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1. PŘEDMLUVA 

Tato práce navazuje na magisterskou práci nazvanou Nevyužitý pramen k dobytí Egypta 

osmanskými Turky 1517 AD. lbn Zunbul a jeho:" WaqPat as-sulfan Salim chan maca 's-sulfan 

Túmanbaj" (Bitva sultána Selíma se sultánem TOmanbajem), ve které jsem provedla 

obsahovou a formální analýzu díla vydaného tiskem v Káhiře roku 1962 pod titulem Achirat 

al-mamaffk. WaqPat al-sulfan ai-GhúrJ maca Salim al...cuthmanJ (Konec mamlúků. Bitva 

sultána ai-GhOriho s osmanským sultánem Selimem)1• Vedle této tištěné verze existuje 

v řadě knihoven množství kratších či delších verzí tohoto rukopisu2, což dokazuje, že jde o 

dílo, které bylo dlouho a hodně čteno a oblíbeno, a proto také opisováno. Jako autor je 

uváděn jistý Al:lmad ibn AbT ~asan cAff ibn NOr ai-DTn ai-Mal:laiiT ai-ShafiCi, známý jako lbn 

Zunbul. Zemřel pravděpodobně po roce 960/1553 a hovoří se o něm jako o 

pískopravci/astrologovi (al-rammal/al-munadždžim) sultána ai-Gh0riho.3 

Na základě své analýzy jsem v magisterské práci došla k závěru, že pokud jde o charakter 

díla, nesporně obsahuje některá historická fakta, ale na druhé straně zároveň vykazuje 

nezanedbatelnou míru fikce. I když ho namůžeme jednoznačně prohlásit za dílo patřící do 

lidové/pololidové literatury, nepochybně vykazuje rysy tzv. lidového románu, v arabské 

terminologii nazývaného sJra/qi$$a šacbija/funJsija4 a tomuto žánru se značně blíží. O 

charakteru díla nejlépe svědčí použité vypravěčské postupy a jazykový styl a vedle toho také 

různé prvky heroiky a fantastiky. Jelikož se jedná o verzi kratší, postrádáme zde epickou šíři 

lidového románu. 

1 Jelikož v rukopisech tohoto díla není uveden název, je toto jeden z titulů, pod kterým se dílo obvykle 

uvádí, další možný název díla viz výše. 

2 GAL Gll, s. 298:: Vídeň 3 rukopisy, Leiden 1 (údajně psáno po roce 1533, což je rok úmrtí smrti 

egyptského místodržitele cAfiho paši; není jasné zda jde o kopii nebo o dílo samotné; viz Pozn. 1 ), 

Paříž 9, Mnichov 3, Gasgow 1, Cambridge 1, Gotha 5 (z toho jeden rukopis má pokračování až do 

roku 1520, tzn. do smrti Selima, jiné rukopisy pokračují až k dobytí Rhodu a Malty), Londýn- British 

Muzeum 1 (Suppl. 565/61) (tento rukopis je v podobě lidového románu podobně jako román o 

cAntarovi a nachází se ve dvou redakcích; tyto a další redakce mohou být i v dalších rukopisech; viz 

Pozn. 2) + GAL S ll, s. 409 - 41 O: Istanbul 1, Manchester 1, Bankipore 1 

3 GAL Gll, p. 43/298f + Sll, pp. 409- 41 O; viz také Behrens- Abouseif, Egypťs Adjustment to 

O/toman Rule, s. 9. 

4 Viz práce F. ChOršTda, M. l)ihnTho, N. lbrahTm atd. 
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Můžeme říci, že toto dílo stojí na okraji vedle soudobých oficiálních historických děl, např. ai

Maqriziho (1364- 1442) Al-mawih? wa '1-Ftibarat fi r;likr al-chita.t wa '1-ajar (Lekce a zřetele 

na zmíněné okrsky a památky), nebo lbn ljasovy (z. 1524) kroniky Bada'P al-zuhOr fiwaqa'P 

al-duhOr (Úžasné květiny v událostech věků). Tato .,okrajová" díla nemají přísně 

historiografický charakter. Chybí jim například striktně chronologický odstup historika a 

vykazují některé znaky románu.5 

Při použití termínu "pololidová literatura" jsem ve své práci vycházela z definice Josefa 

Peterky, který uvádí: 

"Pololidová /Jleratura {je) slovesná tvorba stojící na přechodu mezi tvorbou umělou a lidovou. 

Není lidová ve folklórním smyslu, protože nevzniká přímo v lidovém prostředí, ale je pro ně 

tvořena/ nežije ústním lidovým podáním nýbrž v rukopisech (a v příručkách pouličních 

recitátorů - pozn. A.M.), v podobě tištěných kramářských písní nebo tzv. knížek lidového 

čtení. Pololidová literatura vznikla a rozvíjela se jako projev literární aktiv/ly nižších vrstev 

měšťanstva nebo drobné venkovské inteligence ... '6 

S vědomím toho, že má magisterská práce byla pouhým nahlédnutím do díla lbn Zunbula a 

že zájem o toto dílo stoupá7 , je cílem této práce podrobnější obsahová a formální analýza 

jedné z obsáhlejších verzí lbn Zunbulova rukopisu. s Rukopis použitý k této analýze pochází 

ze 17. století, je bez označení titulu a chybí mu začátek. Mým cílem je zjistit nejprve obsah 

5 Podobně slovo "román" se v Anglii na konci šestnáctého a počátku sedmnáctého století 

pravděpodobně vztahovalo k vyprávění jak o skutečných, tak i o smyšlených událostech a ani 

zprávám se příliš nedůvěřovalo. Romány a zprávy se nepovažovaly ani za zcela věrohodné, ani za 

zcela fiktivní. T. Eagleton, s. 14. 

6 Vlašín, š. a kol., Slovník literární teorie, s. 283 (heslo: "pololidová literatura"). T. Herzog používá 

anglický termín .. semi-popular narratives" (viz např. Herzog, T., Wild Ancestors- Bedouins in Medieval 

Arabic Popu/ar Literature, s. 51). 

7 O lbn Zunbulovi se zmiňuje např. D. Behrens-Abouseif, opus cit., s. 9: " ... bul the document, which 

has never been proper/y published, awaits serious study." nebo P. M. Holt, který zdůrazňuje, že práce 

s tímto dílem ne ní snadná a vyžaduje opatrnost: " ... it must be used with very great cautíon." (víz P. 

M. Holt, Political and Social Change in Modem Egypt ... , s. 5) 

8 Jeden ze tří rukopisů uložených v Dar al-kutub v Káhiře: (1. ed., V. s. 21 sign. 44) (2x, 1 od začátku, 

druhý ne), (2. ed., V. s. 94 sign. 44) 
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této dlouhé verze a dále ji srovnat po stránce obsahové a jazykové s krátkou verzí, kterou 

jsem již analyzovala ve své magisterské práci (viz výše). Další otázkou je, můžeme-li toto 

dílo zařadit mezi literaturu měšťanskou a jakou společenskou funkci tato literatura plnila. 

Můžeme toto dílo považovat za důkaz úpadku arabské literatury v mamlúcké epoše nebo 

naopak za důkaz tvůrčích schopností některých literátů? 
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2. HISTORICKÉ POZADr orLA 

Poprvé za vlády sultána Qajitbaje (1468 - 1496) museli mamlúci čelit vzestupu mocného 

muslimského soupeře, osmanských Turků. K prvnímu vzájemnému střetu došlo v severní 

Sýrii, kde na území nárazníkových státečků docházelo k neustálým třenicím, které vyústily 

v otevřený konflikt v roce 1485, kdy osmanské vojsko obsadilo část tohoto území. Boje o 

moc nad tímto územím pokračovaly až do roku 1491, kdy uzavřeli mamlúci s Osmánci mír a 

obě strany v podstatě uznaly předválečný status qua. obsazená část území byla navrácena 

pod mamlúckou vládu a llbistTn (Aibistán) zůstal nezávislým státem, o jehož loajalitu usilovala 

jak Osmanská říše, tak mamlúci.9 

Na východ od Osmanské říše se rozpínala říše Safíjovská. Z Ázerbajdžánu ovládli Safíjovci 

postupně západní a později také východní Persii a lrák. 10 Expansivní snahy Safíjovského 

vládce, šáha lsmacna, ohrožovaly zájmy osmanského sultána Selima (1512-1520) ve 

východní Anatolii. Jak Safíjovci, tak Osmánci se snažili získat na svou stranu egyptské 

Mamlúky. Sultán Qansau ai-GhCni ( 1501-1516) se však nechtěl postavit ani na jednu stranu 

a vyčkával, jak se budou události dále vyvíjet. 11 

V dubnu 1514 se Selim vydal na pochod Anatolií až na území Safíjovské říše, kde se obě 

armády střetly v srpnu 1514 u Čaldyránu. lsmacn byl poražen a osmanské vojsko se stáhlo 

zpět do Anatolie.12 

Na jaře 1516 se Selim připravoval na další tažení proti Safíjovcům. Sultán Qansau ai-GhOrT 

zmobilizoval své vojsko a vydal se na pochod do severní Sýrie, aby demonstroval svou sílu a 

zároveň očekával, že by mohl z případného vítězství Safíjovců nad Osmánci těžit. 13 

Počátkem července 1516 dorazil Qansau ai-GhOrT do ~alabu. Selim stál před rozhodnutím 

ignorovat mamlúcké vojsko a pokračovat v tažení proti Safíjovcům, anebo změnit svůj 

9 P. M. Holt, Egypt and the Ferflle Crescent 1516- 1922. A Po/itica/ History, London, Longmans 1966, 

s.28 

10 lbid., s. 35 

11 C. F. Petry, Twi/ight of Majesty: the Reigns of the Mam/u k Sultans a/-Ashraf Qaytbay and Qansúh 

a/-GhawrT in Egypt Seattle, University of Washington 1993, ss. 202 - 208 

12 Holt, Egypt ... , ss. 36 - 37 

13 Petry, opus cit., s. 216 
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původní záměr a vypořádat se nejprve s mamlúky. Selim se nakonec rozhodl pro druhou 

variantu. 14 

24. srpna 1516 se mamlúcké a osmanské vojsko střetlo v bitvě na Mardž Dabigh u J:ialabu. 

V kritickém momentě stáhl Chajirbek vojsko, které bylo pod jeho velením. V mamlúckých 

řadách zavládla panika, mamlúci se dávali na útěk. Sultán Qansau ai-GhOri zasažen mrtvicí 

spadl s koně a zemře1.1s 

Chajirbek, místodržící sultána Qansau ai-GhOriho v J:ialabu, vedl čilou korespondenci se 

sultánem Selimem i s jinými hodnostáři, jak o tom svědčí dochované Chajirbekovy dopisy, ve 

kterých vyjadřoval svou loajalitu vůči Selimovi. 16 

Selim vítězně vstoupil do J:ialabu a pokračoval v pochodu směrem na jih, až dorazil 28. září 

k Damašku. Obsazením Damašku 9. října se dostala pod osmanskou kontrolu celá Sýrie až 

po Ghazzu. Egypt však zůstával i nadále pod vládou mamlúků, kde byl novým sultánem 

zvolen 1 O. října TOman baj, kterého sultán Qansau ai-GhOri pověřil jako zástupce v době své 

nepřítomnosti. Selim neměl v úmyslu pokračovat ve svém tažení dál. Cíle bylo dosaženo: 

spojenectví mamlúků se Safíjovci bylo zničeno a obsazená Sýrie se stala bariérou mezi 

Osmanskou říší a mamlúky. Proto vyslal poselství k TOmanbajovi, ve kterém nabízel, aby se 

egyptský sultán stal vazalem podřízeným Selimovi. Selim s tímto návrhem neuspěl. 

TOmanbaj vyslal jednotky, aby se zmocnily Selimem obsazené Ghazzy, ale tyto jednotky byly 

21. prosince 1516 poraženy. Selimovi rádcové (včetně bývalého mamlúckého emíra 

Chajirbeka) chtěli, aby pokračoval dál na Egypt.1 7 

14 Přesný důvod tohoto Selimova rozhodnutí není znám. P. M. Holt uvádí (Egypt ... , s. 38), že jeho 

důvody mohly být částečně strategické, částečně si možná uvědomoval, že porážkou mamlúků by se 

mohla ukončit i záležitost se Safíjovci uvízlá na mrtvém bodě. Z podání C. F. Petryho, založeného na 

lbn I jasově kronice, vyplývá, že popudem pro Selima mohl být i ten fakt, že Qansau ai-GhOrT je tajně 

spojencem šáha lsmacna (opus cit., s. 223- 224) 

1s Holt, Egypt .... s. 38 

16 J.-L. Bacqué-Grammont, M. Choumet et G. Ducatez, Lettres de Ha'ir Beg, derníer Na'ib Mamlouk 

ďA/ep, a Ia porte Ottomane. ln Journal Asiatique, Tome CCLXXXI, N. 3-4, Paris 1993. Co se týče 

Chajirbekovy korespondence se Selimem viz zvláště ss. 289 - 294 

17 Holt, Egypt ... , s. 39 
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Mamlúcké vojsko v čele s TOmanbajem utrpělo zdrcující porážku v ai-Rajdaniji u Káhiry 23. 

ledna 1517. Selim přesunul své vojsko do BOiaqu, kde na něho neúspěšně zaútočil 

TOmanbaj. Přesto boje pokračovaly v Káhiře po několik dní. Mamlúci byli většinou pobiti a 

TOmanbaj zamířil do ai-Bahnasa ve středním Egyptě, kde se mu podařilo shromáždit vojsko 

složené z mamlúků a beduínů a začal vyjednávat se Selimem. TOmanbajovi emíři však 

zaútočili na osmanské vyslance. Rozhodující bitva byla nevyhnutelná.18 

TOmanbaj se střetl s osmanským vojskem v Gize 2. dubna 1517. Osmánci měli převahu 

v počtu i ve zbraních a tím měli zajištěno vítězství. TOmanbaj uprchl do provincie ležící mezi 

Dumja~em a Západní pouští. Byl však zrazen beduíny, vydán Osmáncům a nakonec 14. 

dubna 1517 popraven u káhirské brány Bab Zuwajla. 19 

18 lbíd., s. 40 

19 lbid., s. 41 
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3. LITERATURA A JAZYK MAMLÚCKÉHO OBDOBr 

Egypt za vlády mamlúků (1250 - 1517) byl centrem islámské kultury a arabské literatury. 

V literatuře bývá toto období označováno jako období encyklopedií (ca$r a/-mausY::a~2o, 

neboť v něm vrcholí etapa shromažďování literárních děl, kompletování a pořizování 

výňatků. Literární díla mamlúckého období psaná v próze je možné rozdělit do čtyř 

základních skupin. Vedle tak zvané "úřední" (vysoké) prózy (al-kitaba al-dTwanTja) se 

objevuje próza zábavná (al-kitaba al-hazlija), díla historická (al-kitaba al-tarichTja), která 

v sobě obvykle mísí historii a literaturu a vedle spisovného jazyka se v ní objevuje i jazyk 

hovorový, a literatura lidová nebo pololidová21 (al-adab al-šé!řb~22, která v tomto období 

dosahuje svého vrcholu. U rozsáhlých epických sbírek folklórního původu (sbírka pohádek 

Tisíce a jedné noci, heroických epopejí, tzv. lidových románů aj.) začíná probíhat postupná 

redakce právě v této epoše.23 V "úřední" próze je umělecké úsilí na ni vyložené větší než úsilí 

vynaložené na poezii. Poezie se zabývá politickými tématy, především historickými událostmi 

(významné bitvy apod.), nebo súfijskou tématikou. Vedle konvenční, vysoké poezie, jejímž 

představitelem je např. lbn Nubata (1287-1366), je psána tak zvaná poezie významu (šPr al

ma::nii), která se zabývá více myšlenkami a osobními pocity. 

Jazyk používaný v literatuře tohoto období bývá označován termínem "střední arabština"24• 

Někteří autoři tím označují pouze hovorové prvky pronikající do středověkých arabských 

textů, někdy se jím označuje spojení klasické arabštiny s hovorovými prvky, někdy je 

používán v obou významech bez rozlišení. J. Blau25 specifikuje střední arabštinu jako 

smíšený jazyk středověkých textů zahrnující klasickou arabštinu, novoarabštinu (tj. hovorové 

prvky) a pseudokorektní prvky (záměna slov, používání klasických tvarů chybně apod.). Ve 

2o l:lamza, 0Abdullatif, Al-adab al-mi$ri; min qijam al-daula al-ajjtJbija ila madži' al-!;amla al-faransija, s. 

36 

21 Literatura "vysoká" se obracela k horním vrstvám společnosti a byla určena kulturní "elitě", lidová 

slovesnost (folklór) byla spojena s venkovským prostředím, pololidová (obecná) literatura se rozvíjela 

ve městech a byla určena středním a nižším vrstvám obyvatelstva. Viz: Oliverius, J., Svět klasické 

arabské literatury, s. 360-361. 

22 lbid., s. 6 

23 lbid., s. 340-341. 

24 Arabsky: "al-lugha al-jalijalal-lugha ai-WU${8'; viz: Chúršíd, F., Al-maurtJJ, s. 166, 167. 

2s Bla u, J., The state of research. .. , s. 187 
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střední arabštině dochází k postupnému oslabování až ke ztrátě koncových krátkých 

samohlásek a upouští se od používání starého systému inflexí, kterým byly rozlišovány 

například pády a slovesný způsob, a pro jejich vyjádření jsou využívány jiné prostředky 

typické pro jazyky analytického typu, například slovosled a perifrastické výrazy.26 

Střední arabština byla používána křesťany a židy jako literární jazyk již od 8. století, nicméně 

arabští muslimové v tomto období používali klasickou arabštinu. Napětí mezi literární, tj. 

klasickou a hovorovou arabštinou vzrůstá v období 11. - 13. století, kdy se v literární tvorbě 

začínají stále více prosazovat autoři nearabského původu. Ambicí každého autora bylo psát 

klasickou arabštinou, tj. jazykem prestiže, ale ne všichni autoři toho byli schopni, proto do 

jejich textů pronikají prvky jejich mluveného jazyka. Ukazuje se však, že střední arabština 

byla používána i autory, kteří byli schopni psát klasickou arabštinou, ale v některých 

případech se uchylovali k jednoduššímu jazyku podle společenských vrstev, pro které byl 

daný text určen. Mistrovským dílem psaným vyumělkovaným bezchybným stylem jsou 

maqamy od ai-MarTrlho {z. 1122) určené pouze pro úzký okruh čtenářů. Naproti tomu U sama 

ibn Munqig ve svých pamětech psaných v próze využívá syrský dialekt. V poezii, kterou text 

prokládá, však používá jazyk konvenční. Můžeme říci, že střední arabština se objevuje 

v nenáboženské a učené literatuře určené pro široký okruh čtenářů a v dílech lidového 

charakteru sloužících k pobavení středních a nižších společenských vrstev: v epických 

románech {STrat cAntar, STrat BanJ Hila~27, ma{JazJ a je také jazykem sbírky Tisíce a jedné 

noci. Objevuje se také jako jazyk pozdějších historiografií. Jak lbn AbT Ul?ajbica (z. 1270), tak 

lbn ljas (z. 1524) a lbn TOICin (z. 1548) psali hovorovým jazykem ovlivněným místním 

dialektem, zejména co se týče slovní zásoby. 

V pozdější době osmanští sultáni neprojevovali zájem o kultivování arabského jazyka a 

literatury. Spisovná arabština se stala jazykem elity a v 16. století se objevují také básně 

psané hovorovým jazykem. 

26 Fuck in El, "Middle Arabic" 

27 Pro pololidovou literaturu obecně a konkrétně pro lidové romány (viz níže) je tento jazyk typický. 

Nejsou psány čistě spisovnou arabštinou, ale ani pouze hovorovou arabštinou, tj. konkrétním 

dialektem. Obě varianty jsou v textu přítomné, přičemž různé postavy bývají odlišeny právě jazykem, 

kterým hovoří, podle společenského postavení, řemesla nebo místa původu. Viz: Chúršld, F., Al

maurDJ al-šacbi, s. 166-167. 
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4. LIDOVAIPOLOLIDOVÁ LITERATURA. LIDOVÝ ROMÁN 

Autoři i literární vědci měli v minulosti tendenci přehlížet hodnotu lidového dědictví jakožto 

jednoho ze zdrojů arabské kultury a tvorby.28 Byla podceňována jeho umělecká, literární a 

estetická hodnota, někteří v něm viděli dokonce nebezpečí, že jím bude zájem veřejnosti 

sveden nesprávným směrem, a snažili se tohoto druhu tvorby zbavit tím, že na místo něj 

vytvoří jinou literární formu. Chtěli vytvořit novou a podle jejich mínění správnou literaturu. 

Přívrženci hnutí sa/afije29 odmítali lidovou tvorbu jako takovou, protože v některých svých 

aspektech30 není zcela v souladu s islámskou vírou. Přijímali pouze to, co bylo přínosné pro 

islámské vědy, vše ostatní ve svém černobílém vidění zavrhovali. V jejích tradičním pojetí 

byla literatura vybrané slovo v souladu s pravidly arabské rétoriky (balagha) a gramatiky. 

Zástupci moderního směru okouzlení evropskou kulturou spojovali lidový odkaz ve všech 

aspektech života se vším, co je zaostalé. Neuvědomovalí si, že si v tomto ohledu odporují, 

protože zatímco se nechávali ovlivňovat například řeckou mytologií jakožto základem 

civilizovaného myšlení a evropské kultury, odmítali mytologií arabskou. Tyto tendence měly 

podíl na tom, že studiu lidové tvorby začala být věnována vážná pozornost teprve v polovině 

dvacátého století.31 

V této práci se zabývám jednou z forem arabské lidové/pololidové literatury, která je 

označována arabským termínem sii'a šaCbija, případně qiWtJ šaCbija vzniklým právě 

v padesátých letech dvacátého století. V západních jazycích se pro tuto formu běžně 

používá označení "popular epic", "popular romance", "Volksroman" - lidový román. První 

zmínky o dílech tohoto žánru pocházejí z dvanáctého století a nejstarší rukopisy z počátku 

patnáctého století. Některá z těchto děl mají původ ještě v době předislámské (např. Qi~~at 

2a Churšld, F., Al-mauruj ... , s. 6-9. 

29 Kropáček. L., Duchovní cesty islámu, s. 40, 173-175, 257-258. 

30 Např. některé prvky lidové fantazie týkající se hrdinů, nadpřirozených jevů, andělů a světců ("přátelé 

Boží" - wali, pl. aulijii ·Alláh) apod. 

31 Stoji za pozornost, že ,.hodnotová zatíženost" líteratury byla evidentní také v anglické literatuře 

osmnáctého století, kdy se pojetí literatury neomezovalo na tvůrčí či imaginativní psaní. Zahrnovalo 

celou řadu společensky ceněných textů: nejen básně, ale i filosofická a historická pojednání či eseje a 

dopisy. V osmnáctém století vládly pochyby, zda je nově vzniklá forma románu vůbec literaturou. 

Psaní, jež ztělesňovalo hodnoty a vkus konkrétní společenské třídy, se za literaturu počítalo, zatímco 

třeba hospodská balada, populární romance a drama nikoli. Viz Eagleton, T., úvod ... , s. 32. 
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ai-Zú' Sálim čerpá z kmenových tradic předislámské Arábie, tzv. ajjám a/.J;arab, hrdinou 

lidového románu STrat cAntar je předislámský básník). Dlouhou dobu se tyto látky rozvíjely 

prostřednictvím ústního podání a v islámské době byly sebrány a zaznamenány v literárních 

antologiích nebo historických dílech. V lidové tradici však žily dál, byly obohacovány o další 

epizody, témata a motivy (epická cyklizace). Epická biografie hrdiny zachycující všechny 

etapy jeho života procházela biografickou cyklizací a v další fázi, kterou byla genealogická 

cyklizace, byl hrdina zasazen do kontextu svého rodu. To znamená, že dílo zpravidla 

obsahovalo genealogický prolog (hrdinův rodokmen) a epilog, kde byli uváděni hrdinovi 

potomci, nebo dokonce celé generace jeho potomků.32 Zdá se, že u některých děl byl použit 

spíše opačný postup. Základem lidového románu o sultánu Bajbarsovi (STrat a/-záhir 

Bajbars) byla zřejmě historiografická díla, podle kterých byla vytvořena lidová verze.33 Tyto 

pozdější lidové romány sledovaly s největší pravděpodobností mimo jiné politické cíle. Sultán 

Bajbars (1260- 1277) je v románu STrat al-záhir Bajbars představen v idealizované podobě, 

jako vzorný a spravedlivý vládce, který hrdinně bojuje s křižáky a Mongoly za věc islámu a 

při tom mu pomáhají i nadpřirozené síly. Vyprávění má značně fantastický ráz, ale zachycuje 

32 K epické a genealogické cyklizaci viz Oliverius, J., The Epic and Genealogical Cyclization in the 

Arabic Folk Book about Zir Sálim, in: Acta Universitatis Carolinae - Philologica 5, Orientalia Pragensía 

IX, Praha 1975, s s. 27-44. Lidové romány mívají stejnou nebo velmi podobnou stavbu, kdy hrdina 

prochází jednotlivými etapami vývoje. Na příkladu lidového románu o 0Antarovi FarOq Chíiršid 

dokumentuje celkem pět vývojových etap: 1. etapa stvoření/narození, 2. etapa hrdinských činů neboli 

osobní etapa, 3. etapa legendy, 4. etapa sjednocování, 5. etapa pokračování. První etapa zahrnuje 

zprávy týkající se hrdiny sahající hluboko do historie až do jeho narození, kdy se objevuje jako člověk 

s předurčeným osudem, se kterým se rozhodne bojovat a vítězí nad ním (jeho matka je černá 

otrokyně Zabiba, již v dětství vyniká téměř nadlidskou silou, má po matce tmavou pleť a kvůli svému 

původu je v mládí terčem mnoha příkoří a urážek- pozn. A.M. ). V další etapě potvrzuje svou úlohu 

hrdiny mnohými činy hrdinství a udatnosti (svými činy přesvědčí otce, aby ho přijal jako plnoprávného 

syna, a milovaná cAbla konečně opětuje jeho lásku pozn. A.M.). Stává se jedinečným hrdinou, 

kterému se jiní nevyrovnají. Ve třetí etapě se z něj stává symbol člověka, který se vyznačuje určitými 

politickými postoji vůči svým nepřátelům, můžeme říct, že vzniká ,.národní hrdina" sjednocující lid 

podle místa původu (Arabský poloostrov) a náboženství (islám). Hrdina vystupuje ze svého 

limitovaného osobního rámce a vstupuje do širšího rámce boje za všeobecné zájmy svého lidu na 

obranu islámu proti nepřátelům. Můžeme říci, že lidové romány vytvářejí vedle oficiální historie vládců 

lidovou historii sahající od dob před islámem až do období mamlúků a vyjadřující jednotu lidu vůči 

ne příteli. V poslední etapě nastupují hrdinovi potomci. (víz ChuršTd, F., At;fwa' cala al-sijar al-šacbija, s. 

144) 

33 Oliverius, J., Svět ... , s.361 
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i realitu: život nižších městských vrstev, kritika úředníků a hodnostářů apod.34 Texty těchto 

děl mívají složitou strukturu, která se v průběhu času neustále rozvíjela, byla obohacována o 

nové a nové prvky, některé staré prvky byly ponechány a interpretovány v novém kontextu a 

jiným způsobem, nevyhovující prvky byly vypuštěny. Texty byly revidovány a přetvářeny 

různými autory, kteří díla upravovali podle vkusu a očekávání svého publika, proto nebývá 

uvedeno jméno autora a díla dosahují velké délky. Díla bývají pojata jako sTra (životopis) 

nebo qi??a (příběh, vyprávění) a toto označení bývá v samotném díle také uvedeno. 

Obsahem bývají dobrodružné a romantické příběhy, popisy osobní udatnosti a vojenských 

úspěchů hrdinů a dílo mívá pseudo-historické ladění (historické prostředí, postavy, události) 

inspirované předislámskou i islámskou historií. Velmi často jsou v těchto dílech dějiny pojaty 

ve zhuštěné historické perspektivně. Například lidový román STrat Sajt ibn [JJ Jazan je 

egyptského původu a zobrazuje svět počátků a národní minulost Egypta se životodárnou 

řekou Nil, ale jeho hlavním hrdinou je jemenský král Sajf ibn OT Jazan, který se v 6. století 

zasloužil o vyhnání Etiopanů z jižní Arábie. Jeho literárním nepřítelem je Sajf Arcad, který je 

také skutečnou historickou postavou jako původně etiopský panovník žijící ve 14. století.35 

ZTr Salim z kmene Taghlib je předislámským hrdinou žijícím v beduínském prostředí, ale jeho 

epická biografie se zmiňuje také o křižáckých výpravách. Podobně předislámský básník 

cAntar žije v lidovém románu ještě v době křižáckých výprav a během svých dobrodružství se 

dostane mimo jiné na sásánovský dvůr, do Konstantinopole, bojuje v "zemi Franků" (západní 

Evropa) a dobude Tunis a Andalusii. Vždy se však ze svých výprav vrací do předislámské 

Arábie. Jeho sTra zahrnuje historické události 7. 12. století.36 

Text lidových románů bývá psán částečně nebo celý rýmovanou prózou ( sadz;), výjimkou je 

fátimovské a mamlúcké období, kdy toto většinou naplatí. často je do textu vkládána poezie. 

Rýmovaná próza byla velmi oblíbená již v předislámské době. Byla používána věštci (kahin), 

ale je také jazykem Koránu. V lidové/pololidové literatuře se vyskytuje často, vedle přísloví a 

některých klišé také na počátku vypravování a na místech, kde je vypravěč unesen 

předmětem svého vyprávění a chce vyvolat mohutnější dojem u publika. V lidových 

románech jsou líčeny události, které přesahují obyčejné akty hrdinství. Je v nich popisováno 

množství bitev, bojů, osobních soubojů a krvavých scén přitažlivých pro publikum, které 

končívají oslavnou písní vítěze. Lidové romány přímo oslovují čtenáře/posluchače, kteří se 

34 lbid., s. 366 

35 Gažáková, Z., Arabský rudový román O rytíerovi Jemenu ... , in: Nový orient, 2005/4, s. 39 

36 Oliverius, J., Svět ... , s.362 
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se svými hrdiny ztotožňují, a pronikají hluboko do jejich psychiky i jazyka.37 Po staletí byly 

lidové romány a jiná díla pololidové literatury přednášena publiku zejména v městském 

prostředí. Lidoví vypravěči a recitátoři je vyprávěli při různých příležitostech v kavárnách a na 

náměstích nebo na různých lidových slavnostech ještě v nové době. Ve třicátých letech 19. 

století Edward W. Lane popisuje káhirské recitátory, kteří sedávali na vyvýšeném místě před 

kavárnou obklopení svými posluchači, kteří obvykle kouřili vodní dýmku a pili kávu. Recitátoři 

dostávali malý obnos od majitelů kaváren za to, že přitahovali zákazníky. Nejpočetnější 

skupinou recitátorů byli št.Fará, (sg. šacir, básník), kteří byli také nazývání AbO Zajdija podle 

hlavní postavy lidového románu o kmeni Hi lal ( Oi$$at Banr Hí/a~. který vyprávěli. Někteří byli 

ještě dále rozdělováni názvem hílálija/zughbija!zinátija podle kmenů zmíněných v tomto 

lidovém románu, na které soustředili svá vyprávění. Recitátoři se spoléhali na svou paměť. 

Poezie byla zpívána a po každém verši zahrál recitátor několik tónů na jednostrunný nástroj, 

jakousi violu. Někteří recitátoři mívali pomocníky, kteří je na tento nástroj doprovázeli. Další 

skupinou byli mul}add(!Tn (sg. mul}add(!, vypravěč), kteří vyprávěli zpaměti lidový román o 

sultánu Bajbarsovi (STrat al-?áhír Ba;bars). Vyprávění záleželo mimo jiné na talentu 

jednotlivých vypravěčů, kteří často příběh doplňovali svými hereckými kousky a vlastními 

úvody. Poslední, nejméně početnou skupinou recitátorů byli canátira/Jantarija, podle lidového 

románu o cAntarovi (STrat cAntarpa. Poezii zpívali ovšem bez hudebního doprovodu, části 

psané prózou četli z knihy - jakési příručky pro recitátory. Poslední zmiňovaní recitátoři 

vyprávěli i jiné lidové romány, např. STrat gát ai-Hímma, STrat Sajt ibn gr Jazan nebo příběhy 

ze sbírky Tisíce a jedné noci. 39 

37 Jméno "cAntar" se stalo synonymem pro odvahu, silný člověk je nazýván "mutacantar" a těžké 

břemeno, které unese pouze silný člověk, je označováno jako "!Jaml mutacantar': 

38 Není bez zajímavosti, že tento lidový román byl oblíben zejména u městského obyvatelstva, 

zatímco lidový román o Zíru Salimovi byl považován za "beduínský lidový román" a byl oblíben 

zejména u syrských beduínů a venkovského obyvatelstva a také u egyptských feláhů. Existují 

doklady, že sinajští beduíni považují Zíra Salima za "svého" hrdinu a egyptští cikáni zase odvozují svůj 

původ od Džassase, který byl podle tohoto lidového románu vyhnán spolu se svým kmenem 

z tradičních pastvin Zírem Salimem. Viz Herzog, T., Wild Ancestors- Bedouins in Medieval Arabic 

Popu/ar Literature, s. 52. 

