
Hrob zavrženého knížete 
 

1. část  

   ,,Jmenuji se Besarab, mnozí mě nazývají Besarab Laiota. Vím, že vám mé jméno nic neříká, 

ale na tom nezáleží. Dny mé vlády jsou sečteny a smrt… Smrt je Boží odplata za 

neodpustitelnou zradu. Mou poslední povinností je vyprávět vám příběh o velmi rozporuplném 

muži. Muži, jenž se stal pro mnoho lidí národním hrdinou, jiní ho však považovali za tyrana a 

ďáblova syna. Mé cesty se s těmi jeho střetly, ale stále netuším, na čí straně je ukryta 

pravda… 

   Má zmučená ruka se chvěje při psaní jeho jména… Jmenoval se Vlad III. a za svůj nedlouhý 

život získal mnoho přízvisek – Dracula, Tepes, Kaziglu bey... Kým byl doopravdy? 

Oslavovaným obráncem Valašska a celého křesťanského světa, nebo zvrhlíkem, kterého 

posedl ďábel? Na tuto otázku si budete muset odpovědět sami. Já dosud správnou odpověď 

nenalezl… Naleznou ji snad příští generace, nebo se nechají přesvědčit nenávistí, vyvěrající 

ze záštiplných pamfletů jeho nepřátel? 

   Na kraj se snáší studený zimní večer. Posaďte se k planoucímu krbu, chopte se svařeného 

vína a zaposlouchejte se do mého vyprávění, poznamenaného zapomnětlivostí stárnoucího 

muže… 

   Vše začalo v Sighisoaře v Transylvánii L. P. 1431… Toho roku se správci Transylvánie 

(Sedmihradska) a pozdějšímu valašskému knížeti Vladu II. a moldavské princezně, dceři 

moldavského prince Alexandra, narodil syn Vlad. Vlad II. Dracul odkázal synovi nejen 

přezdívku odvozenou od členství v Řádu draka, ale také krvavou nenávist k musulmanům. 

Bylo to kruté dědictví… 

   Tíží mě vina. Vina, jíž neodčiní ani zatuchlá, páchnoucí a provlhlá kobka. Pokud znáte 

Jidáše Iškariotského, nemusím vám prozrazovat více. Jen… Jidáš byl oproti mně odvážný 

muž… Snad jednou někdo nalezne tento pergamen v hladomorně mezi zbytky mých zetlelých 

kostí a zeptá se, kým jsem byl. Pochopí mé činy? 

   Brk mi vypadl z roztřesených rukou. Jdou si pro mě... Slyším jejich kroky rozléhající se 

chodbou. Něco cinká o vlhké zdi temnice. Sekyra…? Co mě čeká…? Sbohem, můj budoucí 



čtenáři! Můj osud si mě našel… Můj osud nesoucí stejné jméno jako já. Besarab. Kdysi 

neznámý, nic neznamenající bojar. A nyní… Štěstěna je neobyčejně vrtkavá dáma. Dveře se 

otvír…“ 

 

♣ 

   ,,Neslýchané! Urazit sultána! Já tě naučím, ty štěně… Tvůj bratříček je moudřejší…“ 

   ,,Zradil zem svých předků!“ Vlad Bela Denszo Draculea se prohnul bolestí a jeho oči se 

nenávistně vpily do strážcových. Na jeho pohmožděná záda dopadl těžký bič a vyryl v nich 

dlouhý krvavý šrám. ,,Proklínám tě, ty zrůdo. Proklínám tebe i tvého pána! Sultán je slaboch. 

Nepřijde sám, posílá ženy!“ 

   Eunuchova bezvousá tvář zbrunátněla zlobou. Potlačil výbuch hněvu, rty stažené do 

potměšilého úšklebku: ,,Mýlíš se, chlapečku, velmi se mýlíš… Hádej, kdo si stěžoval na tvé 

nevhodné chování?“ 

   ,,Ne!!! Ta krysa!“ 

   Tmavý prostor se rozezněl ozvěnou Vladova hlasu, který se odrazil od vlhkých stěn kobky. 

Jeho výkřik vibroval v každém koutě, kameni a kapce vody jinak mrtvolně tiché cely, v níž 

zněl jen sípavý dech mučeného, svistot biče a trpká slova poznání, která se mu vydrala 

z rozbitých úst. 

   Jakmile ucítil další ránu, zaryl polámané nehty do postranic žebříku, k němuž byl uvázán. 

