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Свирепост и тиранија турских султана 
у ренесансној новели

Апстракт: Предмет анализе у овом раду су две ренесансне новеле: aутор 
прве је италијански ренесансни писац Матео Бандело (Matteo Bandello), а 
Франсоа де Белфоре (François de Belleforest) творац њеног француског превода-
адаптације, као и друге анализиране приче, инспирисане једном ренесансном 
трагедијом. Основна тема обе приче је елиминација потенцијалног претендента 
на престо у Османском царству: у првој се приказује братоубиство приликом 
ступања на власт Мехмеда II, а у другој Сулејманово погубљење најстаријег 
сина Мустафе због наводне издаје оца. После указивања на основне особине 
Банделове ренесансне новеле, као и њене новоосноване подврсте „трагичних 
приповести“, посебна пажња посвећена је начину на који Бандело и Белфоре 
приказују историјске догађаје: приче о суровости и изопачености турских 
султана својеврстан су – макар литерарни – обрачун с објективном опасношћу 
коју за Европу представља Османско царство. Поред видљивих идеолошких 
побуда, код ових аутора, а нарочито код Белфореа, уочава се и тежња ка 
приближавању жанру трагедије. Трагедија се тада првенствено схвата као 
приказивање патетичних и болних призора; о томе на плану израза сведоче 
естетика патње и емфаза.

Кључне речи: Бандело, Белфоре, новела, трагична приповест, турски султани, 
свирепост, тиранија

У једној новели италијанског ренесансног писца Матеа Бандела (1485–
1561), која је код нас остала непреведена1, приказује се ступање на власт 
султана Мехмеда II, наводног сина Маре Бранковић, и његова одлука да убије 
свог полубрата, потенцијалног претендента на престо. Ову причу преузима 
и адаптира један француски ренесансни преводилац и писац, Франсоа де 
Белфоре (François de Belleforest, 1530–1583), значајно је проширујући 

1 Код нас је објављен тек један мали избор из Банделове збирке који садржи 
само дванаест новела (в. Бандело 1969).
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и уносећи у њу измене у свом III тому Трагичних приповести (Histoires 
tragiques2, 1569). Исти Белфоре, у петом тому Трагичних приповести 
(1572), у којем преузима и адаптира приче од других извора а не више 
од Бандела, описује трагичну смрт Мустафе, најстаријег сина Сулејмана 
Величанственог, који страда у завери коју је против њега сковала Рокселана. 
Обе приче су за домаћу јавност занимљиве као сведочанство о западњачком 
интересовању за Османско царство и о познавању одређених личности и 
догађаја из његове историје. Прича о Мехмеду додатно нас занима зато 
што се у њој помињу и неке личности и догађаји из наше повести, а на 
трагове помињања ове две приче у домаћој критичкој литератури нисмо 
наишли. Поред овог разлога, од немалог значаја занимање изазива и начин 
на који аутори приказују турску државу у успону и њене властодршце, чиме 
и сами доприносе стварању – још у ренесанси3 – одређених западњачких 
стереотипа везаних за деспотизам и суровост оријенталних држава. Осим 
видних идеолошких побуда, односно оцрњивања „неверника“, и Бандело 
и Белфоре се у свом приповедању руководе основним захтевима трагичког 
жанра који у другој половини XVI века задобија све већу популарност и 
утиче и на приповедну традицију.

Стога ћемо се после кратког осврта на основне одлике Банделове збирке 
и утицај тог италијанског писца на развој новеле и приповести, у првом реду 
у Француској, затим приказа француских односа с Османским царством у 
годинама у којима су објављене Банделова збирка и њени преводи-адаптације, 
позабавити уочавањем основних одлика и одређених разлика између 
Банделове и Белфореове верзије приче о Мехмеду, Марином (наводном) 
сину и убиству његовог полубрата, као и основних карактеристика приче 
о Сулејману и Мустафи. На основу одређених модалитета приповедања 
и више или мање експлицитног става два приповедача према догађајима 
које излажу и турским владарима који у њима учествују, могуће је извести 
закључке не само о естетским захтевима којима се повинују два писца већ и 
о њиховим ставовима према Османлијама и њиховим владарима.

Банделове новеле и француске трагичне приповести

Рођен у Ломбардији као припадник ситног племства, Матео Бандело 
се заређује још у младим данима и као доминиканац ступа у службу раз-
личитих господара, од којих је најзначајнији Чезаре Фрегозо, италијански 
дипломата; када овај, као француски шпијун, страда 1541. године, Банде-

2 У ствари, називи су много дужи, в. Библиографију.
3 Дакле много пре просветитељства и, између осталог, Монтескјеових 

Персијских писама (Montesquieu, Lettres persanes, 1721). 



Етноантрополошки проблеми, н. с. год. 12 св. 1 (2017)

С     261

ло са породицом свог господара бежи у Француску у којој је претходно 
већ боравио у више наврата; трајно се настањује у Ажену, на југу земље. 
Првих година његовог боравка заштитница му је била сестра краља Фран-
соа Првог, Маргерита Наварска (Marguerite de Navarre), и сама аутор једне 
„бокачовске“ збирке новела издате постхумно (Хептамерон, 1559). Бан-
дело се у Ажену, где добија бискупију и где ће остати до смрти, посвећује 
писању: поред петраркистичких сонета и друге поезије, пише и новеле. 
Прве три књиге његове збирке објављене су 1554. године у Луки, а четврта 
постхумно у Лиону 1573. Збирка носи назив Quattri libri delle Novelle и 
садржи укупно 214 новела.