39 Lane, E. W., An Account ofthe Manners and Customs ofthe Modem Egyptians, ss. 391-425 
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5. SROVNAN[ KRÁTKé A DLOUHé VERZE Z HLEDISKA OBSAHU 

5.1KRÁTKÁVERZE-REGESTA 

Káhirské vydání lbn Zunbulova rukopisu z roku 1962 začíná rokem 921/1515, tedy obdobím 

vlády Qansau ai-Ghúriho, kdy se schyluje ke konfliktu s Osmánci. Sultán Qansau ai-GhurT se 

vydává se svým vojskem do Sýrie v sobotu 16. rabTc al-achar roku 921 hidžry/1515.40 

Dostává list od místodržícího v Sýrii STbaje, který ho upozorňuje na to, že Chajirbek je zrádce 

a posílá zprávy Selimovi.41 Sultán si pozve pískopravce a ptá se ho, kdo bude vládnout po 

něm.42 Podle pískopravce to bude písmeno "S". Tak dochází k omylu: sultán STbajovy rady 

nevyslyší, neboť je přesvědčen, že právě STbaj je zrádce. STbaj se setkává se sultánem 

Qansau ai-GhúrTm, následuje odbočka43, kde se dovídáme o původu Selima, o jeho sporech 

s otcem (BajezTd) a bratry (AI)mad a Qurqud), až se nakonec vlády v Konstantinopo1i44 ujímá 

Selim.45 

Selim táhne z Edirne do Damašku, odkud vysílá posla do l:"lalabu k sultánovi Qansau ai

GhurTmu, ten zpravuje posla o svém úmyslu smířit Selima se šáhem lsmaCflem.46 

Qansau ai-GhOrT nechává veškeré bohatství v l:"lalabu a vysílá k Selimovi jako posla emíra 

Mughulbaje se skupinou vojáků. Vyvolá tím Selimův hněv: Selim to chápe jako demonstraci 

síly. Nechá poselstvo svázat a vydá rozkaz všechny popravit. Na Mughulbajovu obranu 

vystoupí Junus Baša, velkovezír a místodržící cAntab, na jeho přímluvu je Mughulbaj zatčen, 

4o KV, s. 12; lbn ljas, s. 86 (uvádí datum 15. rablc al-achar 922/květen 1516). 

41 lbn ljas, s. 76 (zmínka o zrádcích, kteří byli proti Qansau ai-Ghurimu na straně Selima: JOnus al

cAdilí, al-cAdžaml ai-Šanqaši, Chajirbek) +s. 160/ř. 4- 10 (Chajirbekovi a Džanberdl ai-GhazaiTmu 

dávána vina za porážku sultána Qansau ai-GhOrTho na Mardž Dabigh). 

42 KV, s. 15 

43 KV, ss. 16- 21; lbn !jas, s. 74/ř. 17-20 +s. 150 (popis Selima), ss. 151 -152 (původ Selimajeho 

výboje). 

44 V obou verzích uváděna pouze Konstantinopol (qustanfiníja). přestože byla dobyta osmanskými 

Turky již v roce 1453 a pod názvem ,.Istanbul" byla hlavním městem Osmanské říše. 

45 KV, s. 21 

46 lbid., s. 22 
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ostatní jsou popraveni. Po dvou dnech je Mughulbaj poslán potupně na oslu zpět 

k sultánovi.47 

Mamlúcké vojsko odhodlané k boji se vydává na pochod a emír Kurtbaj je vyslán na 

výzvědy.48 JOnus Baša, místodržící cAntab, se přidává na Selimovu stranu. Okamžitě však 

svého činu lituje, chce si zachovat přízeň Qansau ai-Ghuriho pro případ, že by se mamlúkům 

podařilo zvítězit. Předstoupí tedy před Qansau ai-GhOriho a předstírá, že ho Selim zatkl, ale 

podařilo se mu uniknout a teď přichází, aby pomohl Qansau ai-GhOrTmu proti Selimovi. 

Sultán Qansau ai-GhOrT však tuto lež prohlédne a chce JOnuse zadržet. Vystoupí i STbaj, 

který předvede Chajirbeka a žádá jeho smrt. Emír DžanberdT ai-GhazaiT radí Qansau ai

GhurTmu, aby tak nečinil a neukazoval tak nepříteli rozpory ve svých řadách.49 

V pátek 2. radžabu roku 922 hidžry dává sultán Qansau ai-GhurT rozkaz k odchodu 

z f:lalabu.5o U Mardž Dabigh se obě vojska střetnou v neděli 23. radžabu roku 921 hidžry/4. 

srpna 1515.51 Následuje popis samotné bitvy. DžanberdT ai-GhazaiT zradí, vyvolá 

v egyptských řadách paniku, že byl sultán Qansau ai-GhurT zabit. Sultán zůstává osamocen 

a nakonec umírá v neděli 2. ramadánu roku 922 hidžry/30. srpna 1516.52 

Mamlúci jsou poražení a prchají. Chajirbek se vrací s Mut:Jammadem ibn ai-GhOrTm a 

s dalšími mamlúky do Egypta pod záminkou, že se Mut:Jammad stane novým sultánem. 

f:lalabu se bez jakéhokoli odporu zmocňuje Selim.53 Chajirbek se stává místodržícím 

Damašku a DžanberdT ai-Ghazali chce být sultánem v Egyptě. Oba jsou zajedno ohledně 

Selima jako vládce Egypta. Selim však tyto úmysly nemá a chce se vrátit, aby dořešil své 

spory se šáhem lsmaciJem.54 

47 KV, s. 23 

48 KV, s. 24; lbn ljas, s. 64/ř. 2 - 1 O (Kurtbaj vyslán k Selimovi s poselstvím a dary, jeho návrat se 

zprávami o Mughulbajovi). 

49 KV, ss. 24- 25 

5o KV, s. 25; lbn ljás, s. 64/ř. 18 (odchod egyptského vojska z f:lalabu 17. radžabu 922). 

51 KV, s. 26; lbn ljas, s. 68 (neděle 25. radžabu 922). 

52 KV, s. 26; lbn ljas, s. 71 (smrt sultána Qánsau ai-GhOriho 25. radžabu 922). 

53 KV, s. 34; lbn ljas, s. 73 (vstup do f:lalabu, s. 74/ř. 22- s. 75/ř. 4 (obsazení citadeli v f:lalabu a 

zmocnění se bohatství, které v ní zanechal Qansau ai-GhOri). 

54 KV, ss. 31 - 35 
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Emíry je novým sultánem zvolen v neděli 15. ramadánu 922 TGmanbaj.55 Selim žádá 

TGmanbaje, aby učinil chutbu a ražbu mincí jeho jménem, tedy aby se fakticky stal 

Selimovým vazalem.56 Emír cAian však posly zabije. TGmanbaj je nejprve ochoten na 

Selimův návrh přistoupit, neboť se obává, že armáda je nejednotná a nepodpořila by ho. 

Emír cAian je jiného názoru, má zkušenosti z bitvy u Mardž Dabigh a zná soupeřovu sílu, 

proto se TGmanbaj nakonec rozhodne bojovat. 57 

Selim se radí s Chajirbekem, který ho přesvědčuje, aby táhl do Egypta, což nakonec učiní. 

TGmanbajovi emíři jsou odhodláni bojovat a velitelem vojska je zvolen Džanberdi ai

Ghazari.58 

Egyptské vojsko se vydává do Palestiny 1. šauwalu roku 922 hidžry/28. října 1516, dochází 

k bitvě a mamlúci jsou poraženi.59 Selim chce vyvolat neshody v mamlúcké armádě, a proto 

přikáže písaři, aby napsal dopisy rukou TGmanbajových emírů o tom, že jsou tajně spojeni se 

Selimem. Když se dopisy dostanou k TGmanbajovi, tuší, že jde o provokaci a emíři mu 

přísahají věrnost.so 

Přicházejí zprávy o blížícím se vojsku sultána Selima.61 Džanberdi ai-Ghazarr posílá Selimovi 

dopis, ve kterém mu vyzradí TGmanbajův plán. TGmanbaj ví, že je Džanberdi ai-Ghazarr 

spojen se Selimem a dohodne se s emírem cAianem a emírem Kurtbajem, že ho zabijí. 

Osmanské vojsko vpadne mamlúkům do zad. Mamlúci bojují ze všech sil, ale emír cAian je 

zraněn a TOmanbaj s Kurtbajem uniknou. 

Emír cAian nejprve hledá útočiště u emíra ~usam ai-DTna, ale když zjistí, že by ho vydal 

Selimovi, prchá směrem na jih Egypta, kde umírá.62 K TOmanbajovi se postupně přidávají 

zbylí mamlúci. Selim vstupuje na citadelu.63 

55 KV, s. 40 

56 KV, s. 43 

57 KV, ss. 43 - 44 

sa KV, s. 46 

59 KV, s. 46- 47; lbn ljas, s. 126 (odchod egyptského vojska do Ghazzy 24. gú '1-qacda 922), s. 128 

(porážka mamlúků 27. gú '1-qaCda 922). 

60 KV, ss. 45- 49 

61 KV, s. 49 (konec měsíce gú '1-~idždža); lbn ljas, s. 136 (18. gú '1-~idždža 922). 

62 KV s. 53 
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Túmánbáj se ale vrací a útočí na Selima. Následuje další bitva, kterou mamlúci opět 

prohrají. 64 

Selim vydává rozkaz, aby byl každý, u koho se najde ukrytý mamlúk, popraven. Kdo se 

dobrovolně vzdá, jeho bezpečnost je zaručena.65 Emír Kurtbáj se skrývá u Ja~já ibn Sakra, 

který to ihned oznámí. Selim Kurtbáje nechá přivést a slibuje mu bezpečí. Kurtbáj přichází k 

Selimovi a vede s ním dlouhý rozhovor.66 Ve své řeči Kurtbáj oslavuje hrdinství mamlúků, 

srovnává je s velkými muži islámu (cUmar ibn ai-Chattab). Vyčítá Selimovi nepoctivý boj, 

obviňuje ho ze lži a nedodržování slova. Na Selima Kurtbájova neohroženost zapůsobí 

natolik, že ho chce získat do svého vojska, ale Chájirbek radí Selimovi, aby dal Kurtbáje 

popravit. Kurtbáj je obviněn z opovážlivosti a popraven.67 

Po porážce se Tumanbáj uchýlí do GTzy, kde se setkává se zbytkem vojska, původně chce 

zamířit dále na jih, ale nenachází podporu obyvatelstva. Potkává vojsko vedené Džánimem 

ai-Sajfim, který Túmanbáje zradil, přidal se k Selimovi a sám se nabídl, že povede vojsko 

proti Túmanbájovi.sa 

Džánim vyzývá Túmanbáje k souboji a osmanské vojsko přihlíží Džánimovým kouskům. 

Z mamlúcké strany vystoupí Daulatbáj a před zraky ostatních spolu zápasí. Oaulatbáj 

v jednom okamžiku získává převahu a chce Ožanima zabít. V tom se na něho vrhnou 

osmanští vojáci, aby mu v tom zabránili, Daulatbajovi se podaří uniknout a strhne se bitva 

obou armád.69 Mamlúcké vojsko se rozdělí na dvě části pod vedením TOmanbaje a emíra 

Šadbeka. Šadbekovi se podaří zmocnit se všech lodí (kromě dvou) připravených Osmánci. 

Mamlúci vítězí a poražení Osmánci chtějí prchnout před mamlúky do lodí, které však 

nenajdou. Utéci se podaří pouze Džánimovi.7o 

63 KV, ss. 53- 54 

64 KV, ss. 55- 56 

65 KV, s. 56 

66 KV, ss. 57 - 60 

67 KV, ss. 57- 62; lbn ljas, s. 148 (nalezení emíra Kurtbaje a jeho poprava). 

68 KV, s. 63 

69 KV, ss. 66 - 67 

70 KV, ss. 67 - 68 
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Selim lituje, že vstoupil do Egypta a dává vinu Chajirbekovi. Junus Baša je stejného názoru 

jako sultán Selim a je pro to vrátit se do Konstantinopole. Chajirbek se obává o vliv u sultána 

a o život, a tak se snaží usmířit se se Selimem. Selim chce mír a znovu vyzývá TOmanbaje, 

aby uznal jeho svrchovanost. TOmanbaj se radí s emíry. Emír Šadbek Selimovi nevěří, je 

přesvědčen, že je to další zrada. Selimův posel je popraven a TOmanbaj se vydává 

k Selimovi. Když se Selim doví, že byl jeho posel popraven, nechá na oplátku zabít všechny 

mamlúky, kteří uvěřili a dobrovolně se mu vydali.71 

Selim je TOmanbajovým činem zaskočen, ale na osmanskou stranu se přidávají beduíni. 

TOmanbaj propadá pesimismu a vyzývá emíry, aby jeli společně k pyramidám a napsali na 

ně všechny události. Sultán TOmanbaj pak recituje oslavnou báseň na mamlúky a Šadbek ji 

zapisuje. 72 

Někteří beduíni se přidávají na egyptskou stranu, po té co jim TOmanbaj slíbil, že budou po 

tři roky osvobozeni od daně. Selim vysílá proti vzbouřeným beduínům vojsko pod vedením 

emíra DžanberdT ai-Ghazal1ho.73 Následuje odbočka, kde se dovídáme o tom, jaké důvody a 

pohnutky vedly DžanberdT ai-Ghazafiho k tomu, aby se přidal na stranu Selima. Jsou zde 

v podstatě zrekapitulovány a dále rozvinuty předchozí události.74 DžanberdT ai-GhazaiT 

beduíny zlikviduje a ženy a děti prodává jako otroky na tržišti.75 Mezitím se k TOmanbajovi 

přidává Ja~ja ibn amTr ai-Azbekija a beduíni kmene BanT l:laram a směřují k sultánovi do 

Dahš0ru.76 

Selimovy obavy rostou. Chce mír a proto posílá k TOmanbajovi emíra Chušqadama. Ten se 

však cestou střetne s emírem Šadbekem, který se chystá bojovat proti Selimovi. Šadbek 

obviní Chušqadama ze zrady. Chušqadam se dostává do konfliktu s emírem Qaladžem, 

Šadbek se postaví na jeho obranu, zraní Chušqadama a ten prchá.77 

71 KV, ss. 69 75; lbn ljas, s. 167, 169/ř. 15 (poprava mamlúckých emírů jako reakce na zabití 

poselstva, které Selim vyslal k Tumanbajovi - chalífa a soudci všech čtyř právnických škol, beduíny). 

72 KV, SS. 77-81 

73 KV, s. 82 

74 KV, ss. 82 - 86 

75 KV, s. 86 

76 KV, ss. 86 - 87 

77 KV, SS. 88- 91 
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Selim dostává zprávy o Chušqadamově porážce a připravuje se na bitvu s TGmanbajem. 

Vysílá posly k Džanberdi ai-GhazaiTmu, aby se k němu připojil, a vydává se do GTzy.78 

Dochází k bitvě a převahu mají mamlúci vedení Šadbekem.79 Selim chce zastavit boj, v tom 

se objevují beduíni z kmene Ghazala, ale Šadbek poráží i je a boj je u konce. Přichází 

poselstvo od TGmanbaje a emír Šadbek lituje, že sultán nepřišel včas na pomoc. TGmanbaj 

přikazuje Šadbekovi, aby se okamžitě vypravil s vojskem za ním. Šadbek se setkává 

s TGmanbajem u lmbaby a popisuje, jak mamlúci bojovali. Vyzdvihuje klady mamlúcké 

armády a naopak obviňuje Osmánce z nečistého boje.so 

Chajirbek a Džanberdi ai-GhazaiT získávají beduíny pro Selima. TGmanbajovi zbývá poslední 

možnost, získat přízeň nebo aspoň neutralitu kmene Ghazala, a proto posílá list šejchovi 

1-:tamadovi ibn ChabTr. Ten se po poradě s bratry přiklání na stranu Selima, aby si tak zajistil 

v budoucnosti jeho přízeň, neboť vidí, že TGmanbajovy dny jsou sečteny. Posel se tedy vrací 

k TGmanbajovi s nepořízenou a nezbývá než boj.s1 

Náhle mamlúky překvapí Selimovo vojsko. Mamlúci se ocitají v obklíčení: z jedné strany 

Selim, z druhé DžanberdT ai-GhazaiT a ze třetí beduíni z kmene Ghazala. DžanberdT ai

GhazaiT v přestrojení za beduína provokuje mamlúky a vyzývá je k souboji.S2 Postupně zabije 

deset mamlúků a vyzývá TGmanbaje. Místo sultána vystoupí emír Qaladž a i ten je nakonec 

DžanberdT ai-GhazaiTm zabit. Znovu je vyzván k boji TGmanbaj, ale sultán odmítá bojovat, 

dokud nebude vědět, s kým má tu čest. Džanberdi ai-GhazaiT tedy odhalí svou tvář, 

TGmanbaj ho přemůže a chce ho zabít, ale DžanberdT ai-GhazaiT žádá milost. TGmanbaj mu 

ji dá pod podmínkou, že již nepozvedne proti mamlúkům zbraň. DžanberdT ai-GhazaiT 

přísahá a odjíždí za Selimem odhodlán znovu proti TGmanbajovi bojovat.B3 Mezitím dorazí i 

zbytek osmanské armády s JGnusem Bašou. Šádbek povzbuzuje zbytky mamlúckého 

vojska, načež se na ně řítí nepřátelé ze tří stran. Mamlúci utrpí zdrcující porážku.s4 

78 V lbn ljásovi je tato bitva uvedena jako poslední, rozhodující bitva, ve které jsou mamlúci definitivně 

poražení 10. rabic al-auwal 923 hidžry. lbn ljás, ss. 166- 171. 

79 KV, ss. 95- 97 (popis bitvy). 

80 KV, ss. 91 -105 

81 KV, SS. 106- 108 

82 KV, s. 112 

83 KV, ss. 112-118 

84 KV, s. 120; definitivní porážka mamlúků v lbn ljásovi viz výše. 
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TOmanbaj navrhuje hledat útočiště u šejcha Masana ibn Mar:T a žádá ho, aby mamlúky na 

nějakém místě ukryl. Masan ibn Mar:T je odvede do údolí. TOmanbaj tuší, že se jim toto místo 

může stát osudným a zdá se mu sen, který nevěstí nic dobrého.a5 Masan ibn Mar:T váhá a 

radí se s matkou, má-li zachovat věrnost TOmanbajovi, anebo vyzradit Selimovi, kde se 

ukrývá Matka mu domlouvá, aby sultána nezradil, neboť je mu vděčný za to, že ho propustil 

z vězení, do kterého ho uvrhl sultán ai-GhOrT. Přijíždí však osmanské vojsko a přivádí ho 

DžanberdT ai-Ghazali, který tajně sledoval TOmanbaje až k Masanovi ibn Mar:T. Slibují mu 

odměnu, když jim vydá TOmanbaje. Masan ibn Mar:T se znovu radí s matkou, co má dělat, ta 

mu radí, aby TOmanbaje varoval a zachoval se tak na obě strany. Bratranec Masana ibn 

Mar:T ho však přesvědčí, aby sultána TOmanbaje zradil.86 TOmanbajovi se zdá sen o tom, že 

je jeho smrt nablízku, a rozhodne se vzdát se bez boje. 87 Šadbekovi se podaří prchnout 

k příteli, emíru Al)madovi ibn Baqr. TOmanbaj je zajat a odveden k Selimovi.aa TOmanbaj 

přednese dlouhou řeč89 a Selim se obdivuje jeho odvaze a hrdinství. Radí se o osudu 

TOmanbaje, zatímco přichází zpráva o zatčení Šadbeka, který byl rovněž zrazen svým 

přítelem, Al)madem ibn Baqr. Selim dává na Chajirbekovy rady a nakonec přikazuje popravit 

emíra Šadbeka i sultána TOmanbaje. TOmanbaj je veden městem a 21. rabíc al-auwal roku 

922 hidžry/duben 151690 popraven u Bab Zuwajla. 91 

Chajirbek i ai-Ghazali se obávali TOmanbajova vlivu a ztráty svého postavení, proto tajně 

napsali Selimovi list, kde mu objasnili nebezpečí, kterému by se vystavil, pokud by nechal 

TOmanbaje žít.92 

85 KV, s. 123 

86 KV, ss. 124- 127 

87 KV, s. 128 

88 KV, s. 133 

89 KV, ss. 134- 136 

9° KV, s. 142; na s. 145 je Túmanbájova smrt datována 15. rabT0 al-auwal922 hidžry. V poznámce 3 

na téže straně zmiňuje editor lbn ljáse, který uvádí datum 15. rabic al-auwal 923 hidžry. V poznámce 2 

na s. 145 uvádí editor lbn Zunbulova rukopisu, že v originále bylo uvedeno datum 15. rama<;lánu 921 

hidžry. V lbn ljásovi je smrt sultána Túmanbáje datována dnem 22. rabT0 al-auwal 923 hidžry, viz lbn 

ljás, s. 175/ř. 16. 

91 KV, s. 141 

92 KV, s. 143 
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Vyprávění o Túmanbajovi uzavírá sultánův nekrolog, kde se dovídáme o jeho bojových 

schopnostech, vzhledu, charakteru a vlastnostech, jakým dojmem zapůsobil na Selima. 

Nachází se zde také zmínka o Túmanbajově manželce a o tom, že neměl žádné potomky.93 

t:~asan ibn MarcT, jeho bratranec Šukr-94 i šejch Al)mad ibn Baqr byli Selimem za své zásluhy -

vydání sultána Túmanbaje a emíra Šadbeka - náležitě odměněni a dostali každý doživotní 

léno.95 Chajirbekovi svěří Selim vládu v Egyptě96 a ai-GhazaiTmu dá jako doživotní léno 

Damašek.97 Autor popisuje Selimovu cestu do Alexandrie, po které se vrací zpět do 

Konstantinopole, 98 kde zemře roku 926 a po něm se ujímá vlády jeho syn Sulajman, který 

vládne asi čtyřicet osm let .99 

Po smrti Selima se ai-GhazaiT chce stát sultánem v Damašku i v Egyptě, kde hodlá vrátit 

vládu do rukou mamlúků. Pošle dopis Chajirbekovi, který nejprve nesouhlasí, ale ai-GhazaiT 

mu vyhrožuje bojem. Chajirbek mu navrhne, ať se pokusí získat t:lalab, pak že mu 

pomůže. 100 Po té autor popisuje neúspěšné tažení ai-Ghazaliho na t:lalab. Dojde k bitvě mezi 

ai-Ghazalim a !jasem Bašou.101 AI-Ghazaliho zradí jeho vlastní korouhevník a chráněnec cAIT 

a je popraven.102 Chajirbek umírá rok po něm.103 

Po té autor popisuje Sulajmanovo tažení na Rhodos104 a Egypt po smrti Chajirbeka. Zmiňuje 

se o vzpouře Džanima a Tnala, kteří se pomstili a zabili t:~asana ibn MarcT a jeho bratrance 

Šukra a chtějí osvobodit zemi od Osmánců.1°5 Mu~tafa Baša (ministr - wazllj za nimi vyšle 

93 KV, ss. 144- 145; lbn ljas, ss. 176- 177 (popis TOmanbaje a jeho vlády), s. 114 +s. 181 (zmínka o 

Tumanbájově manželce), ss. 102- 103 (Tumanbajův původ a kariéra až do jeho zvolení egyptským 

sultánem). 

94 lbn ljas uvádí na s. 174, že Šukr byl synovec ~asana ibn MarcT. 

95 KV, s. 145 

96 KV, s. 148 

97 KV, s. 150 

98 KV, ss. 148-149 

99 KV, s. 148, 154 

1oo KV, s. 155 

1o1 KV, s. 156-159 

102 KV, s. 160-163; Dne 10. gu ai-IJidždža 927/listopad 1521 (viz KV, s. 164). 

103 KV, s. 164 

104 KV, s. 165 

1os KV, s. 166 



24 

Barakata ibn MOsa, který se sám nabídne. Džanim a inal však posla zabijí a dojde k bitvě, ve 

které je Džanim zabit a inal prchá.106 

Velkovezírem (al-wazTr al-ac.?am) je Al)mad Baša, kterého však sultán Sulajman odvolá a 

místo něho jmenuje lbrahima Bašu. Al)mad Baša je rozzloben, že byl poslán do Egypta, 

vzbouří se proti sultánovi a mstí se na mamlúcích. Dojde mezi nimi k boji o citadelu, Al)mad 

Baša prchá k Al)madovi ibn Baqr, je dostižen a zabit.1o7 Sultán Sulajman vyšle svého 

ministra lbrahima Bašu, aby urovnal poměry v Egyptě. lbrahim Baša pověří správou Egypta 

Sulajmana Bašu.108 Autor po té vyjmenovává všechny další egyptské místodržící: Dawud 

Baša, Mul)ammad Baša, cAIT Baša ai-Tawaši. Tímto výčtem končí své "vyprávění o bitvě 

sultána ai-Ghuriho se sultánem Selimem" a uvádí, že psaní této "sity"dokončil v sobotu, 16. 

$afaru roku tisíc šedesát pět.109 

106 KV, s. 166-167 

107 KV, s. 168-169 

108 KV, s. 169-170 

109 KV, s. 171 



25 

5.2 DLOUHÁ VERZE- REGESTA11o 

Sledované dlouhé verzi lbn Zunbulova rukopisu chybí začátek (viz výše), a proto se můžeme 

jen dohadovat, jak původní text začínal, respektive, které události zaznamenával. 

Z některých narážek a retrospekcí můžeme odvodit, že s největší pravděpodobností začínal 

podobně jako krátká verze koncem vlády sultána Qansau ai-Ghuriho a jeho bojem se 

sultánem Selimem. Několikrát je připomínána bitva na Mardž Dabigh111 a bitva u ai

Rajdani]e112. 

S prvními řádky textu, který máme před sebou, se ocitáme uprostřed souboje mezi emírem 

Džanimem ai-Sajfím na straně nepřítele (osmanské vojsko) emírem Daulatbajem (na straně 

mamlúků). 11 3 Po něm předvedou svou sílu v souboji i další emíři včetně Šadbeka114 a sultána 

Tumanbaje115. Se západem slunce se obě strany rozejdou, aby si každá připravila plán boje 

a pokračovaly v boji další den.116 

V následující bitvě zvítězí sultán Tumanbaj a "země se po zemětřesení utiší".117 Od sultána 

Selima přichází posel s listy, kde sultánovi TDmanbajovi navrhuje, že ho jmenuje 

místodržícím a odejde z Egypta pod podmínkou, že TOmanbaj uzná jeho svrchovanost.11a Na 

Šadbekovu radu je posel zajat a zabit a mamlúci se vydávají směrem na Káhiru. 11 9 Cestou 

se potkávají s emírem Ruzmakem a dalšími mamlúky, kteří se k nim připojují a společně 

promýšlejí další postup. 12o Mezitím se k Selimovi vrací poražený Džanim ai-Sajfí a Selim 

nechává popravit asi padesát pět zajatých mamlúckých emírů. 121 

11 o Některé stránky dlouhé verze rukopisu nejsou číslovány, někde je číslování špatně čitelné, proto 

pro větší přehlednost uvádím v této práci číslování vlastní. 

111 DV, s. 53, 108, 129 

112 DV, s. 18, 36, 80-81 

113 KV, s. 66 

114 V krátké verzi uváděn jako "šarbek", v dlouhé verzi jako "Šadbek" i .,ŠadT bek". 

11s V krátké verzi uváděn jako: .. TOmanbaj". 

116 DV, ss. 1-24 

m DV, s. 25 

118 DV, ss. 29-31 

119 DV, ss. 33-34 

120 DV, ss. 36-41 

121 DV, ss. 41-43, popis poprav a některých popravených emírů: s. 43 
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Následuje další bitva mezi sultánem TOmanbajem a Selimem a do boje se zapojují beduíni 

z kmene cAzala122 , kteří se chtějí připojit k Selimovi.123 K TOmanbajovi se z Alexandrie 

připojuje emír Qajt ai-Raryabi124• Vyprávějí si, co se odehrálo mezi oběma znepřátelenými 

stranami a dohodnou se, že vše zapíší ve verších na pyramidy, což také vykonají. 125 

Po poradě s emíry odchází Tlimanbaj se svým vojskem do DahšOru, kde chtějí získat posily 

z lidu, když jim slíbí odpuštění daně (charádŽ) na tři roky. 126 Za TOmanbajem do Dahšúru 

přijíždí SidT Jaryja ibn Amlr Kabir127 a připojuje se k Šadbekovi. 128 Mezitím Selim lituje, že 

vkročil do Egypta, bojí se o sebe, a proto svolává poradu, kde se rozhodne vyslat emíra 

Chušqadama (zrádce, který se přidal k Selimovi) jako posla, aby vyjednal mír s 

TOmanbajem. 129 Chušqadam se setkává se Šadbekem a jeho vojskem a dochází k souboji 

Chušqadama s emírem Qaladžem, a po té se Šadbekem. Zraněný Chušqadam se nakonec 

dává na útěk. 1 3° 

Selim pomýšlí na návrat, stává se bezradným, ale když slyší o Šadbekových schopnostech, 

je odhodlán pustit se s ním do boje. 131 Povolává DžanberdTho ai-Ghazaliho, aby mu přišel na 

pomoc proti sultánu Tlimanbajovi, a se svým vojskem doprovázený Chajirbekem se vydává 

do Gízy bojovat proti emíru Šadbekovi, zatímco Káhiru brání emír JOnus Baša a zbytek 

vojska. 132 V následující bitvě, ve které má silnou početní převahu Selimovo vojsko, vítězí 

Šadbek. 133 Do boje se zapojují na straně Selima opět beduíni (kmen cAzala), Šadbek však 

122 KV, s. 76, uváděn jako kmen "Ghazála"; DV, s. 47; V dlouhé verzi autor v odbočce objasňuje, kdo 

tento kmen vedl - f:lamád ibn ai-Chablr a jeho bratr Salám a předbíhá v událostech až o dvacet tři let 

později (rok 945 A.H.), kdy byl f:jamad popraven egyptským místodržícím Sulajmánem, a zmiňuje 

další, ještě pozdější události, např. jak a kdy byl zabit Salám (ramadán 948 A.H.) (viz DV, ss. 48-51). 

123 DV, ss. 47-52 

124 V dlouhé verzi uváděn také jako "ai-Radžabi", v krátké verzi .,ai-Ra~abi". 

125 DV, ss. 52-56 

126 DV, s. 72 

127 V krátké verzi uváděn jako "STdT Ja~já ibn al-amlr Azbek". 

128 DV, ss. 80-82, 86 

129 DV, s. 73, 82-83 

130 DV, ss. 87-91 

131 DV, ss. 92-93 

132 DV, ss. 93-94 

133 DV, ss. 94-111 
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vymyslí lest, která je úspěšná, a beduíni odchází z boje, který pokračuje až do západu 

slunce.134 K Šadbekovi přichází posel od sultána TOmanbaje, který slyšel o jejich velké bitvě 

a přichází jim na pomoc.135 Šadbek se mu vydává naproti, až se setkávají v lmbabě, kde 

táboří TOmanbaj. 136 

TOmanbajův pokus získat na svou stranu beduíny z kmene cAzala je neúspěšný137 a 

mamlúci se přesouvají na místo zvané Umm DTnar. 13s Selim je pronásleduje a dochází 

k dalšímu boji, ve kterém umírá emír Qajt ai-Rat:Jabi .139 Opět zasahují beduíni z kmene 

cAzala, jejichž přesile podlehne emír Qansau Kurt. 14o Zatímco boj pokračuje, objevuje se 

neznámý rytíř, který vyzývá na souboj přímo sultána TOmanbaje.141 Na sultánovu obranu se 

staví několik bojovníků, které neznámý rytíř postupně likviduje (celkem deset, včetně emíra 

Qaladže)142, až před něj nakonec předstupuje sultán TOmanbaj a ukazuje se, že neznámý 

rytíř je Džanberdi ai-GhazaiT.143 Vzápětí se spolu utkají v souboji. Džanberdi ai-GhazaiT je 

poražen, ale TOmanbaj ušetří jeho život pod příslibem, že pomůže mamlúkům zbavit se 

nepřítele. 144 Džanberdi ai-GhazaiT se však vrací k Selimoví a účastní se útoku na mamlúcké 

vojsko.145 Se západem slunce je bitva ukončena a TGmanbaj se radí s dalšími emíry o 

dalším postupu. Nakonec se rozhodnou vydat se k beduínskému šejchovi ~asanovi ibn Marci 

a jeho bratranci Šukrovi, přezdívanému $aqr, a požádat je o pomoc. 146 

Když dojedou k ~asanovi ibn Marci, žádá ho TOmanbaj, aby jemu a jeho vojsku poskytl 

nějaký úkryt. ~asan ibn Marci navrhuje široké údolí, tak zvaný "les" ( wadi a/-ghaba)147 , kam 

134 DV, ss. 113-116 

135DV,s.117 

136 DV, s. 121 

137 DV, ss. 124-130 

138 DV, s. 133 

139 DV, ss. 135-142 

140 DV, SS. 143-149 

141 DV, ss. 151-152 

142 DV, ss. 152-158 

143 DV, ss. 158-160 

144 DV, ss. 162-164 

145 DV, s. 164, 169-180 

146 DV, ss. 188-204 

147 DV, ss. 204-205 
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se také všichni vydají. 148 Sultán TOmanbaj má zlé tušení, oznamuje emírům svůj úmysl vzdát 

se a vyzývá je, aby ho opustili a vydali se každý svou cestou.149 Emíři odmítají a zůstávají se 

svým sultánem. 

