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1. Úvod

Přelom 14. a 15. století, historiky zvaný podzimem středověku, je dobou, kdy se zrak

obyvatel  Evropy  více  než  kdy  dříve  upínal  k  jejím  horizontům.  Zatímco  území  za

atlantickými  břehy  zůstávalo  navzdory  reálným  výsledkům  prvních  zámořských  expedic

dosud  spíše  zdrojem  neurčitého  snění,  atmosféru  na  východě  starého  kontinentu  naopak

zahušťovala velmi konkrétní, vrcholící osmanská expanze a sváděla mysl mnohých Evropanů

opačným směrem.1

Jestliže faktická akceschopnost evropských sil při řešení balkánské krize upadala, a s ní

se  tříštily  také  sny o  velkolepé  nové  kruciátě  pod papežským vedením,  o  to  více  bujela

kampaň, která byla proti osmanským „vetřelcům“ z evropského zázemí vedena inkoustem a

perem  –  éra  pozdního  středověku  je  tak  dobou  rozkvětu  literatury  „tureckého  strachu“

(turcica), typu děl, která budou doznávat obrovského vydavatelského úspěchu v Evropě až do

19.  století.2 Bujení  těchto  spisů  v evropském kontextu  jasně  svědčí  o  neklidu  smíšeném

s fascinací,  které  Osmanská  říše  u  svých  protivníků  vzbuzovala,  a  tento  zájem,  spolu  s

rozšířením knihtisku přivedl v raném novověku literární žánr, dbalý o to popsat „stav dvora,

lidu a území Velkého Turka“ na samé výsluní zájmu veřejnosti, české země nevyjímaje.3

Ve své diplomové práci mám v úmyslu zabývat se problematikou pozdně středověké

reflexe  osmanské  společnosti  v  pramenech  specifického  typu  –  ve  spisech  a  memoárech

z pera bývalých křesťanských zajatců. Prostřednictvím srovnání svědectví několika Evropanů,

kteří strávili dlouhé roky v tureckém zajetí, bych se chtěla zamyslet nad tím, jak probíhala

jejich inkorporace do muslimského světa, jak se tento svět jevil jejich očima a jaký obraz si o

něm přinesli po návratu do křesťanské Evropy.

1 „Je nemalým paradoxem, že v době velkých zámořských objevů vycházelo [v Evropě] dvakrát více textů o 
Turcích, nežli o Americe.“ Cituji z úvodu Joëla Schnappa k edici GEORGIUS HUNGARIUS, Des Turcs. 
Traité sur les moeurs, les coutumes et la perfidie des Turcs, Toulouse: Anacharsis, 2007, s. 10.

2 Literaturu žánru turcica charakterizuje ve svém díle Carl GÖLLNER, Turcica I. 1501–1550, Bukurešť: 
Editura Academiei, 1961; Turcica II. 1551–1600, Bukurešť: Editura Academiei, 1968; Turcica III: Die 
Türkenfrage in der öffentlichen Meinung Europas im 16. Jahrhundert, Bukurešť – Baden-Baden: Valentin 
Koerner, 1978. Viz také jeho monumentální soupis Turcica. Die europäischen Türkendrucke des XVI. 
Jahrhunderts, 2 svazky, Bukurešť – Berlín: Editura Valentin Koerner, 1961–1968. Obrazu Turků na Západě 
se ve své monografii pokrývající období od středověku do současnosti rovněž věnuje Kamil AYDIN, 
Western Images of Turkey, Ankara: British Council in association with Atatürk University, Department of 
English Language and Literature, 1999.

3 Základní přehled knihtiskem šířených děl s tureckou tématikou v českých zemích na počátku raného 
novověku podává Petr VOIT, heslo „Historie a kronika“, In Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné 
obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, sv. I, Praha: Libri, 2008, s. 358. 
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Můj příklon k období  pozdního středověku není  náhodný.  Právě od 2.  poloviny 14.

století jsme v důsledku systematického postupu Osmanů do hloubi Balkánského poloostrova

svědky stále masivnějšího zajímání křesťanských bojovníků i civilního obyvatelstva. Zatímco

zajatí evropští šlechtici bývali obvykle posléze ze zajetí vykoupeni a jejich osudy nám leckdy

zvěčnily soudobé kronikářské zápisy4, o druhém typu zajatců, anonymních pěšácích, se nám

dochovalo zpráv o poznání méně. Právě na ně bych se nicméně chtěla soustředit, neboť jejich

svědectví považuji za o to cennější. 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  naopak  snažili  využít

specifickým způsobem: jako janičáry,  vojáky, zemědělskou čeleď nebo otroky. S výjimkou

ojedinělých aktů demonstrativní krutosti (jako byly hromadné popravy zajatců po bitvách u

Nikopole  nebo  u  Varny)  se  Osmané  v praxi  snažili  lidský  potenciál  co  nejdůsledněji

zhodnotit. Kroky prostých křesťanů směřovaly proto obvykle z bojiště druhým směrem – do

nitra  Osmanské  říše,  k převýchově  nebo  na  některý  z muslimských  trhů  s otroky.  Ve  své

většině  Západ  již  nikdy spatřit  neměli,  neboť  se  počítalo  s  jejich  integrací  do  osmanské

společnosti.

1.1 Charakteristika a výběr pramenů

Svoji práci bych chtěla časově vymezit vládou sultánů Murada I. – Bajezida II. (1362–

1512), tedy dobou mocenského vzepětí Osmanské říše mezi počátkem systematické expanze

na Balkán a sklonkem středověku. Ústřední část svého výkladu chci opřít o tři autory, kteří

nám  o  svém  pobytu  mezi  Turky  zanechali  ucelená  svědectví.  Bavorský  rodák  Johannes

Schiltberger,  který  byl  zajat  asi  v 16ti  letech  jako panoš  Lienharta  Rihartingera  v bitvě  u

Nikopole (1396), mezi muslimy pobýval dlouhých 31 let. Po nesčetných taženích ve zbroji

osmanského, a později tatarského vojáka a cestách, které jej dovedly až do hloubi Střední

Asie,  své  zážitky  shrnul  v  cestopisných  memoárech  Reisebuch (ca  1460).5 Jiří  Uherský,

kterého  zajala  armáda  Murada  II.  při  studiích  v  sedmihradském Sebeși  (1438),  strávil  v

Turecku 20 let a v jejich druhé polovině se hluboce ponořil do studia islámské věrouky. Stal

se kazatelem v mešitě a islámským básníkem. Ačkoli tento autor dožil svůj barvitý život jako

dominikánský mnich, který proti svým bývalým souvěrcům sepsal útočný traktát Tractatus de

4 Příkladem budiž mezi jinými kronikář Jean Froissart a jeho líčení osudů francouzských a burgundských 
šlechticů zajatých v bitvě u Nikopole. JEAN FROISSART, Oeuvres de Froissart : Chroniques, Livre IV, vol. 
XV. 1392–1396, Depuis le meurtre du sire de Clisson jusqu'à la bataille de Nicopoli, ed. Kervyn de 
Lettenhove, Bruxelles: V. Devaux, 1871.

5 Životnímu běhu Johannese Schiltbergera se dále věnuji v kapitole 3. Johannes Schiltberger a jeho cesta za 
horizont středověkého člověka, s. 24n.
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moribus,  condicionibus  et  nequitia  Turcorum  (1480),  jeho  dílo  je  zároveň  svědectvím o

propustnosti  soudobých  mentálních  bariér  a  možné  relativitě  pozdně  středověkého

náboženského přesvědčení.6 Srbský patriot Konstantin Mihailović, který v 17 letech upadl do

zajetí při obraně zlatého dolu Novobrdo, mezi Osmany strávil necelých deset let. Jako janičár

měl  přitom  možnost  nahlédnout  do  útrob  sultánova  dvora  a  poznat  v  praxi  fungování

pověstného  osmanského  válečného  stroje.  Své  zážitky  posléze  shrnul  v  Turecké  kronice

(1499), která byla podle názoru mnohých badatelů poprvé vydána na území českých zemí.7

Konstantinův text byl věnován jagellonských králům v atmosféře, jež vyvrcholila bitvou u

Moháče, pro mnohé Čechy dodnes ustáleným mezníkem konce středověku. Pokládám proto

za účelné právě jím svůj výklad uzavřít.

Ačkoli  nezastírám,  že  korpus  textů,  které  hodlám vedle  sebe  klást,  je  rozprostřený

v širším  časovém  i  jazykovém  rozmezí  a  žánrově  poněkud  nesourodý  (kronika,  traktát,

memoáry-cestopis),  přesto  díla  vykazují  mnohá  společná  topoi (například  motiv  útěku

bezprostředně po zajetí a následného trestu, důraz na problematiku konverze a s ním spjaté

omluvné narativy, motiv krutého a zároveň spravedlivého osmanského vládce,...) a vyjadřují

se  k velmi  podobným tématům. Mezi  osmanskými zajatci  pochopitelně  můžeme sledovat

množství  různorodých povah a  osudů,  i  motivací,  s nimiž  do  úvodního konfliktu  s Turky

vstupovali, ať už šlo o domobranu, tažení do vzdálené války, nebo náhodné zajetí. Stejně tak i

míra promítnutí osmanského vlivu na jejich území, a tudíž povědomí, které o Turcích chovali

před svým zajetím, nebyly jednolité. Přesto však korpus pramenů, které jsem se ve své práci

rozhodla  shromáždit,  vykazuje  řadu shodných rysů.  Jejich  autoři  vesměs  u  Turků  strávili

dlouhou dobu (od osmi let v případě Konstantina Mihailoviće až k úctyhodným 31 letům u

Johannese Schiltbergera). Zároveň nemohli počítat se svým návratem do křesťanského zázemí

– své roky mezi Osmany prožívali v nejistotě, leckdy v přesvědčení, že jejich pobyt potrvá

navždy, což u nich často vedlo ke smiřování se s novou realitou a hladší kulturní adaptaci.

Všichni  autoři  byli  také  Osmany  zajati  v  jinošském  věku  –  léta,  která  lze  vzhledem  k

průměrnému věku středověkého člověka označit za klíčová, tak prožili právě na muslimské

půdě. Díky jejich nedobrovolnému zajetí u nich nelze, na rozdíl od cestovatelů, předpokládat

a priori zájem poznávat cizí kulturu, ani přejímat její hodnotový systém – otázka adaptace se

nám  zde  jeví  ve  své  omezené,  negativní  podobě.  U  části  autorů  zároveň  máme  důvod

předpokládat,  že  pod tlakem okolností  konvertovali  k  islámu –  mohou  proto  modernímu

historikovi i  svým současníkům nabídnout daleko hlubší vhled do osmanské společnosti  i

problematiky  samotné  změny  víry  v  atmosféře  křesťansko-osmanského  střetávání.  S  tím

6 Biografický medailon Jiřího Uherského předkládám v kapitole 4. O proradných Turcích – Jiří Uherský a dvě
tváře jednoho teologa, s. 46n.

7 K osudům posledního z autorů Konstantina Mihailoviće viz kapitola 5. Paměti janičárovy – Konstantin 
Mihailović a jeho epitaf za středověké Srbsko, s. 60n.
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souvisí také aspekt muslimského jazyka (turečtiny), který vesměs na pokročilé úrovni ovládli.

Všem autorům se nakonec podařilo z osmanského zajetí s úspěchem navrátit, a všichni po

tomto návratu také cítili potřebu o svých zkušenostech promluvit v psaném díle. 

1.2 Metody a cíle práce

Moje diplomová práce je rozdělena do několika základních částí. V úvodní kapitole (2.

Historické  milieu  –  Od pastýřského  stanu k  Vysoké  portě)  se  nejprve  pokusím předestřít

dějinné pozadí, na němž se odvíjely osudy mnou zkoumaných autorů. S oporou o základní

sekundární  literaturu  charakterizuji  politické  dějiny  Osmanské  říše  v  období  „velkých

sultánů“  sklonku  středověku  a  načrtnu  hlavní  linie  jejich  vojenských  tažení,  která  přímo

ovlivnila  také  osudy  našich  zajatců.  Poté  následují  tři  biografické  medailonky,  v  nichž

popisuji životní běh Johannese Schiltbergera, Jiřího Uherského a Konstantina Mihailoviće a

charakterizuji jejich literární díla s přihlédnutím ke specifikům každého z autorů.

Svůj výklad v další,  analytické části  práce (kapitola 6.  Obrazy osmanského světa   a

následující)  mám v úmyslu vést metodou komparace zmíněných pramenů podél základních

tematických os, které jimi shodně prostupují. Pokusím se při tom od sebe oddělit informace,

které autoři svým čtenářům podávali k Osmanům a jejich říši, od subjektivizovaného líčení

jejich vlastního prožitku zajetí.  Při  komparativním rozboru jednotlivých děl  by z  něj,  jak

věřím, měly vystoupit i jisté obecné tendence „zajateckých“ spisů. Na prvním místě bude stát

otázka, jaký obraz o Osmanech nám bývalí zajatci podávají. Která pozitiva na nich shodně

vnímali, ba případně i Západu předkládali k inspiraci, a jaké jsou naopak nejčastější negativní

stereotypy v jejich dílech?8 Vedle charakteru Osmanů a zhodnocení jejich kultury se chci

rovněž věnovat otázce, jaké měli dotyční autoři představy o původu Turků9 a jaké místo jim

přisuzují  v  hierarchii  ostatních  muslimských  skupin.10 Jaký  portrét  vykreslili  osmanským

sultánům, kteří stáli v čele dobyvačného moře valícího se Evropou?11 Zajímat se budu rovněž

o postřehy týkající se specifického fungování osmanského státu. Jaké soudy zajatci vynášeli

o tuhé centralizaci  osmanské moci? Jak prostí  křesťanští  zajatci,  kteří  obvykle  před svým

zajetím  neměli  hmotné  statky,  nazírali  na  osmanský  systém  meritokracie?12 Jak  popisují

osmanský válečný stroj?13 Náboženská otázka, tolik palčivá pro bývalé konvertity, bude hrát

logicky v mém textu rovněž výraznou úlohu. Co soudí bývalí zajatci o islámu a jak vidí jeho

8 Viz podkapitola 6.2 Charakter Turků, s. 80n.
9 Viz podkapitola 6.1 Představy o původu Turků, s. 76n.
10 Viz podkapitola 6.6 Osmané v hierarchii ostatních muslimských národů, s. 115n.
11 Viz podkapitola 6.3 Portréty osmanských vládců, s. 96n.
12 Viz podkapitola 6.4 Státní správa – anatomie osmanské moci, s. 101n.
13 Viz podkapitola 6.5 Poměry v muslimské armádě a její vojenský potenciál, s. 105n.
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vztah  ke  křesťanské  víře?  Co nám říkají  o  problému náboženské  konverze  v osmanském

světě?14 Poslední  soubor  otázek  míří  na  perspektivu  budoucích  vztahů  mezi  křesťany  a

Osmany tak, jak vystupuje z děl těchto navýsost informovaných autorů. Čím bývalí zajatci

shodně vysvětlují pohanský úspěch? Jak naopak hodnotí křesťanský neúspěch, který vedl k

jejich  zajetí? Jakou  vizi  budoucího  střetávání  křesťanů  a  pohanů  si  zajatci  přiváželi

z Osmanské říše?15 

Vedle literární  reflexe  „odlišného“  se  projekt  v  závěru  rovněž  obrátí  k samotným

autorům – k tomu, jakým způsobem vnímali  a  konstruovali  svou kulturní identitu  v cizím

prostředí, jaké v něm nalézali dlouhodobé modely fungování a jakými narativy se snažili svou

„pohanskou“ minulost po návratu do vlasti prezentovat, a v neposlední řadě, co je přimělo se

v závěru života k osmanskému tématu vrátit a své zkušenosti zachytit budoucím generacím.16

Práce se tak nejen pokusí přispět dílčími poznatky k našemu obrazu křesťansko-osmanského

střetávání ve 14. a 15. století, ale také dovést k hlubšímu zamyšlení o kulturní adaptabilitě

pozdně středověkého člověka a roli zajatců, lidí mezi dvěma světy, kteří se s úskalími takové

adaptace v praxi museli vyrovnat.

1. 3 Stav dosavadního bádání

Odbornou literaturu vázající se k tématu mé diplomové práce lze rozdělit do několika

celků,  přičemž  v naprosté  většině  jde  o  práce  zahraniční  provenience.  Pro  obecný  nástin

politické, sociální a kulturní situace v Osmanské říši doby velkých sultánů dnes disponujeme

solidním  souborem  monografické  literatury.  Osmanskému  sultanátu  jako  celku  jsou

zasvěceny práce  Frédérica  Hitzela,  Colina  Imbera  nebo Klause  Kreisera  a  Christopha K.

Neumanna.17 Portrét Mehmeda II. Dobyvatele jako prototypu silného vládce nám podal Franz

Babinger18, dějinám hospodářským a sociálním se věnuje Halil Inalcik19. Referenčním bodem

při  výkladu  mnohých  pojmů  a  institucí  muslimského  světa  mi  byla  monumentální

encyklopedie nakladatelství Brill Encyclopédie de l'islam.20 

14 Viz kapitola 7. Islám v dílech zajatců, s. 119n.
15 Viz kapitola 9. Kudy dál, s. 144n.
16 Těmto otázkám se budu věnovat v podkapitolách 8.1 Být zajatcem, s. 128n; a 8.2 Život na druhém břehu, s. 

134n.
17 HITZEL, Frédéric, L'Empire ottoman XVe–XVIIIe siècle, Paříž: Les Belles Lettres, 2001. IMBER, Colin, The

Ottoman Empire 1300–1650. The Structure of Power, New York: Palgrave Macmillan, 2002. KREISER, 
Klaus, NEUMANN, Christoph K., Dějiny Turecka, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010 (or. Kleine 
Geschichte det Türkei, 2008).

18 BABINGER, Franz, Mahomet II le Conquérant et son temps. 1432–1481, Paříž: Payot, 1954 (or. Mehmed 
der Eroberer und seine Zeit, 1953).

19 İNALCIK, Halįl (ed.), An Economic History of the Ottoman Empire Vol. 1, 1300–1600, 5. vyd., Cambridge 
University Press, 2005.

20 Encyclopédie de l'islam, ed. E. VAN DONZEL, Leiden: Brill, 1995.
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Bez boje není zajatců... Neoddělitelnou součástí vztahů mezi Západem a Osmanskou

říší  byly v této  době takzvané pozdní  křížové výpravy,  ať  už  šlo o konkrétní  mezníky v

podobě velkých tažení, nebo drobné bojůvky touto ideou pouze zastřešené. Základní literaturu

k  tomuto  fenoménu  dnes  představují  monografie  Normana  Housleyho,  Azize  S.  Atiyi  a

Christophera  Tyermana.21 V  českém  prostředí  se  touto  problematikou  nejnověji  zabývá

sborník Pavla Soukupa a Jaroslava Svátka Křížové výpravy v pozdním středověku.22 Pozornost

zaslouží  rovněž  nedávný  vědecký  projekt  pražského  Centra  medievistických  studií  ve

spolupráci  s Filozofickou fakultou UK a Université  Toulouse II-Le Mirail  Pozdní  křížové

výpravy  /  Les  croisades  tardives (2005–2009),  který  zaštítil  několik  mezinárodních

konferencí, kolokvií a tematických publikací.

Při  práci  s  prameny z  pera  křesťanských  zajatců  jsem pracovala  s  jejich kritickými

edicemi,  které  prozatím  vyšly  pouze  v zahraničí  (Johannes  Schiltberger  v  němčině  a

francouzštině,  Jiří  Uherský v latině  a  francouzštině,  Konstantin Mihailović v angličtině a

francouzštině).23 Vzhledem  k  nesnadnému  úkolu  komparace  tří  již  tak  odlišných  textů

primárně  u  všech  děl  cituji  z  edice  francouzské.  K  ostatním  edicím  jsem  přihlížela  ve

zvláštních případech (například v zájmu zachování původní ortografie některých pojmů), a

využívala také jejich historický komentář. Součástí všech edic je úvodní studie daných děl

v jejich užším dobovém kontextu, prakticky však chybí systematické srovnání tohoto korpusu

pramenů jako celku. 

Podmínkou citlivého využití zápisků ze zajetí coby historického pramene je nepochybně

také charakteristika jejich stylu a adekvátní žánrové zařazení. Tento úkol byl pro mne o to

závažnější,  že  všechna mnou zkoumaná díla  se  vymykají  jasným literárním typologiím a

kolísají na pomezí více žánrů – cestopisu, kroniky, praktické příručky nebo osobně laděných

zápisků. Vzhledem k přítomnému prvku vymezení se vůči odlišnému prostředí lze na zápisky

ze zajetí vztáhnout mnohé poznatky týkajících se žánru pozdně středověkého cestopisu. Jeho

mnohovrstevnatý charakter se zvláštním přihlédnutím k asijským končinám popsala ve své

monografii  Mary  B.  Campbell.24 Cestovatelům,  kteří  posouvali  horizonty  středověkých

21 HOUSLEY, Norman, The Later Crusades, 1274–1580. From Lyons to Alcazar, Oxford, 1992; ATIYA, Aziz 
S., The Crusade in the Later Middle Ages, 2. vyd., New York: Kraus Reprint Corporation, 1965 (1938); 
TYERMAN, Christopher, Godʼs War. A New History of the Crusades, Londýn: Penguin Books, 2007, s. 
825–915.

22 SOUKUP, Pavel, SVÁTEK, Jaroslav (eds.), Křížové výpravy v pozdním středověku, Praha: Nakladatelství 
Lidové noviny, 2010.

23 Bibliografické údaje k edicím, stejně jako jejich zhodnocení předkládám později, v kapitolách věnovaných 
konkrétním autorům.

24 CAMPBELL, Mary B., The Witness and the Other World: Exotic European Travel Writing, 400–1600, 
Ithaca: Cornell University Press, 1988.
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Evropanů na Východě, se rovněž věnují monografie Jeana Richarda25 a Nicole Chareyron26.

Přehledný soupis děl z daného období dotýkajících se Osmanské říše podal Franz Babinger.27 

V českém bádání je problém osmanských zajatců, nebo šířeji „turecká otázka“ tématem,

které prozatím stálo pro starší období spíše v ústraní a intenzivnějšího zájmu se mu začíná

dostávat především v nedávné době28 nebo ve spojitosti s obdobím raného novověku. Jedním

z cílů této práce je proto rovněž vykreslit toto téma, které eskaluje hlouběji v 16. a 17. století,

v jeho  počátcích,  prozkoumat,  nakolik  se  mohlo  ve  skutečnosti  dotýkat  dějin  pozdně

středověké  střední  Evropy,  jejímž  srdcem  byly  české  země,  a  poukázat  na  hloubi  jeho

historických kořenů.

 

          

25 RICHARD, Jean, Au-delà de la Perse et de l'Arménie. L'Orient latin et la découverte de l'Asie intérieure, 
Brépols, Turnhout, 2005.

26 CHAREYRON, Nicole, Globetrotters au Moyen Âge, Paříž: Imago, 2004.
27 BABINGER, Franz, Die Aufzeichnungen des Genuesen Iacopo de Promontorio de Campis über den 

Osmanenstat um 1475, Mnichov: Bayerische Akademie des Wissenschaften, Philosophisch-historische 
Klasse, Sitzungsberichte, 1957, s. 5–28.

28 Nedávným příspěvkem k osmanské problematice v pozdním středověku je u nás například monografie 
Zdeňka VYBÍRALA Bitva u Moháče, Praha: Havran, 2009. Podnětné impulzy k dalšímu bádání přinesla také
nedávná konference Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Archivu hlavního města Prahy Kříž versus 
půlměsíc. Literární a umělecká tvorba jako prostor střetů mezi křesťanstvím a islámem, Praha, 24. – 25. 4. 
2014. Řadu podnětů k osmanské problematice v tomto období obsahuje rovněž sekundární literatura 
maďarská, která mi bohužel, z důvodu jazykové neznalosti nebyla při mém bádání dostupná.
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Příjezd Bajezida I. do bitvy u Nikopole (1396),

Palácové muzeum Topkapı, Istanbul



2. Historické milieu – Od pastýřského stanu k Vysoké
portě

Dříve  než  se  ponoříme  do  samotných  svědectví  tří  zajatců,  pokusme  se  stručně

charakterizovat státní útvar, který se jim stal nedobrovolným domovem, i jeho obyvatele, s

nimiž se napříště měli setkávat. Jak se ještě přesvědčíme v průběhu textu, kočovnický původ

Osmanů i  raketový charakter jejich vstupu do dějin byly faktory,  jež hluboce ovlivňovaly

tureckou společnost a nepřestávaly utvářet její každodenní realitu ani v námi zkoumaném 15.

století.

Kolébkou Osmanů se stala starobylá Bithýnie na severozápadě Malé Asie, kde ve druhé

polovině 13. století  ve stínu mýského Olympu (dnešní Uludağ) zakotvil  oguzský náčelník

Ertoğrul se svými soukmenovci, aby zde pásli dobytek v sousedství byzantských měst. Ze

svých  původních  sídel  ve  Střední  Asii  byli  osmanští  Turci  zřejmě  vytlačeni  nájezdy

mongolských hord. Dvacet let poté kmen pod vedením náčelníkova syna Osmana I. (1288–

1326)29 poprvé zvítězil nad Byzantinci u Koyunhisaru a razantně vkročil do světla evropské

historie. Zdá se stěží k uvěření, že přesně sto let od tohoto prvního vítězství budou Osmané

stát na uherské vojenské hranici a jen Tamerlánův vpád dovede jejich postup načas zastavit a

poskytnout králi Zikmundovi chvíli k nadechnutí...30

Celé 14. století se neslo ve znamení oslnivých osmanských úspěchů. Turci vyrazili z

tehdejší hranice mezi křesťanstvím a islámem, roku 1321 uchvátili byzantskou Nikaiu, roku

1326 padla po vyhladovění do jejich rukou Bursa a roku 1331 Nikomédie. Ve třicátých letech

je  již  sultán  Orchan  (syn  Osmanův,  1326–1362)  považován za  nejmocnějšího  krále  mezi

Turky. „Má nejbohatší poklady, nejvíce měst a vojáků. Vlastní 100 pevností, které nepřetržitě

navštěvuje.  Říká  se,  že  v žádném  z těchto  měst  nikdy  nestráví  víc  než  měsíc.  Bojuje

s nevěřícími a obléhá je.“31 V polovině století  osmanský postup ještě usnadnila  byzantská

občanská  válka  po  smrti  císaře  Andronika  III.  (1341)  a  katastrofální  epidemie  hlízového

moru, který byl do Konstantinopole zavlečen z obléhaného krymského přístavu Kaffa (1346).

29 Letopočty, které v práci uvádím za jmény vládců, jsou rozmezím jejich vlády. U ostatních osobností se jedná
o životopisná data.

30 Přehledné zpracování prvního období osmanských dějin podává monografie IMBER, Colin, The Ottoman 
Empire 1300–1650. The Structure of Power, New York: Palgrave Macmillan 2002; a HITZEL, Frédéric, 
L'Empire ottoman XVe–XVIIIe siècle, Paříž: Les Belles Lettres, 2001. Stručný souhrn lze potom nalézt v 
KREISER, Klaus, NEUMANN, Christoph K., Dějiny Turecka, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s.
37–49; a LEWIS, Bernard, Dějiny Blízkého Východu, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1996, s. 100–
109.

31 IBN BATTÚTA, Cesty po Africe, Asii a Evropě vykonané v letech 1325–1354 (překlad Ivan Hrbek), Praha: 
SNKLU, 1961.
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Roku 1354 Osmané získali první významný bod v Evropě – město Gallipolis na západním

břehu Dardanel, jehož hradby se zřítily při předchozím zemětřesení, a rovněž Ankaru. Pro

tehdejší bouřlivé poměry v Anatolii je příznačné, že vůbec nevíme, na kom ji ve skutečnosti

dobyli.32 

Sebevědomý nástup  nové velmoci  neunikl  podnikavým Janovanům,  kteří  s  Osmany

roku 1352 uzavřeli první obchodní dohodu a zároveň je za nemalou sumu zainteresovali do

vlastní  války  proti  Benátkám.  Tímto  rokem  jako  by  se  začaly  psát  dějiny  politického

pragmatismu, jehož existenci nelze v zápalu „křižáckého“ boje s Osmany přehlížet a jenž

vyvrcholí  v  16.  století  spojenectvím  francouzského  krále  Františka  I.  se  Sulejmanem  I.

Nádherným.33

Osmanský „krok do Evropy“ byl dokonán roku 1369, kdy sultán přesídlil z maloasijské

Bursy  do  thráckého  Adrianopolis  (Edirne).  K poslední  změně  došlo  již  za  vlády  sultána

Murada  I.  (1362–1389),  který  vtiskl  osmanským  državám  podobu  impéria  vroubeného

četnými křesťanskými i muslimskými vazalskými státy, ačkoli se sám dosud skromně nazýval

pouhým „emírem“.34 Připoutával je aliancemi,  za pomoci rukojmích, odváděním tributu či

službou ve vojsku. Muradova vláda přinesla sebevědomé západní Evropě, která dosavadní

maloasijské  expanzi  nevěnovala  valnou  pozornost,  první  tvrdé  otřesy  –  porážku  na  řece

Marici (26. září 1371), která otevřela Osmanům cestu do Makedonie, a především porážku

jihoslovanské aristokracie na Kosově poli  (15. května 1389), která se, navzdory sultánově

úmrtí35,  stala  pověstnou  „srbskou  Golgotou“.  Osmanský  problém  začínal  nabývat

celoevropských rozměrů – Murad I. neváhal na dobytém území udělovat půdu svým vojákům,

což mělo za následek hromadné přesuny tureckého obyvatelstva přes Dardanely. Osmanská

expanze měla nadále proudit do Evropy dvěma směry: severním – přes Srbsko do Podunají a

Posáví,  až  k hranicím  Uherského  království,  a  jihozápadním  –  do  oblastí  na  pobřeží

Jaderského moře (Bosna, Chorvatsko). Na Muradovy úspěchy pak plynule navázal jeho syn

Bajezid I. dobytím Bulharska (139336) a především triumfem nad západokřesťanskými sbory

32 Viz IMBER, Colin, The Ottoman Empire 1300–1650. The Structure of Power, New York: Palgrave 
Macmillan, 2002, s. 9.

33 Viz LEWIS, Bernard, Dějiny Blízkého Východu, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1996, s. 102.
34 Viz IMBER, Colin, The Ottoman Empire 1300–1650. The Structure of Power, New York: Palgrave 

Macmillan, 2002, s. 13.
35 Murad I. během bitvy podlehl atentátu srbského vyslance Miloše Obiliće (Kobiliće), který byl údajně zetěm 

sultánova protivníka, despoty Lazara Hrebeljanoviće. Miloš Obilić při audienci poklekl a poté bodl sultána 
dýkou do břicha.

36 Druhé bulharské carství bylo již od 2. poloviny 14. století rozloženo na tři státní celky. Zatímco Tărnovské 
carství a Dobrudžský despotát padly do rukou Osmanů již roku 1393, Vidinské carství vzdorovalo až do 
bitvy u Nikopole. Viz RYCHLÍK, Jan, Dějiny Bulharska, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000, s. 131–
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u  Nikopole  25.  září  1396,  jenž  se  stal  ústředním  místem  paměti  křižáckého  hnutí  a

Bajezidovým Turkům zajistil auru neporazitelnosti.37

Poslední  velké  tažení  středoasijských  kočovníků  pod  vedením  Tamerlána  bylo  tím

jediným,  co  ještě  mohlo  osmanský  postup  dočasně  zvrátit.  Tamerlán  21.  července  1402

porazil sultána Bajezida I. u Ankary a následně omezené osmanské území rozdělil mezi jeho

čtyři syny s předpokladem, že se panství Osmanova rodu ve vzájemných bojích zcela vyčerpá.

Osmanský stát se však podařilo opětovně sjednotit sultánovi Mehmedovi I. Çelebimu. Ačkoli

Tamerlánova invaze osmanské panství v Malé Asii značně rozkolísala a učinila je zranitelné

oproti  soupeřícím  Karamanovcům,  později  budou  Osmané  udržovat  s nástupnickými

tímúrovskými  říšemi  (Šajbánovců  ve  Střední  Asii  a  Velkých  mogulů  v Indii)  vynikající

vztahy.38

Sultán Murad II. nastoupil na trůn roku 1421.39 Jeho vztahy k Byzanci byly od počátku

narušené nepokrytou podporou, kterou císař Manuel II.  věnoval povstání Muradova strýce

Mustafy,  jenž  se  snažil  zmocnit  trůnu.  Protože  trestná  výprava  byzantskou  metropoli

nedobyla, soustředil se Murad II. prozatím na výboje v evropské části říše (hrad Golubac na

Dunaji, města Niš a Kruševac). Roku 1430 sultán po osmiletém obléhání vzal ztečí město

Thessaloniki, následujících sedm let jej okupoval a vložil na něj právo devširme (tj. odnímání

části  křesťanských dětí  pro janičárskou výchovu).40 Roku 1431 zpustošila  Blízký Východ

morová  epidemie,  na  jejíž  následky  zemřeli  také  dva  sultánovi  bratři.  Právě  v těchto

pohnutých časech spatřil světlo světa budoucí dobyvatel Konstantinopole, Mehmed II. V téže

době se  stává  vazalem Osmanské říše  valašský kníže  Alexandru  I.  Aldea  a  jako rukojmí

ponechává na dvoře v Edirne dvacet urozených mladíků.41 Svůj slib poslušnosti zde sultánovi

135.
37 Bližší popis bitvy u Nikopole i s jejím zhodnocením v sekundární literatuře podávám v kapitole 3. Johannes 

Schiltberger a jeho cesta za horizont středověkého člověka, s. 26–27.
38 Vojevůdci Tamerlánovi a jeho zásahu do dějin Předního Východu se budu hlouběji věnovat v souvislosti se 

svědectvím Johannese Schiltbergera, viz 3. Johannes Schiltberger a jeho cesta za horizont středověkého 
člověka, s. 33–35.

39 O Muradově vládě souhrnně pojednává IMBER, Colin, The Ottoman Empire 1300–1650. The Structure of 
Power, New York: Palgrave Macmillan 2002, s. 22–27. K atmosféře Muradova dvora viz VATIN, Nicolas, 
VEISTEIN, Giles (eds.), Le Sérail ébranlé. Essai sur les morts, dépositions et avènements des sultanms 
ottomans, Paříž, 2003, s. 96–97.

40 Západním křesťanům nepřidával právě ke cti fakt, že k obsazení Soluně Turkům ochotně dopomohli 
milánští, aby poškodili konkurenční Benátky. Viz LOISEAU, Julien, „De lʼAsie centrale à lʼEgypte: le siècle
turc“, In: Histoire du monde au XVe siècle, s. 39. K širšímu politickému kontextu viz ROMANO, Giacinto, 
„Filippo Maria Visconti et i Turchi“, In Archivo storico lombardo, ser. 2, vol. 17, 1891, s. 604–605.

41 Alexandru I. Aldea byl valašským knížetem v letech 1431–1436. Neklidná vnitřní situace jej donutila po 
nástupu na trůn podepsat s Turky příměří v Drinopolu, se závazkem ročního tributu a vojenské pomoci. 
Aldeova rezignace na veškerý odpor vedla k tomu, že nezávislé Valašsko téměř na deset let zmizelo z mapy 
a Osmanům se otevřela cesta do Sedmihradska. Viz TREPTOW, Kurt W. (ed.), Dějiny Rumunska, Praha: 
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rovněž stvrzuje bosenský král Radivoj Ostojović.42 Výjimkou se stane jen osmanské selhání

před Bělehradem (1440), které na chvíli v Evropě pozvedne víru v uherskou obranyschopnost.

Vzápětí Murad II. razantně umlčí veškeré pochyby u Varny, kde zahyne dvacetiletý polský a

uherský král Ladislav III. (1444), a ve druhé bitvě na Kosově poli proti uherskému regentovi

Janu Hunyadimu (1448).

Historikové Murada II. líčí jako zbožného a velkorysého mecenáše věd a umění. Sultán

byl  prvním z dlouhé řady osmanských vládců,  kteří  se  obklopovali  básníky a  sami  verše

skládali, jeho literární obzor se nezastavil ani před náročným překladem perského knížecího

zrcadla Kábúsnáme do turečtiny nebo četbou Homérových eposů. V době Muradově také lze

postřehnout  cílené  zformování  tureckého  národního  povědomí.  Na  sultánově  dvoře  jsou

zkoumány dějiny a legendy dávných Oghuzů a Osmané se přihlásí k jejich kmenové tradici.43

Murad II.  zemřel roku 1451 v Edirne na záchvat mrtvice, který jej  přepadl při hostině. O

pouhé  dva  roky  později  jeho  syn  Mehmed  II.,  proti  jehož  nástupu  původně  janičáři

protestovali  natolik,  že  donutili  starého sultána  zůstat  doživotně  na trůně,  získá  u  hradeb

Konstantinopole přízvisko „Dobyvatele“.

Vláda  Mehmeda  II.  (1451–1481)  se  vyznačovala  cíleným  soustředěním  na  džihád

(šíření  islámu)  v  Evropě  a  poměrným  nezájmem  o  východní  expanzi.  Sultán  se  stavil

odmítavě  k  boji  s  muslimskými  vladaři  a  jedinou  výjimku  představoval  v  tomto  ohledu

Mehmedův  konflikt  s  Uzunem Hasanem,  bystrým vůdcem  kmenové  federace  Akkojunlu

zakončený  bitvou  u  Tercanu  (1473).44 Symbolem  Mehmedovy  západní  orientace se

pochopitelně stal 29. květen 1453, kdy do jeho rukou padla byzantská Konstantinopol a v

kupoli chrámu Boží moudrosti byl vztyčen osmanský půlměsíc.45 Pohlcení perly na Bosporu

mělo hluboký ideologický a strategický význam, bylo však rovněž nevyhnutelné pro přeměnu

Nakladatelství Lidové noviny, s. 77. Svědectví o valašských rukojmích na Muradově dvoře viz 
BERTRANDON DE LA BROQUIÈRE, Le Voyage dʼoutremer 1432–1433, ed. Charles Schefer, Paříž: 
Ernest Leroux, 1892 (dále jen Voyage dʼoutremer), s. 189–190.

42 Radivoj Ostojić (1432–1435) nezískal v Bosně nikdy všeobecné uznání, proto hledal oporu na Muradově 
dvoře.

43 Viz LEWIS, Bernard, Dějiny Blízkého Východu, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1996, s. 103.
44 Tito kočovníci, zvaní také Turkomani Bílé ovce, obývali území dnešní Arménie, Ázerbájdžánu, Iráku a 

západního Íránu. K jejich říši viz souhrnná monografie Johna E. WOODSE, The Aqquyunlu. Clan, 
Confederation, Empire, Revised and Expanded Edition, Salt Lake City: The University of Utah Press, 1999. 
K bitvě u Tercanu ve vyprávění očitého svědka viz také podkapitola 6.5.1 Janičáři – ocelové srdce 
osmanské armády, s. 112.

45 Souhrnnou studii k dobytí Konstantinopole a hlubším souvislostem této události v evropském kontextu 
podal Guillaume SAINT-GUILLAIN, „Chute de Constantinople“, In BOUCHERON, Patrick (dir.), Histoire 
du monde au XVe siècle, Paříž : Fayard, 2009, s. 367–373. Klasickým dílem je potom monografie Stevena 
RUNCIMANA, The Fall od Constantinople, 1453, Cambridge, 1965.
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zárodečné  říše  na  regionální  velmoc.  Muradův  syn  zdědil  říši  dosud  rozdělenou  na

islamizovanou Anatolii a evropskou Rumélii, která měla stále charakter pohraniční marky a v

níž se prosazovaly zvyklosti  hraničářů a eklektické názory dervišských bratrstev.  Vyvstala

potřeba vytvořit pevný spojovací článek mezi starým a novým a mezi oběma hlavními městy

říše – bývalou Bursou a současným Edirne – což Konstantinopol dokonale naplnila.46

Výboje  na  evropské  straně  pokračovaly  obsazením  Peloponéského  poloostrova

(Morejského despotátu) a vytvořením osmanských provincií na místě dosavadních vazalských

států v Srbsku (1458) a Bosně (1463). Hranice turecké zóny se zastavila až na Dunaji a na

následující dvě a půl staletí se stala neodmyslitelnou součástí uherských dějin. Po výstavbě

tvrze Elbasan (1460) se Mehmedovi podařilo do jisté míry zpacifikovat Albánii, která dosud

kladla  zarytý  odpor  pod  vedením  Jiřího  Kastrioty  zvaného  Skanderbeg.  Záborem

Trapezuntského císařství (1461) a janovského přístavu Kaffy bylo dokonán turecký obchvat

Černého moře. Svět vstoupil do éry „Byzance po Byzanci“, do staletí, v nichž tato říše dále

přežívala už jen v kulturním a církevním smyslu. 

Nejvýznamnějším protivníkem Mehmeda II. na západě zůstávala Benátská republika,

která  s  ním  v  letech  1463–1479  zapředla  tzv.  Dlouhou  válku.  Navzdory  spojenectví  s

Mehmedovými muslimskými rivaly však jejím vyvrcholením bylo zhroucení benátské Euboie

do osmanských rukou.47 Dočasné  dobytí  Otranta  v  Apulii  (1480–1481)  sice  nemělo  větší

vojenský  význam,  západnímu  světu  nicméně  výmluvně  dokázalo,  jaké  možnosti  dalšího

vývoje má bývalá pozemní moc na moři.48

Svým  nástupnickým  ustanovením  (Kanun-name), kterým  Mehmed  II.  legalizoval

bratrovražedné boje a omezil počet pretendentů na trůn, se Osmané definitivně osvobodili od

tradiční turecké zvyklosti dělení říše mezi všechny potomky. To jim umožnilo obejít úskalí, na

kterém se jim příbuzné říše (turkomanské, tímúrovská) rozpadly.49

Podle soudobých svědectví  Bajezid II.  (1481–1512) svého velkého otce nenáviděl  a

hluboce  s  ním  kontrastoval  svým  odporem  k  válkám.50 Zdrženlivost  nového  sultána  ve

46 Viz LEWIS, Bernard, Dějiny Blízkého Východu, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1996, s. 105.
47 K tomuto konfliktu viz IMBER, Colin, The Ottoman Empire 1300–1650. The Structure of Power, New York:

Palgrave Macmillan 2002, s. 32–36.
48 Dobytí Otranta a symbolickému významu této události se blíže věnuji v kapitole 4. O proradných Turcích – 

Jiří Uherský a dvě tváře jednoho teologa, s. 46–47.
49 „Ať už sultanát připadne kterémukoli z mých synů, je nadmíru vhodné, aby tento zabil své bratry a zajistil 

tak řád světa.“ Viz LOISEAU, Julien, „De l'Asie centrale à l'Égypte : le siècle turc“, In BOUCHERON, 
Patrick (dir.), Histoire du monde au XVe siècle, Paříž : Fayard, 2009, s. 45. K fratricidám na osmanském 
dvoře viz monografie VATIN, Nicolas, VEINSTEIN, Gilles, Le Sérail ébranlé. Essai sur les morts, 
dépositions et avènements des sultans ottomans, XIVe–XIXe siècle, Paříž: Fayard, 2003.

50  Viz IMBER, Colin, The Ottoman Empire 1300–1650. The Structure of Power, New York: Palgrave 
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vojenských kampaních měla však patrně i prozaičtější důvody. V nekonečném řetězci bojů

Mehmed II. vyčerpal své muže i finanční zdroje sultanátu. Zatížil venkov daněmi, devalvoval

měnu a navíc se zmocnil některých soukromých majetků coby vojenských lén. Bajezid II. měl

tedy zprvu co  dělat,  aby umlčel  řady nespokojenců a  udržel  otěže  moci  v  rukou.  Přesto

dokázal po otci zděděná území zaokrouhlit dalšími teritoriálními přírůstky. Po prvním tažení

do  Moldavska  získal  za  podpory  Tatarů  Kiliju  a  Belgorod51 a  vytvořil  si  tak  významný

pozemní most na Krym. Bajezidovi sipâhiové byli tehdy k vidění až v Korutanech a Kraňsku. 

V letech 1485–1491 sultán absolvoval nikam nevedoucí válku s Egyptským sultanátem,

jejímž  jablkem sváru  byl  nárazníkový  stát  Zulkadirovců  v  anatolsko-syrském pohraničí.52

Osmanští panovníci nemohli zůstat lhostejní ke zjevnému úpadku vlády mamlúckých sultánů,

kterou  podlomila  Tamerlánova  expanze,  nedostatek  financí,  morové  epidemie,  sucho  a

hladomor. Vážnou ránu egyptskému hospodářství uštědřili Portugalci, jelikož po jejich objevu

přímé námořní cesty do Indie ztratil  Egypt  své dřívější  postavení v tranzitním obchodu.53

Ačkoli  ještě  roku  1510  Osmané  mamlúkům  dodávali  dřevo  a  železo  na  výstavbu

protiportugalské flotily, perspektivy spojenectví se záhy změnily s tím, jak se na území Íránu

zformovala  nová  říše  Safijovců.  Bylo  nezbytné  zamezit  příchodu  této  dynastie  ke

Středozemnímu moři, a proto se Osmané rozhodli převzít od slábnoucích mamlúků vládu nad

Sýrií.54 Ústřední  roli  v  konečném  střetnutí  mamlúků  s  Osmany  sehrál  fakt,  že  Osmané

neváhali s převzetím nového vynálezu – střelných zbraní.  Na lpění egyptských sultánů na

tradičních zbraních, které byly „zákonné“ a „zasluhovaly úctu“ poskytly turecké pušky a děla

nekompromisní odpověď. 24. ledna 1517 sultán Selim I. dobyl mamlúckou Káhiru s krutostí,

kterou  egyptský  kronikář  Ibn  Ijás  přirovná  k  babylónskému  Nebukadnesarovi.  Egypt  se

nadále stane osmanskou provincií, jejíž existence formálně přetrvá až do 1. světové války.55

Sultán Bajezid II.  byl  zároveň prvním Osmanem, který se hluboce poučil  u „italské

školy“ a se svou flotilou operoval až v západním Středomoří. Jeho admirál Kemal Reis byl

Macmillan 2002, s. 37.
51 Akkerman, dnes Bilhorod-Dnistrovskyj na jižní Ukrajině. V době před osmanským vpádem bylo město 

výspou moldavského knížectví Stefana III. Velikého pod jménem Cetatea Albă, nebo Belgorod, „Bílé 
město“.

52 K tomuto konfliktu viz BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard, Dějiny Egypta, Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny 2009, s. 330–334.

53 Viz LEWIS, Bernard, Dějiny Blízkého Východu, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1996, s. 108.
54 Viz LELLOUCH, Benjamin, „Prise du Caire par les Ottomans“, In BOUCHERON, Patrick (dir.), Histoire 

du monde au XVe siècle, Paříž : Fayard, 2009, s. 444.
55 Viz LELLOUCH, Benjamin, „Prise du Caire par les Ottomans“, In BOUCHERON, Patrick (dir.), Histoire 

du monde au XVe siècle, Paříž : Fayard, 2009, s. 443. K dobytí mamlúckého Egypta Osmany viz také 
BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf, GOMBÁR, Eduard, Dějiny Egypta, Praha: Nakladatelství Lidové 
noviny 2009, s. 354–360.
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vyslán až k andaluskému pobřeží, aby podpořil tamější muslimy v jejich závěrečném boji s

reconquistou. Když byli potom roku 1492 Židé vyhnaní z Iberského poloostrova, sultán jim

dokořán otevřel svá osmanská města. Po čtyřleté válce s Benátkami se Bajezid II. zmocnil

přístavů Modon a Koron, „obou očí Serenissimy“ na Peloponésu, a také Lepanta, Navarina a

albánského Drače. 

Závěr Bajezidovy vlády byl poznamenán šíitským povstáním v Anatolii. Krátce poté, co

ho jeho syn donutil k rezignaci, Bajezid II. zemřel v thrácké Dimotice. Ačkoli v porovnání s

velikášským rozmachem Dobyvatele byly Bajezidovy územní zisky skromné, přesto k vývoji

Osmanské říše přispěl srovnatelným dílem. Svojí kodifikací osmanského zvykového práva,

které regulovalo vztahy mezi vazaly a venkovskými farmáři, položil institucionální základ, na

němž pak vyrostla přepychová stavba novověké Vysoké porty. V následujícím půlstoletí bude

řetězec „velkých sultánů“ pokračovat v osobách Selima I.  a Sulejmana I. Nádherného, za

nichž dojde k definitivnímu etablování osmanského imperiálního systému.
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Sultán Bajezid I. Yıldırım (1354–1403),

Palácové muzeum Topkapı, Istanbul
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3.  Johannes  Schiltberger  a  jeho  cesta  za  horizont
středověkého člověka

V roce 1426 se na vlnách Černého moře nedaleko gruzínského přístavu Poti kolébala

loď směřující do Středozemního moře. Její kapitán v nočním šeru obhlížel linii pobřeží, když

tu zpozoroval na kopci zdvihajícím se od moře noční oheň. Nechal vyslat část posádky v

malém člunu, a když průzkumníci přistáli a vystoupali na vrchol, naskytl se jim neobvyklý

výjev. Ve světle ohně se choulilo pět postav, jejichž zevnějšek svědčil o vysilujícím putování.

Působili  unaveným, ale  ostražitým dojmem. Na otázku,  kdo jsou,  pak přišla  neočekávaná

odpověď: „Jsme křesťané. Byli jsme uvězněni v zemi nevěřících, a díky milosti Boží jsme se

dostali až sem. Kdybychom přepluli přes moře, doufáme, že se nám podaří navrátit se ke

svým rodinám, na křesťanskou půdu.“56 Námořníci  hledí na osamělé pocestné nedůvěřivě,

putují očima po jejich muslimské výstroji a koních. Nechce se jim věřit danému vysvětlení,

neznámí  se  jim  zdají  být  natolik  prosycení  cizí  kulturou,  že  jejich  příběh  zní  prakticky

nemožně.  Nad jejich prosbami váhají,  nechtějí  brát  na palubu lodi  podezřelé cizince.  Pak

přijdou s  nápadem. Jestliže  tedy jsou křesťany,  za které  se  vydávají,  ať  neznámí  nejprve

odříkají  Otčenáš,  Zdrávas  Maria  a  Vyznání  víry.  Tak  se  snadno  pozná,  zda  je  jejich

proklamovaná totožnost pravdivá! A potom udivenými zraky přihlížejí, jak jejich protějšky

spínají  ruce  a  pomalu  pronášejí  známá  slova,  která  jim  zůstala  uchovaná  i  za  bariérou

nesčetných let...

Scéna, kterou by moderní historik pravděpodobně spíše než do dějin spontánně zařadil

do  oblasti  dobrodružné  kinematografie,  se,  vezmeme-li  v  úvahu  jistou  básnickou  licenci,

skutečně odehrála. Muž, který nám ji zaznamenal, byl přímo jedním z pětice uprchlíků a v

popisované  chvíli  stál  před  námořníky  v  oděvu  tatarského  vojáka.  Ač  sám  sebe  svým

objevitelům představil jako Západoevropana, jeho geografický horizont byl již dlouhá léta

posunut  do  zcela  jiných  končin.  Rozpínal  se  od  Středozemního  moře  až  k  Transoxánii,

56 Výchozím bodem mých studií o Johannesovi Schiltbergerovi byla francouzská edice jeho spisu, 
JOHANNES SCHILTBERGER, Captif des Tatars, ed. Jacques Rollet, Toulouse: Anacharsis, 2008 (dále jen 
Captif des Tatars). Její předlohou, a zároveň nejmodernějším edičním počinem je kritická edice v němčině 
Ulricha SHLEMMERA (ed.), Johannes Schiltberger. Als Sklave im Osmanischen Reich und bei den Tataren,
1394–1427, Stuttgart, 1983, k níž jsem vzhledem ke své slabší znalosti němčiny měla možnost pouze 
přihlížet. Starší edici Schiltbergerova textu vyhotovil Valentin LANGMANTEL (ed.), Hans Schiltberger 
Reisebuch, Tübingen, 1885 (Bibliothek des literarischen Vereins in Stuttgart, No. 172), a před ním K. F. 
NEUMANN (Mnichov, 1859). Kromě německých edic existuje také edice anglická (TELFER, Buchan (ed.),
The Bondage and Travels of Johann Schiltberger, Londýn: Hakluyt Society, 1879), ruská (BRUUN, Philip 
(ed.), Pouteshestvy'ye Ivana Schiltbergera pa Yevrope, Asii y Afrike s. 1394 po 1427 god., Odessa, 1866) a 
bulharská. Jak upozorňuje francouzský editor Jacques Rollet, plně uspokojivá edice, která by přihlížela ke 
čtyřem dosud známým rukopisům Reisebuchu, nicméně dosud neexistuje.
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dálným územím za řekou Amudarjou, a pokrýval cesty ve stepích střední Asie, na Kavkaze, v

Egyptě a Osmanské říši, od Samarkandu k Edirne a od Perského zálivu až k Altaji a Sibiři, ba

i za řeku Indus. Tam všude cválal náš uprchlík v srdci osmanské armády, mongolských hord

nebo turkomanských kmenů. Ze čtyřiceti pěti let svého dosavadního života strávil třicet na

muslimském území. Cítil se být křesťanem, prohlašoval se za Evropana. Původně, v mládí

přes svým zajetím byl Němcem z Bavorského vévodství, vlastně i blízkým sousedem českých

zemí. Teď si však nebyl schopen vybavit jediné německé slovo.

Kdybychom hledali jeden přívlastek, kterým popsat životní běh našeho prvního zajatce

Johannese Schiltbergera (* ca 1380), bezpochyby by jím bylo: dramatický. Ohromující obraty

osudu, které tohoto autora dohnaly z rodného Bavorska až k Horám duchů na hranicích dnešní

Číny, učinily z něj svědka přelomových politických momentů jeho doby a nakonec mu ještě

umožnily je vklidu zaznamenat, byly skutečně dechberoucí a ve své době nenacházejí mnohé

paralely. Přesto na počátku nic nenasvědčovalo tomu, jak výjimečné cesty ho čekají. 

