedláků a drobných měšťánků, kteří se, spokojeni se sebou, okázale pyšní 

a hlasitě holedbají. Jejich hrdost naopak je zcela niterná; je to spíše 

jakési tíživé dědictví a mučivý závazek vůči samému sobě, své rodině a 

svému městu, přesněji řečeno vůči vysoké, hrdé a nedosažitelné 

představě, jakou mají o sobě samých a o svém městě. 

     Jenže každý lidský pocit má svou míru a hranici, a má ji také pocit 

vnitřní velikosti. Pravda je, že je Travnik vezírské město a že jsou v něm 

lidé panští, čistí, odměření a moudří, že by s císařem rozmlouvat mohli, 

ale také Travničanům nastávaly takové dny, kdy jim jejich proslulost byla 

na obtíž a kdy si v duchu přávali, aby raději žili poklidně a bezstarostně 

v některém z těch obyčejných a neslavných městeček, o nichž není zmínky 

v dohodách císařů a ve střetnutích říší a jež nejsou na ráně světovým 

událostem ani v cestě slavným a významným osobnostem.“ )46  

 

     „To byly věci, které ve skutečnosti nikdo ještě nikdy neviděl, ale ta dvě 

veliká a vážná slova Turci vyslovovali zřídka a se zakaboněním, kdežto 

křesťané často, škodolibě a šeptem. 

     Travničtí Turci ovšem byli až příliš moudří a hrdí, než aby projevili 

své znepokojení, ale v rozmluvách mezi čtyřma očima se jím netajili. 

 

     Tak pozvolna nastane konec dobrému pořádku a „krásnému zátiší“ 

turecké Bosny, které bránit a uchovávat už odedávna bylo stále těžší. Je 

to vůle boží, aby vládl takovýto řád: Turek až po Sávu, Šváb od Sávy. Ale 

proti tomuto jasnému božímu přikázání pracuje všechno, co je křtěno, 

lomcuje tou ohradou na hranici a podkopává ji dnem a nocí, veřejně i 
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tajně. V poslední době však i sama tato boží vůle se stává nějak méně 

viditelnou a výraznou. Co všechno sem ještě nepřijde a kdo sem ještě 

nevtrhne? tázali se staří Turci s upřímným rozhořčením.“ )47  

 

     „Prosím Vaši Excelenci, aby klidně jela dál a ničeho nedbala. Divoký 

národ, prostomyslný lid; nenávidí všechno, co je cizí, a každého takhle 

vítají. Nejlépe nevšímat si toho. Tak to dělá i vezír. To je jejich divošský 

způsob. Prosím Vaši Excelenci, aby pokračovala v cestě.“ 

     „Prosím Vaši Excelenci, aby jela dál a neohlížela se. To jsou 

bosenské divošské mravy a způsoby. Jen klidně dál!“ )48  

 

     „Když Des Fossés přišel domů, poznamenal si: „Turecká vrchnost má 

dvě tváře. Jejich postupování je pro nás nelogické a nepochopitelné a 

stále nás přivádí k nedorozumění a údivu.“ )49  

 

     „Já myslím, že dnes v Evropě není druhá země s tak málo silnicemi, 

jako je Bosna,“ řekl Daville, který jedl zvolna a bez chuti, neboť 

nepociťoval hladu. „Tento lid, na rozdíl od všech ostatních národů světa, 

má jakousi nepochopitelnou, skoro zvrácenou nenávist k cestám, které 

v podstatě znamenají pokrok a blahobyt, a tak v této neblahé zemi cesty 

se neudrží a netrvají, jako by se samy rušily. Vidíte, to, že generál 

Marmont buduje v Dalmácii velkou silnici, to nám u zdejších Turků, ba i 

u samého vezíra, škodí více, než si ti naši podnikaví a vychloubační páni 

ve Splitu dovedou představit. Tito lidé ani v sousedství nemají rádi cesty. 

Ale kdo by tohle mohl vysvětlit našim pánům ve Splitu! Oni se plnými 

ústy chlubí, že stavějí silnice, které usnadní styk mezi Dalmácií a Bosnou, 

a ani nevědí, s jakým podezřením to Turci přijímají.“  

     „Tomu se není co divit. Věc je jasná. Dokud se v Turecku takhle 

vládne a dokud jsou v Bosně takovéhle poměry, nemůže být řeč o 
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silnicích a dopravě. Naopak, jak Turci, tak také křesťané jsou proti 

zakládání  udržování jakýchkoli dopravních spojení... 

     „...čím horší cesta, tím vzácnější turečtí hosté. My bychom nejraději 

mezi sebe a ně postavili nějakou nepřestupnou horu... Nikomu neříkejte, 

co vám povídám, ale vězte, že nám, dokud v Travniku vládnou Turci, 

lepší cesty ani není třeba. Mezi námi řečeno, i když ji Turci někdy trochu 

poopraví, naši lidé ji při prvním dešti anebo sněhu rozryjí a rozkopou. To 

aspoň trochu odvrátí nevítané hosty.“  

 

     ... „Vím, vím,“ přerušil ho Daville, „ale silnice Evropou se stavět 

musí a nesmí se přece hledět na zaostalé národy, jako jsou Turci a 

Bosňáci.“ )50  

     „Tak se rakouskému generálnímu konzulovi přihodilo to, co se skoro 

pravidelně stává cizincům, kteří do Turecka přicházejí v nějakých 

záležitostech s Turky. Takového člověka Turci, trochu úmyslně a vědomě 

a trochu také bezděky, pouhou shodou okolností, hned na prvním kroku 

poníží, unaví a urazí, takže cizinec přistupuje k záležitostem, pro které 

sem přišel, už se zmenšenou energií a oslabeným sebevědomím.“ )51  

 

     „Oba kromě vzájemného boje musili každodenně prodělávat boj 

s tureckými úřady, pomalými a nespolehlivými, i s domácími Turky, 

neuvěřitelně paličatými a zlomyslnými.“ )52  

 

     „Ještě téhož večera přivedli na to náměstí asi deset Srbů z Krajiny, 

sedláků, a při světle svítilen a loučí je popravili, za pištění a hulákání, 

tlačenice a tančení krvežíznivých Turků. Hlavy pobitých mužů byly 

naraženy na kůly. Po celou noc až do konzulátu pronikalo vrčení 

hladových městských psů, kteří se hned seběhli. V měsíčním svitu bylo 

vidět, jak psi poskakují po kůlech a rvou kousky masa z uťatých hlav.“ )53  
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     Když bychom si z předchozích odstavců chtěli sestavit obraz 

Bosňáka, vznikl ne zrovna obraz pozitivní. Z pohledu konzulů je Bosňák 

či muslim vesměs nechápavý příslušník zaostalého národa, který raději 

něco zboří než postaví, není ochoten se přizpůsobit novým pravidlům, 

nebo pravidlům vůbec. Často je také líčen jako člověk se sklonem 

k násilí, který si libuje v utrpení druhých a jedná velmi nelidsky. 

 

     Dále se podíváme ještě na několik málo zajímavostí týkající se 

osmanské Bosny, a obrazu její kultury v Andrićově Travnické kronice.  

 

     „První konzula pozdravil tefterdar... Za ním přicházeli silahdar, 

čohadar, haznadar, muhurdar a za těmi se tísnila a tlačila celá hromada 

lidí neznámých nebo neurčených hodností a povolání.“ )54  

 

     „Nejdřív přišly zapálené čibuky, pak káva, pak šerbet. Potom jeden 

mladík, plíže se na kolenou, přinesl v mělké nádobě silnou voňavku a 

pozdvihl ji k vezírovu vousu a konzulovu kníru, jako by je podkuřoval 

kadidlem. Pak zase káva a nové čibuky. To všechno bylo podáváno za 

rozmluvy s největší pozorností, nevtíravě, rychle a dovedně. 

     Vezír byl na orientálce neobyčejně živý, laskavý a upřímný.“ )55  

 

     „Jako se to děje v orientálních pohádkách, byly také před Davillea 

v jeho konzulství všechny největší těžkosti postaveny na sám začátek. 

Jako by se všechno bylo spiklo, aby ho to zastrašilo a odvrátilo od cesty, 

kterou se dal. 

     Všechno, co ho v Bosně uvítalo a co dostával od ministerstva, od 

velvyslanectví v Cařihradě a od velitele ve Splitu, byl pravý opak toho, co 

mu bylo v Paříži před odjezdem řečeno.“ )56  
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     „Také s travnickým muderizem Abdulselam-efendim míval Cologna 

učené rozprávky o dějinách islámské víry, neboť znal dobře nejen korán, 

nýbrž také teologické a filozofické směry od Abú Hanífy až po Al 

Ghazálího. Při každé příležitosti také ostatní pány z travnické ulemy 

neúnavně zasypával citáty z islámských teologů, které oni ve většině 

případů ani neznali.“ )57  

 

     „Oba se shodovali v tom, že život v Bosně je neobyčejně těžký a že lid 

všech vyznání je ubohý a zaostalý v každém ohledu. Hledaje příčiny a 

vysvětlení toho stavu, fráter všechno sváděl na tureckou vládu a tvrdil, že 

nemůže dojít k žádnému zlepšení, dokud tyto země nebudou osvobozeny 

od tureckého násilí a dokud turecká vláda nebude nahrazena 

křesťanskou. Des Fossés se nechtěl spokojit s tímto výkladem, nýbrž 

hledal příčiny také v křesťanech samotných.. Turecká vláda vytvořila, 

tvrdil, u svých křesťanských poddaných jisté charakterové vlastnosti jako 

licoměrnost, vzdorovitost, nedůvěřivost, lenost myšlenky a strach 

z jakékoli novoty a činnosti, z jakéhokoli hnutí. Tyto vlastnosti, vytvořené 

v staletích nerovných bojů a stálé obrany, přešly do povahy zdejšího 

člověka a staly se trvalými rysy jeho charakteru. Vzniklé z bídy a pod 

nátlakem, jsou dnes a budou mu i v budoucnu velikou brzdou pokroku, 

špatným dědictvím těžké minulosti a velikou vadou, kterou by bylo třeba 

vymýtit.  

 

      Des Fossés netajil se s tím, jak překvapen je zarputilostí, s jakou se 

v Bosně nejen Turci, ale také lidé všech ostatních vyznání brání 

jakémukoli, třeba i nejmenšímu vlivu z venčí, jak se vzpírají jakékoli 

novotě, jakémukoli pokroku, ba také onomu, který je možný i za dnešních 

poměrů a závisí jen na nich. Dokazoval škodlivost této čínské strnulosti, 

tohoto zazdívání se před životem.“ )58  
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     „Do večera se po celém městě roznesla zpráva, že lékař rakouského 

konzulátu veřejně projevil svou vůli, že přestoupí k islámu, a že už zítra 

bude slavnostním způsobem poturčen... 

...Mrtvého už připravil hodža, neboť tu byli oni tři měšťané, kteří 

potvrdili, že lékař dobrovolně a třikrát jasně prohlásil: že je ochoten 

přijmout tureckou víru a že je lepším věřícím než mnohý, který se 

v travnické čaršiji vydává za Turka.“ )59  

 

     Zde jsme se setkali s několika různými obrazy zapadajícími do 

kontextu Bosny v osmanském období. Opět se setkáváme s jakousi 

bosenskou mozaikou. Andrić navozuje atmosféru osmanské Bosny 

rovněž pomocí osmanských obyčejů, jako je například pití kávy a 

šerbetu, kouření dýmky... Objevuje se stereotyp „vezír byl na 

orientálce...“ – zobecňuje jakoby byli všichni „orientálci“ licoměrní. 

Travnická realita a každodennost je připodobňována k orientální 

pohádce, nahlíží se na ní jako na vzdálenou a tajemnou. Islámské 

duchovní představuje jako nevzdělané a neznalé. Představitelé 

křesťanského západního světa vidí jako největší negativum islám a 

turecký vliv na Bosnu a její obyvatelstvo. Za jediné východisko považují 

křesťanství a odvrácení země od všeho tureckého.  

 

Pokud jde o literární ztvárnění ženy, tak v tomto románu se Andrić nijak 

zvlášť ženskou otázkou nezabývá. V celém románu najdeme však jedno 

místo, kde se nám trochu ženská postava poodkrývá. 

 

     „Všichni, kteří byli ve službách cizích konzulátů, byli domácími Turky 

nenáviděni, ale tento Mehmed obzvláště. Mehmed se oné zimy oženil 

s mladou krásnou Turkyní, která přijela z Bělehradu na návštěvu 
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k příbuzným do Travniku. Ta žena byla v Bělehradě vdána za jakéhosi 

Bekri-Mustafu, který měl kavárnu v besídce na Dorćolu. Čtyři svědci, 

vesměs travničtí Turci, potvrdili pod přísahou, že Bekri-Mustafa zemřel 

z přílišného pití a že je žena svobodná. Nato kadija ženu vdal za 

Mehmeda.“ )60  

 

Prokletý dvůr („Prokleta avlija“; 1954) 

 

     Novela Prokletý dvůr vyšla poprvé knižně v roce 1954. Příběh je 

postaven na vzpomínkách fratera Petra, které se mu vybavují právě v 

„prokletém dvoře“ – istanbulském vězení. Řetězová reakce se začíná 

okamžikem, kdy se jeden bezejmený mladík dívá na hrob fratera Petra. 