Mezitím Džanberdi ai-GhazaiT zjistí, kam odešel sultán TOmanbaj, a navrhuje Selimovi, aby 

ho vyslal spolu s Chajirbekem, aby TOmanbaje zajali a přivedli. 15o ~jasan ibn MarcT s nimi 

jedná a uvažuje, že jim TOmanbaje vydá výměnou za přislíbené výhody, což také nakonec 

udělá. 151 Emíři oznamují TOmanbajovi, že dorazilo osmanské vojsko, a vyzývají ho, aby 

odjel.152 Sultán TOmanbaj trvá na tom, že se chce vzdát, emíři chtějí bojovat.153 Mezitím je 

však obklíčí osmanské vojsko, mamlúčtí emíři se probijí ven a emír Šadbek se rozhodne 

vydat se k beduínskému šejchovi, emíru A~madovi ibn Baqr. 154 Ostatní emíři se vydávají 

každý svou cestou, TOmanbaj zůstává osamocen a odhazuje svou výzbroj do moře. 155 

Přichází osmanské vojsko vedené Chajirbekem, ai-Ghazalim a ljasem, jsou připraveni 

TOmanbaje zabít, ale na jeho ochranu se postaví ~jasan ibn MarcT, neboť TOmanbaj je jeho 

hostem na jeho území, takže krevní msta by byla na jeho kmeni. 156 Nakonec ljas nechá 

TOmanbaje spoutat a vezou ho za Selimem (čtvrtek, 16. rabTc al-auwal).157 TOmanbaj velice 

lituje, že se vzdaP58 a v následujícím rozhovoru se Selimem vysvětluje, že nic z toho, co se 

odehrálo, nebylo jeho přání, ale bylo to dílem osudu.159 Mezitím přichází zpráva od A~mada 

ibn Baqr, že zajal Šadbeka. Selim pro něho posílá ai-Ghazaliho. Ve stejný den je popraven 

sultán TOmanbaj i emír Šadbek.1so 

148 DV, s. 230 

149 DV, ss. 230-241 

150 DV, ss. 231-235 

151 DV, s. 237, 244-247 

152 DV, s. 247 

153 DV, s. 248 

154 DV, s. 250 

155 DV, ss. 254-255 

156 DV, s. 256, 260 

157 DV, s. 262 

158 DV, s. 264, 275 

159 DV, ss. 264-265 

160 Na s. 276 dlouhé verze jsou uvedeny dva časové údaje. Nejprve je uvedeno, že to bylo v neděli 

20., pak je uvedeno celé datum 21. rabTc al-auwal 922/18. 04. 1516. Popis Tlimanbájovy popravy a 

pohřbu viz DV. s. 275, popis Šádbekovy popravy a pohřbu viz DV, s. 276. 
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Selim odpluje lodí do Alexandrie161 , do Konstantinopole pošle 2000 nejvýznamnějších mužů 

jako rukojmí. 162 Egypt svěří Chajirbekovi, Sýrii ai-Ghazarrmu a 29. šacbánu (rok neuveden) 

odjíždí do Konstantinopole, kde umírá roku 926 A.H. a po něm se ujímá vlády jeho syn 

Sulajman. 163 

AI-Ghazarr chce po smrti Selima I. vrátit vládu v Egyptě do rukou mamlúků a spojí proto své 

síly s Chajirbekem, který to však pokládá za nemožné.164 Mezitím vyzve Chajirbek svého 

mamlúka Tnala, aby vykonal krevní mstu na J:lasanovi ibn MarcT a jeho bratranci Šukrovi za 

to, že zradili sultána TOmanbaje. Tnal se tohoto úkolu ujme a oba muže zabije.1ss AI

Ghazarrmu se nelíbí Chajirbekova zamítavá odpověď, v dalším listu mu vyhrožuje, přiznává 

vinu na smrti sultána TOmanbaje a jiných emírů a projevuje lítost. Stejně tak Chajirbek 

projevuje při čtení listu lítost a navrhuje ai-Ghazarimu, aby se pokusil získat pevnost J:lalab a 

dokázal tak, že svůj úmysl myslí vážně. 166 

Sultán Sulajman posílá do J:lalabu proti ai-Ghazarrmu emíra ljase Agha, který bojoval 

v Egyptě se sultánem Selimem I. po boku ai-Ghazariho a Chajirbeka. 167 AI-Ghazarr obléhá 

J:lalab neúspěšně a po třech měsících se vrací do Damašku.168 Když se dovídá o příchodu 

ljase s vojskem do J:lalabu, vydá rozkaz vyrazit za ním.169 Obě vojska se setkají u Damašku, 

kde mezi nimi dojde k bitvě. 170 AI-Ghazarr zůstává osamocen, po boku má pouze svého 

korouhevníka cAffho, kterému sděluje, že jim zbývá jen utéct v převlečení za chudáky. cArr to 

rozhodně odmítá, opovrhuje tímto činem a odjíždí za ljasem, aby ho dovedl k ai

Ghazarrmu.171 AI-GhazaiT se zpočátku zdráhá přiznat, kdo ve skutečnosti je a vyčítá cAITmu 

jeho nevděk (arabsky, aby jim Turci nerozuměli!). cAIT mu připomíná, že od něj se naučil 

161 DV, s. 307, uvedeno datum: pondělí 21. džumada ai-Uia 920 A.H. 
162 DV, s. 308 

163 DV, s. 319, uvedeny dva časové údaje: 17. šauwalu a neděle 15. šauwalu. 
164 DV, SS. 319-320 

165 DV, ss. 320-322 

166 DV, ss. 324-326 

167 DV, s. 328 

168 DV, ss. 328-329 

169 DV, s. 332 

170 DV, ss. 340-346 

171 DV, ss. 346-348 
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zradě. AI-GhazaiT se nakonec pod tímto nátlakem přizná a turecký "mečonoš" (siláiJdál) mu 

srazí hlavu mečem.172 Jeho tělo zůstane nepohřbeno a ponecháno napospas "divoké zvěři, 

psům a ptákům" a hlava je poslána do Konstantinopole sultánovi Sulajmanovi.173 ljas napíše 

list Chajirbekovi, ve kterém mu oznámí, že ai-GhazaiT byl zabit. Chajirbek truchlí a cítí, že se 

jeho konec také blíží. 174 Od této chvíle odmítá jídlo a pití, až zemře. 1 75 

V odbočce autor popisuje ovládnutí Rhodu sultánem Sulajmanem a zmiňuje se o tom, že po 

Chajirbekově smrti Egypt spravoval Al)mad Baša.176 Vrací se také k mamlúckým emírům, 

kteří bojovali se Šadbekem a sultánem TGmanbajem, konkrétně Džanimovi, správci ai

FajjGmu a ai-Bahnasa, a Tnalovi, který je v ai-Mal)alla. Tito dva emíři se dohodnou, že se 

postaví proti vládci. Zabijí Barakata ibn MGsa, který přichází jako posel od Mu~tafa Saši 

(zástupce místodržícího177) a nabízí jim smír. 178 Následně mezi oběma tábory vypukne bitva, 

kterou autor popisuje jako opravdové peklo, jako trest od Boha za to, že bojují muslimové 

proti muslimům. 179 Bitva končí zabitím Džanima a útěkem Tnala.1ao 

Retrospekcí se autor vrací k vyprávění, jak se Al)mad Baša dostal do Egypta.1a1 Na radu 

svého přítele a ministra lbrahTma vyslal sultán Sulajman Al)mada Bašu do Egypta, protože 

se bál vzpoury. Al)mad Baša uskuteční svůj úmysl vzít Egypt sultánovi a chalífa i imámové 

mu přísahají jakožto novému sultánovi. Dostane se však do sporu s janičáry, kteří ho 

odmítnou poslechnout a dojde mezi nimi k boji o citadelu.182 Al)mad Baša se do citadely 

dostane tajnou chodbou, ovládne ji a asi pět set janičárů potom nechá popravit. 183 Po tomto 

vítězství však začne znovu utiskovat lid. Dochází k další revoltě, při které je Al)mad Baša 

m DV, ss. 348-351; autor uvádí datum 10. gO al-l)idždža 927 A.H. 

173 DV, s. 354 

174 DV, ss. 352-353 

m DV, s. 358 

176 DV, ss. 354-357 

m DV, s. 369 

11s DV, s. 359 

179 DV, ss. 365-367 

180 DV, s. 368 

181 DV, s. 370 

182 DV, ss. 372-379 

183 DV, s. 379 



31 

zraněn a ukryje se na citadele.184 Po poradě nevidí jiné východisko než útěk přes ai-Ma~alla 

na západ Afriky. Je však dostižen mamlúckými emíry, kteří ho pronásledují, a zabit. 185 Sultán 

Sulajman posílá do Egypta jako místodržícího lbrahTma Bašu, kterého tam chtěl původně 

poslat, aby bojoval s A~madem Bašou.1a6 Vypravěč uvádí, že lbrahTm Baša byl oblíben, 

nicméně autor se zaměřuje na Ma~mOda Bašu, který byl podle něho nejštědřejším 

ministrem.187 Po svém jmenování místodržícím Egypta přijíždí Ma~mOd Baša dne 22. 

ramadánu 973 do Alexandrie188 a 29. ramadánu vstupuje na káhirskou citadelu. Ma~mOd 

Baša byl místodržícím v Egyptě dvacet měsíců. Ve stejnou dobu, kdy vypravěč předpovídá 

smrt sultána Sulajmana, přichází zpráva o jeho smrti a i Ma~mOd Baša cítí, že se blíží jeho 

konec.189 Je zabit přesně podle snu, který si nechal vyložit autorem, který tímto uzavírá svou 

"síru o zesnulém sultánovi ai-GhOrTm, Selimovi a TOmanbajovi a o válkách mezi nimi".19o 

184 DV, ss. 379-382 

185 DV, ss. 383-385 

186 DV, s. 386 

187 DV, s. 387 

1as DV, s. 395 

189 DV, s. 398 

190 DV, ss. 399-402; jako datum ukončení siry autor uvádí pondělí, 19. rabic al-auwal roku 68 (1068-

A.M.)/25. prosince 1657. 
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5.3 SROVNÁN[ VYBRANÝCH ČÁST[ KRÁTK~ A DLOUH~ VERZE 

Z výše uvedených regest je patrné, že obě verze mají mnoho styčných bodů, ale na druhé 

straně se v řadě míst liší. Vzhledem k tomu, že text dlouhé verze je ve srovnání s krátkou 

verzí poměrně rozsáhlý, ukážeme v této kapitole na několika typických příkladech, jakým 

způsobem se krátká verze s dlouhou shoduje a kde se rozchází. 

5.3.1 Setkání u pyramid 

Podle obou verzí se v Birkat al-f:labaš sultán Tumanbaj setkává s emírem Ruzmakem.191 Na 

rozdíl od krátké verze, která je zde velmi stručná, se dlouhá verze vrací do minulosti k bitvě u 

ai-Rajdanlje a Ruzmak v přímé řeči líčí, jak teprve po bitvě u ai-Rajdanlje zjistil, že DžánberdT 

ai-Ghazálf je zrádce a intrikář, který usiloval o život sultána Tumanbáje a ostatních mamlúků. 

Když se Ruzmak dozví, že Tumanbáj svedl bitvu se Selimem a vydal se na jih, vyrazí za 

ním. Pak se doslechne, že je Túmanbáj v Gíze, kde se nakonec setkají a radostně přivítají. 192 

V obou verzích pak vypravěč obrací svou pozornost k Selimovi. Když zjistí, že Túmanbáj 

nechal popravit jeho posla, vydává rozkaz popravit všechny mamlúcké emíry, kteří mu uvěřili 

a dobrovolně se mu vzdali. 193 Pak vypukne bitva mezi Selimem a TGmanbajem, 194 která je 

však přerušena, když se objeví beduíni kmene cAzála195. Beduíni Túmanbáje slovně 

napadají a vyhrožují, že s ním budou bojovat, jestliže se nevzdá Selimovi (podle dlouhé 

verze s nimi Tumanbaj hovoří a snaží se je přemluvit, aby přešli na jeho stranu). Mezitím se 

191 KV, s. 74; DV, s. 36 

192 DV, ss. 36-39 

193 KV, ss. 74-75; DV, ss. 41-43; V krátké verzi je uveden počet "asi šedesát" a někteří jsou jmenovitě 

uvedeni i s jejich funkcemi. V dlouhé verzi je uveden celkový počet padesát pět emírů, někteří jsou 

uvedeni jménem a jsou popsány jednotlivé popravy. U některých se dovídáme také něco o jejich 

vlastnostech. Například autor uvádí, že emír Tuqtubaj byl starý, bylo mu téměř sto let (říkalo se 

osmdesát} a byl to lakomec. Další emír Anasbaj byl také lakomec. 

194 KV, ss. 75-76; DV, ss. 44-47 

195 KV, s. 76, uváděn jako kmen "Ghazala"; DV, s. 47; V dlouhé verzi autor v odbočce objasňuje, kdo 

tento kmen vedl - l:lamšd ibn ai-ChabTr a jeho bratr Salam- a předbíhá v událostech až o dvacet tři let 

později (rok 945 A.H.}, kdy byll:lamad popraven egyptským místodržícím Sulajmanem, a zmiňuje 

další, ještě pozdější události, např. jak a kdy byl zabit Salam (ramadan 948 A.H.} (viz DV, ss. 48-51 }. 
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před TOmanbajem objevují další jezdci a ukazuje se, že je to emír Qajt ai-Ral:labí přijíždějící 

z Alexandrie. 196 Po přivítání sultán TOmanbaj vypráví o tom, co se odehrálo mezi oběma 

znepřátelenými stranami, přičemž začíná od bitvy u Mardž Dabigh. Emír Qajt ai-Ral:labl197 

navrhuje, aby to vše vyjádřili ve verších a napsali na pyramidu "na paměť věkům": 

1,.. <".iJIIA. W · -<" · -III.W 1,.. IA.·:<;o l.cJo; U--111 ·'· · .. -;.·; ·· ·ll.>l.oJo .• -:.)1 u.J \Jl~ Jl.ii9 ....r- J-' 'íf! u~ fJ~ ....r- ~-" ~ ..)J.J '-l!.r.-- ........, '..7 .....,;-:-. .. y.,tJ 

·A~~ \ll cUH ůlS.9 ~.:Jl .)AD 

(Emír Qajt ai-Ral)abJ řekl: "A proč mí to říkáš v próze? Řekni to ve verších, které napíšeme 

na tuto pyramidu a bude to pro nás vzpomínka na věky." A stálí před pyramídamí.)198 

JAD .).c ..,S.iJI ~ W ů~ fJ~IIw .).c ~.9 ,l.c.io; W~l ow jD..R.i ůi 9.~ pl •ůllal....JII;~.9D ~ 

-fJ~~~I cljH ůl5".9 ·fJ~~!9 ~.:Jl 

(Náš pane, sultáne, napadlo mě, že by bylo dobré, abychom tuto událost vyjádřili ve verších 

a napsali na tuto pyramidu. Bude to pro nás vzpomínka po všechny věky a dny. "A stál před 

pyramídamí.)199 

Sultán a emíři pak přistoupí k západní pyramidě. Sultán TOmanbaj začne recitovat, emír Qajt 

ai-Ral:labT poslouchá a emír Šadbek zapisuje verše na pyramidu o tom, co se jim přihodilo od 

začátku až do konce. Následuje dlouhá báseň.200 Potud se obě verze shodují. 

Podívejme se, jak je děj dále rozvinut v dlouhé verzi. Emír Qajt ai-Ral:labT nejdříve pochválí 

TOmanbaje za jeho verše. Vzpomínají na zašlé časy a jsou přesvědčeni, že jejich vláda 

skončila. Vyjadřují však odhodlání bojovat až do konce a zemřít se ctí. Šadbek lítostí nad 

svým životem pláče a začne recitovat.201 Po Šadbekovi recituje emír Qansau al-cAdiiT. Ve 

196 DV, SS. 51-52 

197 V dlouhé verzi uváděn také jako "ai-Radžabř', v krátké verzi "ai-Ra~abi". 

198 DV, s. 53 

199 KV, s. 77 

20° KV, ss. 77-81, celkem 94 veršů; DV, ss. 53-56, celkem 95 veršů. Prokládání textu verši je typickým 

prostředkem lidové/pololidové literatury (viz kapitola 4.). Na příklad v STrat Sajf ibn fiT Jazan odejde 

hlavní hrdina v závěru do hor, kde se věnuje meditování a velebení všemocného Boha a po 

přednesení dlouhé básně, ve které vzpomíná na všechna dobrodružství, která zažil, umírá oslavovaný 

v kruhu svých blízkých (viz Gažáková, Z., Arabský rudový román O rytierovi Jemenu ... , s. 42). 

201 DV, s. 57, verše ss. 57-60 
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svých verších oslavuje sultána TOmanbaje a vyjadřuje lítost nad zašlými časy.202 Pak se 

všichni projdou kolem pyramid a podivují se nad těmi, kdo je postavili. TOmanbaj hovoří o 

pomíjivosti a emír Qajt ai-Ral)abT se ho ptá, jestli neví, kdo pyramidy postavil a proč. 

TOmanbaj odpoví kladně a všichni ho zapřísahají, aby jim to pověděi.203 

'\J .::.J Ui9 ~ JL9 ~ J Lo..c ..)J ~I ,9ii) l.o.9 ,ol~ ~I ola> ~ UA A do..lc ~ jS> ulh1......J I b )I .!}-O ~ 

J.:>j Ui>JlJi UA c~ LiJe ~.9 ~~ Luy..:>i l.o )ll 4J.c Jil ulh1......JI b)l.!}-0 ~ .x>l.9 ul...J !:.? d.JD~I 

,ohcL tJ~ Ja..al; )1_9 ~.Di~ rJ 9,ill V:t.l.AJI ..1).) UA I~ ~Jlo..c Y+'-'-4 p.WP.i.9 ~l.S:.;:. ~ 

.~1 ~I oi:>i ub)ll d..RA.w 1.>1 ,ollS" <li~ cUAi UA 

(,,Pane náš, sultáne, neví~ kdo postavil tyto pyramidy a proč?" Odpověděl: "Ano. " Všichni 

emíři jako jeden muž mu řekli: "Bůh tě potrestej, jestli nám o nich nepovíš a jestli nám 

nebudeš vyprávět něco z jejich historie." Vyprávěl jim tedy o nich a pověděl jim, proč byly 

postaveny. Podivili se tomu vyprávění, jaké ještě nikdo neslyšel a ani žádný historik se 

nezmínil o ničem lepším, protože kdo to uslyší, velmi se podiví.)204 

Následuje odbočka, ve které autor ústy sultána TOmanbaje podává rozsáhlý výklad o 

pyramidách podle dostupných pramenů a vědomostí.205 Vypráví například, že v Egyptě je 

mnoho pyramid, celkem asi třicet, z nichž některé jsou v ai-FajjOmu, menší pyramidy v ai

BadrašTnu, dvě velké v DahšOru, další v $afat MajdOmu a v Horním Egyptě. Jejich údajným 

stavitelem byl ŠOndTr ibn SahiOb ibn Šarnaqin před potopou nebo Hermes, kterému Hebrejci 

říkají Henoch, což je prorok ldrTs, který vyčetl z hvězd, že přijde potopa, a proto přikázal 

postavit pyramidy, do kterých nechal ukrýt majetek, vědění a všechno, o co se bál. Dále 

vypravěč uvádí různé detaily týkající se samotné stavby a popisuje například, jak pyramidy 

vypadají a že jsou vysoké tři sta sedmnáct loktů, poznamenává, jak je zvláštní, že stavební 

kameny nejsou spojené maltou, ale není možné mezi ně vsunout ani "vlásek", délka kamene 

je pět loktů a šířka dva lokte. V pyramidě jsou tajné dveře střežené sochou ze zlata. Když se 

přečte text, který je na jedné straně, socha otevře ústa, ve kterých je klíč ke dveřím. Koptové 

podle něho tvrdí, že obě velké pyramidy a malá "barevná" pyramida jsou hrobky a stejně tak 

Sabejci, kteří k nim konají poutě, obětují u nich černé kohouty, podle jejichž pohybu při 

2°2 DV, ss. 60-61 

203 DV, s. 62 

204 lbid. 

205 Cituje z knihy arabského autora cAia'uddina cAii ibn ai-GhazwaiT: Matalt al-budúr fimanázil al

surDr. 
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obětování předpovídají neznámé. První z vládců, kdo se podíval do pyramidy, byl ai-Ma'mOn 

ibn HarOn ai-RašTd, který nechal jednu z pyramid otevřít a objevil v ní mrtvolu, která tam 

ležela věky. Říká se, že tam také našel zlaté dináry, jejichž hodnota odpovídala přesně 

hodnotě, kterou vynaložil na otevření pyramidy, a mramorovou desku, na které bylo něco 

napsáno podivným písmem. Nikdo z učenců od Egypta až po Bagdád neuměl toto písmo 

rozluštit. AI-Ma'mOn se doslechl, že v Horním Egyptě žije muž, který toto písmo umí přečíst, 

a když mu desku ukázali, našel v ní časový údaj podle souhvězdí, kdy byla pyramida 

postavena. Astrologové po té spočetli, že od té doby uplynulo sedmdesát tisíc let. 206 

V blízkosti pyramid je socha s lidskou tváří, kterou lidé běžně nazývají Abú al-haul (lj. "Otec 

hrůzy" = sfinga). Autor cituje J-:iunajna ibn lsl:laqa, který pouze uvádí, že král ŠOndTr ibn 

SahiOb ibn Šarnaqin měl jakési snové vidění, které pověděl nejvyššímu knězi AqlimOnovi. 

Protože se o tom J-:iunajn ibn lsl:laq více nezmiňuje, pátral vypravěč s historiky po tomto snu: 

... ~ ~_9-)1..9 ..ll.> ~ ~I .Jl 1.9~ u.;S..9 ..ll..oJilA>TJ ~I ~j)l ._)) ůP ~I 8:-0 ~i u.;S..9 

(Pátral jsem s historiky po tomto vidění, které měl král, a toužil jsem ho odhalit a najít .. .)207 

V jedné historii se vypravěč dočetl, že král viděl černou vodu vyvěrající ze země a vodu 

padající z nebe, až se spojily, a pak oheň z nebes spálil zemi. Když se hrůzou probudil, 

zavolal si mudrce, aby mu sen vyložili. AqlimOn mu řekl, že zbývá tři sta let, než přijde 

potopa, která vše zničí. 208 Král se bojí o svůj lid, a tak nechá AqlimOn postavit pyramidy, do 

kterých ukryje veškeré vědění, talismany a jedy a napíše na ně vše užitečné. Na stavbu jsou 

přivezeny kameny z Asuánu a to tak, že AqlimOn ukáže proutkem na kámen, který se 

přenese na řeku, po řece dopluje až na místo určení, kde se opět zvedne na místo, na které 

ukáže proutkem. Pak pyramidy zakleje, aby na ně nepůsobil oheň, vzduch, voda ani prach. 

Na závěr uspořádá slavnost a uloží do pyramidy vědění, klenoty, poklady, majetek, 

talismany, nerezavějící zbraně a sklo. Pro každou pyramidu vytvoří sluhu (sošku- $anam) a 

navíc každou pyramidu stráží přízrak, který zničí každého, kdo by ji chtěl zničit. 209 Po té autor 

přechází k vyprávění o Babylonu, které "bylo městem kouzel a věštění".210 Zmiňuje se také o 

206 DV, SS. 62-64 

207 DV, s. 65 

208 DV, s. 66; autor poznamenává, že jde o proroka NOI)a, na téže straně také detailní popis postavení 

hvězd, podle kterých astrologové určí, kdy přesně k této události dojde. 

209 DV, ss. 67-68 

21 0 DV, s. 69. Autor popisuje Babylon jako největší město na světě, které mělo sto bran. Přicházeli tam 

lidé za věděním, neboť v něm učenci vyučovali různým vědám: mudrosloví (ciJm al-l;ikma), 
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l)imjarském králi, který nechal kolem celého království postavit zeď a podobně o egyptské 

panovnici DaiOka, která rovněž nechala postavit zeď od al-cArTš po Asuán.211 

Teprve po této dlouhé odbočce se autor vrací k sultánovi TOmanbajovi, který se radí se 

svými emíry, jak budou pokračovat v bitvě. Každý má jiný názor, až vystoupí emír Šadbek a 

navrhne, aby se vydali do DahšOru (viz výše krátká verze).212 

Obecně lze říci, že v obou verzích je popisováno množství bojových scén, soubojů a bitev. 

Je zcela evidentní, že jedna z bitev zanechala na vypravěči hluboký dojem, neboť nejenže je 

v obou verzích podrobně popsána, v dlouhé verzi je ještě několikrát v průběhu vyprávění 

připomínána. 

5.3.2 Šadbekova bitva se Selimem 

Můžeme říci, že v základních bodech se popis bitvy v obou verzích shoduje. Zatímco však 

v krátké verzi vypravěč popisuje hrdinský boj mamlúků a příliš neodbíhá, v dlouhé verzi jako 

by vypravěč postoupil o deset kroků vpřed v ději a o tři se zase vrátil, přičemž cestou ještě 

hvězdopravectví (0i/m al-nudžtJm}, pískopravectví (0ilm al-ram~. věštectví (0 ilm al-kahana}, chemie (al

kimija }, přírodní magie (al-simij§), logika (al-manfíq}, geometrie (al-misa(Ja~. 

211 DV, s. 69-71. Autor vysvětluje, že jediný Egypt zůstal ušetřen, když Babylóňané zničili všechny 

země pískopravectvím, protože měl kolem celé země zeď, která se nazývala a/-BarabFpodle 

souhvězdí Birba (H. Wehr uvádí význam hesla birbalbirba, pl. barabrjako egyptský 

chrám/labyrint/bludiště; viz H. Wehr, Arabic-English Dictionnary.} Historie této zdi podle něho sahá až 

do doby Mojžíšovy, kdy Bůh faraóna utopil ve slaném moři (Korán, 7:136-138, 10:90) a v Egyptě zbyly 

jen ženy bez dospělých mužů, proto se rozhodly, že se vdají za své sluhy a otroky pod podmínkou, že 

se s nimi budou o všem radit. (Autor poznamenává, že doposud Koptové, když chtějí něco udělat, 

řeknou: ,.Poradím se s manželkou.") Zvolily si ze svého středu vládkyni- DaiOka, která nechala 

postavit slavnou zeď, jejíž stavba trvala šest měsíců, a po té ji nechala vyzdobit obrazy a talismany 

(soškami). Tohoto úkolu se ujala věštkyně z domu AqlimOnova Nagwara. Na zdi byla vyobrazení králů 

a velmožů, mužů, žen, lodí a všech zvířat včetně komára a blechy. Vyobrazili také ženu bez dítěte, a 

když byla nějaká žena v zemi neplodná, přišla si v určitou dobu sednout na hodinu pod tento obraz, 

pak se vrátila domů a okamžitě otěhotněla. Zeď střežili stráže. Pokud se blížil nepřítel na koni, pohnul 

se na zdi obraz koně, pokud na velbloudu, pohnul se velbloud atp. Jestliže byl nepřítel na moři a 

mudrcové spálili lodě na zdi, nepřátelské lodě se potopily atp. 

212 DV, SS. 71-72 
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různě odbočuje (např. reminiscence na sultána ai-GhCrrTho a bitvu na Mardž Dabigh21 3), 

popisuje (např. Šadbekův útok a hrdinství214, jeho koně215 , boj s nepřítelem216), vysvětluje 

(např. Šadbekovu strategii) a vkládá citace z Koránu, takže čtenář může mít dojem, že boj 

vypuká znovu a znovu.217 Velmi barvitě líčí počátek bitvy a hrůzný obraz jejího průběhu, kdy 

si "všichni přáli, aby se raději nenarodili, aby se nemuseli dostat do takového boje": 

... JJ.llS' J~l ua41 JL..o.9 Jlla..9\JI v.>_9-W[9 4..;.>.11 ~ .::._9.>.9 

(Zněla ozvěnou po celém světě, celý obzor zčernal a bílý den potemněl ... )218 

(Smrt volala hlasem, který je vyděsi/.)219 

Turci jsou v početní převaze22° a mají lepší výzbroj, ale Šadbek ujišťuje svoje muže, že 

"vítězství není v početní převaze, ale v trpělivosti" a uvádí příklad cAntary. Sám statečně 

bojuje, a když nepřátelé vidí jeho hrdinské činy, zaleknou se a utíkají z boje. Také ostatní 

emíři bojují "na život a na smrt", dokud jim nepřijde Šadbek na pomoc. Neví, komu pomoci 

dřív, obrací se na nepřítele a vyzývá ho nevybíravým způsobem k útěku a zastavení boje: 

···~)I ú~ Lo ~i ~1.9 .0~ ... 
(. .. použil sprostá slova, tak sprostá, že jich není třeba ... )221 

213 DV, s. 108. Vypravěč srovnává obě bitvy. Přestože měl ai-Ghurl obrovské vojsko, Selim ho porazil 

za odpoledne. Kdyby měl bojovat se Šědbekem a jeho malou skupinou, nepřekročil by Selim podle 

autora t:Jalab a vrátil by se, odkud přišeL Tato reminiscence je také v krátké verzi (KV, ss. 95-96). 

Autorova úvaha je podobná, podle něj by nikdo neřekl, že by al- Ghurlho vojsko mohlo být poraženo, i 

kdyby "se proti němu postavil celý svět". 

214 DV, s. 100, 101, 106 

215DV,ss.106-107 

21s DV, s. 110 

217 Stejný úsek, který je v krátké verzi zaznamenán na ss. 94-99, zahrnuje v dlouhé verzi ss. 97-111. 

218 DV, s. 97 

219 DV, s. 98 

220 V dlouhé verzi autor uvádí počáteční stav 2000 mamlúků proti 10 000 Turků (viz DV, s. 100, 109), 

na jednom místě 30 000 Turků (DV, s. 112), v krátké verzi se uvádí dokonce "asi 40 000 Turků na 

koních a 40 000 pěšáků" (viz KV, s. 93) proti 2000 mamlúků (KV, s. 97). 

221 KV, s. 95; DV, s. 104 
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Pak recituje verše a boj se rozhoří nanovo: 

... ui.ol~l c.~.)l USJ i.st9..9 c_.,..wi..9 ui.o~l.)~)l USJ ~i.:.:.~~~ .. . 

... .:.:.~ ?.,9~1 u.c úl.~~~ l..o.h.o úl.~~~ u.c I..)AJ..9.9)1 ŮJUo .. . 

(. .. bili se údery silnějšími než hřmící hrom a dopadajícími rychleji než větrná bouře ... 

. . . hlavy odlétaly od těl stějně jako byla těla shazována ze sedel ... )222 

Šadbek postupně pomáhá emíru Abrakovi a Daulatbajovi zbavit se nepřátel.223 Selim je 

překvapen a jeho velitelé bezradní: 

.._) ~l9 loS x:>i 0-0 ~l9i úÍ ()bi .;;;S Lo J~..9 ~..9 ~..9 ~..9 o..9ht o1...11 ~ úllaL..JI úts'..9 

~ .J.9-C~I lw .._;~ ... ._r>~ Jtp. .Ji> ~I J>.IJ..9 I..)AJJIS ~~~ o~l o~ .._;i J~l .;;;S ~..9 lw v-0.9.! 

·ú~b ~llii" <ill Lil 9.~ ~..9 I..)AJJIS ailo..w.o.:> L.rSJ j9i 

(Sultán Selim úpěl, bědoval, byl rozčilený, ? a říkal· "Nemyslel jsem si, že od někoho tolik 

vytrpím, jako jsem vytrpěl dnes, ani že s těmi deseti tisíci jezdci a pěšáky, kteří jsou nejlepší 

v mé zemi ... se utkám s tím Jednookým a jeho sotva pěti sty muži a on zničí moje vojsko. 

My Bohu patříme a my k Němu se navrátíme!)224 

... ú~ l.o ú..9J.l:! ~ piD..9 'Y..l:! ůM L.rSJ !9.P<9 .o~ll~ <(i)_9.) Y.ts'J ~ ~ úllaL..JI pJ.S:;i l.cJ.9 

(Když sultán Selim takto promluvil se svými velmoži, odešli od něj a nevěděli, co si 

vl 1225 pOCI ... 1 

Z dvou tisíc Šadbekových mužů zbývá jen pět set. V dlouhé i v krátké verzi je uvedeno, že 

ostatní byli zabiti nebo utekli226, přičemž mezi nimi nebyl žádný emír. Byli to jen mamlúci a 

beduíni (viz DV), resp. mamlúci a sluhové (viz KV). V krátké verzi nám autor dále sděluje, že 

nikdo z nich však neutekl před mečem, všichni utekli před palnými zbraněmi, a ze zabitých 

bylo jen málo těch, kdo zemřeli mečem.227 Šadbek promlouvá ke svým emírům a vyzývá je 

k trpělivosti a jednotě:228 

222 DV, s. 105 

223 DV, ss. 106-107 

224 DV, s. 109 

225 lbid. 