Rodným městem Johannese Schiltbergera57 byl Freising v Bavorsku.58 Odtud se roku

1394  vydal  v  doprovodu  svého  pána  Leinharta  Richartingera  na  pomoc  uherskému  králi

Zikmundovi Lucemburskému. Zikmund, který uherský trůn vyženil roku 1385, a spolu s ním

neklidnou zemi ve stínu tureckého půlměsíce, okolo sebe právě soustřeďoval protiosmanskou

koalici,  kterou  posvětil  i  papež  Bonifác  IX.  a  vtiskl  jí  pozlátko  nové  kruciáty.  Mohutné

křižácké sbory čítající několik desítek tisíc mužů se sjížděly v uherském Budíně (který náš

autor  nazývá  Pudem)  a  kromě  místních  jednotek  zahrnovaly  také  vojáky  z  Francie  a

Burgundska, Říše, Čech, Valašska nebo domény Řádu německých rytířů.59 Sbírání mohutné

hotovosti byl pochopitelně běh na dlouhou trať. Jak se dozvídáme ze Schiltbergerova díla,

předtím, než mohl vstoupit do bojové vřavy proti Turkům, pobyl ještě plných deset měsíců v

57 Schiltbergerové nebo Schiltbergové byl starý bavorský rod, který je zmiňován v pramenech již od konce 12. 
století. K roku 1190 máme v bavorských listinách doloženého jistého Berchtholduse ze Schiltbergu s 
hodností maršálka. Další nositelé tohoto jména vystupují jako vazalové nebo maršálkové bavorského vévody
i později. Zdá se, že úřad maršálka Bavorského vévodství drželi dědičně. Jeden ze Schiltbergerů byl členem 
dvora ještě v 18. století. Nelze ovšem s jistotou určit, zda všichni pocházeli z téhož rodu. Viz Ulrich 
SHLEMMER (ed.), Johannes Schiltberger. Als Sklave im Osmanischen Reich und bei den Tataren, 1394–
1427, Stuttgart, 1983, s. 14.
Schiltbergerovo křestní jméno se pravidelně objevuje v několika variantách – Hans, Johann nebo Johannes. 
Ve své práci se přikláním k té poslední z nich.

58 Toto tvrzení není prosté určitých komplikací, neboť sám Johannes Schiltberger v úvodu svého díla 
prohlašuje, že jeho rodným městěm je Mnichov. Viz Captif des Tatars, s. 29. 

59 Captif des Tatars, s. 31. Jak upozorňuje Bertrand Schnerb, ve své původní podobě měla tato univerzální 
evropská kruciáta mít dvě fáze, v nichž měla po pozemní porážce Osmanů realizované Burgunďany a 
Angličany následovat expedice do Svaté země pod vedením králů Richarda II. a Karla VI. Duševní 
onemocnění franouzského panovníka nicméně jako jeden z mnoha faktorů této velkorysé vizi učinilo rychlý 
konec. Viz SCHNERB, Bertrand, „Bataille de Nicopolis. Un échec militaire de la Chrétienté latine“, In 
BOUCHERON, Patrick (dir.), Histoire du monde au XVe siècle, Paříž: Fayard, 2009, s. 296.
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Uhrách,  procestoval  Valašské  knížectví  a  Sedmihradsko.  Již  tehdy  patnáctiletý  mladík

pohlížel  na  svět  pozornýma  očima  a  zaznamenával  detaily,  které  mu  přišly  neobvyklé  –

například  plnovousy  valašských  mužů  nebo  obchod  s  muslimskými  dodavateli,  který

navzdory současnému vojenskému tažení nerušeně probíhal na Dunaji.60

25. září 1396 se křesťanská armáda střetla s vojskem osmanského sultána Bajezida I. na

pláních u bulharské pevnosti  Nikopolis,  kde se řeka Dunaj  setkává s Oltem a Osămem. 61

Podle  svědectví  mladého  Johannese  stanulo  šestnáct  tisíc  Zikmundových  vojáků  proti

dvěstětisícové záplavě Osmanů,  a on sám se ocitl  v jádru boje.62 Ten se pro křesťanskou

stranu  nevyvíjel  dobře.  Následkem improvizované  akce  budoucího  burgundského  vévody

Jana Nebojácného došlo k roztříštění původního strategického plánu a křižácká armáda začala

selhávat. Johannesův pán Leinhart Richartinger byl sražen z koně střelou z arkebuzy. „Když

jsem to já, který jsem byl jeho panošem, uviděl, strhl jsem koně doprostřed vojska, abych mu

jel na pomoc. Sám jsem sebral koně nějakého Turka a připojil se k dalším...“63 Ale na straně

protivníka nebojovali  jen muži  v  turbanech.  V následujícím líčení  Schiltberger  sugestivně

vypráví,  jak  z  osmanských  řad  vyrazil  srbský  despota  Štěpán  Lazarević,  jak  se  zmocnil

Zikmundova praporce a zasel chaos do řad protivníka.64 V nastálém zmatku se křižácké masy

obrátily  a  začaly  prchat  k  Dunaji.  Pokud  náš  mladík  do  této  bitvy  šel  ještě  s  nějakými

rytířskými iluzemi,  nyní ho čekalo vystřízlivění,  které postrádalo sebemenší pozlátko. Náš

autor  upřímně  popisuje,  jak  se  křižáčtí  bojovníci  rvali  o  místo  na  přeplněných  lodích

60 Captif des Tatars, s. 96–97. „Obchod s obilím a boj za víru se v markách islámského světa nevylučovaly.“ 
Viz KREISER, Klaus, NEUMANN, Christoph K., Dějiny Turecka, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 
2010, s. 33.

61 K bitvě u Nikopole viz ATIYA, Aziz S., The Crusade in the Later Middle Ages, 2. vyd., New York: Kraus 
Reprint Corporation, 1965 (1938), s. 444–457; HOUSLEY, Norman, The Later Crusades, 1274–1580. From
Lyons to Alcazar, Oxford, 1992, s. 64–79; SCHNERB, Bertrand, „Bataille de Nicopolis. Un échec militaire 
de la Chrétienté latine“, In BOUCHERON, Patrick (dir.), Histoire du monde au XVe siècle, Paříž: Fayard, 
2009, s. 295–298.; a MAGEE, Jim, „Le temps de la croisade bourguignonne: lʼexpédition de Nicopolis“, In: 
PAVIOT, Jacques, CHAUNEY-BOUILLOT, Martine (eds.), Nicopolis 1396–1996, Dijon, 1997 (= Annales 
de Bourgogne 68, 1996), s. 49–58. O mimořádném ohlasu, který tato bitva vyvolala v západní Evropě, viz 
SCHWARZE, Michael, „Froissart sous lʼempreinte du pouvoir“, In FASSEUR, Valérie (dir.), Froissart à la 
cour de Béarn. Lʼécrivain, les arts et le pouvoir, Turnhout, 2009, s. 73–84.

62 Tyto cifry jsou patrně silně přehnané v neprospěch křesťanů, viz SCHNERB, Bertrand, „Bataille de 
Nicopolis. Un échec militaire de la Chrétienté latine“, In BOUCHERON, Patrick (dir.), Histoire du monde 
au XVe siècle, Paříž: Fayard, 2009, s. 296.

63 Captif des Tatars, s. 33–34.
64 Jak ještě uslyšíme ve svědectví jiného zajatce Konstantina Mihailoviće, úloha Srbska v konfliktech s 

Osmany byla dlouhodobě ambivalentní a nepředvídatelná. Zatímco v bitvě u Nikopole se Štěpán Lazarević 
osvědčil na osmanské straně, po Bajezidově porážce Tamerlánem a následném úpadku sultánova panství se 
naopak ze svého vazalství vymanil. Roku 1403 složil slib věrnosti Zikmundovi Lucemburskému a stal se 
dokonce pánem strategicky významné bělehradské pevnosti. Viz PELIKÁN, Jan, HAVLÍKOVÁ, Lubomíra, 
CHROBÁK, Tomáš, RYCHLÍK, Jan, TEJCHMAN, Miroslav, VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej, Dějiny Srbska, 
Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2004, s. 101–103. Svědectví Konstantina Mihailoviće viz kapitola 5. 
Paměti janičárovy – Konstantin Mihailović a jeho epitaf za středověké Srbsko, s. 68.
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(vzhledem k tomu, že Osmané postrádali flotilu, představovaly křižácké lodě, které kotvily v

průběhu srážky na Dunaji, jedinou spásu pro prchající bojovníky), jak se výkvět evropského

rytířstva sápal jeden přes druhého na palubu, sekal do rukou opozdilce, tonul v bezedné řece a

padal do zajetí.

Padli  také  Johannesovi  známí  z  řad  bavorského  rytířstva.  Do  večera  byla  zkáza

Zikmundovy armády dokonána a turecké oddíly dobíjely v okolí osamělé zběhy. Z prostých

konstatování vyčteme jen málo o tom, jak šestnáctiletý mladík mohl prožívat bitevní vřavu. Je

jisté, že nikoli bez úhony, vždyť později nám vylíčí, že utrpěl tři zranění tak vážná, že ještě

dlouho nebyl schopen snášet delší cestu.65 To nejhorší ho však teprve čekalo. 

Když sultán Bajezid I. po bitvě rozložil stany na místě bývalého křesťanského tábora a

sečetl své vojenské ztráty, nebývale se rozlítil a jak píše Johannes, navzdory tomu, že stál na

vítězné straně, zatoužil po pomstě.  „Nesmírně se rozzuřil a zaříkal se, že tolik prolité krve

neponechá bez odplaty.“66 Druhého dne si  dal zrána předvést všechny křesťanské zajatce.

Schiltberger, spoutaný provazem se dvěma dalšími, musel pak přihlížet, jak na sultánův příkaz

každý z Osmanů začal popravovat své vlastní zajatce. „Chopili se mých dvou společníků a ti

byli sťati. Když přišla řada na mne, všiml si mne sultánův syn a vymohl mně milost. Odvedli

mne k ostatním chlapcům, neboť bylo zakázáno zabíjet mladíky mladší dvaceti let, a mně bylo

tehdy stěží šestnáct.“67 Krvavá lázeň na nikopolském bojišti trvala až do večera. Teprve když

sultánovi rádci viděli, že jatka neberou konce a podlehlo jim prý už deset tisíc mužů, poklekli

před svým vladařem a s poukazem na hrozící Boží pomstu vymohli, aby popravy ukončil.

Sultán potom nechal shromáždit zbytek zajatců, vybral si z nich svou část68 a zbytek ponechal

jejich  přemožitelům.  Johannes  Schiltberger  byl  odeslán  v  houfu  sultánových  zajatců  do

balkánského  města  Edirne69 a  po  čtrnácti  dnech  dále  do  přístavu  Gallipoli  na  pobřeží

Dardanel70,  kde  Osmané  tehdy hromadili  svou  flotilu.  Zde  sdílel  vězení  s  dalšími  tři  sta

nikopolskými zajatci, včetně zmiňovaného vévody burgundského. Bolestná porážka jim všem

měla být ještě jednou připomenuta, když Osmané vyvedli všechny zajatce od Nikopole na

pobřeží. Zde se Turci začali vysmívat lodi krále Zikmunda, která proplouvala Dardanelským

průlivem a odvážela panovníka do bezpečí.71 „Vysmívali se mu a pobízeli ho, ať opustí loď a

65 Captif des Tatars, s. 40.
66 Captif des Tatars, s. 36.
67 Captif des Tatars, s. 36.
68 Podle zažitého úzu sultánovi náležela desetina ze vší kořisti a plenění a byl-li zajat větší počet zajatců, 

vyhrazoval si právo na všechny mladíky do dvaceti let. Viz HITZEL, Frédéric, L'Empire ottoman XVe–XVIIIe

siècle, Paříž: Les Belles Lettres, 2001, s. 92–93.
69 Edirne bylo od roku 1365 sídelním městem osmanských sultánů.
70 Gallipoli se roku 1354 stalo první baštou Osmanů v Evropě.
71 Po katastrofě u Nikopole se Zikmund Lucemburský neodhodlal k návratu do Uher a raději našel dočasné 
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vydá se osvobodit své muže. Podnikali také dlouho drobné šarvátky na moři. Nemohli však

králi nijak uškodit, ani jej potopit, a on tak bez obav pokračoval ve své cestě.“72

Cesta Johannese Schiltbergera napříště vedla přesně opačným směrem. Zatímco Bajezid

pokračoval ve své expedici do nitra Balkánu a zajímal po tisících civilisty v oblasti Vojvodiny,

Schiltberger a ostatní zajatci od Nikopole byli převedeni do Bursy, bývalého hlavního města

osmanských  sultánů.73 Nikopolský  triumf  vybízel  k  okázalým poselstvům,  kterými  by se

sultán  mohl  pochlubit  muslimskému  světu.  Mladík  měl  nejprve  být  součástí  delegace  k

mamlúckému sultánovi Barqúqovi (1382–1389, 1390–1399), ale protože byl vážně zraněn,

ponechali ho v Malé Asii. 

Když se vyléčil, byl zařazen do pomocného sboru sultánova nejstaršího syna Sulejmana

Çelebiho (1377–1411), muže, který si na nikopolském popravišti vyžádal jeho život.74 „A tak

jsem musel spolu s ostatními po dobu šesti let mašírovat před sultánem na všech jeho cestách,

neboť je zvykem, že vládce předcházejí pěší vojáci. Když uplynulo šest let, dostal jsem za své

zásluhy koně a dalších šest let jsem byl sultánovým jezdcem. Takto jsem strávil po sultánově

boku celkem dvanáct let.“75 Vojácky prostým jazykem nás zde Schiltberger zpravuje o něčem,

co muselo být ve skutečnosti obrovským zlomem v jeho osobním životě. Ačkoli jeho zajetí u

Nikopole a zařazení do vojenského sboru s ním patrně sdíleli i jiní křesťanští mladíci, napříště

mělo  jeho  každodenní  rámec  představovat  osmanské  vojsko  a  namísto  vyzvánění

křesťanských zvonů k jeho duši promlouval zpěv muezzinů. Zdá se, že později byl Johannes

začleněn  mezi  jednotky  spahiů  (sipâhi),  jezdeckou  gardu  osmanských  vládců,  která  se

skládala z bývalých otroků. 

Na tomto místě se patrně sluší připomenout, že fenomén západních křesťanů sloužících

v muslimských řadách nebyl  ve Schiltbergerově době tak zcela nový. Vrátíme-li  se jen o

kousek zpět, k bitvě u Nikopole, jíž započala jeho strastiplná cesta na Východ, nalezneme tam

hned tři pro nás pozoruhodné postavy. Na scénu je uvádí kronikář Jean Froissart, který psal

svůj rozsáhlý a barvitý obraz střetnutí na základě svědectví francouzských a burgundských

aktérů. Jak nás Froissart zpravuje, jistý pikardský rytíř jménem Jacques de Helly pobýval v

útočiště ve zdech byzantské Konstantinopole, což v první chvíli vedlo ke zkazkám o jeho skonu. Viz 
DRŠKA, Václav, Zikmund Lucemburský. Liška na trůně, Praha: Epocha 1996, s. 28. Když zkonsolidoval své
síly, vyplul král do svého vazalského království v Chorvatsku, aby potrestal místní aristokracii, která si za 
něj v době jeho křížového tažení zvolila náhradu.

72 Captif des Tatars, s. 37–38.
73 Bursa byla sídelním městem Osmanů v letech 1326–1365.
74 Viz výše, s. 27.
75 Captif des Tatars, s. 40. Jak upozornil francouzský editor Johannesova Reisebuchu Jacques Rollet, tyto 

časové údaje nicméně nemohou odpovídat skutečnosti. Náš autor pod Bajezidem I. sloužil úhrnem pouze 
šest let, než přešel pod tatarské velení.
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dobách před bitvou v Osmanské říši, kde sloužil v armádě Murada I. a Bajezida I. a ovládl zde

turečtinu. Náš kronikář nijak nevysvětluje, jakým hnutím osudu se Jacques de Helly vyprostil

z  osmanské  služby,  je  však  zřejmé,  že  na  nikopolském bojišti  již  opět  bojoval  v  řadách

křesťanů. Turecká minulost mu nicméně zachránila život. V bojové vřavě byl rozpoznán lidmi

sultána Bajezida I.  a namísto jisté smrti pouze zajat.  Ráno po bitvě pak Jacques de Helly

dostal neradostný úkol ve spolupráci se sultánovými tlumočníky identifikovat urozené zajatce,

kteří  mohli  Osmanům vynést  výkupné.  Posléze  se  Pikarďan  stal  spojkou  mezi  sultánem

Bajezidem a Západem při jednání o návratu zajatých šlechticů. Kromě tohoto rytíře zmiňuje

Jean Froissart v boji také účast jistého podkoního z Tournesis jménem Jacques du Fay, který

měl  pro  změnu  sloužit  u  tatarského  emíra  Tamerlána.  „A když  Jacques  du  Fay  zaslechl

novinu,  že  Francouzi  táhnou  na  Turecko,  vymohl  si  u  tatarského  krále  (tj.  Tamerlána)

propuštění, k čemuž tento bez obtíží svolil.“76 Mezi Osmany také v mládí dobrovolně pobýval

proslulý maršálek Jean II. Le Meingre, zvaný Boucicaut (ca 1366–1421), který u Nikopole

padl do zajetí a později v čele západní flotily zasadil Turkům porážku u Gallipoli.77

V následujících pěti  letech byl  Johannes Schiltberger  očitým svědkem počinů svého

přemožitele, osmanského sultána Bajezida I. (1389–1402), který nesmazatelným způsobem

zasáhl  do  dosavadní  mapy  Blízkého  Východu.  Sultán,  jenž  náležel  k  nejvýbojnějším

osmanským panovníkům vůbec, byl svými současníky přezdíván Yıldırım, Blesk. Jeho vláda

započala strmě přímo na bojišti Kosova pole, kde jeho otec Murad I. padl rukou srbského

atentátníka.78 Mladý Bajezid se musel na místě zorientovat a pevnou rukou předejít hrozícímu

chaosu v tureckých řadách. Již tehdy se patrně projevily výrazné charakterové rysy,  které

napříště formovaly sultánův věhlas – jeho rozhodnost, odvaha, taktické schopnosti, ale také

krutost, popudlivost a impulzivní jednání. 

Ústředním tématem Bajezidovy vlády patrně byly jeho bleskové kampaně, kterými si v

letech 1397 až 1401 podrobil dosud roztříštěnou oblast Malé Asie. Na troskách předchozího

Rúmského sultanátu zde na počátku 14. století vyrůstaly drobné státní útvary, tzv. anatolské

bejliky,  jejichž  vládci  byli  mezi  sebou  provázáni  jemným  předivem  vazalských  a

76 Viz JEAN FROISSART, Oeuvres de Froissart : Chroniques, Livre IV, vol. XV. 1392–1396, Depuis le 
meurtre du sire de Clisson jusqu'à la bataille de Nicopoli, ed. Kervyn de Lettenhove, Bruxelles: V. Devaux, 
1871, s. 319 – 320. K osobnosti prvého jmenovaného viz studie GARDETTE, Philippe, „Jacques de Helly, 
un chevalier diplomate français au service des Turcs“, In Erytheia, n°24, Madrid, 2004, s. 111–124.

77 K této osobnosti viz Philippe CONTAMINE, heslo „Boucicaut, Jean II.“, In Lexikon des Mittelalters II, 
Mnichov – Zurich, 1983, sloupec 495–496; a LALANDE, Denis, Jean II Le Meingre, dit Boucicaut, étude 
d’une biographie héroïque, Éditions Droz, 1988.

78 Tato epizoda je podrobně vylíčena v díle dalšího z našich zajatců, Srba Konstantina Mihailoviće. Viz s. 69.
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spojeneckých vztahů nebo naopak vzájemné rivality.  Jako celek pak bejliky představovaly

ideální terč osmanského expanzionismu. 

V době Bajezidovy vlády zůstával jediným vážným rivalem Osmanů v Malé Asii bejlik

Karaman, který se rozprostíral v oblasti bývalého jádra Seldžucké říše. Jeho vládcem byl od

roku  1357  Alâeddin  Ali,  mocný  muž,  který  byl  zároveň  Bajezidovým  švagrem.  To  mu

nicméně nijak nebránilo v tom sultánovi opakovaně podnikat nájezdy do zad.79 Krátce po

svém zařazení do sultánových sborů se proto Johannes Schiltberger stal svědkem střetnutí

dvou nejmohutnějších veličin tureckého světa – Osmanů a Karamanů. Obě armády, kterým

Schiltberger připisuje relativně vyrovnané počty padesáti a šedesáti tisíc, se střetly na pláních

před městem Konya, čekalo je však dlouhé a vysilující měření sil. Ačkoli se před Konyou

odehrály dvě bitvy v jediném dni, jeden suverén nemohl překonat toho druhého. Náš mladý

voják popisuje,  jak obě strany uzavřely noční  příměří,  jak se Alâeddin  snažil  po setmění

zastrašit  protivníka  hřmotem z  vojenských  trumpet  a  jak  jeho protivník  nakázal  hned za

rozbřesku úskočný obchvat ze zálohy. Opět však Bajezid nedosáhl výsledku. Teprve poté, co

se jeho rival stáhl do opevněné Konyi a Osmané ji jedenáct dní obléhali, měšťané přestali

Alâeddinovi  poskytovat  podporu  a  pod  slibem  zachování  života  a  majetku  se  nakonec

přiklonili k Osmanům. Hrdý vládce Karamanu byl potom popraven.80

Ani další tažení Alâeddinovým územím se neobešlo bez tuhého odporu... Po prvotním

vyjednávání před hlavním městem říše, Karamanem81, se jeho představitelé rozhodně postavili

za  dva  syny  a  vdovu  svého  popraveného  vládce  (která  byla  Bajezidovou  sestrou)  a

následovalo nové namáhavé obléhání,  při němž přišlo ke slovu i  osmanské dělostřelectvo.

Teprve když ze bran Karamanu vykročila  sultánova sestra  s  oběma syny a Bajezidovi  se

podrobila, byly boje ukončeny.

Podrobení Karamanu, který dosud představoval mocenskou alternativu Osmanské říše,

mělo  určující  význam  pro  politickou  atmosféru  celého  poloostrova  a  stalo  se  logicky

předzvěstí dalších událostí, které neminuly ani našeho vojáka.82 Záhy po alarmující zprávě o

Alâeddinově  smrti  následovaly  boje  s  dalšími  anatolskými  bejliky,  místními  potentáty  i

předáky polokočovných  kmenů,  které  byly na  sebe  navázány spojeneckými  svazky.  Jako

79 Viz IMBER, Colin, The Ottoman Empire 1300–1650. The Structure of Power, New York: Palgrave 
Macmillan, 2002, s. 13; 15.

80 Boje v Karamanu Schiltberger popisuje ve 4. kapitole svého díla, Captif des Tatars, s. 41–44. Více o této 
epizodě viz kapitola 6.3 Portréty osmanských vládců, s. 98–99.

81 Starověké řecké město Laranda, dnes Karaman, leží v jižní části centrální Anatolie, na úrovni ostrova Kypr.
82 Je třeba dodat, že pád Karamanu v tuto chvíli ještě nebyl trvalý. Nečekaná inervence Tamerlána, která 

zdecimovala osmanské sebevědomí na přelomu století, umožnila princům z karamanské dynastie ještě 
jednou „povstat z popela“ a dostat se do pozice uznávaných suverénů. Definitivní tečku za bejlikem 
Karaman učinila až jeho anektace sultánem Mehmedem II., k níž došlo roku 1483.
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první přišla na řadu válka o město Sivas, sídlo dynastie Eretnovců.83 Poslední představitel této

dynastie  Mehmed  II.  byl  již  17  let  vytlačený  z  hlavního  města  svým  sousedem  a

Karamanovým spojencem, Burhan al-Dinem. Nyní se bej na Bajezida obrátil  s prosbou o

pomoc a sultán mu poslal armádu pod velením svého syna Mehmeda I.84 Poté si Bajezid za

Schiltbergerovy účasti podrobil černomořský přístav Samsun (starověký Amisos), ve kterém

se dlouhodobě prosazovali Janované, a přilehlou lesnatou oblast Džanik (Canik Beylikleri),

která se ve spisu našeho autora stane dějištěm zázračné hadí bitvy.85

Do  doby  mezi  tato  dvě  tažení  (tedy  zhruba  do  let  1398–1399)  klade  Johannes

Schiltberger svůj první pokus o útěk z osmanského zajetí. Jak ještě uvidíme u dalších dvou

zajatců, jejichž svědectví podrobíme zkoumání, taková epizoda nepředstavuje v zápiscích ze

zajetí nic neobvyklého. S jistou dávkou nadsázky můžeme konstatovat, že podobné pasáže

představovaly  jakousi  součást  „povinné  výbavy“,  literární  topos  děl  osmanských  zajatců,

které mělo mimo jiné apologetický účel – bývalý zajatec, na němž tkvělo stigma mnohaletého

pobytu mezi nevěřícími, se touto cestou svému publiku snažil dokázat, že aktivně usiloval o

návrat do křesťanské oikumény. Nelze proto nikdy s jistotou říci, jakou míru autenticity dané

svědectví nese. Na Schiltbergerově líčení je nicméně pozoruhodné, že v jeho díle se nejednalo

o osamělý nebo impulzivní skutek zoufalého jedince, nýbrž o útěk skupinový a s rozmyslem

naplánovaný. Máme-li totiž věřit Schiltbergerovu tvrzení, křesťanských zběhů, kteří spojili

své síly, bylo hned šedesát (sic!). „Shodli jsme se na tom a přísahali jsme, že buď společně

prchneme, nebo zahyneme, a rozhodli jsme, že každý bude připravený v určenou chvíli.“ Pod

vedením dvou mladíků se skupina křesťanů po půlnoci vytratila z Bursy a bez oddychu hnala

koně směrem k horám, k vytouženému pobřeží Egejského moře. Mezitím byl jejich útěk ve

městě odhalen a ve stopách uprchlíků vyrazila garda pěti set jezdců. Ve skalní soutěsce byli

mladíci obklíčeni. Nereagovali na opakované výzvy, aby se vzdali, a rozhodli se pro nerovný

boj.  „Víme tuze dobře, že jako zajatci zemřeme jakmile nás předvedete k sultánovi. Je lepší

zemřít v boji za slávu naší křesťanské víry!“ Vzkázali svým protivníkům. Osmanský kapitán

nicméně zoufalé uprchlíky nakonec přemluvil a slíbil jim, že budou ponecháni naživu,  „a

kdyby snad sultán byl tak rozlícený, že by nás chtěl zabít, nechá nás kapitán nejprve zabít

jeho samého“.  Jak ještě uvidíme později, Turek daný slib skutečně dodržel a křesťané svůj

83 Sivas, které bylo v antické době nazývané Sebasteia, bylo založené Pompeiem Magnem v údolí řeky 
Kızılırmak v dnešním středním Turecku. Bylo prvním významným městem, které podlehlo tureckým 
nájezdům v 11. století.

84 Tato epizoda je popsána v 5. kapitole Schiltbergerova spisu, viz Captif des Tatars, s. 45–46.
85 Tažení je vylíčeno v 7. kapitole, viz Captif des Tatars, s. 49–51.
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pokus o útěk přežili.86 I  tak byl trest za něj více než krutý – devět měsíců osmanského žaláře.

Jak udává náš autor, čtvrtina jeho druhů za něj zaplatila životem.87

V následujících třech letech líčí Johannes Schiltberger Bajezidovy stoupající konflikty

se sousedy. Devátá a desátá kapitola jeho díla jsou věnovány osmanským bojům na území

mamlúckých  sultánů  Barqúqa  a  Faradže.  V  tomto  období,  patrně  v  roce  1399,  je  také

Johannes odeslán do Syropalestiny. Jablkem sváru se nejprve stane město Malatyia na horním

Eufratu,  na  jehož  dobytí  musí  Bajezid  vynaložit  údajně  dvěstě  tisíc  vojáků  a  stojí  ho  to

dvouměsíční  úsilí.88 Poté  se  osmanský  sultán  naopak  angažuje  v  barvách  mladého

mamlúckého  prince,  když  s  dvacetitisícovou  armádou  pomáhá  vyhnat  jeho  vzdorokrále.

Součástí  této  expedice  je  také  Schiltberger,  který  se  tak  přiblíží  vytoužené  metě  všech

křesťanů, Svaté zemi. Jak si však povzdechne, musí zůstat v ležení na pláních kolem Jordánu

a nemůže se vzdálit od svého vojska. Nepodaří se mu tak posvátných míst dosáhnout.89 

Jiné boje vede činorodý Bajezid s již zmíněnou Akkojunluskou říší, neboli kmenovým

svazem  Bílé  ovce90 který  zaútočí  na  osmanskou  Ankaru91,  a  proti  přístavu  Antalya  na

maloasijském pobřeží92.

Zatímco sultán Bajezid I. neúnavně křižoval po asijské části své říše, situace na západě

zůstávala neměnně v jeho rukou (sluší se připomenout, že ačkoli se v Schiltbergerově popisu

prozatím pohybujeme především v oblasti Malé Asie, sídelní město Osmanů i nadále leželo na

Balkáně,  v  Edirne).  Nyní  se  sultán  znovu  obrátil  proti  Konstantinopoli,  aby  takříkajíc

dokončil, co začal. V tento moment, na zlomu dvou století, se zdálo, že se mu již nikdo a nic

nepostaví  na  odpor,  a  Západ,  traumatizovaný  zážitkem od  Nikopole  jen  vyčkával,  až  se

byzantská metropole zhroutí do osmanské náruče.93 Zlaté město na Bosporu nebylo v této

86 Hlouběji tuto epizodu rozebírám v podkapitole 6.2 Charakter Turků, s. 86.
87 Celý pokus o útěk je vylíčen v 6. kapitole Reisebuchu, viz Captif des Tatars, s. 47–48. Jacques Rollet 

zajímavě rozvádí skutečnost, že v závěru této epizody byli přeživší křesťané odměněni zvýšením žoldu. 
Přichází s hypotézou, že spíše než o útěk křesťanů se ve skutečnosti mohlo jednat o „vzpouru špatně 
placených vojáků“. Viz Captif des Tatars, s. 48, poznámka 26.

88 Captif des Tatars, s. 58–59.
89 Captif des Tatars, s. 127.
90 Autor tyto kočovníky nazývá „Bílými Tatary“. Jejich vůdcem byl v dané době Kara Juluk Osman (1378–

1435), o kterém ještě uslyšíme. 
91 Captif des Tatars, s. 58–59.
92 Captif des Tatars, s. 59.
93 Podle svědectví kronikáře Jeana Froissarta sultán Bajezid I. Zikmundovi vzkázal, „že s ním přijde bojovat 

až doprostřed jeho země a pronikne se svou jízdou tak daleko, že dojde až do Říma a nechá svého koně žrát 
obrok na oltáři chrámu svatého Petra.“ A Západ měl v této době všechny důvody tomu věřit. Viz JEAN 
FROISSART, Oeuvres de Froissart: Chroniques, Livre IV, vol. XV. 1392–1396, Depuis le meurtre du sire de 
Clisson jusqu'à la bataille de Nicopoli, ed. Kervyn de Lettenhove, Bruxelles: V. Devaux, 1871, s. 216–217.
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době  už  ničím než  okleštěným zlomkem své  vlastní  minulosti.  Zatímco  císař  Manuel  II.

Palaiologos zoufale  vyhledával v Evropě pomoc proti  Turkům94,  na maloasijském pobřeží

proti  městu  vyrůstala  sultánova  pevnost  Anadolu  Hisar,  z  níž  měl  v  plánu  zasadit  svou

poslední ránu.

Tehdy se objevila záchrana, kterou patrně nikdo nečekal. Bajezid se na svých taženích

na východ příliš  přiblížil  zájmům Tímúrovců,  kteří  ve  2.  polovině  14.  století  povstali  na

troskách  bývalé  Mongolské  říše.  Jejich  náčelník  nesl  jméno  Tamerlán  a  osmanskému

sultánovi  v  něm  vyrostl  protivník,  který  se  nečekaně  osvědčil  jako  jemu  rovný.  Tento

ojedinělý vojevůdce se roku 1370 postavil do čela turko-mongolských kočovnických klanů a

rozhodl se v oblasti Střední Asie pozdvihnout z popela slavnou Čingischánovu říši. Za pomoci

loutkových chánů, kteří jeho iniciativě mohli dodat kýženou legitimitu, pak odstartoval své

hvězdné tažení, které navazovalo na dávnou mongolskou velikost, včetně pověstné krutosti

jejich válečnictví.95

Vše začalo nenápadnými boji kolem již zmíněného města Sivas96, ty však uvedly do

pohybu doslova vichřici bojů. Bajezid na přání sivaských obyvatel vyslal novou armádu, aby

zasáhla proti pánu svazu Bílé ovce, Kara Juluk Osmanovi, který svévolně interpretoval své

právo  na  kočovné  pastevectví  na  přilehlém  území  (yayla).  Tažení vedl  sultánův  syn  a

Schiltbergerův pán  Sulejman Çelebi a náš  autor na něm tedy nemohl chybět. Když byl po

opakovaných  bojích  kočovnický  vůdce  Sulejmanem  poražen,  uchýlil  se  o  pomoc  k

Tamerlánovi. Řady nespokojenců s Bajezidovou východní politikou, kteří se utíkali k turko-

mongolskému vůdci, v nedávné době znatelně nabyly. Tamerlán se až dosud plně angažoval v

bojích ve Střední Asii a v Íránu a konkurenci s Osmany vnímal pouze okrajově. Nyní se však

rozhořčil,  posbíral  údajně  milion  bojovníků  a  vytáhl  k  Sivasu.  Po  jednadvaceti  dnech  a

namáhavém podkopání jeho hradeb ho spektakulárním způsobem dobyl.97

94 Aby vyburcoval panovníky západní Evropy z letargie, rozhodl se Manuel II. Palaiologos (1391–1425) roku 
1400 pro osobní návštěvu západních vladařů. Spolu se svou čtyřicetičlennou suitou navštívil anglického 
krále Jindřicha IV., Karla VI. Francouzského, Svatou říši římskou, Řím, Benátky, Padovu, Vicenzu a Milán. 
Francie i Anglie jej sice přijaly přátelsky, vzhledem k probíhající Stoleté válce, která vysávala vojenský 
potenciál obou zemí, se však jejich účast ukázala jako nereálná. Viz HRADEČNÝ, Pavel, DOSTÁLOVÁ, 
Růžena, HROCHOVÁ, Věra, OLIVA, Petr, VAVŘÍNEK, Vladimír, Dějiny Řecka, Praha: Nakladatelství 
Lidové noviny, 1998, s. 284.

95 Výstižný Tamerlánův portrét předložila ve své studii Béatrice FORBES MANZ, „Mort de Tamerlan“, In 
BOUCHERON, Patrick (dir.), Histoire du monde au XVe siècle, Paříž : Fayard, 2009, s. 303–307. 
Rozsáhlejší monografií od též autorky je The Rise and Rule of Tamerlan, Cambridge: Cambridge University 
Press, 1989. Zajímavým pramenem k poznání Tamerlánovy osobnosti je relace kastilského vyslance Ruye 
Gonzálese de Clavija, který pobýval na jeho dvoře v Samarkandu v letech 1403–1404. Viz RUY 
GONZÁLES DE CLAVIJO, La Route de Samarkand au temps de Tamerlan. Relation du voyage de 
l'ambassade de Castille à la cour de Timour Beg, ed. Lucien Kehren, Paříž: Imprimerie nationale, 2006. 

96 Viz výše, s. 31.
97 Boje o Sivas jsou popsány v 11. kapitole Reisebuchu, viz Captif des Tatars, s. 61–62.
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Bajezidovi  muselo  být  zřejmé,  že  v  prakticky dotažené  kampani  na  Bosporu  nelze

pokračovat.  Vyzval  sice  konstantinopolského  vládce  Jana  VII.98 ke  kapitulaci,  poté  však

obrátil koně a s vojskem spěchal do Malé Asie. Roku 1402 Sulejman Çelebi  vyjel se svým

otcem do bitvy u Ankary,  která se měla stát  definitivním kolbištěm obou suverénů. Mezi

údajně  několikamilionovou  masou  bojovníků  zde  nescházel  ani  Schiltberger.  Je  osobně

účastný vřavy, v níž se pod červencovým sluncem srazila dvě muslimská moře, kde dusali

mongolští bojoví sloni, a kde byl jeho pán Tamerlánovými sbory rozdrcen. Dvaadvacetiletý

voják  již  podruhé  přišel  o  svého  suveréna  a  zázemí.  Bajezid  byl  Tatary  lapen  a  po

několikaměsíčním pobytu v jejich zajetí kdysi tak pyšný osmanský sultán zahynul. Pro jeho

říši znamenalo toto gigantické střetnutí silnou ránu. Země se svíjela v agónii nástupnických

sporů, v nichž při bratrovražedném boji zahynul také Johannesův někdejší patron  Sulejman

Çelebi († 1411), a křesťanskému Západu byl dopřán alespoň dočasný oddech.99 

Přesné  osudy našeho  autora  v  bitvě  neznáme,  zjišťujeme nicméně,  že  ji  přežil  a  v

nastálém chaosu přešel do ohromné a různorodé Tamerlánovy armády. Zpravuje nás o tom

svým typicky přímým způsobem. „Tak jsem se stal Tamerlánovým zajatcem a musel jsem jej

následovat do jeho země. A potom jsem byl jezdcem v jeho družině.“ Snad to bylo jeho mládí

a fyzická forma, které našemu mladíkovi, nyní ve věku zhruba 22 let, opětovně zachraňují

život.  Napříště  vyjíždí  na  bojiště  v  nových službách – nejprve Tamerlánových,  potom ve

službě jeho synů.100

Listujeme-li  stránkami  Schiltbergerova  Reisebuchu,  vystupuje  k  nám  portrét  muže,

který žil svůj život jako pragmatický řetězec vojenských střetnutí. Nelze se zároveň ubránit

dojmu,  že  jeho  psychologické  stereotypy vojáka  byly  natolik  silné,  že  překryly  i  osobní

otřesy, jimiž procházel. Na autorově věcné, stručné dikci nenacházíme mnoho rozdílů, ať už

bojuje v barvách křižáckých,  osmanských, nebo v barvách turko-mongolských kočovníků.

Jako by za každé situace vzal do ruky meč se stejnými pocity i motivací. Ihned po bitvě u

Ankary  tak  Johannes  plynule  popisuje,  jak  se  účastnil  Tamerlánova  útoku  na  Mamlúcký

sultanát  v  Egyptě,  při  němž  se  věhlasný  vojevůdce  zmocnil  syrských  pevností  Aleppo,

Rumkale, Gaziantep a Besni, a konečně také evokuje dobytí  a kruté plenění Damašku, na

které  budou  místní  vzpomínat  ještě  po  několika  desetiletích.101 Dále  se  Schiltberger  v

98 Po dobu Manuelových cest po západních dvorech město spravoval jeho synovec Jan VII. Palaiologos.
99 Toto období, v historiografii Osmanské říše nazývané jako „osmanské interregnum“ (Fetret Devri), trvalo v 

letech 1402–1413. Nakonec z něj vítězně vzešel Bajezidův syn Mehmed I., který zneklidněnou říši opět 
konsolidoval. Viz IMBER, Colin, The Ottoman Empire 1300–1650. The Structure of Power, New York: 
Palgrave Macmillan, 2002, s. 17–19.

100 Líčení bitvy u Ankary viz 12. kapitola, Captif des Tatars, s. 63–64.
101 Captif des Tatars, s. 65–68. Jak dokládá burgundský zvěd Bertrandon de la Broquière, který Damaškem 
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Tamerlánově voji účastnil dobytí Bagdádu, v jehož ruinách prý turko-mongolský vládce podle

jeho svědectví dal zasít ječmen,  „aby jeden nedokázal říci, zda na tom místě bývaly domy,

nebo ne,“  a následného plenění místní opevněné pokladnice.102 Ve snaze učinit  výčet těch

nejvěhlasnějších výprav svého nového vůdce Johannes Schiltberger do svého díla dokonce

řadí i líčení tažení, na nichž prokazatelně nemohl být přítomen. To je případ Tamerlánovy

výpravy do oblasti mezi řekami Indusem a Gangou, kde mu padl do rukou Dillíský sultanát103,

nebo tažení proti městu Isfahán v srdci Persie, na němž učinil Tamerlán konec vládě turko-

mongolské dynastie Muzzafaridů104.

Nevíme,  zda  byl  náš  autor  přítomen  také  poslednímu  Tamerlánovu  tažení,  v  němž

pozvedl armádu proti čínskému císaři Yongle z dynastie Ming, který jej opovážlivě vyzval k

placení tributu. Líčí nám každopádně namáhavý pochod středoasijskou pouští Taklamakan, na

němž kočovný dobytek i vojáci hynou žízní, i konečné Tamerlánovo onemocnění, které ho

donutí  obrátit  koně zpátky k Samarkandu.  Přesto si  nakonec veliký válečník,  pod kterým

Johannes  Schiltberger  bojoval  necelé  tři  roky,  vyslouží  v  jeho  literárním  díle  poněkud

malicherný konec. Jak se čtenář kuriózně dozvídá, podle našeho autora Tamerlán nakonec

nezahynul  nemocí,  ale  zármutkem.  V  žárlivém  a  prchlivém  záchvatu  dal  popravit  svou

nejmilovanější ženu, která ho při jeho slavných taženích podváděla s jeho vazalem, a nikdy se

s tím nevyrovnal.105

Po Tamerlánově smrti Schiltberger přešel do oddílů jeho synů, Šáhrucha (vládl v letech

1405–1447), a Miranšáha (1405–1409). Šáhruch, za nějž Schiltberger bojoval v prvních dvou

letech, měl své sídlo ve městě Herát v Chorásánu a proslul jako velkorysý mecenáš věd a

umění i statečný vojevůdce. Jak náš autor líčí ke konci svého díla, v této době s Šáhruchem

intenzivně pobýval na Kavkaze a měl možnost seznámit se zde se zvyky Gruzínců, Osetů a

Arménů. S posledními zmíněnými náš autor  patrně udržoval  velmi srdečné vztahy,  neboť

udává,  že  býval  ubytován  v  arménských  vesnicích  a  také  se  intenzívně  zajímal  o  jejich

monofysitskou formu křesťanství a kulturní obyčeje.106 

projížděl roku 1432, celá jedna městská čtvrť kolem brány svatého Pavla byla po Tamerlánově nájezdu 
dosud srovnána se zemí. Viz Voyage dʼoutremer, s. 35.

102 Captif des Tatars, s. 69–70. Legenda o zničení Bagdádu, v níž nomádský vůdce nechá z jedné z největších 
aglomerací středověku udělat step, je průhlednou metaforou o střetu urbánní a kočovnické mentality.

103 Captif des Tatars, s. 71–73. Expedice do Dillíského sultanátu ve skutečnosti proběhla čtyři roky před 
Schiltbergerovým příchodem mezi Tatary, roku 1398.

104 Captif des Tatars, s. 76–77. Tažení probíhalo roku 1387.
105 Události Tamerlánova skonu líčí kapitola 19 Reisebuchu, viz Captif des Tatars, s. 80–81.
106 Schiltbergerovy poznatky o Arménech nalezneme v 55., 56. a 58. kapitole Reisebuchu, viz Captif des Tatars,

s. 172–176; 179–185.
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Kdysi  mohutná  Tímúrovská  říše  se  roku 1402 rozdrobila  na  menší  celky do rukou

Tamerlánových  synů  a  vnuků.107 Zatímco  mezi  nimi  panoval  rozkol,  Tamerlánovi  bývalí

protivníci se navrátili, aby znovu sáhli po územích, z nichž je dobyvatel zahnal. Prvorozený

Šáhruch sice poměrně svědomitě spravoval východní část Tamerlánovy gigantické říše, druhý

Tamerlánův syn Miranšáh měl však mezi svými současníky pochybnou reputaci coby opilec a

prostopášník, který většinu své vlády jen ničil to, co jeho velký otec vybudoval. Miranšáh

začal  záhy  mít  výrazné  problémy  se  svými  sousedy,  Turkomany  z  Karakojunluské  říše

(nazývané Turkomani Černé ovce).108 Turkomanský velitel Kara Jusúf, pán kmenového svazu

Černé ovce, až dosud nalézal útočiště u mamlúků, nyní však začal budovat turkomanský stát s

centrem v  Bagdádu  a  začal  usilovat  také  o  kontrolu  Miranšáhovy domény  kolem města

Tabríz. Šáhruch proto svému bratrovi opakovaně musel přispět na pomoc. Pod jeho vedením

se Johannes účastnil  bojů s Turkomany Černé ovce a nakonec byl zahrnut do pomocného

sboru, který Šáhruh ponechal svému bratrovi k ruce v Tabrízu.

Svaz Černé ovce nicméně nakonec zvítězil. Již roku 1408 Kara Jusúf v Azerbajdžánu

Miranšáha drtivě porazil a zabil, a tato porážka jako by představovala pomyslnou tečku za

tamerlánovskou expanzí na západě.  Až do Miranšáhovy smrti  Schiltberger pravděpodobně

pobýval  v  krajině,  kterou  sám  nazývá  „Karabach“,  na  náhorní  plošině  mezi  dnešním

Azerbajdžánem a Arménií. Poté v mocenských turbulencích rozpadající se Tímúrovské říše

opět cestuje – tentokrát pod velení Miranšáhova syna a Tamerlánova vnuka, Abú Bakra, který

působil  na  jižním  Kavkazu,  mezi  městy  Sultaniye,  Tabríz  a  Bagdád.  O  tomto  pánovi

Schiltberger především referuje ve spojitosti s jeho zázračnou fyzickou silou – soudobí čtenáři

tak mohli kroutit hlavou nad tvrzením, že Tamerlánův vnuk byl údajně schopen proklát šípem

skrz naskrz dřevěné kolo u vozu nebo přeseknout tříleté tele dvanáctilibrovým mečem.109 

Podle vlastního svědectví Schiltberger pobyl u Abú Bakra čtyři roky, a poté se (kolem

roku  1412)  vydává  na  svou  vůbec  nejdálnější  výpravu.  Projíždí  hornatým  Kavkazem  a

odebírá se do rozsáhlých stepí za řekou Volhou a za Uralem (do oblasti, kterou sám nazývá

„Velkým Tatarskem“), kde stráví plných deset let a podle svého tvrzení dosáhne až na Sibiř.

Byl sem vyslán v družině šesti set jezdců, která měla doprovázet mongolského prince jménem

107 Věrný turko-mongolskému systému dědictví, zanechal Tamerlán panství každému ze svých synů a vnuků. 
Zároveň se jim pokusil nadřadit myšlenku centrální moci prvorozeného. Spojení těchto dvou principů, z 
nichž ten druhý byl v turko-mongolské kultuře dosud neznámý, však vyústilo v chaos. Viz ROUX, Jean-
Paul, Dějiny Střední Asie, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007, s. 271. 

108 Karakojunluská říše existovala v letech 1375–1468 a v době svého největšího rozmachu zahrnovala území 
dnešní Arménie, Ázerbájdžánu, Iráku, východního Turecka a západního Íránu.

109 Captif des Tatars, s. 86–87.
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Zegra do jeho rodné země, kde se toužil chopit vlády. Dosavadní exotické zážitky našeho

zjezdilce blednou ve srovnání se vzdálenými horizonty, ke kterým vyjel nyní. Projíždí městy,

v nichž se vyrábí hedvábí, po stezkách, které ústí až v daleké Číně, a v jeho itineráři plném

tatarských  toponym  stále  ubývá  míst,  která  jsme  schopni  spolehlivě  identifikovat.

Schiltbergerovo líčení rezonuje stíny mohutných Nebeských hor (Tian Shan) a ozvěnami z

pouště  Taklamakan,  „pustiny,  která  vyznačuje  konec  země“110.  Na těchto  nejvzdálenějších

místech  jeho anabáze  konečně naplno zaznívá  také Johannesovo srdce etnologa.  Popisuje

divoké horské lidi  i  psy,  kteří  tahají  po pláních sáně a karioly,  tatarské pohřební  zvyky i

náboženské představy Ujgurů.

Ani na tomto „konci světa“ nicméně náš autor neuniká nenasytné hydře války. Jak se

dozvídáme, jeho suita s princem Zegrou mířila k nogajskému chánovi Edigu, který měl princi

pomoci se etablovat ve „Velkém Tatarsku“, tedy na území tzv. Bílé hordy. Tento státní útvar

na území dnešního Kazachstánu a  Ruska byl  jedním z mongolských chanátů zrozených z

Čingischánova odkazu ve 13. století. Území, které bylo spolu se svým západním sousedem

Zlatou  hordou  krátce  předtím zceleno  Tamerlánovým vazalem a  rivalem Toktamišem do

jediné domény, se nyní opět rozpadalo a dychtivě hledalo nového vládce. Osobnost chána

Edigu,  kterou Schiltberger  tituluje  jako „Králotvorce“,  byla  v dobách nejistoty a  anarchie

jakýmsi garantem panovnické moci. Až do svého zajetí a smrti roku 1419 tento muž výrazně

ovlivňoval koloběh mongolských vládců u moci v Hordě. Jelikož Edigu povolal prince Zegru

k vládě, Johannes Schiltberger byl spolu s ním účasten vleklých a nepřehledných bojů mezi

jednotlivými pretendenty,  které zde probíhaly přibližně do roku 1422.111 Mezi osobnostmi,

které se často meteorickou rychlostí střídají u zřídla moci, náš autor jmenuje například chána

Šadibeje  (vládl  1400–1407),  jeho  syna  Pulada  (1407–1412),  chána  Džaláluddína  (1412),

Kebeka (1414–1417), Kerimbertího (1412–1414), Boraka (1427) nebo Deuletbertího (1427–

1428).112

Nakonec se dominantní figurou na této rozkolísané scéně stal jistý Ulugh Muhammad,

kterému se podařilo  stabilizovat  svůj  trůn na celé  jedno desetiletí  (od roku 1422 do roku

1433). Johannes Schiltberger opět jednou stanul na straně poražených. Po vítězství Ulugha

Muhammada skončil v družině jistého Manutsucha, bývalého rádce prince Zegry, o kterém

110 Captif des Tatars, s. 90.
111 Líčení těchto mocenských turbulencí nalezne čtenář v 25. kapitole, viz Captif des Tatars, s. 93–94.
112 Seznam vládců v Bílé hordě najdeme v monografii Jeana-Paula ROUXE, Dějiny Střední Asie, Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2007, s. 372. 
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nemáme jiných zmínek. Jeho nový pán se nejprve pokusil najít útočiště v Kaffě na březích

Černého moře a po půl roce se přeplavil přes moře zpět na Kavkaz. 

Psal se rok 1426 a Johannes Schiltberger právě uzavíral třetí desetiletí svého pobytu

mezi muslimy. Po této úctyhodné době nyní, v momentě, kdy se svým mongolským pánem

Manutsuchem  krouží  kolem  Černého  moře,  náš  autor  náhle  učiní  nebývalé  rozhodnutí.

Odhodlá se k útěku do křesťanské Evropy. Není snadné posoudit, zda jeho útěk ve skutečnosti

měl být také návratem, zda sám autor po všem uběhlém a prožitém ještě věřil, že vůbec má

kam se vracet, zda chápal Evropu jako svůj skutečný domov, a nakolik skutečný tento domov

byl oproti jeho představám. Nelze ani vyloučit, že mělo jít jen o další z mnoha obratů v jeho

osudu, k němuž jej dohnala únava a nejistota jeho současného postavení. Nevíme, zda šlo o

impulzivní  rozhodnutí,  vzdání  se  cizímu  nápadu,  nebo  naopak  přesvědčený  plán,  dlouho

hýčkaný ve skrytu duše pod tatarskou zbrojí. Jádrem úspěchu celého podniku ovšem nejspíš

byla skutečnost, že v něm Johannes Schiltberger nebyl sám.

Když  Manutsuchovi  lidé  dospěli  do  Mingrélie  nedaleko  černomořských  břehů,

zformovala  se  v  Johannesově  okolí  skupina  čtyř  dalších  křesťanů,  kteří  začali  zvažovat

příhodné podmínky k útěku na západ. Svůj plán se rozhodli zrealizovat u gruzínského města

Poti.  Nejprve  doufali,  že  odtamtud  přeplují  lodí,  ale  když  jim  bylo  nalodění  námořníky

odepřeno, vydali se na pouť podél mořských břehů. Teprve po několika dnech jim zkřížila

cestu další křesťanská loď. Po prvotní nedůvěře a scénách, které jsme již popsali výše, mohl

Johannes  Schiltberger  spolu  se  svými  druhy  nastoupit  na  palubu  a  vyplout  směrem  ke

Konstantinopoli.  Západ  v  tu  chvíli  nejspíš  vypadal  ještě  jako  blyštivý  a  nedostižný  sen.

Navzdory dalším nebezpečím v podobě tří pirátských galér naložených Osmany a divokých

mořských bouří nicméně nakonec uprchlíci dospěli svého cíle.  „Měsíc a půl jsme byli na

moři, aniž bychom zahlédli pevninu. Došly nám zásoby a neměli jsme co k pití, ani k jídlu.

Když jsme míjeli jedno skalisko, nasbírali jsme mořské šneky a kraby a čtyři dny jsme se jimi

živili.“113

Po  dalším  měsíci  plavby  se  uprchlíci  vylodili  v  Konstantinopoli.  Zde  je  čekalo

významné setkání. Když u městské brány Řekům vyjevili svou skutečnou identitu, byli totiž

předvedeni před samotného císaře.114 „Když vyslechl náš příběh, upokojil nás a pravil, že se

nemusíme  znepokojovat  a  že  se  postará  o  to,  abychom se  navrátili  domů.  Poslal  nás  k

113 Captif des Tatars, s. 192.
114 Jelikož se pohybujeme v roce změny na byzantském trůně, mohlo se jednat buď o Manuela II. Palaiologa 

(1391–1425), nebo již jeho syna Jana VIII. Palaiologa (1425–1448)
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patriarchovi,  který také sídlil  ve městě...“115 Jak Johannes dále líčí,  strávil  v metropoli  na

Bosporu tři měsíce v patriarchově paláci (v okrsku chrámu Boží moudrosti). Ani jemu ani

jeho druhům však nebylo dovoleno vycházet svobodně do ulic. Postavení byzantského císaře

bylo delikátní a v zájmu udržení křehkého  statu quo  s Turky byl povinen vydávat jim ze

svého území křesťanské uprchlíky. Jak Johannes Schiltberger s lítostí konstatuje, město tak

zahlédl jen při několika procházkách s patriarchovým služebnictvem. Popisuje nicméně jeho

řeckou část, sevřenou mohutnými hradbami, které padnou o 28 let později, osadu Janovanů

ležící na obou březích Zlatého rohu, asijskou oblast (v textu zvanou Skudar, dnes Üsküdar),

kterou  již  okupovali  Turci,  oba  císařské  paláce,  Hippodrom,  náměstí  s  proslulou

Justiniánovou jezdeckou sochou, a konečně i přepychovou baziliku Boží moudrosti.116

Po třech měsících pobytu ve městě císař svůj slib splnil a odeslal uprchlé křesťany na

lodi do pevnosti Kilios v dunajské deltě, kde se Johannes Schiltberger oddělil od svých druhů

a připojil se ke kupecké karavaně. Jeho cesta do vlasti pak vedla dlouhým obloukem, který se

vyhýbal „horké půdě“ Balkánu – přes Belgorod u dnešních ukrajinských hranic, moldavskou

metropoli Suceava, Lvov, Krakov, Sasko a Wrocław. Na závěr náš cestovatel projel Chebem,

Řeznem a Landshutem, aby konečně dospěl do Freisingu, svého rodiště. 