Autor potom navazuje vyprávěním o Petrovi, který vzpomíná na 

vyprávění žida Haima, ten zase vzpomíná na Ćamila a ten potom na 

tragický osud sultána Džema. Andrić zde vypráví zajímavý životní 

příběh sultána Džema, který se stal rukojmím a nedobrovolnou politickou 

zbraní západních mocností, poté co se jeho bratr Bajazid dostal k moci a 

Džem vyhledal azyl u johanitských rytířů na ostrově Rhodu. Andriće 

upoutal tento fascinující příběh o rivalitě dvou bratrů, který má značnou 

výpovědní hodnotu o fungování tehdejšího osmanského státu. Poukazuje 

jak na dobu šíření osmanské moci, tak na skutečnost, že v té době byly 

poměrně časté sňatky mezi příslušníky křesťanů na Balkáně a 

osmanským obyvatelstvem. 

 

     Jakým způsobem je nahlíženo na muslimské obyvatelstvo, Bosňáky a 

osmanské prostředí? 

 

     „Kvůli nějakým nepříjemným a komplikovaným záležitostem poslali 

mniši do Istanbulu mnicha Tadiju Ostojiće, člověka pomalého a 
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důstojného... Dovedl mluvit turecky (pomalu a důstojně), ale číst a psát 

neuměl. Proto mu dali za průvodce fra Petra jako muže znalého 

tureckého písma.“ )61  

 

     „Ředitelem této podivné a strašné instituce je aga Latif zvaný 

Karadjoz. Tato přezdívka, vzatá z tureckého loutkového divadla a 

označující vulgární groteskní postavičku, dávno se stala jeho pravým a 

jediným jménem, pod nímž je znám nejen zde, nýbrž i za zdmi Prokletého 

dvora.“ )62  

 

     „Té noci fra Petar dlouho přemýšlel o neobyčejném Turkovi. Jako by 

to Turek ani nebyl, ale nešťastný člověk je to jistě.“ )63  

 

     „Teprve po několika letech se k všeobecnému překvapení provdala za 

jednoho Turka. Byl to muž mnohem starší než ona, bohatý, vážený a 

studovaný, který v mladých letech zaujímal vysoká postavení ve státní 

službě. Jmenoval se Tahir-paša a žil uzavřeně v létě na statku u Smyrny a 

v zimě ve svém velikém domě ve městě. Od své ženy nežádal, aby změnila 

víru; pouze se nesměla ukazovat na ulici s odhalenou tváří. Přesto tento 

sňatek vyvolal mezi Řeky veliký rozruch. Avšak manželství mladé Řekyně 

se šedesátiletým pašou bylo přes všechny kletby řeckých žen a popů nejen 

šťastné, nýbrž i plodné.“ )64  

 

     „Od Řeků ho oddělovalo všechno a s Turky ho spojovalo máloco.“ 65  

 

     „Jeden z jeho druhů řekl, že Ćamil podrobně zkoumá dobu Bajazida 

II., zejména život sultána Džema, že kvůli tomu jel do Egypta a na 

Rhodos a teď že se chystá dokonce do Itálie a Francie. Dívky se ptaly, 

kdo je to ten sultán Džem, a mladík jim vysvětlil, že je to Bajazídův bratr 
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a protivník, který podlehl v boji o trůn, utekl na Rhodos a vzdal se 

křesťanským křížovým rytířům. Potom ho tehdejší křesťanští vladaři 

drželi po léta ve vězení, využívajíce ho stále proti osmanské říši a proti 

zákonitému sultánovi Bajazidovi. Tam někde i umřel. Sultán Bajazid pak 

převezl tělo nešťastného bratra odpadlíka a pochoval ho v Burse, kde 

ještě dnes stojí jeho pomník.“ )66  

 

     „Neobyčejné přátelství mezi panským mladíkem, Turkem ze Smyrny, a 

cizincem, křesťanem z Bosny, jako by bylo za těch několik dnů, co se 

neviděli, stále rostlo, rozvinulo se a upevnilo v téhle podivné vesnici, 

rychle a neočekávaně, jak se to může stát jen v takovýchto výjimečných 

okolnostech.“ )67  

 

     „Dva bratři se octli tváří v tvář, když roku 1481 jednoho májového 

dne na válečném tažení zemřel starý sultán Mehmed II. Dobyvatel. Starší 

bratr Bajazid, jemuž bylo 34 let, a mladší Džem, který sotva dovršil 24. 

Bajazid byl guvernérem Amasye se sídlem na Černém moři a Džem 

guvernérem Karamanie v Konyi. Bajazid byl snědý, vysoký, trochu 

shrbený, střízlivý a mlčenlivý, Džem mohutný, plavý a silný, prudký a 

neklidný. Džem, třebaže ještě mladý, vytvořil na svém dvoře v Konyi kruh 

vědců, básníků a hudebníků, ba i on sám psal verše...“ )68  

 

     Pokud shrneme uvedené body, dozvíme se, že osmanské vězení je 

líčeno jako „podivná a strašná instituce“ a její dohližitel postava rovněž 

zesměšněná, vystupující pod přezdívkou Karadjoz (groteskní postava 

z tureckého lidového divadla). Dále se dozvídáme o sňatku mezi Řekyní 

a Turkem, jejich poklidném fungujícím manželství a společnému synovi 

Ćámilovi, který nezapadá ani do jedné z obou komunit (řecké ani 

turecké). Zajímavé je přátelství mezi postavami – Turkem ze Smyrny a 
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křesťanem z Bosny, které je ovšem vysvětleno tím, že za výjimečných 

okolností je takovéto přátelství možné. Příběh je rovněž doplněn 

historkou z osmanských dějin, jež se podle písemných pramenů zakládá 

na pravdě a tou je mocenský spor dvou bratrů Bajazída a Džema, těsně 

po smrti sultána Mehmeda II.    

 

Omerpaša Latas (Omerpaša Latas; 1977) 

 

     Posmrtně vydaný a nedokončený román Omerpaša Latas, měl být 

pravděpodobně sarajevskou kronikou, nakonec se však stal románem o 

jednom člověku – Srbovi Mićo Latasovi, který v rámci svého kariérního 

růstu dosáhl v Istanbulu nejvyššího možného postavení a vrátil se působit 

do Bosny.  

     V jedné části se popisuje příchod Omerpaši do Sarajeva, ve druhé se 

píše o jeho osobním životě a ve třetí části je řeč o konzulovi 

Atanackovićovi. 

 

     „Průchod každého vezíra Sarajevem na cestě do Travniku si město 

dlouho pamatovalo. Sarajevskému kupectvu i begům, mocnému kupectvu 

a všemocným pánům begům odjakživa vyhovovalo, že vezír sídlí 

v Travniku, a nikdy by se nesmířili s tím, aby se natrvalo usadil 

v Sarajevě a aby jim tu, jak říkávali, „dřepěl za zády“ 

 

     Neptá se nikoho, jak dlouho se má v Sarajevě zdržet, ani kde se má 

usadit. Vždyť také nepřichází normálně vládnout a řídit zemi, ale válčit a 

trestat. A co víc, tenhle serasker, vojevůdce, který už udusil v krvi 

nejedno povstání v různých koutech říše, není nikdo jiný než bývalý 

charvátský křesťan, rakouský kadet, který před čtvrtstoletím přeběhl do 

Bosny, poturčil se a pak se s pomocí svých znalostí, chytrosti i osobních 
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zásluh vyšplhal až na nejvyšší příčku vojenského žebříčku v celé turecké 

říši.“ )69  

 

     Do města přichází vezír a všichni z něj mají hrůzu, jelikož nepřichází 

vládnout ale válčit a trestat a patří k těm nejhorším možným vládcům, 

kteří se jen mohli chopit moci a to z jednoho prostého důvodu – je to 

„poturčenec“, přesněji chorvatský křesťan, který konvertoval k islámu a 

odešel do Bosny. 

 

     „Hrdí a mazaní bosenští boháči však přesto doufají, že se jim podaří 

vyhnout se přímému konfliktu a ozbrojenému střetnutí, že i tohoto pašu 

nějak obelstí a přelstí, takže nakonec stejně odtáhne, jako už v minulosti 

odtáhlo tolik jiných, a v Bosně a Hercegovině zůstane dál ten starý 

pořádek, jejich pořádek, „tak jak to bývalo odjakživa a jak to navždycky 

zůstane“.“ )70  

 

     „A potom, v neděli dopoledne, byl předním zemským hodnostářům i 

shromážděnému lidu slavnostně přečten sultánův ferman, kterým se 

Omerpašovi uděluje neomezená pravomoc, aby ve spolupráci s civilním 

guvernérem Hafizpašou zorganizoval mezi bosenskými a hercegovskými 

muslimy odvody do vojska, aby zavedl veškerá administrativní opatření, 

kterých k tomu bude zapotřebí, a aby potlačil jakýkoliv projev vzpurnosti 

a neposlušnosti.“ )71  

 

     „Bosenští předáci poslouchali vestoje, se zaťatými zuby a s pohledy 

upřenými do země; ale pokud se některý z nich třeba jen na okamžik a 

koutkem oka podíval na vrchního velitele, mohl si všimnout, že i ten štíhlý 

svalnatý muž má v sobě něco cizího a vyzývavého, něco, co není 
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v souladu s jejich pojetím císařské služby a muslimské vojenské 

důstojnosti. 

 

...Leckterý místní předák, který během dělostřelby ani nemrkl a stál 

zpříma a hrdě, teď bezmocně sklopil hlavu pod přívalem té bezohledně 

hlučné a dotěrné muziky, pro bosenské ucho tak nezvyklé a urážlivé.“ )72  

 
     Zde se o Bosně mluví jako konzervativní zemi s velice 

konzervativními obyvateli, kteří nestrpí nic nového a všemu novému se 

budou bránit. Jde jim pouze o to udržet v zemi klid a starý pořádek. 

Omerpašovi se uděluje z rukou sultána neomezená moc, pro případ, že by 

bylo nutné potlačit nesouhlasné projevy s novými reformami.  

 
     „Hovořil věcně a přesvědčeně, dokonce až starostlivě, o pořádku a 

správě země, o císařské armádě a o nutnosti její modernizace. 

Vypočítával fakta o dlouholetém odporu bosenských předáků proti 

zavedení sultánových reforem i v Bosně. Snažil se přitom mluvit, co 

nejvíc „bosensky“, ale jeho západní výslovnost stejně prozrazovala 

charvátský původ, a nad některými slovy dokonce váhal. Hledal správný 

výraz, a když ho nenašel, vypomáhal si turečtinou. Zdůrazňoval, že už 

sultánovy reformy přijala, po dobrém nebo po zlém, celá turecká říše, 

jenom Bosnu s Hercegovinou se dosud nepodařilo přesvědčit.“ )73  

 

     „Vzhůru stateční! Hledal jsem pravou tureckou víru od Nového 

Pazaru až po Istanbul, a jinde jsem ji nenašel než v Bosně. Ani 

v Istanbulu není už naše víra taková, jaká má být...“ )74  

 

     „Mezi hrůzami, které se o seraskeru Omerpašovi a o jeho vojsku 

tradovaly, byla také zvěst o celém jednom oddílu cizinců, křesťanů nebo 

židů, kteří prý nosí turecké uniformy a mají muslimská jména, ale přitom 
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jsou to nevěřící a zákeřní nepřátelé všeho islámského. Téhle cizinecké 

jednotce se v Bosně říkalo murtad-tabor, to je něco jako legie nevěřících, 

případně také odpadlíků nebo zrádců.“ )75  

 
     Pouze Bosnu s Hercegovinou se stále nepodařilo přesvědčit a přimět 

k reformám, kvůli svému nedůvěřivému a nepřizpůsobivému 

obyvatelstvu. Objevuje se vědomí, že pravá muslimská víra se nachází 

pouze v Bosně. 

 
     „Čas – turecký čas, který stojí na místě a neubíhá – jako by najednou 

zešílel a dal se do střemhlavého letu. Doba ukázala svou pravou tvář. 