Sykl, když se mu provazy zařezaly do zaníceného masa, ale hrdost jeho předků mu 

nedovolila, aby se podvolil milosrdné mdlobě. Zrychleně dýchal a zarudlé oči mu zastíral 

vířivý opar. Dříve, než ho pojala do své náruče temnota, zaslechl katovo vzrušené zasyčení: 

,,Mám pro tebe ještě jedno překvapení, chlapečku. Radu nezradil jen svou rodinu. Včera přijal 

pravou víru!“ 

   ,,Já ho zabiju…“  

   Vladův výkřik utnulo chladivé ostří dýky, kterou mu eunuch přiložil k ušnímu lalůčku.    

   ,,Nesmím tě zabít, pane! Ale o uších se nemluvilo…“ 

   Ze stínů vystoupil mladý muž oděný v rudozlatém kaftanu z nejvzácnějšího hedvábí, 

kemhy, jehož rukávy zdobila propracovaná výšivka granátových jablek. Upravil si šerpu a 

dotkl se držadla biče, zastrčeného za katovým opaskem.  



   ,,To už by snad stačilo, Jusúfe. To už by stačilo…!“ 

   ,,Odpusť, můj pane, ale jeho zatvrzelost…“ 

   ,,Měls ho zlomit, ne zabít!“ 

   Vlad se prohnul, zaklonil hlavu a plivl Osmanovi k nohám. Mladík vytrhl bič a nenávistně 

se ohnal tvrdou koženou násadou. Chlapec zvláčněl a zůstal viset na zakrvácených provazech. 

 

*** 

   Osvícený sultán Osmanské říše Murad II. upřel zlověstný pohled na pobledlého eunucha a 

zasyčel: ,,Neuposlechli jste mé rozkazy!“  

   Muž se skrčil pod náporem pánova hněvu a zachvěl se. Ve vzduchu se vznášela neklamná 

předzvěst krutého trestu.  

   ,,Nevím, osvícený, zajatce jsme kvůli jeho… nemoci přemístili z podzemního žaláře do 

horních pokojů. Netuším, jak se mohli Valaši dozvědět, že…, že…“ 

   Sultán přistoupil k eunuchovi a vyhrnul si spodní rukáv, kolluk, připojený slonovinovými 

knoflíčky k vrchnímu. Pohladil chlapce po šíji a vnořil mu levou ruku do vlasů. Něžně se na 

něj usmál a… švihl nehty. Na mladíkově tváři se rozevřely tři krvavé šrámy. ,,To je 

naposledy, co se stalo něco podobného! Rozumíš mi!? Nejdříve ho málem ubičujete k smrti 

a…“ 

   ,,Jeho potrestání nařídil nejmilostivější syn Vaší Osvícenosti, pane,“ ohradil se eunuch 

zoufale a vyjekl. Nehty se zaryly hlouběji. 

   ,,Jistě, nejmocnější sultáne, prosíme o odpuštění. Budeme ho hlídat lépe.“ 

   ,,Ne, na jeho ohlídání si najdu někoho spolehlivějšího. Kde je Radu?“ 

   ,,S tvým synem, pádišáhu…“ 

   Sultán si vytřel krev z nehtů kusem hedvábné látky a tiše se uchichtl… 

 

*** 

   Vlad se zamračil a zuřivě kroutil prstenem, na němž byl vyryt drak, symbol jeho rodu. Tato 

pocta byla udělena jeho otci Vladu II. římským císařem Zikmundem Lucemburským, jenž ho 

jmenoval ,draconariem‘, nosičem korouhve draka, členem Řádu draka, a ,,protektorem 

transylvánsko-valašských hranic.“ Nic neznamenající pocta, jež s sebou přinášela více 



povinností, než čehokoli jiného. Slavný ,Ordo equestris Draconis Hungariae´, který sloužil 

k připoutání domácí šlechty k Uhrám a posílení osobní moci jejich panovníka.  

   Jeho otec… Vlad II. Dracul. 

   Kníže, který se postavil na špatnou stranu…  

   Vlad zbledl zlostí a sjel nevraživým pohledem na nevlastního bratra, který seděl u 

mramorové fontány vroubené rudými růžemi a nevědomky trhal jejich lístky. V jeho tmavě 

zelených očích jiskřila potlačovaná nenávist.    

   ,,Otec si nedokáže zjednat pořádek! Jednou na to doplatí!“  

   Kopl do voňavých květů, jež se rozlétly horkým nehybným vzduchem a pokojně se snesly 

na chladivý kámen vodní nádrže. Radu překvapeně vyskočil, setřásl si z jemného atlasového 

oděvu drobné lístky a svraštil popuzeně čelo. 