22a V dlouhé verzi jsou rozděleni přesně: 500 zabito, 1000 mužů uteklo. 

227 KV, s. 97; DV, s. 109 

22a KV, s. 98; DV, s. 110 
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(Hrdinství je v trpělivosti)229 

Než však svou řeč dokončí, přiblíží se k nim znovu turecké vojsko a boj se opět rozhoří. 

Turci se obrací na útěk a Šadbek s emíry je pronásledují až k Nilu.230 

Náhle se v dálce zvedá prach, všichni se zastaví a sledují, kdo přijíždí. Šadbek s emírem 

Qaladžem spolu diskutují o tom, kdo by to mohl být. Uvažuji, že jim přichází na pomoc sultán 

TOmanbaj nebo přichází pomoc pro nepřítele. Ukáže se, že jsou to beduíni kmene cAzala, 

které vede Salám ibn ai-ChabTr a jeho bratr l-:iamad.231 Počet Šadbekova vojska je velmi 

oslaben, naopak Turci ve spojení s beduíny jsou ve velké přesile. Šadbek si je toho vědom a 

v dlouhé verzi opět nabádá své vojáky ke statečnosti a trpělivosti, aby se svěřili pod ochranu 

Boží, protože "věk je předurčený Bohem", a pokud utečou, neznamená to, že budou žít déle. 

Připomíná jim, že před tím také bojovali s velkou přesilou, a proto se snad nezaleknou "těch 

bosých, nahých, hladových" beduínů: 

clUI..9 lii .)W\11 c_l.9.JI .)L.o.~l ol.;-211 ,ol.l.9~1 olii.:::JI ~I o.l.a> ,o..9.1.9 V» ~ ,ol ~~ ~ I)W9 Jl9 

... c~ ..ft: ,o.S:J J~lli[9 ~L..i 1~..9 ~~LQ;; ,o.S:;I..) J~ ._# 

(Řekl: "Proč jste se zalekli? Bojíte se snad těch bosých, nahých a hladových beduínů? 

Přísahám při Bohu, mám tušení, že s nimi budete bojovat a vyváznete ve zdraví. Něco vám 

povím ... )232 

Pak jim poví o své taktice, jak lsti dostanou beduíny doprostřed, aby je zasáhly turecké 

střely. Plán je úspěšný: když Selim přikáže svým velitelům střílet, přestože je zřejmé, že 

zasáhnou beduíny, kteří jim přišli na pomoc, beduíni se rozzlobí a odejdou z boje.233 Šadbek 

vyšle emíra Qansau Kurta se stovkou mamlúků, aby bojovali s beduíny, kdyby znovu 

zaútočili, a sám s ostatními emíry pokračuje v boji proti Turkům až do západu slunce, kdy 

229 DV, s. 110 

230 KV, ss. 98-99; DV, ss. 110-111 

231 KV, ss. 99-100; DV, ss. 111-112. V krátké verzi uváděn: "Salam ibn ChabTr". V dlouhé verzi navíc 

vysvětlení, že je vyzval Selim, aby se k němu připojili. 

232 DV, s. 113. V krátké verzi naopak beduíni napadnou nadávkami Šadbeka (viz KV, s. 100). 

233 KV, s. 100; DV, ss. 113-114 
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Selim přikazuje zastavit boj.234 STciT Jal)ja pak navrhuje, aby se utábořili na břehu Nilu proti 

nepříteli, ale nakonec se rozhodnou pro Šadbekův návrh utábořit se blízko jezírka u cesty, 

kde na ně narazí případný posel od TOmanbaje.235 V dlouhé verzi pak následuje podrobný 

popis, jak vypadali po boji jezdci a jejich koně ("jako by se vykoupali v krvi"), jak se potom 

převlékli, připravili si jídlo a sešli se u emíra Šadbeka, aby se najedli a poradili.236 Přichází 

k nim posel od sultána TOmanbaje se vzkazem, aby se k němu Šadbek připojil u vesnice 

Wardan, kde na ně bude čekat.237 Šadbek nesdílí obavy některých svých emírů, že by na ně 

mohl Se lim při přesunu zaútočit, neboť podle něho večer po modlitbě af..c išá' nikdo z nich 

nevychází z domu, natož aby bojovali v noci. Turci je však viděli a Selim je dal sledovat, 

protože se bál nějaké léčky nebo nečekaného útoku v noci.236 V dlouhé verzi se vypravěč 

zmiňuje o tom, jak byl emír Šadbek netrpělivý, až se setká se sultánem TOmanbajem, 

vybavuje se mu, jak bojoval s Turky a recituje o tom verše.239 

Obě verze se po té shodují v líčení setkání emíra Šadbeka se sultánem TOmanbajem.24o 

5.3.3 Poselstvo 

Po bitvě, která byla popsána výše, emír Qajt ai-Ral)abT navrhuje, aby se mamlúci pokusili 

získat na svou stranu beduíny kmene cAzala.241 Přiznává, že jsou vůči Selimovi v nevýhodě, 

protože v minulosti měli s beduíny konflikty a ti se jim za to chtějí mstít. Naopak nepřítel je 

pro beduíny nový, nic jim neudělal a ještě jim naslibuje různé věci (např. odpuštění daně, 

spravedlivé soudy, islámské právo), navíc mu pomáhají "ti dva ďáblové" - Chajirbek a ai

GhazaiT: 

234 KV, ss. 100-101; DV, ss. 115-116. Popis bitevní vřavy viz DV, ss. 115-116. Je zajímavé, že po 

ukončení boje je v krátké verzi ještě uvedena slovní přestřelka s nadávkami, kterými se (údajně 

v turečtině) častovali Šadbek a Selimovi vojáci (viz KV, s. 102). 

235 KV, s.102; DV, ss. 116-117 

236 DV, s. 117 

237 KV, ss.102-103; DV, s.117 

238 KV, s. 103; DV, s. 118 

239 Velmi dlouhá báseň, viz DV, ss. 118 ř. 20- s. 121 ř. 8. 

240 KV, ss. 104-105; DV, ss. 121-124 

241 KV, ss. 105-106; DV, s. 124 
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J .>lc dlD (.ii) --1 · ~no.o · L -1( :>n .. ~' · ~~ l..o.i:lo 1(-.:.l(o .;L b · t.w.:::JI · l;l.h...W.JI · (.ii) CULo f"'it' u ~"" u . .,ř"'J ~ u ..H. ..;;f '-1:' ..?"' '.7 • Y.. u ... u .. u 

... ůlhl....J v.l ůlhl....Jj ~ v.l ~ 

(Jsou s ním ti dva záludní ďáblové, Chájirbek a ai-Ghazáff, kteří si dopisují s beduínskými 

šejchy a říkají jim:" Toto je spravedlivý vládce, rozený muslim a sultán ... ")242 

Přesto vidí získání beduínů jako jedinou možnost a jedním z prostředků je podle něho 

připomenout jim verše Koránu o vyslání Mojžíše a Aréna k faraónovi.243 

Šadbek mu oponuje, že beduíni poselství stejně nevyslyší právě kvůli událostem z minulosti 

a krevní mstě, ale tento návrh zcela nezavrhuje: 

ul·-'1 · · .. L lo Jo '"·"(o ul:&.) .. ..,;,. ···'ll-·,("(.<.,:~-·~-<.> I ~o .<.j -<.1.- ... r .... oj ~ l;Í · ("'lo . ~ (JIJ ~ u.;J .. '..i->"""" '.7 • ,.r.:-- ~ ~ ~ .r- u- ("-' ') .7 ~ ') ~ c::-- u-"-'.7 

(Nezavrhuji váš názor a nezrazuji vás od vašeho úmyslu, napište dobrý dopis a uvidíte, jaká 

od nich př!ide odpověď.)244 

TOmanbaj pak přikáže napsat list beduínům.245 Na rozdíl od krátké verze je v dlouhé verzi 

zaznamenán celý obsah dopisu a také způsob, jakým byl vybrán posel. 246 V dlouhé verzi je 

pak detailněji než ve verzi krátké popsáno setkání posla s beduíny, jehož výsledek je totožný 

v obou verzích. 

TOmanbaj se v listu nejprve obrací na beduínského šejcha, emíra ljamada ibn ai-Chabir. 

Připomíná jim, aby se obávali Boha a Jeho trestu a uvádí hadíth: 

. ~ Ju Cls1..9 .9! 4.J.9 ,olw.oJ 1 ~ ~ ..;io (JIJ 

(Kdo kope svému bratru muslimovi jámu, Bůh ho do ní uvrhne. - Kdo jinému jámu kopá, sám 

do ní padá.)247 

242 KV. s. 106; DV, s. 124 

243 Korán: "Odejděte ty i bratr tvůj, s Mými znameními a ve vzpomínání na Mne neochabujte, a 

k Faraónovi, jenž vzpurně si počíná, oba se vydejte a řečí mírnou k němu promluvte, snad vzpamatuje 

se či zalekne." (20:42-44) 

244 DV, s. 125. Toto zdramatizování děje opozicí v krátké verzi chybí. 

245 KV, s. 106; DV, s. 125 

246 V krátké verzi se dovídáme pouze jeho jméno: Mul)ammad šejch ai-Bakkarfja (viz KV, s. 1 07). 

247 DV, s. 125 
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Připomíná zvyky a dobré chování beduínů, zejména ochranu souseda, zanechání krevní 

msty, zajištění a nakrmení chráněnců.248 Cituje také verše JazTda ibn MazTd ai-Taqaff o lásce 

ke svému synovi.249 Když se zeptá, kdo dopis doručí, nikdo neodpoví. Ozve se pouze 

Šadbek, který si myslí, že by neměli posílat vojáka, ale některého ze zástupců obcí 

(mašajich a/-b!Yad), kteří jsou právě u sultána TOmanbaje. Když jim sultán návrh předloží, 

nabídne se jako posel Mu~ammad šejch ai-Bakkarlja, nasedne na koně a vyrazí k beduínům 

cAzala. 250 Vypravěč ještě odbočuje a popisuje, jak tento muž pohostil Šadbeka, emíry i 

vojsko, přestože "nebyl čas oběda ani večeře, nebo mezi tím, ale bylo krátce po obědě".251 

Mu~ammad šejch ai-Bakkarlja dorazí k beduínům cAzala, kteří jsou připraveni k boji. Jejich 

šejch f:iamad ibn ai-ChabTr a jeho bratr Salam spolu s deseti staršími (akabif} a s rytíři 

(fursan) sedí a diskutují o poslední bitvě. Pozdraví se s Mu~ammadem, posadí ho vedle 

sebe a ptají se ho s čím přichází: 

-u.9)a:u..o dlaiJ .)19 us-9L:L.w..o ~s-9 .)Jl;~ 

(,,Jsme zvědaví, co nám řekneš a čekáme na tvá slova. ")252 

Mu~ammad vezme dopis, postaví se a představí se jako posel od sultána TOmanbaje. Když 

to beduíni uslyší, seběhnou se a shromáždí se kolem něho. Nejprve si dopis přečte Salam, 

potom f:iamad253 , který se po přečtení dopisu obrátí na Mu~ammada se slovy: 

~ ů~ ~t9 J9~ .:.ůÍ ~ 4 ~ 4 

(,,Mu(lammade, Mu(lammade, jsi rozumný nebo jsi blázen?"j254 

a vzpomíná kolikrát dostali beduíni v minulosti sliby od mamlúků a kolikrát byli podvedeni. 

Připomíná, jak sultán ai-GhOrT nechával zavírat do rozžhavené měděné krávy (a/-baqara al

nu(las) lidi, kteří mu nechtěli platit, a vzal jim všechen majetek. Proto ho podle f:iamada Bůh 

248 DV, ss. 125-126 

249 DV, s. 126, ř. 3-27 

25o DV, s. 127 

251 lbid. 

252 DV, s. 128 

253 V krátké verzi v opačném pořadí. 

254 DV, s. 128 
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potrestal a vyvolal válku mezi ním a "tím spravedlivým vládcem" (Selimem).255 Muryammad 

uznává t:~amadova slova o ai-GhOrlm, ale brání TOmanbaje jako dobrého a zbožného muže: 

... či.iuJ l.9 E. .> _g.J l.9 .l.Q)) l.9 o.> 4sV l.9 v.~ l.9 ..H?J I j.s> i u.o ... 

( .. dobrý člověk, věřící, zbožný, asketický, skromný a počestný ... )256 

._) J.>L.o j";?-J 4.il9 ... b~Í lc..9-W .>.>ll 4.i.C ~ Lo.9 c::Jl9 V'-'Jl9.9 c::JL.o j";?-J 4.il9 9.~Lo~ j-;?-)1 IJ.A> Lol.9 

·9.J_<)SJIS ~ ~.9 QJ~ 

(Pokud jde o tohoto muže, TDmánbáje, to je bohabojný člověk, zdatný rytíř, neslyšeli jsme o 

něm nikdy, že by někomu ublížil ... drží slovo, není jako ai-GhDr/.)257 

Pak apeluje na jejich společné "egyptsví", že je sultán TOmanbaj jeden z nich, protože byl 

vychován a vyrůstal v ,.našem Egyptě". Beduíni uznávají, že TOmanbaj neprovedl nic 

špatného, ale slova se ujímá Salam a vyjmenovává všechny špatné skutky mamlúků, a proto 

nemůžou bojovat na jejich straně. Navíc je přesvědčen, že vláda mamlúků je u konce. Pak 

se zapřísahá a vyhrožuje Mul:lammadovi zabitím, pokud je nepřestane přemlouvat: 

·.-< <> Ll..b.::> l..i...k. .> - llo LL ~I · W ,..,.;·;ll JI-::.IJJJ.A> .ull" ... 4.l.IL · Lo...l a.~ cilllo '· cillra ,. Ji1Aa u~ . .. ~ .., . . fJ (J.D \...- ~ ,.., . u .. .., ,o.- .., ,o.- ':!"' 

.~19. ..;.U ~I 

(,,Přísahám při Bohu, přísahám pň' Bohu, přísahám při Bohu, třikrát se zapřísahám při 

Bohu... po těchto slovech už s námi o ničem nemluv, neodpovídej nám, nebo bude naší 

odpovědí tobě meč!")258 

255 Výše uvedená scéna od příchodu posla k beduínům po f:lamadovu řeč je v krátké verzi popsána 

pouhými dvěma větami (viz KV, s. 107): 

4.i~ Jp.9 p\11 oip ,o~ a,.,:>~ ol..bcÍ..9 4.i~ Jp.9 ~(X .>l..o.:> .Jl 1.$4-il.o~ ul.bl....ull yl.$ j.o,9l.c..l9 

:~J~I ~ ~ ,o~ JL9 
.La .u'l." " · l.o~ll..;;-1~-- -<a l..i.o 1-l .. ň loo ii...$1 -'1 · .a li.w "'·"" lo J .o·; lo ~ L ..:;...;Í JJ .. (JoJ u ~ ,...,.., ~ J ~ úé'J ... .....,_,..... ..r- .. 

(Když byl doručen dopis od sultána Tumiinbiije I:Jamiidovi ibn Chabir a zjistil, co je v něm, předal ho 

svému bratrovi Saliimovi, který si ho také přečetl a zjistil, co je v něm. Saliim řekl Mul;ammadovi 

šejchu ai-Bakkiirlja: 

"Ty nevíš, Mul;ammade, co bylo mezi námi a mamlúky, kolik nás zabili a kolikrát nám zaručovali 

bezpečnost, a pak nás podvedli?") 

256 DV, s. 129 

257 KV, s. 107 

258 DV, s. 129 



44 

Po té se s nimi Muf)ammad rozloučil, nasedl na koně a jel za TOmanbajem, kterému popsal, 

co se stalo.259 

5.3.4 Osmánci versus Egypťané 

Když se Selim se utáboří ve vesnici Wardan a TOmanbaj poblíž v jiné vesnici na břehu Nilu 

tak, aby byla obě vojska proti sobě,260 vypravěč v krátké verzi jen stručně popisuje, že 

mamlúci pojedli z jídla, které jim přinesli lidé z vesnice, kde tábořili. 261 V dlouhé verzi je tento 

fakt rozveden v jedinečnou epizodu, ve které autor srovnává situaci mamlúků na jedné 

straně a situaci Selimova vojska na straně druhé a popisuje ji do nejmenších detailů. 

Za Selimem přichází Junus Baša, Chajirbek, DžanberdT ai-GhazaiT a další a blahopřejí mu 

k vítězství. Pak jim přinesou jídlo, a když se dosyta najedí, přinesou jim džbány vody a mísy, 

aby si umyli ruce, které si osuší do hedvábných ručníků. Selim má zlatou mísu i džbán a jeho 

hedvábný ručník je zlatem vyšívaný. Po té diskutují o bitvě, radí se, co budou dělat dál, a 

Selim odmění ai-GhazaiTho, který je nejvíce zkrvavený, za to, jak bojoval "proti svým vlastním 

lidem".262 Situace TGmanbaje a jeho druhů je zcela odlišná Tábor si postaví vlastníma 

rukama, nemají, kdo by jim uvařil, nemají ani co jíst, jsou "cizinci ve vlastní zemi". Emíři 

diskutují o tom, co budou jíst a pít a emír Šadbek se nabízí, že dojede pro jídlo. Jeho 

rozhovor se sultánem TGmanbajem je dojemný: 

~ W .sfol9 li.o '4,.,.,A)I c.4-:aJI ~ .w:l9Í JL9 l..w..s<JI ~ JL.o ~ .::...9,911.9 ~ 0:!1 ..)1 ůUaWI aJ JL9.9 

.i:> ů ~ ,o _9.0iJ l.9 ,o.9Afll VD .:.41.9 .9 ů 4sL; ,o~ I .:J:; L9 l..o..o .._p. i 4 Ců i ů Ua1.J I aJ J L9 .9 l..1uJ I VD ~ l.o 

~.>l.w fi.D~l Jl.ii9 B>.lo ~ ...) ů~ ůÍ d.isJ.9 J.9-0~I I~ ~ d~ .l..Aiii ů>-i.9 ii:>l)l eůÍ d...Uti1 

~.J-LU~ ů_9yabJI o~ 1.>)1 VD ~ l.o ~ M.i l.>.iJI dJ ~~~~Lg I~Í .s~ l.>.eJ ~ 

·~~~~.9 
(Sultán mu řekl: "Kam pojedeš? Už je po večerní modlitbě!" 

259 KV, ss. 107-108; DV, s. 129. V krátké verzi není téma .,egyptství", ani Salamovy výhružky. Salam 

neodpovídá Mu!)ammadovi sám, ale společně se svým bratrem t:tamadem se ptají na názor beduínů, 

kteří pak odpovídají jakoby jednohlasně s tím, že vláda mamlúků je stejně u konce, takže by nemělo 

smysl přidávat se k nim (viz KV, s. 1 07). 

260 KV, s. 120; DV, s. 180 

261 KV, s. 120 

262 DV, ss. 180-181 
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Odpověděl mu: "Pojedu do všech blízkých vesníc a koupím nám, co nám bude stačit 

k večeři." 

Sultán mu řekl· "Bratře, jsi z dnešního boje unavený, máš plnou hlavu starostí a obav, ty si 

odpočiň a my pošleme někoho jiného, kdo to obstará a budiž za svůj čin odměněn." 

Ale emír Šádbek trval na svém:" To nemůže udělat nikdo jiný než já. Obětoval jsem se pro 

tebe .... 

Všichni přítomní mu poděkovalí a vychvalovali ho.)263 

Pak jim lidé z blízkých vesnic přinesou jídlo (chléb, maso jehněčí a kozlečí, husy, kuřata, 

slepice, holuby a jiná jídla i sladkosti)264 a TOmanbaj přikáže, aby jedli všichni dohromady 

(chudí/bohatí, emíři/obyčejní vojáci), pak si umyjí ruce a radí se co s nepřítelem265 • TOmanbaj 

začne podobně jako v krátké verzi vzpomínkou na padlého emíra Qansau Kurta266, ale na 

rozdíl od krátké verze u této vzpomínky nezůstane. Vzpomene také na padlého emíra Qajta 

ai-Ra~abiho a o obou se vyjádří velmi pochvalně. Pak se rozpláče, rozpláče i ostatní, recituje 

verše a po něm emír Šadbek. Pak pokračují v poradě, zatímco jim lidé z Wardan přinesou 

jídlo.267 Na tomto místě vypravěč odbočuje od děje a popisuje egyptskou pohostinnost. Tvrdí, 

že v Egyptě mohl jeden člověk nakrmit krále i s vojskem. Cituje ibn TaghrT BirdTho268, který 

vypráví, že chalífu ai-Ma'mOna, syna HarOna ai-RašTda, i s jeho vojskem pohostila jakási 

žena ze zlatých a stříbrných talířů. Když chtěl chalífa talíře vrátit, žena mu je darovala a 

chalífa jí za to dal pozemky. Vypravěč si také vzpomíná na příhodu, která se mu stala, když 

plul lodí v roce 924 v měsíci ramadánu269 ze své vesnice ai-Ma~alla do Káhiry. Cestou je 

pohostili lidé z vesnice, kam přijeli a nabídli jim mimo jiné maso, kuřata, slepice, holuby. 

Zcela opačnou zkušenost má vypravěč s osmanskými Turky, kteří si nechali za jídlo zaplatit, 

když doprovázel vojáka sultána Sulajmana. Když trvali na zaplacení, voják jim řekl: 

263 DV, s. 182 

264 DV, s. 183 

265 KV, s. 121; DV, s. 183 

266 lbid. 

267 DV, ss. 183-184 

268 DV, s. 185. Potomek mamlúckého emíra Jusuf ibn TaghrT BirdT (z. 1469) a jeho dílo: "AI-nudžum al

zahira fi achbar mi~r wa '1-qahira" (Zářící hvězdy o historii Egypta a Káhiry). 

269 Tj. září/říjen 1518 
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(Přísahám při Bohu, že jeden egyptský rolník je lepší než tisíc Turků.)270 

Po této odbočce se vypravěč v dlouhé verzi vrací zpět k sultánovi Tumanbajovi, který se radí 

se svými emíry stejně jako v krátké verzi a rozhodnou se požádat o pomoc beduínského 

šejcha f:lasana ibn Marci a jeho bratrance Šukra, přezdívaného $aqr, kteří jsou mu zavázáni, 

protože je Tumanbaj propustil z vězení, kam je dal zavřít sultán ai-Ghuri.271 V dlouhé verzi 

nám vypravěč podává dojímavý obraz odjíždějících mamlúků. Všichni jsou nešťastní a 

pláčou nad osudem Egypta. Nejnešťastnější je sultán Tumanbaj, kterému "tekly slzy, až měl 

mokrý plnovous"272 a při tom recituje verše273 a rozpláče všechny ostatní, kteří se ohlíží po 

vesnicích, které minuli. Šadbek si přeje raději zemřít a také on recituje verše.274 

Vypravěč se v další odbočce v dlouhé verzi zamýšlí nad osudem. Mamlúci podle něho dělali 

všechno správně, celý vesmír jim pomáhal i planety byly šťastné, ale každá říše jednou 

skončí, podobně jako skončilo Řecko i starý Egypt, který po sobě zanechal vědu a pyramidy 

a jiné stavby.275 

5.3.5 Zajetí sultána TOmanbaje 

Mamlúci dojedou k f:lasanovi ibn Marci, kterého chtějí požádat o pomoc (viz výše předchozí 

ukázka).276 Zatímco v krátké verzi TOmanbaj odmítá pohoštění nabízené f:lasanem ibn Mar:T 

a přechází hned k věci, v dlouhé verzi jsou vyjmenována zvířata, která nechal f:lasan ibn 

Mar:T pro Tumanbaje zabít. TOmanbaj žádá, aby ho f:lasan ibn Marci i s vojskem někde ukryl. 

f:lasan ibn Mar:T nabízí jako úkryt široké údolí, tzv. Les (al-ghaba). 277 V obou verzích 

270 DV, s. 186. Označení "riimr'pro Turky z území "ai-Riirrl', tj. někdejší Východořímské říše, bylo 

všeobecně rozšířeno od 9./15. století po všech islámských zemích východu (arabské země, Persie, 

střední Asie, Indonésie). 

271 KV, s. 121; DV, ss. 187-188 

272 DV, s. 188 

273 DV. ss. 188-190 

274 DV, ss. 190-193 

275 DV, s. 194 

276 KV, s. 121; DV, s. 204. V dlouhé verzi se autor znovu vrací k sultánovi ai-Ghurlmu, který f:lasana 

ibn Marcí a jeho bratrance Šukra nechal uvěznit a chtěl je dát popravit. TOmanbaj se za ně však 

přimluvil, a když se stal sultánem, propustil je. (viz DV, ss. 204-205) 

zn KV, s. 122; DV, s. 205 
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(v dlouhé podrobněji) popisuje f:iasan ibn MarcT široké údolí, které jeho lidé používají jako 

úkryt, neboť pojme tisíce lidí, je v něm spousta vody ("Kdekoli kopnete, najdete vodu.")278 a 

vchází se do něho po jednom. Vně údolí je po obou stranách močál, který vypadá jako pevná 

zem, ale kdo do něj vstoupí, ihned ho pohltí.279 

V dlouhé verzi vypravěč ještě dále zpomaluje děj a hovoří o tom, že beduíni kmene al-cAtaja 

a Mal)arib z kraje ai-Gharbija se do tohoto údolí chodí ukrývat s veškerým svým zvířectvem 

před "inspektorem" (kaši~. Navazuje dlouhou epizodou o Rušbajovi2so, který byl 

"inspektorem" v autorově vesnici ai-Mal)alla v kraji ai-Gharbija a údajně "slavným rytířem" 

(min al-fursán al-mašhDra) a velmi podrobně popisuje jeho boj s f:iasanem ibn Marl Autor 

však upozorňuje, že nejde o stejnou osobu, že tento J:iasan ibn MarcT "Druhý" byl ještě 

mladíkem, když k nim přišel sultán Túmanbaj hledat úkrytzs1 

Po této vložené epizodě se vracíme zpět k Túmanbajovi, který souhlasí s návrhem J:iasana 

ibn Ma reT a jeho bratrance Šukra, a jede s nimi do údolí Wádí al-ghába. Když dorazí na místo, 

má Túmanbaj zlou předtuchu:2S2 

1J Clu.I.A:i ~ ~.9 ~ ~.9 1..\Íij ~ o)ol.> ~!9 ~ ~ o.J9 ~ 9.)1,.9-li..:J.I) Jl ... )ili lcJ.9 

.í~i R. 9.)1,.9-ll ..:J.l) 0/J p.eJ ~ ~ 

(Když se podíval... na údolí, měl srdce v krku, byl velmi sklíčený, napadlo ho a cítil to, že 

z tohoto údolí pro ně nevze;de nic dobrého.)283 

ů~ J[9j 01J dlo JS..1.9 pi 0/J či.J.9.) jS.J ~ ~ (ISJ.9 ... ů~IJ d.,\JI 1;19 a.U I; I Jl9.9 ci.JoD~I Jl .::.JUII.9 

.,o.u:JI J~ )9.9-0 JS .).c l.a9.9 .)p.-,.9-ll D..9Í 0/J ů~ p.o~l ..fo 

276 DV, s. 206 

279 KV, s. 122; DV, s. 206 

260 DV, SS. 206-230(!) 

281 DV, s. 207. V této epizodě zabíhá autor daleko do budoucnosti. Rušbaje označuje jako "inspektora" 

jmenovaného Chajirbekem, "vládcem Egypta" (po porážce mamlúků mu Selim svěřil správu Egypta) a 

zmiňuje se ještě o dalším "inspektorovi", který nastoupil po Rušbajovi a jmenoval se Mu~1afa al-Dali. 

Tento Mu~tafa al-Dali bojoval s beduíny al-cAtaja, byl zraněn a zemřel v Káhiře, kam byl převezen z ai

Ma~ally. Autor se zmiňuje také o jeho špatných vlastnostech, mimo jiné pil alkohol a cizoložil (viz ss. 

228-230). 

2a2 KV, s. 122; DV, s. 230 

283 DV, s. 230; podobně KV, ss. 122-123 
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(Otočil se k emírům a řekl: "My Bohu patříme a my k Němu se navrátíme! ... Ale každá říše 

musí jednou skončit, každá vláda jednou odejde. Chvála tomu, kdo nechává zmizet celé 

národy, chvála tomu, kdo stvořil bytí a určil každému tvoru čas jeho odchodu. ")284 

Po těchto slovech se emíři zaleknou a znervózní: 

1.>L.nil <l.Clo.....J ... t .... ;.;·;a ·l.l.l\11 cti.o .o.-;.;;·; ._.- 1::. 11 .....c .~iJI JUWIIJ.A> La . ~..,u. .r--- .~ . .)l....., 

(Co je to za řeč, která člověka děsí, ze které tuhne krev v těle a puká srdce, když to s/yší?)285 

Potom TCimanbaj vypráví emírům svůj sen o pěti psech.286 Nevidí jiné východisko, než že se 

vzdá a emíři půjdou každý svou cestou.287 Podle dlouhé verze stojí t:tasan ibn MarcT opodál a 

neslyší, o čem mamlúci hovoří. Ptá se jich, proč stojí, a vyzývá je, aby šli do údolí.288 Z krátké 

verze není zřejmé, jestli t:tasan ibn MarcT hovor slyšel či ne, nicméně vyjadřuje své obavy, 

aby je nepřítel nezastihl ještě před údolím, a proto je vyzývá, aby šli dovnitř, kde si můžou 

odpočinout a poradit se.289 Emíři ujišťují TCimanbaje, že ho neopustí. Postaví mu stan na 

břehu moře. t:tasan ibn MarcT slíbí, že zjistí nějaké nové zprávy o nepříteli, a vrací se do své 

vesnice. Svěřuje se své matce, že jsou mamlúci dobře ukrytí v údolí, ale je si vědom toho, že 

jejich vláda skončila, a proto neví, jak se má zachovat. Matka mu připomíná přísahu a 

závazky, které má vůči TOmanbajovi. Náhle se objevuje Selimovo vojsko.290 

V obou verzích následuje retrospekce, ve které autor líčí, co předcházelo Selimovu příchodu. 

Když TCimanbaj odjel v noci za t:tasanem ibn MarcT, Selim svolal druhý den ráno poradu a 

s překvapením zjistil, že chybí DžanberdT ai-Ghazaff. Vzápětí se objeví a oznamuje Selimovi, 

že pronásledoval mamlúky, kteří odjeli směrem na ai-Gharbija a ai-Bat:JTra. Selim je 

bezradný, obává se potíží v Konstantinopoli kvůli dlouhé nepřítomnosti. DžanberdT ai-Ghazaff 

mu navrhuje, aby vyslal jeho spolu s Chajirbekem a s vojskem, aby TOmanbaje přivedli. 291 

284 DV, s. 230 

285 lbíd. 

286 DV, ss. 230-231; v krátké verzi téměř totožné podání (viz s. 123), více k tomuto snu viz kapitola 

8.1.4. 

287 KV, s. 123; DV, s. 231 

2ee DV, s. 231 

289 KV, ss. 123-124 

290 KV, ss. 124-125; DV, ss. 231-233 

291 KV, ss. 125-126; DV, ss. 233-235 
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V dlouhé verzi můžeme lépe nahlédnout do vzájemných vztahů mezi DžanberdT ai-GhazaiTm 

a Selimem. Když DžanberdT ai-Ghazarr Selimovi sebevědomě říká, že s TOmanbajem je jen 

asi tisíc mužů, pomyslí si Selim, že ai-Ghazarr je hlupák, když takto mluví, protože jeden 

TOmanbajův emír vydá za tisíc mužů. Nechce však ai-Ghazaliho postavit do trapné situace, 

a proto mu dovoluje, aby si vzal čtyři tisíce jezdců a dva tisíce pěšáků, a pošle s ním ještě 

svého ministra, Farahata Bašu, kterému důvěřuje více než Chájirbekovi a ai-Ghazarrmu:292 

···J.!tD\11 .,...91~ Y.P y_AJJ c.~ Jjl.c J>.J .:;...;i 

(Jsi rozumný, statečný a zkušený, dokážeš předvídat .. .)293 

Pak se vydají hledat sultána TOmanbaje. Když dojedou k ~asanovi ibn Marc'i, ptají se ho, 

jestli neví něco o TOmanbajovi. ~asan ibn Marci zjišťuje, jakou odměnu dostane ten, kdo je 

k němu zavede. Farahat Baša mu dává různé sliby, ~asan ibn Marc'i jde za matkou a 

oznamuje jí, že chce TOmanbaje zatknout a vydat Selimovi.294 Po té se obě verze opět 

poněkud liší. 

Podle dlouhé verze ~asan ibn Marc'i argumentuje tím, že TOmanbajova vláda je u konce. 