Bez ohledu na rozdíly v oblékání, výzbroji a velitelských kádrech, bez 

ohledu na období stagnace a úpadku to bylo pravé osmanské vojsko, 

stejné, jako bývalo od nepaměti, stejné jako před čtyřmi stoletími, kdy do 

této země vtrhlo poprvé, v podstatě stejné, jaké bylo kdysi, a jaké zůstane 

i nadále, dokud budou sedět v Istanbulu sultáni a v Bosně jejich vezíři.“ 

)76  

 

     „Jak říkám, v zemi, kde vládnou Turci se žít nedá. Ani v zemi, kde 

vládli dřív. Ani den se tu nedá žít. Kdo není na hlavu padlý, ten do takové 

země nevleze. A když už ho tam bůhvíjaká zatracená náhoda zanesla, měl 

by co nejrychleji zmizet a utéct od ní nejmíň na padesát mil.“ )77  

 

     „Dále Omer hovořil o pocitu jistoty a o pořádku, který je nutno 

nastolit po dobrém nebo po zlém v celém Turecku, a tudíž i v Bosně a 

Hercegovině, o vojenské síle, kterou má k dispozici a které žádný rebel 

neodolá, o novém, lepším postavením křesťanů, o důležité úloze a velké 

zodpovědnosti, kterou místní předáci, jako je vojvoda Bogdan, mají vůči 

svému lidu.“ )78  
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     „Šuškalo se a povídalo, že prý „z Němec“ zvlášť přijel jakýsi mistr, 

šikovný člověk, který má namalovat Omerpašu a snad i některé jeho vyšší 

důstojníky, a navíc, že má do tajemného umění malby zasvětit i pašovu 

dceru. U křesťanských obyvatel vyvolávala taková zpráva pocit obdivu 

smíšeného se strachem, kdežto u všech muslimů jen další a ještě větší 

nelibost.“ )79  

 
     Nastává zlom v plynutí tureckého času, čas, který plynul pozvolna se 

najednou dal do pohybu pod měnící se správou a rakouským vlivem. 

Bosenští muslimové se dostávali do přímého kontaktu s evropskými 

zvyky, pojetím času, byli najednou nuceni k „tolerování“ něčeho na co 

nebyli zvyklí a k čemu nemají autoritu.  

 
     „Ještě dokud byli v Travniku, obstaral svou vyhlášenou krasavici 

z Livna, křesťanku, která utekla od manžela kvůli jakémusi muslimskému 

mladíkovi, ale dřív než ji mládenec stačil převést na tureckou víru a 

oženit se s ní, zahynul při nějaké rvačce a žena šla z ruky do ruky.“ )80  

 

     „V těchto dnech vyrůstal a vznikal nový Omer: sultánův důvěrník a 

muž, jehož jméno se stalo symbolem strachu ve všech krajích, které 

pacifikoval svými vojenskými taženími, ale ještě více akty krvavé msty, 

rafinovanými lstmi, zastrašováním, mučením a zabíjením jednotlivých 

odpůrců. Teď mohl dát konečně volný průchod svým životním vášním i 

drobným choutkám. Za pár let z toho skromného a uzavřeného, 

zdrženlivého a nezkaženého důstojníka z vojenské školy nezůstalo vůbec 

nic. Už si ani nevzpomněl na ty vzdělané a zbožné muže, s nimiž se 

v prvních letech svého cařihradského pobytu přátelil a od nichž se toho 

tolik naučil, tím méně pak myslel na to, co Cařihradu předcházelo. To 

všechno zanechal za sebou jako had košilku. A valil se jen sem a tam tou 

zkrvavenou zemí, které se bůhvíproč a jen čirou náhodu říká Turecko, 
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která však zcela odpovídá té neznámé zemi z jeho dávných chlapeckých 

snů.“ )81  

 

     „Takový typ lidí – přemítá malíř dál – je u osmanských Turků ve 

vyšších vojenských a správních funkcích zřejmě běžný. Staletí bojů a 

poroučení vytvořila takové muže a obdařila je tou zjednodušeností 

myšlení, rychlostí úsudku a prudkostí rozhodnutí, zásadně 

neodvolatelných a neomylných. Zvyk komandovat a vynášet soudy jim 

v průběhu generací zřejmě vešel do krve a zůstane v ní, dokud budou 

existovat. I v dnešní době a v dnešních podmínkách celá ta jejich břitkost, 

tvrdost a ledová hrdost dávno neodpovídá ani významu a síle státní moci, 

kterou představují, ani všeobecným podmínkám v Turecku či ve světě. 

Dnes to všechno vypadá jako těžkopádný a zastaralý tradiční kroj, který 

jsou tihle lidé odsouzeni nosit, spíš jako trapné dědictví než jako výraz 

opravdové síly a skutečného panství. Přesto se ovšem nedá popřít, že 

jejich chování je svým způsobem působivé a normální člověk se s ním 

musí neustále vnitřně vyrovnávat.“ )82  

 
     Vezír Omer je dále popisován jako krvelačný představitel osmanského 

impéria, který se naučil zneužívat své moci – používá lest, zastrašuje, své 

odpůrce mučí a vraždí a tím vším může dát volný průchod svým 

zvráceným touhám. Není to první postava, které je připisována určitá 

krutost a zvrhlost velmi úzce spojená s „orientem“. 
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Poznámky: 

 

1) Andrić, I.: Most na Drině, Praha 1987, s. 66 
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5) tamtéž, s. 165 
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8) tamtéž, s. 279 
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28) tamtéž, s. 129 
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30) tamtéž, s. 11 
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31) tamtéž, s. 29 
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40) tamtéž, s.25 

41) tamtéž, s. 77 

42) tamtéž, s. 106 

43) tamtéž, s.161 

44) tamtéž, s. 399 

45) tamtéž, s. 11 
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60) tamtéž, s. 139 
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63) tamtéž, s. 230 

64) tamtéž, s. 235 

65) tamtéž, s. 236 

66) tamtéž, s. 237 

67) tamtéž, s. 245  

68) tamtéž, s. 247 

69) Andrić, I.: Omerpaša Latas, Praha 1981, s. 7 

70) tamtéž, s. 8 

71) tamtéž, s. 21 
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73) tamtéž, s. 24 
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3.2      M E Š A     S E L I M O V I Ć 

 

3.2.1     Život a dílo 

 

     Bosenskohercegovský a srbský spisovatel Meša Selimović se narodil 

26.dubna roku 1910 v bosenském městě Tuzla jako Mehmed Selimović.    

     Základní školu a gymnázium vychodil ve svém rodném městě. Roku 

1930 se zapsal na obor srbochorvatský jazyk a jugoslávská literatura na 

Filozofické fakultě v Bělehradě, kde také po čtyřech letech diplomoval. 

V letech 1935-41 pracoval jako profesor Městské školy, od roku 1936 

pracoval také na Reálném gymnáziu v Tuzle. )1  První dva roky války žil v 

Tuzle, kde byl také uvězněn kvůli spolupráci s Národně osvobozeneckým 

bojem partyzánů, a v květnu 1943 přešel na osvobozené území, stal se 

členem Komunistické strany Jugoslávie. )2  Roku 1944 odešel do 

Bělehradu, kde zastával významné politické a kulturní posty. Od roku 

1947 žil v Sarajevu, pracoval jako profesor Vyšší pedagogické školy, 

docent Filozofické fakulty, umělecký ředitel společnosti „Bosna-film“, 

ředitel činohry Národního divadla, hlavní redaktor nakladatelství 

Svjetlost.  

     Roku 1971 odešel do důchodu a přestěhoval se do Bělehradu. Byl 

čestným doktorem Sarajevské univerzity, řádným členem Akademie věd 

a umění Bosny a Hercegoviny (ANUBiH) a Srbské akademie věd a 

umění (SANU), předsedal Sdružení spisovatelů Bosny a Hercegoviny 

(1962-63) a Svazu spisovatelů Jugoslávie (1964). Získal řadu ocenění, 

mezi kterými vynikají cena srbského časopisu NIN (1966), chorvatská 

cena Ivana Gorana Kovačiće (1967) a černohorské Njegošovo ocenění 

(1967) za román Derviš a smrt. )3  Ten se stal hned po svém vydání 

jedním z nejvýznamnějších děl jugoslávské literatury a zároveň i prvním 

moderním bosenskohercegovským románem. 
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     Ve svých prvních dílech (Tvrdá rota, První země) se zabývá 

tématikou války a partyzánského boje.  

     V díle "Pro i proti Vukovi" se zabývá reformou srbštiny, kterou 

provedl v 19. století Vuk Karadžić 

     V posledních dvou románech (čtenářsky nejoblíbenějších) ale rozebírá 

především témata víry, a to především islámské, života za časů osmanské 

říše, či existence člověka jako takového.  

     Romány Derviš a smrt nebo Tvrz patří k Selimovićovým 

nejvýznamnějším dílům. Selimović v nich vysvětluje nelehké podmínky 

života za dob turecké nadvlády.  

     Sám se považoval za Srba muslimského vyznání. Zemřel v Bělehradě 

11.července 1982. )4  
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Poznámky: 

 

1. http://sr.wikipedia.org/sr-el/Меша_Селимовић (ac. 1999; 21.5.2009) 

2. Kvapil, M.: Miscelanea Slavica Litteraria, Praha 1997, s. 105 

3. http://sr.wikipedia.org/sr-el/Меша_Селимовић (ac. 1999; 21.5.2009) 

4. tamtéž 
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3.2.2     Bosna v románech Meši Selimoviće 

 

Derviš a smrt (Derviš i smrt; 1966) 

 

     Děj Selimovićova románu se odehrává v 18.století na blíže neurčeném 

místě v Bosně. Hlavní postavou je Ahmed Nurudin, představený řádu 

žebravých mnichů (dervišů), který se potýká s vnitřním rozkolem vlastní 

osobnosti.  

     Tento představitel mevlevíjského řádu, jehož jméno znamená 

v překladu do češtiny „Světlo víry“ je v mládí poznamenán dvěma 

důležitými událostmi. Tou první byl okamžik nadšení v předem 

prohraném boji a druhou okamžik milostného spojení v předem ztracené 

lásce, který nemůže zapomenout. Avšak v tento okamžik Ahmeda 

zasáhne rána, která zboří jeho žebříček hodnot, obrátí jeho život naruby a 

donutí ho postavit se proti všemu, čemu až doposud věřil, a to když se 

představitelé moci zaštítění islámskou vírou a koránem dopustí bezpráví 

a zavřou jeho bratra do vězení. Prozření, že moc nesouvisí přímo úměrně 

se spravedlností si ovšem uvědomí až velmi pozdě a tak končí tragicky.  

     Ačkoli se na Selimovićův román Derviš a smrt nahlíží spíše jako na 

román se skrytou politickou rovinou, problematikou vztahu člověka 

k moci, jejím představitelům a především jejího cíleného zneužívání, my 

se zde pokusíme prozkoumat i rovinu kulturně-historickou, přesněji 

řečeno, přiblížíme si prostředí osmanské Bosny a jejích obyvatel, přesně 

tak, jak je v románu líčeno. 

 

     Jakým způsobem tedy představuje čtenáři prostředí osmanské Bosny? 

Čím je pro něj toto období a jak zobrazuje obyvatele části tehdejší bašty 

osmanského impéria? Pro bližší přiblížení jsme vybrali několik pasáží 

Selimovićova románu, které se postupně pokusíme analyzovat. 
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     „Jsem šejchem mevlevijského řádu, nejpočetnějšího a nejčistšího, a 

tekija, v níž žiji, stojí u východu z města, mezi černými a popelavě šedými 

skalami, jež stíní šíři nebe, zanechávajíce pouze modrou průrvu nad 

sebou jako skoupou milost a vzpomínku na prostor obrovského nebe 

dětství.“ )1  

     „Měl bych se modlit, prosit Boha o milost za všechny hříšné, anebo o 

trest, aby je přivedl k rozumu. Začínal mnou lomcovat hněv, jako 

zimnice, jako záchvat! Není k ničemu to všecko, co děláme? Je slovo 

boží, jež hlásáme, němé a hliněné, anebo je spíš jejich ucho k němu 

hluché? Je pravá víra v nich tak slabá, že se bortí jako zpuchřelá ohrada 

před stádem divokých vášní?“ )2  

     Hlavní hrdina románu je vyznavačem islámu, a všeho, co je s islámem 

spojené. Svou víru miluje a život bez ní si nedokáže představit. Snaží se 

pochopit smysl života a zdá se, že ho nalézá v muslimském klášteře. Žije 

obyčejný život muslimského mnicha se všemi pravidly a náležitostmi. 