Имајући у виду Банделов дугогодишњи боравак у Француској, не изне-
нађује много што се тамо веома рано испољило интересовање за његово 
дело. Уместо приповедања у затвореном кругу, присутног у Бокачовом Де-
камерону, опонашаном и у италијанској и у француској раноренесансној 
приповедној традицији, Бандело своје новеле посвећује различитим углед-
ним личностима, али у њима постоји само један приповедачки глас; аутор 
у тој посвети осим ласкавог обраћања личности којој је прича посвећена, 
објашњава и повод за причу а читаоцу пружа и основни интерпретатив-
ни кључ. У складу с основним особинама новеле као ренесансне врсте, и 
код Бандела су радња и људски поступци у првом плану, карактеризација 
ликова је релативно површна, а дијалози кратки. У новелама је видљиво 
Банделово опредељење да описује догађаје из ближе прошлости; у његовој 
збирци преовлађује трагички и сентиментални регистар, ређе су новеле 
с комичним заплетом. Позорница догађаја у новелама обично је Италија 
или Француска, али Бандело повремено приказује и догађаје у Персији, 
Турској и неким другим удаљеним земљама.

Избор од шест новела из Банделове збирке превео је на француски и 
објавио већ 1559. Пјер Боестјо4 (Pierre Boaistuau, 1517–1566). Боестјо, 
међутим, одбацује новелу као књижевну врсту, сматрајући да је стекла 
репутацију неморала, као уосталом и сам роман5. Стога он збирци даје 
назив Трагичне приповести; овај назив указује на озбиљност прича и при-
суство трагичког регистра, али и недвосмислено упућује на истинитост 

4 Рођен у Нанту, умро у Паризу, писац, преводилац. Поред превода шест 
Банделових новела (Трагичне приповести), писао и Чудновате приповести 
(Histoires prodigieuses, 1560), као и неке расправе које су му донеле извесни 
ноторијетет: Позорје света (Théâtre du Monde, 1558) и Кратка расправа о 
човековој изврсности и достојанству (Bref Discours de l’excellence et dignité de 
l’homme (1558). 

5 Критике на рачун романа веома су бројне: он је намењен разоноди госпођица 
и необразованог света, он је чист производ уобразиље, роман шири неморал итд. 
Детаљније в. Simonin 1992, 15. 



Issues in Ethnology and Anthropology, n. s. Vol. 12 Is. 1(2017)

Т  В  Б262

(овде употребљен наш термин „приповест“ је еквивалент за полисемич-
ни фр. термин histoire, „прича, повест“ и „историја“) без обзира на извор 
којим се аутор послужио. Овде наравно треба имати у виду да је у средњем 
веку, а и у ренесанси, линија која раздваја историографију и приповедне 
жанрове веома танка. Исте године, Боестјоов следбеник на овом послу, из-
весни Франсоа де Белфоре6 објављује још дванаест новела и даје им назив 
Наставак трагичних приповести (Continuation des Histoires tragiques). 
У периоду од 1559. до 1582. Белфоре објављује укупно седам томова 
приповести међу којима има оних који потичу из других извора или су 
Белфореово оригинално остварење.

Док је Боестјо углавном верно превео шест Банделових новела, уно-
сећи ту и тамо понеку допуну, као што је на пример другачије осмишљен 
„аргумент“ односно образложење приче у којем истиче морални смисао 
који причи придаје, Белфоре начелно своје дело не сматра преводом већ 
побољшањем и улепшавањем. Иако признаје одређене заслуге Банделу, а 
то су корисност и истинитост његових прича, Белфоре одлучује да приче 
знатно прошири, не само у погледу следа догађаја и околности које их 
расветљавају већ и да их обогати прилично тенденциозним приповедачевим 
дискурсом. Своју снажну, проповедничку реторику он дакле употребљава 
првенствено као средство за морално уздизање и поуку младежи. Стога 
његове адаптације одликује, с једне стране, говорљивост приповедача 
поткрепљена ерудитским референцама и дидактичким порукама, а с 
друге стране дуги солилоквији и дијалози јунака, патетична излагања и 
сентиментална фразеологија. Белфоре, као и Боестјо, од Бандела преузима 
само приче с више или мање трагичним расплетом, свака комика је из 
њих одсутна. Но, он не само што приказује зло у свим његовим облицима 
(прељубе, разврат, свирепости, погубљења и издајства) већ је сликање зла 
тако подробно да читалац остаје запитан да ли оно на махове постаје само 
себи циљ и да ли је могуће недвосмислено тумачити свуда прокламоване 
моралистичке ауторске намере (Valčić Bulić 2014, 63)7.

Почев од четвртог тома, међутим, Белфоре тражи нове изворе, не 
ограничавајући се само на Банделове новеле. Најупечатљивији пример, а 
уједно и Белфореов допринос ширењу одређених тема, представља при-

6 Пореклом Гаскоњац. Писац, преводилац, историограф. У младости писао 
поезију, касније преводио и адаптирао Трагичне приповести али и историјска 
дела као што је Космографија (1575) Себастијана Минстера. Аутор две пасторале: 
Љубавна пасторала (La Pastorale amoureuse, 1569) и Пиренеја (Pyrénée, 1571). 
Био и званични историограф краља Шарла IX. 