   ,,Koho myslíš, bratře? V zemi je přece klid.“ 

   Vlad zakroutil hlavou nad jeho naivitou a tišil si roztěkané myšlenky pohledem do 

sultánových zahrad, opravdového skvostu vladařova paláce v Edirne. Adrianopole byla 

klenotem Osmanské říše, který založil císař Hadrian na místě staré thrácké osady a nyní 

sloužil jako hlavní město říše. 

   Vladovi však útěchu nedodaly ani její překrásné zahrady. Zlatavé nádrže s vodotrysky a 

mramorové altánky s přírodními reliéfy, obklopené omamně vonícími květinami, jitřily jeho 

rozbouřenou krev obdobně jako zachmuření dvořané a janičáři, kteří klimbali v odpoledním 

žáru nebo se chladili vodou z fontánek.  

   Vlad sultána Murada II. nenáviděl, ale přesto cítil k tomuto slavnému válečníkovi obdiv. 

Místo jeho nejslavnějšího vítězství – Varna - se stalo pro spojená křižácká vojska 

krveprolitím, podepřeným zradou Valachů vedených Vladovým starším bratrem Mirceou, a 

definitivně dokázalo celému křesťanskému světu oddanost a odvahu sultánových vojáků.  

   Vlad se ironicky pousmál, když si vzpomněl na sultánovu malou osobní prohru. Tažení, 

kvůli němuž došlo k složitým jednáním o propojení katolické a pravoslavné církve pod křídla 

papeže Evžena a za nímž stáli zbožný kardinál Cesarini a polský král Vladislav III. 

Jagellonský, dopadlo pro západní svět tragicky. Jednomu z velitelů, sedmihradskému 

vévodovi Janu Hunyadymu, se však podařilo uprchnout. Velmi rychle si spočítal, že je lepší 



utéct a zachovat část vojska křesťanské aliance, než se vrhnout do beznadějných jatek. Sultán 

ho nenáviděl a Vlad věděl, jak trpkou příchuť má vladařova zloba. 

   Z letargie ho vyrušil Raduův nasládlý hlas: ,,Viděls Muradovy nové otrokyně?“ 

   Vlad vzdychl a jízlivě odvětil: ,,A kde asi? V podzemí? Copak jsem sultánův oblíbenec? Já 

se nekoupu ve víně jako ty, mým nejbližším přítelem je bič…“ Podvědomě si třel obvázané 

zápěstí, které ho nepříjemně svědilo. 

   ,,Kdybys krotil svou ješitnost a tvrdohlavost, zacházeli by s tebou lépe… Sultán má vybraný 

vkus. Poptal jsem se, prý pochází z Českého království.“ 

   ,,Z Českého... Odkud?“ zívl Vlad hlasitě. Muradovy otrokyně ho nezajímaly. Nedokázal si 

představit, že by jeho rozkošnický bratr jednoho dne zdědil valašský trůn. Mehmed 

zastupoval svého otce už ve dvanácti letech. Radu je rozmazlené dítě… Což je jeho jediné 

štěstí, stáhlo se Vladovi hrdlo vztekem. Jak rád by slyšel z jeho smyslných rtů vycházet 

chrčení, jak rád by zaryl prsty do jeho štíhlého hrdla… Stiskl a už nepustil…  

   ,,Když s nimi neumí jednat, neměl by...,“ vybuchl, ale svou myšlenku nedokončil, protože 

spatřil Raduův pohled upřený k oknům sultánova harému. Muradovi eunuši ho rozsekají na 

kusy, ušklíbl se. 

   Nebo ho vykastrují a přiváží k Mehmedově posteli … 

   Zaslechl těžký vojenský krok a opřel se o lavičku u fontánky. Přistoupil k nim podmračený 

janičár s vysokým fezem spadlým hluboko do čela. Voják zadupal a výhružně poklepal na 

záštitu krátké šavle, která se mu houpala za šátkem staženým pasem. 

   ,,Náš nejmilostivější vládce, sám Mohammedův vnuk, ti nařizuje, abys ho neprodleně 

navštívil!“ Vladovi se nelíbil povýšený tón důstojníkova hlasu, ale neprotestoval. Rány na 

zádech se mu sotva zacelily, stále v nich cítil pálení a škubání. Podíval se na bratra, který se 

krčil za růžovým keřem, a pohrdavě odsekl:   

   ,,Jdeme!“  

   Zvědavě se zahleděl na palác a vyrazil, následovaný rozzuřeným janičárem, který ho dohnal 

až u vojáků, střežících vstup do sultánova soukromí. Vlad byl neobyčejně bystrý, a proto se 

při výjimečných návštěvách této části paláce seznámil s vybraností a… slabostmi vladaře 

muslimů.  