     „Na dlouhé chodbě, která objímá starý han jako čtyřhranná obruč, 

zatarasili lidé průchod. Čekali vzrušeni přede dveřmi jednoho z pokojů, 

srazili se do shluku a uzavřeli nepravidelný kruh, v jehož prázdném 

středu stál strážník. Přicházeli další a chodba se naplňovala jako ucpaný 

kanál, bylo slyšet šustivý šepot, hněvivý a udivený, dav má svůj jazyk, 

odlišný od jazyka, jehož používá každý z těchto lidí, podobá se bzučení 

včel anebo vrčení, slova se ztrácejí a zůstává úhrnný zvuk, ztrácejí se 

nálady jednotlivců a zůstávají společné, nebezpečné.“ )3  

     „Uhnul jsem z čaršije cestou podél říčky, šel jsem za jejím tokem, 

mezi zahradami a jejím mělkým korytem, tudy lidé jenom procházejí, 

nezdržují se, nejlepší by bylo odejít za její vodou někam ven z města, do 

pole mezi kopci, vím, že nemá cenu, když člověk chce prchnout, ale mysl 
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se sama osvobozuje, když je jí těžko. V mělké vodě plavou drobní piskoři, 

dá se, že nikdy nevyrostou, a to je dobře, dívám se na ně vytrvale, aniž se 

zastavuji, držím se jich, tohle není moje cesta, měl jsem jít na druhou 

stranu, ale nevracím se; na to, co je nepříjemné, je vždycky dost času.“ )4  

     „Aniž jsem přerušoval modlitbu, konaje ji navykle, viděl jsem sluneční 

paprsek prorážející sklem, napjatý od okna k mým rukám, jako by si hrál 

a vyzýval mě; slyšel jsem veselé hašteřivé cvrlikání vrabců kolem mešity, 

nepřetržité brebentění jejich hlasů, zdálo se mi, že jsou vesele žluté jako 

obilí a slunce...“ )5  

     Zde se pomalu dostáváme k popisu země, osmanské Bosny – starý 

han a rozruch v něm, řeka a v ní život, sluneční paprsek, cvrlikání vrabců 

okolo mešity... Bosna je zde představována jako země života i hojnosti, 

je veselá  smutná a život v ní plyne stejně jako kdekoliv jinde.  

     „Věděl jsem, že je to poněkud pozměněné učení řeckých filosofů a 

přinesl je Ibn Síná ve svých dílech v arabštině.“ )6  

     „Prošel jsem kolem mešity na rohu Hasanovy ulice, prošel jsem kolem 

medresy, kterou nebylo za zdí vidět, prošel jsem uličkou dřeváčkářů, 

došel jsem ke kožařům, vyprchala Latinčina vůně, bledlo pomyšlení na 

Hasana, kráčel jsem kolem řemeslnických dílen a řemeslníků, kteří klidně 

dělali svou práci...“ )7   

         „Na čaršiji, na ulicích k nám přistupovali lidé, cítil jsem, že je za 

námi stále víc nohou, stále temnější byl dusot kroků, stále hustší byl 

lidský plot, nečekal jsem jich tolik, tohle jsem udělal kvůli sobě, ne kvůli 

nim, ale hle: moje se odpoutávalo ode mne a stávalo se jejich. Neohlížel 

jsem se, ale vzrušeně jsem cítil, že mě to množství nese jako vlna, rostl 
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jsem s ním, stával se důležitějším a silnějším, bylo totéž co já, zvětšený. 

Oplakávali, odsuzovali, nenáviděli mlčky svou přítomností.“ )8  

Autor rovněž zapojuje známý a podložený fakt, že islámský svět, přesněji 

určití muslimští vzdělanci pomohli křesťanskému světu objevit a 

pochopit učení starých řeckých filozofů ve svých arabských překladech. 

Proto také muslimové zaujímají a měli by zaujímat čestné místo i 

v křesťanském světě.   

     Také se dozvídáme o bosenském městě a jeho typickém rozvržení. 

Nejdůležitějším místem, kde se všechno odehrávalo byla čaršija a co v ní 

událo, si obyvatelé města velmi dlouho pamatovali.      

     „Veškerá moje naděje byla v dopise, který posel odnesl silahdaru 

Mustafovi do Cařihradu. Jestliže odtamtud brzy nepřijde katul-ferman 

anebo aspoň dopis o odvolání viníků, pak už není na světě ani synovská 

láska ani čest. Ale na to nemá cenu vůbec myslet, protože pak by život 

nestál ani za zlámanou grešli.“ )9  

     „Muselo se něco stát? Určitě se už všechno uklidnilo, rozešli se domů 

zahanbení a nespokojení, ten zbytek zlosti a žluči, který jim zbyl, si vylijí 

na ženách a já se naprosto zbytečně pokouším oddělit, marně poutám 

roztěkanou pozornost k podzimu, holým švestkovým stromům, kamenitým 

vrcholkům kopců, brzkému sněhu, marně, protože moje mysl je dole ve 

městě...“ )10  

     „Na druhý den ramazánského bajramu přišel do tekije Piri-Vojvoda, 

který dával pozor na pohyb podezřelých lidí, což pro něho byl celý svět, a 

odevzdal mi dopis Dubrovničana Luky, Hasanova přítele, adresovaný 

dubrovnickému senátu.“ )11  
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     V předchozích ukázkách se seznamujeme s fungováním státní správy 

v rámci osmanské říše. Nejvyšší představitelé sídlili a rozhodovali 

v Istanbulu, a jelikož byli většinou velmi vzdálení a stranou od lidu, 

jejich rozhodování nebylo vždy úplně spravedlivé. Naopak záležitosti 

katolíků se zase řešily v Dubrovníku. 

     „Stěží spojuje jednotlivá písmena v souvislý text a stěží chápaje jeho 

smysl, přečetl jsem si dopis zástupce cařihradského mully, v němž se ptá 

valiho, proč tak úporně brání kádího Ahmeda Nurudina, který podnítil 

vzpouru čaršije a kvůli své osobní nenávisti zavinil smrt dřívějšího 

kádího, čestného alima a soudce, což bylo dokázáno stížností jeho vdovy 

a prohlášením svědků, a existují také žaloby nejváženějších lidí, 

rozhořčených na svévoli Ahmeda Nurudina a jeho snahu uchvátit do 

svých rukou veškerou moc, čímž se provinil proti šeriatu a proti 

vysokému sultánovu přání, aby moc, která byla Padišáhovi dána Bohem 

a kterou on pak přenáší na své podřízené, nemohl nikde držet jeden 

člověk, neboť to je cesta k násilí a nespravedlnosti. Ale není-li tomu tak, 

má-li vali jiné mínění a jiné důvody, ať mu je sdělí, aby věděl, podle čeho 

se řídit.“ )12  

     Jako v každé společnosti, i v té muslimské se čas od času objeví u 

moci lidé nečestní, toužící pouze po moci a majetku, manipulování 

s realitou a dopomáhající si ke své důležitosti složitými intrikami a 

umlčováním těch, kteří s nimi nesouhlasí či jim dokonce odporují. Toto 

Selimović demonstruje na tehdejší společnosti, islámské společnosti pod 

křídly osmanské říše. V tomto románě je osmanská Bosna zobrazena jako 

obyčejná muslimská země s obyčejnými obyvateli, a potvzuje se pouze 

to, že touha po moci a překrucování skutečnosti není pouze výsadou 

křesťanských zemí.  
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Tvrz (Tvrdjava; 1970) 

 

     O čtyři roky později po vydání románu Derviš a smrt vychází 

Selimovićův nový román s názvem Tvrz. Děj tohoto románu je opět 

situován do staré Bosny pod osmanskou správou, ale tentokrát je jak 

časové zařazení tak i místo příběhu konkrétní. Dějištěm je Sarajevo a 

vzhledem k tomu, že se děj románu odehrává někdy po bitvě u Chotinu 

(za jedné z mnohých válek Turecka proti Rusku), můžeme usuzovat, že 

se jedná o druhou polovinu 18.století. 

     Ústřední postavou tohoto románu je Ahmed Šabo, kterého po návratu 

domů z turecko-ruské války čeká ponižování od představitelů moci. 

Hlavní hrdina je znechucen skutečností, že o osudu člověka rozhoduje 

libovůle jakýchsi vykonavatelů moci. Východiskem z této situace chápe 

přátelství a lásku ke své ženě. Okolnosti ho donutí přemýšlet o sociální 

revoltě v podobě sympatizování s řádem hamzevijských dervišů, ale 

jelikož je poznamenán útrapami z války, rozhodne se nepřistoupit na 

bojovné východisko. 

 

     „Ve svém druhém románu Selimović přesvědčivě vylíčil a přiblížil typ 

hrdiny, který, ač není aktivním bojovníkem proti osmanskému feudalismu, 

zůstává, když se dobrovolně a svobodně rozhodl žít v ponížení a bídě, 

morálně čistý, nezkažený a přese všecko nepokořený. Humanismus 

románu, i když nemluví o konkrétním řešení, východisku či vítězství, a 

jeho poselství každé době je v jeho důrazu na lidské porozumění a lásku a 

na důstojnost a hrdost vybudovanou na síle člověkova srdce a 

rozumu.“ )13  

 

     Podívejme se tedy na způsob, kterým je přiblížen život v Bosně za 

osmanského působení.  
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     „Nebo kvůli praporečníku Avdijovi, který by každému za ošklivé slovo 

o cizí ženě urazil hlavu.“ )14  

 

     „Před džámii chodil i Salih Golub, chudý šerbedžija z Vratniku. 

Shodil vždycky s ramene těžkou nádobu s šerbetem, sedl si na kámen a 

ztěžka oddechoval.“ )15  

 

     „Psali jsme žádosti o platy zadržené starým válečníkům, o napravení 

skutečných či vymyšlených křivd, o zahájení řízení ve věci majetku, 

urážky, podvodu, peněz, odcizených zpronevěřených, nevrácených, či 

nějakého dávného trucu, jehož důvod už nikdo nepamatoval.“ )16  

      

     Co tedy můžeme vysledovat z druhého Selimovićova románu? Pokud 

se budeme podrobněji zabývat pasážemi z románu, které jsme uvedli, 

můžeme začít u otázky ženy v Selimovićově osmanské Bosně. Z výše 

uvedené ukázky můžeme vidět prvek ryzí islámské kultury a tím je 

absolutní nedotknutelnost ženy. 

     Dále vidíme popis osmansko-bosenského prostředí pomocí zvyku, 

jímž bylo prodávání šerbetu a z toho vyplývající povolání „šerbedžiji“ 

nebo třeba písaře. 

 

     „Nazítří ho poznal serdar Avdaga, když bloumal ulicemi celý u 

vytržení a zpitomělý ze znovu nalezeného města, zkrásnělého dvacet let 

dlouhou touhou, a oznámil to kádímu. Odvedli ho do tvrze a zardousili. 

Za něco, nač už všichni zapomněli.“ )17   

 

     „Země jako země, lidé jako lidé, stejní všude,“ řekl Mula Ibrahim 

opatrně a polekaně hladěl na vážného Šehagu i rozesmátého Osmana 

Vuka. 
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     „Tahle země není jako jiné a lidé nejsou jako jiní. Tahle země je 

učiněná bída. Všimli jste si, jak se jmenují naše vesnice? Řekni jim to 

Osmane!“ 

     „Zloselo, Blatište, Crni Vir, Paljevina, Glogovac, Gladuš, Vukojebine, 

Vučjak, Vukovije, Vukovsko, Trnjak, Kukavica, Smrdljak, Zmijanje, 

Jadovica...“ 

     „Tak vidíš! Samé bláto, černé víry, spáleniště, hlad, ubohost, stesk, 

neštěstí, vlci vyjí ze jmen našich vsí, hadi syčí a táhne z nich smrad a 

bída. A lidé? Hnusí se mi o tom jen mluvit. A proč to tak je? Nevím. Snad 

proto, že jsme zlí od přírody, že nás bůh poznamenal. Anebo že nás stále 

provází kdejaké neštěstí, takže se bojíme hlasitého smíchu, bojíme se, že 

pohněváme zlé mocnosti, které kolem nás neustále obcházejí...“ 

     „ ... žijeme v těžké době, a žijeme uboze a hanebně. Útěcha je jen 

v tom, že ti, kteří přijdou po nás, budou muset snášet ještě horší časy a na 

naše dny budou vzpomínat jako na šťastné.“ )18  

 

     „Oknem jsem ho neviděl. Ale ze světničky za dílnou jsem slyšel hlasy: 

mohutný, kašlavý, Mahmutův, a drobné dětské hlásky. Učil je; čemu? 

Podobalo se to něčemu známému. Panebože, vždyť je to arabština, 

překrouccená, znetvořená, prošpikovaná tureckými, perskými a řeckými 

výrazy, okořeněná našimi šťavnatými kletbami a nadávkami. Co to dělá 

ten Mahmut? Poslouchal jsem zaraženě ten neuvěřitelný galimatyáš, ten 

ničí tulácký jazyk, který by mohl vydat svědectví o dalekých cestách, po 

nichž tenhle vyhnanec prošel, a o bezpočtu zaměstnání, jimiž se zabýval, 

ale těmhle dětem moc k užitku nebude. Udělá v jejich nevinných 

makovičkách pěkný zmatek. )19  
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     Setkáváme se s osmanskou Bosnou, jež se velmi podobá té Bosně, 

kterou známe z románů a povídek Iva Andriće – ponurou, smutnou, 

vyprahlou, nešťastnou a ubohou, plnou nedobrých a nevzdělaných lidí. 