7 Албер-Мари Шмит који се, међу првима, позабавио подврстом трагичних 
приповести, каже: „Оне у француску књижевност XVI века уносе двосмислену 
естетику окрутне ласцивности.“ (Schmidt 1966, 259). 
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ча о Хамлету, данском краљевићу: у V тому (V, 3) Белфоре, ослањајући 
се на дело Сакса Граматика, Историја Данске (Saxo Grammaticus, Historia 
Danica) из XII века, знатно проширује и мења причу о легендарном краље-
вићу, уносећи бројне дијалоге као и меланхолију главног јунака. Прича о 
Хамлету преко Белфореа и можда преко једне изгубљене енглеске траге-
дије Томаса Кида (Thomas Kyd), стигла је до Шекспира8.

Нема сумње да је успех ових избора из Банделове збирке, а шире и 
нове приповедне подврсте, велики: то потврђују бројна издања превода
-адаптација, чак четрдесетак, до краја XVI века (В. Fiorato 2002, 57). 
Посебну популарност имала је Боестјоова збирка која је само у 1559. 
години доживела пет издања, а међу њима је и оно посвећено енглеској 
краљици Елизабети (Carr 1979, 25)9. Популарност новоствореног жанра 
огледа се и у томе што из пера француских аутора настају и оригинална 
остварења која се ослањају на ту нову традицију „трагичних приповести“. 
Поред Жака Ивера (Jacques Yver), Бениња Поасноа (Bénigne Poissenot) и 
Верите Абанка (Vérité Habanc) у седамдесетим и осамдесетим годинама, 
Франсоа Росе (François Rosset) и Жан-Пјер Ками (Jean-Pierre Camus) 
окушавају се у писању оваквих прича све до тридесетих година XVII века. 
Ваља напоменути да се „жица“ трагичних приповести не исцрпљује тада: 
на приче сличне структуре и регистра наилазимо и код Маркиза де Сада, 
затим у енглеском „готичком“ роману, итд.

Видљиво је да посебно интересовање француских читалаца у другој 
половини XVI века побуђују новеле са трагичном тематиком, што се при-
писује како промени естетских канона и продору барокног сензибилитета, 
тако и свеукупној промени друштвене климе током верских и грађанских 
ратова који у наредних тридесетак година потресају Француску (1562–
1594). Изабрани преводи-адаптације Банделових новела приказују људско 
огрешење о неку друштвену и/или моралну норму10; јунаци у томе иду тако 

8 Пажљиво су проучене и утврђене сличности између тока радње код 
Белфореа и Шекспира, које указују на Шекспирово познавање француског текста 
(Richter 1986, 34).

9 До осамдесетих година излази још дванаест, укупно чак двадесет једно издање 
само ове збирке до 1616. године (Carr 1977, LXXIII). Тиражи књижевних текстова у 
XVI веку у просеку су износили 500, максимално 1500 примерака по издању. 

10 Наратолошке анализе које су већ спроведене на Бокачовим новелама, а затим 
и другим новелама и приповестима, показају да се оне често могу разложити на 
секвенце закон/кршење закона (норме) или забрана/кршење забране/кажњавање и 
сл. Поменимо да се овим питањем бавио Цветан Тодоров у Граматици Декамерона 
(Tzvetan Todorov, Grammaire du Décaméron, 1969), а и неки код нас мање познати 
истраживачи, као на пример Лионело Соци (Lionello Sozzi L’Histoire tragique nella 
seconda metà del Cinquecento francese, 1991), Овај приступ има своја ограничења 
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далеко да су због своје страсти (љубав, пожуда, похлепа, властољубље) у 
стању да почине и најгоре злочине. Човек је у овим новелама приказан као 
дубоко грешан а истовремено угрожен у свету у коме влада ћудљива Фор-
туна, њему ретко наклоњена. Такве трагичне догађаје прате и наметљиви 
реторички ефекти и изражена театралност. Банделове новеле са комичним 
заплетом, такозване „бефе“ (итал. beffa – смицалица, подвала) у потпу-
ности су изостављене.

Због свега тога не чуди увођење квалификатива „трагичне“ у назив нове 
књижевне врсте; жанр трагедије развија се постепено, током XVI века, 
прво кроз преводилачку активност, а затим, од средине века и играњем 
и објављивањем првих, оригиналних, домаћих трагедија. У покушајима 
да дају теоријски одговор на питање шта је трагедија, неки аутори је 
пореде са средњовековним жанровима, те је дефинишу на следећи начин: 
„моралитет састављен од великих несрећа, убистава и невоља које су 
задесиле племените и изврсне личности“ (Carr 1979, 83). Други, као 
песник Тома Себије (Thomas Sébillet), само истичу важне и озбиљне теме, 
као и болан и тужан исход као одлике трагедије (Goyet 1990, 127). Трећи 
напомињу да посебан значај имају сурови призори: „што су трагедије 
суровије, то су изврсније“ рећи ће песник Лоден д'Егалије (Laudun d'Ai-
galiers) (Campangne 2006, 792). Ово последње тумачење све ће више 
преовлађивати од седамдесетих и осамдесетих година XVI века. Коначно, 
поред могуће идентификације гледалаца и читалаца са судбином трагичких 
јунака, као један од разлога њене популарности важно место заузимају и 
хуманистичка уверења у њену моралну и друштвену мисију: трагедија је, 
дакле, узвишени и признати род (Valčić Bulić 2014, 61).

