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      Autorka diplomové práce si zvolila u nás prakticky nezpracované téma, totiž problematiku 

pozdně středověké reflexe osmanské společnosti v pramenech specifického typu – v 

dobových spisech a memoárech, sepsaných bývalými křesťanskými zajatci. Prostřednictvím 

jejich svědectví se chce zamyslet nad tím, jak mezi koncem 14. a počátkem 16. století 

probíhala inkorporace do muslimského světa, jak se zajatcům tento svět jevil a jaký obraz si o 

něm přinesli po návratu do křesťanské Evropy. Vyzdvihnout je třeba skutečnost, že Karolina 

Srncová se nezaměřila na líčení osudů zajatých šlechticů (jež známe například 

z Froissartových pasáží o západních aristokratech zajatých v bitvě u Nikopole), ale na 

řadovější vojáky. Již zde vlastně narážíme na první kulturně-antropologickou odlišnost 

v širokém slova smyslu. Zatímco křesťané, se společenskou hierarchií dosud spočívající na 

tradičních hodnotách, neměli v této době ve zvyku zajímat prosté muslimské zajatce, 

muslimové se je díky meritokratickému charakteru své společnosti snažili využít jako 

janičáře, zemědělskou čeleď nebo otroky.

     Námitky nelze mít ani proti časovému vymezení práce vládami sultánů Murada I. a 

Bajezída II. (1362-1512), jež bývá v jistém stínu badatelského zájmu. Šlo sice o období

mocenského rozmachu osmanské říše, nicméně teprve připravovalo rozhodující vítězství 16. 

století. Bavorský rodák Johannes Schiltberger padl do zajetí v bitvě u Nikopole a mezi 

muslimy pobyl 31 let. Jiřího Uherského zajala armáda Murada II. roku 1438 v Sedmihradsku, 

v Turecku tedy strávil 20 let. Srb Konstantin Mihailović upadl do zajetí při obraně zlatého 

dolu Novobrdo a sloužil poté jako janičář mezi Turky skoro deset let. Zážitky shrnul do 

Turecké kroniky (1499), věnované jagellonským králům. Tento pramen vyšel podle mnohých 

badatelů poprvé v českých zemích.  

   Přestože zvolená díla náležejí formálně k rozdílným žánrům (kronika, traktát, memoárově 

laděný cestopis), dají se v nich najít četné styčné body (motiv útěku po zajetí a následného 

trestu, důraz na problematiku konverze a s ní spjaté omluvy, motiv krutého, ale spravedlivého 

tureckého sultána). Všichni zkoumaní autoři ovládli turečtinu, všem se také nakonec podařilo 



z osmanského zajetí navrátit. Cítili tedy potřebu svěřit se písemně se svými zážitky a 

zkušenostmi, osvětlit a snad i ospravedlnit své životní peripetie.

  V ústřední, analytické části práce si autorka správně zvolila metodu komparace textů podél 

základních tematických os, které jimi prostupují. Položila si otázku, jaký obraz Osmanů

bývalí zajatci podávají, která pozitiva na nich vidí jako inspirativní, naopak jaká jsou 

nejčastější negativa, opakovaná ve většině spisů stereotypy v jejich dílech. V závěru se

Karolina Srncová rozhodla pro pozoruhodnou perspektivu: táže se, jak zajatci konstruovali 

svou kulturní identitu v cizím prostředí, jaké v něm nalézali dlouhodobé modely fungování a 

jakým druhem vyprávění se snažili svou „pohanskou“ minulost po návratu do vlasti 

prezentovat. Položila si také otázku, co tyto muže přimělo k návratu a ke snaze předat 

písemně zkušenosti dalším generacím.

  Karolina Srncová si půdu pro své výzkumy připravila nejen navštěvováním česko-

francouzského semináře při Ústavu českých dějin, ale především ročním pobytem v rámci 

programu Erasmus na Université Paris-Sorbonne, kde měla možnost prostudovat u nás 

nedostupnou literaturu a konzultovat s předními odborníky. Dalším nezbytným krokem bylo 

důkladné nastínění stavu dosavadního bádání. Diplomantka se v tomto rámci mohla opřít 

především o cizojazyčnou literaturu, protože problematika osmanských zajatců, či přímo celá

„turecká otázka“ zůstávala až do nedávné doby ve stínu výzkumů týkajících se 16. a 17. 

století. V této souvislosti je potřeba podtrhnout mimořádnou šíři jazykových znalostí Karoliny 

Srncové. 