Roku  1427  tak  Johannes  Schiltberger  znovu  vstupuje  do  své  rodné  země,  kterou

naposledy viděl před 33 lety. Svůj návrat přechází mlčením, nevíme nic o tom, jak jej přijalo

jeho okolí a jak on sám vnímal svou domovinu, která mu byla tolik let vzdálená. Je pouze

patrné, že se Schiltbergerovi podařilo patřičně zhodnotit exotičnost svého osudu, že ze svých

cizorodých zážitků neudělal stigma, které by negativně poznamenalo jeho přijetí v Bavorsku,

nýbrž  bohatou  zkušenost,  jež  mu  vynesla  dychtivou  pozornost  jeho  okolí,  a  snad  i  jisté

renomé.  Posléze  totiž  našeho  muže  nacházíme  ve  službách  vévodského  dvora.  Poslední

zmínku  o  něm  máme  v  bavorských  análech  k  roku  1438,  kdy  se  stává  komorníkem  a

velitelem osobní stráže vévody Albrechta III. Zbožného (1438–1460).117 Předpokládáme, že

Johannes Schiltberger zemřel kolem roku 1440.

115 Captif des Tatars, s. 192. 
116 Captif des Tatars, s. 163–164.
117 Viz THEODORE SPANDOUNES, Petit tracté de l’origine des Turcs, ed. Charles Schefer, Paříž: Ernest 

Leroux, 1896, s. XVI.
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Incipit z heidelbergského rukopisu Schiltbergerova Reisebuchu (1470),

Univerzitní knihovna v Heidelbergu, Cod. Pal. germ. 216



3.1  Reisebuch  Johannese  Schiltbergera  –  na  cestách  mezi  pamětí  a

imaginací

V okamžiku jeho návratu do rodného Freisingu mohlo být Johannesovi Schiltbergerovi

kolem padesáti  let.  Vzhledem k  šíři  horizontu  jeho  díla,  které  budoucí  generace  nazvou

Reisebuchem, „knihou cest“, se nemůžeme neptat po příčinách a okolnostech jeho zrodu.118

Nevíme, co přesně Johannese Schiltbergera vedlo k tomu vylíčit svůj příběh, protože ze tří

autorů,  jimiž  se  ve  své  práci  zabývám,  svou motivaci  vyjadřuje  nejméně  otevřeně.  Snad

mohlo jít o jakousi formu díkuvzdání za šťastný návrat po třech desetiletích exilu. Snad o

touhu smýt ze sebe podezření z odpadlictví poté, co strávil tolik let mezi muslimy. Nebo ho k

sepsání vedl všeobecný hlad po informacích o končinách v jeho zemi dosud málo známých,

kterých  se  mohlo  domáhat  jeho  okolí?  V  neposlední  řadě  je  z  jeho  díla  patrné  přání

zrekapitulovat si své osudy sám pro sebe, jako by autor sám sebe chtěl utvrdit, že se skutečně

odehrály.

Johannes  Schiltberger  dozajista  nebyl  žádným vzdělancem nebo literátem.  Jeho dílo

nicméně vykazuje logickou a umně vystavěnou strukturu. Text je rozdělen na tři pomyslné

části, přičemž v té první autor nejprve popisuje své osobní zvraty smíšené s epizodami z dějin

území, jimiž prošel, a v druhé části čtenáři podává geografické popisy v podobě seznamů

měst a krajů a více nebo méně přesných cestovních itinerářů. Nekonečný sled toponym je zde

jen místy proložen krátkou charakterizací některého místa, obvykle zaměřenou na přírodní

poměry nebo zemědělství v oblasti.  Konečně v části třetí se Schiltberger šíří o mravech a

vyznáních národů, s nimiž se na svém neklidném putování setkal. Spis uzavírá líčení jeho

návratu. Je patrné, že Schiltberger ve svém díle tyto tři pasáže důsledně odděloval. Zatímco

úvodní text je vojácky strohým líčením jeho bojových tažení a mocenských turbulencí, od 27.

kapitoly  se  ladění  Reisebuchu mění  a  ke  čtenáři  náhle  prosakují  i  různé  zábavné  a

kratochvilné informace. Mimo jiné se tak dozvídáme, jak se v Indii pěstuje pepř119, jak vypadá

žirafa120, jak se nenechat ošidit při nákupu myrhy121 nebo jak probíhá svatební noc u Gruzínců

118 Do dnešních dnů se nám zachovaly celkem čtyři rukopisy Schiltbergerova Reisebuchu. První je uložen ve 
Fürstenbergské knihovně v Donaueschingenu (No. 481), druhý v Univerzitní knihovně v Heidelbergu (No. 
216), třetí v Městské knihovně v Norimberku (No. 34) a poslední, který je nám dochován pouze částečně, v 
klášterní knihovně v St. Gallenu (No. 628). Všechny pocházejí z 15. století.

119 Captif des Tatars, s.133–134.
120 Captif des Tatars, s. 111.
121 Captif des Tatars, s. 131.
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a Osetů.122 Navzdory šíři svého záběru je Schiltbergerův Reisebuch ve svém celku především

četbou k pobavení. Tisk Reisebuchu, který od 70. let 15. století nabývá geometrickou řadou,

svědčí  o  tom,  že  v  tomto  ohledu  se  jeho  dílo  v  německy  mluvících  zemích  těšilo

nepochybnému a setrvalému úspěchu.

Také  kritika,  s  níž  Johannes  Schiltberger  přistupoval  ke  svým zdrojům,  je  nemálo

kolísavá. Na jednu stranu jeho dílo překypuje přesnými informacemi z první ruky a bystrými

etnologickými postřehy, které mají nenahraditelnou hodnotu, a vykazuje přísnou osnovu, na

stranu druhou na ní jsou navěšeny i naivně pověrčivé nebo laciné historky a bláznivé legendy,

v  nichž  nechybějí  jednorožci,  draci  nebo  bájné  figury.  Jak  konstatuje  Jacques  Rollet,

Schiltberger bez ladu a skladu sesbíral nejoblíbenější legendy, které tehdy putovaly Orientem.

V  Reisebuchu  tak například najdeme pověst o zápasících hadech před městem Samsunem

nebo  historku  o  Tamerlánově  duchu,  který  neúnavně  kvílel  ze  své  hrobky,  dokud  nebyli

propuštění všichni jeho zajatci123. 29. kapitola Reisebuchu je věnovaná příběhu o Krahujčím

hradu  obývaném Meluzíninou  sestrou  Mélior,  která  plní  přání  bdělým poutníkům.  Tento

příběh  byl  Johannesovým současníkům dobře  znám ze  spisu  jiného  „exotického“  autora,

Jeana Mandevilla,  který se těšil  mohutné popularitě  již  ve 14.  století.  Náš  autor  nicméně

notoricky známému příběhu dodává přídech autenticity, když tvrdí, že sám se svými druhy

hrad těsně minul na cestě do Chorásánu a zvažoval jej navštívit.124

Z podobného soudku je také historka o starci Širadamšejkovi, který byl údajně starý

třista padesát let a požíval mezi muslimy nezměrné úcty125, nebo mimochodná zmínka, že v

horách u Badakšanu žijí jednorožci.126 Bájnými draky a nebezpečnými plazy se hemží také

kapitola o Babylónské věži, v níž si autor opět hojně vypůjčuje z Mandevilla. Vedle stvoření

legendárních v ní Schiltberger popisuje také bagdádský zvěřinec se lvy nebo slony a pštrosy,

papoušky a žirafy v Dillíském sultanátu.127 Kuriózní odbočkou je pak kapitola 41. o obru,

který nasytil dřevem všechny káhirské pece. Jak se autor dušuje, z jeho holenní kosti prý

posléze muslimové vyrobili  most nad rozeklaným horským údolím.  „Kdyby to byla lež a

nebyl  bych  to  býval  spatřil  na  vlastní  oči,  nemluvil  bych  o  tom.“128 Na  jiném  místě

122 Captif des Tatars, s. 170–171.
123 Captif des Tatars, s. 81.
124 Captif des Tatars, s. 101–103. Středověký mýtus o Meluzíně a jeho spřízněnost s prostředím českých zemí 

představil ve své monografii Martin NEJEDLÝ, Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků, 
2. vyd., Praha: Scriptorium, 2014 (2007). K charakteru Mandevillova díla viz například studie „That othere 
half. Mandeville Naturalizes the East“, In CAMPBELL, Mary B., The Witness and the Other World: Exotic 
European Travel Writing, 400-1600, Ithaca: Cornell University Press, 1988, s. 122–161.

125 Captif des Tatars, s. 107.
126 Captif des Tatars, s. 108.
127 Captif des Tatars, s. 109–111.
128 Captif des Tatars, s. 138–139.
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Schiltberger  evokuje  dávnou  legendu  o  suchém stromě,  který  znovu obrazí  po  navrácení

Jeruzaléma do rukou křesťanů. Tento příběh je skutečně prastarého data – poprvé nám jej

zanechal  už židovský historik Josephus Flavius  v 1.  století  před Kristem.129 Všechny tyto

kuriózní  historky  jsou  tak  s  ostatním spleteny  do  jediného  vyprávění,  které  v  sobě  mísí

zarážející  naivitu  s  pronikavým  pozorovacím  smyslem  a  věcnou  informovanost  s

nevyčerpatelnou zvědavostí. 

Schiltbergerovo dílo je tedy hybridní formou, kolísající mezi osobními vzpomínkami a

pasážemi, které přímo odkazují k evropské cestopisné tradici. Skutečnost, že některé pasáže z

díla jsou, často doslovně, převzaty z  Mandevillova cestopisu a můžeme v něm identifikovat

také  výpůjčky  z  dalších  cestovatelů130,  podporuje  domněnku,  že  za  sepsáním

Schiltbergerových osudů stál ve skutečnosti autor značně sečtělý, a to velmi pravděpodobně

od hlavního aktéra odlišný. Zároveň však text nese i mnohé známky bezprostředního ústního

podání.  Řada zkušeností  je líčená v první osobě a je kladen obvyklý důraz na autenticitu

autorových  zážitků  („Viděl  jsem  osobně...“  „Zažil  jsem  na  vlastní  kůži...“).  Popisy

vojenských tažení a krajiny často nabývají konkrétních rysů a text zahrnuje četné přímé řeči.

Pod povrchem literárního díla tak můžeme vycítit skutečně osobitý Schiltbergerův svět, který

byl snad o něco méně disciplinovaný a učesaný, ale o to ryzejší. 

Při  souhrnu  všech  těchto  aspektů  máme  proto  oprávněný  důvod  se  domnívat,  že

Johannes  Schiltberger  své  osudy  spíše  nadiktoval,  nežli  zapsal.131 Případně  je  pouze

převyprávěl  osobě  nadané  literárními  vlohami,  která  příběh  poté  zpracovala.  V takovém

případě  by  Schiltbergerův  Reisebuch byl  syntézou  vzpomínek  dobrodružného  zjezdilce  a

sečtělosti západního autora. Toto řešení, které naposledy navrhl Jacques Rollet132, by se zdálo

hybridní formu díla vysvětlovat.

Ve svém historiografickém přínosu je Schiltbergerův spis často nenahraditelný.  Jeho

vyprávění  o  osudech  anonymních  pěšáků  od  Nikopole  dokonale  doplňuje  bílá  místa  v

narativních pramenech Západu. Líčení anatolských tažení Bajezida I. a nelítostného střetnutí

dvou expanzionismů – Bajezidova směřování na východ a Tamerlánova tažení na západ, jsou

výjimečným  přínosem  i  pro  dnešní  historiky  osmanské.  Také  závěrečné  kapitoly

Schiltbergerova  díla  nejsou  prosté  zajímavosti.  Tři  měsíce,  které  náš  autor  strávil  v

129 Captif des Tatars, s. 125–126.
130 Jacques Rollet v Reisebuchu nalézá stopy děl Marca Pola nebo Ludolfa ze Sudheimu, který podnikl svou 

zámořskou cestu na počátku 14. století. Viz jeho Ediční poznámka, Captif des Tatars, s. 22.
131 Vzhledem k tomu, co nám sám přiznává o svém vztahu k rodné řeči, zbývá ovšem otázka, v jakém jazyce?
132 Viz Ediční poznámka, Captif des Tatars, s. 24–25.
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Konstantinopoli, budou totiž jedním z vůbec posledních západoevropských popisů města před

jeho pádem. 

Johannes Schiltberger k nám po většinu svého díla promlouvá o mohutných silách, které

utvářely celý jeden kontinent, jeho vzpomínky nám odhalují svět zmítaný v křečích, pulsující

srdce Asie, v němž se rodily a hroutily celé říše. To, co však na jeho díle dnes upoutává více,

je  postava  jedince.  Drobný,  ojedinělý  osud  člověka,  který  mezi  oněmi  silami  nenápadně

projížděl  a  s  odvahou a otevřenou myslí  se vydával  na své vlastní  putování,  na cestu za

horizont středověkého člověka.
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„Každým dnem se davy křesťanů stávají muslimy.“ 

Demetrios Kydones (14. století)

Osmanští janičáři útočí na johanitský Rhodos (1422),

miniatura z dějepisného pojednání Süleymannâme
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4.  O proradných  Turcích –  Jiří  Uherský  a  dvě  tváře
jednoho teologa

Pátek  28.  července  1480  nebyl  pro  středomořský  přístav  Otranto  v italské  Apulii

šťastným datem. Na pobřeží před městem, které do té doby znalo Turky jen ze zkazek a

vyprávění, se totiž toho dne znenadání začala vyloďovat osmanská flotila. Obyvatelé přístavu,

který byl námořní baštou Neapolského království, z hradebních věží zděšeně přihlíželi, jak se

z osmanských galér a galeot pod vedením velkovezíra Gedika Ahmeda Paši vylévá nekonečný

příval tureckých vojáků, jejichž počet italští kronikáři později odhadnou na 18 000 mužů.133

Boj započal, a po brzkém pádu spodního přístavu se jeho obyvatelstvo stáhlo do opevněné

citadely. Oproti očekávání Osmanů, a navzdory tomu, co tito dobyvatelé čas od času zažívali

na balkánských taženích, však otrantští měšťané zatvrzele odmítli výzvu k mírové kapitulaci.

Tureckého vyjednavače  obránci  prošpikovali  šípy a  klíče  od  hradní  brány raději  vrhli  do

moře. 

Po plných patnáct následujících dní obléhaní Otranťané metali na své protivníky kotle

s vroucím olejem a vodou a neúnavně opravovali hradby zničené tureckou artilerií. Jejich boj

nabýval symbolického významu, vždyť právě v jejich městě se rozhodovalo o tom, zda Turci

po stopách dávných Saracénů vkročí do Itálie a stanou se metlou také pro západní polovinu

Evropy. Když citadela 11. srpna 1480 konečně padla, Osmané proto k jejímu obyvatelstvu

přistoupili  s exemplární  krutostí  –  arcibiskup Stefano Agricolo byl  popraven před oltářem

místní katedrály, velitel hradní posádky a biskup byli přeříznuti vejpůl, všichni muži starší 15

let byli sťati na místním Minervině vrchu, nemluvňata povražděna a ženy s dětmi putovaly do

Albánie, na osmanský trh s otroky. 

Zprávy o pádu Otranta do tureckých rukou vyvolaly v západním křesťanském světě,

který dosud Osmany vnímal zastřené ochrannou clonou Balkánu, nesmírné zděšení. Největší

strach ovšem zavládl v samotné Itálii. Neapolský král Ferdinand I. Ferrante okamžitě povolal

svého syna Alfonsa ze severu, kde se princ angažoval ve válce s Florencií, a pověřil ho, aby

vytlačil Turky z Itálie. Papež Sixtus IV. zareagoval bulou Non solum Italiae, v níž apeloval na

133 Svědectví italských kronikářů o obléhání Otranta zprostředkoval Ted BYFIELD, Christians – Their First 
Two Thousand Years, Renaissance: God in Man, A.D. 1300 to 1500, Edmonton, Alberta: McCallum Printing
Group Inc., 2010. Rozbor pramenů z obou stran bojiště uvádí Ilenia Romana CASSETTA a Eletra 
ERCOLINO, „La Prise d'Otrante (1480–81), entre sources chrétiennes et turques“, Turcica, 34, 2002, s. 
255–275.
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korunované  hlavy  Evropy,  a  osobně  vypravil  do  Neapolska  čtrnáct  galér.  Jeho  výzvy

uposlechli  i  španělští  královští  manželé  Isabela  Kastilská  s  Ferdinandem  Aragonským

(španělská flotila ovšem nedospěla na místo včas), a vojenský oddíl pod vedením Balázse

Magyara vyslal také uherský a český král Matyáš Korvín. Stranou se zdržely jen Benátky,

které rok předtím s Osmany podepsaly draze vykoupenou mírovou smlouvu.134

Osmanský útok na Otranto měl být součástí  širšího válečného projektu,  který sultán

Mehmed II.  (1432–1481) hýčkal  v mysli  už delší  dobu. Strategicky výhodné předpolí  mu

k němu poskytl  albánský přístav Avlonya (Vlora),  jenž Osmané ovládli již na počátku 15.

století.  Právě panovník,  který byl  od 50.  let  ověnčený aureolou Dobyvatele  křesťanského

Východu, se cítil vyvoleným, aby ke smělé „italské invazi“ přistoupil. Po srpnovém masakru

Otranta  proto  dle  plánu  kampaň  pokračovala.  Turci  však  svého  nově  nabytého  přístavu

nevyužili  k budování  koncentrované  územní  základny,  a  namísto  toho  až  do  října  1480

podnikali námořní útoky na další pobřežní města – Brindisi, Lecce, Tarent a Vieste. To se

záhy ukázalo být  strategickou chybou. Když před zimou většina osmanských lodí (patrně

kvůli špatnému zásobování) odplula zpět do Albánie a v otrantské pevnosti zůstalo pouhých

1300 mužů, začala se Fortuna od Osmanů rychle odvracet. 

Již  1.  května  1481  se  před  Otrantem objevily  spojené  neapolsko-španělsko-uherské

sbory. K protiúderu nemohlo dojít v příhodnější chvíli, neboť ve stejné době sultán Mehmed

II. předčasně ulehl na smrtelné lože v anatolském Maltepe.135 Smrt Dobyvatele 3. května 1481

obrátila osmanské expanzívní plány vniveč a již v září Turci opět kapitulovali. V důsledku

osvobození  Otranta  a  současného  protitureckého  povstání  křesťanských  Albánců  se  další

osmanský postup v Itálii zastavil a Turci byli z Apeninského poloostrova rychle vytlačeni. 

Ačkoli z hlediska svého trvání byl první nájezd Osmanů na Itálii krátkodobou epizodou,

na tehdejší Západ přesto velmi silně zapůsobil a stal se jistým mezníkem pro vnímání turecké

pozice na pomyslné mapě Evropy. Emotivní reakce vyvolával zejména v papežském Římě,

kde byly nalézány analogie k saracénskému „Sacco di Roma“ z 9. století a osud „mučedníků

z Otranta“  byl  záhy  líčen  jako  obětavý  boj  za  záchranu  Věčného  města.  Zároveň  došlo

k eskalaci literárních děl, která na atmosféru nastalého tureckého strachu reagovala a dále ji

sama kultivovala. 

134 K této smlouvě viz Alexander MIKABERIDZE, Conflict and Conquest in the Islamic World: a Historical 
Encyclopedia, ABC-CLIO, 2011, s. 917.

135 Neočekávaná smrt velké osobnosti dala průchod šeptům o tom, že byl ze světa sprovozen jedem. Ty převzal 
také Franz BABINGER, Mahomet II le Conquérant et son temps. 1432–1481, Paříž: Payot, 1954.
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„Nepoznáváme snad tu Krvavou šelmu, protivníka Spasitele na kříži, toho ukrutného

draka mezi námi? Mluvím o sektě a pokolení nevěřících Turků. Nejprve zpustošili veškeré

země Východu a svým zhoubným dechem, jedem svého bezvěrectví  nakazili  nesčetné davy

křesťanů. Nyní postupují  k italským hranicím a veškerou svou moc směrují  k do útoku na

římskou církev, jedinou, kterou dosud ušetřili, a touží ji obrátit v trosky.“136 Takto hřímal spis,

který  se  roku  1481  objevil  v Římě  pod  titulem  Tractatus  de  moribus,  condicionibus  et

nequitia  Turcorum (Traktát  o  mravech,  zvycích a  proradnosti  Turků).  Nábožensky laděný

„traktát“, vzešlý pravděpodobně z pera člena zdejšího dominikánského konventu, na první

pohled souzněl  s dobovým temným portrétem osmanských nájezdníků.  V souladu s pocity

podzimu středověku se také autor nevyhýbal rozechvělému pesimismu.  „Kdo by netrpěl ze

smrti tolika duší, které ta nenasytná Šelma každý den pohltí ve svém rozšklebeném chřtánu a

kterým odkazuje své vlastní prokletí? Ach, jakou zlobou a krutostí jsme pronásledováni! Ach,

jaký  neslýchaný zločin  po staletí  probíhá!“137 Dnešní  čtenář  by při  četbě  těchto  několika

úryvků patrně dospěl k dojmu, že se jedná o modelové dílo protiturecké traktátové literatury,

které co do názorů nenabízí členitější pohled a zůstává uzavřené v zaryté baště ortodoxie. Na

rozdíl  od  řady  děl  příbuzných  ovšem  jeho  autor,  kterého  moderní  bádání  nazvalo  Jiřím

Uherským a  který  je  druhým z  našich  tří  zajatců,  znal  námět  svého  bědování  více  než

důvěrně.  A  začteme-li  se  do  jeho  díla  hlouběji,  nalezneme  pod  ústředním  tématem

„proradných Turků“ překvapivě pestré a rozporuplné tóny. Autor Traktátu totiž mezi Osmany,

ve chřtánu „Šelmy“, nad kterou tolik lkal, svého času strávil plných dvacet let…

Jestliže  Traktát  o  mravech  doznal  záhy  po  svém  vydání  jednoznačné  čtenářské

popularity138,  identita  jeho autora  nebyla  vždy nesporná  a  jeho život  nám nadále  zůstává

zahalen řadou nejasností. O Jiřím Uherském totiž dodnes víme prakticky pouze to, co se nám

sám uvolil sdělit ve svém díle.

136 V následujícím výkladu vycházím z francouzské edice textu Jiřího Uherského, kterou vydal Joël SCHNAPP 
(ed.), Des Turcs. Traité sur les mœurs, les coutumes et la perfidie des Turcs, 2. vyd., Toulouse: Anacharsis, 
2007 (2003) (dále jen Tractatus de moribus). Uvedenou citaci zde najdeme na s. 25–26. Latinskou edici 
téhož díla vydal Reinhard KLOCKOW (ed.), Tractatus de moribus, condicionibus et nequitia Turcorum. 
Nach der Erstausgabe von 1481, übersetzt und eingeleitet von R. Klockow, Köln-Weimar-Wien, Bölhau 
Verlag, 1994.

137 Tractatus de moribus, s. 26.
138 Hlouběji o tom pojednávám v podkapitole 4.1 Tractatus de moribus jako testament stárnoucího světa, s. 57.
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Autor se narodil mezi lety 1422–3, pravděpodobně ve městě Romos v Sedmihradsku.139

Nevíme jistě, zda jeho rodina měla německé nebo uherské kořeny, pravděpodobně zde však

vyrůstal  v bilingvním  prostředí.140 Také  později  u  něj  nenalézáme  vyhraněné  národní

sebeurčení,  což  vystupuje  zvláště  výrazně  ve  srovnání  s dalším  píšícím  zajatcem,

Konstantinem Mihailovićem, který ve své Turecké kronice i po letech položí akcent na svůj

srbský původ. Jiří své dílo v závěru života sepíše latinsky a identita, již po všech peripetiích

přijal za svou, byla především zarytě křesťanská.

Jak vypráví v prologu ke svému spisu, roku 1437, ve věku asi patnácti let mladík opustil

své rodiště a odešel studovat do dominikánského konventu v sedmihradském městečku Sebeș

(Mühlbach).  Následujícího  léta  přitáhl  pod  hradby  Sebeșu  sultán  Murad  II.  Podle  Jiřího

Uherského Muradovým původním cílem bylo pustošivé tažení do Uher. Jeho armádě, čítající

údajně přes tři sta tisíc jezdců, se však postavil do cesty rozvodněný Dunaj a sultán proto

zamířil  do  Sedmihradska.  Sebeș,  které  sám autor  označuje  za  „pevnost,  nebo  spíš  malé

městečko“ bylo v těchto časech sice lidnaté, ale nedostatečně opevněné.141

Osud,  který  Osmani  sedmihradským  měšťanům  nabídli,  nebyl  nutně  nesmlouvavý.

V duchu  osvědčené  taktiky  před  sebeşkou  hradbu  nejprve  vyjel  valašský  kníže  Vlad  II.

Dracul, sám křesťan a vazal osmanského sultána, kterého k obyvatelům města poutalo dávné

přátelství. S poukazem na chabý stav městského opevnění přesvědčoval sebeşké, aby dali na

jeho radu, a vybízel je ke kapitulaci.142 Nabízel se, že městskou reprezentaci vezme na čas pod

svou ochranu do Valašska. Zbylé obyvatele měl sultán odvést do své země, „aniž by utrpěli

sebemenší majetkové či osobní újmy“, a dát jim do vlastního držení pozemky. Jak dosvědčuje

sám autor, mezi sebeşkými měšťany tehdy panovalo obecné vědomí, že Turci obyvatelstvu,

které se vzdalo bez odporu, poskytovali korektní podmínky. Část sebeşkých obyvatel se proto

po tomto apelu raději pokojně odebrala připravit svou rodinu a zavazadla na dalekou cestu.

Jeden z místních šlechticů se svým bratrem, bývalým kastelánem a zarytým bojovníkem proti

Osmanům, však dohodu odmítl. „Raději by stokrát zemřel, než aby se vydal se svou ženou a

139 Jiřího rodiště sem někteří badatelé situovali na základě glosy v jednom z nejstarších rukopisů Traktátu. 
Nejinak i americký badatel Albrecht CLASSEN („The World of the Turks Described by an Eye-Witness: 
Georgius de Hungaria’s Dialectical Discourse on the Foreign World of the Ottoman Empire“, In Journal of 
Early Modern History, Vol. 7, N° 3–4, 2003, s. 264). Naproti tomu francouzský editor Traktátu Joël 
SCHNAPP je ve svých závěrech opatrnější a místo nespecifikuje.

140 Otázce, zda byl Jiří Uherský původu uherského, nebo německého, se zevrubně věnoval J. A. B. PALMER, 
„Fr. Georgius de Hungaria, O. P., and the Tractatus de moribus condicionibus et nequicia Turcorum“, In 
Bulletin of the John Rylands Library 34, 1951, s. 50–52.

141 Následující líčení zajetí Jiřího Uherského nalezneme v Tractatus de moribus, s. 30–33.
142 Podle islámského práva šarí'y byla výzva ke kapitulaci bez boje (amán) nutnou součástí obléhání. Viz 

KREISER, Klaus, NEUMANN, Christoph K., Dějiny Turecka, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, 
s. 44.
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dětmi do rukou Turků.“ V duchu svého rozhodnutí shromáždil šlechtic kolem sebe skupinu

srdnatých křesťanů a uchýlili se do jedné z věží, do níž celou noc shromažďovali zbraně a

potraviny, a obstojně ji opevnili. Jiří se ve věži uzavřel spolu s nimi, neboť jak sám po letech

napíše, „toužil tehdy více po smrti než po životě“.

Následujícího rána, když se Osmané o jejich vzdoru dozvěděli, vrhli se lítě na osamělou

hlásku,  s o  to  větší  zuřivostí,  že  kvůli  dohodnutým  mírovým  podmínkám  nemohla  celá

turecká armáda vůbec plenit uvnitř města, a nyní si to doufala vynahradit. Na tomto místě

bude nejlépe přenechat slovo samotnému autorovi a jeho sugestivnímu líčení:  „Slovy nelze

vyjádřit  zuřivost  té  bouře.  Šípy  a  kamení  pršely  jako  ten  nejhustší  déšť  nebo  krupobití.

Výkřiky útočníků,  třesk zbraní a hřmot nájezdů působily dojmem, jako by se nebe i  země

současně  otřásaly.  A protože  věž  stála  na  neobvykle  strmém místě,  její  střechu  okamžitě

prošpikovaly  šípy  a  kamení.“ Když  se  pro  tloušťku  zdí  Osmanům  nedařilo  věž  až  do

odpoledne zdolat, poslali část svého vojska pro dřevo a obložili hlásku poleny skoro až po

střechu s cílem ji podpálit. Scény, které následovaly, si čtenář jistě dovede představit. Jak po

letech  konstatuje  sám autor  s jistým cynickým odstupem,  „pekli  nás  tam,  jako  se  pečou

chleby v peci“. Když všechen odpor viditelně ustal a obránci věže byli domněle mrtví, Turci

se vlámali dovnitř a oheň uhasili. Ty, kteří náhodně požár přežili, včetně našeho autora, pak

vyvedli ven, a tito nešťastníci byli následně vzati do otroctví.143 

Jiří je tak připoután řetězem ke skupince zajatců, přeplaven přes Dunaj a odeslán do

osmanského hlavního města Edirne, odkud směřují jeho kroky dál, do nitra Anatolie. Na trhu

s otroky ve městě Bergama144 je potom prodán svému novému pánovi, krutému venkovanovi.

Na  své  následující  osudy i  s odstupem několika  desetiletí  autor  nahlíží  velmi  negativně.

„Musel jsem snášet hrozivé břemeno a neúnosné bolesti mrzkého otroctví, k němuž se pojila

nebezpečí těla i ducha,“145 naříká svým čtenářům. Dvakrát se pokusí o útěk, a zatímco poprvé

je  jeho počin  odměněn pouze  výhružkami,  podruhé je  o  to  tvrději  potrestán.  Nakonec  se

osvobodí  s pomocí  podvodných  kupců,  kteří  prodávají  otroky  a  posléze  jim  dopomohou

k útěku, aby je prodali zase jinde, a následuje série dalších šesti (sic!) útěků. 

143 Osmanské dobytí Sebeşu popisuje soudobá kronika města Brașova (Kronstadtu), viz SCHWANDTNER, 
Johannes Georgius (ed.), Scriptores Rerum Hungariae, sv. I, s. 886. Zmiňuje jej také bratr Bartoloměj z 
Janova ve svém listu z Konstantinopole z prosince téhož roku, viz BARTHOLOMAEUS DE JANO, O. F. 
M., Epistola de crudelitate Turcarum, ed. Jacques-Paul Migne, PG 158, coll. 1055–1067.

144 Tractatus de moribus, s. 133.
145 Tractatus de moribus, s. 33.
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Následující období autorova života zůstává zahaleno tajemstvím. Ačkoli Jiří Uherský

opakovaně prohlašuje,  že  strávil  v tureckém zajetí  dvacet  let,  jak upozorňuje francouzský

editor  Traktátu  Joël Schnapp146, při pečlivém přihlédnutí k chronologii událostí pro nás pět

z nich zůstává nevyjasněných. Zatímco z textu  Traktátu máme slušný přehled o peripetiích,

které autor zažil v prvním roce svého zajetí, a víme také, že závěrečných patnáct let strávil ve

službě u nebývale shovívavého pána, můžeme se jen domýšlet, co dělal náš otrok mezitím?

Text  Traktátu,  psaný v atmosféře protiturecké hysterie  a  v prostředí  dominikánského řádu,

úzce spjatého s inkvizicí,  pochopitelně nemohl a nesměl vyznívat na úkor pravověrnosti a

postavení autora jako dlouholetého služebníka Osmanů bylo už tak poměrně delikátní. Přesto

se pod rouškou kajícníka za hříchy mládí, a zároveň kajícníka, který chce být odstrašujícím

příkladem,  autor  přiznává,  že  jej  v tomto  bodě jeho zajetí  obestřely jisté  „pochybnosti  o

křesťanské víře“. Nabyl přesvědčení, že Bůh jej opustil, a začal váhat, zda nebude nakonec

lepší hledat spásu v islámu, do té míry, že se důvěrně seznámil s muslimskou věroukou. Stal

se dokonce respektovaným učencem a „svatým mužem“, který požíval důvěry u místního

obyvatelstva.147 Jak nám autor svěřuje v závěru svého spisu, jeden z muslimských duchovních

ho také pověřil  službou ve své mešitě.  Že tato tvrzení nejsou nijak přehnaná,  dosvědčuje

autorova  důkladná  znalost  islámské  věrouky,  která  k  nám prostupuje  z celého  textu  jeho

teologického spisu. Se stěží skrývanými sympatiemi se autor věnuje zejména muslimským

dervišům, jejich askezi, zázrakům a poezii (v dodatcích ke druhému vydání Traktátu dokonce

nacházíme překlady dvou dervišských básní).148 Vyjdeme-li  nejen z toho, co bylo autorem

řečeno, ale také z jeho ticha, můžeme tedy konstatovat, že ačkoli Jiří Uherský v době psaní

Traktátu  muslimskou  „herezi“  jednoznačně  zavrhoval,  je  poměrně  pravděpodobné,  že  za

svého pobytu v Anatolii sám k islámu konvertoval a stal se dervišem.149 V takovém případě je

víc než pochopitelné, že autor neměl sebemenší zájem se o tomto období svého života později

šířit a ve svém textu se dušuje.  „Z tohoto krátkého období váhání jsem vytěžil  tolik,  že i

kdybych byl musel zůstat mezi Turky celé století, s pomocí Boží shovívavosti by mnou již nic

neotřáslo a nepřipustil bych sebemenší pochybnost o křesťanské víře.“150

146 Tractatus de moribus, s. 12–14.
147 Tractatus de moribus, s. 204.
148 O derviších v Traktátu Jiřího Uherského hlouběji pojednávám níže, s. 55–57.
149 Nebo se jím alespoň chtěl stát, jak se domnívá Albrecht CLASSEN, „The World of the Turks Described by 

an Eye-Witness: Georgius de Hungaria’s Dialectical Discourse on the Foreign World of the Ottoman 
Empire“, In Journal of Early Modern History, Vol. 7, N° 3–4, 2003, s. 264.

150 Tractatus de moribus, s. 136.
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Posledních  patnáct  let  Jiřího  služby u Osmanů se odehrálo již  v laskavějším duchu.

Sedmihradský  otrok  měl  tentokrát  štěstí  na  mírumilovného  pána  a  mohl  s ním  podepsat

smlouvu o propuštění (mukâtaba). Po uplynutí smluvené lhůty tak získal od místního soudce

listinu  z pověření  samotného  sultána,  která  mu  navěky  poskytla  svobodu.  Mohl  se  nyní

rozhodnout,  zda si  přeje  nadále žít  v Turecku,  nebo se navrátit  do vlasti.  Rozhodl  se pro

druhou z možností, ale navzdory tomu, co nám po většinu času autor vypráví o Turcích, jeho

loučení s Anatolií asi nebylo úplně jednoduché. Jak sám prohlašuje, jeho pán k němu cítil

silné pouto,  „silnější než k vlastnímu synovi“, a když se po svém propuštění rozhodl odejít,

celá muslimská rodina, s níž pobýval, byla zoufalá. Jiří Uherský nakonec dokázal odjet jen

pod  falešnou  záminkou,  že  chce  prohloubit  své  znalosti  dervišské  věrouky,  a  s falešným

příslibem, že se opět vrátí. „A možná, že dodnes čeká, že se vrátím ze studií, abych ho potěšil

zároveň obojím, po čem nejvíc toužil – svou duchovní moudrostí i naplněním jeho přání.“151

Také k letům následujícím po autorově odchodu z Osmanské říše postrádáme dostatek

indicií. Jelikož Jiří líčí příběhy z přístavu Péra a ostrova Chios, je pravděpodobné, že těmito

místy projížděl nebo tu dokonce vstoupil do dominikánského konventu.152 Ve zmínkách o jeho

sacerdotione a o zpovědích, které vyslechl od vězněných Turků, lze spatřovat náznaky, že Jiří

snad mohl mít kněžské svěcení.153 Nakonec dospěl do Říma, kde pracuje jako tlumočník v

prvních letech pontifikátu Sixta IV. (1471–1484). Jelikož právě zde vyšlo roku 1481 také jeho

dílo, zdá se, že se Věčné město stalo místem jeho posledního pobytu. Nevíme však, v jaké

životní situaci spis tvořil ani kdy k jeho sepsání vlastně usedl. V úvodu svého díla o sobě

autor hovoří jako o starci (me senem). Z několika zmínek v samotném traktátu se však naopak

zdá, že autor musel některé pasáže redigovat již poměrně brzy po svém návratu – například

balkánské město Edirne popisuje jako místo, „odkud vládne sám Velký Turek“, ačkoli sídlem

sultánů se již roku 1453 stala Konstantinopol.154 Časový rozpor nacházíme také u pasáže o

anatolském bejovi Karamanovi a jeho rivalitě se sultány. Ačkoli se autor v duchu tureckého

rčení dušuje, že „se vládce Karamanu udrží věčně“, ve skutečnosti byl vzpurný princ Osmany

poražen již 19. srpna 1472.155 Nezbývá tedy než konstatovat, že naše poznání okolností vzniku

151 Tractatus de moribus, s. 205.
152 CLASSEN, Albrecht„The World of the Turks Described by an Eye-Witness: Georgius de Hungaria’s 

Dialectical Discourse on the Foreign World of the Ottoman Empire“, In Journal of Early Modern History, 
Vol. 7, N° 3–4, 2003, s. 265.

153 Tractatus de moribus, s. 181.
154 Tractatus de moribus, s. 33. Vzhledem k faktu, že autor Konstantinopolí zhruba pět let po jejím pádu 

projížděl, je ovšem vyloučené, že by o této skutečnosti nevěděl.
155 Tractatus de moribus, s. 38. Ke Karamanově porážce viz Franz BABINGER, Mahomet II le Conquérant et 

son temps. 1432–1481, Paříž: Payot, 1954, s. 270.
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díla  i  posledních osudů jeho autora zůstává neúplné.  Jediným určitým datem, k němuž se

můžeme vztáhnout, je tak až úmrtní den Jiřího Uherského – zemřel 3. července 1502, a byl

pohřben údajně za nemalé účasti římského lidu.156

156 Přesvědčivý rozbor pramenů dokládající Jiřího úmrtí v dominikánském konventu v Římě podává J. A. B. 
PALMER, „Fr. Georgius de Hungaria, O. P., and the Tractatus de moribus condicionibus et nequicia 
Turcorum“, In Bulletin of the John Rylands Library 34, 1951, s. 48.
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4.1 Tractatus de moribus jako testament stárnoucího světa

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

zřejmý strach z opětovného setkání s tureckým nepřítelem:  „Chci zapsat a zaznamenat vše,

co jsem osobně zakusil ze skutků, zvyků, mravů a proradnosti Turků, abych se, jestliže bych

snad někdy podruhé padl do jejich rukou – Bůh mne toho uchraň, neboť se toho nesmírně

děsím – nyní coby stařec dovedl  uchránit  pochybení lépe než ve svém mládí.“157 K těmto

obavám také již v předmluvě díla přistupuje motivace druhá – snaha odčinit dávný poklesek a

slabost, s níž se Jiří Uherský přiklonil k islámu, a svým trpkým příkladem varovat všechny

křesťany před  podobným osudem.  Nebude-li  totiž  odhalena  „zlomyslnost  Turků“,  čtenáři

mohou snadno propadnout jejich ďábelskému pokušení. „A věřím, že bude víc než prospěšné,

jestliže v těchto přetěžkých časech každý věřící bude moci vyslechnout, studovat a číst má

líčení, tím spíš, že, jak jsme všichni svědky, mnozí, nebo spíše nesčetní křesťané se odříkají

své víry v Krista, neboť neznají zlomyslnost Turků, nebo spíše nevěří tomu, co se o Turcích

povídá. Dokud nejsou sami lapeni do pasti a sami nezakusí to, co předtím nechtěli vidět.“158 

Co dovedlo mladého autora, a co až do dob jeho stáří vede tolik jiných křesťanů ke

konverzi k islámu? Zdá se, že tato ústřední otázka Jiřího Uherského pronásleduje a prolíná

všemi  23  kapitolami  jeho  díla  jako  rudá  nit.  Se  scholastickou  systematičností  vlastní

traktátové  literatuře  tak  autor  postupně  rozebírá  příčiny,  pro  které  je  „sekta  Turků“  tolik

přitažlivá, přičemž je dělí do dvou kategorií příčin přirozených (příkladná státní a společenská

organizace  Osmanů,  jejich  vojenské  úspěchy)  a  příčin  nadpřirozených  (turecké  ctnosti  a

okázalá zbožnost). Čtenář ponořený do hloubi těchto stránek se často nevyhne údivu – ačkoli

ve svém celku je  Traktát  systematickým a dogmatickým odmítnutím Osmanské říše i jejich

poddaných,  v jednotlivých  pasážích  při  líčení  přitažlivosti  osmanského  světa  autor  místy

sklouzává do zcela jiných vod a jeho rétorika hraničí s upřímným obdivem. Můžeme se proto

sami sebe tázat,  zda byly jeho postoje ve skutečnosti  tak jednoznačné,  jak hlásá ve svém

úvodu  a  závěru.159 Následně  ovšem  Jiří  Uherský  všechny  zmíněné  pozitivní  kvality

157 Tractatus de moribus, s. 27.
158 Tractatus de moribus, s. 27–28.
159 Albrecht Classen viděl za ostře kritickým postojem Jiřího Uherského k islámu především „sebeobranu proti

hluboce zakořeněnému strachu z předchozího překročení tradičních evropských norem“. Viz CLASSEN, 
Albrecht, „The World of the Turks Described by an Eye-Witness: Georgius de Hungaria’s Dialectical 
Discourse on the Foreign World of the Ottoman Empire“, In Journal of Early Modern History, Vol. 7, N° 3–
4, 2003, s. 257.
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reinterpretuje coby klamné a negativní. Turci doznávají svých obrovských úspěchů jen díky

své proradnosti a morální síla jejich duchovních je důkazem jejich paktu s Ďáblem – což se

jim v dlouhodobém hledisku jen vymstí.

Rozpolcenost Jiřího Uherského můžeme pozorovat zejména tváří v tvář již zmíněným

dervišům, skupině, s níž se patrně řadu let na osmanské půdě identifikoval. Tito súfíjští světci

a  učitelé  hlásali  a  vyznávali  nekonformní  podobu  islámu,  prosycenou  eklekticismem  a

odkazem dávných věků. Jejich víra byla mystická a intuitivní, obřady procítěné a extatické. V

praktikách dervišských bratrstev (tarikat) se zrcadlily prvky předislámských tanečních kultů,

egyptských, babylónských a perských rituálů, šamanistické extáze středoasijských kočovníků

i mystického novoplatonismu.  Slovo  „derviš“  bylo  perského původu a znamenalo „chudý“

v Bohu – mnozí dervišové proto fungovali i jako potulní svatí mužové. Jejich působení mělo

silný ohlas mezi prostými muslimy, což vyvolávalo nedůvěru vládnoucích osmanských kruhů

a  pochybnosti  o  jejich  oddanosti  základním  doktrínám.  Derviši  byli  sultánovým  okolím

považováni  za  nebezpečné  také  z  politického  hlediska,  protože  svým  charismatickým

vedením mohli  zmírnit  nebo naopak vystupňovat napětí  nahromaděné v širokých vrstvách

společnosti. V důsledku toho jsme již ve středověku opakovaně svědky dervišských spiknutí,

povstání, nebo represí ze strany panovníka.160

Pro Jiřího Uherského se právě derviši stali nositeli působivých, leč klamavých zázraků,

kterými Turci ohromují křesťany. Zanícení a prostor, jenž mystikům ve svém díle věnuje, je

třeba chápat autobiograficky – sám byl patrně po určitou dobu rozhodnut se jedním z nich

stát.  Ve  14.  kapitole  svého  traktátu161 tak  Jiří  popisuje  jejich  nekonečné  sebeovládání  a

umrtvování tělesných potřeb, které je vede až k nelidské dokonalosti. I za největších zimních

mrazů  prý  derviši  chodí  docela  nazí  a  necítí  žádný  chlad.162 Vítězný  je  také  jejich

demonstrativní boj s bolestí: jejich těla jsou pokryta jizvami, spáleninami a řeznými ranami,

„a všechno to snáší jako by se pálilo jen kamení a řezalo se do špalku“.163 Jinou hodnotou,

kterou derviši pěstují, je střídmost vybičovaná do té míry, že ti nejdisciplinovanější z nich

prakticky nic nejedí a nepijí. Další se oddávají naprosté chudobě a jejich mysl nezabloudí

160 Viz LEWIS, Bernard, Dějiny Blízkého Východu, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1996, s. 212–215.
161 Tractatus de moribus, s. 115–124.
162 Tractatus de moribus, s. 116. Obdobné svědectví nám zanechal o století později francouzský cestovatel 

Nicolas de Nicolay, viz NICOLAS DE NICOLAY, Dans l'Empire de Soliman le Magnifique, ed. Marie-
Christine Gomez-Géraud a Stéphane Yérasimos, Paříž, 1989, s. 192.

163 Tyto extatické, sebezraňující praktiky , které byly v tureckém světě ve 14. století nesmírně populární, se 
nazývaly Rifâ'iyya. Viz stejnojmenné heslo v Encyclopédie de l'islam, ed. E. van Donzel, Leiden: Brill, 
1995.
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k věcem pozemským, „nic nestřádají na zítřek“. Druzí zas provozují věčné mlčení a vyhýbají

se  mezilidskému  kontaktu,  který  by  je  nutil  k  rozmluvě.  Zažívají  nejrůznější  duchovní

prožitky – zjevení, vize, meditace a nadpřirozené extáze. Jiří Uherský rovněž popisuje oděvy

dervišů a jejich bydlení v dervišských konventech (tekke), líčí, jak roznášejí po městě čerstvou

vodu  a  pečují  o  hřbitovy.  V  následující  kapitole  se  Jiří  Uherský  věnuje  osobnostem

věhlasných muslimských mystiků, kteří požívali nezměrné úcty po celém Turecku.164 Kolem

dervišských zázraků nicméně podle kritického autora panuje příliš mnoho povyku. Víra v ně

totiž vede k tomu, že Turky nijak neudivuje zázračné početí Kristovo.165 

Ke konformnějším dervišským řádům náleželo bratrstvo mevlevíjů, založené mystikem

Džaláluddínem Rúmím. Tento řád, který je v Evropě známý pod označením „tančící derviši“,

poprvé  starému  kontinentu  nepopsal  nikdo  jiný,  než  Jiřího  předchůdce,  Johannes

Schiltberger.166 Jiří  Uherský  pak  svého  „kolegu“  doplnil  a  přináší  nám  pravděpodobně

nejstarší  západní  popis  slavného tanečního  obřadu  mevlevíjů  (sema).  „Nakonec  provádějí

točivý pohyb, rotují  a obíhají,  víří  s neobyčejnou rychlostí,  v čemž spočívá veškeré kouzlo

tohoto tance. A ti nejzapálenější z nich se otáčejí tak rychle, že diváci nemohou říci, zda hledí

na muže nebo na sochy.“167 Rotace dervišů jsou pro autora důkazem nečistých sil, neboť jak

přiznává, ani ti nejčilejší z diváků by je nedokázali napodobit. Jiným obdivuhodným uměním

je mu mystická poezie dervišů, jíž se věnují ve chvílích transu a extáze. Zde jsou autorovy

znalosti  překvapivě  detailní.  Zmiňuje  počet  veršů  v  těchto  skladbách  i  jejich  alegorický

význam, a nakonec omluvně dodává.  „Já sám jsem jich nashromáždil značné množství, ať

v paměti,  nebo  písemně,  a  našel  v nich  nemalé  potěšení,  neboť  daleko  spíš  stvrzovaly

křesťanské náboženství, nežli to turecké.“168

Nevíme,  zda  se  Jiří  Uherský  rozhodl  islámskou  periodu  zavrhnout  a  přejít  zpět  ke

křesťanství po zralé niterné úvaze, z náhlého rozmaru, z vnuknutí druhé osoby či z jiných

příčin.  Derviši  mu nicméně očividně i  po několika desetiletích leželi  na srdci  a  snažil  se

podchytit svůj vztah k nim a vysvětlit, snad i sám sobě, čím jej tolik omámili. Jak neměl

podlehnout jejich kouzlu,  když tak často přicházeli do příbytku jeho posledního pána, kde

tančili a recitovali básně? „A když tančili, slyšeli jsme hlasy, které tryskaly z jejich nitra, tak

164 Kapitola 15. Další výklad o nadpřirozených úkazech i o zázracích a lživých znameních, viz Tractatus de 
moribus, s. 125–132.

165 Korán, XXI, 91.
166 Captif des Tatars, s. 100 a 140.
167 Tractatus de moribus, s. 120–121.
168 Tractatus de moribus, s. 121. Jiří Uherský také do svého díla začlenil dvě ukázky poezie velkého 

anatolského básníka Yunuse Emre přepsané gotickým písmem. Viz BOMBACI, Alessio, Histoire de la 
littérature turque, Paris, 1968, s. 240.
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zřetelně,  že všichni,  kdo byli  v domě, byli  zkamenělí  obdivem a stěží  zadržovali  slzy. (…)

Vykazují ve všech svých skutcích, gestech a řeči takovou příkladnost, a ve svých pohybech i

mravech projevují tak okázalou zbožnost, že se zdá, jako by to nebyli lidé, ale andělé.“169 

Traktát o mravech však není jen přísným teologickým pojednáním, které se obrací zády

k dějinnému vývoji. Snaží se odpovídat také na soudobou poptávku po věcných informacích o

Osmanech, a reflektovat skutečnost,  že bezbřehý strach z Turků se často na Západě mísil s

prostou  naivní  zvědavostí.170 Jiří  tak  líčí  dějiny  a  příchod  Osmanů  na  evropskou  scénu,

popisuje sultánovu armádu, fungování státní správy a muslimský způsob života, přičemž jeho

informace jsou veskrze podány dosti objektivně. Osmanský střídmý styl oblékání a úzkostlivá

pozornost, kterou každý, od sultána po posledního venkovana, věnuje čistotě svého oděvu.

Péče o příbytek a čisté nádobí, které nesmí přijít do styku s domácími zvířaty. Disciplína a cit

pro přírodu, s nimiž „nevěřící“ přistupují ke svým koním. Péče o tělesnou čistotu a institut

tureckých  lázní.  Odpor k  malbám,  sochám  a  všem  typům  zobrazení,  které  zavánějí

modloslužebnictvím,  a  odpor  k bezúčelným formalitám.  Prosté  osmanské  domy,  které  se

zříkají  všeho přepychu a výstřelků,  i  osmanské stolování vsedě na zemi.  Ve všech těchto

tématech  náš  autor  nešetří  superlativy.171 Čtenáři  16.  století  ostatně  budou  v ovzduší

postupující  reformace  právě  tyto  pasáže  nakonec  hltat  daleko  dychtivěji  než  teologické

akcenty jeho díla.172 O neutuchající popularitě Traktátu o mravech podal výmluvné svědectví

jeho německý editor  Reinhard Klockow, který k období mezi rokem 1481 a polovinou 16.

století  dohledal  celkem sedm rukopisů,  dvanáct  starých tisků a  jedenáct  překladů textu  z

latiny do němčiny, ani nemluvě o dalším šíření tohoto díla ve výpůjčkách jiných autorů.173

Ve svých pasážích o životě za Bosporem tak i tento „teologický“ spis nakonec vykazuje

značnou blízkost s cestopisným žánrem. Autor často vstupuje na scénu vlastního díla a klade

169 Tractatus de moribus, s. 122–123.
170 CLASSEN, Albrecht, „The World of the Turks Described by an Eye-Witness: Georgius de Hungaria’s 

Dialectical Discourse on the Foreign World of the Ottoman Empire“, In Journal of Early Modern History, 
Vol. 7, N° 3–4, 2003, s. 264.

171 Tyto kvality, které Jiří Uherský na „proradných Turcích“ tolik oceňoval, blíže představuji v podkapitole 6.2 
Charakter Turků, s. 79n. Podle Albrechta Classena je dokonce v Jiřího díle „na první pohled osmanská 
kultura prakticky ve všem nadřazená Evropě“. Viz CLASSEN, Albrecht, „The World of the Turks Described
by an Eye-Witness: Georgius de Hungaria’s Dialectical Discourse on the Foreign World of the Ottoman 
Empire“, In Journal of Early Modern History, Vol. 7, N° 3–4, 2003, s. 269.

172 Tractatus de moribus, s. 18.
173 Viz GEORGIUS DE HUNGARIA, Tractatus de moribus, condicionibus et nequitia Turcorum, ed. Reinhard 

Klockow, Kolín n. Rýnem – Výmar – Vídeň: Bölhau Verlag, 1994, s. 52–72. Výpůjčkám z Jiřího díla u 
jiných autorů, stejně jako jeho rané historiografii se věnuje J. A. B. PALMER, „Fr. Georgius de Hungaria, O.
P., and the Tractatus de moribus condicionibus et nequicia Turcorum“, In: Bulletin of the John Rylands 
Library 34, 1951, s. 60–65.
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důraz na svou osobní zkušenost, která je garancí autentičnosti. „Každý tak bude moci věcem,

které se chystám líčit,  dát  více důvěry,  neboť uvidí,  že nepíšu povídačky ani výmysly,  ale

pravdu,  kterou  jsem  zakusil  ve  své  osobě.“174 Lze  tedy  uzavřít,  že  podobně  jako  spisy

ostatních osmanských zajatců, i  Traktát o mravech, zvycích a proradnosti Turků se vymyká

jasnému žánrovému vymezení. Jeho autor nám pod rouškou teologického traktátu zanechal

podivuhodnou směsici mnoha ingrediencí – vlastní autobiografii, zápisky ze zajetí, věroučnou

polemiku i systematický popis odlišné civilizace. 

Tuto kapitolu jsme začali evokací hrůz při osmanském nájezdu na Itálii a po celý její

průběh bylo  zdůrazňováno,  nakolik  se  zraky celé  západní  Evropy v 80.  letech  15.  století

upínaly k východu.  Právě vydání  Tractatus de moribus  zahajuje v evropské literatuře vlnu

spisů zasvěcených Turkům a Osmanské říši (turcica), v níž se text Jiřího Uherského prosadil

jako  jeden  z nejčtenějších  a  načrtl  dlouhodobý  trend  –  v následující  době  už  bude

nemyslitelné,  aby se  turecké  hrozbě  ve  svých spisech  vyhnul  jakýkoli  věhlasný literát,  a

turcica najdeme u umírněného Erasma i horkokrevného Martina Luthera.175

Nelze ovšem zároveň zapomínat ani na skutečnost, že  Traktát o mravech, zvycích a

proradnosti Turků vyšel v Římě v předvečer velkých zámořských objevů a ve stejnou dobu,

kdy Jiří Uherský redigoval své dílo, snoval v Lisabonu na dvoře krále Jana II. Portugalského

Kryštof  Kolumbus  své  návrhy  na  západní  cestu  do  Asie.  Snad  byly  narozdíl  od

bezprostředních zážitků Jiřího Uherského Kolumbovy mlhavé cíle soudobému čtenáři ještě

příliš vzdálené. V budoucnu však měly oba žánry, turecký i americký, existovat na evropské

literární  scéně  vedle  sebe  a  rovnocenně  dotvářet  myšlenkový horizont  starého  kontinentu

vším, co bylo od vzdálených krajů očekáváno – napětím, bohatstvím, snem i imaginací.176

174 Prolog Tractatus de moribus, s. 29.
175 Jak upozornil Albrecht Classen, Luther spis Jiřího Uherského dobře znal a sám jej roku 1529 vydal s cílem 

rozšířit cenné informace v něm obsažené. Viz CLASSEN, Albrecht, „The World of the Turks Described by 
an Eye-Witness: Georgius de Hungaria’s Dialectical Discourse on the Foreign World of the Ottoman 
Empire“, In Journal of Early Modern History, Vol. 7, N° 3–4, 2003, s. 261.