Веза коју аутори трагичних приповести успостављају с трагичким 
жанром састоји се, дакле, у приказивању снажних емоција изазваних уз-
будљивим збивањима у којима неки јунаци делима испољавају своју суро-
вост, а други трпе, пате и своју патњу претачу у речи и сузе. Али и пре њих, 
наглашена театралност Банделовог дела (а још и више његових превода-
адаптација на француски11) умногоме објашњава Банделов утицај на по-
зориште12: теме његових новела послужиће као инспирација Шекспиру за 
неке од његових драма. Француски преводиоци Банделових новела имају 
своје заслуге у њиховом даљем ширењу: новелу о Ромеу и Јулији преводи 
и адаптира још 1559. Пјер Боестјо. Енглески аутори Вилијам Пејнтер и 

услед универзалне применљивости која га уједно чини недовољно делотворним и 
дистинктивним. 

11 Неки савременици Белфореа проглашавају новим, модерним Софоклом! 
(Campаngne 2006, 794)

12 Уопште узев, значај драмског модела примећен је до сада у бројним 
радовима. Види Carr 1979, Simonin 1992, Campаngne 2006. 
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Џефри Фентон13 и сами са француског преводе одређени број новела на 
енглески. Боестјоови и Белфореови преводи послужили су као извори не 
само за драму Ромео и Јулија већ и за комедију Много буке ни око чега и за 
Богојављенску ноћ, као и за већ поменутог Хамлета (чији аутор међутим, 
како смо видели, није Бандело). Ваља имати у виду да и позориште врши 
утицај на француске трагичне приповести, не само што се тиче неких фор-
малних одлика већ и конкретних тема: трагедија Султанија Габријела Бу-
нена (Gabriel Bounin, La Soltane) из 1561, чија је тема Сулејманово жртво-
вање рођеног сина, Мустафе, проузроковано Рокселаниним сплеткарењем, 
један је од примера за то (в. Campangne 2006, 792–797).

Француска и Османско царство

Интересовање француских писаца за Турску умногоме се може објаснити 
трговачким и дипломатским везама које се успостављају између две државе. 
Француски краљ Франсоа I, у жељи да у Европи задобије премоћ над Хабз-
бурзима и својим највећим супарником Карлом V, склапа трговински спора-
зум с Османским царством 1526, а тај споразум обнавља се 1535. Поред тога, 
после преговора са Сулејаманом Величанственим, краљ већ наредне године 
шаље изасланике у новоотворену амбасаду у Истанбулу као и у конзулате 
у другим турским градовима. Политичка сарадња између „веома хришћан-
ског краља“ и турског султана учвршћује се и када Француска у рату против 
Шпаније, који избија 1544, тражи и добија војну помоћ од Сулејмана.

После смрти Франсоа I 1547. године, Анри II, његов син и наследник, 
води сличну политику, те се контакти Француза с Турском настављају. 
Савезништво с Турцима омогућава да француски путници различитих 
занимања и интересовања посете Истанбул и друге делове Османског 
царства; неки од њих оставиће прва значајна сведочанства о Царству: 
природњак Пјер Белон из Мана (Pierre Belon du Mans), филолог Гијом 
Постел (Guillaume Postel) и други.

Стога „турске“ теме постепено добијају своје место и у књижевности. 
Расправе, памфлети, путописи о Османском царству и о Турцима, обја-
вљују се у Француској, и шире у Европи од двадесетих, а нарочито од четр-
десетих година XVI века (Tinguely 2000, 127). У многима од њих могу се 
наћи опаске о начину живота и одевања Турака, а нарочито о њиховом на-

13 William Painter, Palace of Pleasure, 1566–1567, Geoffrey Fenton, Tragical 
discourses, and 13 stories rendered from the French, 1567. (Пуни назив: Certaine 
tragicall discourses written out of Frenche and Latin, by Geffraie Fenton, no lesse 
profitable then pleasaunt, and of like necessitye to al degrees that take pleasure in 
antiquityes or forreine reapportes). 
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чину ратовања и освајањима. Без обзира на француску званичну политику 
савезништва с Турцима и на постепено упознавање с турским обичајима и 
начином живота, представе о Турцима прилично су амбивалентне: с једне 
стране њихова војна сила, њихова дисциплина и послушност изазивају 
страхопоштовање, док с друге стране њихова вера („секта“ како је на Запа-
ду често називају), њихово варварство и свирепост изазивају одбојност и 
страх (Lestringant 1985, 189).

И у новелистичкој традицији, Турци и турски султани су присутни. 
Неке од тих прича везане су за љубавну страст која султанима овладава 
толико да из вида губе државне послове. По цену безосећајног жртвовања 
живота жена у које су заљубљени, а зарад виших државних разлога, султа-
ни се враћају свом најважнијем задатку, управљању Царством14. Но, приче 
које су одабране за ову анализу, одабране су због специфичне теме: у оба 
случаја у питању је убиство блиског сродника, полубрата у једном, сина 
у другом случају, а с циљем да се одстране могући претенденти на пре-
сто. Праксу убијања млађе браће озаконио је Мехмед II када је „сачинио 
правило, чувени закон о братоубиству, донет ‘за добробит Државе’“ (Ман-
тран 2002, 196). Што се Сулејмана тиче, пошто поверује у издајство најста-
ријег сина, он погубљује не само њега већ и све његове потомке. Свире-
пост тих убистава није потребно посебно истицати, али она у драмском 
смислу имају додатни значај: убиства међу најближима приближавају се 
Аристотеловој концепцији трагичке радње, ономе што он препоручује као 
„градиво које песник треба да тражи“ у „прелажењу из среће у несрећу“ 
(Аристотел 1988, 66).