  V kapitolách, analyzujících každý z trojice zvolených pramenů, prokázala diplomantka 

smysl pro kritickou a citlivou práci s tak specifickou kategorií spisů. V případě Johannese 

Schiltbergera správně poukazuje na fakt, že líčení útěku ze zajetí je do jisté míry součástí 

„povinné výbavy“, jakýmsi literárním klišé děl osmanských zajatců. Tyto pasáže měly mimo 

jiné sloužit jako ospravedlnění- bývalý zajatec, na němž tkvělo stigma mnohaletého pobytu 

mezi nevěřícími, se touto cestou svému čtenářstvu snažil dokázat, že aktivně usiloval o návrat 

mezi křesťany. Podrobným rozborem Schilbergerova Reisebuchu prokázala Karolina 

Srncová mimořádnou schopnost adekvátně pracovat s tímto typem vyprávěcích pramenů. 

Souhlasím s názorem, že dílo má hybridní formu, kolísající mezi osobními vzpomínkami a 

pasážemi, které přímo odkazují k tradici exotických cestopisů.  Do širšího kulturního kontextu 

se tak diplomantce podařilo zasadit množství pozoruhodných epizod. Vyzdvihnu například 

29. kapitolu, věnovanou příběhu o Krahujčím hradu obývaném Meluzíninou sestrou Melior, 



plnící přání poutníkům. Tento prvek byl Johannesovým současníkům dobře znám ze spisu 

Jeana de Mandevilla. Připomeňme, že Jan z Arrasu jej rozvinul ve svém genealogickém 

románě o původu Lucemburků. 

   V této souvislosti bych rád položil diplomantce otázku, na kterou může odpovědět během 

diskuse při obhajobě: sdílí názor některých badatelů, že za sepsáním Schiltbergerových osudů 

stál ve skutečnosti  nějaký sečtělý autor, odlišný od hlavního aktéra? 

    Počínaje stranou 46 začíná Karolina Srncová analyzovat spis Jiřího Uherského, přičemž 

svoji kapitolu příznačně nazvala „dvě tváře jednoho teologa“. Latinsky pasný traktát O

mravech, zvycích a proradnosti Turků z roku 1481 je vskutku pozoruhodným pramenem, na 

první pohled souznějícím s temným portrétem osmanských nájezdníků. 

    Ačkoli vzrušená atmosféra let 1480-1481 v Itálii sama o sobě poskytovala dostatek důvodů 

k sepsání podobného díla, za rozhodnutím Jiřího Uherského promluvit po letech o svých 

osudech patrně stál komplikovanější soubor motivací. Na prvním místě to byl autorův strach 

z opětovného setkání s tureckým nepřítelem. Již v předmluvě přistupuje též motivace druhá: 

snaha odčinit dávné poklesky a slabost, s níž se Jiří Uherský přiklonil k islámu, a svým 

trpkým příkladem varovat všechny křesťany před podobným osudem. Ačkoli Jiří Uherský své 

dílo vybudoval na nesmiřitelné polaritě obou náboženství, paradoxně v něm také razí ideu, že 

Turci se původně zrodili v nitru křesťanské církve a teprve časem byli vykázáni. Vrchol 

protiturecké argumentace pak představuje závěrečná kapitola zasvěcená nadřazenosti 

křesťanství, která se podle autora projevuje v sedmi bodech (kapitola 23. O nadřazenosti 

křesťanského náboženství). Je pozoruhodné, že přes zjevné tendenční zaujetí proti Osmanům 

dokázal autor pozitivně hodnotit například centralistický systém jejich správy a skutečnost, že 

osmanští hodnostáři svých úřadů dosahují na základě schopností. 

    Souhlasím s diplomantkou, že v konečném důsledku se i Traktát o mravech, zvycích a 

proradnosti Turků vymyká jasným žánrovým vymezením. Jeho autor pod rouškou 

teologického traktátu zanechal podivuhodnou směsici mnoha ingrediencí-vlastní 

autobiografii, zápisky ze zajetí, věroučnou polemiku i systematický popis odlišné civilizace. 

K úvaze se nabízí problém, který Karolina Srncová naznačuje, ale podrobněji nerozvádí: do 

jaké míry mohlo zaměření spisu souviset s dominikány, do jejichž řádu Jiří Uherský vstoupil, 

popř. i s jejich inkviziční činností?