176 K literatuře, která udivenou Evropu v 16. století seznamovala s poměry v Novém Světě, viz monografie José
RABASA, Inventing America: Spanish Historiography and the Formation od Eurocntrism, Londýn, 1993; a
studie Albrechta CLASSENA, „The Perception of America in Early Modern German Literature: From 
Sebastian Brant to Lohenstein“, In Neuphilologische Mitteilungen 95, 1994, s. 337–352.
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Odvod chlapců do janičárského pluku,

miniatura z dějepisného pojednání Süleymannâme
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5. Paměti janičárovy – Konstantin Mihailović a jeho epitaf

za středověké Srbsko

V dobách, kdy český král Vladislav II. Jagellonský po letech soupeření s energickým

Matyášem Korvínem konečně dospěl ke Svatoštěpánské koruně a korunované hlavy Západu

jásaly  nad  završenou  reconquistou,  dopisoval  kdesi  v jagellonských  zemích  své  paměti

s neobvyklým názvem „Turecká kronika“ srbský emigrant Konstantin Mihailović. Text, jehož

vznik  byl  na  první  pohled  motivován  obecným „tureckým strachem“,  zmítajícím tehdejší

střední Evropou, se od mnoha textů příbuzných lišil neobvyklou mírou autentičnosti – autor

totiž do výkladu o zemích Velkého Turka, muslimských obyčejích i ničivé osmanské bojové

taktice vetkl především vlastní osobní zkušenosti, kterých v uplynulých letech těžce nabýval

v samém srdci osmanské armády.

Není-li  nám s jistotou  známo  datum Konstantinova  narození  (prozatímní  bádání  jej

situuje k roku 1438177), určitá polemika panuje i kolem místa, kde přišel náš poslední zajatec

na svět. V předmluvě ke své kronice se sám Konstantin Mihailović prohlašuje za jednoho ze

synů  jistého  Michala  Konstantinoviće  z Ostrovice.  Toto  toponymum,  v  srbském kontextu

poměrně rozšířené, většina badatelů ztotožnila s osadou na úpatí hory Rudnik ve středním

Srbsku. V dobách Konstantinových byla tato Ostrovice rušným podhradím pevnosti, kterou

krátce předtím na starých základech zbudoval srbský despota Jiří Branković.178 Ostrovická

hora, z jejíhož vrcholu bylo při příznivém počasí možné přehlédnout polovinu Srbska, byla

bezpochyby vhodným opěrným bodem proti osmanské invazi, srbský panovník zde však také

rád s rodinou pobýval  v zimních měsících,  kdy bylo místní  klima o poznání  mírnější  než

v sídelním Smederevu.  Konstantin  sám ovšem dále  v  textu  o  Ostrovici  nepodává dalších

zmínek,  což  vedlo  některé  badatele  k  domněnce,  že  byla  rodištěm jeho otce,  ale  syn  již

pocházel  z  Novobrda,  důlního  města,  kde  bude  později  zajat  spolu  se  svými  bratry.179

177 Viz předmluva Michela Baliveta k francouzské edici díla KONSTANTIN MIHAILOVIĆ, Mémoires d’un 
janissaire. Chronique turque, ed. Charles Zaremba, Toulouse: Anacharsis, 2012 (dále jen Turecká kronika), 
s. 7.

178 Následující informace o Ostrovické pevnosti čerpám z internetového portálu Pyднички портал 
http://www.rudnik.in.rs/rudnik/ostrvica.html (stav k 14. 7. 2014).

179 KONSTANTIN MIHAILOVIĆ, Memoirs of a Janissary, ed. Benjamin Stolz, Michigan: Ann Arbor, 1975, s. 
XX.
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Skutečnost, že Konstantin nemluví o svých rodičích, bývá dnes interpretována tak, že zemřeli

ještě v době před jeho zajetím. 

Bylo by zavádějící hovořit o osmanských letech Konstantina Mihailoviće jako o jasně

ohraničené zkušenosti. Turci byli totiž v jeho domovině přítomni prakticky od jeho narození,

jako  dusivá  hrozba,  ale  také  velmi  konkrétní  útočník.  V době  mezi  Konstantinovým

narozením a zajetím Osmané například Ostrovici dvakrát dobyli a její hradby srovnali se zemí

(poprvé sultán Murad II. roku 1438, podruhé sám Mehmed II. Dobyvatel roku 1454). Osud

srbského autora se tak výrazně lišil od osudů předchozích dvou Evropanů, kteří padli do zajetí

při svém prvním setkání s osmanským živlem, a v tomto směru reprezentuje i odlišný typ

zajatce, jehož zajetí bylo spíše vyústěním dlouhodobého procesu podrobování rodné vlasti.

Nemusel  táhnout  pod  křížem  do  vzdálené  války.  Válka  si,  použijeme-li  metonymického

vyjádření, přišla pro něj. 

Jako na osmanského zajatce na Mihailoviće v červnu roku 1455 čekal osud u mladíků z

balkánského území velmi běžný – byl odvezen k převýchově do Anatolie a posléze učiněn

janičárem, členem sultánovy osobní gardy.  Prošel  tuhým výcvikem, ale  také ideologickou

převýchovou, která vedla k jeho patrnému ztotožnění se s okolím. Během osmileté služby

v janičárských řadách Konstantin hluboce pronikl do životního způsobu a ideologie této elitní

bojové skupiny, která tvořila skutečné „ocelové srdce“ sultánovy armády, a nastřádal bohaté

informace o osmanském správním systému, bojové taktice, armádním uspořádání i věrouce.

Jeho paměti jsou dnes jedním z nejpřínosnějších západních pramenů k silné vládě a osobnosti

osmanského sultána Mehmeda II. Dobyvatele180, který se do povědomí křesťanského Západu

zapsal  rudým  písmem  coby  přemožitel  byzantské  Konstantinopole.  Vždyť  autor  ve  své

upřímnosti  zachází  až  tak  daleko,  že  se  se  směsicí  odporu  a  pohnutí  k  účasti  při  pádu

konstantinopolských hradeb, který na samém soumraku 15. století dosud zůstával živou ranou

v křesťanském sebevědomí, sám přiznává! 

Mihailović po boku Mehmeda II. prožil všechna jeho tažení rušných let 1458–1463,

zakončená téměř zákonitě triumfálními úspěchy. Jako první přišly na řadu tři výpady proti

Morejskému despotátu Palaiologovců (1458–1460). Poté se Mehmedovým cílem stalo zničení

Trapezuntského císařství (1461).181 Tato vojenská kampaň byla pro Osmany nesmírně strázná:

180 BABINGER, Franz, Mahomet II le Conquérant et son temps. 1432–1481, Paříž: Payot, 1954, s. 134.
181 Říše, která se utvořila v Malé Asii roku 1204 jako nástupnický stát Byzance v důsledku obsazení 

Konstantinopole křesťany za čtvrté křížové výpravy, byla dosud řízena řeckým císařským rodem 
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okolí Trapezuntu bylo hornaté a protkané turkomanskými mocenskými siločarami, přičemž

jak konstatuje  autor  sám, tamější  muslimové žili  s křesťanskými císaři  v tradičně dobrých

vztazích,  podpořených  sňatkovou  politikou,  a  ani  v nejmenším  netoužili  po  osmanském

příchodu. Mehmed II. se tak musel potýkat nejen s Řeky, ale také s „Tatary“ z Tímúrovské

říše,  bojovníky  kmenové  federace  Akkojunlu  (ze  svazu  Bílé  ovce),  nebo  turkomanským

vládcem Samsunu182.  Jak nám Konstantin dosvědčuje,  Trapezunt je nakonec dobyt  (patrně

zradou císařova ministra),  poslední  byzantský císař  David (1458–1461) je zajat  a  posléze

popraven.  Náš  zpravodaj  zde  de  facto  přihlížel definitivní  tečce  za  tisíciletými  dějinami

Byzantské říše. 

Mehmed II. svým vojům prakticky nedal vydechnout. V Konstantinově líčení následuje

dobývání  Džandarlijského  bejliku  na  březích  Černého  moře,  boje  s nechvalně  proslulým

knížetem Vladem III.  Țepeșem (Draculou) ve Valašsku, vyrvání Lesbosu z rukou Janovanů

(1462)  a  albánská  ofenzíva  proti  mýtickému  nepříteli  Osmanů  Jiřímu  Kastriotovi

(Skanderbegovi). Teprve závěr roku 1463 přinesl zvrat, s nímž patrně autor, který byl v té

době pověřen velením osmanské pevnosti, už ani nepočítal – jeho hrad Zvečaj v Bosně byl

dobyt  uherskými  sbory  Matyáše  Korvína  a  zasloužilý  janičár  se  mohl  navrátit  zpět  do

křesťanského vnitrozemí a obejmout znovu rodnou víru.

Návrat do křesťanské Evropy byl pro Konstantina Mihailoviće splněním snu, který snad

při  nekonečném trmácení v osmanském kontingentu hýčkal v mysli,  více než u jeho dvou

předchůdců byl však především návratem do neznámé země. Za dlouhé roky jeho zajetí se

Srbsko pomalu utopilo v osmanském moři,  dynastie despoty Brankoviće vymřela183,  rodná

Ostrovice  se  stala  sídlem  osmanského  kádího  a  na  mapách  ji  označovalo  nové  jméno

v turečtině: Sivirdže Hisar. Roku 1463, kdy náš janičár přechází zpět na křesťanskou stranu,

byl  na  Carském poli  v Bosně  popraven  poslední  vládce  Srbska  Štěpán  Tomašević  a  pro

Konstantina  padla  spolu  s ním i  poslední  naděje na  návrat  do vlasti.  Odebírá  se  pryč  od

válečné linie, do českých zemí (v jeho díle jsou narážky na Korvínovy boje s kališníky184) a

Polského království, kde se zřejmě definitivně usadil roku 1468.185

Komnenovců. 
182 Jedná se o tentýž Samsun, o který bojoval pod Bajezidem I. již Johannes Schiltberger, viz výše, s. 31. 
183 Naživu dosud byl jen Brankovićův třetí syn Štěpán (asi 1417–1476), kterého však sultán Murad II. dal 

oslepit.
184 Turecká kronika, s. 107.
185 Turecká kronika s. 17.
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Neznáme  Konstantinovy  osudy  mezi  momentem  jeho  „osvobození“  v Uhrách  a

pravděpodobným sepsáním jeho díla o třicet let později. Lze však očekávat, že to byly osudy

vyhnance bez vlasti, který musel být v prostředí katolických království uherského a polského

podezřelý hned natřikrát. Podezřelý pro svůj srbský původ, neboť v závěrečných desetiletích

své  existence  byl  Srbský  despotát  vazalem,  a  tudíž  i  vojenským  spojencem  Osmanů,

podezřelý,  protože  byl  původem ortodoxního  vyznání  a  nesl  tedy před  svými  západními

sousedy cejch potenciálního schizmatika, a konečně podezřelý proto, že byl zatížený svou

odpadlickou minulostí. V daném kontextu se může zdát až udivující, že vůbec pomyslel na to

podobné memoáry sepsat a o své osmanské zkušenosti promluvit, ačkoli mu, podobně jako

ostatním autorům nakonec posloužily i jako obhajoba vlastního, nejednoznačného osudu.

Je složité dnes posoudit, zda bylo sepsání Turecké kroniky vedeno autorovou upřímnou

touhou po vykoupení a očištění od traumatizující minulosti, nebo zcela pragmatickou snahou

obhájit  se před katolickým okolím (a podtrhnout  své zkušenosti  a užitečnost v případném

budoucím střetnutí).  O dalších osudech Konstantina Mihailoviće nemáme zpráv, netušíme,

zda se dočkal přijetí svého díla, netušíme ani, kde dožil svůj barvitý život. Jagellonští králové,

kterým adresoval  své  těžce  vykoupené  rady,  zůstali  k jeho  slovům liknaví  a  hluší.  O  to

hladověji  je  však přijalo  tehdejší  české  a  polské  čtenářstvo,  podpořené  brzkým rozvojem

knihtisku a neustávající  aktuálností  osmanské hrozby v raném novověku.  Turecká kronika,

čtivé a překvapivé svědectví o křesťanech ve službách nejzarytějšího nepřítele své doby, se

tak stala uznávaným titulem a skrz nánosy věků prošla až do dnešních dnů.
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Sultán Mehmed II. Dobyvatel (1432–1481), 

Knihovna paláce Topkapı, Istanbul, (sign. H. 2153, f. 10a).

64 



5.1 Turecká kronika pro evropské krále

Ačkoli  pozdější  generace  si  zvyknou  Mihailovićův  spis  označovat  jako  Paměti

janičárovy186, autor  sám svůj  spis  nazval  „kronikou“,  a  v základním plánu mu také  vtiskl

členění tomuto žánru vlastní – ústřední páteří díla je tak jakýsi chronologický přehled dění

v osmanské doméně, kde autor vypočítává jednotlivá vítězství a nezadržitelný postup Turků

na západ. Čtenáři přitom poměrně sugestivně předává atmosféru narůstajícího ohrožení, která

se tehdy vznášela nad Balkánským poloostrovem a ve které sám vyrůstal. Tato chronologická

páteř  díla  je  potom v úvodu  a  v závěru  doplněna  o  kapitoly  věnované  dvěma  aspektům

osmanské civilizace, které evropského pozorovatele nejvíce bily do očí – a sice náboženství a

vojenství. 

Jak bylo u pozdně středověké kronikářské  literatury běžné,  i  Turecká kronika svým

smíšeným charakterem spadá kamsi na žánrové pomezí: jde o dílo poučné i zábavné, ale také

dílo, které se obrací k epickému odkazu porobených balkánských národů, přivádí na scénu

tragické,  mýtem  opředené  momenty  (bitva  na  Kosově  poli,  zmizení  Vladislava  III.

Jagellonského  u  Varny)  a  velké  heroické  figury  –  od  albánského  národního  hrdiny

Skanderbega, po temnější postavy Jana Hunyadiho a Matyáše Korvína. Na první pohled je

Turecká  kronika  zvláštní  množstvím přímých  řečí  a  dialogů,  které  nezřídka  proudí  z úst

muslimů. Autor tím dodal dílu na živosti, zároveň však podpořil i svou váhu, coby očitého

svědka,  který  většinu  příhod  načerpal  z  bezprostředního  zážitku,  nebo  alespoň  z  ústního

vyprávění.

Formálně  je  Mihailovićova  Turecká  kronika rozdělena  do  48 kapitol  následovaných

závěrečnou  plamennou  výzvou  ke  křesťanským  panovníkům:  osm  úvodních  kapitol  je

úvahami o islámu a jeho náboženských institucích. Kapitoly 9–15 a 19–37 jsou zasvěcené

výkladu o osmanské dynastii, od jejich legendárních počátků až k sultánovi Bajezidovi II.,

který nastoupil k vládě v sultanátu v květnu roku 1481 a vládl tedy i v době předpokládaného

sepsání díla.

186 Pod stejným názvem, Mémoires d’un janissaire, vyšlo také v nedávném francouzském vydání. 
KONSTANTIN MIHAILOVIĆ, Mémoires d’un janissaire. Chronique turque, ed. Charles Zaremba, 
Toulouse: Anacharsis, 2012. Sama se nicméně přidržuji původního určení díla a nadále o něm hovořím jako 
o Turecké kronice.
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V první  části  tohoto  výkladu se autor  snaží  podat  čtenáři  odpověď na otázky tehdy

velmi aktuální a palčivé:  Kdo Turci vlastně jsou? Jsou logickou součástí Evropy, nebo její

nepochopitelnou úchylkou, cizinci přivandrovalými z hloubi Asie? Odkud se odvíjejí kořeny

jejich  moci? Autor  má  ovšem  o  prvních  150  letech  osmanského  státu  velmi  nesourodé

představy, ve kterých se mísí ústně podané informace s údaji, které snad přebírá z tureckých

kronik. Až do chvíle, kdy nastupují jeho osobní zkušenosti, je tak text spíše nevyrovnaným a

zmateným výčtem. Především v kapitolách o počátcích dynastie  se  objevují  mnohé věcné

chyby a omyly.187 Přesto si však nezaslouží zavržení – jsou totiž zároveň i cenným svědectvím

o tom, jaká mohla být úroveň historických znalostí v janičárském prostředí, jaké legendy si o

prvních Osmanech předávali a jak tyto přispívaly k ideologii bojujících. 

Vstup Osmanů na evropskou půdu, symbolicky vyjádřený dobytím Gallipoli, „klíče k

Dardanelám“ roku 1354,  autor  dává do souvislosti  s občanskou válkou v Byzantské říši  a

iniciativou byzantského vzdorocísaře Jana VI. Kantakuzena. Zhruba od tohoto momentu, kdy

začíná sledovat turecký vojenský rozlet Balkánským poloostrovem, a s tím, jak se Osmani

přibližují k jeho rodnému Srbsku, nabývají potom jeho údaje na přesnosti. Ústřední postavou

celého historického výkladu je osobnost Mehmeda II., krutého a proradného Dobyvatele, ale

také spravedlivého pána a štědrého patrona janičárů, v jehož dvojznačném portrétu lze hledat i

klíč k ideové rozpolcenosti celého díla.188

V  kapitolách  38–48  Mihailović  čtenářům  předkládá  detailní  analýzu  vojenských

institucí  a  úředního  aparátu  sultanátu.  Mezi  řádky  můžeme  vyčíst  patrný  obdiv  autora

k centralizované moci sultánů a důraz na pevnou kostru osmanského státu. Turecká kronika je

však především prvořadým pramenem k vojenským záležitostem Vysoké porty, a na ty také

autor  vědomě  klade  důraz,  neboť  právě  těmito  informacemi  chce  vyburcovat  křesťany

z letargie a přispět ke zhoupnutí mocenských vah v jejich prospěch. Čtenář konce 15. století si

tak může s údivem přečíst například, jak probíhají osmanské odvody, jaká je výše žoldu jeho

protivníků, do jakých skupin je rozdělena armáda a jak si mezi sebou bojovníci říkají, co si

povídají o svých nepřátelích a jaké jsou jim za udatné bojové skutky slibovány odměny, jak

prožívají  noci  před bitvou,  nebo s jakými  zbraněmi  a  útočnými plány se Turci  vrhají  do

křesťanského zázemí.

187 Jen namátkou: druhého osmanského vládce Orhana nesprávně označuje jako „Mustafu“; jeho nástupce 
Murada I. zas omylem vydává za Orhanova bratra Alá ad-dína, ačkoli tento vůbec nikdy nevládl; první 
významné osmanské úspěchy – dobytí byzantské Bursy roku 1326 a sousední Nikáje roku 1331 Orhanem, 
zas omylem připisuje jeho synovi Muradovi I. a vnukovi Sultanovi, atd.

188 Více o tomto problému v podkapitole 6.3 Portréty osmanských vládců, s. 85–86.
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Závěr  díla,  psaný v čase,  kdy se Turci  snažili  o vylodění  v samotné Itálii,  je potom

naléhavou výzvou k jagellonským králům Vladislavovi II. a Janu I. Olbrachtovi. „Vladislav,

král uherský, a Olbracht, král polský, jsou dva bratři, kteří jsou stejného srdce a pocházejí

z jedné  krve.  Vezmeme-li  v  úvahu  moc,  která  jim  náleží,  bylo  by  Božím  trestem  a  věcí

podivnou a neslýchanou, kdyby se nepokusili napadnout tureckého sultána a pomstít prolitou

křesťanskou  krev,  promarněné  životy,  a  především  své  předchůdce.“189 V předmluvě  k

francouzské  edici  díla  vykresluje  Frantz  Olivié  sugestivní  výjev,  v němž Konstantin  roku

1494 s prokvetlým vousem předstupuje před oba krále při rokování křesťanských panovníků

na Spišském hradě a předává jim souběžně českou a polskou verzi své kroniky.190 Přestože jde

patrně  o  ničím  nepodloženou  fabulaci,  o  tom,  kterým  uším  bylo  Mihailovićovo  dílo

adresováno, pravděpodobně nemůže být pochyb.

189 Turecká kronika s. 161–162.
190 Turecká kronika, s. 29–30.
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5.2 Srbská otázka v Mihailovićově díle

Popsali  jsme o  Konstantinu  Mihailovicóvi  již  několik  stran,  a  přece  jsme se  dosud

nedotkli patrně ústředního aspektu jeho osobnosti. Autor prožil léta jako elitní voják, ve svém

díle  vystupuje  jako  přesvědčený  křesťan,  a  přece  se  zdá,  že  na  prvním místě  sám sebe

nevnímá jako ani jedno z toho. Jak nám totiž o sobě vypoví hned v incipitu svého díla, a jak

se můžeme opakovaně přesvědčit v celém jeho průběhu, cítil se být v první řadě: Srbem.

 Zatímco identita Johannese Schiltbergera, tolik otevřeného celému světu, by se snad

dala  označit  jako prostě  evropská  a  Jiří  Uherský našel  po  všech  extrémech  svého života

nakonec  útočiště  v teologické  rovině  a  v identitě  křesťanské,  Konstantin  Mihailović  je

především přesvědčeným vlastencem, který se otevřeně hlásí ke své domovině a upřímně želí

jejího trpkého osudu. Mihailovićův vztah k rodnému Srbsku a fakt, že narozdíl od ostatních

zajatců  o  domovinu  v letech  odloučení  zcela  přišel,  výrazně  prostupují  celým  dílem  a

dodávají  mu  boční,  na  první  pohled  ne  tak  patrnou  linii...  V srdci  své  Turecké  kroniky,

v kapitolách 15–29 totiž autor začlenuje „historii Srbska“, jakýsi epitaf zaniklé vlasti. Vlasti,

na kterou se,  nutno podotknout,  v katolických královstvích polském a uherském pohlíželo

s nemalým podezřením. Tato obsáhlá „patriografická“ pasáž si  zaslouží  zvláštní pozornost

historikovu, neboť hraje významnou úlohu v ideologii celého díla. 

Autor,  který běh událostí  popisuje zpětně,  z nulového bodu, kdy již Srbsko zmizelo

v útrobách Osmanské říše, celou pasáž utváří jako angažovanou kompozici, kterou podpírají

dvě výrazná tvrzení. To první, patrné již z příznačného názvu 15. kapitoly O Božím trestu za

naše hříchy, [aneb] o tom, co se přihodilo Srbům, zní zhruba takto: Pád Srbského království

byl  nevyhnutelný  a  nezávislý  na objektivní  síle  země,  protože  byl  tragicky předurčen již

v samých počátcích státu. Autor čtenáři předkládá pochmurné vyprávění o počátcích srbské

královské dynastie Nemanjićů, které svou expresivitou připomíná vyprávění potulných pěvců,

jemuž  snad  mohl  sám  naslouchat  v  dětství.  Temné  události  –  oslepení  vlastního  syna,

otcovražda,  kterou  se  poskvrnil  mocný  nemanjićský  car  Štěpán  Dušan,  i  šílenství  krále

Štěpána  Uroše  V.  jako by předznamenávaly tragický  osud celé  Mihailovicóvy domoviny,

země zatížené Božím trestem, a  postupně budovaný narativní  oblouk téměř nutně vrcholí

v srbskou porážku v bitvě na Kosově poli (1389).
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Druhou maximou Konstantinova vyprávění je pak tato: Srbsko v době despotátu bylo

přesto  věrné,  a  neochvějně  křesťanské.  Jeho definitivní  zánik  nakonec  zapřičinila  zlovůle

sousedních (čti:  uherských) magnátů.  Není  pochyb,  že tato ujištění  měla směřovat  k uším

obou jagellonských  králů  a  za  Vladislavových  předchůdců  by autorovi  v žádném případě

nemohla „projít“. Na podporu své verze se totiž při líčení osudů srbských despotů dopouští

pozoruhodných nepřesností, kterými čtenáře umně manipuluje k svému cíli. 

Vezměme si  pár  příkladů:  Při  líčení krvavé bitvy na Kosově poli  (15.  června 1389)

Konstantin obrací pozornost ke statečnému vzdoru a okolnostem smrti  krále-světce Lazara

Hrebeljanoviće a zmiňuje i  hrdinskou (možná smyšlenou) příhodu o atentátu Srba Miloše

Obiliće na osmanského sultána191,  zcela  však opomíjí  nelichotivou roli  zrádného šlechtice

Vuka Brankoviće, který svým útěkem z bitevního pole předznamenal rozpad srbských vojsk.

Autor zde přitom od Brankovićova hanebného činu stahuje pozornost zcela záměrně. Právě

Vukův syn se totiž posléze za Konstantinova života stal pánem Srbska a pobýval na hradě nad

jeho rodnou Ostrovicí.

Podobné „lakuny“ pozorujeme i při líčení vlády Štěpána Lazareviće (1389–1427), který

po mučednické smrti krále Lazara řízení země převzal. V období po Kosově poli byl Srbský

despotát zdecimovaným státem, kterému již nezbylo, než opřít se o Osmany: Lazarević se stal

vazalem  a  švagrem  samotného  sultána  Bajezida.  Konstantin  ovšem  jeho  vladařské  činy

abstrahuje na založení  Bělehradu (budoucího symbolu protiosmanského vzdoru) a posléze

odvádí výklad k bitvě u Ankary (1402) a k Bajezidovým nesnázím s Tamerlánem. Srbského

panovníka přitom charakterizuje tvrzením, že „despota je totéž co nezávislý pán nebo vládce“

a zdůrazňuje Lazarevićovo pevné pouto k Zikmundovi Lucemburskému, se kterým prý žil

v dobré  shodě.  O  skutečnosti,  že  tentýž  Štěpán  Lazarević  mimo  jiné  roku  1396  přispěl

k decimaci  západního rytířstva  u Nikopole,  kde  stál  po boku Osmanů,  není  v kronice ani

slova. 

Je-li tedy ve svých „osmanských“ kapitolách Konstantin poměrně spolehlivý a přesný,

mezi  skutky  posledních  srbských  vládců  manévruje  s nemalou  předpojatostí  a  celý  svůj

191 O bitvě na Kosově poli a obtížné interpretaci skutečných událostí nejnověji článek Gillese Veinsteina „1389, 
bataille de Kosovo Polje. Le martyr des deux champions“, In BOUCHERON, Patrick (dir.), Histoire du 
monde au XVe siècle, Paříž : Fayard, 2009, s. 279–284. Dále viz PELIKÁN, Jan, HAVLÍKOVÁ, Lubomíra, 
CHROBÁK, Tomáš, RYCHLÍK, Jan, TEJCHMAN, Miroslav, VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej, Dějiny Srbska, 
Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2004, s. 96–100.
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výklad postupně směřuje k vrcholnému cíli: vládě despoty Jiřího Brankoviće (1427–1456),

synovce Štěpána Lazareviće (zrádce od Nikopole) a syna Vuka Brankoviće (zrádce od Kosova

Pole).  Tomuto  vládci,  kterému  Mihailović  v mládí  sloužil,  svými  opominutími  a  tichem

zajistil nástupnictví bez poskvrny, a tedy i legitimitu.

Druhá část Mihailovićova výkladu o Srbsku (kapitoly 20–29) pokrývá rozhodující roky

1440–1456,  kdy  byl  Brankovićův  despotát  již  ve  velmi ošemetné  situaci,  sevřený  mezi

kladivem  Osmanské  říše  a  kovadlinou  Uherského  království  a  odsouzený  k neustálému

balancování  mezi  oběma  veličinami.  Brankovićova  dvojaká  politika  (a  to  i  ta  sňatková,

despotova  dcera  Mara  byla  zasnoubena  přímo  sultánovi  Muradovi  II.)  tehdy  popouzela

zejména  v Uhrách,  kde  nalezl  despota  zarytého  odpůrce  v sedmihradském  vévodovi a

regentovi  království192 Janovi  Hunyadim.  Ten  jej  dokonce  roku  1448,  po  druhé  bitvě  na

Kosově poli a poté, co srbský despota již podruhé odmítl pomoc křesťanským vojskům, na

uherském zemském sněmu otevřeně prohlásil za zrádce! Je třeba přiznat, že i touto ošemetnou

látkou se Konstantin pohybuje s autorskou bravurou. Poslechněme si například Brankovićův

proslov, kterým odmítá výzvu uherského krále k účasti v neuvážené bitvě u Varny: „Milosti,

spoléhal jsem, že se přidržíte původního rozhodnutí, kdy jste se zavázal, že proti pohanům

nepodniknete nic bez mé rady. Netuším, kdo vás svedl k tomu, abyste porušil vlastní slovo a

zbrojil se ke zbytečné válce. Vězte však, že já nemohu být připraven ani v nejmenším, neboť

jak sám víte, převzal jsem zuboženou zemi. Musím přestavět některá města a opatřit lidem

chleba. Proto vás zapřísahám, abyste se zřekl této války až do doby, kdy vyprší podepsaný

mír. Neboť v té chvíli budu k vaší poctě mít připravených 50.000 mužů. A věru toužím nasadit

za vás své staré hrdlo a pomoci vám i dalšími prostředky, včetně mé pokladnice, nemohu to

však učinit dnes. Radím Vaší Milosti, aby od této války ustoupila. A až nadejde ten pravý čas,

chci se jí postavit v čelo, jako jsem činil již dříve, a s pomocí Boží docílit toho, abyste nad

pohany  zvítězil.“193 Kdo  zná  výsledek,  který  připravily  dějiny,  musí  uznat,  že  navzdory

ošemetnému postavení  svého  státu  ve  vztahu  k Turkům vychází  Jiří  Branković  v  podání

autora z celé situace jako muž prozíravého úsudku.194

192 Hunyadi byl v letech 1446–1453 regentem Uher za tehdy neplnoletého krále Ladislava Pohrobka.
193 Turecká kronika s. 87–88.
194 K bitvě u Varny viz HOUSLEY, Norman, The Later Crusades, 1274–1580. From Lyons to Alcazar, Oxford, 

1992, s. 88–89.
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Konstantin dovede čest svého pána obhájit i v tak delikátní situaci, jakou byl rok 1444,

kdy Branković  v bezvýchodném postavení  uzavírá  se  sultánem Mehmedem II.  vazalskou

smlouvu,  kterou  se  zavazuje  k míru,  ročnímu  tributu  15.000  zlatých  a  vojenské  pomoci.

Despotovu  nechuť  postavit  se  Osmanům zde  autor  vysvětluje  paradoxně:  jeho  loajalitou

uherskému králi! „Nemohu jinak, musím vyčkat až budou mít Uhry zase krále, neboť k Janovi

[Hunyadimu] nemám důvěru“195 Konstantin přitom jasně dává najevo, že takovými králi Uher

mohli  pro  Jiřího  Brankoviće  být  pouze  potomci  Habsburků  (Ladislav  Pohrobek),  nebo

Jagellonců  (Vladislav  III.),  kterým  dodržoval  dynastickou  věrnost,  ne  však  Hunyadiové,

jejichž  pyšným  příkazům  se  despota  vzpíral.  Vezmeme-li  v  úvahu,  že  v době

pravděpodobného sepsání díla seděl na uherském trůnu Vladislav Jagellonský, který byl po

matce potomek Habsburků a na rod Hunyadiů rozhodně neměl příjemné vzpomínky, zdá se

být celá Konstantinova strategie více než průhledná. 

Vinu  na  rozepřích  mezi  křesťanstvem,  fatálních  pro  Srbsko  a  tolik  škodlivých  pro

Uherské království, tak  Turecká kronika nakonec přesouvá na bedra Jana Hunyadiho a jeho

rodu. „Pro hanebnost regenta (Jana Hunyadiho) Srbové ve Smederevu nakonec raději viděli

Turky nežli Uhry. Kdyby jen bývala nescházela dobrá vůle, Smederevo by nikdy nepadlo do

pohanských rukou!“196 Hunyadi to byl,  kdo mladého krále Vladislava III.  dychtivého boje

v bitvě  u Varny neuváženě vehnal  do náruče  janičárů  a  de facto  tak zmařil  jeho život.197

Hunyadi  jako by naopak vůbec  nebyl  u  hrdinné obrany Bělehradu,  kterou ve skutečnosti

vedl.198 Hunyadiho  synovi  Matyáši  Korvínovi  zas  Konstantin  dodává  rysů  uzurpátora.

Kuriózní na tomto plamenném proslovu je fakt, že právě Matyáš Korvín nakonec autora svým

nájezdem na osmanskou pevnost po osmi letech vysvobodil z muslimské služby. Loajalita ke

zmizelé zemi,  ve které prožil  první dvacetiletí  svého života,  však zůstala pro Konstantina

Mihailoviće konečnou prioritou, na kterou nedosáhla ani jeho autorská objektivita.

195 Turecká kronika s. 95.
196 Turecká kronika, s. 106–107. Jan Hunyadi byl zároveň nepřátelskou figurou husitů, což by mohlo svědčit 

pro sepsání textu Kroniky v tomto prostředí. Viz KONSTANTIN MIHAILOVIĆ, Memoirs of a Janissary, ed.
Benjamin Stolz, Michigan: Ann Arbor, 1975, s. 214.

197 Turecká kronika s. 89–90.
198 Turecká kronika s. 108–109. Jan Hunyadi byl králem Vladislavem III. jmenován kapitánem města.

71 



5.3 Kde ve skutečnosti vznikla Turecká kronika?

Podle ničím nedoložené tradice Konstantin sepsal své paměti v letech 1499 a 1501, tedy

ve věku zhruba šedesáti let. Jedinou indicií, vážící se k době vzniku díla, je datum „1400“

vepsané  na  konci  jednoho z polských rukopisů,  to  je  však  evidentně  mylné  a  mělo  snad

odpovídat  buďto roku 1499 nebo 1500. S jistotou lze říci,  že  Mihailovićova kronika byla

sepsána mezi lety 1484 (rok dobytí moldavského Belgorodu Bajezidem II.) a 1501, datem

smrti  polského  krále  Jana  I.  Olbrachta  (1492–1501),  tedy  v době,  kdy  „turecký  strach“

prosakoval  celou  jagellonskou  doménou.  Prudký  tematický  zlom  mezi  předposlední  a

poslední kapitolou nicméně nevylučují ani možnost, že ta poslední byla připojena dodatečně.

Velkou  a  dosud  otevřenou  otázkou  zůstává  jazyk,  v němž  byla  Turecká  kronika

Konstantinem sepsána.  Na tomto místě  je  nutné  učinit  několik  poznámek k  rukopisnému

dochování díla. Jako text, který vznikal již na úsvitu nové renesanční epochy, Konstantinova

kronika vděčí za své rozšíření především knihtisku – první známý exemplář vyšel v češtině v

Litomyšli  a  pochází  z  roku  1565.  Text  ovšem  již  od  počátku  16.  století  hojně  obíhal

v rukopisech – do nejstarší skupiny, která je relevantní pro stanovení původní podoby díla,

přitom náleží jeden rukopis český a dva polské.199 Posléze přibyly další rozšířené verze textu

ze 16. a 17. století, čímž celkový počet dochovaných exemplářů  Turecké kroniky stoupl na

osmnáct.200 

Rozhodnutí mezi českým nebo polským autografem Konstantinova díla však zůstává

nesnadné. Po dlouhou dobu panoval názor,  že  Kronika byla napsána v polštině a všechny

zbylé verze jsou jejími pouhými překlady.201 Pro polský autograf by mluvilo pravděpodobné

adresování  díla  jagellonským králům,  pro  češtinu  však  zase  lingvistická  analýza.  Novější

studie202 připisují pak češtině prvenství, vzhledem k četným bohemismům, které polský text

obsahuje.  Český text  se vyznačuje umnějším provedením nežli  polský, nelze však přitom

199 Nejstaršímu českému textu se ve své anglické edici věnoval Benjamin Stolz. KONSTANTIN 
MIHAILOVIĆ, Memoirs of a Janissary, ed. Benjamin Stolz, Michigan: Ann Arbor, 1975, který zároveň na 
s. XXV–XXVI podává přehledný soupis staršího bádání. Polská edice Jana Łośe pak vychází ze dvou 
nejstarších polských rukopisů a používá ostatní k doplnění lakun a objasnění nejasných pasáží. Francouzská 
edice Charlese Zaremby je pak překladem edice Łośovy, okleštěným o ortografické varianty.

200 Viz ŁOŚ, Jan (ed.), Pamiętniki janczara czyli Kronika turecka Konstantego z Ostrowicy, Krakov: Akademia 
Umiejętności, 1912, s. XI–XXXII; a KONSTANTIN MIHAILOVIĆ, Memoirs of a Janissary, ed. Benjamin 
Stolz, Michigan: Ann Arbor, 1975, s. XXIII–XXIV.

201 Tento názor zastával především autor první moderní edice textu Jan Łoś.
202 JOVANOVIĆ, Gordana, Studia nad językiem „Pamiętników janczara“, Krakov: Uniwersytet Jagielloński, 

1972. Podobně také KONSTANTIN MIHAILOVIĆ, Memoirs of a Janissary, ed. Benjamin Stolz, Michigan: 
Ann Arbor, 1975, s. XXVI–XXVII.
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rozsoudit, zda je tedy kvalitnějším originálem, nebo jen vylepšeným opisem. Při tom všem

musíme brát v úvahu také povahu středověké rukopisné kultury, kdy každý kopista mohl přijít

se  svou  „troškou  do  mlýna“,  nebo  alespoň  přistoupit  k lingvistickým  a  stylistickým

obměnám.203

Mnoho  světla  do  problému  nevrhá  ani  datace  rukopisů.  Ze  tří  relevantních  je

prokazatelně nejstarší ten český, který je datován na samý počátek 16. století, zároveň je však

patrné, že všechny dochované manuskripty jsou již opisy a povahu originálu nelze spolehlivě

zrekonstruovat. Nevysvětlená zůstává v tomto ohledu poněkud záhadná poslední věta, která se

objevuje  v  takzvaném Zamojském rukopisu  polského  textu:  „Ta kronika  pisana  naprzod

literą  Ruską“,  tedy:  „Tato  kronika  byla  nejprve  napsána  ruským  písmem“,  což  v tomto

kontextu musíme chápat jako cyrilici,  písmo používané v ortodoxním světě, a tedy rovněž

v Konstantinově rodném Srbsku. Tato zmínka nechává tedy prostor domněnkám o existenci

srbského autografu, dnes ztraceného, který byl posléze přeložen do češtiny i polštiny.204 Není

tedy vyloučené,  že  Konstantin  napsal  svou kroniku,  přinejmenším zčásti  v srbštině  (nebo

přesněji církevní slovanštinou se srbskými prvky) během svého českého pobytu. Jeho text

mohl  potom  být  nejprve  přeložený  do  češtiny  a  posléze  do  polštiny,  rodného  jazyka

jagellonských králů. Je s podivem, že Konstantinovo dílo nezanechalo žádné stopy v Uhrách,

tedy na území,  které  ještě dlouho bude ležet v první  linii  osmanské války.  A je ironií,  že

Konstantinovo rodné Srbsko muselo na vydání spisu čekat až do 19. století,  kdy byl text

zapáleného vlastence zpětně přeložen z češtiny (1865).

Absence autografu nicméně vede i k pochybám, zda vůbec někdy nějaký existoval. Nic

nás  totiž  neopravňuje  k domněnce,  že  Konstantin  tuto  kroniku  sepsal,  ani  že  psát  vůbec

dovedl. Snad ji pouze vyprávěl, v jazyce, který byl pravděpodobně slovanským „křížencem“

mezi  češtinou,  polštinou a  rodnou srbštinou.  Také jeho znalost turečtiny,  která  se v tomto

období zapisovala arabským písmem, byla pravděpodobně pouze ústní. Jak dokládá Charles

Zaremba ve své předmluvě k francouzské edici205, na zkomolení tureckých výrazů uvedených

v  rukopisech je patrné, že snad již v momentě psaní prošly fonetickým filtrem negramotného

203 DANTI, Angiolo, „O nową interpretację “Kroniki tureckiej” – po latach“, In MICHAŁOWSKA, T., 
ŚLĄSKI, J. (eds.), Studia porównawcze o literaturze staropolskiej, Wrocław: Ossolineum, 1980, s. 135–156.
Autor zachází tak daleko, že v textu Turecké kroniky spatřuje argumentaci Jednoty bratrské promíšenou 
s Konstanstinovým vyprávěním.

204 Takový rukopis psaný cyrilicí se údajně měl před rokem 1831 nacházet v Dereczyńské knihovně, kde 
fragmenty z něj opsal středoškolský učitel Jan Zakrzewski. Vzhledem k pozdějšímu zničení knihovny a 
jejích fondů však tuto informaci dnes nelze spolehlivě ověřit. Viz ŁOŚ, Jan (ed.), Pamiętniki janczara czyli 
Kronika turecka Konstantego z Ostrowicy, Krakov: Akademia Umiejętności, 1912, s. XXX–XXXI.

205 Turecká kronika s. 20–21.
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slovanského autora a neznámá slova byla v opisech dál deformována. Ortografie obecných i

vlastních jmen se neustále mění, nejen opis od opisu, ale také v rámci jednoho rukopisu.

 Podobně jako u Johannese Schiltbergera tedy na závěr nemůžeme vyloučit eventualitu,

že Turecká kronika Konstantina Mihailoviće byla daleko spíše než psaným pojednáním živým

vyprávěním, zpovědí tlumočenou k nám od známého autora zcela neznámou rukou.
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Sultán Sulejman I. na lovu se svým synem Selimem,

miniatura z dějepisného pojednání Süleymannâme
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6. Obrazy osmanského světa

6.1 Představy o původu Turků 

„Jsou jako moře, které se nerozrůstá, ani nezmenšuje, ale nikdy není klidné, vzdouvá se

buď vichřicí,  nebo vlnami.  Podobně i  pohané nikdy nespočinou v míru a jsou neustále  v

pohybu. Když se moře v jednom kraji utiší, ve druhém se vrhá proti břehům. (...) Turci jsou

stejní: mír neznají, jen války bez oddychu, rok za rokem, z jedné země do druhé.“206

Odkud přišli?  Kam směřují?  Jsou zplozenci  z Pekla,  potomky statečných válečníků,

nebo Božím trestem za hříchy Západu? Nebo snad vším z toho? Otázky po původu Turků a

okolnostech jejich vstupu na evropskou scénu se v době, kdy na této scéně pomalu přebírali

vůdčí roli, stávaly velmi aktuální. Přímo ukázkovým dílem, které se pokoušelo objasnit pozici

Osmanů na mapě soudobého světa, bylo například Pojednání o původu Turků (1509 / 1538)

od  italizovaného  Řeka  Theodora  Spandounese  (Teodora  Spandugina).  Tento  dějepisec  z

urozené  rodiny  spjaté  s  trapezuntským  císařským  rodem  i  srbskými  despoty,  byl  synem

emigrantů z Konstantinopole, kteří se usadili v Benátkách. Sloužil hned několika papežům

(Lvu X., Klimentovi VII., Pavlovi III.) a jevil čilý zájem o projekt protiosmanské kruciáty.

Sepsání svého díla Spandounes symbolicky zahájil přímo v Istanbulu a neváhal se při tom

opřít  o svědectví tamějších mocných osmanských hodnostářů.  Jeho spis,  který reflektuje i

většinu  témat  našich  zajatců,  poskytuje  zajímavý  obraz  o  tom,  jak  rychle  se  na  přelomu

středověku  a  raného  novověku  posouval  západní  přístup  k  Turkům  i  znalosti  o  nich.207

Pojďme se však nyní podívat, jakým způsobem přispěli k probíhající diskusi ve svém díle naši

zajatci.

Konstantin Mihailović, který výkladu o osmanské dynastii zasvětil plných 26 kapitol

své Turecké kroniky, před čtenáři postupně rozkládá celé pásmo osmanských dějin, od jejich

legendárních počátků až k poslednímu panovníkovi,  jehož patrně zažil,  Bajezidovi  II.  Od

206 Turecká kronika, s. 159.
207 Viz THEODORE SPANDOUNES, Petit tracté de l’origine des Turcs, ed. Charles Schefer, Paříž: Ernest 

Leroux, 1896.
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momentu,  kdy se Turci přehoupli  přes Dardanely do Evropy, pak jeho informace výrazně

nabývají na spolehlivosti a věcnosti.

Svůj výklad o osmanské dynastii Konstantin začíná od jejího prvního vládce Osmana.

Náš janičár evokuje prostý, ale spravedlivý pastevecký život, který Osmanův rod vedl v kraji

Akyazi, zdůrazňuje však také jeho nízký venkovský původ, který podtrhuje historkou o tom,

jak  tureckého  náčelníka  dáma  z hradu  Karayazi,  ke  které  spěchal  na  návštěvu,  polila

pomyjemi, neboť se okolo jejích zdí potuloval v hrubém pasteveckém kožichu.208 V líčení o

následné Osmanově pomstě a dobytí města Osmancik můžeme spatřovat zaobalené svědectví

o prvních osmanských výbojích v byzantské Bithýnii. Ačkoli zakladatel osmanské dynastie

byl  ve  skutečnosti,  stejně  jako  jeho  otec  Ertuğrula,  spíše  vojevůdcem  nežli  pastevcem,

Mihailovićovi tento vojenský rozměr Osmanovy osobnosti překvapivě uniká. 209

V Traktátu o mravech  Jiřího Uherského již první osmanský náčelník vystupuje coby

válečník. Tentokrát má charakter jednoho ze sedmi vojevůdců, kteří dobývali Anatolii pro

egyptského sultána Bajbarse.210 Jak se domnívá Joël Schnapp, svůj odraz zde snad nacházejí

události z dubna 1277, kdy Bajbars v Anatolii porazil sdruženou armádu seldžuckých Turků a

Mongolů  a  načrtl  tak  počátek  období  mamlúcké  dominance  ve  východním  Středomoří.

Umístění  Osmana  do  Bajbarsovy  družiny  v tomto  případě  souviselo  s autorovým

přesvědčením, že Osmané byli jakýmisi plynulými nástupci Saracénů.211 Ostatně je to právě

Bajbars,  kdo  poté,  co  se  přesvědčil  o  rozlehlosti  a  příznivém  klimatu  dobytých  území,

Osmanovi jeho díl půdy vedle šesti ostatních vojevůdců udělil do dědičné držby. Stojí také za

zmínku, že nejen na tomto místě traktátu Jiřího Uherského Osmané vystupují jako přirozená

součást Božího plánu – „velký sultán z jihu“ (čti: Bajbars) podle našeho autora saracénskou

„sektu“ zastavil „s pomocí Boží“.212 

Nejskoupější je k nám v ohledu původu Turků Johannes Schiltberger. Turci a Tataři jsou

v jeho Reisebuchu na jednu stranu dědici svých hrubých předků z asijských stepí, na stranu

208 Turecká kronika, s. 61–63. Jak se domnívá Charles Zaremba, mohlo se jednat o Karacahisar (Inönü), které 
Osman dobyl roku 1289. Viz Turecká kronika s. 61, poznámka 32. Dámu z tohoto hradu přitom ztotožňuje se
sestrou byzantského císaře Andronika II. (1282–1328). Viz Turecká kronika s. 62, poznámka 33.

209 Jako bojovníka Osmana naopak od počátku líčí zmíněný Theodore Spandounes. Viz THEODORE 
SPANDOUNES, Petit tracté de l’origine des Turcs, ed. Charles Schefer, Paříž: Ernest Leroux, 1896, s. 6–8.

210 Tractatus de moribus, s. 36. Bajbarsovi vojevůdci, které Jiří Uherský vyjmenovává jako Othmanbeg, 
Ermenbeg, Germenbeg, Czarchanbeg, Andinbeg, Menthessebeg a Karamanbeg, byli ve skutečnosti 
turkomanští bejové, kteří si rozdělili Anatolii po zániku Rúmského sultanátu ve 14. století. Jejich přehled 
podává GARCIN, Jean–Claude, États, sociétés et cultures du monde musulman médiéval I, Paříž: Nouvelle 
Clio, PUF, 1995, tabulka CLXI–CLXII; a s. 371–395.

211 „Od tohoto momentu (…) se už více nezvali Saracény, ale Theorici (Turci).“ Viz Tractatus de moribus, s. 
43. K tomuto stanovisku Jiřího Uherského se znovu vrátím níže.

212 Tractatus de moribus, s. 36.
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druhou jsou prodchnuti vytříbenou kulturou Tímúrovské a Osmanské říše. Schiltbergerův spis

však obsahuje jen málo odboček do minulosti,  je dílem plným událostí a sevřeným kolem

pisatelovy bezprostřední současnosti, jako by ve své pragmatické vojácké povaze autor o nic

jiného ani neměl zájem. Pokud nám tedy  Reisebuch předkládá kus dějin, jedná se vždy o

odkazy z biblických dob, nebo antického světa.

Zajímavé  je  vysvětlení,  které  Jiří  Uherský  podává  k etymologii  slova  „Turci“.  Tato

otázka, která byla v jeho době nesmírně živá, pálila prý sultána Mehmeda II. natolik, že si po

dobytí  Konstantinopole  z popudu  svých  řeckých  a  italských  dvořanů  začal  nárokovat

spřízněnost s obyvateli  starověké Tróje a slovo „Turci“ odvodil  od termínu  Teucri.213 Tyto

nároky pochopitelně silně pobuřovaly soudobé západní vládnoucí rody, které samy často svůj

původ odvozovaly ze stejného zdroje.214 Sám Jiří Uherský ovšem na tomto místě přichází

s neobvyklou  interpretací,  kdy jméno Turků spojuje  se  slovem  theorici,  z řeckého  kořene

θεωρία (rozjímání).215

Jak jsme již zmínili před chvílí, tento autor patrně nejhlouběji vnímal návaznost, která

na  mocenské  mapě  Blízkého  Východu  spojovala  Turky  se  Saracény.  Právě  poukazy  na

skutečnost, že ochránili křesťany před útoky Saracénů a „církvi tak převelice posloužili“, se

podle Jiřího Uherského Osmané falešně ospravedlňují, což on sám shledává jako namyšlenost

a buřičství. 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 z něj byli vykázaní.216 „Tato Šelma vyvstala ze země proto, že se zrodila z pevnosti a

odolnosti křesťanské víry.“ – „Hleďte, jak se církev Antikristova ve všem podobá té Kristově,

jen v podobě zvrácené.“ Církev se Turky podle našeho autora nejprve snažila  navrátit  na

pravou cestu skrze veřejná pokárání. Když bylo patrné, že setrvávají na scestí, a církev proti

nim vyslala své světské rameno, vzdorovali jí a nakonec se jí otevřeně postavili. Poté Turci

zaútočili  na  území  křesťanů,  zpustošili  je  jako tyrani  a  zmocnili  se  celého  Východu.  Až

213 Antické označení pro Trójany. Maloasijský král Teukros byl podle řecké mytologie prvním legendárním 
panovníkem v trójském regionu a praotcem trójského královského rodu.

214 Tractatus de moribus, s. 42, poznámka 19. Ke snaze evropských panovnických dynastií svázat svůj původ s 
Trójou viz Colette BEAUNE, „L'utilisation politique du mythe des origines troyennes en France à la fin du 
Moyen Âge“, in: Lectures médiévales de Virgile, Actes du colloque de Rome (25-28 octobre 1982), Rome: 
Ecole française de Rome, 1985, s. 331–355; nebo Jacques POUCET, „Le mythe de l'origine troyenne au 
Moyen âge et à la Renaissance : un exemple d'idéologie politique“, Folia Electronica Classica 5, Louvain-
la-Neuve, 2003.

215 Tractatus de moribus, s. 42–43.
216 V pohledu na Turky coby pouhou „sektu“ křesťanství Jiří Uherský nebyl ve své době ojedinělý. Viz 

GUILLEBERT DE LANNOY, Cesty a poselstva, ed. Jaroslav Svátek, Praha: Scriptorium, 2009, s. 28–29.
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v tento moment se pro Jiřího  „vydělili  z jednoty Církve“ a  „v plné vůli  poddali  nepříteli

lidského pokolení“, čti: Ďáblovi.217

217 Tractatus de moribus, s. 43–44.
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6.2 Charakter Turků

„Turci nenesou křesťanské jméno, ale mají jejich chování.“

Alexios Makrembolites

Věnovali  jsme se otázce,  kam kladli  autoři,  kteří  prošli  letitým soužitím s Osmany,

kořeny  jejich  etnika  a  nakolik  podle  jejich  názoru  tito  náleželi  na  mapu  tehdejšího

civilizovaného světa. Nyní se podívejme, jaký charakterový obraz Turků bývalí zajatci předali

svým čtenářům.  Na  první  pohled  můžeme konstatovat,  že  v základním ladění  svého  díla

všichni tři autoři více méně korespondují s očekáváním svého publika a poskytují mu portrét

spíše negativní. Osmané jsou vnímáni jako reálné ohrožení, a jako takovým je jim připisována

útočnost, krutost, proradnost i zatvrzelost. Ze spisů tak vystupují pojmy jako  apokalyptická

krvavá šelma a  ukrutný drak nebo slova faleš,  krutost a  prohnanost. Například Jiří Uherský

byl ve svém hodnocení tak nelítostný, že tureckou ničemnost  „nequitia Turcorum“  zahrnul

dokonce do samotného názvu svého spisu. Platí zde ovšem ono „na první pohled“. Jak si totiž

ukážeme vzápětí, ani jeden z autorů se ve skutečnosti a v souladu s vlastní životní zkušeností

nevyhnul také jisté míře uznání svého protivníka, ačkoli ochota nebo obezřetnost, se kterou

toto uznání přicházelo, bývala různá.

Johannes Schiltberger,  který mezi muslimy strávil delší  část svého života a nesčetné

změny pánů, loajalit i prostředí patrně notně obrousily nekompromisnost jeho názorů, je z

hlediska zhodnocení Osmanů poměrně opatrný a prakticky nám nepodává vlastní stanoviska.