Прича о Мехмеду, свирепом Марином „сину“

Убијање међу најближима јесте основна тема Банделове приче: она није 
дугачка, стаје на осам страница, а у њој аутор најављује ствари „невероват-
не, али које су сасвим истините“ истичући током приповедања како је Мех-
мед био свиреп не само према непријатељима већ и према својима (Bandello 
1942, 884). У новели је испричан тренутак Мехмедовог ступања на престо и 
злодела која је починио да би обезбедио свој неприкосновени положај. Ос-
новни разлог за причу садржан је у асоцијацији мисли – као јунаци новеле 
која у збирци претходи, тако и Турци показују велику суровост:

14 Овде ваља поменути Банделову новелу о Мехмеду (I, 10), Боестјоову 
адаптацију (Трагичне приповести, 1559, друга по реду), а затим и Иверову причу 
о Сулејману, Ерасту и Персиди (Le Printemps d’Yver, 1572). И Иверова прича о 
Сулејману била је предмет више позоришних адаптација, међу којима је једна 
енглеска, Томаса Кида. 
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Сада ме је суровост коју су непријатељи испољили према његовом 
мртвом телу подсетила на многе суровости које сам, када сам био у Грчкој, 
више пута чуо како причају о многим Турцима. (Bandello 1942, 880)

Бандело укратко прича о Муратовој наводној старости и предаји власти 
сину, као и о Муратовом привременом повратку на власт због опасности 
од упада Угара предвођених Јаношем Хуњадијем. Затим евоцира Муратову 
смрт (1451. године) и усредсређује се на сурови Мехмедов чин: он одлучује 
да убије свог малог осамнаестомесечног полубрата у колевци, који се на-
водно зове Турсино, а да се султаново тело још није ни охладило, каже нам 
приповедач, да би тако боље указао на бездушност младог султана. Напо-
менимо да посебну занимљивост за нас представља Мехмедово порекло: 
„Мехмеда је родила хришћанка, кћи Ђурђа краља Србије, коју је Мурат 
узео за жену; али, како Турци узимају више жена, Турсинова мати је била 
Туркиња“ (Bandello 1942, 881)15. Као што знамо, ова информација није 
тачна: да ли је погрешно закључивање о Мехмедовом пореклу последица 
добрих односа који постоје између Маре и Мехмеда, због којих се често 
сматрало да је Мара Мехмедова мајка а не маћеха? Или чињенице да је 
Мехмед зове мајком по угледу на византијски церемонијал на шта упућују 
одређени историјски извори16 (в. Томин 2007, 113).

Но, аутор се даље не задржава на овој теми и наставља причу: пошто га 
је роб преклињао да не укаља руке братовљевом крвљу, Мехмед робу на-
ређује да усмрти дечачића, а затим и роба предаје несрећној полубратовој 
мајци, излажући га њеном праведном гневу. Дечачић је удављен, а његова 
мајка затим свирепо убија роба, из утробе му вади јетру и срце, а затим баца 
псима. Приповедач повремено даје реч својим ликовима – султану да објас-
ни „стари обичај“ уклањања других претендената на престо, несрећној 
мајци да тражи освету. Све време султан, природно, присуствује крвавом 
пиру, а његова суровост и наслађивање туђом патњом евоцира се у крат-
кој, али хиперболичној опасци „Смејао се најокрутнији тиранин“ (Bandello 
1942, 881). Затим се прича усредсређује на даљи ток Мехмедове владавине 
и наводе се и друга његова сурова дела, међу којима је убиство још једног 
малог полубрата (заменом деце спасеног и „преобраћеног у нашу веру“), 
затим Кали-паше и неких других људи из његове околине, као што су мла-
дићи које кажњава што пију, иако се и сам одаје том пороку; овим причама 
је посвећено више или мање простора, али оно што издваја причу о Турси-
ну јесте извесна тенденција ка драматизацији приповедања. Приповедачев 

15 Сви преводи Банделових и Белфореових цитата су ауторски. 
16 На ово питање се не може са сигурношћу одговорити; занимљиво је да у 

још једној другој Банделовој новели, Мустафа, Мехмедов роб, каже султану: „Кћи 
Ђорђа деспота, са великим миразом, која је била твоја мајка“ (Bandello 1942, 147).
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закључак је коначно поражавајући: Мехмед не верује ни у каквог бога; не 
само да је исмевао хришћанство, сузбијао јудаизам већ је и веома мало или 
никако поштовао своју, „мухамеданску религију“ (Bandello 1942, 888).

* * *

У Трећем тому трагичних приповести Белфоре преузима ову новелу, 
знатно је проширујући: његова верзија је отприлике три пута дужа од 
Банделове, а сви кључни елементи Банделове приче су присутни. Она 
добија следећи поднаслов: „Крвопролића и нељудска дела која је починио 
Мухамед 2 Цар Турака, над највернијим сродницима и послугом његове 
куће“ (Belleforest 1569, f° 389r), а као и код Бандела, усредсређена је 
на осветљавање Мехмедовог лика, односно на приказивање његове 
срдитости, осветољубивости, али и подмуклости, што приповедач 
додатно наглашава својим коментарима, бројнијим од оних у италијанској 
верзији. У коментарима он често изражава чуђење изазвано Мехмедовим 
поступцима, чиме нескривено изриче свој морални суд.

Поред тога, историјски преглед догађаја који претходе Мехмедовом 
ступању на престо, веома сумаран код Бандела, прилика је за дужу при-
поведачеву дигресију о Скендербегу, затим о Јаношу Хуњадију и његовом 
сину Матији Корвину, чиме он показује своје познавање материје. При 
томе, Белфоре готово у првим реченицама најављује и тоналитет целокуп-
не приче: „он оде у своју палату у којој је један од његове браће стар око 
осамнаест месеци био одгајан, да би отпочео своју трагедију над овим не-
виним бићем17“ (Belleforest 1569, f° 390v-391r).