 

     „U kašny jsem zatoužil strčit ruce pod proud studené vody. U mešity 

jsem záviděl studentům medresy, kteří v dřevácích kráčeli 

k modlitebnímu mytí, veselí, chtiví všeho, hloupí z nezkušenosti, 

nadnášeni představou báječného života, který je údajně čeká.“ )20  

 

     „Obchodník Šabanović prodává dům; čtyři pokoje, předsíň, terasa, 

réva před domem, zahrada kolem domu, v zahradě růžový sad a studánka 

jak oko.“ )21  

 

     Na druhou stranu, zde máme Bosnu osmanské doby představenou 

barevně – kašna, medresa, veselí, zahrada, studánka... Protiklad 

k předchozímu „Andričovskému“ pojetí chmurné a ponuré Bosny. 

V jádru je nový život, mládí a nadšení, budoucnost, kterou nikdo nezná, 

takže nemusí být nutně nešťastná a pesimistická. 
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Poznámky: 

 

1. Selimović, M.: Derviš a smrt, Praha 1969, s. 9 

2. tamtéž, s. 24 

3. tamtéž, s. 49 

4. tamtéž, s. 55 

5. tamtéž, s. 62 

6. tamtéž, s. 69 

7. tamtéž, s. 94 

8. tamtéž, s. 203 

9. tamtéž, s. 250 

10. tamtéž, s. 259 

11. tamtéž, s. 273 

12. tamtéž, s. 280 

13. Selimović, M. : Tvrz, Praha 1974, s. 358 

14. tamtéž, s. 13 

15. tamtéž, s. 19 

16. tamtéž, s. 35 

17. tamtéž, s. 36 

18. tamtéž, s. 37 

19. tamtéž, s. 39 

20. tamtéž, s. 84 

21. tamtéž, s. 145 
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3.3    OTÁZKA TURCIZMŮ A OBRAZ BOSNY V SRBSKÉ  

          LITERATUŘE 

 

 

     Jelikož turcizmy hrají v dílech spisovatelů Andriće a Selimoviće 

důležitou roli, věnujeme tuto kapitolu právě této problematice. Na 

začátku je nutno připomenout, že v rámci všech jazyků, které se v 

jihoslovanském prostoru (nebo i v oblasti celého Balkánského 

poloostrova) vyskytují, existuje dodnes nepřeberné množství slov, výrazů 

a frází, které za sebou zanechali osmanští Turci a tak by mohla být 

oblast, které se budeme dotýkat mnohem širší. Nicméně pro zmapování a 

přiblížení našeho tématu se musíme soustředit na vymezené téma, a tím 

je prostor bývalé Jugoslávie, především pak prostoru Bosny a 

Hercegoviny v srbské literatuře.. 

     Pokud se na problematiku slov cizího původu podíváme obecně, 

zjistíme, že jsou velmi početnou a důležitou složkou slovní zásoby 

každého jazyka. Obvykle bývají odrazem dějin a vývoje jednotlivých 

jazyků. Cizí slova v jazyce jsou projevem hospodářských, kulturních a 

politických styků a jejich frekvence často o živosti těchto styků 

vypovídá.  

     Dostávají se do jazyka různými způsoby – pronikají hlavně přímým 

kontaktem s příslušníky sousedních národů. „Zprostředkovateli“ cizích 

slov se tak ve středověku stávali hlavně obchodníci, ale větší význam 

měla vždy především politická (války a výboje) a kulturní situace. 

     Kromě těchto řekněme „přímých styků“ existují i tzv. „nepřímé 

jazykové styky“. Tímto rozumíme často přejímání formou jazyka 

písemného. Takto zprostředkovaná slova patří nejčastěji do terminologie 

vědecké, technické a bývají to slova týkající se společenského zřízení, 

zvyků atd. 
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     Slova cizího původu jsou zrcadlem styků národa s jinými národy a 

jelikož se poměry hospodářské, kulturní a politické historickým vývojem 

mění, a to u různých národů různým tempem, mění se i vztahy národů 

mezi sebou a směr proudů, jimiž do jazyka přicházejí. 

     Slova jednou přejatá v jazyce zůstávají, ať už jako slova živá nebo 

jako archaismy. 

     Z hlediska kulturněhistorického je ovšem velmi cenné znát nejen 

původ cizího slova, ale i celou jeho cestu do zkoumaného jazyka. Slovo 

už jednou převzaté může být převzato znovu třeba v úplně stejném znění, 

ale v jiném významu, většinou prostřednictvím jiného jazyka. 

     Existuje mnoho příčin, proč do jazyků přecházejí cizí slova. Většina 

z nich přicházela ve zprávách o cizích zemích (označují hospodářské, 

politické i kulturní zvláštnosti). Značné procento slov se do jazyka 

dostává přímo s novými plodinami, produkty a zvyky. Tak se stává, že 

slova dříve vzdálená se dostávají do zcela běžné slovní zásoby denního 

života (i v deformované podobě)..  

     Někdy se stává, že pro slovo cizího původu existuje v jazyce původní 

ekvivalent – ke starému slovu z domácí slovní zásoby je přímým stykem 

přijato slovo cizí, nebo naopak – k přejatému slovu bylo vytvořeno slovo 

domácí. 

     Co se týče významu, přejatá slova bývají často citově zabarvená nebo 

právě naopak značně neutrální. V našem případě „turcizmů“ se můžeme 

jednoznačně přiklonit k první variantě. )1  

 

 

3.3.1     J a k   d e f i n o v a t    t u r c i z m u s  
 

 

     Islámská civilizace měla ve své osmanské etapě veliký vliv na 

vytváření srbské materiální a duchovní kultury. V jazyce se vliv této 
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civilizace značně odráží, a to tak, že v něm do dnešní doby setrvává 

velký počet přejatých slov, v našem případě právě z turečtiny 

osmanského období.  

     Slova, která během této historické etapy vešla do srbského jazyka 

představovala určitou sponu mezi domácím obyvatelstvem a 

„dobyvateli“, mezi dvěma náboženstvími a civilizacemi, křesťanstvím a 

islámem a  v neposlední řadě také mezi Balkánem, potažmo Evropou a 

Asií. Některá z nich úplně zdomácněla a zůstala tak integrovanou částí 

standardního každodenního slovníku. 

     Tento osobitý prvek srbského jazyka se nazývá turcizmus (jelikož je 

největším dílem přejímán z turečtiny osmanského období). Osmanská 

turečtina představuje v té době uzavřenou a nesmírně obsáhlou skupinu 

arabských, perských a tureckých výrazů. Pokud se tedy chceme zabývat 

problematikou turcizmů v jihoslovanských jazycích, musíme si položit 

zásadní otázku, a to, co vlastně pod pojmem turcizmus rozumíme. 

     Dříve se označením turcizmus nazývala slova cizího původu, která do 

slovní zásoby jiného jazyka přecházela přímo z turečtiny, anebo jejím 

prostřednictvím z jiných jazyků. 

     Dnes je čím dál častěji nahrazován pojem turcizmus  pojmem 

orientalizmus. Často bývá tato záměna vysvětlována  jako „upřesnění“. 

Obecně bývá předkládáno, že mnoho slov, která přišla s osmanskou 

vládou, nejsou slova tureckého původu, nýbrž také arabského či perského 

a s tím samozřejmě nemůžeme než souhlasit. 

     Problém, který nastává při vymezování pojmu „turcizmus“ a 

„orientalizmus“ spočívá v tom, že oficiálně existoval jazyk zvaný 

osmanská turečtina, který kromě své vlastní slovní kapacity pochopitelně 

přibral v rámci svého ohromného územního záběru i celou řadu výrazů, 

jak z arabského, tak z perského jazyka.  Což bylo vzhledem k dějinným 

souvislostem pochopitelné a nezbytné. 
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     Do jihoslovanských jazyků se tak nová slova dostávala právě 

prostřednictvím této osmanské turečtiny, nikoli prostřednictvím arabštiny 

či perštiny. Tyto přejímané výrazy již měly svoji vlastní zvukovou i 

psanou formu a význam, který následně přejal další jazyk (v našem 

případě srbština). 

     Z tohoto důvodu nevidím přílišnou logiku v zavádění dnes velmi 

populárního pojmu „orientalismus“ a shledávám tak mnohem správnější, 

přesnější a smysluplnější pojem turcizmus.  

 

 

3.3.2     P r o c e s   p ř e j í m á n í   t u r c i z m ů 
 

 

     Zejména v srbském jazyce cítíme dodnes silné stopy osmanské 

nadvlády, která ovlivňovala vývoj jazyka domácího obyvatelstva po 

téměř celé půl tisíciletí. 

     O turcizmech v srbštině je možno hovořit i s odkazem na dobu před 

příchodem Turků, ale ve srovnání s množstvím turcizmů, které 

v jihoslovanských jazycích zůstaly po pěti stech letech, téměř mizivý. )2   

     Dnešní nemalé množství turcizmů, existujících ve většině 

jihoslovanských jazyků, je dáno několika činiteli : 

 

1) osídlováním území jihoslovanského jazykového prostoru 

tureckým obyvatelstvem, státními úředníky, vojenskými činiteli, 

služebnictvem atd. 

2) kontaktem s islámem a jeho přejímáním )3  

3) názvy nového uspořádání země a nutnost komunikace se státní 

správou 

4) způsobem života tureckého obyvatelstva na Balkánském 

poloostrově a jejich každodenním společenským stykem 
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5) studijními a obchodními cestami do Istanbulu 

6)   zdomácňováním nových výrazů atd. 

 

     Vládnoucí osmanští Turci domácímu obyvatelstvu svůj jazyk 

nevnucovali násilím, ani se o to nepokoušeli nějakým plánovaným 

systematizováním. Naopak byli velmi tolerantní vůči zvykům a národním 

obyčejům.  

     Důsledkem tohoto přístupu vznikla v počátcích osmanské vlády na 

Balkáně důvěřivost vůči cizímu jazyku a bylo tak umožněno mnohem 

snazší pronikání osmansko-tureckých elementů do domácího jazyka. 

     Turečtina se tedy stala neoddělitelnou součástí slovní zásoby bez 

výjimky všech jihoslovanských jazyků. 

 

 

3.3.3     R o z d ě l e n í   t u r c i z m ů   v   s r b s k é m   j a z y c e  
 

 

     V srbském jazyce se i dnes, jak už jsem zmínila dříve, setkáváme 

s množstvím turcizmů. Tyto turcizmy můžeme rozdělit na základě jejich 

funkce a použití v jazyce. 

     Turcizmy můžeme rozdělit klasickým způsobem, podle gramatiky 

autorů Stanojčić-Popović )4  (pozn. uvádím vždy srbský výraz – jeho 

turecký ekvivalent – český překlad): 

 

1) slovní výpůjčky  

např. boja – boya – barva  

         megdan – meydan – souboj  

         džezva – cezve – džezva  

 

2) historismy 
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            např. gazdaluk – gazdalık – hospodářství  

                     kurudžija – kurucu – sušič  

                     simidžija – simitçi – prodavač simitů (pečiva) 

 

3) archaismy 

např. čobanin – çoban – pastýř  

          bojadžija – boyacı – barvíř   

          mehandžija – mehancı – vrchní 

 

4) dialektismy 

- často se promítá v pořádku slov 

 

5) regionalismy 

např. pendžer – pencere – okno  

          duvar – duvar – stěna  

          bezbelli – besbelli – samozřejmý  

 

Nebo potom podrobněji podle Škaljićovy osnovy )5  : 

 

1) slova, která nemají srbský ekvivalent, nebo jej mají ale rovněž 

z jiného jazyka 

např. boja – boya – barva  

         majmun – maymun – opice  

         jastuk – yastık – polštář  

 

2) slova, která v srbském prostředí naprosto zdomácněla a používají 

se bez záměn, jak v psaném, tak mluveném jazyce 

 např. bajrak – bayrak – prapor  

         kapija – kapı – dveře  
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         parče – parça – díl 

 

3) slova významově zabarvená, jejichž použití má v mluvené i psané 

podobě určitý efekt; cílem bývá často poukázat na minulost 

(popřípadě ironizovat současnost) nebo vyjádřit pocit či cit 

např.  sevdah – sevda – láska  

          sokak – sokak – ulice  

          ćuprija – köprü – most 

 

4) různé typy nářečí 

např.  hava – hava – počasí  

          insan – insan – člověk  

          haber – haber – zpráva  

 

5) prvky v národních písních, lidové slovesnosti a literatuře 

 

6) slovní zásoba spojená s islámem 

 

 

3.3.4     P o d o b a   a   t vo ř e n í   t u r c i s m ů   v    s r b š t i n ě 
 

 

     Již v úvodu této kapitoly jsem naznačila, že se ve své práci nebudu 

zabývat podrobnými lingvistickými analýzami, týkajícími se tvořením a 

přejímáním turcizmů v srbštině. Nicméně toto téma je velice zajímavé a 

myslím, že nastínění některých základních rysů k této problematice je 

namístě.  