Matka, která je charakterizována jako "rozumná, dobrá a zbožná žena"295, ho zapřísahá při 

Bohu, aby sultána nevydával. Cituje hadíth, ve kterém jsou uvedeny tři vlastnosti, které by 

měl mít každý muslim: 

~ ,oJ voi bl9 J~ 41 ._19 0l9 J.1.oa JL9 0i 
(Když mluví, říká pravdu. Když mu někdo něco řekne, důvěřuje mu. Jestliže se někomu 

zaručí, nezradí.)296 

a verš z Koránu: 

292 DV, s. 235-236. V krátké verzi nechává Selim ai-Ghazáfiho, aby si vybral vojsko. AI-Ghazáli si 

vybere ljáse Aghá se 4000 muži a Chájirbeka s dalšími 4000 muži. Autor dále uvádí, že všichni byli 

pod velením Faraháta Báši (v krátké verzi uváděn jako ,.Farahad Baša", viz KV, s. 126). 

293 DV, s. 236 

294 KV, ss. 126-127; DV, s. 237 

zgs DV, s. 237 

296 DV, s. 237 
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.~ ~ Jíl ~ .>.9.9 l.č>.l$_9J .>.s2.f ůlo..t~l ~ ~.9 
( .. a nenarušujte přísahy, když jste je potvrdili a Boha si jako jejich ručitele vzali ... )297 

Po té radí svému synovi, aby TOmanbaje varoval, aby utekl, a f:lasan ibn MarcT jí to slíbí. Ale 

ďábel mu podle autora našeptá, aby změnil názor. Jde za bratrancem a řekne mu, co mu 

radila matka. Šukr je přesvědčen, že dny mamlúků jsou sečteny, a připomíná f:lasanovi ibn 

MarcT, jak byli vězněni sultánem ai-GhOrTm. Připomíná mu také verše cUrwy ibn ai-Ward al

cAbasTho298, kterému radila jeho matka, a verše cAntary299, za kterým také přišla jeho matka. 

Nakonec se dohodnou, že TOmanbaje Selimovi vydají.300 f:lasan ibn MarcT pak přemýšlí o 

světě a autor hovoří o jeho vlastnostech a schopnostech a cituje verše Qudamy ai

Anl?arTho.301 Potom v přímé řeči opět hovoří f:lasan ibn Marci o Boží předurčenosti a o tom, 

že každá vláda jednou skončí. Šukr mu odpovídá zcela v rozporu s výše uvedeným, že 

nemůžou TOmanbaje zradit, a chce, aby bojovali a buď všichni zvítězí nebo zemřou, a po té 

recituje verše.Joz Tento rozpor není v textu nijak vysvětlen. Náhle se objevují jezdci a s nimi 

Chajirbek, ai-Ghazali a I jas Aghá 303 Autor navazuje retrospekcí, ve které se již po druhé 

vrací k tomu, jak TOmanbaj v noci odjel, ovšem tentokrát uvádí, že Selim sám vyslal posla 

zjistit, kam se TOmanbaj vydai.304 Po té líčí, jak f:lasan ibn MarcT a Šukr pozdravili přijíždějící 

jezdce a pozvali je na jídlo. DžanberdT ai-Ghazali však opáčí: 

L-I~··IJ .·.c-. !9 .. ,..al9 1-:.:.11 J~l "'")L . -~~~~L9 l.w.::JI .. :r. Lu;:. IA;IL9 l.sUa.JI Lu;:. Lo .·.~: .y.~ v- _,...- ,0~ ~..,.- . ~ ,O Y.r-~ . ,O ~ • ._,..-

&.A>. u-o j.d o.l.i.C ~ ~.9 ,olii.o ~ J~ ~ ů lbl.u.JI ve t~ ,ol.sUa.l 1 J+9 li .9.l.C ~ li,9-l.}.9 ,o~ 1 ~ 

.,o~':Jt9 ~WJI JAD ~ ,ol;':JI 

(Nepřišli jsme na jídlo, ale bojovat s mečem a rovným kopím. Nechte dlouhých řečí a raději 

nám nejdřív řekněte, kde je náš nepříte/, ať získáte od Seli ma to nejlepší postavení a jste mu 

milejší než všichni lidé po všechny dny i noci.?os 

297 DV, s. 238 (Korán, 16:91) 

298 DV, s. 239 

299 DV, ss. 239-241 

3oo DV, s. 241 

301 DV, SS. 242-243 

302 DV, ss. 243-244 

303 DV, s. 244 

304 lbid. 

3°5 DV, s. 245 
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Masan íbn Marcl a Šukr jim vyzradí, že TOmanbaj je v "lese", a chtějí vědět, co se s ním 

stane: 

.fS:;J~!J 4,Íy. lil c.._,JA.J ~ jszJl; lll_g.ll..9 ~ v.kl.9 p.:ul W 

(,,Co s ním uděláte?" Odpověděli: "Neuděláme mu nic, aniž bychom se nezeptali na tvůj 

názor a neporad!li se s vámi. ")306 

Autor poznamenává, že takto odpověděli proto, že věděli, že by ho jinak nenašli. Za to, že 

zradí Túmanbaje, chce mít Masan ibn Marcl záruku, že bude od Selima náležitě odměněn. 

Chajirbek ho o tom ujišťuje, slibuje mu postavení i majetek, ale také mu vyhrožuje zabitím a 

likvidací celého kmene, pokud se nepřidá k Selimovi.3°7 Mezitím čeká Túmanbaj netrpělivě 

na Masana ibn Marcl. Náhle přijíždějí mamlúčtí emíři varovat Túmanbaje, aby rychle odjel, že 

přijeli Turci s beduíny. Túmanbaj si je dobře vědom, že jeho vláda končí: všichni je opustili, 

nemají se o koho opřít, Masan ibn Marcl je zradil, stávají se legendou: 

ú:'Y.lSJI ~).U I).~:>Í.9 •. ::.1,~19J!J ~I ~).U ~.)bÍt;.>-"' 

(Stali jsme se vyprávěním pro příští generace a historkou a zprávou pro generace minulé.)3°8 

Opakuje svůj úmysl vzdát se. Emíři jsou stále připraveni bojovat a sultán ví, že by na 

nepřítele stačili: 

~ J)lj li.o X>l.9 jJiiJI či.o)_rW.jl oj.g) ůÍ ~~ l;Í 

(Já vím, že na tuhle skupinku stačí jeden z nás.)3o9 

a to proto, že kromě ai-Ghazariho a Chajirbeka neumí jezdit na koni ani bojovat s mečem. 

Túmanbajovi se však zdá sen, ve kterém mu sám Prorok Mu~ammad oznámí, že za čtyři 

dny zemře, takže již nemá smysl bojovat.J10 Rozhodne se proto hodit svůj meč do moře, aby 

ho nikdo znepřátel nedostal a rozloučí se s emíry verši.311 

306 DV, s. 246 

307 DV, ss. 246-247 

3os DV, s. 248 

309 lbid. 

31o K tomuto snu vice viz kapitola 8.1.4. 

311 DV, ss. 248-249 
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V krátké verzi se 1-:iasan ibn Marci matce svěří, že se zavázal vydat sultána TOmanbaje. 

Matka mu připomene, jak se k němu sultán dobře zachoval a že je mu zavázán přísahou, že 

ho nezradí. Zapřísahá svého syna a dokonce mu vyhrožuje špatným koncem, neboť ona 

sama se na něj rozzlobí, pokud sultána zradí: 

.~ ~ ů~ ~$~ll db~ (}J JJ1.9 .o~ I_".,>.._#; db~ !.>I ..:.Li uJa:i.9 

(Jestli si myslíš, že když tohle uděláš, pak už bude všechno dobré, tak přísahám pří Bohu, že 

jestli to uděláš, rozzlobím se na tebe tak, že má zloba bude příčinou tvého konce.)312 

1-:iasan ibn MarcT se obává odvety, jestliže sultána nevydá, a je bezradný. Matka mu radí, aby 

varoval sultána, aby utekl. 1-:iasan ibn Ma reT souhlasí, ale když odchází od matky, ještě váhá: 

0Ua1...JI cJll dJ ~ lo .:.J_;;:;.9 •ů:!.l-1!.9 jQAJI ..::.l..a.9WI cWI ,o~ 9.J.:iAi 1 &Ac ů:!j ,cu...u); ._) J~..9 

~ 1.>!.9 d.J.l.O .::....:a.A.i!.9 ~.9-> .;:..:;l9.9 • .)Wll.9 ,olt~l ~ vJ.li:. cJll ~ v~_;SZ.II 01:-! ..PuiJ!.9 ol::JI.9 ).211 cJll pJw 

.c~ ._) y[9.a.ll úJl I~ ~ ).2JI.9 _puij~ jl9.9 9.A: ~ liÍ ~j 
(Říká si: "Kam jsi dal rozum? Dáš na ženské, kterým se nedostává rozumu a nevyznají se ve 

věcech náboženství, a zahodíš, co můžeš získat od sultána Selima, moc, postavení a slávu 

u beduínů, kvůli někomu, jehož dny i noci jsou sečteny, jeho panování skončilo a jeho čas 

vypršel. Když ho nezadržím já, zadrží ho jiný a získá slávu a moc, takže to není k ničemu 

dobré. ")313 

Pak jde za svým bratrancem Šukrem, který mu radí, aby se nepřikláněl k tomu, od koho už 

nic nezíská: 

.ůl~l dJ ~ a.a.9WI ~I u-ll Jo.:; ll.9 tÚ>.~ IÚ>.lc ~ j9lc JW.9 :~ oJ Jlii9 

(Šukr mu řekl.' "Copak rozumný člověk žije jen pro tento okamžik? A proto se nenakláněj 

k prázdné misce vah nebo budeš škodný.)314 

Dohodnou se, že sultána vydají. Mezitím sultán TOmanbaj vypráví emírům svůj sen a 

oznamuje jim, že se rozhodl hodit svůj meč do moře. Pak řekne emírům, aby se vydali každý 

svou cestou.315 

312 KV, s. 127 

313 KV, s. 127 

314 lbid. 
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Obě verze se setkávají v momentě, kdy Tíimanbaj zůstává osamocen a hodí veškerou svou 

výzbroj do moře.31 6 Vypravěč se v obou verzích zmiňuje o jedinečnosti jeho zbraní.317 

V dlouhé verzi vypravěč připojuje popis Tíimanbajova koně, odbočuje k Selimovi a hodnotí 

ho jako zkušeného stratéga a organizátora. Pak se znovu zmiňuje o zbraních.318 Po té se 

vypravěč vrací k hlavní dějové linii a vypráví, jak došlo k zatčení sultána Tíimanbaje. 

Podle krátké verze je průběh zatčení sultána Tíimanbaje hladký. Chajirbek, ai-Ghazali a 

J:fasan ibn MarcT se dohodnou, že zatknou sultána živého. Vidí, že je osamocen jen s hrstkou 

mamlúků a že odhodil všechny zbraně, a tak všichni ostatní také složí zbraně a obstoupí ho. 

ljas Agha, Chajirbek a ai-Ghazali k němu přistoupí, ljas Agha ho spoutá s tím, že je to vůle 

Boží a omlouvá se za to.319 

V dlouhé verzi je zatčení sultána TGmanbaje poněkud komplikovanější. J:fasan ibn Marcr 

přikáže beduínům, aby Tíimanbaje obstoupili a aby ho chránili, kdyby ho chtěl někdo zabít. 

Jelikož byl jejich hostem, krevní msta by byla na nich. Vypravěč poznamenává, že J:fasan ibn 

MarcT se až ,.zpotil, jak se styděl před sultánem TOmanbajem". Do očí mu však lže, když tvrdí, 

že by s ním beduíni bojovali, kdyby se nevzdal, a že nejsou proti němu.320 Tíimanbaj mu za 

to poděkuje a autor vidí podobnost v příběhu o králi ai-Nucmanovi a Chusre Anošarvánovi, ve 

kterém líčí statečnost beduínů. Podává výčet knih na toto téma a odbočuje k cAntarovi, kdy 

v době jeho mládí bojovali kmeny BanT cAbs a Sani Tajj. Pak se vrací k ai-Nucmanovi a 

vypráví příhodu se zfalšovaným dopisem. Tuto odbočku uzavírá autor tím, že ai-Nucman 

poděkoval beduínům za nabídku pomoci stejně jako TOmanbaj.321 Přichází ljas Agha, 

Chajirbek a ai-Ghazali a osmanské vojsko připravené sultána zabít. J:fasan ibn MarcT hovoří 

s Chajirbekem a varuje ho, aby nezačínali bitvu, že je Tíimanbaj hostem na jeho území, a 

připomíná jim, že slíbili, že sultánovi nic neudělají. Osmanští vojáci trvají na tom, že musí 

315 KV, s. 128. Z výše uvedeného je patrné, že tato epizoda je v dlouhé verzi nejen rozvinutější co do 

délky, ale také dramatičtější než v krátké verzi. 

316 KV, s. 130; DV, s. 254 

317 KV, s. 130; DV, s. 255. 

318 DV, SS. 255-256 

319 KV, s. 131 

320 DV, ss. 256-257 

321 DV, ss. 257-260 
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sultána zabít. Kolem sultána se shromáždí beduíni, aby ho před nimi ochránili. Sultán 

TOmanbaj si uvědomuje, že udělal chybu, když se vzdal: 

~I ,9-1 vo J\11 .9Í ... )JaJ (:li>. d.l u i ,9-1 ~ 

(Přeje si mít křídla, aby mohl odletět ... nebo aby ho pohltila zem)322 

Situace je velmi vypjatá. Chajirbek a ai-GhazaiT vidí, že když TOmanbaje zabijí, budou s nimi 

beduíni bojovat a možná se to nebude líbit ani Selimovi, že by ho zabili, když se vzdal. 

Chajirbek si myslí, že by měli vzít sultána živého, protože se obává, že je Selim zabije, když 

dokáží tohle udělat svému člověku. Potom to samé opakuje ljasovi. I jas přikáže skrýt zbraně, 

jde za TOmanbajem a nechá ho spoutat.323 

Pak spěchají s TOmanbajem za Selimem: 

(Letěli vzduchem, jako by měli křídla.)324 

(Kdyby mohli létat, tak by s ním letěli.)325 

Podle dlouhé verze to bylo ve čtvrtek, 16. rabTc al-auwal, jeli až do západu slunce, nemodlili 

se, nejedli ani nepili, až dojeli k Selimovi.326 

Krátká verze zde datum neuvádí, naopak zaznamenává rozhovor, který se odehrál cestou 

mezi Túmanbajem a vojáky o jejich žoldech a podivuje se, že kvůli tak malému žoldu opustili 

své domovy a šli bojovat. Přísahá, že kdyby byli jeho vojáky, zaplatil by jim víc. Někteří 

z nich váhají, jestli mají sultána propustit, jiní radí, aby zachovali chladnou hlavu a nenechali 

se svést, až mezi nimi dojde k hádce. O dalším vývoji nás vypravěč nezpravuje. Vojsko 

pokračuje v cestě dál k Selimovi, ke kterému byl již po zatčení TGmanbaje vyslán posel, který 

322 DV, s. 261 

323 DV, ss. 261-262 

324 DV, s. 262 

325 KV, s. 131 

326 DV, SS. 262-263 
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mu podal zprávu o zatčení a o tom, že se to podařilo jen díky ~asanovi ibn Marcl Když 

vojsko dorazí s TOmanbajem k Selimovi, vzbudí tím veliký rozruch a nejprve se setkají 

s velkovezírem (al-wazrr al_ca;rrm ) JOnusem Bašou, kterému znovu všechno popíší a 

zdůrazní úlohu ~asana ibn MarcT. Selim mu poděkuje a slíbí mu odměnu. Ráno svolá 

zasedání, kam nechá přivést TOmanbaje a ~asana ibn MarcT.J27 

V dlouhé verzi není tento průběh zaznamenán ani v nepřímé řeči jako v krátké verzi, ale jsou 

zde zmíněny jiné podrobnosti. Jakmile vojáci dorazí k Selimovi, který "seděl a držel v ruce 

historickou knihu", vypráví mu všechno, co se odehrálo. Beduíni se z toho radují a nejvíce 

kmen cAzala. Autor znovu uvádí přesné datum a čas: "svítil měsíc a byla noc 17. (rabTc al

auwal - A.M.)". Ráno svolává Selim zasedání a nechá předvést TOmanbaje a ~asana ibn 

MarcT (viz výše KV).328 

327 KV, ss. 131-133 

328 DV, SS. 263-264 
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6. KOMPOZICE. VYPRAV~ČSKA TECHNIKA 

Podobně jako v jiných dílech arabské lidové/pololidové literatury i v tomto díle je 

všudypřítomná postava vypravěče, který je nazýván v obou verzích shodně: 

~l:::JI - ui.i...aAII- I..A.I_9.ojl- .::..,.,x:JI ..pl...o-(~I ..).c J+;j v,l) .l.O>i (~I)- .,s..9l)l- j9WI 

(vypravěč - vypravěč - šejch A(lmad ibn Zunbul cAff ai-Ma(lalff- vypravěč - autor -

spisovatel- kompilátor) 

Samotné dílo je uváděno přímo v textu jako síra, případně "vyprávění/zprávy" nebo dokonce 

"historie": 

ůW.C 

(Vypravěč, kterým je šejch lbn Zunbul ai-Ma(lal/1, pískopravec, jenž shromáždil síru o 

Čerkesech a o tom, co se událo mezi nimi a osmanským sultánem Selimem, řekl ... f329 

<4,.yill U,.,.)l>\11 o.i&) .,s..9l)l .l.O>j ~I Jl9 

(Šejch A(lmad, vypravěč těchto podivuhodných vyprávění, řekl ... f330 

a.... .:..rt a. •~-ll \ll a....::uJI 1...::>\11 ola) I --'-'1 '--lf.l.O>i ""·-''·'1 Jl9 .!..>""' :~ J.9A l9 ... . J . -.$..9 J ~ ~ <..~ 

(Šejch A(lmad ai-Ma(lal/1, astrolog a vypravěč těchto podivuhodných zpráv a zábavných a 

zvláštních příhod, řekl ... pst 

... o~l ola) ~1.:6 ůD ei.)JI ůts"..9 ~ ůlhL.JI ~ .,s~l ůlhL.JI W..9 ůD ._AUl lo lla)..9 

(Tím skončila bitva sultána ai-GhtJriho se sultánem Selímem. Tato sTra byla dopsána ... f332 

~ ůlhL.JI..9 -.$J_g.sVI ůl.bl.u.JI .o9 _)A) I ůlhL.JI OY.:»J ?1..9 ol.W4 .)~ J:i.9 ůD ._AUl lo _?T lla)..9 

4Íll <lo.:> J J+; j v, I .l.O> i ~I ~..91J ů lS"..9 ..." _pJI..9 J~l ů" l+. ůlS" lo..9 .,s4;..o_9.la ůlhL.JI P9 _JA)l9 

329 KV, s. 16 

33o DV, s. 190 

331 DV, s. 193 

332 kolofon: KV, s. 171 
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(To je vše o zabití Ma(lmDda Baši a konec sJry o zesnulém sultánovi ai-GhDriin, sultánovi 

Selimovi a zesnulém sultánovi .TDmanbajovi, jak spolu bojovali a válčili, kterou vyprávěl šejch 

A(lmad ibn Zunbu/, at'je k němu Bůh milostiv.)333 

~I &..JWI I~ 9..9IJ .>.A>i ~I JL9 
(Šejch A(lmad, vypravěč této podivuhodné historie, řekl. .. )334 

Vypravěč na sebe často upozornuJe a udržuje velmi bezprostřední kontakt se čtenářem 
(posluchačem). Často publikum oslovuje, nezůstává mimo děj, nevypráví s odstupem, ale 

stává se součástí dění, komentuje a hodnotí jednotlivé události či chování postav a k tomu 

používá různá ustálená, hojně se opakující rčení a klišé: 

(Příčinou toho bylo, že mu sultán Selim poslal ... )335 

(Důvodem příjezdu ... bylo ... )336 

(Tento význam, o kterém jsme se zmínili)337 

(Byl jedním z mála rytířů a statečných mužů.j33B 

Do svého vyprávění aktivně zapojuje také publikum. Používání druhé osoby singuláru je 

jedním z typických prostředků lidového vyprávění.339 V lbn Zunbulově díle můžeme nalézt 

následující příklady: 

333 kolofon: DV, ss. 401-402 

334 DV, s. 344 

335 KV, s. 32 

336 DV, s. 44 

337 DV, s. 33 

338 DV, s. 372, 382 



58 

Lilw.).9 o,;Uo lw.9.9J ~I )':w .::..y.a W ... \ ... ..)1 &)Uo .::...;Í.9 ~WI ..,...4 ii.ii,r.9-W VD c.sillo 1.>1 ~.9 

... ..,...pJI VD 1..9-WL9 lo.!: JL-;~ ... \ ... Wl.w:u 

(Je to, když vyjdeš z tržiště Bab al-džabija a p(.g"deš směrem k .. .1 .. viděl jsi jen létající hlavy 

a padající rytíře .. .1 .. neptej se, jak v té bitvě trpěli ... f34o 

(Vážení pánové ... j34t 

... ..}1 j9kll ~i )a; I 

(Podívej se, rozumný člověče, na ... f342 

Následující rčení využívá vypravěč k tomu, aby se vrátil zpět k hlavní dějové linií nebo aby 

obrátil pozornost publika k jiné událostí: 

Lo) Lo Í.9 \... Lo Í.9 ... J ..sp. Lo lili> .9 \( ... JDi VD ů lS' Lo Lo Í.9) .. ·.JDi VD ů lS' Lo l.iii>.9 k ... ,!.u.J I (o ).j'-t,.w ..)! f9' .>i.9 

... (\j i.9 ... (.JDi (ID ů lS' 

(Vrátíme se k vyprávění/To bylo s ... (a pokud jde o .. .)/To se stalo ... a pokud jde o .. .lA 

pokud jde o (to, co se stalo) ... tak ten. .. f343 

(Vrátíme se k našemu vyprávění)344 

(Vrátíme se ve vyprávění k ... f345 

339 J. Oliverius, Erzahltechnik, Stilmittel und Sprache im arabischen Volksbuch von Zir Sa/im, in 

Studies in Near Eastern Languages and Literatures. Memorial Volume of Karel Petráček. Praha, OÚ 

AV ČR 1996, s. 484 

34o KV, s.16, 101,111 

341 DV, s. 29, 34, 134, 353 a další 

342 DV, s. 266 

343 Tyto výrazy jsou velmi časté, např. KV, s. 47, 62, 81, 86, 88, 94, 110, 111, 114, 130; DV, s. 18, 41, 

48,72,82,210,254,328,332 

344 DV, s. 256, 337 

345 DV, s. 230 
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(To se stalo těmto, a pokud jde o ... )346 

Někdy se vypravěč jakoby náhodou zmíní o události, které se věnuje ve vypravování detailně 

později. K tomuto účelu využívá vypravěč také výrazy typické pro lidové vyprávění:347 

....;:> ~ .s4,.,.w v-o~ ll 9.J~I úllaL.JI.9 ... \~i ..)lsti aÍJI ~J ~ 1_9-ilS" lA.o J)o ._;;~.9 

Lo ~J ....;:> ~...9 9.~1 lr.! o_9lwl .:..l:i..WI.9 ... \úlS" Lo 01S".9 ~J->..9.9 Clo.S:.>.9 ..)lsti cliJI cl.a.9 .iA.i 

aÍJI c I..W ů I cuuo .9D ._}; db ~) ._;; ~ .9 \~ .9 

(Zmíníme se ještě o nich, nech!' je k nim všem Bůh Vznešený milostiv! .. sultán ai-GhtJrJ 

nepř/jme radu od Sibaje, až bylo vykonáno, co Bůh Vznešený předurči~ a stalo se, co se 

stalo! .. Nepřátelství mezi ním a ai-GhtJrJm se stupňovalo, až se stalo, co se stalo./0 tom se 

zmíníme na příslušném místě, dá-ll Bůh.)34B 

případně poukazuje na to, že něco bylo zmíněno již dříve: 

,o~l cll~ 0i y.:::uJI v-o ů~ Lo ~i v-o.9\ ... ~~) l.i..o->..9 ~.iJI ci.JD\11 ~.9\l.i~) LoS\l.i..o->..9 LoS 

... ~~) ,o~II.)'JJL9 v.AJ\11 v-o ~_)Jl 

(Jak jsme uvedli dříve/jak jsme se zmínili/jsou to emíři, o kterých jsme se již 

zmím~l .. .!Nejpodlvnější na tom bylo, že tato skupina, kterou tvořilo přibližně dva tisíce 

zmíněných jezdců ... )349 

Úvodní část posledního výše zmíněného příkladu se často objevuje jako klišé vyjadřující údiv 

vypravěče nad nějakou událostí/faktem a velmi často uvádí vyprávění.350 V jednom okamžiku 

vypravěč dokonce naznačuje, že odbočí od hlavní dějové linie, ale neučiní tak, aby nebylo 

vyprávění "příliš zdlouhavé". Vzápětí však odbočí k jinému tématu.351 Aby svému vyprávění 

dodal více autentičnosti, odvolává se (v dlouhé verzi) na svědectví očitých svědků: 

346 DV, s. 221 

347 J. Oliverius, Erzahltechnik. .. , ss. 483-484 

348 KV, s. 13, 15, 19, 20, 45; podobně DV, s. 32, 106, 372 

349 KV, s. 28, 29; DV, s. 33, 38, 139, 237, 266, 384 

35o J. Oliverius, Erzahltechnik. .. , s. 483 

351 DV, s. 80 
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(Jeden z účastníků bitvy mí vyprávě/ ... )352 

Na několika místech můžeme v textu narazit na vypravěčskou techniku, která by mohla být 

považována za jakýsi vnitřní monolog: 

úl.la.L....J I (JJ) ill ~ lo ..!J .r:u .9 •v..l.ll .9 jAszll .;:,l..a.9WI cWI ,o~ .s.uA~ ~ ~ v.Í , 4.wJi.iJ J~ .9 

j ccťi.l.o ~I j .Cl:ilj.> .::..:;!.9 .9 • .)41JI.9 A~~' ~ VJ.lŠ::. v-o ~ ů4..,.s<JI ~ p.iJij ol::;Jij j..R.JI v-o ,o+.lw 

.c~ ~ y~l v-o liO> ~ .j..R.JI j PAJ4 jl9 j .sA; cú:..w..o [jj cú:..w..oi ,oJ bl 

(Řekl si: Kam 's dal rozum? Dáš na řečí ženských, kterým se nedostává rozumu a nevyznají 

se ve věcech náboženství, a zahodí~ co můžeš získat od sultána Selíma, moc, postavení a 

slávu u beduínů, kvůli někomu, jehož dny í nocí jsou sečteny, jeho panování skončí/o a jeho 

čas vypršel. Když ho nezadržím já, zadrží ho jiný a získá slávu a moc, takže to není 

k ničemu dobré /nevyzradit Túmánbáje/.)353 

... o)ol::> ~ JL9.9 Cl..u..Ui.i ..)c Jb.9\.>WI d.l.o.,..9 W.l.ll ~ J.l.ii.! p.&~ 4-iÍ Cl..u..Ui.i ~ J~ 

(Říká si, že s nimi dokáže dobýt celý svět a ovládnout země/Bál se o sebe, a tak si řekl. .. )354 

Velice častým prvkem jsou dialogy, které hrají hlavní roli v psychologické charakteristice 

postav. Podle N. lbragimova3ss tvoří přímá řeč osob až 60% lidového románu, který se liší od 

pouhého vyprávění právě psychologickou kresbou postav: na rozdíl od pouhého vyprávění, 

kde hrdina koná, aniž bychom věděli proč, hrdina sám motivuje své činy a dostává se nám i 

vysvětlení, proč tak učinil nebo hodlá učinit. Postavy mezi sebou hovoří, rozmlouvají a 

diskutují různé problémy a spory. Z mnohých příkladů můžeme uvést rozhovor dvou emírů, 

kteří se radí, co udělají s mrtvolou sultána ai-Ghuriho,356 nebo rozhovor ~asana ibn MarcT se 

svou matkou,357 či rozhovor ai-GhazaiTho se svým korouhevníkem cAfim, resp. osmanským 

velitelem358. Takové množství dialogů děj mnohem více dramatizuje a velkou měrou oživuje. 

352 DV, s. 106, 216 

353 KV, s. 127 

354 DV, s. 88, 3 

355 N. lbragimov, Arabskij narodnyj roman. Moskva 1984, s. 179. Dle mého odhadu tvoří dialogy asi 

35% krátké verze a o něco více, asi 40% dlouhé verze. 

356 KV, s. 31 

357 KV, ss. 124-127; DV, ss. 231-238. Blíže viz kapitola 5.3.5. 

35a DV, s. 349-351. Blíže viz kapitola 8.2. 
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Některé dialogy jsou poměrně dlouhé, což zvyšuje napětí u publika. Ke zvyšování napětí 

používá vypravěč i další prostředky, například retardaci (než vypravěč dospěje 

k rozhodujícímu bodu ve vyprávění, vkládá do něj různé další události, historická fakta, 

popisy výzbroje nebo vojska, staveb a krajiny). Dalším hojně využívaným prostředkem ke 

zvýšení napětí je retrospekce. Vypravěč se vrací k některé události, přidává nová fakta nebo 

ji pouze rekapituluje, a pak se znovu vrací tam, kde vypravování přerušil. Napětí bývá 

zvyšováno také opačným postupem, tj. předjímáním budoucích událostí. Ke všem zmíněným 

technikám používá vypravěč výše uvedené výrazy a klišé charakteristická pro lidové 

vyprávění. Zvláštním prostředkem k předjímání budoucnosti jsou sny nebo vidění.359 

359 Blíže o snech viz kapitola 8.1.4. 
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7. JAZYKOVÝ STYL IBN ZUNBULOVA orLA 

Jazyk tohoto díla je velice živý, srozumitelný a působivý, jedná se o specifickou formu 

spisovné arabštiny, která má tak jednoduchou syntax, až se přibližuje hovorovému jazyku, 

což zvyšuje dramatičnost vyprávění siry. Řeč hrdinů je maximálně přiblížena stylu živého 

rozhovoru včetně dialektismů (objevuje se zejména egyptský dialekt, v jednom případě též 

dialekt syrský- viz níže). Účinek promluv je mnohem patrnější při předčítání, ke kterému byl 

žánr slry původně určen. Ve vyprávění se rovněž nacházejí určité typy obrazných 

pojmenování jako typické znaky lidové literatury. Jedná se zejména o různá přirovnání, 

hyperboly, přísloví a citáty z Koránu, paralelismy a hromadění synonym, konstantní epiteta. 

Hrdina bývá často přirovnáván například ke lvu nebo k obru, vojsko většinou k moři atd. 

Přirovnán j36° 

Popis vojska: 

.)a.iJ I .;.o .. ./ J4..o.JI ~I J J~l ~IS úJ_; L...., ,oii)J .. ./..._rb LoJI yb....J I J pl) I ~IS ú9..9-0-:! ,oJi) J 

..s.>1_9.11 ~ j.o.JIS .. ./~1 .>l_p,JIS .. ./..s_;JI ~ 

(valili se jako vzdouvající se moře a dešťové mraky/jeli jako valící se moře a rozlévající se 

oceán/jako déšt' na vyprahlou zem/jako mračna kobylek/jako mravenci hrnoucí se do 

údolí)361 

.b9t....u:; LoS ... ~ I..9Jo.9Wi\,o.b)L.o.JI ~I ~ LoS ,oJ)I cloJ/~1 ~ LoS éL..JSI_p,JI ~ ~l9 

yb....J I (.,.o J lh.o \1 I 

(Čerkesové je zaplavili, jako když se rozlije moře./Řady Osmánců se vlnily, jako mořské vlny 

narážející jedna na druhou./vrhali se na nás ... jako déšť padající z oblak)362 

vyjádření síly: 

360 Oliverius, Erzšhltechnik ... , s. 485; viz též lbragimov, opus cit., s. 196, 209 

361 KV, s. 27, 29,50 (DV, s. 394), 110 

362 DV, s. 168, 171, 379 
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p l.oiLII s.Ja9 j:.o .. ./ ui..o lAJ I .u:) l.9 l..iJo b.J I ~~ IS' 

Oako rychlý blesk, jako dunící hrom/jako když se roztrhnou oblakaj363 

JI> .Ul .>..w llS' .. .I~ I 9.-\! VM o l..W IS' O-\! ._) .. . ú IS' .9 

(byl v jeho rukou jako ovce ve spárech lva/jako útočící lev)364 

(zaútočili na nepřítele jako lví, když vyrazí z lesa)365 

charakteristika TOmanbaje: 

~IS' .. .I pi..C ~I c.JJI a.; IS' .. .I u~l .>..w lil ii.Ah.> ~ ,c-la.>.9 

(vrhl se na ně jako rozzuřený lev/jako lev/jako lev)366 

4t9j.o..9 ~b..w..) J.::>.) bJ-'.!.l..IWI o-.)IS' uiS'_9Ip..eWI ~..UIS' ~_;; 

(nechal je za sebou jako hladkou mouku/by/ jako silný vítr, který foukne do mraků a roztrhá 

jej3BT 

Oako se vrhá útočící levpss 

charakteristika Šadbeka: 

j;l9.9l~l p..i~IS' 4..c.il,g.9/.)I.>..W v,l o,;w:: ve lil ~ ll ~I ~l;:...WI Cli..o l.9iJ W/~1 c.Jji.S'/.>..wlii.S' 

ét..cl_riJI.9 oy.l+::JI Jl:,;9 ... /oy.4;:JI Jl:,;9 ... 