Као и код Бандела, и овде Мехмед свом робу налаже да почини злочин 
над дететом, појављује се мајка, она тражи освету, роб је погубљен. И овде 
француски приповедач допуњава: роб је с Мехмедом одрастао и много га је 
волео, те ће његово жртвовање бити тим суровије. Белфоре затим допуњава 
Бандела и када је у питању Мехмедова наводна мајка; иако име Маре Бран-
ковић не помиње, он њеног оца представља као Муратову жртву: „[била је 
то] госпа хришћанка кћи краља Србије, којом се Мурат оженио, а да би јој 
увеличао свадбу и донео блаженство у брачну постељу, одрубио је главу ње-
ном оцу“ (Belleforest 1569, f° 392r). Као што је познато, Мехмед није убио 
деспота, нити је Мара уопште имала деце; поред тога, била је у одличним 
односима са својим пасторком и пре и после Муратове смрти18.

17 Сви курзиви у тексту су наши. 
18 Датум смрти Ђурђа Бранковића је 1456. Maрa је била не само једна 

од султанових жена, већ је после султанове смрти, захваљујући посебној 
благонаклоности Мехмеда II, враћена у Србију, противно турским обичајима 
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У Белфореовој верзији директни говор ликова добија много већи значај: 
читалац има прилике да се упозна са дугачком и усрдном молбом роба 
султану да не остане запамћен као најокрутнији човек „отоманске расе“. 
Мехмед и његова маћеха воде прави дијалог, састављен из дугих тирада 
у којима несрећна мајка проклиње и живог Мехмеда и мртвог Мурата а 
и самог Бога, служећи се суперлативима и хиперболама („најварварскији, 
најокрутнији и највећи неверник...“). Ове тираде праћене су снажним из-
ражавањем патње кроз говор тела: то је овде случај с мајком која испушта 
узвике, крике, лије сузе, да би се коначно и онесвестила. Сузе несрећне 
мајке код Мехмеда изазивају насладу: „смејао се из пуног грла и радовао се 
туговању и јаду супруге свог покојног оца“ (Belleforest 1569, f° 393r). Али, 
додајмо и ово: мајка затим постаје права Медеја и убијање несрећног роба 
претвара у крвав пир: садизам је на врхунцу.

Све Белфореове допуне и појединости – Мурат је тасту одрубио гла-
ву, Мехмед жртвује роба с којим је од детињства одгајан, а наслађује се 
маћехиним патњама – као и драматизација и проширивање приче дијало-
зима, указују на тежњу да се Мехмед прикаже као перверзно чудовиште и 
тиранин. Мехмедова борба за безусловну власт повод је за приказивање 
његове свирепости. Као и код Бандела, прича се завршава подсећањем на 
Мехмедове ставове о вери, али приповедач развија ову тему више од свог 
претходника, тврдећи како Мехмед вређа аутора Курана као „лажног про-
рока [...] роба, Арапина [...] великог лопова“, те закључује да Мехмед није 
„ни у једној секти“ осим у оној „наших Атеиста“, што је врхунска оптужба 
и увреда, а уједно и осврт на Француску и могућа алузија на протестанте, 
представнике у то доба нове и сузбијане вере (Belleforest 1569, f° 407r).

Прича о Сулејману, мудром тиранину

Као што је већ поменуто, главни извор Белфореове друге приче, оне 
о Сулејману и Мустафи, јесте трагедија Габријела Бунена, Султанија, из 
1561. у којој се појављује низ ликова са турског двора (Рокселана, Рустем-
паша и други) а у којој се приказују разни маневри и сплеткарење ових 
личности, међу којима централно место, у складу с именом трагедије, при-
пада Рокселани. Други, можда још важнији извор је један памфлет обја-
вљен 1556, а који је до краја века доживео више издања и то на различитим 
језицима19. Белфоре и овој причи, као и свим осталима, даје поднаслов: „О 

који захтевају да се султанове жене задрже у харему. Она је чак била и Мехмедов 
посредник у дипломатским мисијама у хришћанским државама. (Томин 2007, 
109–129). 

19 Nicolas Moffan, Briefve Narration de la grande criaute et parricide de Soltan 
Solyman. Paris: E. Denise. (Кратко приповедање о великој свирепости и парициду 
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ужасном и тиранском убиству Султана Сулејмана Краља Турака, почиње-
ном на његовом сину Мустафи“ (Belleforest 1572, f° 194r).

Тема приче, а то је злочин и разлози из којих је почињен, исти су као и 
у случају приче о Мехмеду. Приповедач претходно жели свог читаоца да 
информише о Турцима, да своја знања употреби за доказивање о њиховој 
моћи али и о њиховој моралној рђавости. Иако сам тврди да није потребно 
објашњавати ко су они и каква је њихова моћ, он се упушта у подробна 
објашњења о пореклу Османлија, о породичном стаблу њихових владара, а 
нарочито о обичају убијања браће, очева, синова као потенцијалних супар-
ника. У наставку подробно приповеда и о односима на турском двору, Су-
лејмановим женама и потомству, Рустем-паши, рату против Персијанаца, 
да би највећу пажњу посветио сплеткама везаним за Мустафино свирепо 
убиство. Његов став према Турцима је комплексан: иако су Турци „варвар-
ски народ [...] навикнут на покоље и на пљачку“ (Belleforest 1572, f° 194v), 
„не поштују ништа“, од варвара се могу очекивати само „свирепости [...] 
насиља и неправде“ (Belleforest 1572, f° 221r), према својим поданицима 
владају се као према робовима (Belleforest 1572, f° 198r), с друге стране 
приповедач хвали велику и безусловну послушност турске војске према 
својим заповедницима (Belleforest 1572, f° 216v).