Soudy, které lze z jeho díla vyvodit, tedy pramení spíše z činů jednotlivých aktérů, jak jsou

vylíčeny, než z jejich povahových charakteristik. Ačkoli  při  čtení o muslimských taženích

často narážíme na výjevy nelítostné a exemplární krutosti, nikdy není tato samotným autorem

jako krutost  pojmenována. Stojíme tak před otázkou, zda našeho Bavora k absenci soudů

vedla  vyhýbavost  a  obezřetnost  vůči  jeho  čtenářům,  nebo  šlo  prostě  o  skutečné  vnímání

člověka, který se naučil mít od svého okolí odstup. U Konstantina Mihailoviće se relativně

vyrovnaně mísí turecké klady se zápory, zatímco Jiří Uherský zvolil ve svém traktátu odlišnou

taktiku – v líčení turecké střídmosti a čistých mravů sice nešetří obdivem místy až vášnivým,

vždy jej však uzavírá lakonickým konstatováním, že dané úrovně Turci mohli dosáhnout jen

díky svému spojení s Ďáblem. 
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Mezi negativními vlastnostmi, které naši tři autoři svorně Osmanům připisují, stojí na

prvním místě  jejich  zatvrzelý náboženský fanatismus,  se  kterým se vrhají  do své „svaté“

války.  Trvalá  expanze  muslimských  válečníků,  jejímž  vnitřním  motorem  byla  ideologie

fanatického náboženského boje –  ghāzī,  představovala pro Evropu zcela  nový fenomén a

trvalo jistou dobu, než se mu Evropané přizpůsobili a přestali chápat konflikty na vojenské

hranici  jako dočasné a  pevně ohraničené.  Již  středověcí  autoři  si  přitom byli  vědomi,  že

fanatické  pronásledování  křesťanů  neboli  ďaurů218, je  zakotveno  také  v samotné  islámské

věrouce.  Konstantin  Mihailović  tak  například  svým  čtenářům  doslova  cituje  poslední

přikázání  chalífa  Aliho,  které  si  mezi  sebou  Turci  předávají:  „Víra  [Mohamedova] je

nadřazena všem ostatním, a proto musíte potírat ďaury, jak jen můžete, aby oni neudeřili na

vás.  Hledejte  je  v jejich  příbytcích;  je  to  lepší  než  čekat  na  ně  doma.“219 Tentýž  autor

přepisuje také imámovo požehnání v mešitě, při němž nabádá muslimské věřící, aby ctili a

pozdravili své svaté bojovníky (ghāzī) a líbali jim ruce i nohy. Součástí vedené svaté války se

tak mají stát,  byť nepřímo, všichni členové muslimské obce.220 Ze svého postavení v srdci

osmanské a tatarské armády Mihailovićovi mohutně přizvukuje Johannes Schiltberger. Podle

něj  muslimové denně prosí  Alláha,  aby nedopřál  křesťanům pokoje,  protože jinak by jim

hrozila porážka. „[Mohamed] jim přikázal bojovat dnem i nocí proti křesťanům a proti všem,

kdo vzdorují jeho náboženství, kromě Arménů, kterým je přiznána svoboda vyznání. (…) Také

řekl,  že  poražené  křesťany  nemají  zabíjet,  ale  raději  je  obrátit  na  víru,  aby  se  jeho

náboženství posílilo a rozšířilo.“221 Zapáleného náboženského přesvědčení Osmanů si všímá

také  Jiří  Uherský,  který  jej  dokonce  řadí  mezi  motivy,  jež  mohou  k  osmanské  „herezi“

přitáhnout křesťany.  Podotýká,  že při  verbování vojska se Turci doslova derou jeden přes

druhého,  nikdo  nechce  zůstat  pozadu.  „Když  se  povolává  armáda,  všichni  se  sbíhají  a

shromažďují  s takovou rychlostí,  že by člověk myslel,  že je nepovolávají  do války,  ale na

vdavky.“222 Podle tohoto autora se Turci nemohou dočkat odjezdu na tažení a v případě jeho

zrušení projevují nemalou mrzutost a znechucení. Přesvědčený zápal a horlivost Turků však

Jiří  Uherský klade  na roveň prostoduché paličatosti.  Turci  podle  něj  postrádají  schopnost

218 Označení ďaur, které se objevuje například v rukopisech Turecké kroniky, pocházelo z tureckého slova gavur
(„nevěřící“). To má samo své kořeny v perském výrazu garb, který původně označoval jiné nevěřící, 
přívržence zoroastrismu.

219 Turecká kronika, s. 48.
220 Turecká kronika, tamtéž.
221 Captif des Tatars, s. 152.
222 Tractatus de moribus, s. 93.
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racionální úvahy a a priori zavrhují veškerou mezináboženskou diskuzi. Snaží se svou sektu

hájit jako zvířata, zbraněmi a meči, a prchají před rozumnou argumentací křesťanů.223

Ke zmiňovanému bojovému fanatismu dále přistupuje krutost osmanských bojovníků.

Ta rezonuje především v drsném nakládání se zajatci,  které připomínají shodně všichni tři

autoři.  U Konstantina Mihailoviće  je  například  vylíčena poprava  křesťanských zajatců  po

bitvě  u  Varny224,  nebo  poprava  těch,  kteří  nezvládnou  daleký  pochod  do  otroctví225.  Jiří

Uherský  popsal  (a  na  vlastní  kůži  zakusil)  krutý  postup  bojovníků  Murada  II.,  kteří  se

vzdorující  křesťany  rozhodnou  hromadně  upálit  zaživa.  Jak  víme,  hrůzný  výjev  z  jatek

křesťanských zajatců u Nikopole nám přímo z první ruky podává také Johannes Schiltberger,

který obdobnému osudu unikl jen zásahem Štěstěny.226 Osmanská krutost nachází svůj odraz

také v tradičních preventivních bratrovraždách spjatých s nástupem nového panovníka. Náš

srbský  zpravodaj,  který  z titulu  svého  janičárského  postu  měl  patrně  nejhlubší  vhled  do

sultánova  okolí,  ovšem  tyto  krutosti  poměrně  nestranně  klade  do souvislosti  s neustálým

tlakem,  který  musel  vládce  unést.  Sám  musí  být  v permanentním  pozoru  a  kondici  a

pravidelně vystupovat před dvořany. Je jejich ostřížím zrakem bedlivě sledován, zda je ve

formě a schopen držet otěže moci ve svých rukou a neohrožuje jej nemoc nebo slabost. Jaký

potom  div,  že  se  sám  propadá  do  propasti  podezřívavosti  a  uchyluje  se  k  nelítostným

řešením?227

Mezi další nelichotivé výtky padající na turecký účet náleží jejich údajná prostoduchost

a přízemnost. Již v momentě, kdy charakterizuje islám, klade Konstantin Mihailović patrný

důraz na lidskost a přízemnost tohoto náboženství: tak muslimové podle srbského janičára

světí pátek proto, že je to den, kdy Bůh stvořil člověka. Také prorok Mohamed podle autora

viděl, že lidé mají blíže k věcem přízemním nežli k Bohu, a proto své náboženství připodobnil

světu  a  slíbil  svým stoupencům pozemskou  blaženost.228 Další  z autorů  mu  přizvukuje  o

poznání  drsněji:  „Ve všem,  co  se  dotýká  spásy  a  duchovního  poznání,  jsou  tak  hloupí  a

neschopní,  že  jim  očividně  schází  rozum,  tak  jako  zvířatům,  a  zabednění  jako  kus  skály.

223 Tractatus de moribus, s. 179.
224 Turecká kronika, s. 91.
225 Turecká kronika, s. 159.
226 Viz výše v kapitole 3. Johannes Schiltberger a jeho cesta za horizont středověkého člověka, s. 27.
227 Této problematice je věnována monografie VATIN, Nicolas, VEINSTEIN, Gilles, Le Sérail ébranlé. Essai 

sur les morts, dépositions et avènements des sultans ottomans, XIVe–XIXe siècle, Paříž: Fayard, 2003.
228 Turecká kronika, s. 47.
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Patrně nedovedou pochopit nic z toho, co se týká duchovní moudrosti.“229 Právě dominikán

Jiří Uherský se z ústraní svého římského konventu také pohoršuje nad tím, že v osmanských

školách není vyučováno žádné ze svobodných umění a u ostatních věd Turci neznají ani jejich

jména!  Osmané  z pasáží  jeho  traktátu  vystupují  jako  někdo  zvířecky  prostý,  neschopný

rafinované a  cizelované teologické  metodiky.  Jak  by potom někdo takový mohl  pochopit

podstatu Božích skutků a zákonů? Vždyť muslimové nevědí nic o hříchu, který Boha uráží,

ani o jeho vykoupení pokáním. Nestačí však, že muslimové postrádají intelektuální kapacitu

k pochopení křesťanských mystérií. Navíc se vyznačují i odsouzeníhodným pragmatismem a

ve  svých  zákonech  a  předpisech  vycházejí  víc  z přirozených  potřeb,  než  teologických

principů.  Autor  Traktátu  tak  s pohoršením kroutí  hlavou  nad  tím,  že  muslimové  soudí  a

trestají  pouze  zločiny,  které  narušují  přirozený  řád  v komunitě  nebo  princip  osobního

vlastnictví (krádež, vražda). Ty ostatní jsou „zameteny pod koberec“ bez jakéhokoli pokání.

Se  stejnou  nechutí  hledí  Jiří  Uherský  také  na  některé  hygienické  návyky  Turků  –  zvyk

obřízky, jejich pečlivou manikúru nebo péči o vous. Jak si teolog stěžuje, muslimy k tomu

všemu vedou čistě praktické důvody bez teologického základu. Nikterak nehledí na očistu od

hříchu,  prostě  vše  činí  proto,  že  je  to  tak  příjemnější.  Stojí  ovšem za  zmínku,  že  tatáž

pečlivost  při  úpravě  zevnějšku  a  péči  o  tělo  je  v jiných  pasážích  Traktátu  o  mravech

vyzdvihována.230 

Muslimové navíc podle Jiřího Uherského nejsou schopni ani přesvědčivě argumentovat

pro  vlastní  ustanovení  své  víry.  „Když  se  některého  z nich  zeptáte:  ,Proč  nepiješ  víno?ʻ

nebo ,Proč nejíš vepřové maso?ʻ, úplně oněmí nebo si vymyslí nějakou lež nebo povídačku.“

Trnem v oku jsou našemu teologovi  zejména muslimské náboženské disputace.  Muslimští

kněží podle něj neposkytují v otázce spásy a věčného života žádný jasný výklad a v důsledku

toho  slouží  ráj  prostým tureckým laikům  za  předmět  legrácek  a  výmyslů.  V islámských

spisech  ostatně  zvídavý  čtenář  nenalezne  nic  smysluplného,  každý  si  věrouku  maluje  po

svém. A aby Turci maskovali svoji nekompetentnost a neznalost, šmodrchají prý fráze a mluví

nejasně a mlhavě, aby si tak opatřili výmluvu.231

Velkým  terčem  křesťanských  výtek  se  z  pochopitelných  důvodů  stává  muslimský

institut mnohoženství.232 Jiří Uherský dává rostoucí počet Turků, který připravil evropským

229 Tractatus de moribus, s. 175.
230 Viz dále, s. 89–90.
231 Tractatus de moribus, s. 175–177.
232 Druhou stranou téže mince, která však nebývá zdaleka hodnocena tak negativně, jsou potom samotné 

muslimské ženy. K tomuto tématu viz níže, s. 92–94.
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panovníkům  nejednu  bezesnou  noc,  do  spojení  nejen  s  jejich  válečnými  kampaněmi  a

zotročováním  křesťanů,  ale  také  právě  s  jejich  sexuální  nevázaností.  Prvním  předpisem

Koránu totiž podle autora je, že žádný člověk, který jednou dosáhl dospělosti, nesmí žít mimo

svazek manželský.233 Každý muslim může mít až dvanáct zákonných manželek a bezpočet

konkubín.  Všichni  potomci  mají  potom dědická  práva,  včetně  zeťů  od  dcer.  Jelikož  dvě

manželky pod jednou střechou jsou podle Jiřího Uherského zdrojem permanentních hádek a

různic, ti nejmocnější z Osmanů se snaží mít své rodinné domy odděleně v různých městech.

Věno a podmínky sňatku závisí prý zcela na manželovi, který může svou ženu svobodně a bez

následků také zapudit a rozvést se s ní.234 V jednom ze svých typických názorových výkyvů

ovšem Jiří Uherský později,  ve 12. kapitole,  svůj názor na mnohoženství mění.  Zde náhle

prohlašuje, že „Turci jsou opravdoví muži“, a poukazuje na uvážlivost, s níž Turci dělí svou

přízeň mezi všechny ženy rovným dílem. „…nevěnuje žádné z nich výjimečnou a nadměrnou

přízeň. Všechny se svorně a stejným způsobem snaží počít a živit své potomstvo…“235

Z jiného soudku negativ je zmiňované turecké pokrytectví a faleš236, a především pak

pověstná turecká proradnost  a  věrolomnost.  K tomuto tématu  má hned několik  příspěvků

Konstantin Mihailović. Osmané jsou proradní, často ruší své sliby pod záminkou neplatných

formálních  okolností  –  například  listina  zaručující  cestovateli  bezpečný  průjezd  ztrácí

platnost,  protože  byla  vydaná  vsedě,  nebo  naopak  vestoje,  přísahy  na  falešné  amulety

přicházejí o svou závaznost,… Ve 2. kapitole Turecké kroniky autor líčí svým souvěrcům, že

muslimové drží při sobě jako amulet malou knížečku (hamayli), kterou nosí do války namísto

Evangelia. Je jim pevnou záštitou v boji, a pokud na ni něco odpřisáhnou, své slovo dodrží.

Autor nás však vzápětí  nabádá k pozornosti.  Aby totiž muslimové nemuseli  plnit  sliby ke

křesťanům,  vyrábějí  si  náhražky  hamayli z „benátského mýdla“!237 Komu pak na takovou

napodobeninu něco odpřisáhnou, nemůže si být jist životem. Jako temný příklad srbský autor

popisuje osud posledního bosenského krále Štěpána Tomaseviće, který na svou důvěru roku

1463 doplatil  životem.238 Ostré  kritice  je  vystavena také  přetvářka,  s  níž  Osmané  snášejí

velkorysé dary, nebo jejich liknavost v dodržování spojenectví – téma, které protkává celé

Konstantinovo dílo jako červená nit. Diplomatických her a jejich důsledků okusil náš janičár

233 Tractatus de moribus, s. 107.
234 Tractatus de moribus, s. 96.
235 Tractatus de moribus, s. 101.
236 Tractatus de moribus, s. 43–44.
237 Turecká kronika, s. 48–49.
238 Turecká kronika, s. 128.

84 



bezpochyby víc než dost. Dochází proto k suchému konstatování, že jakmile sultán uzavře

nějaké spojenectví, hledí jen, jak by jej porušil.

Ukázkovým příkladem proradnosti je u Mihailoviće Mehmed II. Dobyvatel, pod jehož

vládou svá osmanská léta prožil… Nemůže být divu, vždyť právě řetězcem sultánových zrad

započal i útok proti jeho domovině, který skončil Konstantinovým zajetím.  „Byl nesmírně

prohnaný a pod rouškou smluv podváděl, jak jen mohl. Málo dbal o poctivost, zato když přišel

k nějaké  újmě,  to  prchal  jako  šílený.“239 O  negativním  hodnocení  Mehmeda  ostatně

vypovídají samy názvy kapitol, v nichž se Mihailović zaobírá jeho vládou:  26. Jak sultán

podvedl řeckého císaře, 27. Jak Mehmed zradil svůj závazek vůči despotovi, 30. Jak Mehmed

zneužil despotu Dimitrije z Moreje neboli z Acháje navzdory jejich smlouvě, atd. Za vrchol

Mehmedovy  proradnosti  pak  Konstantin  vydává  výstavbu  pevnosti  Rumeli  Hisar,  která

předcházela  dobytí  Konstantinopole,  a  následné  tažení  proti  městu.  Nejprve  Mehmed  II.

shromáždil dělníky, tesaře, kováře a nejrůznější řemeslníky pod záminkou, že chystá tažení do

bejliku  Karaman.  Když však  s  celým průvodem dorazil  na  Bospor,  začal  zde  ke  zděšení

konstantinopolských  obyvatel  15  kilometrů  od  byzantské  hranice  vyměřovat  základy  pro

vlastní pevnost! Její poloha na evropském břehu Bosporu se strategicky dokonale doplňovala

s již existující Anadolu Hisar na asijské straně. Byzantskému císaři potom Mehmed lhal do

očí, že tak činí pro jejich společné bezpečí, aby mohl potírat katalánské námořní lupiče, kteří

zatěžovali obchod na Černém a Egejském moři. Když byla Rumeli Hisar dokončena, Mehmed

II. vzkázal, stále pod záminkou tažení proti vzpurnému Karamanovi, srbskému despotovi o

1500 jezdců. Nic netušící  srbští vojáci pod vedením Jakšy Brežičiće pak byli  Mehmedem

posláni na Konstantinopol, a když se zhrozili daného rozkazu a chtěli se probít pryč od města,

byli pod hrozbou smrti donuceni tam zůstat. Tehdy dvacetiletý mladík tak musel z ležení před

Adrianopolskou  branou  v  přímém  přenosu  přihlížet  pádu  tohoto  klenotu  mezi  městy  i

následnému masakru jeho obyvatel.240 Jak bývalý janičár ironicky dodává,  svůj slib sultán

dodržel  jen  jedenkrát:  v momentě,  kdy  dobyl  ostrov  Euboia  a  přelámal  nohy  místním

vyslancům, kterým to dříve zlostně přislíbil.241 

V každodenní praxi Mehmedova bojovníka však Mihailović chtě nechtě poznal i kladné

stránky svého pána, respektive lze pozorovat, že jeho hodnocení kolísá dle jeho role v dané

239 Turecká kronika, s. 94.
240 Výstavbu Rumeli Hisar a dobývání Konstantinopole Mihailović popisuje v 26. kapitole Turecké kroniky, s. 

95–100. O určitých pochybách, které nicméně obestírají Konstantinovu účast v těchto událostech, viz 
KONSTANTIN MIHAILOVIĆ, Memoirs of a Janissary, ed. Benjamin Stolz, Michigan: Ann Arbor, 1975, s. 
218–219. Obecně se má za to, že sultán Mehmed II. si při dobývání města počínal spíše mírumilovně.

241 Turecká kronika, s. 112 a 131.
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situaci a je schopen referovat i ve zcela odlišném tónu. Když totiž na obtížném tažení proti

Trapezuntskému císařství  sultán  zvýší  janičárům žold,  Konstantin  si  náhle  pochvaluje,  že

ustanovené výhody trvají dodnes. „Neboť vše, o čem sultán na svém dvoře rozhodne, zůstává

v platnosti na věky věkův.“242 Víru v důvěryhodnost sultánových slibů paradoxně vyjadřuje i

největší skeptik mezi našimi autory, Jiří Uherský. Zatímco se spolu se svými krajany krčil za

hradbami Sebeşu a naslouchal návrhům Murada II., vypráví: „A viděli jsme, že vše bude tak,

jak slíbil.“243 Pozitivní zkušenost s osmanskými sliby má nakonec i Johannes Schiltberger.

Jejím ztělesněním je u něj kapitán osmanské jednotky pěti set jezdců, který našeho autora

spolu s jeho druhy přistihne na útěku v horské soutěsce. Ačkoli se zoufalí křesťanští mladíci

chystají k předem ztracenému boji, kapitán Osmanů je přesvědčí, aby odhodili zbraně, a pod

přísahou přislíbí,  že budou ponecháni naživu. Jak Schiltberger udiveně konstatuje,  kapitán

svůj slib po příjezdu do Bursy skutečně dodržel a uchránil křesťanské mladíky před jistou

smrtí, když se vrhl rozlícenému Bajezidovi k nohám a vyprosil jim život.244

Podobně kladně lze hodnotit také dva zásahy nejstaršího Bajezidova syna Sulejmana

Çelebiho,  který  Schiltbergera  nejprve  uchrání  od  smrti  na  nikopolském  popravišti245 a

následně jemu a jeho druhům vymůže u otce omilostnění z žaláře. „Museli jsme mu slíbit, že

se již nepokusíme o útěk. Vrátil nám pak naše koně a zvýšil žold,“ pochvaluje si Johannes.246

Tímto jsme se téměř nenápadně přenesli k pozitivnímu hodnocení Osmanů. Navzdory

celkově útočnému naladění svých děl vůči nevěřícím jim totiž naši autoři nedokázali upřít i

jisté kvality. V leckterých prvcích muslimského světa dokonce nalézali i zdroj inspirace, který

předkládali  svému okolí,  ať  už se jednalo o způsob života,  státní  správu nebo pověstnou

tureckou techniku boje. Zároveň platí pravidlo, že čím horlivěji se tito autoři snažili Turky

očernit, tím silněji nám bezděky odhalovali vážné nedostatky své původní kultury. Pojďme se

tedy nyní podívat, jaké vlastnosti Osmanů došly ocenění.

Jako už jiní autoři z řad evropských cestovatelů247, i naši zajatci v první řadě kladně

hodnotí muslimský institut almužny a jejich dobročinnost. Konstantin Mihailović například

242 Turecká kronika s. 116.
243 Tractatus de moribus, s. 31.
244 Captif des Tatars, s. 48.
245 Captif des Tatars, s. 36.
246 Captif des Tatars, s. 48.
247 „Jsou to velmi dobrotiví a poctiví lidé. Často jsem byl při společném jídle svědkem, že když šel okolo chudý 

člověk, pozvali ho k tabuli. My bychom něco takového stěží udělali.“ Voyage dʼoutremer, s. 96–97. Viz také 
THEODORE SPANDOUNES, Petit tracté de l’origine des Turcs, ed. Charles Schefer, Paříž: Ernest Leroux, 
1896, s. 203–205; 207–208.

86 



popisuje, jak při svátku  Büyük Bayram na závěr Ramadanu muslimové rozdávají almužny,

zkracují dobu zajetí některých otroků a propouštějí ty nemocné. Při probíhajících hodech také

rozdávají „ve jménu Božím“ maso, chléb, svíce a mince. Jak autor zdůrazňuje, dávají přitom

almužnu komukoliv, kdo k nim přijde, ať už je křesťan, nebo pohan.248 Ve 4. kapitole také

Konstantin  popisuje  muslimské  vývařovny  pro  chudé,  které  nazývá  imaret,  „chrámy

milosrdenství“.  Zde  se  rozdávají  almužny  a  jídlo  nemajetným  a  každý  pátek  zde  také

probíhají kázání v turečtině.  Imaretů a zdejší dobročinnosti si všímá i Jiří Uherský: „Pokud

něco [k jídlu] zbývá, rozdá se to bez rozdílu všem přítomným, a tak se to děje denně, v čas

oběda  i  večeře“.249 Zcela  shodnou  informaci  uvádí  konečně  také  Johannes  Schiltberger,

přičemž i podle něj se pohostinnost k lidem všech vyznání v imaretech děje „z vůle Boží“.250

Na jiném místě, ve výkladu o islámu pak Schiltberger popisuje, jak muslimové do  imaretů

odnášejí živočišné produkty všeho druhu.251 Navíc, muslimskou vzájemnost a štědrost klade

tento autor do přímé souvislosti s jejich úspěchy na bojišti. „Před každou modlitbou je jejich

kněží nabádají, aby pomáhali jeden druhému a byli poslušní [svého] vládce. Bohatí se musejí

ponížit před chudými. Pokud tak učiní, Bůh jim pak dodá sílu a moc porazit své nepřátele.“252

Podle Konstantina Mihailoviće byla muslimská dobročinnost  ustavena již  v poslední

řeči  proroka  Mohameda,  který  na  smrtelném  loži  své  souvěrce  vyzval,  aby  k sobě  byli

shovívaví a spravedliví a ukrátili zajetí svých otroků. „Nejste přeci bohové, abyste je střežili

až do jejich smrti.“253 Podobným výzvám ke shovívavosti vůči otrokům se ostatně Konstantin

věnuje opakovaně... „Nebuďte k sobě tvrdí jako k velbloudům. Propouštějte své otroky, muže i

ženy, až dojdou patřičného věku. A bude-li některý z vašich sousedů držet svého otroka příliš

dlouho, nestrpte to. Není přece Bůh, aby si mohl dovolit držet je v zajetí po celý život. A když

je  propustíte,  pomozte  jim,  aby  mohli  začít  [skutečně] žít  a  šířili  víru  pravověrných.“254

Konstantin cituje také muslimské kázání proti krádežím a přivlastňování cizího majetku.

Náš srbský zpravodaj, který si vzhledem ke dvojznačnosti své pozice nemůže dovolit

přílišnou kritiku do vlastních řad, nezachází tak daleko jako například burgundský diplomat

Bertrandon  de  la  Broquière,  aby  vznesl  otevřenou  výtku  na  nedostatečnou  dobročinnost

křesťanských  souvěrců.  Přináší  nicméně  podobnou  kritiku  alespoň  ústy  muslimského

248 Turecká kronika, s. 45.
249 Tractatus de moribus, s. 113.
250 Captif des Tatars, s. 146. Podobně Schiltbergerova informace, že v Burse mají Osmané osm špitálů, „které 

jsou útočištěm chudých, ať už křesťanů, židů nebo nevěřících“, viz Captif des Tatars, s. 99.
251 Captif des Tatars, s. 145.
252 Captif des Tatars, s. 155.
253 Turecká kronika, s. 48.
254 Turecká kronika, s. 56.
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kazatele:  „Ďaurové nepřejí dobré jeden druhému: bratr obere bratra, přítel oškube přítele,

zrazují jedni druhé a mají za to, že s Boží pomocí. Prodávají bližního svého za peníze, popíjí

víno a jedí chléb a radují se přitom, hltají své maso a krev a chvástají se, že jim to prospívá.

Vy to však dobře znáte, vy kteří se s nimi střetáváte v boji. Jejich veselí se nakonec změní v žal

a zármutek.“255 

Za jistý klad, nebo přinejmenším výhodu Turků by se dala považovat i jejich střídmost v

pití.  Jak  dosvědčuje  opět  Konstantin  Mihailović,  konzumace vína  je  jim zapovězena pod

vysokým trestem, pít ho mohou leda janičáři nebo velmoži. Autor přitom nepokrytě spílá na

opilecké prohřešky křesťanů. Zatímco před bojem se žádný Turek neodváží opít (kdyby byl

v bitvě zabit, šel by proto do pekla), křesťané v pomocných sborech si s sebou vozí víno a bez

zábran popíjejí. Jak autor dodává, pohané je alkoholem zásobují tak, aby o něj ďaurové nikdy

neměli nouzi. Ještě horší to pak mají muslimské ženy: je-li některá přistižena při konzumaci

kvašeného nápoje, ostatní, řádné ženy jí za to osobně dají „co proto“.256 Zákaz konzumace

vepřového masa a vína,  i s událostmi,  které Mohameda k tomuto zákazu vedly (setkání s

opileckou rvačkou, po které zbyli dva mrtví), jsou vylíčeny také u Johannese Schiltbergera.257

Dalším pozitivem, které muslimům nedokáže upřít opět Konstantin Mihailović, je jejich

„spravedlnost“. Tato zdánlivě překvapivá informace přichází ovšem pochopitelně s výhradou:

autor  o  ní  totiž  poněkud  paradoxně  pojednává  v jedné  kapitole  zároveň  s muslimskou

„zrádností  a  prohnaností“.258 Jak  nás  Konstantin  informuje,  mezi  pohany  panuje  velká

spravedlnost, nad kterou osobně bdí sám sultán. Dodržují ji přitom jak mezi sebou navzájem,

tak vůči poddaným, a to i křesťanským nebo židovským! Jedinou podmínkou nemuslimů je,

že  splní  své  patřičné  berní  povinnosti,  zejména  tzv.  charádž,  zvláštní  berni  uvalenou  na

„nevěřící“. Ačkoli může s majetkem a životy svých poddaných libovolně nakládat, panovník

nikdy nikomu nic  nevezme bezdůvodně.  Náš  zpravodaj  potom zmiňuje  úřad  osmanských

kontrolních soudců (hayfsorucu),  neboli  „hledačů násilí“.  Jako projev sultánovy péče jsou

každý rok vysláni čtyři z jeho dvořanů do čtyř světových stran jeho říše, aby se přesvědčili, že

žádný chudý poddaný neutrpěl od svého pána nějaké příkoří. Pokud k tomu dojde, jsou tito

muži oprávněni potrestat viníka smrtí nebo konfiskací majetků, podle míry jeho provinění.

255 Turecká kronika, s. 55.
256 Turecká kronika, s. 50–51.
257 Captif des Tatars, s. 151.
258 Kapitola se nazývá 8. O spravedlnosti Turků, a také o jejich zrádnosti a prohnanosti. Turecká kronika s. 59–

61.
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Jakmile přijedou do určeného kraje, dají ve městech vyhlásit, že ti, kteří utrpěli příkoří, k nim

mohou přijít.  Poté,  co urovnají  veškeré záležitosti,  vracejí  se k sultánovu dvoru,  kde jsou

odměněni.259 Na několika místech svého spisu si  Mihailović také všímá ochrany civilního

obyvatelstva před zvůlí  vojáků a uznale oceňuje,  že vojáci sultánovy armády se neodváží

přejet přes pole venkovana, ani nic zrekvírovat bez náhrady, a prohřešky jsou tvrdě trestány.

Opět  je  kladen  důraz  na  rovnoprávnost  obou  vyznání  před  tímto  zákonem.  Pověst  až

radikalizovaného  smyslu  pro  spravedlnost  sultánů  pak  Konstantin  dokládá  příběhem  o

osmanském pěším vojákovi, který za časů Murada I. ukradl na venkovské farmě mléko. Když

jej farmářova žena z krádeže obvinila,  „sultán ho dal zadržet a rozpárat mu břicho, aby se

ujistil, že má mléko v žaludku, protože voják to zapíral. Mléko se tam skutečně našlo, kdyby

tomu tak ale nebylo, s [farmářovou] ženou by naložili docela stejně.“260

Že  obraz  Osmanské  říše  jako  místa,  kde  vládl  řád  a  vládce  zde  byl  záštitou

spravedlnosti,  nemusel  být  pro  Mihailovićovo  západoevropské  publikum  zas  tak  novým,

mimo jiné dosvědčuje existence populární sbírky  Fortunatus,  která poprvé vyšla tiskem v

Augsburgu roku 1509. Hlavní protagonista tohoto díla křižuje světem za pomoci bezedného

měšce.  Zatímco  v  byzantské  Konstantinopoli,  tehdy  ještě  ovládané  Řeky,  je  opakovaně

oloupen a nemůže si zde být jist životem, území osmanského sultána se mu naopak stane

vítaným útočištěm, kde je mu zajištěn bezpečný pobyt a chvíle oddechu. Vypravěč příběhu

navíc  zdůrazňuje,  že obyvatele  vzdálených východních říší  by ani  nenapadlo vydat  se  na

návštěvu do Evropy. Její končiny totiž považují za hrubé a neotesané, a ještě k tomu málo

úrodné.261 Turecký  svět  jako  místo  prosté  lichvy,  úplatkářství,  chudoby a  bezpráví,  které

prorůstaly soudobou Evropou, vykresluje také divadelní kus Des Türken vasnachtspil Hanse

Rosenplüta  (1456),  na  němž  je  pozoruhodné,  že  byl  sepsán  pouhé  tři  roky  po  pádu

Konstantinopole.262

Dalším rysem muslimů, který považoval za až nebezpečně přitažlivý Jiří Uherský, je

jejich tělesná čistota. Jak nás informuje, když jdou Turci na modlitby, nestrpí na svém oděvu a

těle  sebemenší  poskvrnu.  Ve  svých  městech  mají  nesčetné  lázně,  které  jsou  neustále  v

259 Turecká kronika, s. 137.
260 Turecká kronika, s. 158–159.
261 K tomuto dílu viz Jan-Dirk MÜLLER (ed.), Romane des 15. und 16. Jahrhunderts, Frankfurt a. M., 1990; 

Albrecht CLASSEN, The German Volksbuch: A Critical History of a Late-Medieval Genre, Lewiston, 
Queenston a Lampter, 1995, s. 163–182; a Hannes KÄSTNER, Fortunatus. Peregrinator Mundi. 
Welterfahrung und Selbsterkenntnis im ersten deutschen Prosaroman der Neuzeit, Freiburg, 1990.

262 Viz Hans RUPPRICH, Die deutsche Literatur vom späten Mittelalter bis zum Barock I, Das
ausgehende Mittelalter, Humanismus und Renaissance, 1370–1520, Mnichov, 1970, s. 285.
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provozu. A tam, kde snad lázně chybí, mají ve svých domech soukromou koupelnu, aby se

mohli omýt, než vyjdou z domu.263 Muži i ženy, velcí i malí, dvořané i venkované se podle

Jiřího Uherského oblékají tak cudně a s ohledem ke své víře, že na nich v žádném případě

nelze  shledat  nebo  vytknout  jim  něco  nevhodného,  přehnaného,  nápadného  nebo

lehkovážného.264 Křesťanům  se  přitom  muslimové  pro  jejich  oblékání  prý  posmívají  a

považují je za „kozly a opice“.265 Na tutéž notu hraje také Johannes Schiltberger. Muslimové

mají zapovězeno stříhat svůj vous a úpravy zevnějšku považují za pýchu a marnivost.  „To

dělají zejména křesťané, aby se zalíbili svým ženám. Je to  [prý] jejich nechvalný sklon, z

marnivosti  měnit  podobu,  kterou  jim  dal  Bůh,“266 předhazuje  Schiltberger  kriticky  svým

souvěrcům. 

Ačkoli Jiřímu Uherskému původně šlo o hanění svých muslimských protivníků, sám na

to  v zápalu  svého  líčení  patrně  zapomíná,  neboť  následující  pasáž  už  působí  notně

schizofrenicky.  „Projevují ve svých skutcích a gestech, pohybech i oděvu takovou prostotu,

celistvost, zářící počestnost a příkladnost, že by člověk věřil, že složili mnišské sliby. Když

nasedají na koně i při zacházení s výzbrojí se nejen prostí lidé, ale i samotní vůdci vyhýbají

všemu  hluku  a  okázalosti.  Nikdo  nenasedne  na  nekastrovaného  hřebce.  V celé  jejich

stotisícové  jízdní  armádě člověk  nezaslechne sebemenší  hřmot,  nebo hluk  koní.  Na jejich

sedlech a otěžích nic nepřitahuje zbytečnou pozornost, nic nepřebývá. Ve všem, co souvisí

s koňským strojením, udržují přísnou střídmost. Když jsou na tažení, nikdo se netlačí vpřed ve

zbroji.  Všechny jejich zbraně jsou sbalené v pytlích a převáží  je  velbloudi  a muly.  Nikdo

nevystoupí z řady, žádný kůň neposkakuje nebo se nevzpíná, jak je to zvykem u křesťanů.“267

Náš mnich se na závěr 10. kapitoly nevyhne ani líčení tureckých zvyků při vykonávání

tělesné potřeby. Pochvaluje si při tom osmanské decentní pláště, díky kterým „si člověk může

přidřepnout k zemi třeba v samém srdci vojska, pod příkrovem pláště si stáhnout kalhoty a

vykonat potřebu, aniž by se jakkoli odhalil a aniž by kdokoli mohl rozpoznat nebo domýšlet si,

co  právě  dělá.“ Močení  ve  stoje  by  se  mezi  Turky  údajně  odvážil  jen  největší  heretik.

Podobně jako v případě modlitby, i v těchto případech Osmané úzkostlivě hlídají, aby byli

obrácení tváří směrem k Mekce.268

263 Tractatus de moribus, s. 87–88.
264 Tractatus de moribus, s. 83.
265 Tractatus de moribus, s. 82.
266 Captif des Tatars, s. 150.
267 Tractatus de moribus, s. 83.
268 Tractatus de moribus, s. 92.
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Dalším aspektem, který kladně hodnotí Jiří Uherský, je čistota a střídmost muslimských

domů. Podle autora Turci ke všemu přistupují velmi úzkostlivě, neboť prakticky každý rys

jejich  každodennosti  je  jim  potenciálním  zdrojem  poskvrny.  Ve  svých  příbytcích  ani  v

prostorách,  kde  jedí,  Osmané  v  žádném případě  nechovají  drůbež  a  nepouští  tam psy,  a

jestliže se snad nějaké kuře nebo pes náhodou dotkne jejich talíře nebo misky, už z něj nejedí.

Když chtějí uvařit drůbež, sedm nebo osm dní předem ji přivážou a krmí ji jen čistým zrním.

Jestliže snad nějaké zvíře zemře aniž by bylo zaříznuté nožem a zbavené vší krve, nikoho ani

nenapadne  pozřít  jeho  maso.  Před  vstupem do  příbytků  i  kostelů  se  Turci  zouvají,  nebo

používají  praktické domácí  pantofle  (başmak).269 Podle něj  se  i  ti  nejbohatší  Turci  zříkají

 všeho přepychu a výstřelků a drží se svého slibu chudoby. Následkem toho v osmanských

městech zřídkakdy spatříme kamenné stavby, s výjimkou mešit, lázní nebo hlavních sídel –

vše se staví ze dřeva a udusané hlíny. Dokonce i osmanští přední vůdci si prý dokážou užívat

prostého  kontaktu  s  přírodou  a  tráví  své  okamžiky  odpočinku  raději  ve  stanech,  kde  se

oddávají  lovu a  různým potěšením. Křesťanské  příbytky naopak Osmany pohoršují  svým

přepychem.  „Cožpak si  ti  hanební  pohané myslí,  že budou žít  věčně?“ říkají  prý na účet

západních staveb.270

V tomto ohledu Jiří Uherský zvláště vyzdvihuje styl života kočovných pastevců, kteří

mu svým nenáročným cestováním ve stopách svého dobytka připomínají starozákonní Otce.

„Jsou tak bohatí a tak mocní, že jediný z nich by se svou rodinou a majetkem mohl vystavět a

vybavit celou armádu; přesto bydlí v chudobných stanech a jurtách a dokazují tak, že nejsou

obyvateli z tohoto světa. Naplňují tak ostatně, vedeni jakýmsi přirozeným instinktem, to, čemu

by se měli pro Krista a jeho víru zaslíbit sami křesťané.“271 Podobný obraz střídmosti načrtává

také  Johannes  Schiltberger,  přičemž  tentokrát  jeho  slova  směřují  na  Turkomany  z

Akkojunluské říše. Náš světoběžník přichází s poněkud šokujícím tvrzením, že pokud tito

bojovníci zrovna nemají dostatek potravin, uvaří si krev svých padlých nepřátel. Schiltberger

rovněž popisuje, jak Turkomani suší tenké plátky masa pod sedlem za jízdy a jak pijí kobylí

mléko.272

269 Tractatus de moribus, s. 91.
270 Tractatus de moribus, s. 89.
271 Tractatus de moribus, s. 89.
272 Captif des Tatars, s. 113. S těmito tvrzeními nápadně souzní burgundský cestovatel Bertrandon de la 

Broquière: „Jsou to pilní lidé, vstávají vždy časně zrána a na tažení jsou nenároční. Spokojí se s málem, 
například trochou zpola upečeného chleba, syrovým masem mírně sušeným na slunci, jogurtem, medem, 
sýrem, hrozinkami, ovocem nebo zeleninou. Z hrsti mouky uvaří polévku, ze které se jich nají šest nebo osm 
na celý den.“ Viz Voyage dʼoutremer, s. 217. Výdrž a disciplínu Turků podtrhne o století později také 
habsburský diplomat v Istanbulu Ogier Ghiselin de Busbecq, viz OGIER GHISELIN DE BUSBECQ, 
Edward Seymour Forster (ed.), The Turkish Letters, Oxford, 1968, s. 60–61 a 111–112.
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Jednoduché osmanské stolování, při kterém se i přední hodnostáři bez ohledu na svou

vznešenost a postavení obejdou bez křesel a stoliček, rovněž padlo našim autorům do oka.

„Usedají na zem, tak jako děti, však s postojem úctyhodným a decentním, a vzdávají tak hold

přírodě, která učinila vše rovným,“273 horuje Jiří Uherský a popisuje osmanské okrouhlé stoly

z vydělané kůže s kovovými nohami. Opět mu přizvukuje Johannes Schiltberger.274

Osmanská střídmost nachází svůj výraz také v odporu k malbám, sochám a všem typům

zobrazení,  což u Turků vede k nařknutí  křesťanů z modloslužebnictví.  Jiří  Uherský uvádí

zajímavou zmínku, že se s Turky snažil na toto téma polemizovat při své návštěvě ostrova

Chios. Sultánovi vyslanci, kteří zrovna přijeli vybrat od ostrovanů tribut, se v místním kostele

ovšem nenechali  přesvědčit,  a  jak dosvědčuje náš  mnich,  umíněně a  jednomyslně odmítli

všechny jeho argumenty.275 Ačkoli zde sice Jiří Uherský podle svých slov hájil křesťanskou

úctu k obrazům, jedním dechem dodává, že Turci v nejmenším neholdují „pověrčivosti“, s níž

křesťané ověšují  veřejná prostranství  erby,  emblémy a nápisy,  a  nebudují  žádné památky.

Všechny  pokusy  zanechat  po  sobě  stopu  považují  za  marnivé  a  bezúčelné. Do  této

argumentace Jiří Uherský zahrnuje také turecký zákaz používání křesťanských zvonů.

Poslední velkou kapitolou v otázce hodnocení Osmanů je téma tureckých žen. Zatímco

muslimské mnohoženství  bývá pranýřováno coby projev přízemnosti  a  zvrhlosti,  samotné

muslimky, s tvářemi skrytými za tajemnými závoji, jsou pro naše autory paradoxně vzorem

čistoty a bezúhonnosti.  „Nemálo mne udivuje, když vzpomenu na mravopočestnost slabého

pohlaví,  se  kterou jsem se  setkal  u  Turků,  a  [zároveň] pozoruji  tak  nestoudné odívání  a

zavrženíhodné mravy křesťanských žen,“ dušuje se Jiří  Uherský, který Turkyním dokonce

věnoval celou zvláštní kapitolu, opatřenou speciálním úvodem.276 Pevnou morálku prý člověk

najde po celém Turecku,  v žádném z měst  a  míst,  kterými Jiří  projížděl,  nikdy nezahlédl

výjimku. Osmanští muži dbají, aby se jejich žena neukázala na veřejnosti bez závoje, a také

odívání osmanských žen je prosté sebemenší výstřednosti  nebo přepychu. Stejně cudně se

podle autora chovají venkovanky i ženy městské honorace. Jiří Uherský konečně celou situaci

273 Tractatus de moribus, s. 91.
274 Captif des Tatars, s. 112.
275 Skutečnost, že ostrov Chios byl v 15. století dějištěm teologických disputací mezi muslimy a křesťany, 

potvrzují i další autoři jako byzantský historik Dukas (Historia Turco-Byzantina, ed. Immanuel Bekker, 
Bonn: Corpus Scriptorium Historiae Byzantinae, 1834, s. 111–115) nebo turecký šejk Bedreddin Manâkibi 
(GÖLPINARLI, Abdülbâki, SUNGURBEY, Ismet, Simavna kadisioglu seyh Bedreddin Manâkibi, Istanbul, 
1967, s. 80–93).

276 Jedná se o kapitolu 12. O počestnosti tureckých žen, Tractatus de moribus, s. 99–104.
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dokládá na příkladu snachy svého posledního pána,  která i  po dvaceti  letech ve společné

domácnosti a porodu četného potomstva skrývala před svým tchánem tvář za závojem.

Osmanské ženy se neodváží vstupovat do mužské společnosti, nesmějí chodit na trh, ani

účastnit se obchodů. Jiří Uherský také popisuje jejich pečlivě oddělený modlitební prostor

v mešitách, kam se uchylují na páteční slavnostní bohoslužbu. Již od chvíle uzavření svatební

smlouvy se snoubenec cudně vyhýbá jakémukoliv kontaktu se svou budoucí nevěstou, ba i

jejím příbuzenstvem, před kterým údajně s uzarděním prchá.  „Rozmluva muže se ženou na

veřejnosti je jevem tak řídkým, že i když u nich žijete rok, spatříte ho stěží jednou.“277 Veškeré

činy,  gesta  a  řeči  mezi  mužem  a  jeho  manželkou  jsou  i  v soukromí  prosty  sebemenší

nemravnosti.  Turci  prý  ve  svých  domovech  projevují  takovou  zralost,  že  k  nim  celá

domácnost chová respekt a úctu, a vůči svým ženám nikdy nepoleví v přísnosti.

Uznání,  které  Jiří  Uherský  projevuje  vůči  muslimkám,  je  o  to  vzácnější  ve  světle

misogynních  výtek,  jimiž  častuje  jejich  evropské  „kolegyně“.  „Ach,  to  ubohé  ženské

pokolení! Myslíš si snad, že dodržuješ manželský svazek, když se tolikrát dopouštíš cizoložství,

když nabízíš chtivým pohledům své hrdlo a obnaženou šíji, své přimhouřené oči, půvabnou

tvář, svou vztyčenou hlavu a vlnící se vlasy?“278 Jedinou polehčující okolností ve  zhýralosti

ženského pokolení  tak  pro autora  zůstává  nepochybný fakt,  že  jejich  nepoctivost  pochází

z podlosti a žádostivosti mužů, neb samy sebou nevládnou.279 Spolu s Albrechtem Classenem

tak lze uzavřít, že osmanské mnohoženství je sedmihradským autorem překvapivě tolerováno,

neboť v něm spatřuje model, jak ve světě znovu etablovat tradiční patriarchální systém.280

Muslimské ženy konečně upoutaly také pozornost Johannese Schiltbergera. Tentokrát

ovšem autor  o jejich počestnosti  mlčí  a  raději  líčí  kuriozity,  které  by mohly jeho čtenáře

pobavit. Popisuje zvyk, jenž údajně panoval v mamlúckém sultanátě, kdy bylo ženám v době

jejich narozenin dovoleno se týden nevázaně bavit s muži dle své libosti.281 Schiltberger si

povšiml také tatarských žen, které po vzoru antických Amazonek vyjížděly se svou ženskou

277 Tractatus de moribus, s. 102. Jak poznamenává Joël Schnapp, nenucené chování Západoevropanů k ženám 
šokovalo muslimy již od dob prvních křížových výprav. Ve 12. století se tak syrský emír Usáma Ibn Munkiz 
pohoršuje: „Vidíte je procházet se, manžela po boku manželky, a ona se náhle oddělí, aby pohovořila s 
jakýmsi přítelem. Manžel klidně počká, ba dokonce, když rozhovor trvá, pokračuje v cestě sám.“ Viz 
MIQUEL, André, Ousâma, un prince syrien face aux croisés, Paříž, 1986, s. 94.

278 Tractatus de moribus, s. 100–101.
279 Tractatus de moribus, s. 99. Viz 1Kor 11,3. „Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je 

Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh.“
280 Viz CLASSEN, Albrecht, „The World of the Turks Described by an Eye-Witness: Georgius de Hungaria’s 

Dialectical Discourse on the Foreign World of the Ottoman Empire“, In Journal of Early Modern History, 
Vol. 7, N° 3–4, 2003, s. 273.

281 Captif des Tatars, s. 119.
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družinou do útoku, střílely z luku stejně dobře jako muži a v případě příkoří  se neváhaly

pomstít vlastní rukou.282

282 Captif des Tatars, s. 95.
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Posmrtná rekonstrukce Tamerlánova obličeje

Michail Gerasimov, 1941
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6.3 Portréty osmanských vládců

Postava osmanského vládce hraje ve spisech s tureckou tématikou velmi specifickou

roli,  přičemž  jeho  portrét  leckdy  překračuje  pojetí  jedné  osobnosti  a  činí  z  něj  jakousi

personifikaci celého etnika. Síla, energie a ráznost těchto mužů, kteří stáli v čele dobyvačného

moře valícího se Evropou, jako by ztělesňovala sílu celého národa, jejich klady napovídaly, co

budeme na Turcích obdivovat, jejich zápory jsou tím, co je vášnivě zatracováno. Z tohoto

důvodu nabývá přirozeně na významu otázka, jaký portrét těchto mužů nám zachovali naši

autoři.

Na první pohled lze konstatovat, že u žádného z nich osobnost „velkého sultána“ (ať už

tato velikost spočívá v jeho charakteru, nebo rozsahu jeho výbojů) neschází. Každý ze zajatců

si vyvolil jednu postavu, jíž se věnuje do hloubky, a na níž charakter Osmanů demonstruje a

modeluje. V případě Johannese Schiltbergera je touto postavou Bajezid I., jehož bleskovým

kampaním a bouřlivému hněvu mohl sám přihlížet šest let. Po přechodu do Tamerlánových

barev  pak  Osmané  a  osmanští  panovníci  z  jeho  líčení  zcela  mizí  (což  je  částečně

pochopitelné, vzhledem k tomu, že se mezitím sultanát ponořil do agónie občanské války).

Postavy  nového  sultána  Mehmeda  I.  (1413–1421)  nebo  Murada  II.  (1421–1451),  kteří

pokračovali  ve  výbojích  svého  otce  a  děda  a  říši  opět  konsolidovali,  u  Schiltbergera  již

nevystupují ani prostou zmínkou, jako by o nich snad ani neslyšel. U Jiřího Uherského je

charakter osmanských sultánů ztělesněný v postavě Murada II., jehož vláda pokrývala větší

část autorova zajetí. Konstantin Mihailović pak věnuje rozsáhlý prostor osobnosti Mehmeda

II. Dobyvatele, jehož jméno probouzelo ve 2. polovině 15. století v Evropě velmi konkrétní (a

nelibé) asociace.

Podobně  jako  jsme  již  shledali  rozpolcené  rysy  v  hodnocení  tureckého  etnika  jako

celku, je notně ambivalentní také hodnocení jejich vůdců. Ať už naši autoři říkají cokoli, z

jejich  řádků  lze  každopádně  vyčíst,  že  v  nich  sultánové  vzbouzeli  autoritu  a  měli  je  za

přirozeně vůdčí a zároveň urozené figury. Neshledáváme žádná vyjádření, která by v rovině

hierarchie  kladla  osmanské  vládce  pod  roveň  jejich  evropským  protějškům,  je  ostatně

příznačné, že dva z autorů, Johannes Schiltberger a Jiří Uherský,  titulují sultána evropským

výrazem král a Konstantin Mihailović výrazem císař.
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Začneme-li se nejprve zabývat těmi temnějšími tahy na portrétech tureckých sultánů,

pak je patrné, že se ve všech třech spisech sultán stává exemplárním nositelem osmanské

krutosti, která je v jeho postavě zároveň spojená s hněvem, výbušností a lstivostí.

Plastický obraz krutého osmanského sultána najdeme zejména v případě Murada II.

v Turecké  kronice,  jejíž  srbský  autor  ho  ironicky  nazývá  „sultánem-mnichem“.  Tento

panovník měl sice ve svém životě epizodu, kdy se v rámci mystické kontemplace načas stáhl

do ústraní dervišského tekke, zároveň se ale po bitvě u Varny neváhal ohánět nabalzamovanou

hlavou mrtvého protivníka, mladého krále Vladislava III.  Varnenčika (1424–1444) okázale

nabodnutou na kopí283, nebo po vzoru Tamerlána dát navršit mohylu z uťatých hlav nepřátel

po druhé bitvě na Kosově poli284. 

Velmi podobně se chová v  Reisebuchu  Johannese Schiltbergera sultán Bajezid I.  Již

jsme vyslechli autorovo líčení, jak sultán v hněvivém amoku po bitvě u Nikopole uspořádal

krvavou lázeň pro křesťanské zajatce. Je příznačné, že tamější zabíjení se nakonec zošklivilo i

samotným Osmanům, kteří svého panovníka na kolenou prosili, aby ho již zanechal.285

Bajezidova  nevyzpytatelná  povaha  jasně  vystupuje  také  z  Johannesova  vyprávění  o

sultánově střetnutí s jeho hlavním konkurentem v maloasijském prostoru, Alâeddinem Alim,

jemuž  autor  přihlížel  krátce  po  svém  zařazení  do  sultánových  sborů.  Již  jsme  četli  o

vybojované  úmorné  bitvě  před  městem  Konya  a  obléhání  Karamanu.286 Pojďme  si  nyní

poslechnout příběh, jímž Johannes Schiltberger zakončuje svůj popis střetnutí mezi oběma

vládci. Poté, co je Osmanův rival po mnohadenních bojích poražen zradou svých krajanů, je

předveden před sultána a následuje takovýto dialog. „,Proč jsi se mi nechtěl podrobit?ʻ Řekl

mu sultán. A Karaman odvětil: ,Protože jsem vládce, tak jako ty.ʻ Nato se Bajezid rozzuřil a

třikrát  zahřímal,  jestli  někdo  může  Karamanovi  ukázat,  kdo  je  pánem.  Teprve  po  třetím

zavolání kdosi předstoupil, chopil se Karamana a odvedl jej stranou. Tam jej sťal a vrátil se

před  Bajezida.  Sultán  se  ho  otázal,  jak  s  Karamanem  naložil.  Na  to  onen  odpověděl:

,Popravil jsem ho.ʻ Bajezid se znovu rozzuřil a nakázal, ať je tomu muži učiněno stejně, jako

on předtím učinil Karamanovi. Odvedli jej tedy na místo předchozí popravy a sťali mu hlavu

rovněž. Stalo se tak proto, že se podle Bajezida nikdo neměl odvážit bez okolků zabít takto

283 Turecká kronika, s. 91.
284 Turecká kronika, s. 93.
285 Viz kapitola 3. Johannes Schiltberger a jeho cesta za horizont středověkého člověka, s. 27. Až dosud nebylo 

zmíněno, že Bajezidův rozkaz zmasakrovat na nikopolském bojišti všechny zajatce byl nicméně odrazem 
předchozích událostí u pevnosti Rahova, kterou křižácké voje dobyly o několik dní dříve a tamější osmanské
obránce bez milosti popravili. Viz SCHNERB, Bertrand, „Bataille de Nicopolis. Un échec militaire de la 
Chrétienté latine“, In BOUCHERON, Patrick (dir.), Histoire du monde au XVe siècle, Paříž : Fayard, 2009, s.
297.

286 Toto vojenské tažení bylo popsáno v životopisném medailonku Johannese Schiltbergera, s. 30.
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mocného vládce...“287 Jak nás ovšem autor ubezpečuje na závěr, osmanský sultán dá vzápětí

bez okolků hlavu „mocného“ Alâeddina narazit na píku a vystavit ji na výstrahu jeho bývalým

zastáncům.