Oako lev/jako lev/ když viděli jeho odvahu, kterou pros/ul pouze rAntara ibn Šaddád/nohy má 

(silné) jako nohy velblouda/bojoval jako obr/jako obr nebo faraónj369 

363 KV, s. 24, 98 

364 KV, s. 25, 28 

365 DV, s. 168 

366 KV, s. 56, 98, 131 

367 DV, s. 172, 173 

368 DV, s. 171 

369 KV, s. 92, 95, 97, 99, 110, 134 
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oy.~l.S' 0~\,ol..éy:ajl 6.J,II ctiis\~1 ~l.9i J~l 6.J.II.9i ~ 0~ :YI ~V'.~:!~ :Y 

(vyrovná se mu v útoku jedině cAntar nebo lev nebo pohroma, o které se vypráví/jako 

/ev/útočil jako obrfl'o 

další příklady přirovnání: 

~.,95' ,.Ji.l.!\11 vl.c ... ~4 ~.9 .. ./)J.lA.ll.)a.Ajl.S' aljl.i J~\11.9 j.l.íJI 0Jl.oj/ci.9J)I J~l.S' ůb.) 8;1Jo.9 

.. ./~1 ~ JLJI j..o.sz:; W/ ... ůl~l ~I ._,..k .J.+.;iJI ~1.9-> ~.,95' .91 Jl.1.i..w.ll v1.c .)lx:JI j).la.o 

,oJi> .9/~l .i:>Í I) I yi.;SJI A LAS I.9Jllo.9/éiJ 'l4 ~ &hl ~l.S' .. ./.l,!.l:::Jl.S' y~ .. ./cl.o.>JI v.o oJ_P.uJl.S' 

~lj5Jl.S' 

(vylétl dým jako modré hory/střely a kameny dopadaly na zem jako liják/meče začali dopadat 

na těla jako kovářovo kladivo na kovadlinu nebo jako podkovy koní na žulový kámen/ničí/i se 

navzájem, jako oheň ničí dřevo na podpal/od krve jako jatka/ srdce jako ze železa/jako stádo 

ovcí bez pastýře/letěli s ním, jako letí havran, když ukradne vejce/byli jako ženíšíf111 

~ts ~i \.)'J~\ů~ ~Ls\J....w\11 o~ <Liis\CL.ot,.,AJI ,o!H.v LoJis\\.)'J.9Lw\JI u_g,Jjl.9i ~4\11 ~is 

bl ~l.S' ~\.).9b ú-!1 ů~ ullo ~ l~p. .1.9 l.fl..ill (?Jl v.o ~is\u0_9.wOJ.D ů~ ~is\~,)1 

ua~l JJL9 

Oako ďáblové nebo jako odvážní lví/jako by to byl Soudný den/jako sedící lev/jako 

orlí/strakatý kůň (rychlý) jako vítr/jako domy stojící těsně vedle sebe/jako by to byli džínové, 

kteří neuposlechli Sulajmana syna DawtJdova/vyrazíl jako šíp z /ukuf1'2 

Obrazné pojmenování: 

ul .· .. ~ :Y <-ill ._..,:j ... , liA> 0/.)1· Q Lt...JI .~. AA.I ..... .fll9/.Ja...SJI o~ . .1.9n·;, O.)I;.Qo/1 ·Uo I ·~ v.iS ·J J...",..- ~ ... ..}.J.I .7 JJ .. .."..._,~...,..... .. v.o ~ :::J-"J'.,}J Y.l'-' ....r 

o,;Uo \.)'J.9..9)1.9 .)Lu.c:-\11 ~ .l,!.l:::JI.9 ~l.o ~l.lA.ll 0Jl.o .9/~ ů)i :Y .9 

(byl jsem jako létající pták/jeho srdce se zlostí celé rozpálilo/jakoby je pohltí/o moře smrtí, a 

ještě mnohem hůře/ co oko nevidělo a ucho neslyšelo/zbraně jen hvízdaly a kolem létala 

změť železa, těl a hlavfl'J 

37o DV, s. 182, 190, 290 

371 KV, s. 23, 28, 29, 39, 52, 75, 98; 99 (podobně DV, s. 367); 101,110,113,128,137,140 

~2DV,s.38, 178,233,244,314,344,378,26 

373 KV, s. 29, 31, 59, 61, 62, 69, 99, 110, 127, 133, 136 
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~1.9 ~I J~l ůJ>.9 ~ ~I ve IJI'I.9..9J ..).c ~[9 JosJl9 &-wJI .:;,[9Lo.....JI ji>i ůJ>.9 

o.i..o IJI'I _;9 i ..).c ~I .::..sillo lo 9.il 1\..ill.Q.J l9 
{Truchlili obyvatelé sedmi nebes, zvěř i ptactvo nad hlavami muslimů, které byly stínány, 

truchlil i svítící měsíc, slunce a celý vesmír/není udatnějšího rytíře pod sluncemj314 

Synonymické páry:375 

~1.9 o.i..o ~ ůl .l..St! 

(vyjádření jedné věcí dvěma slovy stejného významu: "po té co se zastyděl a styděl se"j376 

Oako lev -lev ? 11 

l.1,r~ I..\V.9 .. ./J~ ~ .9 y.J> .#! .. ./~1 J.9.D)II.9 ~fil .:;,~t.s::.JI 

(podivná vyprávění a pozoruhodné věci/bez boje/sám, osamocenj318 

(začali jím nadávatj319 

Hyperbola:38o 

y.J> .. ./ ... ~.1.11 v.>.9Í ._p/JI+::JI ~ či.u.6.> .. ./1:!1~1 .!1.1;; o.i..o .:J);;/uaJ)II u:>.J ._p ySI..9D <tJ ůlr.9 

.>~1 ~I~ u,W ~1..) JI.W~I ~ 

(šel s ním průvod, až se zem otřásala/poušť se z toho otřásala/... že by smetli i hory 

z povrchu zemského/až zmizel celý svět/válka, ze které šediví dětí v kolébce a měkne 

skálaj381 

374 DV, s. 178, 324 

375 Oliverius, Erziihltechnik ... , s. 488; viz též lbragimov, opus cit., ss. 202- 208 

376 KV, s. 90 

377 KV, s. 98, 99, 130; DV, s. 12, 171, 182 

378 KV, s. 133, 145 

379 DV, s. 47 

3so Oliverius, Erziihltechnik ... , s. 486 

381KV,s.26,27,29,47,65,95,98, 104,110,114,139 
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.>~!9 ... 4#IJ.9 ~Lo oJi$ úD uOJ'lll .:.J)_;:;.9 ... e_Lo.w'l!l :1.w.9 ~I ~!9 W..UI ~ ...;:> l.l.!.>.Mi 4.-oJ ... 

l.iiV J..!j.i) úD IJÚ.9j)l ~L:iJ\,olla.iJI.9 _,:u.JI ~ v;~ yp\4#1ý.9 ~Jlo.9i ~l.C a.4.1S" ůlS" ...;:> J~l 

~ ~.9 y_9liijl ~>t .sili Jlii.cJI l.iiV\.>~1.9 j...J"JL..JI ~ ,o.;s:..9 .>_g.o..I;:JI ~I úD ..s~Í ~\,o_g.JI 

.>45\11 ClClo.u.J ~.9 ůl.l.!'lll 

(... silná střelba, až se svět schoulil, zrak oslepl a uši ohluchly ... země se otřásala z toho 

množství pěšáků a jezdců ... den potemně/, až byl jako bezměsíčná a bezhvězdná noc./boj, 

který ne/ze vyjádřit prózou ani ve verších/z té hrůzy vlasy zešedivěly/se srdcem tvrdším než 

skála a odhodláním, které přetrhá řetězy a pouta/řeč, která člověka děsí, roztřese tělo a trhá 

vnitřnostij382 

Konstantní epiteta:38a 

o>!4;:JI Jl:i:.9/~l ~ll.iiV/~1 .:..,JJI/I.Á.DUi.ll .l.C)I.9 uiJoOJI j.;JI/_;.:>1)1 ~I 

(vzdouvající se moře/rychlý blesk, dunící hroml/ev/lev/boj obrůj384 

y.9WI y~l.9i uiJoOJI j.;JI\..:;;~~1 clo)I~IIJÚ)sJI 

(slavný rytíř/pevná kopí/rychlý blesk nebo padající hvězda)185 

Moudrosti, přísloví: 

..J1:10 at: ~ll.~ ..:;;l9 cÚ::> y1Jo t.JDI. c6.lo é L.:o o~ ~ t.-9 ~I l.>!-9 ~ 4 ~I Ls:l.o ~ ..ilo..ll ů!-9 

~l:.:t:; ll ~.l..O .9 ~l..a:; ll .::J.9.l.C/.~ ~ (;0/.iU::l...J 

(Král je králem pouze díky svému vojsku, pokud se od něj vojsko odvrátí, je království 

ztraceno./Kdo chce mít vše, nemá nic./ Statečnost znamená trpělivost./Kdo vydrží, ten 

sklidí./ Nebuď upřímný k nepříteli a s přítelem nejednej hrubě.)18B 

382 DV, s. 170; 162; 178; 215, 228, 233; 230 

383 Oliverius, Erzahltechnik ... , s. 485 

'\JI § _;; ll )_,...u 'lil ~.9 ,o.9-/. J)" ~.1..0 t.JD J.i::t.~ 

~ .S.l.o..i.R.o ůlS" úD .s~ ...;~.) lo.9 .9.1.211 úD ~ 

384 KV, s .. 15, 27, 110 atd.; 24, 27 atd.; 99 atd.; 95, 110, 134 atd. 

38s DV, s. 206, 207, 217 

386 KV, s. 21; 26, 30; 84, 94, 98 (DV, s. 110 ); 94; 143 
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(Dej si pozor na svého přítele každý den, a nesvěřuj mu tajemství. Od nepřítele jsem vyšel 

bez úhony. To co mě postihlo, bylo od toho, na kterého jsem spoléhal)387 

Citáty z Koránu: 

{ ... AJ ~ii .9 ~ [s.c jl.i:i ~ .9} 

,. ... a nehádejte se, abyste neztratili odvahu a neodvrátil se od vás vítr příznivý! ... " 

{ ... ~ ~ ~ .Ji.o I; _>DÍ a.,j) ~ ůÍI;.>) 1->1.9} 

,.A když si přejeme zahubit město nějaké poručíme boháčům jeho, aby v něm nepravostí 

páchali ... " 

{jl.9 vo <li.9.> vo ~ lo .9 4.1 .> .>D lL9 lc.9-W fl~ aÍJI .>I) 1->1.9 ... } 

,. ... když Bohu se zlíbí postihnout něčím zlým Iíd některý, je nemožné to odvrátit a nebudou 

mít kromě Něho ochránce žádného. ''388 

t~.9i ~~ <UsJ L&.J ~~ 4.1 ~_g.D.9 ~<li! ú.9-C.r'JI v11 ~.>1 9.~.> ~ W:; ~.9 ~L ~91.9 .::.ůÍ y.&~.>l} 

(,,Odejděte ty í bratr tvůj, s Mými znameními a ve vzpomínání na Mne neochabujte, a 

k Faraónovi, jenž vzpurně si počíná, oba se vydejte a řečí mírnou k němu promluvte, snad 

vzpamatuje se či zalekne. f3BB 

{ ... ~ -< .1 ... Ju •. ,,~ .... ..t9n LA>..u.S' ·· .l.Stl · 1.t:u 'lll .... n;;;·; ~n ... } .. ,..,...,.._ ~ ..7 .. .9' . u .. i' '.:r-- ..7 

(,, ... nenarušujte přísahy, když jste je potvrdili a Boha si jako jejich ručitele vzali. .. ")39° 

{ ~ .,s.lJ:CI Lo ~ ~ I.9.1J:el.9 ~ .,s.lJ:CI ~} 

(,,Kdokoliv proti vám vystoupí nepřátelsky, pak i vy proti němu tak vystupte, podobně jako on 

vystupoval proti vám. ")391 

387 KV, s. 129; DV, s. 251 

38BKV,s.33(Korán,8:46, 17:16, 13:11)adalšícitacenas.43, 103,116,117,138,139 

389 DV, s. 125 (Korán, 20:42-44) 

39o DV, s. 238 (Korán, 16:91) 

391 KV, s.116 (Korán, 2:194) 
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Citáty z /;ladi]ti: 

·~ ~ clll,.,c u.9-> ~ VD .9 ~ ~ clilo u.9-> jJ..9 VD 

(Kdo byl zabit, protože bránil svůj majetek, je mučedník, kdo byl zabit, protože bránil svou 

rodinu, je mučedník.f3B2 

~ pJ VDi 1.>19 Jj~ cll J+9 ul9 j.....o JL9 ui 

(Když mluví, říká pravdu. Když mu někdo něco řekne, důvěřuje mu. Jestliže se někomu 

zaručí, nezradí.f3BJ 

V prozaické části vyprávění se poměrně často využívá rýmované prózy (saciž:tJi394. Můžeme 

říci, že sadžc se vyskytuje většinou v částech popisného rázu, kde jde o situace vyznačující 

se něčím velkolepým, slavnostním apod., v částech spíše patetického charakteru, 

v pronášené řeči, a působí tak větším dojmem zpěvnosti a plynulosti vyprávění. Dále se 

sadžc uplatňuje také v přirovnáních, příslovích apod. (viz výše). Sadžc se uplatňuje například 

v řeči pronášené na úvod bitvy před nepřátelským vojskem, jejímž cílem je zastrašit a 

zneuctít nepřítele: 

~ u4:::- ~ oT ulhl....J .::...S ul ui)+.All .)I J) uJo~l.9 ..:J"9LJI ~ u~ ul ~...H. VD ~ 1 pJ.w ~ ~i Vl i 
.p5,9.lS:. cliill ~i ._)c 1,9-i,95' ~ .9 .. .l!u1~4 ~I jJ~ VD !.,. u4::JI 01l 

(Kde jste, Selime? Ty, který chceš být pánem králů a sultánů, ukaž se nám, pokud jsi sultán, 

ach, ty zbabělče, ty synu zbabělce, ty, jenž bojuješ s muslimy ohněm!/ buďte připraveni na 

setkání s nepřítelem.f3B5 

nebo při popisu hrůzného obrazu bitvy samotné: 

jl...u ._)c y_,;:JI ,ol9.9 j,92l.Jl9 yl_roW4 ~liAII ..::..l...ulS' ..::..)->.9 j~l ~I VD ~ ,o~l .11~ ~ ulS'.9 

j,9A>.9 ~ ~lh.ll ._)c ~liAII ")o!.Uo JUo.9 jsA:>.9 .,.Jlla.o ..)1.2D..ll ylli .)I ~lblJ ulS'.9 j#.9 ,oJ-3.9 

VD JL9.9 ~I dll ._)c _#:Ul ,ob.9 j~ ~ pJ Ilji J.tii.9 y_,;:JI .11.> ~ o~ ._)c u4::JI ,o.>:J.9 

J~h ,ol9.9 j~l .11.> ~ c:,Lo...w.ll &. cu...ul..i E,L..9 j~ .j-i~ VD clll.o.9 E.~l ,oJ.i:i;.9 j,9jyJ ~ ~ ,o_pl 

392 KV, s. 139; DV, s. 267 

393 DV, s. 237 

394 Oliverius, Erziihltechnik ... , ss. 488-492 

395 KV, s. 95, 49 
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ůlS.9 j_9jAAJI ..,....;lili ~ ~ ~ -sili J.9?AII Jo_9~l .JWI .:..b~l.9 J,9AWI &. c.I.9J\JI .).c s>Li.9 4.Li..oJI 

d . .o...w..ll 0ja.o_9 JJ).ii>.9 ů..9.!~ ~j.R.I ...,Jlla.o ,9iiJ bi.s" ~p jS" ůlS_9 J~.9 l.9~.9 L..9~.9 49? ~ 

.J~l.9 Jlilll db LID J~\11 ~.9 o,9>..,9-il ůA)i.w_9 J#l.9 ....,lisJI LID L...9'D ~ 

{Toho dne bojovali od jasného rána a okusili nebo pili plnými doušky z pohárů smrti, které 

mezi nimi kolovaly. Bitva zuřila a obě strany si dělaly nároky na získání vznešenosti. Pfák 

smrti se vznášel nad oběma stranami s bušícím srdcem a třepetajícími se křídly. Zbabělec 

litoval, že je v této bitvě, a přál si, aby se vůbec nenarodil Pták kroužil nad tou vřavou a řekl: 

"Když zakroužím kolem zabitého, tak je požehnán. H Odvážný postupoval a neznal překážek, 

dal svou duši na tento trh. Smrtka obcházela, volala na duše a nabízela k prodeji starý; 

poškrábaný a spálený nábytek, který je k ničemu, ztrouchnivělý a rozpadající se. Bojovali a 

byli zmučení, podstupovali muka a útrapy. Každý jako by chtěl zpět dluhy a dělal si nárok na 

svá práva. Z nebe teklo proudem utrpení a chaos. Tváře byly znetvořeny, zraky osleply 

z těch muk a útrap..f96 

V rýmované próze je také patetická chvalořeč !jase Agha na Šadbeka: 

....,_;;o ~.9 ů~~l ~l.lo ..)J j>.> ~.9 ůl.a.> ~ .).c LID l.uloj ..)J ~ pJ -sili J,9-C~I ~.>Lw J*D\11 ... 

cti~.~ I..)'J_y9j ~.9 JljJI_9 vsz..bJI.9 JtAJI J..9-0~ p,i ~.9 iiAA> _,$i ~.9 ~i ~.9 cti~.~ I..)'J_y9j ~ ů~ usů:> ~.9 ~ 

.>1~\11 .J.l:i .::.$.lS.lJ_9 íCu.ul)l J4::JI cJij_9 J(J\11 .J.l:i ~.9 J~\11 .J.l:i u..:o_;ii;l l.oJ.9 .:u..;~ LID ~.9 

... ai:jWI u~'i:::dl.9 ~I...WI 

(. .. emír Šadbek Jednooký, jemuž není podobného v naší době na hřbetu koně, ani mezi 

beduíny, ani v boji s mečem nebo s kopím, není udatnějšího rytíře, než je on, není 

statečnějšího, významnějšího a zkušenějšího bojovníka, není udatnějšího rytíře, než je on, 

ani kdo by se mu přiblížil Když vymřeli hrdinové a náčelníci, zmizely pevně stojící hory, 

zřítily se vysoko čnějící vrcholky a vysoko stojící veličenstva ... )391 

Další výrazy jako například klišé: "k tvým službám/slyšíme a posloucháme" jsou také ve 

formě rýmované prózy.398 Obvykle se tyto fráze objevují jako odpověď vojáků a emírů 

sultánovi Selimovi: 

396 DV, s. 366 

397 DV, s. 341 

398 Oliverius, Erzahltechnik ... , s. 489 
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o~~ l.u.;-0Í ~ 4.~ U*! (?-š..9 J.;-0i ..J-0~1/".ú~l....u 4.Í)..9 ú~llo J.;-0~ ~L9 ~ l.o J.9 ,ii.ol_;$".,9 4> 
li.>l_9) J~ ~ úts" ~..9 

(S radostí a úctou, řekni, co si přeješ, my poslechneme tvůj příkaz a vyslechneme tvůj 

názor./ Tvé slovo je rozkazem, jsme ti k službám, ať nám cokoli pňkážeš, provedeme to, i 

kdyby nás to mělo stát život.j399 

O tom, že se nejedná o umělou literaturu, svědčí mimo jiné množství výrazů 

obecné/hovorové arabštiny. Jsou zde také nadávky různého druhu a stupně: 

..HJli::> ~ ~:.Lo ~ ... <4.ol_p-~ ~ .._;1~ ~lů4>. v,l ~ ú4>. ~/~)1 ..ů..9 ~1/(tib ~ .. ./jill;:JI yKJI 

y.J-SÚI ~~ ~~J~I .)~..9i ... o..,SS ~ ... 

(nevzdělaný pes/ty zrádče/zlomyslný, zlý panchart/ty zbabělče, synu zbabělce/ty křesťane, ty 

syne křesťana, ty zloději, ... vy proklatci, vy prasata, .. . vy bezvěrci, ... synové bezvěrců/ty 

nejšpinavější z beduínůJOo 

~\~1 JJ>.C~I\a:;~ ~i.,9 a..o~ J.i;Í ~ ... JI:>J~I J.)) ~ ... J~I J~.l.D ~Jil> ~ ... ).li; ~\~)1 ..ů..9 

~ ~ ~. ú~~l u)l .>~..9i J.-;..9 úU.) uJÍ v, I ~\;~ ~ Jl.QS ~\ol_p:JI _».Č: ,oW ~ pJji\ ... y~l ~~ 
li:SJI '4-.Y..9 ~)I ..J..9 ~j ._).c J.) ~..9 ~ VD ~ ... \ ... ú~ 

(panchart/ty falešníku... ty zrádče s povislým knírem... ty nejodpornější z odporných... ty 

nejpadlejší z tvého lidu a nejmizernější z tvých druhů/ten jednooký mizera/ty nejšpinavější 

z beduínů .. .lvy nectní mizerové/vy bezvěrci a nestoudníci/ty paroháči a vznešený pancharte, 

ty proklatý mizero .. /. .. Tvoje povaha i činy ukazují na to, že jsi panchart a byl jsi vychován ke 

špatnosti. )4°1 

Dalším prvkem, který činí vyprávění živější a přirozenější a zároveň jej přibližuje 

lidové/pololidové tvorbě, jsou přJsahy: 

(Při Bohu Mocném, pánu Zemzem ... )402 

399 KV, s. 65, 72, 76, 89 

4oo KV, s. 61, 62, 66, 83, 90, 95, 102, 113, 115, 117, 118 

4m DV,s.39,7~88, 152,156,157,160,161 

402 KV, s. 104; DV, s. 122 

••• ,O ).Oj YJ ~I Jlt..9 
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o.IJL · t.cui ~~ Jlto " Jlto ·' JJ1Ao .u.. JfU '.JfU '.::~"" 

(Přísahám při Bohu, ještě jednou přísahám a ještě přísahám, třikrát se zapřísahám při 

Bohu)4°3 

Dialektismy:404 

Určité projevy hovorového jazyka objevujeme ve všech rovinách, tj. v rovině syntaktické, 

morfologické i lexikální. Velice častým jevem, který v obou verzích tohoto díla můžeme 

pozorovat, je chování osobních jmen mužského rodu v lomeném plurálu syntakticky jako 

singulár ženského rodu. Singulár ženského rodu se objevuje v přísudku (slovesném i 

jmenném), u zájmen a v přívlastku. Tato forma byla běžnou a přípustnou formou v klasické 

spisovné arabštině. Do současnosti se nám zachovala v egyptské hovorové arabštině, kde je 

běžně používána a ve spisovné arabštině je pokládána za nesprávnou. Jak je patrné 

z našeho textu (viz níže), singulár ženského rodu není však používán důsledně. Před 

podmětem (osobní jméno mužského rodu v lomeném plurálu) předchází přísudek ve tvaru 

singuláru ženského nebo i mužského rodu. V jednom případě se dokonce před jménem, 

které je syntakticky považováno za jméno ženského rodu, vyskytuje přísudek ve tvaru 

singuláru rodu mužského: 

~..~- 1 ;,; 1 1 ~ .. o lů..úl J1 •1 ••• l.iillo 1-'- I I.>J .~ . J'.J .. J'.>' '1f""' ~ 

(když z ní vystřelili, celý svět se otřásal a srdce se hrůzou chvěla)4°5 

Pokud přísudek následuje za podmětem, bývá ve tvaru singuláru ženského rodu nebo ve 

tvaru plurálu mužského rodu. Lze říci, že se zde daný jev dostává na rovinu pokleslé 

spisovné arabštiny/dialektismu. Nejčastějšími osobními jmény, kterých se tento jev týká jsou: 

403 DV, s. 129 

404 Oliverius, Erziihltechník ... , ss. 494- 497 

405 KV, s. 114 
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PŘÍSUDEK (slovesný): 

.. ./ ... ůl4:'lll «U v.JI.A.9/ ... ~Jůl.JI ~~ ._;.;:> .. ./ ... lelS ů~_r>tll ..::...ol9j/ ... ~ ú:JJ..9S"ic..ll &1...1uJI ~-.9 

cl..r-O'lll ~ v.JI.A.9/ ... ~ ů~fi ~ v.o ,o.Q>d>. .>.9 _,.o'lll ii..wSI~I ..s.;:; l.ol9! ... h9L....w ůl.u.r~:J 

w-11 Ji~~?. o~ ůiS v.o jS' _yLl-0 .)"!J:Jl ~/ ... J4>'ll~ ~L .:;..;IS v,.i.ll ~~I v.o ~ W/ ... 

... .l.il.a.ii.lln '·I - 11 · cl - '·· 11 <1..9 ·· ···<"in/ ... o~ lA. o .. -;.. o .lL l.::> '..7 ...r. 'Jo"" v.o ~ .. ..... ..)""' '..7 • J"""""'" .7 • .)l 

(šejchové zůstali v Halabu/všichni beduíni povstali/do té míry, že se lidé shodli na/notáblové 

mu řekli:/a rytíři padali/ jakmile vidí Čerkesové, co se za nimi děje, vracejí se na ně/ všichni 

emíři řekli/když vyslechl zvěd~ kteří mu přinášeli zprávy/všichni Egypťané, kteří měli u sebe 

nějakého čerkeského mamlúka, přicházeli k Chájirbekovi a oznamovali mu, koho u sebe 

mají/básníci na něho psali množství žalozpěvů a qasidj406 

,o:J)l Jl>.J ~ ..::-cl>.\úlla.L..JI &o .:;..;IS ..:;;.i.ll ůl.u.r~I\Jl>.)l ~ ... úl.u.r~l .::.4J 

(rytíři nasedli na koně ... muži šli/rytíři, kteří byli se sultánem/přišli na něho Osmáncij4°7 

PŘfSUDEK Omenný): 

(beduíni byli shromážděnij4o8 

ZÁJMENA: 

.. ./ ... L# ú~~l ..::...ol9j/ ... cl_,.o'l!l olQ.! _yLJ.o .:;..;ISj/ ... ..:;;~ y_gl9 ~ y.S:-fi o~l c:J_9.e.! dl....u) I.DJI.9 

~ ii..wSI~I vb:i .>.9!7 

(Ba dokonce tě poslal s těmito deseti, aby nahnal strach do srdcí mých vojáků/Egypt byl 

s těmito emíry/všichni beduíni povstali!Čerkesové opustili jeden druhéhoj409 

ltli.9 ."SL.....sJI db\~~ ~ ._ill ol...1uJI y"i;. 

(kromě pěšáků, které měl před sebou/tito vojáci, kteří. .. )410 

40B KV, s. 16, 41, 56, 82, 87, 100, 101, 106, 108, 145 a další příklady 

407 DV, s. 18, 150, 172 

4os KV, s. 86 

409 KV, s. (editor zaměnil "bihá", které bylo původně v textu, za "bihim"), 39, 82, 120 

410 DV, s. 151 
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PŘfVLASTEK (shodný): 

OJ~I ui...J.;All\.....9~\11 o.l..Ql ~ či.4.kll ui...J.;All c':llj.Q) jsl9 lo ,)á.;i 
(Podívej, co dokázala ta hrstka rytířů s těmi tisíci/slavní rytířij4 11 

Dalším charakteristickým jevem je vynechávání koncovky "-na" u sloves v imperfektu, 3. 

osoba, plurál mužského rodu, který je tak zkracován na koncovku "-0", případně u sloves 

v perfektu, 2. osoba, plurál mužského rodu, změna koncovky "-tum" na "-tO" (ne však 

důsledně- viz níže): 

~ I..9J..9..u p.Ui\Li..9J.>.Š4. ,oJ .. ./ ... 9.4-ilo~ ~ ._,;..9~~..9 ... y.a.o Jl ~I ~ u.:i.9i0?-1..9 

(provokují mě k tažení do Egypta ... a pomáhají mi proti Túmánbájovi/pak nás 

zradí/hledáte J4 12 

(jestliže tam budete ... jestliže budete v ... j413 

Za hovorové může být považováno následující spojení s ustrnulým imperativním tvarem hat 

(dej, sem s): 

(tak se ukaž/ukaž, co umíš/sem s tím, co mášj414 

I když slovesa ral}a Uít, odejít), chal/a (nechat být, opustit, odejít), dauwara (ve významu 

"hledat") jsou uváděna ve slovnících spisovné arabštiny, používá se jích převážně 

v hovorové arabštině a ve spisovné je dávána přednost slovesům gahaba, taraka a bal}aja. 

cu.k: lo .ox; ... j -~iJI l;i\ol.i.J::>o li> .o oliS' ·· -· ."..; ·I .. :.)J.;, fl-"' ...,.. .. .7 J.;, y .....,...-- u 

(Kdybychom ho opustili, odešli a nechali ho být. .. ljsem ten, koho hledátej415 

411 KV, s. 120; DV, s. 206 

412 KV, s. 48, 107; DV, s. 350 

413 DV, s. 375 

414 KV, s. 116 
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Jedním ze sloves charakteristických pro hovorovou arabštinu je sloveso džab (ze slovesa: 

dža'a bi-, přinést/přivést): 

(všichni Čerkesové, které přívedlí)4 16 

Další výrazy používané v egyptské hovorové arabštině: 

(muž- "rage/")417 

(přícházejícl- "gajj"lpříšlí jsme - "gena"jltB 

Výrazy typické pro syrskou hovorovou arabštinu: 

/f , v }419 
1 ,y neznas .. ·/ 

(co to je?j420 

415 KV, s. 31; DV, s. 350 

416KV,s.111 

417 DV, s. 30, 154 

418 DV, s. 393, 27 

41 9 DV, s. 351 

420 DV, s. 336 

J>.l)l 

... Jfo. Lo .:.:.ui l.i.i! 

JlsUJII.i.il ~I 
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8. HEROIKAAFANTASTIKA 

Každá síra mívá svého hrdinu, který vyniká nad ostatními svou udatností a silou. Nejinak je 

tomu i v tomto případě, kdy hlavním hrdinou je poslední mamlúcký sultán TLimanbaj. Hned 

zpočátku ukazuje svou skromnost a schopnost předvídat, když jen velmi nerad souhlasí na 

naléhání ostatních mamlúckých emírů, že bude zvolen nástupcem zemřelého sultána ai

Ghur1ho.421 Na několika místech autor TOmanbaje srovnává s jeho předchůdcem, který 

nedržel slovo422 a zacházel špatně s beduíny423. Jeho vlastnosti jsou nejlépe vystiženy 

v různých situacích a dialozích. TOmanbaj je moudrý a obezřetný a kromě toho vyniká také 

bojovými schopnostmi. 

J~\1[5" ::J ~..9 J~)l5" ::J ::J.>.J 1.9ÍJ 

(Uviděli muže, který nebyl jako jiní, a hrdinu, kterému se žádný nevyrovná.J424 

Autor uvádí, že nejezdil ve středu armády, "jak bylo zvykem králů",425 ale byl vždy vpředu. 

Vede mamlúky v řadě bitev, ve kterých obvykle bojují proti velké přesile osmanského vojska 

(2000 proti 1 0000 nebo 500 proti 30000)426 a vítězí k nemalému překvapení nepřítele. Vyniká 

také v souboji muže proti muži a na rozdíl od svého bezcharakterního soupeře je schopen 

slitování. Když neznámý rytíř zlikviduje deset TOmanbajových mužů, kteří se postaví na jeho 

obranu, vystoupí proti němu sám TOmanbaj a vzápětí zjistí, že neznámým rytířem není nikdo 

jiný než zrádce ai-GhazaiT. V následujícím souboji ho TOmanbaj přemůže a chce ho zabít. AI

GhazaiT prosí o život a apeluje na to, že jsou oba muslimové. TOmanbajovi se ai-GhazaiTho 

zželí a výměnou za svůj život ai-GhazaiT slíbí, že mamlúky zbaví nepřítele a už proti nim 

nikdy nepozvedne zbraň. Ukáže se však, že ai-GhazaiT svou přísahu nemyslel vážně: 

Wi;l .·.n o-::.1 ·jo +A. a..JI ~ 1.:>1 ~l:>Í · <"lo · lo..,\ll., (1.) clJo .. 6 ·jo ~L9j ::J ·j (1.) .::...iJ.> JA9 ....,. c-· J ....r.'.7 .....".._ .. .J ~.7 u ··"'. V,"'.7.r.:- ....r.'.7 ....r. 