Више од половине (веома дугачке) приче посвећено је излагању исто-
ријских околности које доводе до свирепог убиства Мустафе, у „панорам-
ском“ приказивању догађаја20 (в. Штанцл 1987, 23). У свом целокупном 
приказу догађаја и начина поступања, приповедач не може (а чини се и да 
се не труди) да прикрије дивљење према Сулејману. Стога је Сулејман, за 
разлику од Мехмеда, мање црно-бело приказан. Представљен као „највећи 
владар и монарх на свету“ (Belleforest 1572, f° 203r), и иако опасан владар, 
„иако варварин и неверник“, он је и мудар, скроман, правичан. (Belleforest 
1572, f° 204v). Оно што ће изазвати трагедију21, јесте оно што га засле-
пљује и због чега срља у грех, због чега постаје „најсуровији“ међу влада-

Султана Сулејмана). По Самарџићу, разним делима западних писаца с бројним 
измишљеним епизодама везаним за овај догађај не треба приписивати истинитост 
већ их треба сматрати плодовима маште. Оно што Самарџић о њима каже доста 
добро описује и изворе које овде помињемо: „.Пуни измишљених писама, 
извештачених беседа и пословичних изјава, пуни мрачних сцена, олуја, завереничког 
дошаптавања, суза, отровних напитака и неразмрсивих интрига, ови списи сведоче 
да је случај османског принца временом постао предмет не само класицистичких 
трагедија него и оних романескних историја које су нижи слој читалаца забављале 
необичним догађајима на источњачком двору“ (Самарџић 2012, 295–296).

20 У том смислу, исцпрно излагање прошлих догађаја у трагичним приповес-
тима ове последње чини ближим романескном, а не новелистичком излагању. 

21 Аутор нас, као и у причи о Мехмеду, подсећа да присуствујемо трагедији, 
„крвавим призорима и тако страшним дивљањима [..] да је само сећање на њих 
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рима, а то је љубав према обичној робињи која му одузима разум22. Остале 
личности насликане су доста типизирано: Мустафа је модел храбрости и 
витештва, Џихангир слабашан младић али пун братске љубави, док је Рус-
тем-паша шкрти интригант.

Остатак приче посвећен је самом чину и његовим последицама: Мус-
тафином доласку у логор, свирепом убиству, Џихангировом самоубиству 
због туге за братом, побуни турске војске. Елемент који приповедача ужа-
сава и који он сматра врхунцем свирепости, јесте Сулејманово присуство 
иза завесе, као у позоришту, док му мучки убијају сина. Но, Сулејман не 
само да гледа, већ и пожурује мутавце: „још нисте убили издајника, уз-
викну“ (Belleforest 1572, f° 222r). Поред приказивања саме сцене убиства, 
сцене у којој има великих сличности с оним што су забележили историча-
ри23, приповедач уноси и елементе непостојеће у историји као што је Џи-
хангирово драматично самоубиство и то над телом вољеног брата24, затим 
сукоб Мустафиних присталица са султановим трупама, тако озбиљан да је 
и султанов живот угрожен, а побуњени војници траже од њега да „влада 
праведно а не као тиранин“ (Belleforest 1572, f°232 r).

Приповедање постаје миметичко, а драматизација се одвија двојако: кроз 
убрзавање радње и сукцесију смрти које прате Мустафину (умире чак две 
хиљаде људи, сазнајемо), а затим и кроз увођење директног говора пуног па-
тетике. Као и у причи о Мехмеду, доста места дато је непосредном изража-

довољно да нам речи замру на уснама и да нам перо из руке падне“ (Belleforest 
1572, f° 220v). 

22 Таква мотивација, веома честа у трагичним приповестима, води у највеће 
несреће јер ликовима одузима слободну вољу.

23 Ево како по Самарџићу турски хроничари бележе тај догађај: „Сав у тешкој 
златној одећи, више налик на мумију него било кад раније, цар је непомично седео 
под чадором и кроз завесу, довољно провидну, зурио у другу одају која је још увек 
била празна. У једном тренутку напољу је завладала тишина и у одају је, без пратње, 
ушао Мустафа, његов син, сав у белој одећи, леп као јунак из приче, и застао зачуђен 
што никог нема у полутамној просторији. А онда је Сулејман видео како из углова 
искачу мутавци и, огромни и црни, бацају се на Мустафу да га задаве. Док је трајало 
рвање, султан је приметио да га је син запазио кроз завесу и зајаукавши да му 
помогне последњом снагом збацио са себе џинове. Принцу је тада пришао с леђа 
дворанин Зал Махмудпаша, потоњи везир и зет царске куће, и набацио му гајтан око 
врата. За то време, цар се није ни померио“ (Самарџић 2012, 297).

24 Џихангир је умро природном смрћу неколико месеци после Мустафине 
смрти, а у литератури се помиње да је туговао за вољеним братом, „сав саткан 
од осећања својствених младићу трошног живота, никако није могао да преболи 
разочарање и јад“ (Самарџић 2012, 299). Белфоре додатно уверава читаоца у 
аутентичност своје верзије приче и каже: „Турци је другачије приповедају да би 
прикрили срамоту османске расе“ (Belleforest 1572, f° 227v). 
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вању осећања, како Мустафиних, док се јада или стрепи, јер више би волео 
да га Земља прогута него да његов отац због њега трпи и пати (Belleforest 
1572, f° 220v), тако и Сулејманових, очајног што га прати несрећа то јест 
што му је, како он верује, син покварио најчеститије људе, коначно Џихан-
гирових, који проклиње оца, називајући га најгорим именима – „мрски псу и 
издајнички Краљу, а не више оче“ (Belleforest 1572, f° 226r).