     Pokud jde o tvoření či přejímání turcismů v srbštině, můžeme 

konstatovat, že k němu docházelo několika způsoby. Ty hlavní a základní 

se zde pokusím v hrubém náčrtu uvést )6  : 
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1. turcismy, které do srbského jazykového systému přešly přímo 

z turečtiny nebo jejím prostřednictvím i z jiných jazyků; tyto 

výrazy se liší maximálně přepisem 

- ačik – açık - otevřený, 

- ada – ada - ostrov, 

- zejtin – zeytin - oliva 

2. připojení sufixu – ja (aby se dalo dané slovo skloňovat podle 

srbských jazykových norem) 

- ašiklija (z tur. aşık – zamilovaný), avdžija (z tur. avcı – 

lovec) , Alija (z tur. Ali –Ali)  

3. změna posledního vokálu z – e  na – a  

- Džemila (z tur. Cemile – Džemile), adžela (z tur. acele – 

spěch), ahmedija (z tur. ahmediye – turban) 

4. dochází k asimilaci podle srbských jazykových pravidel 

- igbal (z tur. ikbal – štěstí), ašigdžija (z tur. aşık/çı – 

zamilovaný) 

5. turecké sufixy – lik 4var.  se mění na – luk  

- siz  4var.  se mění na – suz   

-  terziluk (z tur.  terzilik – krejčovství) , arsuz (z tur. arsız – 

nevychovaný) 

6. a) záměny konzonantů         

� b – v sevep (z tur. sebep – důvod) 

� b – p sapun (z tur. sabun – mýdlo) 

� f – k muktija (z tur. mufti – isl. představitel) 

� g – d dubre (z tur. gübre – hnojivo, smetí) 

� ğ – g bogaz  (z tur. boğaz – šíje) 

                  b) záměny vokálů 

� šimšik (z tur. şimşek – blesk), bakar (z tur. bakır – 

měď) 
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                  c) disimilace konzonantů 

� kulkuma (z tur. kumkuma – džbán) 

                  d) disimilace vokálů 

� kurtališ (z tur. kutuluş – osvobození) 

                  e) metateze  

� barjak (z tur. bayrak – prapor), barjam (z tur. 

bayram – svátek) 

                  f) doplnění konzonantu 

� sevdah (z tur. sevda – láska) 

                  g) vypouštění konzonantu nebo vokálu  

� dosluk (z tur. dostluk – přáteství), škembe (z tur. 

işkembe – dršťka) 

                   h) tvoření sloves pomocí sufixů         * ze sloves – isati 

• benzeisati (z tur. 

benzemek – podobat 

se) 

• anlaisati (z tur. 

anlamak – rozumět) 

** ze  substantiv - ovati 

• ašikovati (z tur. aşık 

– zamilovaný) 

•  bajramovati (z tur. 

bayram – svátek) 

*** z adjektiv – iti  

• jasačiti (z tur. yasak 

– zakázaný) 

•  pišmaniti se (z tur. 

pişman – litující) 
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3.3.5     V ý z n a m   t u r c i z m ů   v   s o u č a s n o s t i  
 

 

     Slova cizího původu tvoří důležitou složku slovní zásoby jazyka. 

Zpřesňují a obohacují vyjadřování a znásobují synonymní řady, tím 

umožňují jemnější nastínění citově zabarveného výrazu. 

     V současném srbském spisovném i hovorovém jazyce mají slova 

tureckého původu velmi důležitou funkci. Používají se v běžném jazyce, 

který uslyšíme na ulici ale i v literatuře. V té se objevují turcizmy 

většinou pro své citové zabarvení. Jestliže chce srbský autor navodit 

určitou atmosféru (týká se nejen prostředí Bosny), být při tom stručný a 

jednoznačný, v mnoha případech pak sáhne po expresivním výrazu (třeba 

z turečtiny). 

     Úskalím turcizmů v srbštině často bývá jejich významový posun 

oproti dnešní turečtině. Tento jev má několik možných vysvětlení. 

Význam slova vytrženého z kontextu se mohl pomalu měnit, až na 

význam, ve kterém se slovo používá dnes. Nebo přesně naopak, což bylo 

v našem případě turcizmů v srbštině mnohem častější, si výraz po staletí 

udržel stejný význam, s jakým se do srbštiny dostal ještě z osmanské 

turečtiny. Naproti tomu význam v turečtině prošel vývojem a změnil 

se. )7  

     Používání turcizmů je ve státech bývalé Jugoslávie různé. 

Z historických důvodů jich logicky nejméně najdeme ve slovinštině. 

V době, kdy se osmanská říše rozpínala po Balkánském poloostrově, 

území dnešního Slovinska se sice dotýkala, ale nebylo tomu nadlouho, a 

tak se turecká slova nezažila a nezdomácněla, jako tomu bylo jinde. 

V dnešní slovinštině turcizmy sice existují, ale jejich počet i frekvence je 

nepatrná. Do jazyka se pronikla řada turcizmů ze srbštiny a chorvatštiny. 

Naopak velké procento turcizmů v základní slovní zásobě má 

makedonština. 
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     Největší čištění jazyka právě od turcizmů můžeme vidět v Chorvatsku 

a chorvatských kantonech v Bosně a Hercegovině. Zde zachází purismus 

tak daleko, že na místo turcizmů jsou dosazována slova nová. )8  Tyto 

novotvary jsou postupně uváděny do jazyka a snaží se zaplnit mezery po 

tureckých výrazech, což úplně nefunguje. 

     V Srbsku je situace z pohledu současného jazyka přívětivější. Slova 

tureckého původu se běžně používají. Nejsou zde tendence nahrazovat 

turcizmy slovy novými. Pokud je na výběr mezi tureckou a srbskou 

variantou výrazu, volí se vždy slovo podle kontextu. V literatuře se pro 

navození určité atmosféry volí turcizmy záměrně.  

     Přesně naopak od výše zmíněných států, především Chorvatska, je 

tomu v Bosně a Hercegovině. Tady se zase snaží sarajevský jazykový 

institut rozšířit slovní zásobu o starší turecké (osmanské) výrazy a 

nahradit jimi dnešní slovní zásobu. )9  

     Turcizmy jsou součástí jazykové výbavy všech jihoslovanských 

jazyků, jejich používání v tom či onom jazyce se liší většinou jen ve 

frekvenci.  

     Výrazy tureckého původu jsou patrně nejvíce ceněny v srbské a 

bosenské literatuře, kde např. v dílech Iva Andriće nebo Meši Selimoviće 

tvoří dokonale kolorit tehdejších držav osmanské říše. 
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3.3.6 Tématický přehled nejfrekventovanějších turcismů   

             v románech I.Andriće a M. Selimoviće 

 

 

Oslovení, názvy profesí, tituly 

 

aga – hospodář; titul přidávaný ke jménu 

ajan – předák 

alim – učený člověk n. teolog 

balija – prostý a nevzdělaný muslim (nadávka) 

beg – pán, titul příslušníka šlechty 

ćáfir - nevěřící 

čohadar - komorník 

derviš – muslimský mnich 

efendi – pán; titul nábožensky vzdělaného muslima nebo muslimského 

kněze 

hadži – titul muslima, který vykonal pouť do Mekky 

hanuma – žena, manželka 

imám – islámský duchovní 

haznadar - pokladník 

hodža – muslimský učitel nebo kněz 

hajduk – zbojník  

kádí – soudce, řídící se islámskými zákony 

kafedžija – kavárník 

kajmakam – zástupce vezíra 

kaur, kaurka / džaur – nevěřící 

kjatib - písař 

kodža – vážený starý muž 

mualim – učitel 

mubašir – vyšší úředník 



 133

muderis – správce islámské náboženské školy 

muftí – muslimský nábožensko-právní úředník 

muhtar – starosta městské čtvrti nebo vesnice 

muhurdar – správce státní pečeti 

mula – teolog 

musafir - host 

mušir – vrchní velitel 

muteselim – syn. k „kajmakam“, oblastní správce 

paša – vysoký turecký hodnostář 

rahmetli – nebožtík 

reis-efendija – ministr zahraničí 

serasker – ministr vojenství 

serdar – velitel sboru (zvl. janičářů) 

softa – žák medresy 

tatar – kurýr 

tefter-ćehaja - archivář 

ulema – vrstva muslimských učenců 

vezír – správce provincie 

 

Islám 

 

abdest – islámská rituální očista 

„aman“ – „proboha“ 

balija – prostý a nevzdělaný muslim(nadávka) 

ćáfir - nevěřící 

derviš – muslimský mnich 

džámia – mešita 

ezan – svolávání k modlitbě 

hadži – titul muslima, který vykonal pouť do Mekky 

háfiz – čestné označení toho, kdo zná nazpaměť celý korán 
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hodža – muslimský učitel nebo kněz 

ićindija –modlitba mezi polednem a západem slunce  

iftar – večeře v ramadánu 

imám – islámský duchovní 

„inšalah!“ – dá-li bůh! 

kádí – soudce, řídící se islámskými zákony 

kaur, kaurka / džaur – nevěřící 

medresa – vyšší muslimská náboženská škola 

mevleví – dervišský řád 

muderis – správce islámské náboženské školy 

muftí – muslimský nábožensko-právní úředník 

muezzín – ten, který svolává k modlitbě 

mula – teolog 

mutevelija – správce náboženské nadace 

ramazán – muslimský postní měsíc 

šerijat – muslimský náboženský zákon 

tekija - klášter 

ulema – vrstva muslimských učenců 

vakuf – náboženská nadace 

 

Město a správa 

 

čaršija – obchodní čtvť města 

češme – kašna 

devlet – stát, země 

džámia – mešita 

han – zájezdní hostinec 

kadiluk – soudní obvod 

karavanseráj – hostinec pro pocestné 

kasaba – malé venkovské město 



 135

konak – palác, rezidence 

medžlis – rada, výbor 

mejdan - náměstí 

muhurdar – správce státní pečeti 

musafirhana – dům pro hosty 

nahija – správní jednotka (menší než okres) 

pašalík – správní oblast 

Porta, Vysoká Porta – turecká vláda 

rája – nemuslimští poddaní v osmanské říši 

sandžak – samostatná správní oblast 

šadrvan – kašna (velká; uprostřed náměstí) 

tefterdar – ministr nebo i správce financí 

turbe – hrobka 

válí – guvernér 

vezír - ministr 

vilájet - provincie 

 

Oblečení a domácnost 

 

ahmedija – turban 

baklava – druh turecké sladkosti 

binjektaš – kámen, ze kterého se nasedá na koně 

čakširy – mužské kalhoty 

čardak – typický osmanský dům 

čevrma – jemný zlatě či stříbrně vyšívaný šátek 

dimije – široké dámské kalhoty 

džezva – měděná nádoba na vaření kávy 

feredža – tmavý plášť, do kterého se ženy zahalovaly 

fildžan – šálek na kávu 

hardal – hořčice 
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harém – ženské oddělení musl. domu 

jag – vonný olej 

jatagan – dlouhý zakřivený nůž 

jatak – postel  

ječerma – vesta 

kadaif – druh sladkosti 

kajmak – smetana 

kutija – krabice  

lokum – turecký med 

mangal – přenosná nádoba pro přípravu pokrmu (gril) 

minderluk – nízká pohovka 

nargila – vodní dýmka 

oka – stará turecká dutá míra 

para – drobné (peníze) 

salep – nápoj z kořene vstavače 

sanduk – truhla  

simit – pečivo 

somun – chlebová placka 

šalvary – široké orientální kalhoty 

šerbet – ovocný nápoj 

tepeluk – ženská zdobená čapka 

zar- ženský oděv určený k zahalení, když muslimka vycházela na ulici 

 

Vojenské termíny 

 

asker - voják 

bostandžibaša – velitel janičářských oddílů, jež původně střežily 

sultánovy zahrady a parky 

dizdar – velitel pevnosti 

ferman – sultánovo nařízení 
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hatišerif – sultánův příkaz 

katil-ferman – rozsudek smrti 

kapetan – turecký vojenský velitel města 

kapidžibaša – velitel dvořanů 

kapudan-paša - admirál 

murtad-tabor – prapor vojska složený z „odpadlíků od víry“ 

nadžak – starobylá zbraň 

ordija – vojsko 

sejmen – strážník 

silahdar – správce zbrojnice 

spahija – vlastník půdy 

 

Ostatní 

 

akšam – soumrak 

akšamluk – bosenský zvyk sedět v předvečer na trávě u vody a bavit se 

bajram – muslimský náboženský svátek 

bakšiš – spropitné 

díván – sbírka veršů 

kantardžija – vážný 

mahzul – odvolaný 

merhaba – buď zdráv 

Osmanlija – v Bosně a Hercegovině označení Turků z vlastního Turecka  

sabah hair olsun – dobré jitro 

rahmet – milost 

Stambul – Istanbul 

taksirat – neštěstí, zlý osud (vyústění hříšného života) 

tespih – muslimský růženec 
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8) Ústav pro kodifikaci spisovného chorvatského jazyka, sborník, 

1999 

9) http://www.geocities.com/famous_bosniaks/bosanski_jezik.htm 
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3.4     OBRAZ OSMANSKÉ BOSNY A BOSŇÁKA V DÍLECH IVA   

          ANDRIĆE A MEŠI SELIMOVIĆE 

 

 

     V závěrečné kapitole se pokusíme shrnout všechny důležité poznatky, 

ke kterým jsme zkoumáním děl obou spisovatelů a ostatních uvedených 

podnětů a skutečností došli.  