J.c J.l9 _9ii> !.JSJ.9 9,ylJ .._# ...,J:i.9 ~ <1.il9 <liD ~ j9Í ..S..H. ll.9 ..:;?4-i.oslo loÍ.9 liAl y,j:. ~ y_;:::JI ~!.9 

-~' ..)I ~I ~.9 ui ::Jl a.ie ui.cÍ ,cJ ~ uJ.l9 u i JJ1.9 li i ::Jl ~ ~.9 

421 KV, s. 40; lbn ljás, ss. 85 86 

422 KV, s. 107 

423 DV, ss. 128- 129 

424 DV, s. 173 

425 DV, s. 28, ř. 13 

426 DV, s. 100, 113 
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(Přísahal jsem mu, že s ním nebudu bojovat, ale svůj slib nedodržím. Bojím se ale o svůj 

život, a kdybych se vrátil, zabije mě. Odejdu odtud bojovat jinam. Svět neviděl většího 

hlupáka, než je romanbáj, kdyby mě býval zabil, zbavil by se mě, ale on mě přemohl a dal 

mi milost. Já tedy ne! Přísahám při Bohu, kdybych ho přemohl, nedám mu milost, dokud ostří 

nepronikne až ke kosti.)421 

často je TGmanbaj označován epitety "fáris ca$rihi" a "wai}Td dahrihi" ("rytíř své doby" a 

"jediný ve své době")42B, je přirovnáván k historickým osobnostem a dokonce je stavěn na 

roveň takovým jménům, jako je umajjovský chalífa Marwan429, cAff ibn AbT Talib, cAntara ibn 

Šaddad430 a Mojžíš.431 Na rozdíl od nich však není univerzálním islámským nebo arabským 

(beduínským) hrdinou, ale stává se hrdinou egyptským. Když se mamlúci snaží získat přízeň 

kmene cAzala,432 Mul)ammad šejch ai-Bakkarija se snaží beduíny přesvědčit mimo jiné 

poukazováním na fakt, že sultán TOman baj je Egypťan: 

l.i.a> t.oi_.9 ~~ ~..9 ~...H ~ .19 ů\11 9.J~I..9 ~ ~ ..s.J9SJI (IC .ill_g.!) loÍ a,..J~I ~ ~ cti JW 

._}) ._r~.ii d..iÍ JJ.)Sťi .;:...;!..9 ~1..9 f...19JI..9 ~)l..9 o~~\9 (H..>.l\9 ~I j.P>Í úD cJL.o ~ ..s4ilo~ J.>.)l 

)~\9~ ~ ~ úD .>.>~ ~)j ..9Í l.o..lJo o.ie ~..9 I.~Í cllJI ._,;.ay, ~ ~ j.29 <a.Jja; Jil ~ ~~..9 li~ 
. CÚ/.1~ ._)) ..9 i 4.i.i..loJ..... ._)) ..9Í ... ~I 

(Mul}ammad šejch ai-Bakkárija mu řekl." "Co říkáš o ai-Ghtlríín je pravda, ale ai-GhOrT se teď 

již setkal se svým Pánem a je sám se svým hříchem. Ale tento muž, _TOmanbáj, je ctnostný, 

dobrý, zbožný, uctívá Boha, žije asketicky, je bohabojný a chová se mravně. Víš, že byl 

427 DV, s. 164. Podobně hovoří ai-Ghazarr i v krátké verzi. Uvádí se zde však, že svůj slib dodržf. 

Domnívám se, že jde o chybu a že by v textu krátké verze mělo být uvedeno .ghajr wšfi" (tj. nedodrž!) 

stejně jako v dlouhé verzi. Podobně chybí ai-GhazaiTho přísaha, že on by ve stejné situaci 

TOmanbajovi milost nedal. Domnívám se opět, že jde o chybu, ke které došlo pravděpodobně při 

přepisování/opisování textu různými písaři. Důkazem tohoto tvrzení může být, že ai-Ghazarr v krátké 

verzi na závěr dodává, že změní své přestrojení a bude bojovat dál (viz KV, s. 117-118). 

428 DV, s. 37 

429 DV, s. 201-202. Není jasné, zda-li jde o chalífu Marwana I. (64-5/684-85) nebo Marwana ll. (127-

32/744-50). Podle autora se dějepisci shodují, že byl nejlepším z Umajjovců a že je autorem výroku 

"Jestliže má přijít konec, počet (vojáků) nehraje roli." Podobně je podle autora TOmanbaj nejlepším 

z mamlúků a vyjmenovává jeho vlastnosti: nejstatečnější, nejschopnější, má nejlepší názor, nejlepší 

organizátor, nejzbožnější, nejasketičtějši, nejspravedlivější. 

43o DV, s. 13 

431 DV, ss. 13- 14 

432 viz kapitola 5.3.3. 
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vychován v našem Egyptě, vyrůstal mezi nám1: Viděl jsi ho, že by někdy udělal něco, čím by 

se protivil Bohu? Slyšel jsi, že by někomu křivdil nebo škodil, když byl opatrovníkem 

královského kalamáře?tJJ ... Nebo za jeho vlády nebo na jejím počátku?'J434 

Přestože sultán TOmanbaj neumírá v boji, uvážíme-li okolnosti jeho zajetí a samotné smrti 

můžeme říci, že jeho konec je mnohem okázalejší a působivější vzhledem k obecenstvu ať 

již přímému, či nepřímému (posluchači/čtenáři siry ) a jako takový je hodný hrdiny. Po 

porážce v bitvě u lmbaby hledá TOmanbaj útočiště u t:tasana ibn Marci, který ho však zradí. 

Sultán se rozhodne vzdát se, zůstává opuštěn, odhazuje všechny své zbraně do moře a je 

zajat.435 Na naléhání Chajirbeka a ai-GhazaiTho Selim rozhodne, že má být sultán TGmanbaj 

popraven. Stráže posadí Tumanbaje na mulu a dopraví ho až k bráně Bab Zuwajla. Celou 

cestu je doprovází křik a pláč.436 Autor říká, že to byl "poslední den mamlúků"437 a ten 

"nejčernější den pro egyptský lid", kdy pro sultána plakaly "vdovy a sirotkové"438: 

. p ~I e_g.o.ll4 vu LiJ I c.+> l.ul.9 pkJI..9 uaGJI..9 p~ ~1..9 JoiJ~ I ~ ~ ... 

(... ten den plakaly vdovy i sirotkové, lidé bohatí i prostí a lidé bědovali a slzy jim tekly 

proudem.j439 

Sultán Tumanbaj je u brány Bab Zuwajla oběšen, jeho mrtvé tělo odneseno, náležitě 

připraveno a pohřbeno v hrobce, kterou nechal postavit sultán ai-GhOrT.440 TOmanbaj je 

charakterizován jako schopný vládce oblíbený svými poddanými a respektovaný dokonce i 

433 Arabsky: "al-dawadar al-kabif. Za abbásovců byl znakem hodnosti ministra ( wazi!) kalamář. 

Funkce dawadara byla vytvořena Seldžuky původně jako civilní, později za sultána Bajbarse byla 

přenesena na mamlúckého "emíra (velitele) deseti" a postupně se z ní stává jeden z nejdůležitějších 

postů v zemi. V pozdní mamlúcké době bylo jeho úkolem kromě jiného jezdit např. do Horního Egypta 

vybírat daně a shromažďovat úrodu (viz D. Ayalon, in El, heslo: "dawadar"). 

434 DV, s. 129 

435 Podrobně viz kapitola 5.3.5. 

436 KV, ss. 139-141; DV, ss. 275-277 

437 DV, s. 276 

438 KV, s. 141 

439 DV, s. 275 

440 KV, ss. 141-142; DV, ss. 275-277 
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nepřítelem (Selim), který oceňuje na svém sokovi jeho statečnost, hrdinství, inteligenci a 

sílu.441 Na jiném místě Selim říká: 

..JA.D ..1lo Cli lS:.o ~ !.9 cW..o ~ ,,:"l.o ~ 4 .,s 4; lo,91o ._; c b. _9l "-i.D ~ ~I ~ ~ .,sll I cill4 p..w.9 i lí i.9 ... 

. . • ~ ~ l.::;t.W J>. ~ 
( .. Přísahám při Bohu - a žádný služebník nemůže přísahat při nikom lepším, než je On -

kdyby za mnou Túmanbáj přišel v míru, zaručil bych mu bezpečnost a dal bych mu vládu 

v Egyptě za jeho statečnost ... )442 

Podle autorových slov měli TOmanbaje rádi všichni bez rozdílu, "všichni, kdo ho viděli, i ti, 

kdo ho nevidělí",443 a po smrti na něho básníci skládali elegie (marájin, sg. martijatun) a 

qasldy(oslavné básně) a vyprávěly se o něm různé podivuhodné příběhy444 . 

Jako každý hrdina, i sultán TOmanbaj měl své věrné druhy, kteří s ním bojovali bok po boku. 

Jeden z nich však vynikal nad ostatními svými bojovými schopnostmi, silou a statečností. 

Tímto věrným druhem a "hrdinou číslo dvě" je emír Šadbek ai-Aowar ("Jednooký"). Jeden 

z osmanských vojáků, kteří se s ním setkají, líčí Selimovi, jak byl svědkem souboje emíra 

Šadbeka s býkem.445 Jindy se v průběhu boje pozastavují nad jeho kousky a říkají, že .. ani 

lidé, ani džínnové nejsou schopni takových činů"446 . Již jsme se zmiňovali o bitvě Šadbeka 

s pěti sty muži proti Selimovi s desetitisícovým vojskem, která je několikrát připomínána 

v dlouhé verzi.447 Sultán TOmanbaj svého přítele a druha hodnotí epitetem "fáris al-zamán" 

("rytíř všech dob")448. Mnohé o vztahu těchto dvou mužů vyplývá například ze scény, kdy se 

oba setkávají po bitvě, kterou Šadbek svedl se Selimem. TOmanbaj se raduje, že vidí 

Šadbeka živého a zdravého: 

441 KV, s. 133; DV, s. 264 

442 DV, s. 42 

443 DV, s. 281. V krátké (ss. 144-145) i v dlouhé verzi (ss. 277-278) je nekrolog, ve kterém autor 

shrnuje Túmanbájovy vlastnosti, bojové schopnosti, popisuje jeho vzhled, uvádí věk, délku vlády, kdo 

byla jeho manželka a její osud po TOmanbájově smrti i to, že neměli děti. 

444 KV, s. 145; DV, s. 278-279 

445 KV, s. 92; DV, s. 93. Souboj s býkem je velmi častý motiv lidových vyprávění. 

446 DV, s. 101, podobně KV, s. 101 

447 KV, ss. 94-105; DV, ss. 97-124. Retrospekce např. viz DV, s. 290, 301, 325, 350. Podrobně k této 

bitvě viz kapitola 5.3.2. 

448 KV, s. 104 
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(Málem se zbláznil radostí)449 

chválí ho za jeho hrdinství: 

(Jsi jedinečný muž své doby a tohoto času)450 

a také z další scény, kdy se znavený Šadbek nabízí, že ostatním přinese něco k jídlu a 

sultán ho vyzývá, aby si raději odpočinul.451 Emír Šadbek je popisován také jako chytrý muž, 

obratný řečník, trpělivý a vzdělaný.452 Autor ho charakterizuje slovy: 

ulJaJI.9 o~!.9 č4.w.9.)J!.9 eu::~l .._) cÚ ffi ll 9..ill oyar. ~.9.9 o_JŠD:> ~~ 

(Jedinečný muž své doby, jediný ve své době, který nemá sobě rovného, pokud jde o 

statečnost, bojové schopnosti, sílu a kuráž.j453 

Jako věrný druh sultána Túmanbaje umírá emír Šadbek podobně jako jeho vládce. Když se 

Túmanbaj rozhodne vzdát se, Šadbek jeho čin ostře kritizuje. Túmanbaj měl podle něho 

bojovat až do konce a zemřeli by společně, jak to Šadbekovi předpověděli astrologové. 

Šadbek hledá útočiště u svého přítele, beduínského šejcha Al:lmada ibn Baqr454, který ho 

však zradí a vydá Selimovi. Když se setkají, Selim si ho prohlíží: 

.~.9 iiob..o.9 Jl.9.9.9 ~.9 al~.9 aJ~ o~ J~\11 ..:.,..w:>i 0-0 ~.9 ca.:\.o~ Jl>.)l JoSi 0-0 o.)Qj 

(Viděl, že je to dokonalý muž, mužností a vzhledem jeden z nejhezčích, vyniká vznešeností, 

vzhledem, vážeností, důstojností, mohutností a slušností.)455 

449 DV, s. 121 

45o DV, s. 123 

451 DV, s. 182. Viz kapitola 5.3.4. 

452 KV, s. 90. Dobré řečnické schopnosti a výmluvnost jsou jednou z typických vlastností hrdinů 

lidových románů. Na příklad Zir Salim i cAntar jsou nadaní a uznávaní básníci (viz Herzog, T., Wild 

Ancestors Bedouins in Medieval Arabíc Popu/ar Líterature, s. 68) 

453 DV, s. 290 

454 KV, s. 129; DV, ss. 251~254, 266 

455 DV, s. 267 
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Ve stejný okamžik, kdy Selim nechá popravit sultána TOmanbaje, nechá přivést Šadbeka a 

popravit ho (setnout hlavu mečem).456 Dokonce i popravčímu je Šadbeka líto: 

._rO.AJI asillo ~is' 9.iJI o..!VI dJ) ~~i:; 

(Bylo jim líto té tváře! která se podobala vycházejícímu měsíci.j451 

Předpověď astrologů se vyplnila, oba umírají ve stejný den.458 

Také Šadbek je přirovnáván k lidovým hrdinům: 

. .>1~ · :::C": ~is' ~~a l.uA. ,a a) I , ... a Jl· · ·· ~is' ... o l.;:JlS lťi~ v._,-- '.7 ••.. I..)JJJ..7. ~..7 J v. (JJ-WJ Jl .. 

(Jeho útok je jako útok obra ... jako by byl Rustam ibn Zaf459! rozmetá hlavy napravo nalevo 

jako by bylcAntar ibn Šaddad.j460 

._;;;.c. t.,PJ J 1.9iJ I ~i ~ is' ů ~I t.,PJ J liJ I dJ)_9 

(Tento hbitý rytíř jako by byl otec všech rytířů, cAntar.j46t 

a podobně jako oni se i on stává legendou: 

,o l.s2.ll.9 u0 bJ I Ů*! _;li J 4:> i.9 ,o 1.,. ~ !.9 ..) WJ I .JAO ~ ~ 4 l..o..w l.9 lA.u..t9 dl~ cll J L.o 

(Tímto získal významný a trvalý podíl v průběhu nocí a dní a zmiňovali se o něm ve 

vyprávěních lidé urození i obyčejní.j462 

Fantastické prvky se v lbn Zunbulově díle objevují spíše v náznacích a nejsou příliš 

rozvedeny. Šadbekovy hrdinské kousky jsou tak obdivuhodné, že předčí dokonce i umění 

džinnů (viz výše), a podobně mamlúci váhají, jestli je ai-Ghazali člověk nebo džinn, když 

456 KV, ss. 138-142; DV, ss. 267-268, s. 276, S. 292-293 (popis popravy) 

457 DV, s. 292 

45B DV, s. 293 

459 Hlavní hrdina íránských epických děl, zejména v díle FirdausTho (perský básník, z. 411/1020, autor 

Šáhnáme- "Knihy králů': která obsahuje množství legend od stvoření světa po arabské dobytí Íránu). 

4so KV, s. 129; DV, s. 251 

461 DV, s. 292 

462 KV, s. 129; DV, s. 251 
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v přestrojení zabije v souboji postupně deset z nich.463 K džinnům jsou přirovnáváni i muži 

dobývající káhirskou citadelu pro místodržícího A~mada Bašu: 

.>_9b v.l ů~ a.cllo ~ ly,_? ůllll (?Jl (ID ~is' ... 
( .. jako by to byli džinové, kteří neuposlechli Sulajmana, syna DawtJda)464 

častým námětem lidové/pololidové tvorby bývá také bezedná studna či nikdy nevysychající 

pramen. V jedné z odboček autor hovoří o zázračné nádrži s vodou, která nikdy nevyschne, i 

kdyby z ní pili lidé z celého světa, a o zázračné studni, ze které se nikdo nenapije, protože 

voda mizí.465 Objevuje se zde také studna, která je vlastně tajnou chodbou. Když se 

osmanský místodržící v Egyptě A~mad Baša prohlásí sultánem, janičáři mu odmítnou 

poslušnost a zmocní se citadeli. A~mad Baša ji neúspěšně obléhá, a když se radí, jak se do 

citadeli dostat, jistý Gamaluddin ai-Bauwab ai-Aiwa~T mu prozradí, že zná studnu se 

sklepením, které ústí ve studni na citadele. Je vybráno dvanáct mužů, kteří jsou pověřeni 

úkolem proniknout na citadelu touto tajnou chodbou. Autor se odvolává na svědectví 

Barakata ai-Bajtar, který mu vyprávěl, že místy lezli chodbou po kolenou, místy se plazili po 

břiše a trvalo to celou noc, než se ocitli ve studni na citadele, kde se umyli, napili a odpočinuli 

si před bojem.466 Patrně nejfantastičtější pasáží je dlouhá odbočka, ve které autor ústy 

sultána TOmanbaje líčí kromě jiného, jak nejvyšší kněz Aqlimun mávnutím kouzelného 

proutku postavil pyramidy (viz výše kapitola 5.3.1 ). 

463 KV, s. 114; DV, s. 158 

464 DV, s. 378 

465 DV, ss. 195-196 

466 DV, ss. 374-377 
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9. TEMATA A MOTIVY 

9.1 MOTIV ZBRAN[ A KON[ 

S hrdinou bývá nerozlučně spjata zbraň a kůň. Ani tato sJra není v tomto ohledu výjimkou a 

objevují se zde charakteristické motivy zbraní historického nebo dokonce zázračného 

původu či vlastností a koně téměř nadpřirozených schopností. Když se Túmanbáj rozhodne 

vhodit svou výzbroj do moře467 , zmiňuje se vypravěč o jedinečnosti jeho zbraní. Zvláštní 

pozornost věnuje zbrani nazývané fabr džiná!J (,.okřídlená sekera"). Zatímco v krátké verzi je 

tato zbraň pouze přirovnávána svou silou k blesku, protože dokáže přeseknout železo a 

rozseknout kámen, a říká se, že patří k dědictví starých králů,468 v dlouhé verzi je popsáno, 

jak byla vyrobena egyptskými králi z ,.blesků" dopadnutých na zem.469 Vypravěč popisuje 

také jeho meč, který je ,.nejlepším mečem v Egyptě" a říká se o něm, že to byl meč cAntary 

ibn Šaddád.470 Podobně Selim v bitvě u Mardž Dábigh třímá v rukou historický meč cumara 

ibn ai-Chattab.471 

Kůň emíra Daulatbáje je jako "koně beduínů" a je rychlejší než "mrknutí okem", téměř letí a 

zdá se, že se snad ani nedotýká kopyty země. Rozumí všemu, co jeho pán chce.472 

Šádbekův kůň je popsán takto: 

;.:.·:~liS o-'" a ;;.ň\l.::J ·· ·· ·' • či..R.b9 Cliis ..s.iJI ::..;;.~liS ·"~~~ ·l..a:::JI ~ ~'-l."'t..::r'" ~úD .. ~ ..r- u 

(Ryzák jako karneol, který jako by se odloupl z červené anemonky, vznešený jako velmož)473 

cL:JI vo ..,.,..,...WI ve~ ll ůl..a:::JI ůi db ~.9 l;l..a.> fl~ll.iQ:> ._,3 ..,.,S.>!. ,tJ Cli~ cl,.re:> ..y.J.) Cl:i.:.:ů ůiS.9 

·";;;~a a9 .a 1-. vlJo ·lo ,.Q ~~ I.· LoS 1.,., LA>.>.::lt:i I..:..IJ ·""· o 1-. 1.)1 ·· ·(So '··)ll ... .,.,·; LoS v- _,_ ~ . u '.;7 r-J ~ ~ . ~ ..r"< '-I."' ~ ....;DJ V\.1 .7 '-"" ...r.--

467 KV, s. 130; DV, s. 254 

468 KV, s. 130 

469 DV, s. 255. Pravděpodobně meteority. 

470 DV, ss. 255-256 

471 KV, s. 29 
472 DV, s. 4, s. 5 

473 DV, s. 87 

·C:l.o)l y.Jo&i l1.9 c:Lú..JI ~ll ~I _J.W.LJIS ~ 
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(Měl pod sebou rezavou klisnu. Toho dne si totiž nevzal koně, protože kůň nevydrží bez vody 

jako klisna. Když s ní vjel do moře koní, pronikala do jejich řad, když s ní zamířil k nějaké 

skupině, vrhala se na nijako orel nebo lev, nebála s boje a neutíkala před kopími.}"74 

TOmanbaje jedoucího do boje na jeho klisně "ai-Karkil<a" vypravěč přirovnává k Rustamovi 

ibn Zal, cAJTmu ibn AbT Talib v den bitvy u t;unajnu475 a cAntarovi ibn Šaddad jedoucímu na 

jeho koni "ai-Abdžarovi".476 

474 DV, SS. 106-107 

475 Bitva u f:iunajnu r. 8/630. 

476 DV, s. 255 
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9.2 STAVBY A KRAJINA 

Dalším prvkem charakteristickým pro síry jsou popisy různých míst, staveb a krajiny, kde se 

příběh odehrává nebo se kterými je vyprávění spojeno. Již jsme se zmínili o jednom 

z největších divů světa, o pyramidách, kterým autor věnuje poměrně dlouhou pasáž, a o 

údolí, které slouží beduínům jako přírodní úkryt v dobách nebezpečí.477 Dále se zmiňuje o 

paláci, nad kterým se podivoval Alexandr Veliký478 • Chtěl se podívat dovnitř, a tak do něho 

po provazech spustili muže, který začal křičet, když uviděl, co bylo uvnitř, a okamžitě po té 

zemřel. Když ho přinesli mrtvého Alexandrovi Velikému, upustil od svého úmyslu a nechtěl již 

vědět, co tam je. 

Po svém konečném vítězství nad mamlúky a před svým návratem do Konstantinopole 

podniká Selim cestu lodí do RašTdu a do Alexandrie.479 V krátké verzi autor popisuje 

nádherný, zlatem zdobený dům, ve kterém Selim přebývá.480 V dlouhé verzi je popis této 

cesty mnohem poetičtější. Vypravěč líčí, že byla právě sezóna granátových jablek a dalšího 

ovoce. Selim obdivuje krajinu, jakou v životě neviděl, o které "každý říká, že je to ráj". Autor 

nevynechává ani takové detaily, jako je zpěv ptáků, zeleň, potoky a ústy kapitána lodi říká, 

že "nejlepší rýže a nejsladší cukrová třtina je egyptská".481 Také osmanský místodržící 

v Egyptě Al}mad Baša se raduje, že je v zemi, které se žádná nevyrovná.4S2 

477 viz kapitola 5.3.1. Stojí za zmínku, že terna pyramid je přítomno také ve sbírce Tisíce a jedné noci 

(Vypravování o pyramidách). Podobně je v lbn Zunbulově díle několikrát zmiňován příběh o králi ai

Nucmanovi (např. DV, s. 257), se kterým se setkáváme také ve sbírce Tisíce a jedné noci (viz román 

Vypravování o králi cumaru ai-NLPmánovi a jeho dvou synech Šarrkánovi a t;Jau 'al-makánov~. 

478 "al-iskandar {/tJ 1-qarnajn" (lj. "dvourohý") je arabská verze jména Alexandra Velikého, který byl u 

muslimů opředen pověstmi, vzniklými většinou v době helénistické. 

479 KV, SS. 148-149; DV, ss. 309-318 

480 KV, s. 149 

481 DV, ss. 309-311 

482 DV, s. 372 
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9.3 MOTIV SNU 

Jedním z typických lidových motivů je motiv snu nebo snového vidění483 , který nacházíme 

také v našich dvou sledovaných textech. Sny poutaly pozornost člověka od pradávna. 

Nejstarší záznamy snů nacházíme již u starověkých civilizací v Sumeru (např. v Eposu o 

Gilgamešovi), ve starověkém Egyptě (nejstarší dochovaný text svého druhu na světě známý 

pod názvem Královská kniha snů nebo také Kniha o výkladu snů), starověkém lránu, Řecku 

a snová tematika je přítomna také v Bibli a Koránu. O sny a jejich význam zejména 

s pohledem do budoucnosti se zajímali jak vládcové, tak i lidé obyčejní, kteří často využívali 

služeb vykladačů snů (mufassir/mt.FabbirPabil;, kteří je dokázali interpretovat 

(tafsír/tacbTr/ta 'w11 al-al}lam). Úkolem této studie není zabývat se sny a jejich výkladem 

obecně484 , ale zaměřit se konkrétně na sny zmiňované v krátké a dlouhé verzi lbn Zunbulova 

rukopisu s ohledem na jejich vztah k ději. 

V kapitole 5.3.1 Setkání u pyramid jsme se zmínili o snovém vidění, které měl panovník 

ŠOndTr ibn SahiOb ibn šarnaqin a které údajně předpovědělo příchod proroka NO~a a potopu 

světa. Své sny mají ale také hlavní hrdinové .,mamlúcké srry'. 

Když TOmanbaj rozhodne o přesunu do Umm DTnar,485 emír Qajt ai-Ra~abT se podiví, že 

takové místo existuje i ve skutečnosti a vypráví sen, který se mu zdál rok před tím, když byl 

vězněn v Alexandrii sultánem ai-Gh0rim.486 V tomto snu viděl rozlehlé území, kde byla jedna 

zahrada vedle druhé, mnoho dobytka a všude spousta obživy, "jakou nikdy neviděl". Za 

zahradami bylo velké moře (bal}r ca-?Tm) jako Nil v Egyptě487 • Náhle uviděl koně, kteří mířili 

483 V arabštině jsou pro slovo "sen" používány tři výrazy s jistým sémantickým rozdílem. Nejobecnější 

je manem označující spánek jako takový a s plurálem manamatoznačující sen obecně. V moderní 

spisovné arabštině je nejčastější výraz t;ulm (pl. at;lam), který míval ve středověku užší význam jako 

zlý sen pocházející od ďábla. Třetí výraz ruja(pl. ru·an) má naopak pozitivní konotace. Může 

znamenat sen i vizi. Je to pravdivý sen, kterým má smysl se zabývat a má svůj výklad. Patří sem i 

prorocké a inspirativní sny. Blíže k arabské terminologii týkající se snů a jejich výkladu viz B. 

Ostřanský, Arabská oneirokritika ve středověku a v současnostt: 

484 Obecně k arabské oneirokritice viz B. Ostřanský, op. cit. 

485 DV, s. 131 

486 DV, s. 131-133. Tento sen není zmíněn v KV. 

487 Pro řeku Nil se v arabštině běžně používá označení "bat;t' (moře). 
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k němu. Chtěl se zachránit útěkem, ale koně byli všude, pokrývali celý prostor a Qajt ai

Ra~abi dostal strach. Byl bezradný, protože neviděl úniku. Jeden jezdec ho bodl kopím a 

další ho udeřil mečem, až Qajt ai-Ra~abi spadl s koně a z hlavy mu spadl i turban488. Snažil 

se zvednout, ale nemohl. Náhle se k němu natáhla ruka. Neviděl, čí je, ale neznámý muž ho 

vytáhl za ruku a posadil na koně, mezitím co ho bránil. Pak se zeptal člověka stojícího za 

ním, kdo je jeho zachránce. Muž odpověděl: 

l.~i a.ol:i a.9.fo0 ,o~l J+.9 4.9pi l.o clUI_.9 cJ9 ~~v-o J~l el;:t...:WI..9 (sic)~II.)'J)iJI ~i 

. ·· .>~ ~I liW Jl9 1..9-! y,D 

(,,Copak neznáš bojovníka lidu, statečného a slavného z tvého rodu?" Odpověděl jsem: 

"Přísahám při Bohu, nikdy před tím jsem ho nepoznal. "Řekl:" To je emír Šadbek. ")489 

Pak mu muž sdělil, že nepřátelé jsou Osmánci a beduíni a toto místo se nazývá Umm Dinar, 

a odešel. Když se Qajt ai-Ra~abi rozhlédl, uviděl množství zabitých koní i lidí "jako zrnek 

písku". Chtěl utéct, ale v tom uslyšel za sebou hlas (hlas Boží?): 

....;> .)1.9..9 ~v-o ~I ~_>;1.9 UOJ~I ..)3 ~ ..9i cl.o..u..JI .)I u_,.kl ~..9 ~~ p.T liW .,...Wii 0:'.1.)1 
.& ::.·+ 

• ..)-!~ 

(,,Kam jdeš? To je tvůj konec, i kdyby jsi vzlétl do nebe nebo se ukryl pod zem. Zažeň 

zbabělost ze své mysli a bojuj, dokud se nesetkáš se svým Pánem. ")490 

Qajt ai-Ra~abi se vzbudil hrůzou a nikomu o snu neřekl, protože věděl, že je to "pravdivé 

vidění": 

.tw~~ ~..9lW~..)f2D .)1 ctl:.:A:i ~ j..\..0_9 ~ ~..9J ~i~ ... 

(. .. protože jsem věděl, že je to pravdivé vidění, které nepotřebuje vůbec žádného 

výkladu)491 

Jestliže to takto Bůh určil, pak to podle TOmanbaje nic na světě nezmění, a proto udělají, co 

zamýšleli. Později se sen vyplní.492 

488 Častý symbol života (spadlý turban =smrt) a vlády/postu (spadlý turban =konec vlády/postu). 

489 DV, s. 132 

490 DV, ss. 132-133 

491 DV, s. 133 
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V Umm Dinár zažije sultán TGmanbáj dokonce vizi v bdělém stavu.493 Kolem ležícího a 

vzdychajícího TGmanbáje se shromáždí emíři. TGmanbáj je neklidný a neodpovídá na 

otázky, když se probere, vypráví, že všichni jeli na koních a každý měl v ruce placku chleba 

různé velikostí. Náhle se na ně vrhla divoká zvěř a chléb jim vyrvala. Pak oheň spálil vše, co 

měli s sebou, i jejich tábor a kdo před ním neutekl, spálil ho také. Pak všichni usnuli a 

probudili se mezi černými zmijemi. Všechny otevíraly tlamu a chtěly TGmanbáje, který před 

nimi utíkal, uštknout. Pak za ním přiběhla matka, vzala ho a vložila do svého lůna. Emíři 

mezitím padali z koní, někdo se zvedl, někdo ne. Emír Qánsau Kurt toto vidění vysvětluje 

jako znamení konce mamlúcké vlády a předzvěst jejich smrti. 

Další zlou předtuchu má TGmanbáj, když stojí před údolím, které má mamlúkům posloužit 

jako bezpečný úkryt:494 

ul 4.M.1A.i J; ~..9 ~ ~..9 l.>.ilj W o)ol:> ~1.9 a.ila.t J; ~ ~ ~.>~1 dl.> u11 ... ~ lo..J..9 

J~j y,;> ~.>~I dl.> LID ~ ~ )I 

(Když se podíval... na údolí, měl srdce v krku, byl velmi sklíčený, napadlo ho a cítil to, že 

z tohoto údolí pro ně nevzejde nic dobrého.)495 

ů~ Jl.,9j LID dl.o ~..9 pi LID či.l..9.> ~ ~ )I ~..9 ... 0,9.2>.IJ ~~ l.il9 c:ill l.il JL9..9 d.;-o\11 Ji ~1..9 
.p.12.11 J~ .>.,9>.,9-0 jS' ...)c l.a.9..9 .>9-sJI D...9Í LID ů~ p..o)ll ~ 

(Otočil se k emírům a řekl.· "My Bohu patříme a my k Němu se navrátíme! ... Ale každá říše 

musí jednou skončit, každá vláda jednou odejde. Chvála tomu, kdo nechává zmizet celé 

národy, chvála tomu, kdo stvořil bytí a určil každému tvoru čas jeho odchodu. ")496 

Po těchto slovech se emíři zaleknou a znervózní: 

<i'.>4S\II 4-Cl.c....J ~..9 ůl~\11 tt0.o ~ y.#JI yJ:-y ~.iJI JlADJIIiW lD 

(Co je to za řeč, která člověka děsí, ze které tuhne krev v těle a puká srdce, když to slyší?)497 

492 DV, ss. 133-142 

493 DV, s. 134. Není o ní zmínka v KV. 

494 KV, s. 122; DV, s. 230 

495 DV, s. 230; podobně KV, s. 122-123 

496 DV, s. 230 

497 lbid. 
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Potom Túmanbaj vypráví emírům svůj sen o pěti psech.49B Zdálo se mu, že stojí v údolí na 

břehu moře. Náhle se vzedmuly vlny, zdvihl se vítr, setmělo se, zablýsklo a zahřmělo. Kolem 

něj stálo pět psů. Túmanbaj volal o pomoc, ale nikdo nepřišel. Chtěl si vzít meč, ale nenašel 

ho. Jeden pes mu dal zezadu tlapu na rameno, spadl mu turban z hlavy, za každou ruku a 

nohu ho chytil jeden pes, až byl mezi nimi "jako kus masa"499. Pak se Túmanbaj probudil celý 

zpocený. Podle emírů tento sen nevěstí nic dobrého. Předpovídá vítězství nepřítefe: spadlý 

turban znamená ztrátu pozice (tzn. sultána- pozn. A. M.), tma je temnota, která je zahrne, 

vzedmuté vlny jsou nepřátelské vojsko, ztracený meč ukazuje na ztracenou sílu a ztrátu 

spojenců, psi mají ukázat na to, že Túmanbaj bude svázán na rukou i na nohou.soo 

Sultán Túmanbaj je přesvědčen, že by mamlúčtí emíři, kteří jsou stále připraveni bojovat, na 

nepřítele stačili: 

~ J.>L9 li.o Dl.9 ._1.J.íJI ii.o)~l oia> ůÍ pJ.ci liÍ 

(Já vím, že na tuhle skupinku stačí jeden z nás.)5°1 

ale ve spánku se mu zjevila osoba se vzkazem od Proroka Mu!)ammada: 

p:.;:l.9.> ůÍ dl J~.9 ,o~l ..!tA p.b.9 ~ ciÍII ..)..o ciÍII J_g..wJ ůÍ .s4.to~ ~- .) JL9.9 ~~ ._) ul ~bi 

-~ dl o.l..ll9 ~ JLJJI ~ ~Jl ,o~i ~) ~ a.;;;JI ._) liJb. .;;..;Í.9 t) .-\9 .lJ_,.o.!:..9 .::Jij 

(Přišla ke mně ve spánku nějaká osoba a řekla mí:" !Dmanbájí, Prorok Bož~ nech!' mu Bůh 

žehná a dá mu mír, tě zdraví a vzkazuje ti, že vaše vláda skončila a tvůj čas vypršel. Za čtyři 

dny se s námi setkáš v Ráji. Zanechej boje, protože to pro tebe nemá žádný užitek. ")5°2 

498 DV, s. 230-231; v krátké verzi téměř totožné podání (viz s. 123). U lbn Zunbula pes ve snu 

představuje zrádce, viz níže al-Ghazálího sen. Podle snáře cAbd al-Ghaniho ai-Nábulusl pes ve snu 

představuje muže nízké povahy, a štěká-li navíc, pak se jedná o muže podlého a odporného 

charakteru. Vidí-li někdo, jak jej pokousal pes, tak jej ve skutečnosti poškodí jeho nepřítel. (viz B. 