Krutost tolik vlastní Bajezidovi I. Johannes Schiltberger připisuje rovným dílem i jeho

pověstnému soku Tamerlánovi a značně se tak odchyluje od naivní idealizace, které se na účet

tohoto  dobyvatele  dopouštěli  někteří  křesťané  v  domnění,  že  by  v  „Tatarech“,  jak  jeho

bojovníky nazývali,  mohli  najít  kýženého spojence.  Jeho Tamerlán při  dobytí  města Sivas

dodrží  daný  slib,  že  neproleje  žádnou  krev,  takovým  způsobem,  že  všechny  přítomné

osmanské vojáky dá pohřbít  zaživa.288 Podobně krutě  vystupuje také při  plenění  syrského

Damašku, kdy nechá navzdory prosbám místních duchovních podpálit městskou mešitu, v níž

hledalo útočiště třicet tisíc žen a dětí. Nad ruinami města pak nechá vztyčit tři věže z hlav

popravených nepřátel.289 Ještě větší průchod své krutosti potom dává Schiltbergerův Tamerlán

při dobytí vzpurného města Isfahán. Nejprve nechá místním lučištníkům uřezat palce, muže

potom dá stít a děti  mladší sedmi let ušlapat koňmi.  Ženy nakonec odvede do otroctví. 290

Ohlasy o této vrcholné krutosti,  která  prý vyděsila  i  jeho vlastní  bojovníky,  záhy dospějí

dokonce až na křesťanský Západ.

Také Jiří Uherský věděl o povaze osmanských sultánů své, ačkoli v tomto případě líčení

jejich válečných zločinů postrádáme, nepochybně z toho důvodu, že se náš autor převážně

pohyboval mezi civilisty. V závěru 22. kapitoly svého Traktátu o mravech autor popisuje, jak

se jednoho rána  za  úsvitu  ocitl  ve  skupině  chudých v blízkosti  sultánova paláce.  V touze

poznat  kousek ze sultánova dvora a spatřit  místní  mocné hodnostáře se náš autor  choulil

v nesmělých slunečních paprscích až do šesté hodiny ranní.  Zvědavce však čekalo nemilé

překvapení. Když sultán, který zrovna mířil do lázně, zahlédl skupinku chudých čumilů, dle

slov  samotného  Jiřího  ztropil  nemalý  povyk  a  poslal  na  ně  oddíl  jezdců  s holemi,  kteří

nešťastníky  notně  počastovali.  „…ačkoli  se  mi  podařilo  s nemalou  námahou  uniknout,

převeliké obavy, které jsem při tom zakusil, vedly k tomu, že jsem si napříště dával větší pozor,

takže jsem mu již nikdy nešel na oči v ulici, kterou měl kráčet, a zvláště ne ve společnosti

jiných chudých.“291 Pozorný čtenář si jistě povšimne, že tato příhoda mimo jiné překvapivě

svědčí  o  tom,  že  náš  zajatec  se  v jistém období  svého  pobytu  mezi  Osmany  pohyboval

287 Captif des Tatars, s. 42.
288 Captif des Tatars, s. 61–62.
289 Captif des Tatars, s. 67.
290 Captif des Tatars, s. 76–77.
291 Tractatus de moribus, s. 191.
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v samém okolí sultána. Vize venkovského otroka zapadlého po celou dobu zajetí v blátivém

políčku kdesi v hloubi Anatolie by tedy byla přinejmenším zkreslená.

Jak jsme již naznačili,  velikost osmanských sultánů však měla u našich autorů i své

světlé stránky. Jednou z nich byla údajná velkorysost, s níž vládci dovedli odměnit své věrné,

nebo se pochlubit okolnímu světu. Johannes  Schiltberger popisuje, jak po bitvě u Nikopole

Bajezid  I.  rozesílal  poselstva  s  velkorysými  dary ostatním potentátům v  oblasti  Předního

Východu, s nimiž byl obvykle spíše v disonantních vztazích. Šedesát služebníků měl poslat

mamlúckému sultánovi  Barqúqovi,  zakladateli  čerkeské  dynastie  v  Egyptě, další  průvody

směřovaly k předákovi turkomanského kmenového svazu Bílé ovce Kara Julukovi Osmanovi,

do Arménie, do Bagdádu nebo do Persie.292

K těm,  kteří  neochvějně  stáli  v  jejich  službách,  dovedli  sultánové projevit  nemalou

laskavost  a  ochranu.  Takovou zkušenost  opakovaně učinil  Johannes  Schiltberger  se  svým

pánem Sulejmanem Çelebim, a měl ji také Konstantin Mihailović s Mehmedem II., jehož v

předchozích  řádcích  líčil  tak  temně.  Mnohé  o  téměř  mateřském vztahu  sultána  ke  svým

elitním vojákům se ještě dočteme v podkapitole o janičárech.293 Ve velmi podobném tónu

nacházíme svědectví také u křesťanů, kteří osmanskými končinami pouze cestovali.294 

Abychom si na závěr představili,  jaký neočekávaný výlev sympatií  můžeme na účet

osmanských vladařů najít v dílech, která je jinak měla hanit, pojďme si vyslechnout tuto pasáž

z díla dosud mlčícího Jiřího Uherského... „I samotní vůdci a páni vystupují mezi ostatními tak

neokázale,  že  je  člověk  stěží  rozezná od druhých.  Viděl  jsem sultána,  jak  přešel  rozlehlé

prostranství  mezi  svým palácem a mešitou v eskortě pouhých dvou mladíků,  a totéž,  když

přecházel do lázně; a když se vracel z mešity do paláce, nikdo se neodvážil se k němu připojit

nebo mu zkřížit cestu, či křičet a provolávat mu slávu nebo cokoli podobného, neboť to nemají

ve zvyku. Viděl jsem ho také při modlitbě v mešitě a neseděl na křesle nebo královském trůně,

ale docela obyčejně na koberci na zemi, spolu s ostatními, a okolo něj nevisely, ani nestály

žádné zvláštní ozdoby. Není nic,  ani na jeho oděvu, ani jeho koni,  čím bychom ho mohli

odlišit od druhých. Viděl jsem ho také při pohřbu jeho matky, a kdyby mi tehdy neřekli, který

to je, nedokázal bych ho rozeznat. Je přísně zakázáno, aby ho lidé doprovázeli, nebo k němu

přistupovali na ulici bez zvláštního povolení. A to ponechávám stranou mnoho věcí, které

292 Captif des Tatars, s. 40.
293 Viz podkapitola 6.5.1 Janičáři – ocelové srdce osmanské armády, s. 108.
294 „(Sultán) je člověk přívětivý, shovívavý a štědrý při rozdávání panství i peněz,“ praví ve své charakteristice 

Murada II. burgundský zvěd Bertrandon de la Broquière. Viz Voyage dʼoutremer, s. 181.
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jsem se na toto téma dozvěděl: jeho přívětivost v rozhovorech, jeho moudrost a shovívavost u

soudu, štědrost jeho almužen, i jeho dobrotivost ve všem ostatním.“295

295 Tractatus de moribus, s. 83–84.
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6.4 Státní správa – anatomie osmanské moci

Jestliže osobnost osmanského sultána stála v dílech s tureckou tématikou na výsluní

pozornosti a v očích zajatců reprezentovala vůdčí energii Osmanů, klíčem k úspěchu jejich

říše bezesporu byla také méně nápadná, leč vysoce efektivní státní správa. Soukolí úřadů,

výběrcích daní, vojenských velitelů a regionálních správců, které nenápadně klapalo v pozadí

událostí  a  loukotěmi  se sbíhalo až  do hlavního města,  bylo  pro svou funkčnost  jednou z

výrazných a  ojedinělých výhod,  jimiž  sultán  v očích  svých současníků disponoval.  To si

patrně  uvědomovali  i  naši  autoři,  kteří  se  otázce  mocenské  distribuce  na  vládcově dvoře

pozorně věnovali.

Osmanský  stát  v  zrcadle  spisů  našich  zajatců  funguje  efektivně  a  jeho  civilní,

náboženský a vojenský aparát se bohatě vyrovná institucím křesťanské Evropy, respektive je

v  dané  době  spíše  předčí.  Osmanskou správu charakterizují  dva  principy –  její  absolutní

centralizace  a  zároveň  meritokracie,  v  níž  distribuce  odpovědnosti  a  úřadů  probíhala  na

základě schopností jedince, nikoli jeho urozenosti. Tyto dva principy autoři shodně chápali

jako klíč  ke  státotvornému úspěchu a  neváhali  je  svému evropskému publiku,  které  bylo

dosud svázané představami o rodu jako určujícím principu společenského postavení, dávat za

příklad.

Autorem,  který  byl  doslova  fascinován  správním systémem Osmanů  a  snažil  se  jej

načrtnout v jeho úplnosti, byl Konstantin Mihailović. Je to do jisté míry pochopitelné, neboť

náš janičár byl u sultánova dvora v postavení, z něhož měl takříkajíc „dobrý výhled“ i přístup

k potřebným informacím. Systému osmanské vlády a správy věnuje Konstantin hned dvě

kapitoly, a sice kapitolu 38.  O vládě nad tureckým územím296 a kapitolu 39.  O uspořádání

sultánova dvora297.  V nich s velkou pečlivostí popisuje vysoké politické funkcionáře,  kteří

stáli  v čele  sultanátu,  a  ucelenou  hierarchii  dvorských  úřadů.  Dvůr  byl  vysoce

centralizovaným  srdcem  sultanátu.  Vrchní  mocenský  orgán  vidí  Mihailović  právem

ve vezírské radě zvané „Vezíři kupole“ (kubbe vezirler), jež je pouze dvojčlenná. To autor

shledává jako velmi praktické, neboť podotýká, že kdyby se sultán ohlížel na příliš početnou

dvorskou radu,  nevěděl by, koho vyslechnout dřív, a jaké rozhodnutí přijmout.298 Oba vezíři

rokují  bez  sultánovy  přítomnosti,  v izolovaném  „stánku  moudrosti“  (daniş  çadiri).  Když

296 Turecká kronika s. 135n.
297 Turecká kronika s. 138n.
298 Turecká kronika s. 138.
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potom vládci přednesou své mínění a společně se o něm poradí, jdou sami sdělit poddaným

rozhodnutí a sultán se stává jeho garantem. Náš autor tedy správně postřehl odsun sultána od

politické moci a poukázal na její skutečné tvůrce.299

Co se týče dalších dvorských úřadů, autor vyjmenovává osmdesát sultánových číšníků

(çâşnî-gîr),  padesát  komorníků  (içoğlanlar),  dvěstě  podkoních,  šedesát  zbrojařů  (cebeci),

šedesát mužů, kteří stavějí sultánovy stany (mehterler) a trubače. Celkový počet dvorských

služebníků vyčisluje sumou 2.450, k níž lze ještě přičíst 6.000 příslušníků sultánovy gardy.

Jak je  Konstantinovým zvykem,  u  všech uvádí  kompletní  informance o jejich  platech  ve

zlatých mincích.

Mihailović  se  věnuje  rovněž  otázce  správy  osmanských  provincií.  Přesné  jsou

především jeho portréty dvou generálních guvernérů,  bejlerbejů  (beğlerbeği), z nichž jeden

byl zodpovědný za asijské provincie (Anatolii) a druhý za evropské državy (Rumélii). Tito

jsou nadřazení velitelům jednotlivých provincií (sancakbeği). Takové územní rozdělení zcela

identicky popisuje i Jiří Uherský.300

Opevněné hrady, které Osmané nazývali  kale, mosty a soutěsky (derbend) byly podle

Mihailoviće  ústředními  body  správy  nově  dobytých  území  na  Balkánském  poloostrově.

Janičárské posádky v pevnostech vybavuje sultán sám, nesmějí se však dotknout sultánových

zásob v době, kdy nejsou obléháni, a tehdy žijí jen ze svého žoldu. Autor poté uvádí detailní

hierarchii správy osmanských hradů: jejich velitele (dizdar), velitelova pobočníka (kethüda) a

jim podřízené velitele jednotlivých janičárských regimentů (bölükbaşi). Popisuje noční hlídky

držené ve dvojicích u hradní brány a zmiňuje, že vstup do osmanských pevností byl podmíněn

heslem a do hradu nebyly vpouštěny ozbrojené doprovody čítající více než pět mužů.301

Johannes  Schiltberger,  který  byl  ve  svém díle  zaměřený  především na  bojové  akce

Osmanů,  se k otázce jejich administrativy nijak nevyjadřuje.  Obdivně však líčí  důmyslný

systém kurýrní služby používaný v mamlúckém sultanátě, kdy na sultánovy kurýry v každém

hostinci čekali čerství koně (ve skutečnosti byl inspirován podobnou službou u Mongolů).302

299 „Žádný u něj nedosáhne slyšení, leda prostřednictvím jeho vezírů, kteří mají plnou vládu nad ním i celou 
jeho domácností.“ Viz Voyage dʼoutremer, s. 183.

300 Tractatus de moribus, s. 76.
301 Turecká kronika s. 135–136.
302 Captif des Tatars, s. 119. O mamlúckých kurýrech, černě oděných jezdcích na velbloudích běhounech, nám 

přináší svědectví také soudobý cestovatel Bertrandon de la Broquière. Viz Voyage dʼoutremer, s. 54. 
Bertrandonův editor Charles Schefer udává, že speciálním úkolem těchto spěšných kurýrů bylo mimo jiné i 
dovážet od června do listopadu z Damašku do Káhiry led pro sultánovy číšníky a městské špitály. Viz 
Tamtéž, s. LII–LIII.
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Popisuje také cvičené holuby, kteří dopravují listy mezi Káhirou a Damaškem, a způsob jejich

výcviku. Jiří  Uherský  byl  coby  intelektuál  v  první  řadě  zaujatý  muslimskými  školami

(medresa),  které  jsou podle  něj  početné  a  veliké.  Probíhá  zde  výuka veřejných zákonů a

z absolventů se rekrutují soudci a státní úředníci, kteří jsou zproštěni obecných povinností a

daní.303

Jak  jsme  již  předeslali,  na  první  místo  v  popisu  osmanské  správy autoři  staví  její

centralizaci a nelze si nevšimnout obdivu, který k efektivitě celého systému mají. Sultán je

neomezeným pánem nad všemi pevnostmi ve své říši, i opevněnými městy. Jak zdůrazňuje

opět Konstantin Mihailović, sultán nikdy žádný hrad nesvěří některému z velmožů, ale uvádí

do nich  raději  posádky janičárů.  Správa  všech  pevností  je  přitom jednotná,  což  ulehčuje

personální změny, a také rozsah a kvalita služeb v jednotlivých úřadech jsou pevně stanoveny.

Osmanští  šlechtici  nevlastní  žádné  významné  rodové domény a  sultán  jim majetek  může

libovolně  odebírat  a  udělovat,  což  předchází  dědičné  držbě  správních,  vojenských  nebo

soudních  úřadů.  Žijí  ve  strachu ze  svého pána,  neboť sesazení  šlechtici  (mazul),  kteří  se

provinili  například  nespravedlivým  zacházením  s chudými  nebo,  jak  Konstantin  doslova

konstatuje „ohrnovali nos nad službou pánovi“, pak musejí v palácové gardě čekat, dokud se

pánovi  nezachce jim udělit  novou hodnost.  Jak nás  autor  ujišťuje,  i  toto čekání  prožívají

trpělivě, aniž by se milosti dožadovali, a blahořečí svému pánovi. Konstantin také zmiňuje, že

sultán si bere do výchovy šlechtické syny, kteří mu za to slouží v boji. Chovají-li se sultánovi

hodnostáři podle jeho představ, je o ně dobře postaráno a poddaní mají povinnost je ctít a dbát

o jejich bezpečnost – například je-li některý z nich zabit na území Osmanské říše, je celý daný

region potrestán pokutou 2.000 zlatých do sultánovy pokladnice, protože nad jeho blízkým

dostatečně  nebděl.  Na  stránkách  Konstantinových  pamětí  je  také  opakovaně  připomínán

sultánův smutek při úmrtí nebo zranění jeho favoritů.

Jiří Uherský svůj výklad o dějinách Osmanů uzavírá tvrzením, že sultán v jeho době

dosahuje  takové  autority,  že  v celém  Orientu  nenalezneme  mocnějšího  vládce.304 Opět

vyzdvihuje  centralistický  systém  osmanské  správy,  který  předchází  vytváření  zárodků

mocenského dualismu.  „Všichni  hodnostáři  a  páni  v říši  jsou do svých funkcí  jmenováni

sultánem a není zde rodová ani pozemková aristokracie. Sultán je tudíž jediným pánem a

vlastníkem,  který  uděluje,  rozděluje  a  vládne  nad  vším  majetkem,  zatímco  ostatní  jsou

pouhými  výkonnými  orgány,  státními  zaměstnanci  a  úředníky,  kteří  se  drží  jeho  vůle  a

příkazů.“  Přitom  zdůrazňuje,  že  osmanští  hodnostáři  svých  úřadů  dosahují  dle  svých

303 Tractatus de moribus, s. 113–114.
304 Tractatus de moribus, s. 38–39.
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prokázaných schopností. „To je důvod, proč v jeho říši nemůže povstat žádná opozice ani

odboj, ačkoli je zde nesčetně lidí; všichni se naopak podrobují a poddávají vládě jediného

pána, sami jsou za všech okolností sjednocení jako jeden muž, neúnavně mu slouží a nikdo se

neodváží  nic  podniknout  bez  jeho  svolení.“305 A jestliže  by  se  přeci  jen  někdo  opovážil

podniknout něco po svém, může být okamžitě zbaven všech úřadů a sesazen do své původní

funkce, ba se setkat s povážlivějším osudem, který náš zpravodaj zná více než dobře. Vzpurný

dvořan může být sultánem uvržen i do otroctví, bez ohledu na své postavení.

305 Tractatus de moribus, s. 76–77.
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6.5 Poměry v muslimské armádě a její vojenský potenciál

Pro řadu Evropanů byla turecká armáda to jediné, co z celé říše znali. Divocí bojovníci

na rychlých koních, kteří přelétávali nad bitevní plání a rozsévali kolem sebe děs a beznaděj,

byli  ve  své  době notoricky známým stereotypem.  Jak  tedy popisují  poměry v muslimské

armádě ti, kteří jí prošli nebo se stali její kořistí, a jak zhodnocují její vojenský potenciál?

Jako již v předchozí podkapitole, i zde bude naším hlavním informátorem Konstantin

Mihalović. Tento autor měl totiž patrně největší cit pro systematický a čísly podložený výčet.

Konstantin pečlivě popisuje strukturu sultánovy gardy, která je podle něj tvořená pěti oddíly:

elitní lučištnickou stráží (solak) postavenou z šedesáti sirotků, která pochoduje před sultánem;

600 členy dveřní stráže (kapici); 600 jezdci (ulufeci); 300 muži, kteří mají za úkol doplňovat

stavy koní  (silâhdar);  a  300  jezdci  s šavlí  a  toulcem,  kteří  v noci  tiše  bdí  okolo  sultána

(sipâhi). Všem těmto bojovníkům sultán dodává výstroj. Na úspěchu jeho tažení se dále podílí

140 velbloudů, kteří v truhlách přepravují jeho pokladnici, stany a polní kantýnu, 400 pro

převoz ložního prádla  a  stříbra  a  300,  kteří  převážejí  zbraně  a  bojové  bubny,  60  jezdců-

zbrojířů (cebeci) a 60 mužů, kteří stavějí stany v ležení (mehteri) 306

V kapitole 40. O umění útoku a turecké bojové taktice Konstantin Mihailović postupně

popisuje osmanskou armádu, uprostřed se sultánovou gardou, vedenou čtyřmi standartami, a s

armádami z Anatolie a Rumélie na křídlech, pod velením dvou bejlerbejů.307 Základem tohoto

vojska je elitní janičárská pěchota, jíž je sám členem, a jezdectvo, slavní spahiové (sipâhi).

Císařská  garda  je  v bojové  formaci  seřazená  následovně:  jezdci  jsou  připravení  na

sultánových bocích, janičáři před ním a za ním velbloudi, dokola pak vede opevnění se štíty

zaraženými  v zemi  a  podél  něj  jsou  příkopy  ježící  se  píkami.  Střílnami  vyčuhují  děla,

bojovníci z opevnění vystrkují kopí a vystřelují mračna šípů.

Po stranách tohoto  centrálního  sultánova opevnění  a  jeho gardy jsou rozložené  obě

armády.  V nich tvoří  výraznou složku druhá,  běžná infanterie  (azap), jejíž  založení  autor

připisuje Muradovi I. Tuto infanterii byla povinna postavit na své náklady osmanská města a

vojáci pobírali od sultána žold – 1 zlatý na deset nebo pět dní, podle doby služby a zkušeností.

Pěchotu azapů Mihailović zmiňuje například při bitvě na Dunaji s Vladem III. Draculou, kdy

přispějí na pomoc janičárskému předvoji.

Po pravé straně se ve vojsku rozkládala  anatolská armáda. Infanterie (azap)  v počtu

20.000 se kryje a obklopuje píkami, doplňuje ji 60.000 jezdců. Anatolská armáda je řízená

306 Turecká kronika, s. 141–144.
307 Turecká kronika s. 144n.
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vrchním velitelem  bejlerbejem,  dvaceti  veliteli  divizí  se standartami a  padesáti  podveliteli

(subaşi). Na levém křídle je pak armáda z Rumélie, složená z vojáků z křesťanských zemí

Balkánu. Její jezdectvo čítá 70.000 jezdců a armáda zahrnuje 20.000  azapů.  Opět ji vede

bejlerbej, s osmnácti veliteli se standartami a čtyřiceti subaşi.308

Jezdci se do bitvy vrhají za zvuku bubnů, při kterých se, jak autor sugestivně líčí, chvěje

země a burácí hrom. Konstantin také zmiňuje obrněné jezdce s kyji, kteří v bitvě dohlíží na

statečné činy a chování bojovníků. Na základě jejich pochvaly se voják může vyznamenat,

nebo být naopak potrestán. Jak bývalý janičár uvádí, když se Osmané chystají k boji, sultán

dává vyhlásit odměny pro zasloužilé bojovníky, což funguje jako dostatečná motivace. Kdo se

jako  první  vyhoupne  na  nepřátelskou  hradbu,  bude  odměněn  titulem  velitele  pohraniční

marky  (uçbeği).  Druhý  bude  jmenován  provinciálním  správcem  (subaşi),  třetí  titulem

çeribaşi, a ostatním se rozdělí peníze. Přičemž to vše vstoupí v platnost bez ohledu na to, zda

bylo  dané  město  dobyto,  nebo ne.  Sultán  sám do boje  nevstupuje  a  zůstává  mezi  svými

janičáry až do skončení bitvy.  Své vyprávění o turecké armádě Konstantin doprovází také

přesnými údaji  o  výši  žoldu jednotlivých vojenských kategorií  a  informací,  že  o  válečné

invalidy je sultánem do konce jejich života postaráno. Následují kapitoly věnované tureckým

průzkumníkům309, dočasně verbovaným vojákům310 a placené domácí domobraně311. 

Jako  janičár,  který  je  na  svou  elitní  příslušnost  patrně  pyšný,  referuje  Konstantin

Mihailović také o jiné osmanské elitní infanterii, yaya, která byla předchůdkyní janičárů, ale

skládala se z etnicky tureckých dobrovolníků. Podle něj tito vojáci neplatili žádné daně, byli

rozmístěni do osmanských pevností a byli povinováni pouze přispět na sultánův rozkaz na

pomoc v boji. Jak svrchu pokračuje, ještě za jeho časů čítala tato elitní infanterie na dva tisíce

mužů, jsou to však „chudáci, kteří teď všechen svůj majetek přepraví na jediném oslu“.312 Náš

autor  poukazuje také na pomocné sbory,  ať už pravidelné nebo nepravidelné,  mezi  nimiž

nechybí mnozí křesťané, které víc zajímá svůdná kořist nežli jakákoli protiturecká solidarita.

Na  tomto  místě  můžeme  připomenout  například  přítomnost  srbského  tchána  posledního

byzantského císaře v osmanských řadách při bojích s Valachy nebo boj hrdiny ze srbských

junáckých písní Marka Kraljeviće v bitvě u Roviny (1395). Cizím elementem je v osmanské

308 Podle moderních výzkumů čítala osmanská armáda v toce 1473 celkem 12.000 janičárů, 7.500 jezdců Porty 
a 64.000 sipâhiů v provinčních regimentech. Viz KREISER, Klaus, NEUMANN, Christoph K., Dějiny 
Turecka, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. 44.

309 42. O tureckých průzkumnících. Turecká kronika s. 150n.
310 43. O vojácích. Turecká kronika s.153–154.
311 44. O válečnících. Turecká kronika s. 154. 
312 Turecká kronika s. 63–64. 

106 



armádě  také  regiment  600  krymských  Tatarů  na  koních,  pod  velením  dvou  náčelníků

(garipler subaşilari).

Poté  se  Konstantin věnuje osmanským guvernérům (uçbeği)  sídlícím v pohraničních

markách. Z lokalit, v nichž tito správci působí, jmenuje Mihailović Smederevo a Kruševac

(pevnosti zaměřené proti Uhrům), Nikopoli a Vidin (proti Valašsku), Bosnu a Sinicu (proti

Chorvatům a Korutancům) a Gallipoli a Moreu (proti Kataláncům a Italům). Bejové zvažují

perspektivu případného vojenského tažení a po sultánově souhlasu na něj lákají průzkumníky,

které vybaví, a s jejich pomocí pak dobijí zvolené území.313

Ke konci  svého  vyprávění,  když  autor  již  dospěl  do  bezpečí  křesťanského  zázemí,

předestírá čtenáři  jakousi totální bilanci osmanských sil.  Celková skladba  Turecké kroniky

totiž směřuje k závěrečné výzvě k protiturecké ofenzívě, a na tu je dobré se patřičně připravit.

V kapitole 36. O velikosti turecké pokladny, kterou sultán dal spočítat, Mihailović líčí, jak si

Mehmed  II.  od  svého  ministra  financí  (defterdara)  dává  vypočíst  úhrn  své  hotovosti

k najímání  vojsk.  To bylo  jistě  vzrušující  i  dráždivé  téma pro  korunované  hlavy Evropy,

jejichž finanční situace byla v mnohých případech na pováženou. Samotné počítání sultánova

stříbra podle našeho Srba trvalo celé čtyři týdny! Nakonec Mehmed dochází k lichotivému

výsledku: jeho finanční prostředky mu umožňují vyplácet po dobu deseti let 400.000 mužů,

včetně péče o jejich koně. Přesto si sultán nevděčně povzdychne: „Dosud nejsem skutečným

pánem, neboť země, které držím [na evropské straně Dardanel], náležejí cizincům.“314 

V 11. kapitole svého Traktátu o mravech popisuje organizaci turecké armády také Jiří

Uherský. Ten nás v první řadě zpravuje, jak se pěší vojsko a jezdectvo organizují v ležení i na

bojišti.  Jednotlivé  oddíly  tureckého  vojska  prý  nepoužívají  prapory,  ale  dlouhá  kopí  s

barevnými chomáči peří,  a řídí  se pokyny bubnů a píšťal,  které  je dostávají  do bojového

zanícení. Při návratu z bojiště se každý musí nahlásit armádnímu písaři, aby byli chybějící

bojovníci rychle nahrazeni jinými. Jakmile sultán vidí, že jím vedená válka přerůstá kapacitu

aktuálního vojska, ihned rozešle posly do svého zázemí, aby povolali rezervy. Jak s nelibostí

konstatuje Jiří, 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.  „Říkají, že největším štěstím pro ně není zemřít

313 Turecká kronika, s. 151–152.
314 Turecká kronika s. 131. Mehmed II. zde naráží na své balkánské vazaly.
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doma, uprostřed slz a posmrkávání žen, ale na bitevním poli,  pod nepřátelskými kopími a

šípy.“315 Díky pružnosti celého systému tak sultán může válčit prakticky „bez konce“316 

6.5.1 Janičáři – ocelové srdce osmanské armády

Fenoménem, který na křesťanském břehu konfliktu nenacházel obdoby a zároveň byl

významným strůjcem osmanského úspěchu, byla sultánova osobní pěší garda, janičáři. Tato

elitní  bojová jednotka,  která  se  rekrutovala  z  nemuslimského (křesťanského)  obyvatelstva

Osmanské říše, především z řad balkánských Slovanů, vznikla v dobách Murada I. Sultán

tehdy „dostal nápad unášet křesťanské děti, vychovávat je a uvést je na svůj dvůr a do všech

svých pevností. Tito chovanci se nazývají janičáři, to znamená ,nová armádaʻ.“317

Podrobný  výklad  o  praxi  janičárských  nucených  odvodů  doplněný  o  svou  životní

zkušenost  předkládá  čtenáři  v závěru  svého  díla  Konstantin  Mihailović,  svědek  z

nejpovolanějších, neboť sám osud elitního gardisty zažil.318 Zajatí chlapci jsou po osmanském

nájezdu vyplaceni po pěti zlatých, naverbováni do janičárského pluku a posláni za moře do

Anatolie, kde jsou vychováni. Může jich být až dva tisíce, a jak autor dodává, pokud sultán

nezíská  dostatek  chlapců při  nájezdech za  hranice,  odebere  je  křesťanům žijícím na  jeho

území. Časem začali janičáři být doplňováni také z řad svých vlastních synů. 

Janičáři  byli  v  základu  rozdělení  na  dvě  skupiny:  chlapci  odejmutí  křesťanským

poddaným sultanátu (illik) mohli svobodně nakládat se svým majetkem, janičáři vychovaní

z válečných  zajatců  (pencik),  mezi  které  náležel  i  Konstantin,  však  nemohli  se  svým

majetkem volně disponovat, a ten celý příslušel sultánovi. Museli tak čekat a doufat ve své

případné povýšení nebo propuštění. O výchovu těchto chlapců se sultán nijak nestaral, ale

svěřoval ji jejich pánům, kteří je pak měli vyslat do boje, až bude potřeba. Teprve vycvičeným

janičárům sultán vyplácí žold. Z nejlepších si pak vybere svou osobní gardu, která čítá 4.000

315 Tractatus de moribus, s. 95.
316 Tractatus de moribus, s. 93–95. O snadnosti, s níž osmanský sultán sbírá své vojsko, psal také Jiřího 

současník Bertrandon de la Broquière: „Item, řekli mi, že když [sultán] svolává armádu, nic ho to nestojí, 
naopak na tom získá, neboť rozkáže mužům z Turecka přejít do Řecka, nic jim nedá a oni v Gallipoli zaplatí 
comarch (Z řeckého kommerkion, to jest průchozí clo z Anatolie do Rumélie), a sice pět aspres za koně a tři 
za člověka. Když vojsko přitáhne z nájezdu, náleží sultánovi pětina otroků, kterou si sám vybírá. Také pokud 
překročí Dunaj, platí comarch. Pověděli mi, že z Řecka sultán každoročně odvádí třicet tisíc mužů, kterým 
nařídí táhnout, kam uzná za vhodné. Rekrutuje se zde největší a nejlepší část jeho armády. Item, rovněž 
každoročně odvádí deset tisíc mužů z Turecka, a nemá s nimi jiné výdaje než za stravu.“ Viz Voyage 
dʼoutremer, s. 182–183.

317 Turecká kronika, s. 65.
318 Turecká kronika, s. 139–140.
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janičárů  a  které  velí  velitel  gardy  (aga).  Ostatní  dospělí  janičáři  jsou  rozmístěni  do

osmanských pevností. 

Jak Mihailović zdůrazňuje, v pluku panovala pevná disciplína. Janičár, který pochybí, je

v ústraní  popraven.  Janičáři  se  dále  specializovali,  na  lučištníky,  dělostřelce  a  kušovníky.

Sultán vyplácí janičárům žold každé čtvrtletí, jednou za rok jim také opatřuje oděv – každý

obdrží příspěvek na výbavu, plášť, novou košili a kalhoty ze sukna. Součástí jejich uniformy

byly i  bílé  janičárské čapky,  (üsküf  nebo ak börk),  jejichž nošení,  jak Konstantin s jistou

pýchou  dodává,  bylo  zapovězeno  všem ostatním.319 Posádkám,  které  pobývají  v hradech,

dodával sultán zásoby, ovšem, „až na víno a kvašené (tj. alkoholické) nápoje“.320

Vezměme na chvíli slovo našemu janičárovi a pojďme se podívat, co nám o ocelovém

srdci sultánova vojska praví Jiří Uherský. Tento autor klade zformování janičárů, které sám

nazývá  gingitscheri,  za  vinu  oportunistickým  křesťanským  vazalům  z  Balkánu,  kteří  se

usazují mezi Osmany. Ti jsou podle něj závislí přímo na sultánovi, zastávají veřejné úřady a

požívají  nemalý  vliv  u dvora.  Jak pohoršeně líčí,  sultán těmto křesťanům přes  své posly

každých pět let rozkáže, aby mu  poslali své syny mladší dvaceti let. Poté jsou tyto děti vzaty

na  dvory  sultánových  hodnostářů,  kde  se  učí  tureckým mravům,  zlepšují  svou  fyzickou

kondici a cvičí se zbraněmi. Po dosažení dvacátého roku jsou potom povoláni k sultánovu

dvoru a stávají se součástí jeho osobní gardy, s pravidelným platem. Jiří Uherský uvádí, že

sám janičárů u sultánova dvora napočítal na dvacet tisíc. Z tohoto sboru je také rekrutováno 5

nebo 6000 lučištníků, jejichž luky jsou tak mocné, že  „jejich střely proniknou každý štít i

pancíř“. Ti jsou ochrannou hradbou sultána a v boji mašírují přímo před ním.321

Pokud janičárům přála Fortuna, v boji tak vrtkavá, mohli podle Konstantina Mihailoviće

poměrně snadno přijít k penězům. Možnost osobního vzestupu jim skýtala například zásluha o

smrt významného protivníka.322 Vyplácela se také blízkost vrtošivého panovníka, který se čas

od času zachoval velkoryse. Takový úsměv Štěstěny, který se však našemu autorovi vyhnul,

nastal na   tažení do Trapezuntského císařství, kdy se jeden z velbloudů nesoucích sultánovu

válečnou pokladnici zřítil z horského svahu a rozsypal ve skalách okované osmanské truhlice

i pytle s 60.000 florény...  „Janičáři se seběhli a bděli se zbraní v ruce, aby se žádný těch

319 O bílých čapkách, kterými se janičáři od počátku odlišují od ostatních bojových jednotek, nás zpravuje také 
kronikář Ašikpašhazade, viz ATSIZ, Çiftçioğlu Nihal (ed.), Osmanli Tarihleri, Istanbul, 1949, s. 228.

320 Turecká kronika, s. 135.
321 Tractatus de moribus, s. 75.
322 Turecká kronika, s. 99–100.
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peněz nezmocnil před příchodem pána, kterému pokladnice patřila. (...) Sultán přijel a otázal

se, proč se jeho armáda zastavila. Když mu pověděli o nehodě, řekl, ať si každý, kdo může, ty

mince sesbírá, hlavně když se armáda nebude zdržovat. To přišlo velmi vhod těm, co stáli

blízko, neboť pro ostatní tam sotva co zbylo. Přispěchal jsem taky za sebe, ale příliš pozdě.

Všechny mince byly ty tam. Zbývala jen černá zem, neboť [janičáři] s nimi sesbírali i trávu a

bahno a rvali se jedni s druhými.“323 Odměna a vyhlídky na osobní přilepšení na janičáry

čekaly také po úspěšné bitvě s Vladem III. Draculou. Sultán kázal rozdělit mezi svoji gardu

30.000 zlatých. Navíc nakázal propustit janičáry, kteří dosud nebyli svobodní, aby mohli po

smrti  odkázat  majetek libovolným dědicům.324 Jinou příležitostí  k  odměně byla namáhavá

vojenská kampaň proti Trapezuntskému císařství. Náš srbský zpravodaj  zde doslova naříká

nad dalekým tažením, neúnavnými útoky nepřítele, hladem a strádáním, i strmými horami a

zrádnými močály.  Stěžuje  si  také  na  pevný odpor protivníka  v Gruzínském království,  se

kterým  „žádný pohan nic nezmůže“.  Nejhorší ze všeho jsou pak neustálé lijáky a bahnitý

terén do kterého cestou do Trapezuntu koně zapadají  až po břicho!  Po útrapách v horách

nicméně sultán své janičáry patřičně ocení. Nechá mezi ně rozdělit 50.000 zlatých a zvýší

žold jejich desátníkům. 

 

Zajímavá je otázka, do jaké míry se Konstantin se skupinou janičárů sám identifikoval.

Zdá se totiž, že si při líčení prvních vojenských operací drží od nich patrný odstup. Například

při obléhání Bělehradu v červnu a červenci 1456, které bylo jeho první zmiňovanou kampaní

v osmanských službách, hovoří o tom, jak janičáry viděl prchat z města, pronásledované a

následně zmasakrované Uhry. Čtenáři se v tu chvíli zdá, jako by Konstantin vlastně vůbec

nebyl v jejich řadách. K této dikci ovšem autora mohly vést i jiné důvody, v první řadě nechuť

vystupovat před svými čtenáři jako útočník na Bělehrad, který se v té době stával symbolem

křesťanského vzdoru.325

Také na následujících  taženích, na která Mihailović s Osmany údajně vyjel, se ke své

přímé účasti  příliš  „nemá“.  To je  případ tří  osmanských kampaní  v Morejském despotátu

(1458–1460), zakončených dobytím Mystry (1460) a přičleněním této byzantské enklávy, kde

dosud vládli synové byzantského císaře Manuela II. Palaiologa326, k Osmanské říši, i tažení

323 Turecká kronika, s. 115–116.
324 Turecká kronika, s. 123.
325 Osobní účast Konstantina Mihailoviće při bojích o Bělehrad není nicméně prostá některých problémů. Tuto 

událost od jeho zajetí dělil pouhý rok, což by neodpovídalo době standardního janičárského výcviku. Viz 
KONSTANTIN MIHAILOVIĆ, Memoirs of a Janissary, ed. Benjamin Stolz, Michigan: Ann Arbor, 1975, s. 
221.

326 Demetrios II. a Tomáš Palaiologové.
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proti  Ismaïl  Bejovi,  švagru Mehmeda II.,  který vládl  v  autonomním bejliku Džandarli  na

březích  Černého  moře  (1461).327 Ze  stínu  Konstantin  vystupuje  až  na  letním tažení  proti

Trapezuntskému  císařství.  Zde  se  autor  ve  své naraci  poprvé  sjednocuje  s osmanskou

armádou a náhle při popisu válečných útrap používá slovo  „my“.  Podrží si jej i  při líčení

následujících  dobrodružství  –  tažení  do  Valašska,  plavby  na  Lesbos,  který  byl  tehdy  ve

vlastnictví  janovského  rodu  Gattelusio  (1462),  nebo  Mehmedovy  vojenské  kampaně

v Albánii, v níž narazil na tuhý odpor Jiřího Kastrioty Skanderbega.

Za roky svého působení v janičárské gardě Konstantin Mihailović znatelně vystoupal na

hierarchickém  žebříčku.  Na  konci,  v osmém roce  jeho  zajetí,  v zimě  roku  1463  se  totiž

dozvídáme, že mu sultán při bosenském tažení svěřil pevnost Zvečaj, která se zdvihala nad

řekou Vrbas a hlavním městem Bosenského království. Bývalý zajatec dostal na starost velení

nad padesáti janičáry a třiceti Turky i s půlročním žoldem. Autor je přitom vzápětí v pevnosti

obléhán uherským králem Matyášem Korvínem! Čtenáře patrně překvapí,  že Konstantin v

této  situaci  odolává  plných  osm  týdnů  palbě  uherské  artilerie  a  po  nocích  dává  opravit

poškozené hradby.  Nakonec,  když  Uhři  zradou  dobili  sousední  pevnost  a  Matyáš  Korvín

přitáhl pod zvečajský hrad s celou armádou, Mihailović kapituloval a jak uzavírá, „vzdal díky

Bohu, že se se ctí navrátil mezi křesťany“.328

Ať byl  jeho celkový vztah  k muslimům jakýkoli,  janičáři  vystupují  z Konstantinova

líčení jako udatné a pevné jádro osmanské armády, které nikdy nezradí a vždy je sultánovi

oporou  v kritických  chvílích.  Heroizace  janičárů  jako  srdnatých  bojovníků,  na  kterých

závisely  úspěchy  sultánových  kampaní,  je  patrná  v pasáži  z osmanského  tažení  proti

valašskému  knížeti  Vladovi  III.  Draculovi kterého  se  Mihailović  sám  účastnil.

V rozhodujícím momentě, kdy proti sobě obě armády stojí na březích Dunaje a hledí si do

tváře, klade autor sultánovi Mehmedovi II. do úst následující řeč k janičárskému pluku: „Mí

drazí berani, majetek můj je i majetkem vaším, zejména mé poklady. Poraďte mi, neboť na

vás záleží, zda překročíme na druhý břeh a střetneme se s nepřítelem.“ Janičáři svého pána

nezklamou: „Blahoslavený pane, dejte připravit čluny. V noci nasadíme své životy, abychom

překročili na druhý břeh.“ Později, když je při tažení Valašskem osmanská armáda rozprášena

Draculovým  nočním  nájezdem,  janičáři  se  nelítostně  postaví  proti  vlastním  prchajícím

vojákům a pobijí je.329

327 Džandarliovci (Candarliovci) vládli v oblasti dnešní Kastamonské a Sinopské provincie v letech 1290–1461.
328 Turecká kronika, s. 129.
329 Turecká kronika, s. 122–124.
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Navýsost  zajímavé  je  pak  zhodnocení  bitvy  u  Tercanu  (1473),  která  završila

Mehmedovo tažení proti náčelníku turkomanského svazu Bílé ovce Uzunovi Hasanovi. Náš

autor  ji  ve  skutečnosti  v životě  neviděl,  neboť  tou  dobou  již  pět  let  dlel  osvobozený

v křesťanském zázemí. Svou účast nicméně alespoň předstírá a výsledek boje hodnotí takto:

„Sultánovo jezdectvo bylo rozprášeno a nebýt janičárů, byl by sám sultán zabit. Uzun Hasan

(sultánův protivník)  pak promluvil  k svému vojsku  těmito  slovy:  ,Netušil  jsem,  že  turecký

sultán, syn Osmanův, má tak slabé jezdectvo, ale jeho pěchotě se nemohu rovnat, zejména

v horách.ʻ“ Tažení v Akkojunlu odezní a sultán svou armádu převelí zpět do Bursy. „Rozložil

své ležení na pláni, přehlédl pěšáky ve své gardě, neboli janičáry, a s potěšením viděl, že

pochodovali pěkně spořádaní. Pravil: ,Dal bych mnoho za to, kdybych mohl mít deset tisíc

janičárů.ʻ  A jeden z pěšáků, který pochodoval v sultánově blízkosti,  odvětil:  ,Blahoslavený

pane, slušelo by vám jich nemít deset, ale dvacet tisíc.ʻ Sultán sáhl do svého pláště a vyplatil

mu za ta slova sto zlatých mincí.“ Lze se jen dohadovat, jaká motivace autora vedla k tomu,

aby podobné pasáže zařadil do svého díla. Snad šlo o mdlý záblesk janičárské pýchy, jehož se

ani po letech autor nedovedl vzdát?

Na závěr se sluší poznamenat, že sultánova garda hrála také v soukolí osmanské moci

významnou roli kontrolního mechanismu v obdobích slabé vlády. Konstantin Mihailović si

toho je dobře vědom a konstatuje, že pokud jsou mezi sultánovým potomstvem dva soupeři o

trůn, vyhrává vždy ten, který si získá oporu janičárů. Souviselo to jistě i s faktem, že elitní

garda v dobách anarchie pevně držela v rukou sultánovu pokladnici, uloženou v pevnosti Yedi

Kule u Istanbulu, a zpřístupnila ji až poté, co se vyjasnil mocenský boj.330

6.5.2 Osmanská bojová taktika

Pojďme nyní  věnovat  krátce pozornost  osmanské bojové taktice.  Divoké a  zdánlivě

nespoutané  nájezdy  tureckých  bojovníků,  které  tolik  vyváděly  z  míry  jejich  křesťanské

soupeře, měly totiž i svá pravidla. Těm zasvěcuje Konstantin Mihailović celou jednu kapitolu

(40.  O  umění  útoku  a  turecké  bojové  taktice)331,  v  níž  směšuje  teoretické  principy  boje

s konkrétními ukázkami, které sám zažil v poli. Neváhá přitom sám sebe od počátku postavit

do popředí. „Kdokoli chce porazit tureckého sultána, musí použít odlišnou strategii, aby nad

330 Turecká kronika s. 134–135. Sílu, kterou janičáři v Osmanské říši měli, potvrzuje také Konstantinovo 
vyprávění o janičárském povstání. Tamtéž, s. 85–86.

331 Turecká kronika s. 144n.
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ním s pomocí Boží mohl zvítězit. Mají totiž slabá místa, o kterých sami nevědí, ale já, já je

znám, neboť jsem je pozorně sledoval.“332 Za největší chybu křesťanského velení označuje

Konstantin fakt, že rytíři v boji po prvotním úspěchu uspěchaně a zbrkle útočí na sultánovu

gardu, která je tvrdým jádrem armády. Tuto chybu udělal například Jan Hunyadi v druhé bitvě

na Kosově poli (1448). Podle autora by bylo přínosnější soustředit se na řadové osmanské

pěšáky (azap), kteří nejsou kvalitně připraveni, nevydrží dlouho v poli a spoléhají na štěstí.

Jeho rada, jak se vypořádat s janičáry, potom zní takto: v momentě, kdy rozpráší osmanskou

jízdu, nemají  se křesťané vrhat do přímého útoku, ale raději střílet  zapálené šípy do zádě

vojska.  Ty  pak  splaší  velbloudy,  kteří  se  vrhnou  vpřed  a  janičáry  sami  podupou.  Jak

Konstantin pyšně tvrdí, sám si to na jednom velbloudu ověřil na valašském tažení. „Snažili se

zjistit,  co  se  přihodilo,  ale  nepřišli  na  to,  kdo  to  způsobil.“ Z druhé  strany  náš  autor

doporučuje zároveň střílet z děl.

Velký  problém  podle  Konstantina  Mihailoviće  představují  osmanští  průzkumníci

(akinci), kteří se do služby hlásí dobrovolně a žijí výhradně z kořisti uloupené při divokých

nájezdech na protivníkovo území, a zajatců, které pak za stříbro prodávají. Válčí si svobodně,

bez rozkazů i bez žoldu nebo nároku na náhradu svých škod. Představují nejobávanější složku

osmanské armády. „Jsou jako průtrž, která padá z nebes. Jako příval, který způsobí mohutné

záplavy a jeho bouřlivé vlny vystoupají z břehů a odnesou vše, co jim stojí v cestě, nevydrží

však  dlouho.  Stejně  i  tyto  svobodné  jednotky,  jako  ty  bouře,  nevydrží  a  nikde  dlouho

nezůstanou, ale kam přijdou, tam pálí, plení, vraždí a zničí vše tak, že na tom místě ještě

mnoho  let  nezakokrhá  kohout.“333 Osmanské  průzkumníky  není  snadné  porazit,  jsou

nepolapitelní:  jestliže  jsou  při  svém  vpádu  pronásledováni  nepřítelem,  povraždí  zkrátka

všechny zajatce a zmizí jako vítr. Mihailović proto radí počíhat si na ně ve strázných horách,

v močálech nebo u velké vodní plochy.

Čilost,  s  níž  Osmané  přejímali  nejnovější  vynálezy  soudobého  válečnictví,

představovala ve skutečnosti jejich nejsilnější zbraň, ať už šlo o myšlenku elitní gardy složené

z bývalých otroků, kterou Turci převzali od mamlúků, artilerii, kterou předtím s úspěchem

používal kmenový svaz Bílé ovce na Kavkaze, nebo vozovou hradbu husitů.334 Dosud málo

prozkoumanou kapitolou bylo v této době pro Osmany námořní vojenství. Jak dosvědčuje

332 Turecká kronika s. 147.
333 Turecká kronika s. 151.
334 Viz LOISEAU, Julien, „De l'Asie centrale à l'Égypte : le siècle turc“, In BOUCHERON, Patrick (dir.), 

Histoire du monde au XVe siècle, Paříž : Fayard, 2009, s. 49.
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Konstantin Mihailović, nedostatek zkušeností nicméně sultánovi Mehemdovi II. nezabránil,

aby do obléhání Konstantinopole na jaře 1453 nezapojil i neočekávané námořní manévry.335

45. kapitolu své kroniky Konstantin věnuje popisu tureckého útoku, kterému připisuje

nesmírnou  váhu.336 Otevřeně  přitom  křesťanům  doporučuje  osmanskou  bojovou  taktiku

převzít.  Jako vzor zde přitom mohl posloužit albánský hrdina protiosmanského zápasu Jiří

Kastriota Skanderbeg337, jehož ojedinělý odpor autor osobně zažil.  Skanderbeg byl nejprve

vychován  janičárem sultána  Murada  II.  Svá  osmanská  léta  však  využil  jen  k tomu,  aby

realizoval pečlivě plánovanou vzpouru a opevnil se na rodové doméně, odkud vzdoroval všem

útokům.338 Není těžké postřehnout, že pro bývalého zajatce, který se těžce vyrovnával se svou

choulostivou úlohou v osmanském vnitrozemí,  byl  tento šlechtic  vzorem, jak s  nevítanou

minulostí naložit.

335 Turecká kronika, s. 98–99.
336 Turecká kronika s. 155n.
337 K této postavě viz HRADEČNÝ, Pavel, HLADKÝ, Ladislav, Dějiny Albánie, Praha: Nakladatelství Lidové 

noviny, 2008, s. 100–115.
338 Turecká kronika s. 125–126.
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6.6 Osmané v hierarchii ostatních muslimských skupin

Jedním z  hlavních  přínosů autorů,  kteří  měli  příležitost  zblízka  nahlédnout  do  nitra

Osmanské  říše,  bylo  jejich  vědomí,  že  Osmané  v  prostoru  Předního  Východu  nebyli

osamoceni.  Ačkoli  se Turci na sklonku středověku stávali  jakýmsi magnetickým pólem, k

němuž se upínala  veškerá  pozornost  Evropanů,  v  kontextu Předního Východu byla  jejich

doména  umístěná  ve  složitém  a  napjatém  předivu  mocensko-politických  vztahů,  kde  se

projevovala i řada jiných národů a etnik. Jakou roli tedy hrají v námi zkoumaných spisech ti,

kteří  se  s  Osmany  na  východě  střetávali?  Lze  v  hodnocení  muslimů  u  našich  autorů

vystopovat určitou hierarchii pohledů na jednotlivé skupiny? V následujícím textu se pokusím

odpovědět  na  otázku,  zda  si  bývalí  zajatci  některých  muslimů vážili  víc,  a  jiných méně,

přičemž se budeme držet těch státních útvarů, s nimiž měli Osmané v inkriminované době

nejčastější konflikty.

Prvním  soupeřem  Osmanů  na  politické  mapě  Východu  byl  egyptský  Mamlúcký

sultanát. Na komentářích, které mu věnují naši zajatci,  můžeme názorně sledovat sestup z

výsluní  moci,  který  tato  říše  zažívala  v  průběhu  15.  století.  V troufalé  řeči,  kterou

osmanskému  sultánovi  Mehmedovi  II.  vložil  do  úst  Konstantin  Mihailović,  tvrdí,  že  by

s radostí  dobyl  města  a  pevnosti  Mamlúckého sultanátu,  brání  mu  v tom pouze  strach  ze

znesvěcení  svatých  míst.339 Kdyby se  slavný Dobyvatel  k  tomuto  počinu  býval  odhodlal,

patrně by ve své době již sklidil úspěch. Poslední léta egyptského sultanátu lze totiž v jistém

smyslu označit za analogii rozpadající se Byzance. 

O  třicet  let  dříve  však  ještě  Johannes  Schiltberger  egyptskému  sultánovi  přikládá

nemalý  význam  a  považuje  ho  za  skutečného  „krále  všech  nevěřících  a  pána  všech

mohamedánů“.340 V tomto chápání hrála jistě nemalou úlohu právě tradiční role egyptského

sultána v organizaci poutí do Mekky a jeho titul „Služebníka dvou svatyní“, jehož užívání

mělo pro muslimy silný ideologický náboj.341 Sultán je podle Schiltbergera mocným mužem s

bohatou pokladnicí a širokou suitou služebnictva. Čtenářům vyjmenovává egyptské vládce v

chronologickém  pořadí,  přičemž  lze  zaznamenat,  že  v  důsledku  nepevného  systému

339 Turecká kronika, s. 113.
340 Captif des Tatars, s. 117.
341 Viz LOISEAU, Julien, „De l'Asie centrale à l'Égypte : le siècle turc“, In BOUCHERON, Patrick (dir.), 

Histoire du monde au XVe siècle, Paříž : Fayard, 2009, s. 33.
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nástupnictví u mamlúků docházelo opakovaně k nástupnickým bojům.342 Schiltberger rovněž

líčí  ceremoniál  sedmi  opon,  jímž  musí  projít  každý  vyslanec,  který  sultána  požádá  o

audienci.343

Mezi anatolskými  sousedy Osmanů hraje  roli  hlavního rivala  bejlik  Karaman,  jehož

bejové ve spisech našich zajatců obvykle nosívají stejné jméno. Již jsme se věnovali střetnutí,

které mezi Osmany a Karamanem proběhlo za časů Johannese Schiltbergera.344 Také v textu

Jiřího  Uherského  hraje  Karaman  silnou  úlohu  jediného  beje,  který  je  schopen  vzdorovat

Osmanům, a napadení sousední bejové se vždy utečou k němu. Na jeho zemi je podle autora

„velmi  obtížné  zaútočit“ a  zdejší  vládce  tak  zůstává  neporažen  a  je  sultánovi  zdrojem

mnohých nástrah a překážek.345 Skutečnost, že v samém anatolském zázemí Osmanů se našel

někdo, kdo se jim vytrvale stavěl na odpor, připisuje Jiří Uherský vůli Boží. „Tak jako kdysi

ponechal Bůh v poušti neporažený lid, který měl trápit Izrael, chtěl učinit totéž i osmanskému

vládci.“  Autor  byl  ostatně  v dobách  svého  pobytu  mezi  Osmany  sám  svědkem  tří

Karamanových  pustošivých  nájezdů  a  několika  protikampaní  osmanských.  S jistým

uspokojením  ovšem  konstatuje,  že  výpady  proti  Karamanovi  sultánovi  nikdy  mnoho

nepřinesly a neuspěl ani s armádou čítající prý 20.000 pěšáků se sekyrami.  „Proto můžeme

dopřát sluchu domněnce a rčení, které existuje u Turků, podle nichž se vládce Karamanu

udrží věčně,“ prorokuje zvučně Jiří Uherský, ale pochopitelně se mýlí.  Ve skutečnosti byl

Karaman poražen již 19. srpna 1472.

Třetí skupinou, která si všeobecně získává sympatie křesťanských autorů, byli „Tataři“,

tedy v praxi smíšené turko-mongolské voje pod vedením Tamerlánovým. Vysvětlení tohoto

přístupu jistě tkví ve spektakulární porážce, již tito uštědřili Osmanské říši na přelomu 14. a

15. století. Je patrné, že pověst Tamerlána zanechala v Osmanské říši velmi silný otisk. Jiří

Uherský například dokládá, že o bitvě u Ankary měl jeho pán ve zvyku vyprávět ještě půl

století po jejím uplynutí. Tentýž autor také velkému vojevůdci připisuje nezdařený pokus o

atentát  na  tureckého  sultána.346 Zdá  se,  že  Tataři  jsou  sympatičtí  také  Konstantinovi

342 Této skutečnosti si na svých cestách Mamlúckým sultanátem byl vědom také burgundský vyslanec 
Guillebert de Lannoy. Viz GUILLEBERT DE LANNOY, Cesty a poselstva, ed. Jaroslav Svátek, Praha: 
Scriptorium, 2009, s. 196–197.