Као епилог свих ових трагедија, на крају приче, читалац види Сулеј-
мана како се после свега горко каје и жали за обојицом синова, увиђајући 
сопствене кобне грешке. Стога се он посвећује одгајању Мустафиног сина 
кога је овај добио „с једном госпом из Босне“ (Belleforest 1572, f° 237r), 
како тврди приповедач, сасвим супротно историјској истини (султан је, 
наиме, дао да се сви Мустафини синови убију) али чиме Сулејманов лик 
добија на дубини и људскости.

* * *

Како смо имали прилике да видимо, историјски догађаји приказани како 
у Банделовој новели, тако и у њеној француској адаптацији, а затим и у при-
чи о Сулејману Величанственом, донекле су измењени, неки елементи су 
испричани крајње сумарно, други изразито миметички. Приче на махове 
добијају изразито драматичан тон, а приповедачи, односно њихови ликови 
обилато користе драмски говор, што недвосмислено сведочи о његовом по-
зајмљивању од драмског жанра трагедије. Поред тога, приповедач свог чи-
таоца на махове (понекад и подробно) упознаје са сопственим моралним су-
довима, настојећи тако да усмери и читаочево тумачење приче указивањем 
и подсећањем на моралну изопаченост њених главних ликова. У том сми-
слу, веома је изражена и поларизација између невиних жртава које трагично 
страдају и њихових свирепих џелата, Мехмеда и Сулејмана, који су уједно 
и свемоћни у држави, прави тирани. Видљиве су и политичко-идеолошке 
импликације таквог приказивања турских владара као самовољних тирана: 
„оријентални деспотизам“, концепт који се на Западу развија два века кас-
није, већ је у повоју у доба када Турци изазивају страх па чак и страву. Конач-
но, на делу је и трансформација једног жанра: динамичност новелистичког 
приповедања смењује готово романескно излагање у коме је, макар и површ-
но, читаоцу пружена слика људских унутрашњих преживљавања.
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The cruelty and tyranny of Turkish sultans in renaissance novellas

The subject of analysis in this paper consists of two renaissance novellas: 
the author of the first novella is the Italian renaissance writer Matteo Bandello, 
while François de Belleforest is the author of its French translation/adaptation 
and the author of the second novella which will be analyzed, and which was 
inspired by a renaissance tragedy. The main theme of both of the stories is the 
elimination of a potential pretender to the throne of the Ottoman empire: the first 
story details the fratricide which took place when Mehmed II took the throne, 
while the other tells of Suleiman the Magnificent’s execution of his son Mustafa 
because of an alleged betrayal. After pointing out the basic characteristics of 
Bandella’s renaissance novella, as well as the newly made «tragic tale» subge-
nre it belongs to, special attention will be paid to the ways in which Bandello 
and de Belleforest tell of historical events: storied of the cruelty and depravity 
of Turkish sultans are a special – even if only literary – way of dealing with the 
objective threat which the Ottoman empire posed to Europe. Aside from the 
visible ideological motives, in the case of these authors, and especially François 
de Belleforest, there is a detectable tendency towards approaching the genre of 
tragedy. In this case, tragedy is, first and foremost understood as the display of 
pathetic and painful images; which is displayed through the aesthetic of suffer-
ing and the emphasis on such images within the narrative.

Key words: Bandello, de Belleforest, novella, tragic narrative, Turkish 
sultans, cruelty, tyranny

Cruauté et tyrannie des sultans turcs dans la nouvelle de la Renaissance

La première histoire traitée ici est une nouvelle de Matteo Bandello, écrivain 
italien, ainsi que sa traduction-adaptation française, par François de Belleforest; 
la seconde est œuvre originale de l’auteur français, librement inspirée par une 
tragédie de l’époque. Le sujet principal des deux est l’élimination du prétendant 
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potentiel au trône de l’Empire ottoman: dans la première histoire est représenté 
le fratricide lors de la prise du pouvoir de Mahomet II, alors que dans la seconde, 
c’est le meurtre de Mustapha, fils aîné de Soliman, injustement accusé d’avoir 
trahi son père qui est mise en scène. Après avoir rendu compte des principales 
caractéristiques de la nouvelle de la Renaissance chez Bandello, ainsi que du sous-
genre nouvellement formé de l’ „histoire tragique“, nous consacrons une attention 
particulière à la manière dont Bandello et Belleforest représentent ces événements 
historiques: les histoires de la cruauté et de la perversité des sultans ottomans 
pourraient être interprétées comme un règlement de comptes – bien que littéraire 
– avec le danger objectif que représente l’Empire ottoman pour l’Europe. À côté 
de ces motifs idéologiques évidents pour la représentation de la cruauté, il est 
possible de déceler chez ces auteurs et surtout chez Belleforest, une aspiration au 
rapprochement avec le genre de la tragédie; celle-ci est principalement comprise 
comme représentation des scènes pathétiques et douloureuses, ce dont sur le plan 
de l’expression témoignent l’esthétique de la douleur et l’emphase.

Mots clés: Bandello, Belleforest, nouvelle, histoire tragique, sultans turcs, 
cruauté, tyrannie
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