     Na počátku Andrićovy povídkové tvorby stál hrdina lidové epiky 

bosenských muslimů Alija Djerzelez. Literární postava, jejíž hrdinské 

činy byly podle vyprávění lidových vypravěčů vyzdvihovány po celé 

Bosně a jejíž věhlas došel až do Istanbulu. V Andrićově díle se však 

z klasického epického a romantického hrdiny stává hrdina tragikomický.   

Z tradičního junáka, o němž se ví, že stínal hlavy nepřátelům osmanské 

říše, se v Andrićově podání stává parodie na hrdinství a „balkánský don 

Quijote“. Autor dokázal v rozmezí několika stránek své povídky 

tradičního bosenského epického hrdinu degradovat natolik, až se stal 

terčem posměchu okolí, které k němu donedávna bez vyjímky vzhlíželo. 

Vše je zasazeno do „kamenité a ponuré země s divokými řekami bez 

mostů a brodů, s krajinami bez pitné vody a s džamijemi bez ozdob a 

okrasy“ )1 , země, na jejímž území žili vedle sebe lidé několika 

náboženských vyznání a národností.  

     Andrić vykresluje mentalitu lidí osmanské Bosny, jako svět 

zaostalosti, krutosti a zlovůle těch, kteří jsou u moci, tzn. přímých 

představitelů osmanské moci. Tomuto se vymyká například jedna 

z ústředních postav románu Most na Drině velkovezír Mehmedpaša 

Sokolović, na jehož počátku i konci sice stojí tzv. „orientální krutost“ 

osmanské doby, přesněji „daň z krve“. Skutečnost, která přiměla malého 

Mehmeda, aby si odnesl vzpomínku na svou rodnou Bosnu jako na 

„místo, kde se láme silnice a kde se beznaděj a smutek bídy zhušťují a 
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usazují se na kamenitých březích řeky, přes kterou je obtížný, drahý a 

nebezpečný převoz“, místo, „kde člověk bývá zaskočen přesilou 

mocnějšího živlu a zahanben svou bezmocností, a tak si vše musí 

uvědomit a jasněji poznat i svou, i cizí bídu a zaostalost“. )2  Nicméně 

každá mince má dvě strany, a tak i ona „krutost“ má svou kladnou 

stránku, kterou je v tomto případě Sokolovićův kariérní postup a možnost 

ovlivňovat politické dění (nejen na území Bosny). Avšak pozitivum se 

neomezuje pouze na možnost zasahovat do politického, ale také 

občanského života. Za takový pozitivní zásah můžeme považovat stavbu 

mostu, která nás románem Most na Drině provází.  

     Andrić také často přechází tzv. období klidu, která podle něj samého  

v daném období převažovala. To, co muslimské obyvatele většinou 

znepokojuje je tlak zvenčí. Tlak, kterým by mělo být docíleno změn 

v přístupu muslimské společnosti v Bosně pod osmanskou správou. 

Zároveň však máme pocit, že tzv. „orientální liknavost a lhostejnost“ 

provází celé bosenské muslimské generace. Ona nechuť a netečnost, 

kterou velmi často autor vyobrazuje souvisí s tím, že ve velké většině 

nepřichází podnět ke změně od místních obyvatel , ale zvenčí.  Muslimští 

hrdinové, především Bosňáci, potom vnímají všechny na ně doléhající 

změny jako součást neúprosného osudu, jež se někdy ukazuje být 

bezvýchodným.  

     Andrić nás velmi snadno vtáhne do děje pomocí svého 

důvěryhodného a vševědoucího vypravěče, který zná podrobně minulost, 

přítomnost i budoucnost všech postav a svou důvěryhodnost umocňuje 

dokonalou znalostí bosenského prostředí, vkládáním některých 

skutečných historických událostí a postav. Postav, jejichž autentičnost je 

sice historicky podložená, ale způsob, kterým jednají a názory, ke kterým 

se hlásí se s realitou neztotožňují a patří jen a pouze do působivé 

mystifikace samotného autora.  
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     Zlo a jeho podoby, které jsou součástí Andrićových povídek a románů 

z pohledu obyvatel měst a městeček představují jak cizinci, kteří svou 

podivnou přítomností doslova narušují ustálený běh v životě místních 

obyvatel, tak Turci („Osmanlijové“), kteří představují sultánovu moc. 

Obzvláště to platí pro obyvatele Travniku, města, jež bylo sídlem vezírů 

po celých sto padesát let a oni tak musí trpět s každým příchodem nového 

vezíra a jeho nevyzpytatelnou vládou v travnickém konaku. Nenávist, 

strach, zlo, ponurost, krutost, nekalé vášně atd. to všechno je společným 

jmenovatelem obrazu Andrićovy osmanské Bosny a autorova 

přesvědčivost a vypravěčská sugestivita nám pravděpodobně ani 

nedovolí zamyslet se nad tím, že tento obraz nemusí být nutně odrazem 

skutečným.  

     Ivo Andrić je autorem více než sta povídek, z nichž většina je 

zasazena do míst, jeho narození, dětství nebo dospívání. Travnik, 

Višegrad a Sarajevo jsou města, která k Andrićově tvorbě neodmyslitelně 

patří a z tohoto důvodu bývá také často nazýván „básníkem a kronikářem 

Bosny“. Slovy Dušana Karpatského „V jeho příbězích zasazených 

obvykle do velmi konkrétního historického rámce bývá leckdy spatřována 

div ne beletristicky oživená autentická minulost té podivuhodné země na 

rozhraní civilizací a kultur, země, kde vedle sebe žily a žijí v lásce i 

nenávisti čtyři náboženství, několik národů a národností, a která je tudíž 

záhadná a lákavá zároveň.“ )3   

     Mnozí z Andrićových hrdinů, jsou inspirováni skutečnými postavami 

a on sám se většinou jeví jako nezaujatý a objektivní kronikář, ne každý 

však sdílel jeho obraz osmanské Bosny... „Ne, to není Bosna, ten děsivý 

brloh, kde jsou všichni lidé a všechny jevy tolik morbidní; to není Bosna, 

ta rozpoutaná a tajuplná saň, jež se plazí a valí s vyplazeným jazykem 

z jeho vyprávění. To není Bosna, ta planoucí vášeň a smyslnost na 

hranici nebo na přechodu k patologii, to není Bosna, všichni ti lidé, kteří 
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si v krvi nesou temný osud a prokletí!“ jak napsal Djordje Jovanović. )4  

K tomuto a k podobným článkům se zase vyjadřuje kritik Tomislav 

Ladan, jež uvádí, že „Andrić neztvárňuje svým dílem Bosnu, nýbrž své 

dílo ztvárňuje Bosnou, jež mu je spíš záminkou než cílem. Proto tu není 

taková, jaká de facto je, nýbrž jakou ji vidí on: zvrácená a vychýlená, 

obtížená těžkou krví a zabydlená úchylnými lidmi.“ )5   

     Zajímavou roli hrají v Andrićových prózách také ženy. Ženy, o 

kterých Andrić píše jsou pro dané prostředí něčím netypické, vymykají se 

společnosti, ať už svou krásou nebo intelektem. Všem se podaří svým 

prostým „bytím“a bez sebemenšího vlastního přičinění, rozvířit stojaté 

vody v městečkách, v nichž doposud vládnul klid a  jakási „orientální 

apatie“... „Ve městě, kde se muži i ženy navzájem podobají jako ovce 

ovci, přihodí se někdy, že sem náhoda zanese jako vítr semeno takové 

dítě, které se zvrhne, začne vyčnívat z řady a vyvolává neštěstí a zmatky, 

dokud se i jemu nepodetnou kolena a do města se opět nenavrátí starý 

řád a pořádek.“ )6  Autor vytváří obraz trpící a nešťastné ženy 

v patriarchální společnosti, s nezvratným tragickým osudem. I takto lze 

vnímat onu Andrićovu Bosnu, zemi, kde je krása ženy překážkou 

nepřípustnou pro společnost.  

     Jeho sklon k typizaci je zcela zřejmý. Slovy Dušana Karpatského 

„Podobně jako v kapitolce o tragickém osudu novského kapitána Ahmed-

bega Ceriće vychází autor z případu autentického Mustajbega Ceriće, 

nedbá však na to, že ten byl nakonec propuštěn na svobodu; v Travnické 

kronice je Cerić zničen, aby autor i na jeho případě mohl doložit, jak 

v Bosně za osmanského panství vládnou „nezdravé poměry, slepá 

náhoda, svévole a nízké pudy.“ Autentický dobrodruh Lorenzo Gambini 

chtěl v Travniku zůstat natrvalo, u Andriće naopak horempádem 

pospíchá pryč, poněvadž prý šílí s každým dnem, který musí strávit mezi 

zdejšími lidmi, neboť autor chce ukázat, jak „orientální jed“ působí i na 
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otrlé dobrodruhy. Obraz posledního z tří vezírů, s nimiž přichází do styku 

francouzský konzul, Siliktara Ali-paši, je opět do značné míry založen na 

dokumentech, ale děs a hrůza, kterou tento osmanský vládce vyvolává, 

jsou znásobeny do přímo démonické podoby; jednak proto, že jde o 

člověka, jenž utopil v krvi první srbské povstání, jednak toto „zkreslení“ 

umožňuje kronikáři znovu pranýřovat osmanskou krutovládu a navíc 

působivě ozřejmit jeho dávnou tezi o „velikém strachu, jenž čas od času 

zachvacuje všechna lidská společenství“. )7   

     Andrićova typizace víceméně poukazuje na zaujatost 

proti osmanskému období v bosenských dějinách. Osmanskou Bosnu 

prezentuje jako zemi zaostalou, chmurnou, nešťastnou s konzervativním 

nepřizpůsobivým obyvatelstvem, které inklinuje k násilí a krutostem, 

zvláště pak pokud se dostane k moci. Když se potom na Andrićem 

předem zmapované scéně objevuje Meša Selimović se svým románem 

Derviš a smrt, dá se očekávat, že i hrdinové jeho románů zapadnou do té 

odsouzeníhodné zaostalé země.  

     Vzorec pro Bosnu osmanské doby jakoby přesahoval až do 

současnosti a tak Selimović nebyl jeho částečným přijetím tolik odlišný, 

něčím se však jeho pojetí Bosny lišilo. Selimovićovi hrdinové nejsou 

lidé, kteří nesou na svých bedrech všechnu nespravedlivost osmanského 

státu, nesmiřují se osudem, který se zdá být předurčen a nepotýkají se 

s takovou pasivitou jako hrdinové Andrićovi. Nejsou ani „zaostalí 

orientálci“, kteří mají sklony ke stádovitosti. Román Derviš a smrt ukázal 

starou Bosnu v poněkud novém světle. Selimovićův „Bosňák“ je 

aktivnější, není tolik apatický, hledá a je aktivnější. Ke svým problémům 

se stáví čelem, přemýšlí o nich, narozdíl od Andrićových postav, které se 

skoro vždy se svým tragickým osudem zcela ztotožní a smíří. Miroslav 

Kvapil dodává, že „Tragika jeho ústředního hrdiny není založena na 

nadpřirozených danostech, nýbrž na roli, kterou si tento člověk sám, byť 
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pod tlakem poměrů a okolností, vyvolí jako bytost povýtce 

společenská.“ )8  

     Čtyři roky po Dervišovi a smrti vyšel Selimovićovi druhý román 

s tématikou zapadající do Bosny pod osmanskou správou. Narozdíl od 

předchozího románu je tento vsazen do přesnějšího dějinného kontextu a 

po vzoru Andrićových děl zde vystupují některé skutečné historické 

postavy i události. Dějiště druhého románu s názvem Tvrz  je situováno 

do Sarajeva, podobně jako Andrićův Omerpaša Latas. Společným 

jmenovatelem obou Selimovićových románů je střetnutí konkrétního 

člověka s násilím a ukrutnostmi osmanského státu. Hlavní postavy se 

snaží vzepřít se bojovat, i když jim v tom často brání jejich „orientální 

pasivita“, která není ani tolik vrozená, jako spíše dokola vštěpovaná 

výchovou a okolím. Ústřední postavy Selimovićových románů jsou 

vzdělaní a samostatní zodpovědní lidé, Bosňáci, nesouhlasící 

s nespravedlností, které se dopouštějí představitelé moci pod rouchem 

víry.  Ovlivnění Andrićovou Bosnou je však velmi patrné a nutno dodat, 

že i Selimović, ač se snažil ukázat Bosňáka v jiném, lepším světle, 

nakonec obraz Andrićovy Bosny víceméně přijal a liší se především tím, 

že své hlavní postavy nechává čelit oné „orientální krutosti a 

nespravedlnosti“. 
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ZÁVĚR 

      

     Pokusme se tedy shrnout všechny důležité poznatky o obrazu 

osmanské Bosny a Bosňáka v literatuře srbsky píšících autorů po r.1914, 

ke kterým jsme zkoumáním došli a snažme se zodpovědět všechny 

otázky, které jsme si k tomuto tématu položili v úvodu.  