343 Captif des Tatars, s. 120–121.
344 Viz kapitola 3. Johannes Schiltberger a jeho cesta za horizont středověkého člověka, s. 30.
345 Tractatus de moribus, s. 37.
346 Tractatus de moribus, s. 188–189. Jedná se patrně o odraz skutečných atentátů, které podnikali 

protiosmansky naladění derviši. Jeden z nich, jehož terčem měl být sultán Bajezid II., nám k roku 1492 
popisuje Theodore Spandounes, SCHEFER, Charles (ed.), Petit Traicté de l'origine des Turcqz, Paříž, 1896, 
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Mihailovićovi a považuje je za ještě schopnější bojovníky.  „Tataři jsou stejně rychlí jezdci

jako Turci, navíc jsou však k tomu ještě udatní a vytrvalí.“347 Opatrnější v naivní idealizaci

drsných  kočovníků  je  nakonec  jen  Johannes  Schiltberger,  který  měl  s  Tatary mnohaletou

osobní zkušenost. Z pasáží o rozpadu Tímúrovské říše a jeho pobytu na Sibiři lze v první řadě

vyčíst chaotické a zmatečné poměry, které zde zaznamenal. Je příznačné, že v krátké kapitole

věnované Velkému Tatarsku si Johannes našel prostor k vylíčení nastolovacího obřadu nového

vládce.  Patrně  byl  jeho  svědkem  více  než  jednou.348 Obraz  Tatarů  jako  spasitelů  a

potenciálních spojenců Západu tak v díle toho nejpovolanějšího z autorů zůstal jen prchavým

snem, který se rozplynul rychleji než prach na asijských stepích. 

s. 225–226.
347 Turecká kronika s. 148.
348 Captif des Tatars, s. 112.
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Sulejmanova mešita, Istanbul

stavitel Mimar Sinan, 1557
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7. Islám v dílech křesťanských zajatců

Jak  mluví  autoři  o  muslimském  náboženství?  Hledají  u  něj  prvky  souznění  s

křesťanstvím, dopouštějí se bezděky věroučného eklekticismu, nebo k němu naopak přistupují

negativně  a  vyhrocují  vzájemné  rozdíly?  Nakolik  důvěrně  za  roky  svého  pobytu  u

„nevěřících“  do  islámu  měli  možnost  nahlédnout?  Znali  rituály  muslimů,  ba  je  sami

provozovali?

Ve svých soudech o islámu vycházejí naši zajatci jednomyslně z pozice přesvědčených

křesťanů. To je v jejich dílech vyjádřeno různě, od poukazů na Boží vůli,  která je živé a

zdravé provedla jejich dobrodružstvím, po zmínky o svatých místech a odkazy k biblické

paměti Blízkého Východu. Konstantin Mihailović, jehož patrně jeho srbský původ ve střední

Evropě stavěl do mírně prekérního postavení, se tak hned v úvodu svého díla přihlašuje k

„pokolení, která žijí podle Kristova křtu“ a vzývá Svatou Trojici. Specifika ortodoxní srbské

církve  jsou  v  jeho  díle  potlačena  na  minimum,  svým  čtenářům  dává  jasně  najevo,  že

křesťanskou oikumenu  chápe  jako jediný celek.  Johannes  Schiltberger,  který  muslimy od

počátku svého spisu důsledně tituluje jako „nevěřící“, je sice ve svých zbožných projevech

vlažnější, jako úlitbu křesťanskému publiku nicméně předkládá alespoň hojné popisy svatých

míst v jím navštívených oblastech. Zmiňuje tak například hrob Jana Křtitele v Efesu, Smyrnu

jako místo episkopátu svatého Mikuláše, Kaisareiu spjatou se svatým Basileiosem Velikým

nebo  Akkerman  u  dunajské  delty  (dnešní  Bilhorod-Dnistrovskyj  na  Ukrajině),  kde  byl

umučen papež Klement I. Popisuje starozákonní město Hebron s hrobkami patriarchů a po

jedné kapitole věnuje popisu kláštera svaté Kateřiny na Sinaji349 a popisu města Jeruzaléma350,

který  ovšem  snová  spíše  z  bohatého  rezervoáru  textů  jiných  autorů,  v  čele  s  Jeanem

Mandevillem.  Jak  podotýká  Jacques  Rollet,  v  důsledku  mnohasetleté  tradice  itinerářů  a

cestopisů bylo pro křesťana, který pobýval na východní půdě, prakticky neodmyslitelné se ve

svém díle k tomuto městu vyjádřit.351 

Psali-li tedy naši zajatci svá pozorování jako křesťané, pak můžeme konstatovat, že bez

výjimky islámu věnovali značnou část svých děl a náboženskému rozporu mezi svou obcí a

349 Captif des Tatars, s. 122–124.
350 Jedná se o kapitolu 37 Reisebuchu, s. 127–131.
351 Captif des Tatars, s. 127, poznámka 147.
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muslimy připisovali evidentně prvořadý význam. Islám se stává zastřešujícím tématem celé

poslední  třetiny  Schiltbergerova  Reisebuchu.  Konstantin  Mihailović  náboženství  muslimů

zasvětil sedm kapitol svého díla, které naopak situoval hned na úvod.352 V nich za pomoci

úryvků z muslimských kázání předkládá ucelený návod, kterak se stát bubromanem353, neboli

řádným muslimským věřícím, a ucelenou argumentaci islámu vůči „nevěřícím“.354 O zájmu o

muslimskou věrouku u Jiřího Uherského, jehož  Traktát  o mravech má celkově teologické

zabarvení, pak nelze pochybovat.

 Zároveň je ovšem na všech autorech patrné, jak hluboce se za roky svého pobytu na

Východě  s islámem  a  jeho  rituály  seznámili  a  že  byli  bohatě  vybaveni  muslimskou

náboženskou terminologií, která jim i s letitým odstupem po jejich návratu utkvěla v paměti.

Ve  všech  třech  textech  nacházíme  hojnost  tureckých  slov  a  formulí.  Nechybí  ani  útržky

muslimských  modliteb,  nebo  citace  z kázaní  a  disputací,  při  kterých  byli  autoři  očividně

osobně přítomni. 

Čtenáře jistě nepřekvapí, že pokud se týče soudů našich autorů o islámu, jsou jejich

závěry  bezvýhradně  negativní.  Pro  Jiřího  Uherského  je  islám  apokalyptickou  Šelmou,

mámivě  svůdnou  a  zákeřnou.  Na  té  je  nejhorší,  že  se  nezastaví  před  útokem  tělesným,

vlastním jejím předchůdcům, nýbrž útočí také na duše a hledá, jak by je zahubila s ďábelskou

zlomyslností.355 Podobně jako dvě Šelmy ze Zjevení Janova, i Turci útočí na křesťanskou víru

ve dvou vlnách. První apokalyptická šelma, která se vynoří z moře a má na svých deseti

rozích deset královských korun, symbolizuje tureckou idolatrií a útok v rovině materiální. Její

rohy přirovnává Jiří k tomu, jak Turci dobývají pozemské statky,  vládnou jim a rozkazují,

rozdělují je a střeží. Diadémy mu symbolizují rozmach luxusu, slávy a okázalosti, ve kterých

se  Turci  stávají  dědici  starých  Římanů.  Jejích  sedm  hlav  přirovnává  k turecké  energii,

moudrosti a lstivosti, s níž si podmaňují věřící. Druhý turecký útok, daleko zákeřnější, se pak

odehrává v rovině duchovní. Druhá apokalyptická šelma s beránčími rohy se zastírá rouškou

ctnosti a svatosti a blýská se falešnými zázraky, které mají bohužel v autorově době patřičný

352 Jedná se o kapitoly 1. O rozličnosti pohanů a o Alim, Mohamedově pomocníku, 2. O Mohamedovi a Alim, 
jeho pomocníku, 3. O jejich kultu a chrámu, 4. O jiném chrámu Imarète, neboli chrámu milosrdenství a o 
Tafsíru neboli o kázání. 5. O druhém kázání, neboli o náboženství a o Mohamedovi, 6. O pohanských 
chrámech a 7. Jak Turci nazývají anděly, proroky, peklo a ráj.

353 Původ označení, které se v rukopisech objevuje jako bubroman, bissurman nebo busurman, je nejasný. 
Podle Konstantina mělo jít o označení, které si muslimové dávají po obřezání. Turecká kronika s. 55, pozn. 
18.

354 Mihailovićův obraz islámu byl silně ovlivněn ší'itskými tendencemi, které se projevovaly mezi janičáry pod 
vlivem dervišské sekty bektášíjů, viz KONSTANTIN MIHAILOVIĆ, Memoirs of a Janissary, ed. Benjamin 
Stolz, Michigan: Ann Arbor, 1975, s. XXVII–XXVIII.

355 Tractatus de moribus, s. 25–26.
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dopad.356 Turci tedy podle sedmihradského zajatce křesťany nezabíjejí způsobem přirozeným,

ale ďábelsky oddělují tělo od duše a pohřbívají ji v žijícím těle jako v práchnivějící mrtvole,

odkud  může  nakazit  druhé.  „Jak  můžeme  říci,  že  člověk  žije,  když  byl  tolikrát  vystaven

nebezpečí smrti a tolikrát prodán pro peníze? Vždyť ztratil i právo na vlastnictví svého těla! A

jak lze mluvit o životě u někoho, kdo smrt tolikrát prosil a dovolával se jí? Dáte-li na mou

osobní zkušenost, zažil jsem právě tolik  [svých] smrtí, kolik jsem strávil dní mezi Turky.“357

Protože turecká sekta svou mocnou silou proniká až do hloubi srdce, každý křesťan by se od

ní měl  držet  na hony daleko.  Ten, který vystaví  svou duši ohrožení,  není  zcela  bez viny,

protiví se totiž varování Evangelia.358 Vrchol protiturecké argumentace Jiřího Uherského pak

představuje  závěrečná  kapitola  zasvěcená  nadřazenosti  křesťanství,  která  se  podle  autora

projevuje v sedmi bodech.359

Také náš Srb Konstantin Mihailović nenechává na osmanském náboženství doslova nit

suchou.  „Pohan, to znamená člověk krutý,  nelidský,  nečistý jako pes.  Mají  se za dobré a

prohlašují to, i si to o sobě myslí. Lze však říci, že žijí v  omylu, neboť nemají správné vůdce,

kteří by je vzdělali a vedli. Mohli by z toho mít užitek, kdyby jen chtěli. Přece by však pro

takového vůdce bylo snadnější a přínosnější sypat písek do děravého pytle, nežli vést lid tak

neotesaný.“360

Každý z autorů se svým čtenářům nicméně snaží předat alespoň základy muslimské

věrouky.  U  Jiřího  Uherského  jsou  tyto  jádrem  13.  kapitoly  Traktátu,  přičemž  postupuje

chronologicky. Muslimové podle něj uznávají, že prvním velkým prorokem, který přejal Boží

zákon,  byl  Mojžíš  (Missa),  jemuž  Hospodin  věnoval  Tóru.  S narůstajícím  hříchem  a

zkažeností lidí byl povolán druhý z proroků, David (Daut), jemuž byla svěřena Kniha žalmů.

Prostřednictvím Ježíše (Yesse) byla lidem předána Evangelia, zůstal nicméně jen třetím v řadě

před  příchodem  posledního  proroka,  Mohameda  a  jeho  Alkoránu.  S příchodem  Koránu

ztratily předchozí spisy svou hodnotu a on se jako poslední stal jediným nezpochybnitelným a

nepostradatelným ke spáse jedince.361

V následujících řádcích svého traktátu Jiří Uherský dále cituje muslimské vyznání víry

(šaháda):  „Není boha kromě Alláha. Mohamed je jeho prorokem.“ – „Layllaha hillallach

mehemmet erczullach.“362 V souvislosti s tím za jedno z největších nebezpečí islámu označuje

356 Tractatus de moribus, s. 51–55.
357 Tractatus de moribus, s. 49–50.
358 Tractatus de moribus, s. 57.
359 Kapitola 23. O nadřazenosti křesťanského náboženství, viz Tractatus de moribus, s. 193–201.
360 Turecká kronika s. 46.
361 Tractatus de moribus, s. 106–107.
362 Tractatus de moribus, s. 105.
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skutečnost,  že  muslimové  přísně  trvají  na  existenci  jediného  boha.  Jejich  přesvědčená  a

neustávající zbožnost totiž rozptyluje pochyby kolem jejich náboženství a umožňuje snáze

vlákat křesťany do pasti. „Na tomto skalisku hříchu klopýtnou mnozí z těch, kteří upadají do

pasti a zatracují duši. Je to žernov, kolem kterého krouží osli, visí mnohým na šíji a stahuje je

do propasti zoufalství.“363

Poněkud  střízlivější  obraz  základů  islámu  nacházíme  ve  43.  kapitole  Reisebuchu

Johannese Schiltbergera.  O Bavorově popisu Mohamedova života,  jeho mládí,  vyvolení  a

vojenských kampaní lze říci, že je prostý démonizace a spíš zní tak, jak jej sami muslimové

mohli křesťanskému spolubojovníku vyprávět. Výjimku tvoří pouze autorovo ujišťování, že

úspěšné Mohamedovo učení po tisíci letech zase upadne.364

Podobně jako při popisu samotných Osmanů, vystupuje i u islámu do popředí kontrast

přízemnosti  a  čistoty.  V protikladu  k  primitivnosti  a  zvířeckosti  náboženství  stojí  autory

připomínaný důraz muslimů na očistu těla, oděvu a náboženského prostoru. Žádný muslim se

nezačne modlit se špínou nebo sebemenší skvrnou na oděvu. Také jejich chrámy jsou, a to už

zní doslova obdivně,  „bílé jako papír“. Narozdíl od křesťanských v nich totiž nehoří žádné

čadící  voskové svíce,  jen lampy.  Dalším vzpomínaným specifikem muslimských mešit  je

jejich  finanční  skromnost.  Lid  neplatí  chrámu žádné  poplatky,  jeho chod  zajišťuje  pouze

zakladatel, který mu přiznává věčné požívací právo z darovaného majetku, a v chrámu působí

vždy jen tři kněží s jasně vymezenými povinnostmi.365 K roli a postavení muslimských kněží

má  hodně  co  říci  Jiří  Uherský.  Podle  jeho  informací  se  tito vůbec  nezabývají  duchovní

službou,  neposlouchají  zpovědi,  neudělují  svátosti  ani  nenavštěvují  nemocné  nebo  hroby

mrtvých.  V mešitách  nemusejí  dbát  o  relikvie,  posvátné  předměty  nebo  oltáře,  a  tato

střízlivmost  je,  zdá  se,  vnímána  jako  pozitivní.  Vzápětí  však  už  pokračuje  v kritičtějším

duchu…  „Nevěnují  se  rozjímání  ani  studiu textů,  nýbrž zabývají  se svými ženami,  dětmi,

celou  rodinou,  a  také  svými  koňmi,  majetkem,  obchodem  nebo  lichvou,  hrami  a  lovem,

s dravými ptáky, psy a lovci – nic z toho a věcí tomu podobných jim nepřipadá nezákonné ani

zapovězené.“366 Kritizuje také praxi muslimských duchovních za peníze sepisovat smlouvy o

propuštění  a  vyrábět  talismany  (již  zmíněné  haymayli),  které  mají  pověrčivé  osmanské

363 Tractatus de moribus, s. 105.
364 Captif des Tatars, s. 142–144.
365 Turecká kronika s. 52.
366 Tractatus de moribus, s. 114.
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válečníky chránit v boji. Potulní kazatelé potom prý jen kradou peníze a utíkají z místa na

místo.

Jak se však naši autoři shodují, muslimům nelze upřít náboženskou zanícenost, ačkoli

žijí v omylu. Žádný pohan tak podle nich nevynechá jedinou modlitbu. Je-li některý viděn, jak

vstupuje  do  mešity  s nechutí,  jeho  souvěrci  do  přivážou  na  pranýř  před  chrámem,  ku

posměchu davu.367 Základní osu muslimského dne představují modlitby opakované pětkrát

denně, jež vypočítává Jiří Uherský.368 Čas první ranní modlitby za východu slunce (namaz)

bývá stanovený jen zhruba, neboť jak autor poznamenává, muslimové neumí měřit čas a řídí

se  svým přirozeným instinktem.  Druhá  modlitba  (ögle)  přichází  kolem poledne.  Třetí  je

modlitba  v pozdním  odpoledni  (ikindi),  čtvrtá  modlitba  při  západu  slunce  (aksam).  Pátá

modlitba,  která  je delší  než ostatní,  je  slavena po večeři  v pozdní  hodině.  Autor  popisuje

přesné počty, v nichž jednotlivé modlitby sestávají z rekʼat, dvojitých poklon následovaných

dvojím natažením na zem, a selâmet, tichých modliteb vsedě, při nichž muslim gestem rukou

pozdraví doleva a doprava a potom si přejede dlaněmi po obličeji. Poznamenává, že modlitby

mají být řádně provozovány v mešitě, jsou-li k tomu legitimní důvody, může se však muslim

modlit i kdekoli jinde, ba napravit zapomenutou modlitbu v jiný čas. Jako jeho dva souputníci

i  Jiří  Uherský  zaznamenává  také  přítomnost  osmanských  inkvizitorů,  kteří  vyhledávají

neřádné muslimy, již zameškali modlitby, pokutují je a veřejně pranýřují.369 

Samotná muslimská modlitba je Jiřímu Uherskému zdrojem obdivu: „Kdybych měl do

detailu rozebírat pořádek, mravnost, ticho a zbožnost, které zachovávají v mešitě, zabralo by

mi  to  notně  času.  Řeknu tedy  jen,  že  když  porovnám klid  Turků  při  modlitbě  v mešitách

s halasem v křesťanských kostelech, nemálo se podivuji nad tím převrácením daného řádu:

jak jen může panovat taková zbožnost u jedněch a taková nekázeň u druhých, když přeci stav

věcí a zdravý rozum by očekávaly, že tomu bude přesně naopak?“370

Pátek je pro muslimy dnem svátečním, jak si  ovšem všímají  shodně všichni  autoři,

v protikladu  ke  křesťanskému  zvyku  muslimům  není  zapovězeno  pracovat.  Ve  městech

dochází ke slavnostní společné modlitbě v přítomnosti místních hodnostářů, která se odehrává

v hlavní  mešitě  (enemesgit),  a  poté  jsou  rozdávány  almužny.371 Dále  Jiří  Uherský  líčí  tři

rituální očisty, kterými se Turci připravují k modlitbě. Jak autor poznamenává, ačkoli si věřící,

367 Turecká kronika, s. 50. Podobně také Johannes Schiltberger, Captif des Tatars, s. 145.
368 Tractatus de moribus, s. 107–108.
369 Tractatus de moribus, s. 109.
370 Tractatus de moribus, s. 109.
371 Tractatus de moribus, s. 109.
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který se během dne vyhýbal znečištění,  vystačí s jedinou očistou,  řada zbožných muslimů

očistu opakuje i několikrát za den.372

Dále Jiří popisuje muslimský měsíční půst a svátek předků, který Turci slaví na jeho

konci (Konstantin tento třídenní velký svátek nazývá Büyük Bayram, v protikladu k menšímu

svátku,  Küçük Bayram, který se koná na podzim).373 Věnuje se pouti do Mekky a popisuje

žhavou  pouštní  cestu,  která  do  města  vede,  a  ubytování  cestujících  v karavanserájích  a

imaretech.  Jak poznamenává,  poutníci,  kteří  dosáhli  Mohamedova hrobu (hadží),  požívají

mezi muslimy velkého uznání a četných výsad. 

Vzhledem k přirozené lidské zvědavosti a zálibě ve fantastičnu místy u našich autorů

nacházíme i ozvuky muslimských podobenství a náboženských legend. Jednu z nich, která

patrně obíhala v janičárském prostředí, nám reprodukuje Konstantin Mihailović. Píše o Aliho

zázračném  meči  Zülfikaru,  který  se  prý  i  ocelí  prosekával  jako  pavučinou  a  který  po

Mohamedově smrti Ali přemožený zármutkem zázračně zaťal do skály. Na smrtelném loži

pak svůj meč kázal hodit  do moře, které se zvedlo a bouřilo vlnami ještě tři dny, aby jej

oplakávalo.374 

Ačkoli  se  tak  z  vnějšího  pohledu  mohlo  zdát,  muslimové  v  době  našich  zajatců

nepředstavovali  nijak  jednolitou  masu.  Právě  naopak.  Například  v  končinách  kolem

Hedvábné stezky,  kterými  křižoval  Johannes  Schiltberger,  byl  islám zkřížen  s  kultovními

praktikami poznamenanými ještě animismem nebo šamanismem. To se projevilo také v jeho

líčení, v němž se prolínají rozličné „sekty“.375 Je patrné, že autor sám se snažil čtenáři rozličné

odnože islámu utřídit a zhodnotit. Muslimy proto dělí na pět hlavních skupin: šíity, uctívající

„jakéhosi  bojovníka  jménem  Alí,  který  je  velkým  hanobitelem  křesťanů“,  mullahy,  které

označuje za následovníky pohanského kněze Molwy376. Třetí skupinou jsou „ti s vírou Třech

králů před jejich pokřtěním“, čtvrtí jsou zoroastristé, rozšíření hlavně v Persii. Poslední, a

největší skupinou jsou sunnité, kteří věří v Mohameda.377 Podobný výčet lze nalézt také u

372 Tractatus de moribus, s. 111. Podobně Johannes Schiltberger: „Mohamedán se domnívá, že když se omyje, je
stejně čistý jako křesťan kající se před knězem, který jej vyzpovídal.“ Viz Captif des Tatars, s. 144–145.

373 Tractatus de moribus, s. 111. 
374 Turecká kronika, s. 47–48. Legenda o meči Zülfikaru, symbolu Aliho válečnické povahy, pochází z prvních 

staletí islámu. Pozoruhodná je její podobnost s legendou o meči krále Artuše, Excaliburu.
375 Sluší se poznamenat, že také křesťanství je v těchto končinách pestrou množinou vyznání a obyčejů, které 

mají k těm bavorským na míle daleko. Náš cestovatel se zde mohl setkat se syrskými melchity, 
pravoslavnými věřícími podřízenými patriarchátu v Konstantinopoli, s arménskými nebo gruzínskými 
monofyzity, s nestoriány i s katolíky římské obedience, kteří měli arabské křestní jméno.

376 Jedná se o tzv. tančící derviše z bratrstva mevlevíjů.
377 Captif des Tatars, s. 140–141.
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Konstantina Mihailoviće: Arabové, perští zoroastristé se znamením ohně na obličeji, Turci,

Tataři, Berbeři, Beduíni a Maurové, ti všichni, a každý po svém, věří podle Konstantina v

„prokletý Alkorán“.378

Podle  Jiřího  Uherského  byla  názorová  nesvornost  muslimů  dokonce  hlavním

argumentem, pro něž je muslimská sekta pro něj nevěřící. Ačkoli ve chvíli, kdy jde o rázný

postoj proti křesťanům, vykazují Osmané pozoruhodnou jednotu, ve skutečnosti není nic dále

od pravdy. „Ve všem, co se týká spásy a nalézání pravdy, zastávají názory tak rozporné, jejich

duše jsou tak rozdělené a záměry tak převrácené, že nikdo nemůže pochybovat, že tato sekta

není původu božského, nýbrž ďábelského.“379 Autor poukazuje na nesčetné verze Koránu i

osmanského práva, které podle něj člověk nenalezne dvakrát stejné ani u stovky Turků. Tyto

věroučné rozpory přitom podle autora nejsou žádným zanedbatelným problémem, nýbrž věcí

prvořadého  významu.  „…pronásledují  jedni  druhé  se  zbraněmi  v rukou  a  obléhají  své

pevnosti tak, že v současné chvíli je celá říše na bodu varu a jedině zásah sultána může opět

nastolit klid.“380

Poslední, leč závažnou otázkou je, jakým způsobem naši tři autoři vnímali vztah mezi

islámem a křesťanstvím.  Již  jsme zmiňovali  vztah pokřivené analogie,  který mezi  oběma

vyznáními načrtl Jiří Uherský. Nyní ještě dodejme, že v prostoru Předního Východu byli naši

autoři  často  svědky  nejenom  střetávání,  ale  také  setkávání  obou  náboženství,  a  jejich

svědectví  leckdy  promlouvají  o  pozoruhodném  dialogu,  jehož  byli  nečekanými  svědky.

Johannes Schiltberger tak například popisuje, že v arménském kostele v Ankaře existuje pouť,

která spojuje Turky a křesťany.381 Opakovaně se rovněž dozvídáme o rozhovorech, které mezi

sebou vedou křesťané s muslimy. Jeden takový si vkládá do svých úst Konstantin Mihailović.

„Když jsem se pohanů ptal, proč používají  (na svátek Büyük Bayram)  lojové svíce a zda by

nebylo lepší zažehnout na hrobech a v chrámech svíce voskové, odpověděli mi, že Bohu je

třeba obětovat jeho dobytek a ne pouhé mušky. A řekli mi: ,Co si o tom myslíš? Je to tak

správně,  nebo ne?ʻ Odpověděl jsem jim: ,Jako byl Mohamedem ustaven tento obyčej,  byl

stanoven i ten druhý.ʻ“382

O  muslimském  zájmu  o  argumentaci  a  zanícení  pro  věroučné  diskuze  svědčí  také

Konstantinův popis teologických disputací (bahs), probíhajících pod patronátem osmanského

378 Turecká kronika, s. 45.
379 Tractatus de moribus, s. 167.
380 Tractatus de moribus, s. 169.
381 Captif des Tatars, s. 99.
382 Turecká kronika s. 46.
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velkovezíra Mehmeda Paši.383 Náš autor jim očividně byl osobně přítomen, i když čtenáři

věnuje jen unavený povzdech, že vzhledem k délce celé disputace zde vypsal stěží desetinu

toho, co proběhlo. Po úvodním výkladu svatého muže, kterého autor nazývá „Salih“, začnou

ostatní teologové vzrušené disputovat, vykřikovat a máchat tlustými rukopisy do té míry, že

jak  náš  Srb  přiznává,  myslel,  „že  se  do  sebe  snad  pustí“.  Uklidní  je  až  rázné  gesto

předsedajícího  velkovezíra,  který  vzrušené  teology  usadí  a  umlčí  dobrým  jídlem.  Celá

disputace pak končí jednohlasým díkuvzdáním.384

Mezináboženský dialog nám dokládá také Jiří Uherský. Ve městě Péra prý od místních

mnichů vyslechl, kterak zvídavý sultán vstoupil do jejich kostela, aby přihlížel křesťanské

bohoslužbě a debatoval zde o zákonech a rituálech křesťanů. Shovívavý panovník dokonce

poté, co se dozvěděl, že pro správu diecéze potřebují kostely biskupa, pro útěchu křesťanů

jednoho pozval a slíbil mu svou přízeň a bezpodmínečnou podporu. Své líčení ovšem Jiří

Uherský jízlivě doplňuje historkou, že farář při  bohoslužbě před sultánem pozdvihl  raději

neposvěcenou hostii. „Chtěli sice ukojit jeho zvědavost, ale ne házet perly sviním.“385

Nejenom tyto dva úryvky nám tedy dokládají,  že na půdě Osmanské říše docházelo

k výměně myšlenek různých náboženství a věroučnému dialogu, že jej osmanské publikum

velmi oceňovalo a vládci a vysocí hodnostáři nad ním drželi ochrannou ruku.

383 Mehmed Paša byl velký vezír Mehmeda II., který byl podobně jako Konstantin srbského původu. Tento 
volnomyšlenkář a velkorysý mecenáš byl ochráncem učenců a historiků, ať už křesťanských nebo 
muslimských, například tureckého kronikáře Enveriho nebo byzantského humanisty Laonikose 
Chalkokondylese. Zastával význačnou úlohu v politickém a kulturním životě říše předtím, než byl roku 1474
popraven.

384 Turecká kronika s. 57–59.
385 Tractatus de moribus, s. 84–85. O zájmu Mehmeda II. o křesťanství a skutečnosti, že si po pádu 

Konstantinopole nechal od řeckých patriarchů sepsat teologická pojednání, najdeme svědectví u byzantských
dějepisců. Viz REINSCH, Diether R. (ed.), Critobuli Imbriotae historiae, (= Corpus fontium historiae 
Byzantinae 22), Berlín: de Gruyter, 1983, s. 90–91.
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Démoni (ca 1360–1375).

Detail z náčrtníku, Knihovna paláce Topkapı, Istanbul (sign. H. 2153, f. 39b).
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8. V zajetí

8.1 Být zajatcem...

Na uplynulých stránkách jsem se pokusila obsáhle rekonstruovat obraz, který nám 

bývalí zajatci zanechali o místě svého pobytu a jeho obyvatelích. Nyní bych se na závěr ráda 

věnovala otázce, co nám tito autoři pověděli o sobě samých a svém prožitku v „osmanských“ 

letech. Jakými slovy autoři popisují své zajetí? Jak líčí svou cestu do otroctví, a naopak cestu 

z něj? Jaké pocity evokují v průběhu let? 

Prostor, na němž k nám bývalí zajatci promlouvají sami o sobě, je zajisté nesrovnatelně 

skromnější než pasáže věnované jejich okolí. Osobnosti autorů k nám výrazněji vystupují 

především při líčení okolností jejich zajetí, a i zde občas postrádáme kompletní obraz. Z 

kusých informací Johannese Schiltbergera o nikopolské řeži se například vůbec nedozvídáme,

jakým způsobem byl přesně zajat (Vzdal se svým protivníkům v poli? Byl chycen na útěku? 

Odzbrojen? Nalezen raněný?), ani jak tyto okamžiky vnímal. „Byl jsem válečným zajatcem, a

ne svým vlastním pánem,“386 zpravuje nás stručně v samém úvodu svého díla. Také Jiří 

Uherský se protentokrát spokojuje s prostým konstatováním, že byl postoupen kupcům a 

odveden do Anatolie. Autorem, který nám podává nejpodrobnější svědectví o svém zajetí, je 

tak až Konstantin Mihailović. Narozdíl od obou svých předchůdců Konstantin nebyl zajat 

v otevřeném boji s „nevěřícími“, ale při rezignaci obleženého srbského města Novobrdo 

v červnu roku 1455. Obléhání tohoto významného těžebního střediska, kterému bylo podle 

autora přezdíváno „Zlatá a stříbrná hora“ a které představovalo významný zdroj despotových 

financí, trvalo plných čtyřicet dní a nocí a stalo se klíčovým momentem druhého osmanského 

nájezdu na Srbsko.387

Nakonec se město vzdalo oproti přísaze, že se sultán Mehmed II. nedotkne majetku 

měšťanů a nezotročí jejich ženy a hochy. Z Mihailovićova líčení můžeme velmi přesně 

sledovat následný postup Osmanů, který byl pravděpodobně podobný i v dalších dobytých 

městech. Sultán dal neprodyšně uzavřít městské brány až na jedinou, kterou kázal všem 

měšťanům vyjít ven až k vodnímu příkopu. Své majetky měli přitom ponechat ve svých 

domovech. Jak dosvědčuje autor, Osmané se jich skutečně nedotkli, nicméně sultán dal 

386 Captif, s. 29.
387 Jiří Branković byl díky příjmům z novobrdských zlatých a stříbrných dolů svými současníky označován za 

nejbohatšího vládce Evropy. Jeho movitost neunikla ani burgundskému špehovi Bertrandonovi de la 
Broquière, který při průjezdu Srbskem jeho roční příjem odhadl na 200.000 benátských dukátů. Viz Voyage 
dʼoutremer, s. 214.
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popravit nejvyšší městské hodnostáře a navzdory svému slibu si ze zástupu Srbů vybral 320 

chlapců a 704 žen a dívek. Druhé zmíněné rozdal svým souvěrcům, mladé Srby pak kázal 

odeslat za moře, do tábora janičárů v Anatolii.388

Jak již bylo řečeno výše, bezprostřední reakcí autorů na jejich zajetí bývá ve spisech 

všech zajatců pokus o útěk. Nejinak je tomu i u Konstantina Mihailoviće. „V tomto městě 

jsem byl zajat i já se dvěma ze svých bratrů. Byli jsme odvedeni Turky, kterým jsme byli 

svěřeni, a po celý průběh naší cesty, v lesích i v horách, jsme mysleli jen na to, jak je zabít. 

Protože jsme však byli ještě mladí, neučinili jsme to, ale jedné noci, ve vesnici zvané Samokov

jsem spolu s dvaceti druhy uprchl. Pronásledovali nás po celém kraji a když nás dopadli, 

pevně nás spoutali a mučili nás tak, že nás vláčeli za svými koňmi. Jen zázrakem jsme 

nevypustili duši. Když nás dovezli zpět k ostatním, ti nás zapřísahali, ať to už neopakujeme, i 

moji dva bratři mne. A tak jsme byli bez problému dopraveni za moře.“389

Jak všichni autoři zakusili na vlastní kůži, Osmané měli rozvinuté taktiky, kterými 

nabývali zajatců nebo stíhali ty uprchlé. Velmi pečlivě se této otázce věnoval Jiří Uherský (v 

jeho spisu téma zabírá kapitoly 5. O tom, s jakou pozorností Turci vyhledávají a zajímají 

křesťany, 6. Jak střeží, kupují a prodávají zajatce, 7. O jejich chtivosti po vlastnictví otroků a 

služebníků, o útěcích otroků a o jejich propouštění). Velký Turek si podle autorova svědectví 

vedle svého hlavního vojska vydržuje speciální sbory o 20 nebo 30 000 jezdcích na koních, 

kteří jsou zdatnými útočníky. Ti operují především v noci, v obdivuhodné tichosti, doslova 

„jako banda zlodějů“. Tito muži i jejich koně podléhají speciálnímu výcviku a striktní 

disciplíně. Před výjezdem z tábora se týden předem připravují k bdělosti, omezují jídlo i pití a

trénují, aby později vydrželi namáhavé mnohahodinové operace. Před odjezdem se vyhlásí 

falešný cíl, což umožní zmást případné špióny. Jakmile vyrazí na cestu, nikdo už je v jejich 

rychlosti nedokáže dohnat. Opatřují si průvodce, kteří dokonale znají prostředí křesťanské 

země, do níž táhnou. Sami jsou výbornými znalci koní, které údajně odhadnou jediným 

pohledem. Jsou neteční ke klimatickým výkyvům, neúnavní a neohrožení (zde už Jiří Uherský

přechází k obdivným poklonám), nezaleknou se nehostinných míst, ani dlouhých jízd a 

nevezou s sebou ani pití, ani jídlo, ani zbraně, ani oděvy – nic, co by jim mohlo vadit při 

bleskurychlých přesunech. 

U těch, které dopadnou nepřipravené, vzbouzí prý tito nájezdníci nepředstavitelný děs a 

úlek, a díky němu se jich zmocňují bez sebemenšího krveprolití. Sám sultán, jak Jiří 

388 Turecká kronika, s. 102.
389 Turecká kronika, s. 102–103.
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pokračuje, navíc klade nesmírný důraz na to, aby nedocházelo k zabíjení a zmocnil se 

křesťanů živých. Jak je patrné, tento autor věděl o nahaněčích uprchlíků své. Za 20 let svého 

otroctví se neúspěšně pokusil o útěk celkem osmkrát. „Člověk může mít srdce třeba ze železa 

nebo z diamantu, ale oni jej odmrští a zbaví všech sil. A co pak může dělat, ke komu se utéci, 

když se před ním náhle a překvapivě vynoří jeho smrtelný nepřítel s taseným mečem? Jistě se 

to děsivě poslouchá, ale zkušenost, ta je ještě strašnější, jak jsem se na vlastní kůži 

přesvědčil.“390

V šesté kapitole svého traktátu Jiří Uherský pokračuje popisem obchodování se zajatci. 

Podle něj plynulý obchod s otroky zajišťují v každém osmanském městě specializovaní kupci.

Jak autor zdůrazňuje, tito obchodníci disponují sultánovým povolením stejně jako jacíkoli jiní

kupci. Na základě něj mohou otroky kdekoli nakupovat, prodávat, zastavovat nebo opět 

vykupovat. Ziskuchtiví kupci táhnou také po boku osmanské armády na tažení, vyzbrojení 

všudypřítomnými řetězy, a vykupují zajatce přímo z rukou jejich pokořitelů, válečníků. Cena  

kolísá dle momentální situace, je-li zajatců na tažení zajato příliš, jak autor cynicky vypráví, 

„člověk je prodán za stejnou cenu jako třeba klobouk“.

Zajatí otroci jsou spoutaní řetězy po deseti nebo dvaceti a znalecky ocenění, přičemž si 

prý zkušení obchodníci vystačí bez lékařů. Stačí jim jediný pohled do tváře, a hned vědí, 

jakou má kdo hodnotu, profesi a společenské postavení. Dále autor podotýká, že se kupci 

snaží zužitkovat veškerý lidský potenciál, často s obdivuhodnou důsledností – sbírají se tak i 

kojenci a batolata nebo zajatci, kteří nejsou schopní vyčerpávajícího pochodu. Takové Turci 

prý nosí v nosítkách a pečují o ně.

V každém osmanském městě najdeme specializovaný a úředně stanovený trh s otroky. 

Zdejší scény lidského ponížení považuje autor za obzvláště do nebe volající. „Na toto místo 

přivedou nebohé zajatce, spoutané řetězy a provazy, jako se vodí ovce na porážku. Tam je 

vysvléknou a zkoumají. Tam je bytost obdařená rozumem a stvořená k obrazu Božímu 

prodaná a získaná za podlou výplatu jako nerozumné zvíře. Tam jsou, stydím se o tom hovořit,

stydká místa mužů i žen ohmatávána a vystavována na odiv všem. Zajatcům je dokonce 

přikázáno, aby předstoupili nazí před své publikum, aby běhali, pochodovali a skákali, aby 

bylo patrné, v jaké jsou kondici, bez ohledu na to, zda se jedná o muže nebo o ženu, o starce 

nebo mladíka, o pannu nebo padlou ženu. Když zpozorují, že se někdo ostýchá, trýzní ho ještě 

víc, kopanci, ranami biče nebo pěstmi, aby z donucení učinil to, co se zdráhal udělat přede 

390 Tractatus de moribus, s. 57–61.

130 



všemi. Žel, to ještě není všechno. Na tom místě je syn prodán před očima své plačící matky. 

Žena je tam před očima svého rdícího se manžela zesměšněna jako prostitutka a dána jinému 

muži. Tam je kojenec vyrván z klína své matky a ona je mu, zlomená na samé dno duše, 

odebrána. Tam se nehledí na urozenost a společenské postavení člověka ničeho neušetří. Kněz

a chám jsou zde směněni za stejnou cenu. Vojákovi i vesničanovi tu měří stejným metrem.“391 

Obchod s otroky, onen politováníhodný důsledek nedávných tureckých tažení, byl také 

přirozeně komentován západními cestovateli, kteří osmanskými končinami v 15. století 

projížděli. Například již zmíněný Bertrandon de la Broquière se s ním setkává jak v Burse, tak

v Edirne, kde vidí svázané otroky žebrat o almužnu392, nebo v Makedonii, kde cestou spatří 

celý konvoj393.

Poté, co je zajatec prodán, stane se, tak jako Jiří Uherský, tím nejubožejším stvořením. 

Otroctví je pro tohoto autora „věčným žalářem“: „Už žádná naděje na svobodu nebo 

odpočinek, žádná útěcha, žádná posila. Otrok musí napříště (…) nést na svých ramenou 

veškerou péči o dům a všechna břemena s ním spjatá. A když už nemá sil, jen uvidíš, dostane 

ochutnat karabáč jako osel a pod jeho ranami je mu výsměšně připomínána jeho láska ke 

Kříži a Utrpení Krista. Nebudu líčit neúnosnou dřinu, pomlčím o hladu, o žízni a pokořující 

nahotě. Chci říci jediné: hoře, které musí duše a duch zakusit v takovém otroctví, je tak veliké 

a hořké, že se mu ani smrt nevyrovná.“ Potom není divu, že nesčetní otroci neunesou svůj 

hořký úděl a opuštěnost a zemřou při zoufalém pokusu o útěk, hladem a vysílením, nebo 

dokonce vztáhnou ruku sami na sebe a oběsí se, nebo se vrhnou do řeky.394

Podle Jiřího Uherského je vlastnictví otroků v Osmanské říši otázkou prestiže, protože 

ten, který si může dovolit otroka nebo služku, dává najevo, že se nemusí bát bídy. V celém 

Turecku prý člověk nenajde jediný dům, kde by nevlastnili alespoň jednoho otroka nebo 

otrokyni. Autor přitom hovoří doslova o „chtivosti“ a „nenasytnosti“ jejich majitelů. Jakmile 

zakoupíte svého prvního otroka, už toužíte po dalším. Jiří s odporem hovoří také o otrokářích,

kteří na svých farmách sezdávají otroky s otrokyněmi a nutí je zakládat rodiny – děti vzešlé 

z těchto spojení pak náleží opět pánovi.

Jaký postoj mohl zajatec zaujmout, pokud se setkal s podobným osudem? Křesťany, 

kteří upadli do tureckého zajetí, dělí Jiří Uherský do třech skupin. V té první křesťané vědí, že

391 Tractatus de moribus, s. 63–66.
392 Voyage dʼoutremer, s. 199.
393 „Asi patnáct mužů, spoutaných na krku silnými řetězy, a dobře deset žen, kteří byli nedávno zajati během 

tureckého nájezdu v bosenském království.“ Viz Voyage dʼoutremer, s. 199–200.
394 Tractatus de moribus, s. 66.
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Turci jsou „nevěřící“, a proto si od nich ve svém zajetí drží odstup, vyhýbají se jim i jejich 

obyčejům a jsou bdělí, aby se nenechali vlákat do tenat kacířství. Tito zajatci se podle autora 

jen upevňují ve své křesťanské povaze, trpělivě snáší všechny útrapy a nakonec umírají 

v pravé víře. „Dle mého soudu se jedná o mučedníky. Viděl jsem ale i jiné tohoto druhu, kteří 

dosáhli propuštění a navrátili se do vlasti.“395 Autor zde tak nepřímo dosvědčuje, že jeho 

osud nebyl zcela ojedinělý.

Druhou skupinou křesťanských zajatců jsou podle Jiřího Uherského ti, kdo se v touze 

plně porozumět a analyzovat chování Turků nerozvážně vnořují do osmanské společnosti a 

nemálo tím riskují. Na druhou stranu mohou ovšem i nemálo získat – pokud totiž přestojí 

ohrožení vlastní víry, mohou přinést cenné poznatky o nepřátelské věrouce a jejích limitech, 

které mohou nemálo prospět především neznalým souvěrcům na Západě. „Právě takto jsem 

sám, navzdory ohrožení, studoval a tvrdě pracoval, abych prozkoumal a vynesl na světlo 

herezi, která se skrývá pod rouškou náboženství. A Boží milost mne v mém cíli neopustila, a 

vše se obrátilo v můj prospěch.“396

Třetí skupina křesťanských zajatců zahrnuje ty, kteří se zvědavě přibližují k Turkům a 

postrádají při tom patřičnou obezřetnost. „Nechají se zneužít, vezmou jejich herezi za bernou 

minci, ztratí víru, kterou do té doby předstíraně dodržovali, a tím, že přejmou tuto herezi, 

strhnou svým příkladem nejen na sebe, ale také na ostatní bolest a hrozbu.“397 Takovýchto 

zajatců se podle Jiřího Uherského najde bezpočet, a autor pro ně (alespoň navenek) nenalézá 

sebemenší shovívavost.

Projevem skutečného křesťana jsou v díle Jiřího Uherského nepřetržité pokusy o útěk 

zpod osmanského jha. „Neznají mezi sebou jiné téma a nemyslí a nemluví o ničem jiném, než 

jak by jen mohli utéci a uniknout a kam.“ Podle Jiřího ale útěky otroků, ať sebečetnější a 

sebezoufalejší, nikam nevedou. Turci je totiž vždy dostihnou a po nezdařeném útěku potom 

otroka čekají nemalé útrapy. Když jejich pán zpozoruje, že mají podobné tendence, snižuje 

jim příděl potravin, aby nemohli nic schraňovat stranou na cestu. Pro ty, kteří uprchli 

opakovaně, už jejich pán nemá sebemenší slitování, a často jsou mučeni, ba i na výstrahu 

popraveni. Jiné jejich pán vyhladoví, nebo zatíží železnou koulí na noze, řetězem kolem krku,

ochromí jim údy, nebo uřeže nos a uši, čímž je jasně stigmatizuje.398

395 Tractatus de moribus, s. 165.
396 Tractatus de moribus, s. 166.
397 Tractatus de moribus, s. 166.
398 Tractatus de moribus, s. 68–69.
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Řešením neblahé situace otroků, k němuž, jak Jiří Uherský ihned poznamenává, se 

ovšem neodhodlají všichni, ale jen ti „nejmoudřejší a nejjemnější z pánů“, je podepsat 

smlouvu o propuštění (mukâtaba). Takový pán otroka zavede k oblastnímu soudci a dohodne 

si s ním časovou lhůtu trvání otroctví a určitý finanční obnos. Když je smlouva za přítomnosti

svědků stvrzena, otrok má jistotu, že po uplynutí smluvené lhůty bude propuštěn. Tuto 

svobodu mu věnuje místní soudce z pověření samotného sultána, a je platná navěky a stvrzená

listinou.399 Právě tímto způsobem se nakonec sám Jiří Uherský dostal z osmanského zajetí a 

mohl se svobodně vrátit do Evropy. Jak dosvědčuje, v jeho době měl takový propuštěnec 

všeobecnou svobodu a mohl se rozhodnout, zda si přeje žít v Turecku, nebo se navrátit do 

vlasti. Za dobu uplynulou k sepsání jeho Traktátu se nicméně podmínky zhoršily a 

propuštěnci byli nadále vázaní zůstat v Turecku a v každém přístavu jim návrat na Západ 

zapovídal sultánův dekret.400 Kromě propuštění smlouvou jmenuje Jiří Uherský také další 

způsoby, jimiž k němu může dojít. Otrok, který má možnost naspořit peníze, může 

propouštěcí listinu zakoupit od cizích kněží, kteří cestují osmanským zázemím, a tajně se pak 

vrátit domů. Asi nejkomplikovanější je pak situace, kdy otrok uzavře dohodu s podvodnými 

otrokáři. Ti mu po útěku poskytnou přístřeší a poté jej prodají na jiné, bezpečně vzdálené 

místo. Po několika opakováních tohoto procesu otrok získá kýženou propouštěcí listinu. 

Navzdory upřímným snahám však ne vždy dojde ke šťastnému konci. Jak si povzdechne sám 

autor v závěru celé kapitoly, „z těch, kteří jsou propuštění, se zřídkakdy někdo navrátí do 

vlasti. Cítí se totiž již příliš vázáni k Turecku, nebo je jim návrat znemožněn.“401 

399 Viz HITZEL, Frédéric, L'Empire ottoman XVe–XVIIIe siècle, Paříž: Les Belles Lettres, 2001, s. 85–86.
400 Tractatus de moribus, s. 69–70.
401 Tractatus de moribus, s. 71.
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8.2 Život na druhém břehu

Ačkoli předchozí podkapitola vynikala výlevy zoufalství nad osmanským zajetím a 

otroctvím, otázka, jak po něm vypadal život křesťanů „na druhém břehu“, je více než na 

místě. Ke své každodennosti zaujímají autoři z pochopitelných důvodů rozpačitý postoj a 

vyjadřují se k ní pouze fragmentárně. I tak nicméně můžeme dospět k jistým závěrům, které 

posouvají naše poznání novým směrem.

Předně, vzhledem k masivním osmanským tažením svět evropského zajatce nemusel 

zdaleka být tak osamělý, jak by se z řeči samotných textů mohlo zdát. Podle slov Konstantina 

Mihailoviće byl například při svém zajetí v Novobrdu ve skupině tří stovek srbských chlapců, 

v níž byli dokonce i dva jeho bratři. Od autora také víme, že po dobu své služby mezi janičáry

udržoval kontakt s alespoň jedním z nich, jehož přítomnost zmiňuje na tažení proti 

bosenskému králi Štěpánu Tomasevićovi.402 Lze tedy předpokládat, že v prostředí janičárů měl

Konstantin kolem sebe staré známé a míra jeho izolace od rodné kultury nebyla tak velká. 

Přítomnost krajanů mezi janičáry dotvrzuje také později, když popisuje nikde jinde neznámý 

příběh o osmi srbských chlapcích, svých spoluzajatcích, které chtěl sultán Mehmed II. 

začlenit do své osobní gardy a kteří se rozhodli panovníka zavraždit ve spánku. Našel se mezi 

nimi však zrádce, který sultána na nebezpečí upozornil, a atentátníci byli zajati, mučeni a 

posléze popraveni. Jak Konstantin dosvědčuje, těla mrtvých atentátníků se svými druhy v noci

tajně pohřbil v prázdném kostele.403

Jiří Uherský, který zdá se, po svém prodeji do Anatolie krajany okolo sebe postrádal, 

zase patrně byl v poměrně bezprostředním kontaktu se svým tureckým okolím. Například u 

neklidných událostí kolem rezignace Murada II. na trůn, které následovaly šest až osm let po 

jeho zajetí (v letech 1444–1446), sám píše: „Co se mne týče, mnohé lidi jsem o tom slyšel 

mluvit při společných rozmluvách…“404 V dobách, kdy se stal kazatelem také sklízel u svého 

okolí nepochybný úspěch. „...nejen naši sousedé, kteří mi naslouchali na svých 

shromážděních, ale i lidé z jiných míst mne toužili slyšet. A někteří z jejich kněží, kteří 

promlouvali k lidu, svá kázání přebírali ode mne.“405 Výmluvným příspěvkem k otázce míry 

jeho začlenění mezi muslimy před jeho návratem jsou konečně i slova, která volí pro vylíčení 

vztahů se svým posledním pánem.

402 Turecká kronika, s. 126.
403 Turecká kronika, s. 103–104.
404 Tractatus de moribus, s. 187.
405 Tractatus de moribus, s. 204.
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Tím se dostáváme k otázce turečtiny jako jazyka našich zajatců. Jak sám uvádí v závěru 

svého traktátu, Jiří Uherský byl v průběhu dvacetiletého zajetí, které pokrývalo období jeho 

mladé zralosti, nejen postupně odtržen od naděje na útěk, ale také od rodného jazyka. 

„Nakonec jsem s nimi byl z hlediska mluvy natolik svázán, že jsem zapomněl svou rodnou řeč 

a dokonale jsem ovládl jejich barbarský jazyk.“406 Autor pak zachází ještě dál, když líčí, že se 

seznámil také s osmanskou literaturou, natolik, že byl pověřen službou v mešitě. „Nakonec 

jsem se přizpůsobil mravům a obřadům jejich kněží do té míry, že jsem měl nebývalý přehled 

přes duchovní básně, které přednášejí při slavnostech a v kázání lidu, a velké množství těchto 

básní jsem zaznamenal v paměti i písemně.“407

Také z Mihailovićových řádků je patrné, že turečtinu plně ovládl. Autor nám například 

líčí, že nikdy nevynechal páteční turecká kázání v chrámech milosrdenství, údajně proto, aby 

zjistil, „o čem je řeč a o co jim jde“.408 Popisuje v úryvcích i průběh věroučných debat pod 

patronátem Mehmeda Paši.

K naprosté ztrátě rodného jazyka se nám konečně přiznává i Johannes Schiltberger. Ze 

Schiltbergerova díla je nepochybné, že byl hluboce prodchnut kulturami, jimiž v dáli Asie 

prošel, oním „věčným Babylónem“ v okolí Hedvábné stezky, v němž se mísila turečtina, 

mongolština, arabština a perština, arménština, kurdština a řečtina. Jeho Reisebuch překypuje 

toponymy a osobními jmény v originále (turecky, persky, arabsky) zapsanými německou 

transkripcí. Turko-mongolský kočovnický svět, v němž se na velbloudech přemisťovala celá 

města a pod nízkou oblohou věčně putovali neklidní jezdci, jej hluboce poznamenal. Jak sám 

přiznává, nakonec byl natolik pohlcen muslimským způsobem života a světem stepí, že 

navenek již nic neupomínalo na jeho někdejší evropský původ.

Naši zajatci pochopitelně v této věci nestojí osamoceni. Prolínáním rodného jazyka (v 

tomto případě ruštiny) s arabštinou, perštinou a turečtinou je charakteristický také spis 

ruského kupce z Tveru Afanasije Nikitina, který byl současníkem Jiřího Uherského a v letech 

1466–1475 cestoval do Persie a Indie. Ten si slovy v muslimských jazycích ve svém spise 

dokonce vypomáhal v delikátních situacích, které by jeho ruským čtenářům odhalily příliš 

mnoho o jeho tělesných slabostech nebo duchovních nejistotách, které ho cestou provázely.409

406 Tractatus de moribus, s. 204.
407 Tractatus de moribus, s. 204.
408 Turecká kronika, s. 52.
409 Viz AFANASIJ NIKITIN, Le voyage au-delà des trois mers, ed. Charles Malamoud, Paříž: François 

Maspero, 1982. O Afanasiově cestě viz GONNEAU, Pierre, „Le voyage au-delà des trois mers d'Afanasij 
Nikitine“, In BOUCHERON, Patrick (dir.), Histoire du monde au XVe siècle, Paříž : Fayard, 2009, s. 570–
576. 
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Navzdory vysoké míře svého kontaktu s muslimskou kulturou se všichni tři zajatci 

nakonec odhodlali k odchodu zpět na Západ. Jejich rozhodnost v této věci nicméně nelze 

paušalizovat. Zatímco Jiří Uherský budí ve svých čtenářích dojem, jako by křesťané na půdě 

sultanátu nemysleli na nic jiného než na útěk, Konstantin Mihailović nám skrze svůj popis 

nechtěně prozrazuje, že svůj útěk neplánoval, ba ani nevyužil první k němu vhodné 

příležitosti. Jako by v jeho mysli tato eventualita vyklíčila až po týdnech obléhání, za 

bezesných nocí na zvečajském hradě. Přesto však všichni tři autoři svůj návrat a konečné 

odtržení od muslimské komunity chápou jako jednoznačné vítězství. Stačí vedle sebe na závěr

položit slova, jimiž jej ve svém díle provází. „Díky Bohu jsem se se ctí navrátil mezi 

křesťany.“ (Konstantin Mihailović)410 – „Nakonec jsem se s pomocí Boží vrátil opět domů a 

ke své víře. Díky Bohu Všemohoucímu, a vám všem, kdo jste mi pomohli. Už jsem věřil, že se 

mi nikdy nepodaří se od Nevěřících a jejich nečisté víry osvobodit, že se už nikdy nepřipojím 

ke své křesťanské obci, že mne od ní oddělili navěky.“ (Johannes Schiltberger)411 – „Nakonec, 

což se stává mezi těmi, kteří jsou odvedeni do jejich otroctví, velmi zřídka, jsem tedy odcházel 

svobodný. Nejen zbavený okovů hanebného otroctví, ale také osvobozen od ďábelské nákazy 

této nadevše krvelačné sekty a vyzbrojený listinou stvrzenou sultánovou pravomocí a 

slavnostním osvědčením s přísahami svědků. To Bůh mi poskytl svou pomoc a milosrdenství.“ 

(Jiří Uherský)412

410 Turecká kronika, s. 129.
411 Captif des Tatars, s. 193–194.
412 Tractatus de moribus, s. 205.
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8.3 Problém konverze

Problém náboženské konverze, nebo řečeno slovníkem své doby „odpadlictví“ od víry, 

představoval v době osmanského vzestupu velmi citlivé téma. Jestliže se bývalí zajatci 

doslova předháněli v líčení náboženství muslimů a jejich rituálů, na otázku, jak oni sami v 

tomto prostředí fungovali a jakým způsobem vlastně skládali své každodenní modlitby, nám 

odpovídají nadmíru vyhýbavě. 