     Třetím ze zkoumaných pramenů je Turecká kronika, již sepsal srbský emigrant Konstantin 

Mihailović, snad v letech 1499-1501. Autor do výkladu o muslimských obyčejích a 

osmanské bojové taktice vetkal osobní zkušenosti, získané v osmanské armádě. Své rady určil 

pro krále z rodu Jagellonců, zřejmě i proto tolik zajímaly české a polské čtenáře. Dílo samotné 

je opět obtížně zařaditelné do škály tradičních žánrů. Mihajlovićův spis se sice tradičně 

označuje jako Paměti janičářovy, sám autor jej ovšem nazval kronikou, přičemž ústřední 

páteří textu je přehled dění v osmanské doméně. Specifikou textu je nepochybně jeho 

„vlastenecký“ charakter, záhadou však zůstává jeho původní jazyk. Nejstarší rukopis 

z počátku 16. století se dochoval v češtině, jde však již pravděpodobně o opis. Karolina 

Srncová zmiňuje nejnovější výzkumy, pokoušející se stanovit původní jazyk díla – mohla by 

k nim v průběhu diskuse při obhajobě zaujmout jasnější vlastní stanovisko? 

    Za obzvláště zdařilou pokládám podkapitolu 6. 2, již diplomantka nazvala Charakter Turků 

(počínaje stranou 80), která je syntézou rozporuplných názorů trojice zvolených autorů. 

Karolina Srncová zvolila i vhodný komparativní rozměr, například srovnání s názory 

burgundského zvěda Bertrandona de la Broquière, o kterém pojednávala její diplomová práce. 

Opět by v diskusi při obhajobě bylo vhodné tuto komparaci poněkud prohloubit: jak si 

diplomantka vysvětluje hluboký rozdíl mezi sympatiemi burgundského zvěda k Turkům a 

mnohem temnějšímu obrazu, které načrtává trojice zkoumaných textů?  

   Cenná je též podkapitola 6.4 (počínaje s. 101), analyzující pohled autorů na státní správu 

osmanské říše. Souhlasím s Karolinou Srncovou, že zvláštní pozornosti si zaslouží fascinace 

Konstantina Mihailoviće správním systémem Osmanů. Vrcholný mocenský orgán přitom 

správně vidí ve vezírské radě, což většina povrchnějších cestovatelů, oslněných leskem 

sultánova majestátu, nebyla schopna postřehnout. 

   V Traktátu o mravech Jiříka Uherského zase najdeme pozoruhodné postřehy o organizaci 

turecké armády. Jak Jiří s nelibostí konstatuje, pro sultána je velmi snadné dát dohromady 

armádu. Naverbují ji jeho zástupci, a branci se shromáždí v horizontu jednoho měsíce. 

Osmanům navíc hraje do not jejich udatnost a heroizace statečných bojovníků. Podobně 

mimochodem viděl výhody turecké vojenské organizace Jiříkův současník Bertrandon de la 

Broquière. 

   Karolina Srncová věnuje zaslouženou pozornost též otázce konverze. Nejpozoruhodnější je 

zde analýza díla Jiřího Uherského, který právě z konverze učinil ústřední problém svého díla.



   V závěrečné části práce autorka podle mého názoru adekvátně nejen shrnuje dílčí poznatky, 

ale také přiznává, že některé její otázky zatím zůstávají bez odpovědi. Přitom jde o problémy

závažné a inspirativní pro další bádání, například: jaké bylo postavení všech zkoumaných 

osobních vzpomínek v rámci soudobé „turecké“ literatury? Mohli tito zkušení autoři ovlivnit 

tehdejší stereotypní soudy o Osmanech? Do jaké míry byla tato díla známa v českých zemích?

Tuto poslední otázku by se mimochodem mohla Karolina Srncová pokusit alespoň v několika 

hypotézách zodpovědět během obhajoby. Jsem přesvědčen, že diplomantka si dosavadními 

výzkumy připravila solidní základ pro další výzkum, který rozvine do mnoha směrů v 

disertační práci.

   Prozatím mi nezbývá než s uspokojením konstatovat, že diplomová práce Karoliny Srncové 

plně splňuje požadavky kladené na tento typ univerzitní práce, v mnoha ohledech je i 

překračuje. Rád ji proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako výbornou.  

V Praze dne 19. 8. 2014                                                     doc. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.