     Jak vypadá obraz Bosňáka a osmanské Bosny v literatuře srbsky 

píšících autorů po r.1914? Objevují se nějaké stereotypy popřípadě přímo 

vzorce v zobrazování bosenského prostoru v dobách, kdy byl ovládán 

osmanskou mocí?  

     V námi zkoumaném období se Bosna pod osmanskou správou jako 

prostředí v povídkové a především románové tvorbě objevovala u dvou 

literátů, Ivo Andriće a také Meši Selimoviće. Přestože osmanská Bosna 

nebyla u obou autorů zobrazována totožně, můžeme vysledovat řadu 

společných bodů. 

     Synonymem pro osmanskou Bosnu v literatuře daného období by 

mohl být „svět orientální zaostalosti“. Literát, jehož Bosna vešla do 

obecného povědomí jako tzv. „Andrićova Bosna“ vykreslil ve svých 

povídkách, románech a částečně už i ve své dizertační práci  svět 

obyvatel osmanské Bosny, jako svět zaostalosti, krutosti a zlovůle 

představitelů moci. Tak vznikl nový, zdá se, že dosud nepřekonaný 

fenomén nazývaný „Andrićova Bosna“, jehož základními pilíři jsou 

nenávist, strach, zlo, ponurost, krutost, zvrhlé vášně a někdy až 

perverznost, které se odehrávají v jedné tajuplné muslimské zemi. Slovy 

Edwarda Saida „typický obraz muslimské země v západní společnosti“. )1  

     Díky svému důvěryhodnému a vševědoucímu vypravěči, který zná 

podrobně minulost, přítomnost i budoucnost všech postav a svou 

důvěryhodnost umocňuje dokonalou znalostí bosenského prostředí nebo 

vkládáním některých skutečných historických událostí či postav působí 



 147

Andrićovo podání osmanské Bosny velmi přesvědčivě. Patrný rozpor 

mezi Andrićovým a Selimovićovým podáním ústředních hrdinů je v tom, 

že Andrićův Bosňák většinou přijme svůj tragický osud, naproti tomu 

Selimovićovy postavy se snaží vzepřít a bojovat, i když jim v tom často 

brání jejich „orientální pasivita“, kterou autor nepovažuje za vrozenou, 

jako spíše dokola vštěpovanou výchovou a okolím. 
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Poznámky: 

 

1. Said, E. W.: Orientalismus Západní koncepce Orientu, Praha 2008 
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SEZNAM   ZKRATEK 
 
 
ad. - a další  

aj. - a jiné  

ANUBiH - Akademie věd a umění Bosny a Hercegoviny 

apod. - a podobně  

atd. - a tak dále  

aut. - autor, autorský 

AVNOJ - Antifašistická rada národního osvobození Jugoslávie 

cca. - asi, přibližně 

cit. - citovaný 

hist. - historický  

hl. - hlavní, hlavně 

lit. - literatura, literární 

mj. - mimo jiné 

n. - nebo 

násl. - následující  

např. - například 

orig. - originál, originální 

pozn. - poznámka, poznámkový 

r. - rok 

resp. - respektive 

SANU - Srbská akademie věd a umění 

vyd. - vydání, vydaný; vydavatel 

zal. - založený  

zejm. - zejména  

zkr. - zkrácený, zkráceno  

zprac. - zpracoval  

zvl. - zvláště 
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Ivan Lovrenović, BOSNA A HERCEGOVINA.  

Praha 2000, 252 s. 
 
     „Sudem prachu“ nazval srbský režisér Paskaljević ústy 

svých herců Balkán. Kniha věnovaná dějinám a kultuře 

Bosny a Hercegoviny – tedy země ležící v samém srdci 

Balkánu – od předního chorvatsky píšícího novináře Ivana 

Lovrenoviće toto tvrzení jen podporuje. Autor se pokusil 

shrnout velmi komplikované a pohnuté dějiny této 

zkoušené země do nevelké knížky. Přes nutná 

zobecňování a snahu postihnout to nejvýznamnější, se 

Lovrenovićovi podařilo podat plastický obraz historie 

staré i nedávné (kniha končí popisem událostí v letech 

1992–96), místy až se strhujícím realismem (zvláště 

v posledním období dějin). Autor se snaží postihnout  

Bosnu a Hercegovinu jako kulturně-historický celek, ne , 

jak je v posledních letech v Chorvatsku a Srbsku běžné, 

vykládat dějiny pouze vybraného etnika na pozadí Bosny a 

Hercegoviny jen jako územní jednotky. Právě tento 

rozměr poněkud chyběl jinak výtečné knize „Dějiny 

jihoslovanských zemí “ od kolektivu autorů, kterou vydalo 

NLN. Kniha je doplněna 21 černobílou fotografií 

kulturních památek a jednou mapkou Bosny a 

Hercegoviny. Autor postupuje při popisu dějin a kultury 

klasickou cestou, na počátku se věnuje pravěku a 

starověku (spíše podoba historické eseje), následně 

středověku a nejvíce prostoru zabírá samozřejmě novověk, 

především pak události posledních asi šedesáti let. Co 

možná bude etnolog v knize postrádat je hlubší zájem o 

etnické procesy, které autor většinou jen letmo načrtl, ale 



 155

bez hlubší analýzy. Neboť kromě náboženství i etnický 

rozměr (s náboženstvím často úzce spjatý) možná 

obsahuje klíč k pochopení procesů probíhajících v této 

části Evropy. 

     Na knize se bohužel poněkud projevuje autorovo 

povolání – žurnalistika, celá kniha je pojímána spíše 

s novinářským přístupem, formulace vět bývá někdy 

nejasná, užívány jsou často i termíny pro dané období 

zcela nevhodné (termín „blitzkrieg“ pro události ve 13. 

století – s. 41, apod.). Některá konstatování či závěry jsou 

velmi povrchní („…koncem 14. století však po Tvrdkově 

smrti začal probíhat rozkladný proces i jinak pro 

feudalismus typický“ – s. 45, aj.) či zcela zavádějící 

(„…vážnějšími vpády  Turků s anarchistickým působením 

místních vladařů,…“ s. 45, „…sevdalinku. Její pozdější  

„orientalizace“ je pouhý ordinární kýč,…“ s. 113, aj.). 

Také užívání hyperbol je mnohokrát ne zcela vhodné a 

výstižné („…ale rozbořen byl i překrásný ekologicko-

stavební komplex…“ s. 202, aj.).  Z poměrně častého 

zdůrazňování dosažení stejné úrovně rozvoje Bosny a 

Hercegoviny jako soudobé západní Evropy spíše zaznívá 

autorovo zbožné přání, než realita  („…je vidět, že se na 

dvorech a hradech velmožů nežilo méně nákladně a 

s méně vybraným vkusem než na jiných evropských 

dvorech té doby.“ s. 44, apod.). Bosenské království však 

v této době (počátek 15. století) rozhodně nepatřilo mezi 

kulturní ani ekonomická centra Evropy. Castellologická 

studie o středověké Bosně a Hercegovině (patrně první 

svého druhu v češtině) je zajímavá, ale opět povrchní. 

Celkově lze říci, že autor se orientuje nejlépe v období 
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posledních asi 100 až 150 let.  Výjimku tvoří kapitola 

věnovaná  bosenskohercegovskému kamenickému umění, 

v níž Lovrenović velmi podrobně popisuje tzv. stećky, 

neboli vesměs mramorové náhrobky (s. 63–73), které pro 

svou vysokou výtvarnou i literární úroveň nemají 

v soudobé Evropě obdoby a hlásí se spíše k  antické 

tradici. Tu ovšem svébytně rozvíjejí a přetvářejí. Období, 

kdy Bosnu a Hercegovinu ovládala Turecká říše, vyvstává 

v Lovrenovićově podání jako doba, v níž  nebývalý 

rozkvět stavitelství (mešity, medresy, mosty apod.), umění 

a řemesel vůbec spolu s poměrně dlouhým obdobím 

jistého klidu od válek, přinesly rozkvět a jistý blahobyt. 

Jak správně autor poznamenává, týkalo se to jen sídlišť 

městského charakteru. Zatímco města poměrně rychle 

přijímala a vstřebávala nové podněty, zemědělský venkov 

byl značně uzavřen do sebe a archaické vztahy tu v mnoha 

případech zůstaly skoro nezměněny do doby nedávné. A 

právě tento propastný rozdíl mezi venkovem a městy, 

který se Titova Jugoslávie snažila zmenšit, stál nejspíše i 

za tragickými událostmi zcela nedávnými (válka na území 

bývalé Jugoslávie).  

     Bohužel období, kdy Bosna a Hercegovina byla pod 

správou a později součástí Rakouska-Uherska líčí 

Lovrenović poněkud méně objektivně. Podle něj byla tato 

léta (1878–1918) spíše neurčitá, probíhala implantace 

rakousko-uherských správních a hospodářských představ 

bez větší návaznosti na místní specifika. Připouští sice 

poměrně bouřlivý kulturní rozvoj, ale například pro 

architekturu této doby (pseudostyly) nemá autor příliš 

pozitivních slov (především je mu trnem v oku výstavba 



 157

pseudomaurských budov,  u nás je vystavěna v tomto 

slohu např. Jubilejní synagoga v Praze).  Lovrenović ale 

pomíjí veliké investice do rozvoje infrastruktury (silnic, 

železnic, vodovodů apod.), které Rakousko-Uhersku do 

roku 1914 vložilo do Bosny a Hercegoviny, v tomto směru 

málo rozvinuté. Stejně tak období jugoslávského státu 

(1918–41) věnoval  autor pouhých devět a půl strany. 

Problémy byly spíše načrtnuty bez nějakých hlubších 

analýz, což je opravdu škoda. Autor se přes toto období 

spíše elegantně přenesl. Naštěstí detailněji je zpracována 

druhá světová válka (v těchto oblastech 1941–44), která 

položila hlubší základy všem pozdějším konfliktům. 

Zvláště přínosné je osvětlení podílu Chorvatů na likvidaci 

jedné ze složek bosensko-hercegovské národnostní 

mozaiky – Židů. Následné období znovuobnovené 

Jugoslávie (1945–1991) pak opět obsahuje spíše jen výčet 

událostí bez větší analýzy. Chybí tu i pokus o objektivnější 

postihnutí postavy J.Broze Tita.  V roce 1991 započíná 

proces rozpadu Jugoslávie, Bosna a Hercegovina oficiálně 

z tohoto státu  vystupuje v roce 1992. Vzápětí vypuká 

občanská válka. Lovrenović následné události z let 1992–

96 naštěstí popisuje a rozebírá poměrně objektivně, včetně 

podílu Muslimů na této nesmyslné válce. I pro českého 

čtenáře přináší mnoho zajímavých informací, rozepisuje 

mj. cílenou srbskou i chorvatskou likvidaci kulturních 

památek (nejznámější je asi zničení starého mostu 

hercegovskými Chorvaty v Mostaru) a  kulturní život za 

války.  

     Místo doslovu následuje autorovo zamyšlení nad 

kulturou či identitou? Bosny a Hercegoviny jako takové 
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v posledních dvou stoletích. Dále je připojen 

chronologický přehled dějin Bosny a Hercegoviny 

s nejdůležitějšími letopočty a seznam zkratek. 

       Bohužel velmi slabou stránkou knihy je český 

překlad. Uvedený Jeroným Březina bohužel stvořil místy 

až podivný česko-chorvatský jazyk. Dle libovůle některá 

slova přeložil, některá ne, jiná přeložil vysloveně 

zavádějícím způsobem. Nevím, co českému čtenáři řekne 

„…horší postavení křesťanského ráje…“(s. 228), onen ráj 

tedy znamená v turečtině poddaní, chudý lid. Jakým 

jazykem je asi napsáno toto : „…nevidět ji či nechtět 

vidět…“? Překladateli občas unikla  existence písmene x 

v češtině (chorvatština ani srbština x nemají) – „…atentát 

na krále Aleksandra…“ (s. 167) a náš výčet by mohl 

pokračovat.  

     Přes nedobrý překlad je kniha Bosna a Hercegovina od 

Ivana Lovrenoviće, vydaná Institutem pro 

středoevropskou kulturu a politiku, zajímavá a v mnoha 

směrech velmi přínosná a osvětlující.           

                                                                                                

Jaroslav Otčenášek            

Český lid č. 3, roč. 89, 2002, s. 308-310. 

 

 