Ostřanský, Arabská oneirokrítíka ... , s. 284) 

499 DV, s. 231 

soo Způsob, jakým byl TOmanbáj později ve skutečnosti svázán, je popsán v DV, s. 262, resp. KV, s. 

131: svázali mu ruce vpředu tak, že měl pravou ruku překřiženou přes levou. Autor poznamenává, že 

vládcům se nesvazují ruce dozadu. Pak ho posadili na mulu a přivázali ho k ní pod jejím břichem. 

501 lbid. 

502 DV, s. 248; podobně KV, s. 128 
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a proto se rozhodne vzdát se nepříteli. Vidění se naplní přesně podle předpovědi. 

Další snové vidění má TOmanbaj již v zajetí u Selima. Po večerní modlitbě v sedě usne a zdá 

se mu, že před ním stojí osoba, která říká: 

.p~l ..P.-~1.9 p~l .:.:..9~1 C~.9 JJAJl9 ~I ~ .lA9 ..1.> ).J ~ p.l.fij ..s4i-o~ ~ 

(,, TDmanbaji, připrav se na cestu, čas uplynul, nastala předurčená chvíle. ")5°3 

Probudí se leknutím, ale vzápětí usíná znovu, tentokrát hlubokým spánkem, a zdá se mu 

další sen předvídající budoucnost.5°4 Vidí sám sebe jedoucího na koni s celou svou výzbrojí 

a podiví se, jak se mu výzbroj vrátila, když ji před tím hodil do moře. Najednou je však bez 

výzbroje spoután na lodi505. Míří na něho meče, křičí, ale nikdo mu nejde na pomoc. Lidé pro 

něho pláčou, nepřátelé jsou všude kolem něho. Chce utéct, ale nemůže, nemůže vystoupit 

z této lodi. 

Hvězdopravci (munadždžimDn) předpovědí Šadbekovi, že zemře ve stejný den jako sultán 

TOmanbaj506, což se také nakonec stane5o7. 

Když se ai-Ghazali vrátí do Damašku po neúspěšném obléhání f:lalabu, zdá se mu rovněž 

sen, který svou symbolikou předjímá budoucnost, která se přesně naplní.508 Ve svém snu 

vidí buben, který je slyšet od západu po východ, a velbloudy, kteří vše ničí. AI-Ghazali 

spadne s koně, meč mu vypadne z ruky a rozlomí se na dva kusy, z hlavy mu spadne 

turban. Jeden z velbloudů jde k němu a chce ho rozdrtit zuby a rozdupat nohama. AI-Ghazali 

chce utéct, ale nemůže. Když se velbloud přiblíží, Bůh před ním učiní ai-Ghazaliho 

neviditelným. Pak se však objeví černý pes, který řekne velbloudovi: "To je ai-Ghazali, 

kterého hledáš." Velbloud k němu přistoupí a sevře mu hlavu v čelistech. AI-Ghazali se 

503 DV, s. 268; podobně KV, s. 140 

504 DV, s. 268. Tento sen není zmíněn v KV. 

505 Podle snáře cAbd ai-GhanTho ai-NabulusT znamená loď ve snu spásu a vysvobození pro toho, kdo 

žil ve strachu a starostech. (viz B. Ostřanský, Arabská oneirokritika ... , s. 268) 

506 DV, s. 253 

507 DV, s. 293. V KV není zmínka o tom, že by tato shoda byla předpovězena. 

508 DV, s. 329. Tento sen není zmíněn v KV. 
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probudí s úlekem a nechá si zavolat hvězdopravce, aby mu sen vyložili.5D9 Ti mu vysvětlí, že 

buben znamená zprávu, která se roznese do všech zemí. Velbloudi jsou Osmánci51o, o 

kterých se předem dozví, než přijdou. To, co dělali velbloudi, budou dělat oni. Pes 

představuje zrádce z okruhu nejbližších lidí. Později ai-Ghazaliho skutečně zradí jeho 

korouhevník, kterého si oblíbil, a osmanský velitel setne ai-Ghazalimu hlavu.s11 

Také Chajirbekovi se podobně jako Šadbeovi vyplní předpověd' jeho hvězdopravců, kteří mu 

předpoví, že mezi smrtí ai-Ghazaliho a jeho smrtí neuplyne víc než jeden rok.s12 

509 DV, ss. 331-332 

51
0 Podle snáře cAbd ai-GhanTho ai-NabulusT znamená velbloud smutek. Arabský velbloud značí 

arabského muže. Dobře vycvičený velbloud znamená bohatého nepřítele. (viz 8. Ostřanský, Arabská 

oneirokritika ... , s. 259) 

51 1 DV, s. 346-351 

512 DV, s. 352 
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9.4 TEMA ZRADY 

Zejména v dlouhé verzi je zdůrazňována úloha osudu, přesto se zdá, jako by hybnou silou 

veškerého dění byly intriky a zrada. Oba hlavní kladné hrdiny této siiy, TDmanbaje513 a 

Šadbeka514 , zradí beduínští šejchové (t:iasan ibn MarcT, resp. Al)mad ibn Baqr), které 

pokládali za své přátele. Příčinou všeho zla a nakonec také jejich smrti se však jeví jejich 

protipóly, jednoznačně záporní hrdinové OžanberdT ai-GhazaiT a Chajirbek. 

Obě verze se shodují na tom, že Selim (velmi nevýrazná postavas15) vlastně ani nechtěl do 

Egypta, ale přesvědčili ho k tomu právě ai-GhazaiT a Chajirbek.s1a Jejich podlý charakter 

vyplývá především z množství situací, ve kterých se s nimi ve vyprávění setkáváme, a 

z komentářů autora či ostatních postav. Zmínili jsme se o tom, že ai-GhazaiT pod vidinou 

smrti přísahá TDmanbajovi, že již proti němu nebude bojovat, a vzápětí zcela bez skrupulí 

svým mužům oznámí, že svůj slib nemyslel vážně.517 Emír Qajt ai-Ral)abT oba muže nazývá 

"ti dva ďáblové".518 Emír Ruzmak teprve pozdě pochopí, že ai-GhazaiT chtěl smrt sultána 

TOmanbaje i ostatních emírů a od samého počátku proti nim splétal intriky.519 TOmanbaj je 

zase přesvědčen, že největším zlem pro Selima jsou tito dva muži.520 Vypravěč se dokonce 

513 Podrobně ke zrazení sultána TOmanbaje viz kapitola 5.3.5. 

514 KV, s. 129; DV, s. 251 

515 Holt, Polítíca/ ... , s. 5: "Selim je poněkud bezbarvá postava, nástroj Chajirbeka." 

516 KV, s. 21 (zprávy o Chajirbekově spojenectví se Selimem), s. 70 (Selim vlastními ústy přiznává, že 

ho Chajirbek "svedl" k získání Egypta); DV, s. 74 (ai-Ghazáliho dopis Selimovi), DV, s. 324-325 (AI

Ghazali v dopisu Chajirbekovi sám přiznává, že oni dva byli příčinou konce mamlúků a všeobecné 

zkázy. Vzhledem k jeho charakteru můžeme jen těžko uvěřit, že tuto "pozdní lítost" myslí vážně. 

Podobně Chajirbek při čtení dopisu pláče a je také otázka, jestli jde o pozdní lítost nebo jestli pláče ze 

strachu o svoji pozici a život.), DV, s. 340 (ljas Aghá obviňuje ai-Ghazáliho s Chajirbekem, že byli 

hlavní příčinou smrti TOmánbáje a Šadbeka, protože Selim to podle něho neměl nikdy v úmyslu.}, DV, 

s. 358 (Autor znovu připomíná, že Chajirbek a ai-Ghazáli byli příčinou vítězství sultána Selima a zrádci 

vlastních lidí); lbn ljás, s. 76 (zmínka o zrádcích, kteří byli proti Qánsau ai-GhOrTmu na straně Selima: 

JOnus al-cAdiiT, al-cAdžami ai-Šanqaši, Chájirbek) +s. 160/ř. 4- 10 (Chajirbekovi a Džanberdi ai

Ghazalimu dávána vina za porážku sultána Qansau ai-GhOriho na Mardž Dabigh). 

517 viz kapitola 8. 

518 KV, s. 106; DV, s. 124 

519 DV, s. 36-37 

s2o KV, s. 136 



92 

odvolává na svědectví "některých Osmánců" a tvrdí, že Selim důvěřoval více Chajirbekovi 

než ai-GhazaiTmu.521 Později se ukáže, že jeho obavy nebyly liché, neboť ai-GhazaiT se již po 

Selimově smrti a nástupu jeho syna Sulajmana rozhodne získat Egypt zpět do rukou 

mamlúků (tzn. do svých rukou) a k tomuto účelu se snaží získat Chajirbeka jako spojence.s22 

Nepodaří se mu však ani jedno, ani druhé a tento plán se mu stane osudným. AI-GhazaiT 

svede bitvu s Osmánci, kterým velí I jas Agha. AI-GhazaiTho vojáci se rozutečou před střelbou 

a on zůstává osamocen jen se svým korouhevníkem cArrm, kterého si oblíbil a povýšil ho až 

na emíra. AI-GhazaiT dostane zbabělý nápad, že se zachrání tím, když zahodí svou výzbroj a 

svléknou si šaty, aby vypadali jako obyčejní rolníci, a také to učiní. cAIT mu se zřejmou 

známkou pohrdání říká, že by se nikdy nezachoval jako on, i kdyby mu měli useknout hlavu. 

Podle něj měli raději utéct na koních s celou výzbrojí. Je však přesvědčen, že se ai-GhazaiT 

v žádném případě neschová, protože ho okamžitě vyzradí "tisíc lidí". cAIT se pak rozjede za 

I jasem Agha a přivede jednoho z jeho velitelů až k ai-GhazaiTmu. Velitel nejprve nechce 

uvěřit, že je to skutečně ai-GhazaiT, tak ho cAIT zavede na místo, kde nechal oblečení, výzbroj 

i koně. Když to velitel uvidí, obviní ai-GhazaiTho ze lži. AI-GhazaiT vyčítá cAJTmu nevděk 

(arabsky, aby velitel nerozuměl!), ale cAfi mu odpovídá: 

·Ual....JI 2" ~ lo ·· · 1;:-. d.w.i::> cluL ~ .li; · ~~ .:l.J.) ···- 1,.. ill du:> l.ii ..::..;S ·i 1 .... C'.lJ...w u c- ~....,..., . . . J u-o ..7 ~ u ...r- Y. .. 

... o~l p.:;.i:>i i:i.;l,9JI ~ ~..i+> ~9i~ .:.Ji 1.)1 &b ~ 9.J_g.liJI dkll 

(,,Pane, že já jsem tě zradil? Ty jsi mě to naučil a já jsem si zapamatoval, jak jsi zradil své 

lidí. Copak jsi zapomněl, co jsi udělal sultánovi, vládci ai-Ghúrlmu na Mardž Dabigh, když jsi 

ty a Chajírbek, tvůj společník ve zradě, jeli vpravo ... ")523 

Veliteli dojde trpělivost a obrátí se na al-GhazaiTho, ať se přizná. AI-GhazaiT se přizná a 

velitel rozkáže, aby mu setnuli hlavu: 

(,, To je odplata pro povstalce, pokrytce a zrádcef"j524 

521 DV, s. 163 

522 DV, ss. 319 

523 DV, s. 349 

524 DV, s. 351. Autor uvádí datum 1 O. gO al-l)idždža 927. U ai-Azharu se objevil muž, který lidem 

oznamoval, že toho dne byl zabit ai-Ghazali Stejná scéna i v KV, s. 163 (bez uvedení data). 
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Hlava je pak poslána sultánu Sulajmanovi do Konstantinopole, tělo zůstane nepohřbeno 

napospas divoké zvěři, psům a ptákům.s2s 

Také Chajirbek je jedna z nejlépe vykreslených záporných postav. Vystupuje jako velmi 

ctižádostivý muž, který chce získat vládu v Egyptě (což se mu nakonec splní, když je 

jmenován Selimovým místodržícím}526. Dokáže využívat veškerých prostředků, aby se mu 

jeho ambice splnily. Je to bezzásadový zrádce a lhář, který ze závisti očerňuje své rivaly a 

podlézá výše postaveným osobám nebo vymýšlí různé lsti a intriky.527 V dlouhé verzi je 

zaznamenán dopis, kterým Chajirbek přesvědčuje Selima, aby nechal Tlimanbaje popravit. 

Argumentuje tím, že lidé neuvěří, že byl Tlimanbaj zajat. Jen co Selim odcestuje, chopí se 

podle něho Tlimanbaj vlády. Chajirbek vyzdvihuje TCimanbajovu udatnost a statečnost a 

chce, aby ho Selim rychle zabil, protože kdyby se nevzdal, nikdy by ho neporazili.528 Když 

Chajirbek dostane od I jase Agha dopis, kde mu oznamuje, že byl ai-GhazaiT zabit, strachy se 

rozpláče, protože jim hvězdopravci předpověděli, že mezi jejich smrtí neuplyne víc než jeden 

rok.S29 Od této chvíle nemá chuť jíst ani pít, až zemře.s3o Autor shrnuje jeho vlastnosti 

(kupodivu všechny dobré) takto: byl štědrý, pozorný, velkomyslný, chytrý, rozvážný a 

chápavý.531 

Beduíni jsou charakterizováni převážně velmi negativně.532 Jsou to nespolehlivé osoby, 

zrádci a neloajální prospěcháři. Zradí sultána Tlimanbaje (~asan ibn Marci)533 i emíra 

s2s DV, ss. 346-354, s. 359 (tělo sežrala zvěř, jeho hlava vhozena do moře a sežrána rybami). 

526 KV, s. 150; DV, s. 318 

527 Např. KV, ss. 70-71 (přesvědčuje Selima, aby získal Egypt); DV, ss. 320-323 (Chajirbek pověří 

svého mamlúka Tnala, aby pomstil sultána TOmanbaje a zabil f:lasana ibn Marcla jeho bratrance 

Šukra. Když se kvůli tomu schyluje ke konfliktu mezi Selimovými muži a Chájirbekem, Chajirbek 

všechno popře a přísahá, že o ničem nevěděl. Vypravěč nás však neseznamuje s pravým důvodem 

tohoto Chajirbekova činu.) 

528 DV, s. 276-277 

529 DV, s. 352 

530 DV, s. 358 

531 lbid. 

532 Kromě kmene Banlf:larám, ke kterému se po bitvě u ai-Rajdánije připojuje emír Sidi Jabja ibn Amir 

Kabir (v krátké verzi uváděn jako "STál Jabjá ibn al-amir Azbek"), a společně bojují proti Osmáncům 

(viz KV, s. 86-87; DV, s. 80-82). 

sa3 Podrobně víz kapitola 5.3.5. 
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Šádbeka (AI)mad ibn Baqr), protože zastávají názor, že mamlúcká vláda je tak jako tak u 

konce, takže je pro ně výhodnější stát na straně nového panovníka, tj. Selima.534 

534 Např. KV, s. 124; DV, s. 129. Stojí za pozornost, že v tomto typu ,.městské literatury" vystupují 

beduíni většinou jako záporní hrdinové (na rozdíl od lidových románů vycházejících ze staroarabských 

tradic, tzn. z beduínského prostředí- Sira! cAntar, Qi~~at ai-Zir Salim. Nicméně i v lidovém románu o 

cAntarovi beduíni uzavírají a vypovídají spojenecké svazky podle svých momentálních zájmů, viz 

Herzog, T., Wild Ancestors- Bedouins in Medieval Arabic Popu/ar Líterature, s. 55). Ve sbírce Tisíce 

a jedné noci beduíni vystupují jako "věrolomná a loupeživá chátra" (viz Oliverius, J., Svět klasické 

arabské literatury, s. 370 ). Dokonce i v Koránu jsou varování týkající se nevěrnosti a pokrytectví 

beduínů: "Kočovní Arabové jsou nejhorší v nevěře a v pokrytectví a nejvíce jsou nakloněni přehlížet 

omezení, jež Bůh seslal Poslu Svému. A Bůh je vševědouc1; moudrý." (9:97) a také: "A říkají kočovní 

Arabové: 'Uvěřili jsme!· Rci: 'Neuvěřili jste! Spíše řekněte: Přistoupili jsme k islámu!, nebo!' víra ještě 

nevešla do srdcí vašich. Budete-li poslouchat Boha a Posla Jeho, On věru nedopustí, aby ztratilo se 

něco ze skutků vašich, vždy!' Bůh je odpouštějící, slitovný!'" (49: 14) 
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9.5 MOTIV ŽENY 

Nositelkou islámských hodnot a ochránkyní řádu a života je také žena - matka. Sultánovi 

TOmanbajovi se ve snu zjeví jeho matka, když je v nebezpečí, a vloží si ho do svého lůna.535 

Matka t:fasana ibn Marcí vystupuje jako dobrá a zbožná žena, která je proti tomu, aby její syn 

zradil sultána TOmanbaje. Jednou z největších ctností každého muslima je podle ní 

dodržování úmluvy a svá slova opírá o verše z Koránu a o hacli].536 Šadbek vyjadřuje lítost, 

že se nechal TOmanbaj zajmout, podle něho měl bojovat až do konce a raději zemřít. Na 

podporu svých slov uvádí příklad cAbdullaha ibn ai-Zubajr, kterému jeho matka537 radila, aby 

se nebál smrti a bojoval, dokud nezvítězí nebo nezemře. 

Kromě výše uvedených žen je v dlouhé verzi krátce zmíněna manželka sultána 

TOmanbaje53S, Chajirbeka539 a Šadbekova manželka je popsána dokonce jako jedna 

z nejlepších Egypťanek (bohužel bez dalších podrobností)54°. Ve spojitosti s ním se objevují 

také dvě "záhadné ženy". K Šadbekovu hrobu přijde nejprve žena na oslu, zarecituje verše a 

zase odejde, aniž by někdo věděl, kdo to byl.541 Za týden se tamtéž objeví žena v černém, 

která pláče, objímá hrob a rovněž zarecituje verše.542 Jednou z nejrozumnějších a 

nejkrásnějších žen je údajně manželka STdí Mul)ammada (syna sultána ai-Gh0rího).543 

535 viz kapitola 5.3.5 

537 Asma·, dcera chalífy AbO Sakra, známá svou zbožností a odříkáním a také statečností před a po 

smrti svého syna. Zemřela v Mekce r. 73/693. Její syn cAbdullah ibn ai-Zubajr odmítl vzdát hold 

Jazidovi po smrti jeho otce Mucawiji r. 680, uchýlil se do Mekky a prohlásil se za chalífu. Byl uznán 

v celém tjidžazu a po smrti Jazida r. 683 i v Iráku, střední Arábii a části Sýrie. Umajjovec cAbdulmalik 

proti němu poslal al-tjadždžadže ibn JOsuf, který ho roku 692 šest a půl měsíce obléhal v Mekce. 

Když se stala situace beznadějnou, vrhl se cAbdullah do bitevní vřavy a padl. 

538 KV, s. 145; DV, s. 278, 279 

539 DV, s. 352 

s4o DV, s. 296 

541 DV, s. 298 

542 DV, s. 299 

543 DV, s. 338 
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10. NÁBOŽENSKÁ IDEOLOGIE 

Obě strany konfliktu se navzájem obviňují ze zabíjení muslimů muslimy a zároveň svůj čin 

ospravedlňují právě islámem. Mamlúci argumentují tím, že jsou obětí zvůle, neboť se brání 

proti nepříteli, který na ně zaútočil, a chrání svoje děti a majetek.544 Stejně argumentuje i 

Šadbek, jehož řeč udělá na Selima tak silný dojem, že ve svých úvahách přiznává, že 

Šadbekova řeč je "silnější než úder mečem", protože Koránu a sunně nelze odporovat.s4s Na 

jiném místě Selim vyzdvihuje svůj "královský původ" a obviňuje TOmanbaje (resp. Qajitbaje a 

ai-GhOr'iho), že je křesťanského původu a není "urozeného rodu", protože je mamlúk (tj. 

otrok). 546 Selim se cítí oprávněn ke vstupu do Egypta, aby zabránil mamlúkům v zabíjení 

vládců a aby nastolil islámské právo, šar"Pu. TOmanbaj mu oponuje tvrzením, že sultán ai

Ašraf Qajitbaj vládl třicet let, jeho syn Mu~ammad však zašel příliš daleko, nedodržoval 

šar"Pu, a proto ho mamlúci zabili. 547 Sultán TOmanbaj je popisován jako zbožný a asketický 

muž.548 Když se vrátí posel od beduínů s nepořízenou, hovoří TOmanbaj k emírům o Boží 

všemohoucnosti.549 Později vysvětluje neznámému rytíři, že ho emíři zvolili sultánem, 

přestože jím nechtěl být. Takto poznal, že je to Boží vůle, podobně jako Bůh pověřil proroky 

jejich úkolem, pověřil i jeho vládou v Egyptě.sso 

Celé dílo je prostoupeno duchem islámu, jehož nositeli jsou zejména kladní hrdinové. Zcela 

zřejmé je odevzdání se Bohu a osudu: 

v.,.o}lil.9 .:,~I J}Jl:> ~WI YJ ů)4 JS.9 
(Vše je z vůle Pána světů, Tvůrce nebes a obou zemí)551 

Různé postavy se při Bohu zapřísahají (např. .,Přísahám při Bohu, přísahám při Bohu, 

přísahám při Bohu, třikrát se zapřísahám při Bohu" nebo "Při Bohu Mocném, pánu Zemzemj 

544 např. KV, s. 139; DV, s. 159 

545 DV, ss. 267-268 

546 KV, s. 135 (není v DV!) 

547 KV, s. 139 (není v DV!) 

548 viz kapitola 8. 

549 DV, s. 130 

sso DV, s. 159 

551 DV, s. 301 
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a na důkaz svých slov se odvolávají na hadi]ynebo verše z Koránu (příklady viz kapitola 7.). 

Mamlúci se navzájem povzbuzují k trpělivosti a statečnosti, když čelí přesile nepřátel, 

protože jejich osud byl předurčen. Nemá smysl utíkat před nebezpečím, neboť každého čas 

se jednou naplní552 a každá vláda jednou skončí. 

552 Např. DV, s. 34, 112, 165 (Šádbek) 
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11. ZÁVĚR 

Ze srovnání obou verzí je patrné, že mají mnoho společných rysů, zejména co se týče 

kompozice a použité vypravěčské techniky a obsahu díla. Přesto nemůžeme říci, že by 

krátká verze prošla procesem epické cyklizace, jejímž výsledkem by byla právě dlouhá 

verze. Ani v jedné ze sledovaných verzí nenacházíme biografickou cyklizaci hlavního hrdiny. 

V obou se však objevuje náznak cyklizace genealogické v TGmanbájově nekrologu, kde je 

velmi stručná zmínka o TGmanbájových potomcích. Srovnáme-li obsah obou verzí, zjistíme, 

že se v hlavních bodech, to znamená v hlavních událostech, shodují. Obecně můžeme říci, 

že v dlouhé verzi je více vedlejších epizod, které se nevyskytují v krátké verzi. Vezmeme-li 

však v úvahu rozsah krátké verze oproti dlouhé verzi, není bez zajímavosti, že krátká verze 

na druhé straně obsahuje některé epizody nebo témata, o kterých není v dlouhé verzi 

zmínka (například Selimův původ odvozený až k proroku NGI)ovi553, rozhovor mezi 

TGmanbájem a osmanskými vojáky o jejich žoldech554, obraz Selima jakožto pokračovatele 

dynastie a zachránce egyptského lidusss). 

Neméně významný je rozdíl v hlavních myšlenkách, které se nesou jednotlivými verzemi a 

kterými je ospravedlňována porážka mamlúků. Celou krátkou verzí se jako nit táhne 

myšlenka, že Osmánci vedou nerovný a nečistý boj, protože bojují palnými zbraněmi na 

rozdíl od mamlúků, kteří bojují zbraněmi klasickými. Tento fakt je mnohokrát zdůrazňován.556 

V dlouhé verzi je o osmanských zbraních v podstatě pouhá jedna zmínka.557 Naopak je v ní 

kladen mnohem větší důraz na osud, proti kterému je člověk bezmocný, a na běh dějin, kdy 

panovníci přicházejí a odcházejí, zanikají staré říše a vznikají nové. Mamlúci a zejména 

jejich hlavní hrdinové vystupují jako skuteční islámští hrdinové, kteří jsou poslušní Boha, 

553 KV, ss. 69-72 

554 KV, ss. 131-133 

555 KV, s. 135, 139 

556 Například Kurtbaj obviňuje Selima, že se nezachoval poctivě. Tvrdí, že Selim zvítězil nad mamlúky 

díky armádě složené z křesťanských rekrutů. Stejně tak zbraně, které v boji použil, byly vynalezeny 

křesťany, aby touto nepoctivou strategií porazili muslimské vojáky mamlúckého vojska. Zdůrazňuje, že 

mamlúci odmítli použít tyto zbraně právě proto, že je to vynález křesťanů, který není hoden 

opravdových mužů, neboť takovéto zbraně dokáží používat i ženy. (viz KV, ss. 57-62) 

557 DV, s. 94 
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v kterého vkládají veškerou svou důvěru.55s Poslušnost, loajalita a respekt se u mamlúků 

projevuje ve třech směrech: mezi mamlúky navzájem, vůči jejich sultánovi (Túmanbaj) a vůči 

Bohu.559 V obou verzích mamlúci vyzdvihují nutnost zachovat jednotu a být trpělivý. 

Lze předpokládat, že tyto dvě verze "mamlúcké sJrj' jsou výsledkem práce minimálně dvou 

různých kopistů, přičemž krátká verze vzhledem ke svému zkratkovitému charakteru mohla 

sloužit jako příručka pro vyprávění pouličního recitátora.sao Aktuální téma je v nich 

zpracováno prostřednictvím žánru pololidové literatury, který byl v dané době viditelně velmi 

populární na celém Blízkém východě. Důkazem toho je nejen to, že právě v tomto období 

dostávají konečnou podobu rozsáhlé epické sbírky, ale vzájemnou inspiraci lze doložit na 

příkladu postav, s nimiž jsou srovnáváni hlavní hrdinové siry, nebo na které je v textu 

odkazováno a které nejsou pouze arabského původu jako například cAntar. Nacházíme zde 

mimo jíné odkazy na postavy z podobných děl íránského původu (sásánovský král 

Anošarvans61, Bahrams62) a je zde patrný vliv sbírky Tisíce a jedné noci (vyprávění o 

pyramidách). Domnívám se, že v případě lbn Zunbula jde ve své době o velmi živé a 

moderní dílo, které můžeme řadit do žánru pololidové literatury s poukazem na množství, 

dramatických situací, dialogů a charakteristiky postav podle řeči, případně dialektu, které 

bylo určeno širokým lidovým vrstvám, především nižším a středním vrstvám městského 

obyvatelstva, pro zábavu a poučení. 

Podíváme-li se na skutečný historický obraz sultána Túmanbaje a jeho obraz podaný v obou 

verzích, zjistíme, že skutečnost je poněkud odlišná. P. M. Holt na tento fakt poukazuje, když 

říká: 

558 LV, s. 34, 112: Shádbek: "Když utečete, neznamená to, že budete žít déle." 

559 LV, ss. 71 72 (Shádbek); s. 16 (sultán Tlimanbáj); s. 1 (sultán ai-GhOri) 

56° T. Herzog ve své studii o STrat al-,?áhir Bajbars dochází k závěru, že různé typy rukopisů tohoto 

lidového románu je možné rozdělit dle jejich použití: dlouhé verze připomínající svým rozsahem ústní 

podání profesionálních recitátorů, krátké verze soustřeďující se na hlavní události a "příručky", které 

shrnují na několika řádcích jednotlivé epizody lidového románu pro člověka, který siru dobře zná. 

Předpokládá dále, že tyto ,.příručky" a krátké verze sloužily profesionálním vypravěčům k přípravě 

jejich vystoupení. (viz Herzog, T., Une version "chrétienne" de Ia STrat Baybars: le manuscrit de 

Wolfenbutte/, s. 106 pozn. č. 15) 

561 OV, s. 257, 313 

562 DV, s. 313-316 
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"As an officíal and a ruler, he ís víewed favourably by the contemporary Egyptían chronícler, 

lbn /yas, but he clear/y /acked the strength of wí/1 and ruthlessness to domínate the Mam/uk 

amlrs. Thís hampered hím in hís operatíons agaínst the Ottomans, as díd hís lack of mílítary 

experíence apart from desert skírmíshíng. '563 

Uvážíme-li dále, že sultán TOmanbaj vládl jen několik měsíců564 , těžko uvěřit, že by si za tak 

krátkou dobu získal u lidu takovou oblibu, aby pro něho truchlili všichni obyvatelé Egypta. 

Jde zde o zcela zřejmou idealizaci sultána TOmanbaje jako posledního mamlúckého sultána 

v Egyptě, který je prezentován jako dokonalý hrdina podporovaný svými věrnými. Jeho 

neúspěch v boji s osmanskými Turky není připisován nějaké jeho chybě nebo neschopnosti, 

ale vyplývá především z intrikánství zrádců z řad mamlúků, konkrétně Džanbercfiho ai

Ghazaliho a Chajirbeka, a oportunistických, nespolehlivých beduínů. Cílem idealizace je zde 

spíše přetvořit panovníka k takovému obrazu, jak si ho přáli vidět jeho poddaní.565 Možnost, 

že by dílo vzniklo na objednávku vládce/vládnoucích vrstev, se zdá v tomto případě málo 

pravděpodobná. Vzhledem k tomu, že toto dílo vznikalo již za vlády Osmánců, lze 

předpokládat, že by v takovém případě byla postava Selima zobrazena jako mnohem 

dominantnější a "hrdinštější". Úlohou lidové literatury podle Jiřího Cejpka je v klidných 

dobách uspokojit kulturní a umělecké požadavky lidí, v těžkých dobách je má literatura spíše 

poučit a vést, ale také povzbudit ke statečnosti a trpělivosti. V dobách nebezpečí se podle 

něho lidová literatura zabývá nejčastěji konkrétními motivy, naopak v dobách míru převládá 

obvykle fantazie. Lidová literatura tvoří součást literárního dědictví lidu, pramení ze 

společnosti a odráží změny v ní probíhající.566 Nejinak je tomu i u "mamlúcké sT,Y', která je 

jakousi nostalgií, labutí písní nad odcházejícími mamlúky a především nad posledním 

mamlúckým sultánem TOmanbajem, jehož prohru ospravedlňuje, a zároveň v rámci běhu 

dějin je odrazovým můstkem pro dobyvatele, Osmánce a konkrétně Selima, pro něhož 

připravuje půdu v podvědomí egyptského lidu. V této těžké době plné změn a zvratů vyzývá 

člověka k vytrvalosti a statečnosti, přičemž jedinou jistotou je předurčenost a pomíjivost. 

563 viz El, heslo .. TGmanbáj" 

564 DV, s. 286: "vládl šest měsíců a pět dní". Doba vlády souhlasí s údaji historiků (viz kapitola 2.) na 

rozdíl od konkrétních dat (viz pozn. č. 90, 160). 

565 Cejpek, J., lranían Folk Líterature, in: History of /ranian Literature, s. 662 

566 Cejpek, J., op. cit., s. 614 
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