V heterogenním prostředí Asie protkaném tolika modlitbami, vírami i upřímnými 

přesvědčeními patrně nebylo snadné zůstat k vnějším vlivům zcela imunní. S prodlužujícím se

pobytem měl člověk sklon k čím dál většímu eklekticismu a smiřování dříve nesmiřitelných 

pozic. Také mnozí cestovatelé, kteří strávili dlouhou dobu v muslimských končinách, 

přiznávají, že postupně odložili křesťanské zvyky a modlili se po muslimském způsobu. 

Svědectví o tom mimo jiné podává již zmíněný ruský kupec Afanasij Nikitin, jehož cestu po 

Dálném a Středním Východě by bylo možné označit za jakýsi opak náboženské poutě. Krok 

za krokem totiž můžeme sledovat, jak na ní ztrácí veškeré křesťanské rysy a v zájmu 

usnadnění svých obchodů se z něj rodí přímo vzorový muslim. „Bratři, Rusové, křesťané. 

Jestliže někdo z vás chce jet do indické země, ať zanechá svou víru v Rusku a vzývá 

Mohameda.“ Vzkazuje sebevědomě svým čtenářům. Ačkoli jak nás Afanasij horlivě ujišťuje, 

on pravou víru ve skutečnosti nikdy nezapřel, opakované formule „Allah akbar“, které mu 

jakoby bezděky unikají na četných místech v jeho díle, musely jeho křesťanské současníky 

patrně nemálo vyvádět z míry.413

Autorem, který nakonec kousl do kyselého jablka a z nábženské konverze učinil stěžejní

téma svého díla, je Jiří Uherský. Ani on sice otevřeně nevypouští toto slovo z úst ve spojení se

sebou samým, přiznává se nicméně k tomu, že u něj v průběhu jeho pobytu u Osmanů 

narůstal stín zoufalství, který ho dovedl až k politováníhodným pochybnostem. „Mnozí 

z nesčetného davu věřících pevně chovali víru v Krista a byli hotovi v ní i zemřít pro spásu 

svých duší. Přeci se však původcům tohoto pronásledování (i. e. Turkům), kteří je ušetřili 

tělesné smrti a odvedli do otroctví, podařilo s postupem času je nakazit svým jedem a dohnat 

je k hanebnému odřeknutí víry. Také já sám jsem v pravdě s velikou radostí očekával smrt ve 

jménu Kristovy víry, a přece, jak vylíčím později, když mne vytáhli polomrtvého z plamenů a 

přivedli zpět k životu a zůstal jsem v zajetí v jejich rukou, s postupem času jsem málem 

413 Viz AFANASIJ NIKITIN, Le voyage au-delà des trois mers, ed. Charles Malamoud, Paříž: François 
Maspero, 1982, s. 42–47.
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podlehl jedu jejich hereze a počal jsem vážně pochybovat o své křesťanské víře. A kdyby mne 

neprovázelo a nechránilo Boží milosrdenství, byl bych se jí hanebně zřekl.“414

Palčivé otázce konverze je věnována celá 16. kapitola Traktátu o mravech, kterou autor 

příznačně nazývá O tom, zda křesťan může nalézt dostatečné příčiny pro zřeknutí se víry.415 

Hned v úvodu cituje otázku, se kterou se patrně v minulosti po svém návratu na západ sám 

setkal opakovaně. „Co tě jen pohnulo do té míry, že jsi zapochyboval o víře v Krista a snad 

bys ji i zapřel, kdyby tě Boží milosrdenství toho nebylo uchránilo?“ Jiří Uherský se zde 

nejprve vrací k líčení svých prvních kroků v otroctví. Jak vypráví, jeho první služba u krutého

venkovana, který jej zakoupil v Bergamě, a pánova tvrdost v něm paradoxně naopak posílily 

pevnost ve víře. „Způsobil, že jsem se děsil jeho sekty, a posílil mou víru v Krista. A ačkoli 

jsem se nacházel odtržený od světa ve vzdálených končinách, nepřestal jsem doufat v pomoc 

Boží a bez váhání plánoval svůj útěk.“416 Před čtenářovýma očima se pak rychle míhá sled 

úniků ze zajetí a nových zaprodání. Zlom nastane až v okamžiku, kdy náš otrok dospěje do 

domácnosti svého posledního pána a tam, jak píše, ztratí i poslední naději na svobodu. „Začal

jsem tehdy v duchu rozvažovat a pochybovat, a vyčerpaný a zlomený jsem pravil sám 

k sobě: ,Věru, kdyby se víra, kterou sis až dodnes zachoval, líbila Bohu, jistě by tě takto 

neopustil, nýbrž by ti pomohl, aby ses mohl osvobodit a navrátit. Ale jelikož tě zbavil všech 

prostředků, kterými se osvobodit, není pochyb, že se mu více zamlouvá, když opustíš své 

náboženství, připojíš se k té sektě a spasíš svou duši v ní.ʻ Od té chvíle jsem začal zanedbávat 

modlitby a žalmy, které jsem si tam sám pro sebe psal a čile recitoval, a začal jsem se učit 

modlitbám a seznamovat se s obřady Turků. Pozorně jsem je zkoumal, kdykoli jsem jen mohl 

a dovolilo mi to břemeno mé služby, a to daleko spíš v tajnosti v noci, nežli ve dne.“417 Jak 

autor doznává, snažil se v tomto období také hledat styčné body mezi oběma vyznáními, 

neboť jak se snaží vemluvit svým čtenářům, islámské doktríny podle něj svým způsobem 

stvrzují a posilují věrouku křesťanskou. Jiří Uherský nicméně (alespoň na stránkách svého 

spisu) nakonec nas islámským pokušením zvítězil. Po šesti nebo sedmi měsících prý konečně 

skončilo období jeho nejistot a náhle se razantně přiklonil zpět ke křesťanskému vyznání, 

které, jak nám svěřuje s poněkud kuriózním přirovnáním, počal milovat „jako si člověk 

zamiluje znovunalezenou drachmu“. Po zbylých patnáct let svého pobytu mezi Osmany si už 

414 Tractatus de moribus, s. 27.
415 Tractatus de moribus, s. 133–138.
416 Tractatus de moribus, s. 133.
417 Tractatus de moribus, s. 135.
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údajně autor uchoval pevné přesvědčení, jímž nic nemohlo otřást. „Vše, co jsem poté slyšel a 

spatřil, jsem považoval jen za chiméry a ďábelské přeludy.“

Jak překvapivě Jiří Uherský přiznává, Turci nikoho nenutí, aby zapřel svoji víru. Kolem 

těch, kteří konverzi odmítají, netropí nijak velký povyk.418 Autor spíše mluví o nenásilné 

osmanské strategii, kdy ovlivňují své oběti krůček po krůčku. „...tato neblahá sekta nedobývá

[duše] násilím, ale láme jejich rozhodnost dlouhým a postupným návykem a touhou po 

svobodě. Zmocňuje se odvahy srdce, zaslepuje lidský rozum tak dlouho, dokud není člověk 

donucen hanebně odvrhnout i tu víru, pro kterou býval hotov zemřít, nakažený a poražený.“419 

Mezi řádky se zde tak vlastně dozvídáme, že ani on sám nezakoušel žádný tlak směřující ke 

konverzi a navzdory svému dvacetiletému otroctví si mohl zvolit víru podle svého svědomí. 

Věrný systematičnosti traktátového žánru, Jiří Uherský dále bedlivě zkoumá soubor 

příčin, který může dovést slabé křesťany ke spolupráci s islámem. Rozeznává příčiny 

přirozené a nadpřirozené, všeobecné i partikulární. Podle něj na mnoho křesťanů působí 

muslimové už z doslechu, když slyší vyprávět o turecké moci a vítězstvích a počtu jejich 

stoupenců („Tam, kde je dav, je i pravda.“).420

Největší pozornost Jiřího Uherského ovšem budí křesťané, kteří konvertují k islámu 

dobrovolně.421 Náš autor stěží nachází dosti přísná slova pro ty, kteří se bez odporu vydají 

všanc „jako suché dříví nenasytnému požáru“. V souvislosti s tím autor vyjmenovává několik

království, která Turci již před notnou dobou podrobili, ale pro jejich rozlehlost je sami 

nezasídlili – Bosnu, Albánii, Srbsko a Slavonii. Pro jejich obyvatele náš autor nenachází jiné 

označení, než „havěť“. Zároveň tvrdí, že zdejší lid je pro nesčetné roční daně a povinnosti tak

zubožený, že stěží nezajde hlady, a proto se každoročně v době žní skupinově stahuje do 

osmanských měst za prací. Jak frustrovaný autor poznamenává, příliv křesťanských nádeníků 

418 Tractatus de moribus, s. 97.
419 Tractatus de moribus, s. 49–50.
420 Tractatus de moribus, s. 80.  Jak konstatoval Joël Schnapp, argument, podle něhož „náboženství silnějšího je

vždy to pravé“, převažoval v dané době u mnoha odpadlíků. Doklad takového pohledu nacházíme mimo jiné
v soudobém textu Saltuk-Nâme, kde mladý křesťan, který je přitahován islámem, konstatuje: „Turci, kteří 
křesťany vytlačují z tohoto světa, je vyhánějí také z Ráje.“ Viz Tractatus de moribus, s. 81, poznámka 35.

421 Těmto autor zasvěcuje kapitoly 8. O těch, kdo jsou vystaveni, nebo se sami vydali tomuto nebezpečí, ne tak 
s nevolí nebo z donucení, nýbrž ze své svobodné vůle, 9. O pohnutkách, kterými se dají touto sektou 
[křesťané] přesvědčit a pro které jí dají přednost před křesťanskou vírou, a o jejich různé povaze, 10. O 
různých pohnutkách, plynoucích ze zkušenosti, 11. O pohnutkách, které ostatní přitahují k herezi a které je 
samotné v ní mocně posilují, viz Tractatus de moribus, s. 73–97.
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do osmanských měst je tak vysoký, že v nich člověk už stěží zaslechne turečtinu, a to i na 

sultánově dvoře.422

Jiným důvodem, pro který se křesťan může uchýlit ke konverzi k islámu, jsou 

jednoduchá vysvětlení tohoto náboženství, která nabízejí rychlou odpověď na nejistoty 

podzimu středověku, této doby vymknuté z kloubů. Tomu ostatně jen napomáhá „nemravná 

touha po nadpřirozenu“, kterou v sobě prý prostoduší Evropané chovají. „Vždyť který 

prosťáček, který modloslužebník, jenž pociťuje sebemenší zbožnost, by netoužil po okamžitých

zjeveních, viděních a odhalení Božích tajemství?“ Vedle prostoduchých zvědavců ovšem Jiří 

Uherský nemohl zavírat oči před skutečností, že strmě rostl také počet křesťanských 

konvertitů z řad vzdělaných a respektovaných osobností. Za jejich zradou autor spatřuje 

snadno dostupnou církevní kariéru. „Povím vám, kdo by nepocítil zvrácenou touhu a nebažil 

po církevních úřadech a poctách? Cožpak se najde někdo, kterému nabídnete jakýkoli 

církevní úřad, a okamžitě a bez meškání jej nepřijme, bez sebemenšího ohledu ke své 

nevědomosti a nedostatkům?“423 Osmané podle našeho autora poskytují vysoké prebendy 

křesťanským konvertitům z řad mnichů a kněží, neboť jejich konverze je pro ostatní křesťany 

pádným příkladem. Trest však na sebe nenechá dlouho čekat. Na tomto místě se Jiří odvolává 

na příběh o dominikánském mnichu, který konvertoval a účastnil se dokonce námořního 

tažení proti křesťanům. Protože probudil Boží hněv, divoká mořská bouře jeho loď stáhla na 

dno.424

Ať už křesťan islámu podlehl z jakéhokoliv důvodu, dostává se svým odpadlictvím na 

zbytek života do bezvýchodného postavení, jak Jiří Uherský dokládá ve scéně rozhovoru s 

jedním z konvertitů. „…jednoho dne jsem se v důvěrné rozmluvě jednoho z nich otázal: ,Proč 

jsi pro Boha živého tohle učinil, nebo co tě k tomu dovedlo?ʻ Nedovedl mi však odpovědět nic 

než: ,Proklínám ten den, kdy k tomu došlo.ʻ A když jsem odvětil: ,Proč se tedy nenavrátíš 

k víře v Krista?ʻ Jen zavrtěl hlavou, s tváří zrůzněnou, a odpověděl: ,Já nemohu. Nemohu.ʻ 

Aniž by dodal co jiného.“425

Na základě své silné osobní zkušenosti tak autor nelítostně shrnuje – věrný křesťan 

může být sebevážněji sužován, avšak nakonec se od své víry neodvrátí. „Bůh, Stvořitel 

pravdy, v žádném případě nepřipustí, aby někdo, kdo věří ve spásu, opustil pravou cestu a 

422 Tractatus de moribus, s. 73–74.
423 Tractatus de moribus, s. 54.
424 Tractatus de moribus, s. 97.
425 Tractatus de moribus, s. 180.
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oddal se herezi.“426 Vždyť stačí připomenout nesčetné křesťanské mučedníky, mezi kterými 

nescházely děti nebo bezbranné panny! Docela jiné je to však s bezbožnými odpadlíky! 

Nejsou svedeni na scestí z nějakých klamných příčin, je to jejich vlastní nespravedlnost a 

zlomyslnost, co je vede k zavržení jejich víry. Nezříkají se jednoho náboženství proto, aby 

mohli zkoumat druhé, nýbrž stejně jako to první ctili jen povrchně, nemají ani zájem zabývat 

se tím dalším. „Vědí totiž, že to vyznání, které má přísnější pravidla, staví jejich zlé povaze do

cesty překážky v podobě svědomí, proto se přiklánějí k druhému, které je uvolněnější.“427

O křesťanech, kteří klesli až ke konverzi, hovoří velmi negativně také Konstantin 

Mihailović. Nárůst muslimů tímto způsobem považuje za alarmující. Každý rok se prý Turci 

množí jako kapky v moři a odvádějí desetitisíce zajatců. Konstantin má pro ně jen pohrdání, 

neboť podle něj ztrácejí svou čistotu „jako říční vody, které se vlijí do moře“.428 Křesťanští 

konvertité k islámu jsou podle tohoto autora horší nežli pohané sami. Svůj odpor k nim 

dokládá dalším příběhem – tentokrát vyprávěním o hanebném cisterciáckém mnichu, který 

konvertoval k islámu, aby se zmocnil ženy jiného křesťana.429

Věnovali jsme se zevrubně problému křesťanské konverze v očích našich tříautorů. Na 

závěr se ještě pokusme odpovědět na otázku, zda ve svých textech reflektují také zrcadlový 

problém, tedy možný příklon Osmanů ke křesťanské víře?

Muslimskou konverzi ke křesťanství Jiří Uherský ve svém spise prakticky vylučuje. 

„Mnozí modloslužebníci (tj. pohani) přijali víru v Krista. Mezi těmi, co lživě uctívají Boha 

(muslimy), se však nikdy nikdo ke křesťanství neobrátil. A i kdybychom našli takového 

konvertitu, museli bychom to považovat spíše za zázrak nežli důsledek přirozeného vývoje, tím

spíš v dnešní době.“430 Stejný názor u něj nacházíme znova na konci 21. kapitoly: „Vskutku je

nepochybné, že není národa, v němž by se nenašlo pár lidí, kteří přijali víru Kristovu. Obrátit 

na ni však dospělého z tohoto věrolomného pokolení, to je prakticky nemožné…“431 Sluší se 

poznamenat, že názor, který zde přesvědčeně prezentuje náš autor, byl sice patrně názorem 

většinovým, v soudobém teologickém diskurzu se však našli i tací, kteří doufali v pravý opak.

Například Pius II. adresoval sultánovi Mehmedovi II. list (pravděpodobně nikdy neodeslaný), 

426 Tractatus de moribus, s. 137.
427 Tractatus de moribus, s. 136–137.
428 Kapitola 47. O rozmnožení Turků, viz Turecká kronika, s. 159.
429 Turecká kronika, s. 160.
430 Tractatus de moribus, s. 142.
431 Tractatus de moribus, s. 180.
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v němž ho pobízel ke vstupu do náruče katolické církve, výměnou za uznání jeho územních 

zisků. Krétský humanista Jiří z Trapezuntu (1395–1472/3) dokonce zašel tak daleko, že snil o 

fúzi křesťanství s islámem v jediné univerzální monarchii pod sultánovou kuratelou.432 Jiří 

Uherský však nesouhlasí a své výroky dokládá skeptickým líčením výsledků námořní 

expedice vedené kardinálem Olivierem Carafou v Egejském moři (1472). Z tohoto tažení 

vzešla řada osmanských zajatců, kteří byli dopraveni do Říma, přiděleni jednotlivým prelátům

a pokřtěni. Jak autor vypráví, osobně mnohé tyto zajatce navštívil jako tlumočník a byl 

svědkem jejich horoucí touhy po svaté zpovědi a přijímání. Tato horlivá konverze ke 

křesťanství se mu skoro zdála stěží uvěřitelná, což se také záhy potvrdilo. V horizontu 

několika let totiž všichni osmanští zajatci uprchli zpět, včetně těch, kterým sám papež Sixtus 

IV. zajistil výnosnou rentu.433 Ať tedy papežovo okolí doufalo v cokoli, úspěchy svatého 

Vincenta Ferriera (1350–1419), dominikánského kazatele, který na přelomu předchozího 

století obracel španělské Maury a Židy, se podle Jiřího Uherského již nebudou opakovat. 

„Domnívám se, že v současné době jejich pomýlenost dosáhla takového stupně, že 

s přispěním neporazitelné moci Ďáblovy (…) nemají více naději na to, že by se navrátili na 

cestu spásy, ani vlastním přičiněním, ani s cizí pomocí.“434

432 Viz SAINT-GUILLAIN, Guillaume, „Chute de Constantinople“, In BOUCHERON, Patrick (dir.), Histoire 
du monde au XVe siècle, Paříž : Fayard, 2009, s. 372.

433 Tractatus de moribus, s. 180–181.
434 Tractatus de moribus, s. 143.
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9. Kudy dál?

9.1 Muslimský úspěch vs. křesťanský neúspěch

Dostali možnost prožít svůj život v samém epicentru konfliktu, který hýbal soudobým 

světem. Čím naši autoři vysvětlují, proč v něm jejich protivníci vítězili? Jak naopak hodnotí 

křesťanský neúspěch, který vedl k jejich zajetí? Hned na úvod lze konstatovat, že ve svém 

přístupu k této otázce se bývalí zajatci velmi různí. Jedni (v tomto případě ti, kteří svůj život 

mezi Osmany prožili ve zbroji) ke křesťanskému debaklu přistupují s věcnou kritikou, druzí 

(Jiří Uherský) jej chápou více fatalisticky, jako ránu Boží. Každý nicméně přichází s jasným 

názorem a objasněním daného stavu. 

Jiří Uherský, který v sobě spájel moralizátorství teologa s pesimismem stárnoucího 

člověka, považuje za ústřední oporu turecké moci konverzi, která přivádí do osmanské náruče 

houfy odpadlíků. „Není sebemenších pochyb, že tato sekta dosáhla svých ďábelských plodů 

skrze pochybení křesťanů, kteří se zřekli své víry v Krista, a toto se děje okázale a neustále i 

v naší době.“435 Jak jsme si mohli všimnout již dříve, Osmané v tomto spisu ani tolik nevítězí 

v boji, jako se prostě množí.

Také Johannes Schiltberger klade osmanský úspěch za vinu svým souvěrcům, ačkoli 

tentokrát těm, kteří nekonvertovali. Vysvětlení křesťanského neúspěchu pro jistotu podává 

ústy samotných Turků. „Nevěřící tvrdí, že nedobyli na křesťanech jejich území díky své moci, 

moudrosti nebo snad zbožnosti, ale protože křesťané si vůči nim počínali nespravedlivě, 

nadutě a arogantně. Proto Bůh rozhodl, že mají křesťanům odejmout jejich půdu, neboť 

křesťané si počínali neřádně ve věcech duchovních i pozemských.“ Čtenář se dále dozvídá, že 

podle muslimů jsou práva křesťanů založena jen na majetku a klientelismu a bohatí drtí chudé

s hlavou pyšně vztyčenou. Nepomáhají jim almužnami a spravedlivými zákony a nedrží se 

předpisů daných jejich Spasitelem. Do jaké míry jde skutečně o citaci a nakolik do ní autor 

skryl vlastní sociální osten, zůstává otázkou. Každopádně „nevěřící“ mají podle našeho autora

dobré důvody, aby neopouštěli území dobytá na křesťanech. Dokud křesťané budou spočívat 

v hříchu a zvrhlostech a jejich duchovní i pozemští vůdcové nebudou žít řádným životem, 

nemusí se muslimové bát, že by byli vytlačeni. Narozdíl od svých protivníků žijí totiž 

upřímně a čestně podle předpisů své víry, zatímco křesťané se nedrží poselství Mesiáše ani 

435 Tractatus de moribus, s. 41.
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Evangelií. „A proto všechny útrapy, soužení a bolesti, s nimiž se křesťané musejí potýkat, jsou

Boží vůlí a mají je potrestat za jejich nespravedlnost.“436

Konstantin Mihailović na celou situaci hledí s věcným pragmatismem a osmanský 

úspěch připisuje dvěma faktorům. Turecké proradnosti, s níž Osmané přísahají křesťanům na 

Korán, aniž by měli v úmyslu své závazky plnit, a nesvornosti křesťanských vládců, která 

vede k jejich vlastní porážce. Modelovým příkladem zhoubného dopadu takové nesolidarity je

oslabení jeho rodného Srbska následkem zápolení Jiřího Brankoviće s uherskými potentáty 

z rodu Hunyadiů. „Vězte, že boje, které křesťané svádějí mezi sebou, budou zváženy před 

Bohem, před všemi svatými a lidmi. A vězte, že pohané nejsou odvážní a chrabří ze své 

přirozenosti, ale kvůli naší nesvornosti. To svou vlastní záští a vzájemným nepřátelstvím jim 

nabízíme vítězství.“

Jak si Mihailović povzdechl, křesťanské vládce lze porazit velmi snadno, neboť každý 

rád přispěje k porážce toho druhého.437 A nejsmutnější na celé kauze je podle Konstantina 

skutečnost, že zaslepení balkánští vládci ani nedopřejí sluchu prozíravému varování. Tuto 

výčitku autor hned dokládá barvitým příběhem. Bosenský král Štěpán Tomasević byl 

znepokojený tureckými nájezdy na sousední Albánii a vyslal roku 1463 posly k Mehmedovi 

II. s návrhem patnáctileté mírové smlouvy. Zatímco jeho muži vyčkávali na audienci v paláci 

Edirne, sultán dal do Rumélie povolat celou svou armádu. Jak Konstantin vypráví, jeho bratr 

v té době střežil osmanskou podzemní pokladnici. Když se za ním šel podívat, aby spolu 

pohovořili, byli oba mladíci náhle vyrušeni příchodem dvou nejmocnějších mužů sultanátu, 

Mehmeda Paši a Isaka Paši, kteří zasedali v sultánově radě. Vyplašený janičár, který na místě 

neměl co pohledávat, vklouzl nepozorován mezi truhlice s penězi. Jeho bratr usadil oba pány 

na koberce, a ti se začli vzápětí radit ohledně bosenského paktu. Isak Paša přišel s nestydatě 

lstivým řešením. Mírová smlouva měla být stvrzena, pouze však proto, aby ukolébala 

ostražitost Bosňanů. Válečné tažení v jejich zemi by jinak bylo nesnadné, kvůli neprostupným

horám a možné podpoře ze stran uherské a chorvatské šlechty. Takto, když pár dní poté k 

hranicím Bosny dospěje celá osmanská armáda, nikdo nebude vědět, kam míří. Oba rádci 

potom toto řešení odsouhlasí a odeberou se jej sdělit Mehmedovi II.

Zděšený Konstantin se druhý den vydá do příbytku bosenských vyslanců, aby je 

varoval. Dosáhne vstupu a snaží se oba muže přesvědčit o bláhovosti jejich počínání. Měli by 

se okamžitě nachystat k boji, protože pokud se v pokoji míní odebrat a věří, že uzavřeli 

patnáctiletý mír, ošklivě se jim to vymstí. Bosňané se mu však vysmějí. Tím si, jak Mihailović

436 Captif des Tatars, s. 157–158.
437 Turecká kronika, s. 125.

145 



bezmocně krčí rameny, nad sebou sami podepíšou ortel. Krátce po jejich odjezdu zpět domů 

se osmanské voje vyvalí na Bosnu a ztečou její pevnosti. Král Štěpán Tomašević je nakonec 

jedním ze svých poddaných zaprodán za skývu chleba a hanebně popraven.438

Ve světle nesolidarity a nesvorností, které mohl pozorovat na Balkáně pak není divu, že 

Mihailović, který po svém návratu pobývá v Čechách, je také velmi kritický k bojům s 

kališníky. Ve své kronice vyzývá krále Matyáše Korvína, aby zanechal protihusitských 

rozbrojů. „A pohleďte na příklad krále Matyáše, pohleďte na výsledky jeho líté ofenzivy a 

nesmírných výdajů! Kdyby býval zasvětil boji s pohany polovinu prostředků, které utratil proti

křesťanům, byl by všechny Turky zahnal až za moře, jeho jméno mohlo být proslulé od 

Východu až na Západ, Bůh by jej odměnil a muži ctili, neboť křesťané by střežili jeho 

památku po staletí a pohané by se třásli při zvuku jeho jména.“439 Pod rouškou věroučných 

rozporů Konstantin vidí pouze chamtivost a touhu po pomíjivé slávě, zatímco skutečný 

nepřítel nerušeně pokračuje ve svém záškodnictví. Je očividné, že pro člověka, který prošel 

osmanským kulturním „šokem“, se vidina „kacířů“, jež je třeba mečem přivést k rozumu, 

jevila jako nepřijatelná.

438 Turecká kronika, s. 126–129.
439 Turecká kronika, s. 107.
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9.2 Vize budoucnosti

Poslední otázkou, kterou chci ve své práci položit, je, jakou vizi budoucího střetávání 

křesťanů a pohanů naši autoři zastávali? Mělo podle nich, kteří se vrátili z vyčerpávajícího 

pobytu na Východě, smysl s Osmany vůbec bojovat? A pokud ano, cítí se oni sami ještě být 

součástí tohoto boje, staví se jednoznačně na jednu ze stran? Nestali se naopak svým 

neopakovatelným životním osudem kýmsi vyloučeným, figurami stojícími „mimo 

šachovnici“?

Johannes Schiltberger strávil 31 let boji v muslimské zbroji. Nebyl ani básníkem, ani 

rodilým spisovatelem. Země nejčastěji projížděl cvalem, na koni, uprostřed bojové jednotky. 

To je ostatně patrné i z úvodu jeho Reisebuchu, kde svým čtenářům na prvním místě slibuje 

„znamenitá střetnutí a vojenská tažení“.440 Vzhledem k jeho zkušenostem a účasti v několika 

rozhodujících bitvách je proto poměrně zarážející, že se náš autor dobrovolně zříká jinak 

běžného aspektu zajateckých děl a k otázce křížového tažení proti Osmanům se nevyjadřuje. 

Neprokazuje žádnou snahu svým souvěrcům poradit, jak proti muslimům v budoucnu bojovat,

ani nám nezanechává žádnou prognózu, jak tato budounost podle něj bude vypadat. 

Vezmeme-li v úvahu, jak důvěrně musel poznat uspořádání osmanského vojska a jeho ničivou

taktiku, je tato skutečnost bezesporu podivuhodná a vzbuzuje jisté otázky.

Zbývající dva autoři nám potom o budoucím vývoji zanechávají prognózy maximálně

odlišné. Vidinu budoucnosti, kterou obestírá beznaděj, nám zanechal Jiří Uherský. Pocity viny

a  tíha  zažitého,  s nimiž  se  tento  autor  ve  svém  díle  snažil  vyrovnat,  se  snoubí  s jeho

viditelným  pesimismem  a  přesvědčením  o  blížícím  se  konci  světa.  „Nesčetné  skutky  a

události našich dnů, ba skoro všechny, nás nabádají k bdělosti a vedou ke strachu z konce

světa, tím spíš, že my jsme bezpochyby ti, na které dopadne konec věků,“  hřímá v počátku

svého  Traktátu.441 Jeho dílo  je  na první  pohled prosyceno eschatologickými tendencemi  a

navazuje na milenaristické teorie benediktinského mnicha Jáchyma z Fiore (12. století).  V

nastávajícím konci časů autor Turky považuje za temný předvoj Antikrista. Tuto teologickou

strukturu ještě posilují časté odkazy k Novému zákonu a zejména k proroctvím v knihách

Daniel a Ezechiel a ke Zjevení Janovu, které na Jiřího Uherského zjevně zapůsobilo. Ve 3.

kapitole  svého  díla tak  hledá  přímé  paralely  mezi  dvěma  apokalyptickými  šelmami  a

440 Captif des Tatars, s. 29.
441 Tractatus de moribus, s. 47.
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postupem  Turků442 a  posléze  vydává  celou  řadu  předpovědí  nadcházejících  katastrof.

V kapitole  18.  O  velké  budoucnosti  této  sekty,  s ohledem  na  její  základy Jiří  Uherský

předkládá  nesmírně  pesimistickou vizi  budoucího  vývoje.  Slavné  bitvy a  vítězství  Turků,

které ohromily křesťanský Západ, jsou podle něj pouhým začátkem.  „Jen chvíli  počkej a

spatříš,  jak  ta  sekta  zavádí  takovou  tyranii  a  dosahuje  tak  drtivých  vítězství,  že  ani  ta

Alexandra Velikého, nebo Římanů, kteří uvedli pod své jho celý svět, se jim nebudou moci

rovnat.“  Na tomto tažení nezahynou jen tělesné schránky křesťanů, nýbrž půjde o věčné a

všeobecné zatracení duší, ve všech končinách světa.443 

Ve svém náboženském zanícení a vzrůstající aroganci Turci uvedou ve zlo celé lidské

pokolení, ba dokonce se dotknou i nebeských sfér. „Teď se podivuješ nad jejich nárůstem. Ale

kdybys byl dohlédl, jak jejich řady narostou v budoucnu, jejich současný postup by ti už nestál

za zmínku. Budou tak početní, že přesáhnou počet atomů ve vzduchu, zrnek prachu na zemi,

ba i písku v moři. Po vzoru kobylek pokryjí celý zemský povrch.“444 A jestliže až dosud byla

hereze Osmanů zrádně přitažlivá, není to nic ve srovnání s jejím budoucím záběrem.  „Jen

počkej a spatříš, jak odevšad přicházejí lidé všech ras a ze všech národů a pokolení a všech

řečí a připojí se k nim, a stěží několik služebníků Božích zůstane v jeskyních a podzemních

slujích,  aby zachovávali  a  chránili  úctu  k Bohu.“445Jiří  Uherský před  očima rozechvělého

čtenáře líčí, jak Satan bude křísit mrtvé, uzdravovat nemocné, vynášet na denní světlo dávno

ztracené poklady a odhalovat skrytá tajemství lidského srdce. Ve své falešné svatosti Turci

dalece přesáhnou všechny Církevní Otce i samotné apoštoly.  „A není nikdo moudrý, kdo by

starostlivě, pečlivě a věrně prozkoumal každodenní ústup křesťanů a neustálý vzestup této

sekty  a  došel  k odlišné  vizi  budoucnosti.  Neboť  před  našima očima a  ve  zběsilém tempu

pozornost věnovaná božskému kultu u křesťanů bezustání upadá, zatímco u stoupenců neřesti

vzrůstá marnivost, vlažnost přesvědčení, netečnost k lásce a zloba.“446

Na rozdíl  od jiných děl protitureckého žánru se tak  Traktát projevuje překvapujícím

defétismem. Jak konstatuje Joël Schnapp447, zatímco většina autorů chtěla svými spisy přispět

k tomu, aby evropští vládci byli na Osmany připraveni a schopni je porazit, Jiří Uherský proti

nim bojuje výhradně na poli duchovním. V reálném světě je podle něj již vše ztraceno.

442 Autor se zde opírá zejména o 13. kapitolu Zjevení Janova: „Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze 
země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.“ (Zj 13,11) „A činí veliká znamení, dokonce i 
oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.“ (Zj 13,13) 

443 Tractatus de moribus, s. 150.
444 Tractatus de moribus, s. 151.
445 Tractatus de moribus, s. 151.
446 Tractatus de moribus, s. 153.
447 Tractatus de moribus, s. 19.
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Nutno dodat, že ani křesťané přitom na tomto stavu nejsou bez viny a ze spisů Jiřího

Uherského vystupují jako někdo, kdo si Turky doslova vysloužil. „Stáří a brzký konec tohoto

světa se nám dosti  jasně vyjevují  ve sklonech ke zlu,  které pozorujeme ve všech vrstvách

společnosti.“448 Autor tak z pozice svého pokročilého věku a dominikánské ortodoxie útočí na

křesťanské  sklony ke  zlu,  touhu po moci,  nechuť k poslušnosti… Jeho moralizátorství  se

zároveň  pojí  se  zarytým  konzervatismem,  v němž  nemůžeme  nevidět  reflexi  právě

probíhajícího  quattrocenta a  z  něj  plynoucích  společenských změn.  Pobuřuje jej  zájem o

umění,  rozmanitý  luxus  staveb,  předstíraná  modernost  věd,  a  konečně „i  celá  ta  nová

marnivost,  která  se  odnedávna  snoubí  s oblibou  antiky“.449 Ve  stejné době,  kdy  Sandro

Boticelli  maluje  pro florentské Medicejské své  Jaro  s kráskami v průsvitných řízách,  jsou

Římané a jejich odkaz pro Jiřího Uherského jen symboly mocipanství a modlářství. Ve městě

posetém antickými památkami a oslněným jejich majestátem si tak autor uchovává názory,

které můžeme označit za hluboce středověké.450

Zcela jinou vizi situace potom načrtává náš poslední zajatec, Konstantin Mihailović. Je

nepochybné,  že  i  Konstantin  viděl  za  svůj  život  až  příliš  mnoho  osmanských  vítězství.

Pročítáme-li  stránky  jeho  kroniky,  nemůžeme  si  nevšimnout  jeho  rozhořčení  nad

nepoučitelností křesťanských vojevůdců a netrpělivé touhy po změně, která je ovšem podle

něj  možná.  Jako  člověk,  který  mohl  v  osmanských  řadách  přihlížet  jejich  bezohledné

rychlosti, si Mihailović uvědomuje především závažnou nutnost Osmany zaskočit a předejít.

K dosavadním výkonům křesťanů je silně kritický. Je třeba konečně přestat  otálet,  neboť

silnou stránkou Osmanů je to, že vždy raději udeří první, a přitom si udržují „krytá záda“. 

Jak  má  autor  ve  zvyku,  toto  poselství  ihned  ilustruje  příhodou  ze  sultánova

bezprostředního okolí. Když se Mehmed II. dozví o výzvách papeže Pia II. k nové kruciátě,

sezve  k sobě  své  nejzkušenější  vazaly,  aby  se  s nimi  poradil  o  budoucím postupu.  Jeho

rádcové jej jednohlasně vyzývají, aby křesťanům vytáhl vstříc a nečekal na ně na svém území,

Mehmed  dá  v odpověď  před  svými  poddanými  rozložit  velký  koberec.  „Doprostřed  dal

položit jablko a obrátil se k nim s touto hádankou: ,Dovede někdo z vás sebrat toto jablko,

aniž by se byť jen dotkl nohou koberce?ʻ Rokovali mezi sebou a lámali si hlavu, kterak se

zmocnit  jablka  bez  toho,  aby  vkročili  na  koberec.  Ale  žádný na nic  nepřišel.  Sultán  pak

448 Tractatus de moribus, s. 47.
449 Tractatus de moribus, s. 48.
450 Jiří Uherský se tak stává živoucí ukázkou podzimu středověku a jeho „trudnomyslnosti“ a nářku nad 

ochablostí světa tak, jak je mezi některými učenci zaznamenal Johan HUIZINGA, Podzim středověku, 
Jinočany: H&H, 1999, s. 47–55.
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přistoupil  ke koberci,  uchopil  jeho okraj  do rukou a začal  jej  balit,  a  tak postupoval  až

k jablku,  potom koberec  zase  rozvinul  a  pravil  velmožům:  ,Lépe  je  ďaury  bít  kousek  po

kousku, nežli vpochodovat na jejich území, neboť potom nejsme v bezpečí. Pokud bychom tam

utrpěli porážku, všechny [naše] državy se obrátí proti nám.ʻ“ 

Osmané nejsou neporazitelní. I oni mají své slabiny, a, co je nejdůležitější, i oni mají 

strach. Jak si je Konstantin vědom, bojí se, aby se křesťanstvo skutečně nepozvedlo k invazi 

do jejich zemí, protože potom by veškeří jejich křesťanští otroci odpověděli vzpourou. 

Budoucímu střetnutí s Turky zasvětil autor 41. kapitolu své kroniky (Jak by mělo vypadat 

tažení proti Turkům a jeho organizace).451 To by podle něj mělo vyjít z hluboké proměny 

křesťanského přístupu k boji, a v těchto požadavcích působí Konstantin jako skutečný 

vizionář. Předznamenává totiž principy, k nimž se evropské armády ztěžka dopracovávaly až 

v prvních staletích raného novověku. Křesťanští vojáci musí v první řadě upustit od těžké 

výzbroje a těžkopádná brnění nahradit lehčí zbrojí. Autor propaguje také vrhací zbraně, které 

předcházejí střetnutí tváří v tvář, a dělostřelectvo. Jezdectvo i pěchota mohou dosáhnout 

vítězství jedině nepřetržitou mobilitou. Západ musí zkrátka ustoupit od anachronického lpění 

na tradičních rytířských hodnotách, jejichž úderná síla se osvědčuje čím dál méně, ať už to 

byly debakly u Nikopole (1396) nebo u Varny (1444). Ve svém zápalu Konstantin zachází tak 

daleko, že otevřeně vyzývá k adaptaci osmanské vojenské taktiky! Především taktiky 

falešného ústupu, která umožňuje obklíčit protivníkovo vojsko, které se vrhlo do domnělého 

pronásledování. 

„Protože rozum a řád hrají velkou roli, máte-li jít do boje s Turky, vyhněte se tomu, 

abyste se zatížili těžkou zbrojí, neberte si mohutné jezdecké píky, arkebuzy a těžké katapulty, 

ale vyrobte vše, co je k válce zapotřebí tak, aby zbraně byly lehké a mohli jste se bez obtíží 

pohybovat. Právě v tom totiž Turci mají velkou výhodu. Pokud je pronásledujete, zachrání se, 

ale jsou-li to oni, kdo pronásledují vás, neuniknete jim. Turci a jejich koně jsou vždy rychlí, 

protože nenesou velkou váhu, zatímco my, kvůli našim těžkým koním a váze našich zbrojí, 

jsme pomalí, neboť leží-li na hlavě velká váha, i duch se stává těžkým. Navíc nic neslyšíme, 

nemáme dobrý rozhled po okolí a kvůli tíži zbroje nejsme schopni se pohnout, ani hýbat 

pažemi. Někteří se odívají do těžké zbroje, jako by to snad byli oni, koho je třeba dobývat, na 

koho je třeba vyšplhat s dýkou. Statečný muž však musí bojovat s čistým a udatným srdcem. Je

lépe, aby šel do útoku tak, aby mohl, je-li to nutné, se ctí zas ustoupit, a posléze, nezraněn a 

v bezpečí pokračoval ve svém cíli, nežli zůstat přibitý na jednom místě, jako by byl člověk 

451 Turecká kronika, s. 147n.
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z oceli, a padnout.“ Turci navíc mají ve zvyku útočit nejprve na koně. „A jestli z jakéhokoli 

důvodu jezdec skončí na zemi, nevyšvihne se už do sedla bez pomoci. V bitvě přeci páže není 

vždycky po ruce. Kdokoli chce s Turkem bojovat, musí zavrhnout platné zvyklosti a držet se 

toho, co jsem popsal výše.“ 452

Důležitou roli má na bitevním poli křesťanský král. Jeho místo by mělo být uprostřed 

pěchoty, obklopené desítkou elitních jezdců, a nikam by se neměl pouštět sám, není-li to 

bezpodmínečně nutné. Namísto toho by měl jmenovat desítku elitních jezdců v brnění, kteří 

by povzbuzovali k útoku, coby jeho věrný obraz a pravidelně se ke králi vraceli zpravit ho o 

průběhu bitvy. „Král musí jednat důstojně a držet se v bezpečí, neboť jeho sebemenší zranění 

nebo selhání přivodí ve vojsku chaos, podobně jako je-li bolest v hlavě, celé tělo umdlévá. 

Proto musí všichni páni a rytíři být bdělí a vyvolit si krále ne podle síly, ale moudrosti a 

ráznosti, a chránit jej jako zřítelnici svého oka a nedovolit mu vrhnout se nepředloženě do 

bitvy.“453 Podobně jako Konstantin Mihailović, i Jiří Uherský si všímá významu postavení 

osmanského panovníka v boji. Popisuje, že „sultán se boje vůbec neúčastní a i když je třeba 

vyhlazená celá jeho armáda, přesto dobyde vítězství díky své osobní gardě“. Za příklad autor 

uvádí bitvu u Varny, o které slýchal v době svého zajetí.454

Vůdčí roli v budoucí křesťanské ofenzívě připisuje Konstantin Mihailović dvěma 

Jagellonským králům – Vladislavovi a polskému Janu I.Olbrachtovi. Jak je patrno ze 

závěrečné kapitoly jeho díla455, byl by přece hřích a neslýchaná lehkomyslnost nepostavit se 

sultánovi a nepomstít všechny prolitou křesťanskou krev! Za klíčový bod křesťanské obrany 

náš janičár právem označuje Bělehrad, jehož železnou obranu měl patrně sám možnost zakusit

ze strany obléhatelů. Konečně, jako ve všem, ani v tomto konfliktu však Konstantin neuznává 

jiné zbraně, nežli ty osvědčené ve všech dobách – svornost, jednotu a bratrství.

 

452 Turecká kronika, s. 147–148, 149.
453 Turecká kronika, s. 149
454 Tractatus de moribus, s. 76.
455 Kapitola 49 O unii králů polského a uherského, Turecká kronika, s. 161–162.
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Sedící malíř.

Doba Mehmeda II. (1451–1481)
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Závěrem

Doputovali jsme mezi řádky zápisků ze zajetí až na samý závěr, prožili s našimi autory

jejich klopýtání  v řetězech, nahlédli  do života v osmanském vnitrozemí a sledovali  jejich

překvapivou cestu ke svobodě. Co můžeme nyní říci o výsledcích naší výpravy? Je zřejmé, že

fenomén křesťanských zajatců, který lze od 2. poloviny 14. století na půdě Osmanské říše

označit  za  masový,  došel  v  několika  izolovaných  spisech,  jež  nám  zachovala  historie,

podivuhodně jednotného vyjádření. Jestliže mnou vybraná trojice autorů byla svým původem,

geografickým zařazením i osobnostním profilem poměrně pestrá, zážitek osmanského zajetí

dovedl  jejich  pohledy  natolik  stmelit,  že  dnes  můžeme  jejich  díla  sevřít  do  jediného

tematického korpusu. 

Ačkoli z pozornosti, kterou jsem jim v průběhu celé práce věnovala, by se tak mohlo

zdát, zápisky z osmanského zajetí nemusely zákonitě vypovídat pouze o Osmanech. Ve svých

řádcích nám bývalí zajatci rovněž bezděky odtajnili mnoho o snech, obavách i nadějích na

starém kontinentě a  upozornili  na otázky,  které  nejvíce ležely na srdci  jejich evropskému

publiku.  Méně zřetelně,  mezi  řádky,  pak  zanechali  také svědectví  o  sobě samých v době

návratu. Vystupují z něj jako silné osobnosti, které se i k nejnovější z výzev ve svém životě

neváhali  postavit  čelem.  Navzdory  traumatizujícímu  zážitku,  jakým  pro  ně  ve  své  době

bezesporu muselo být vytržení z rodné země, se tito autoři poměrně sebevědomě ujali role

tlumočníků své zkušenosti,  vyjádřili  přesvědčení,  že  jejich spis  nedojde zapomenutí,  a ve

svých očekáváních se, jak vidno, nijak nemýlili. 

Také  obraz  Osmanů  v  dílech  obsažený  byl  bezpochyby  utvářen  nejen  uplynulými

zkušenostmi  autorů,  ale  i  aktuálním  očekáváním  jejich  čtenářů.  Ve  svém  zhodnocení

osmanských sousedů se bývalí zajatci uchylovali k negativním přívlastkům, které od nepaměti

ověnčovaly  obrazy  všech  protivníků  –  pranýřovali  tureckou  krutost,  proradnost  či

bojechtivost. Navzdory těmto úlitbám však námi zkoumaná díla jako celek také korigovala

démonický obraz Osmanů jako krvelačných nájezdníků a „vrahů neviňátek“ a do jisté míry

tak  kultivovala  vyznění  jiných,  záštiplnějších  spisů  vznikajících  přímo  v  křesťanském

vnitrozemí. Kritika Turků se u našich autorů vyrovnaně mísí s obdivem k mnohým aspektům

osmanské  kultury.  Nedisciplinovaným  křesťanům  je  kladena  k  úvaze  turecká  střídmost,

prostota,  sebeovládání  nebo  úzký  vztah  k  přírodě.  Tváří  v  tvář  turecké  dobročinnosti  a

solidaritě autoři nemohou než svorně pokárat nešvary ve vlastních řadách. Osmanské lázně,
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důraz  na  čistotu  oděvu  a  prostoru  jsou  jimi  kladeny výš  nežli  módní  výstřelky  soudobé

renesanční Evropy. 

Řada osmanských rysů je textech našich zpravodajů nahlížena s nemalou ambivalencí.

Sepětí  Osmanů  s  jejich  kočovnickými  kořeny  mohlo  být  na  jednu  stranu  chápáno  jako

odsouzeníhodná přízemnost,  na stranu druhou však bylo i  obdivuhodnou životní  filosofií,

která  naplňovala  biblické  poselství.  Turecké  ženy,  které  jsou  na  jednu  stranu  objektem

zavrženíhodného mnohoženství a požitkářství svých mužů, jsou na stranu druhou také čisté a

morálně bezúhonné bytosti,  jejichž tváře skryté  za závoji nepřestávají  našim zajatcům být

zdrojem fascinace. 

Osmanští sultáni se v očích našich autorů jeví jako impulzivní, výrazné figury, které

permanentně balancují mezi vlastní krutostí a štědrou velkorysostí. Do jejich portrétů nicméně

prosakuje jednoznačný křesťanský respekt a uznání. Nejen v evropské titulatuře těchto mužů

je patrné, že v dobách našich tří zajatců byli Turci již uznanou součástí politické mapy Evropy

a rýsovalo se také hlubší povědomí o jejich dějinách a historické paměti. Kromě prvního z

autorů, jež své zajetí prožil v letech komplikovaného „osmanského interregna“, jsou si všichni

vědomi posunu mocenského těžiště  na Předním Východě z  jižního mamlúckého sultanátu

směrem na sever. Všichni autoři také shodně reflektují skutečnost, že Osmané mají na půdě

Asie mnohé rivaly. Namísto mamlúků a Saracénů směřují v tomto případě svou pozornost

především  k  mladším  turko-mongolským  elementům  v  tomto  prostoru  –  turkomanským

bejům, nebo Tamerlánovým bojovníkům. Ve spisech zajatců jsou tyto skupiny nositeli jisté

mdlé víry v pomstu a opětovný osmanský úpadek. 

Osmanská meritokracie  a  přísná centralizace  vládní  moci  jsou všemi  našimi  svědky

shodně líčeny jako záruka tureckého úspěchu. Vzhledem ke svému osudu autoři pochopitelně

zaznamenali i osmanskou důslednost ve zužitkování lidského potenciálu a čilou pozornost,

která  byla  na  Vysoké  portě  věnovaná  adaptaci  křesťanských  zajatců.  Turecká  armáda  je

vnímána  jako  systematický  uspořádaný  a  výkonný  stroj  s  ocelovým  srdcem  v  podobě

janičárů. Autoři naopak shodně poukazují na nesvornost, nedisciplinovanost a těžkopádnost

křesťanských  bojovníků  a  své  krajany  upozorňují  na  fakt,  že  tradičnímu  způsobu  boje

zastoupenému  rytířskou  těžkou  jízdou  již  „odzvonilo“.  Otevřeně  vyzývají  k  adaptaci

osmanské  bojové  taktiky  a  pranýřují  opakované  křesťanské  taktické  přešlapy.  Mezi

nejvážnější z nich náleží zbrklost, s níž se křesťanští panovníci vrhají do boje v duchu již

zastaralých kodexů rytířské cti.
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V rovině subjektivního vnímání své situace a každodennosti pod osmanským jhem jsme

u bývalých zajatců odkázáni spíše na občasné zmínky a narážky. Autoři nejeví snahu blíže

popsat své soužití s muslimským okolím (a patrně pro to mají pádné důvody). U nikoho z nich

nám není  zcela  jasné,  do jaké míry se nechali  prostoupit  islámem, ač slova,  která  věnují

konvertitům,  jsou  zároveň  nelítostně  příkrá.  Islám  je  v  díle  našich  zajatců  bez  váhání

zavrhován. Všichni autoři nicméně vykazují suverénní znalosti muslimské věrouky a věnují

nemalou  péči  úkolu  ji  v  obrysech  předat  svým  čtenářům.  Znalost  muslimského  jazyka

(turečtiny),  byla  u všech na  pokročilé  úrovni  a  patrně  jej  aktivně  užívali.  Prakticky však

postrádáme zmínky o Turcích, s nimiž by naši autoři navázali bližší vztahy. Kromě samotných

vládců a suverénů v zápiscích ze zajetí zcela chybí individuální postavy z bezprostředního

okolí  autorů,  nikoho z „obyčejných“ Turků neznáme ani  jménem. Všichni zajatci  líčí  své

osmanské roky v temných barvách a podle vlastního svědectví se v průběhu svého pobytu

opakovaně pokusili o útěk. U nikoho z nich nicméně není zcela jasné, za jakých podmínek se

rozhodli k tomu poslednímu, jenž byl úspěšný. 

Podle svých vlastních slov naši tři zajatci nakonec stanuli na prahu rodné domoviny, a

stanuli  na něm vítězně.  Čtenáři by nicméně nemělo uniknout, že ve skutečnosti  byl jejich

přechod na křesťanský Západ spíše začátkem. Po desetiletích odloučení mohla jejich bývalá

vlast jen stěží být přesně tou, již ve svých představách očekávali. Daleko spíše je čekal návrat

do neznámé země, s nejistým koncem. O úzkostech a nejistotě, které mohly svírat člověka

vracejícího se po dlouhých letech odloučení do vlasti, nám podává výmluvné svědectví již

zmiňovaný ruský kupec Afanasij  Nikitin. Když po deseti letech strávených v muslimském

hávu stanul na pomezí rodného Ruska, neubránil se výlevu, v němž bezmyšlenkovitě mezi

sebou míchal turečtinu s perštinou.  „Bůh ochraňuj ruskou zemi! Chraň ji, ó Bože! Ne světě

není druhé takové. (…) Kéž je ruská země dobře spravovaná, kéž v ní vládne spravedlnost!“456

Na jednu stranu se tedy Nikitin upíná k nadějím, jaká bude znovunalezená vlast, na stranu

druhou se děsí, že pravda bude přesně opačná. Nevíme, nakolik se naplnila vlastní očekávání

našich autorů. Zdá se nicméně, že pohnutá minulost, kterou si s sebou přinesli,  nebyla na

překážku jejich společenskému uplatnění,  ač v otázce skutečné reintegrace by naše soudy

měly být  o  poznání  opatrnější.  Naši  autoři  si  každopádně  mohli  dovolit  dát  zaznít  svým

vzpomínkám a myšlenkám, což svědčí o tom, že evropské pubikum na jejich promluvu v této

době již bylo připraveno.

456  Viz GONNEAU, Pierre, „Le voyage au-delà des trois mers d'Afanasij Nikitine“, In BOUCHERON, Patrick 
(dir.), Histoire du monde au XVe siècle, Paříž : Fayard, 2009, s. 576.
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Jestliže  jsem  v  průběhu  svého  bádání  nalezla  a  předložila  odpovědi  na  některé  z

úvodních otázek, pak musím bohužel konstatovat, že tím více jich přede mnou vystoupilo z

přítmí,  přičemž  tyto  již  musí  z  důvodu  prostorového  omezení  této  práce  zůstat

nezodpovězeny. Jaké bylo postavení zápisků ze zajetí, založených na autentickém prožitku

autorů, v celkovém kontextu soudobé „turecké“ literatury? Jak závažnou pozici mohly tyto

autentické spisy mít oproti literárním fikcím a dílům psaným z křesťanského vnitrozemí? Do

jaké míry měli naši autoři šanci ovlivnit soudobé stereotypy nazírání Osmanů a jak široká

mohla být jejich recepce ve střední Evropě? Kdy začala díla našich zajatců být v úplnosti

známá na území Českého království? Kdo byl jejich skutečným publikem? A konečně, do jaké

míry mohli  zmínění autoři  poznat svá díla navzájem? Nakolik lze vyloučit  jejich filiaci  a

vzájemná ovlivňování? Otázníky v mnohovrstevnatém světě pozdně středověkých zápisků ze

zajetí rozhodně nechybí. Tuto práci proto končím s vírou, že i tyto budou zodpovězeny v

budoucím bádání.
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