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FRANTIŠEK ŠEBEJ

Pravda o Draculovi
Médiá šíria o Vladovi Tepesovi, vládcovi rumunského (vtedy uhorského) Valašska,
známom tiež ako Vlad Dracula (1431 – 1476), množstvo neprávd a poloprávd – so
zjavným zámerom pokaziť jeho povesť. A to už od pätnásteho storočia. A celkom
nepravdivo vylíčil túto pozoruhodnú historickú osobnosť Bram Stoker, ktorý mu
pripísal dokonca hematologické excesy.

.n

ikto sa nepokúša zaprieť, že Vlad III.,
známy tiež ako Dracula, bol prísny
muž. Možnože dokonca krutý muž. A nie je
ani vylúčené, že veľmi krutý muž. Existuje,
samozrejme, aj možnosť, že bol neľudsky
krutý, ale priamych svedkov bolo ťažké zohnať už v pätnástom storočí. Väčšinou ich dal
naraziť na kôl. Nedá sa zamlčať, že v tom mal
záľubu. Žartovne ho prezývali Vlad Narážač na kôl. Nevedno už, kto tú prezývku vymyslel, či to bol uhorský kráľ Ján Hunyadi, jeho syn Matej Korvín alebo turecký sultán. Ani
jeden z nich ho nemal rád. Držme sa preto
faktov.
V skutočnosti sa svojej záľube narážať ľudí na kôl (cez najrôznejšie otvory tela) venoval naozaj intenzívne iba niekoľko rokov
– od roku 1456 do roku 1462. Potom už len
sporadicky. Dá sa teda povedať, že išlo o mladícky zápal. Mal však zmysel pre výtvarné
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umenie. Vraví sa napríklad, že koly s tisícami narazených tiel zvykol dať usporiadať
do koncentrických kruhov, v strede ktorých
bolo mesto, ktoré dobýval. Sultán Mohamed
II., dobyvateľ Konstantinopolu (známy svojou precitlivenosťou), sa pri pohľade na
dvadsaťtisíc tureckých zajatcov narazených
na kôl pri meste Tirgoviste znechutene otočil a vrátil do Konstantinopolu. Dá sa povedať, že na Vlada Draculu zanevrel. No a preto sa o ňom rozprávajú všetky tie škaredé historky.
Tak podľa jednej z nich si skupina florentských vyslancov na jeho dvore odmietla v jeho prítomnosti sňať z hlavy čiapku. Vladovi
sa to vraj natoľko zapáčilo, že im dal tie čiapky priklincovať na hlavy. Je to však ohováranie. Pravda je taká, že išlo o tureckých vyslancov a priklincovať im dal na hlavy ich turbany. Teraz, keď stojí Turecko na prahu do

Európskej únie, je to asi každému trápne a nik
nechce byť obvinený z islamofóbie. A tak sa
to tušuje. Je tiež pravda, že napríklad v meste Sibiu dal naraziť na kôl všetkých (niekoľko
tisíc) bojarov, ale už nik nechce vidieť, že
títo utláčali prostý ľud. Svoj ľud mal Vlad Dracula rád. Razom napríklad odstránil vo Valašsku chudobu a choroby. Bolo to tak, že si
najprv všimol, že je vo Valašsku veľa chudobných a mrzákov. Všetkých teda pozval na
veľkú hostinu do mesta Tirgoviste, kde jedli a pili do noci. No a potom dal tú hodovaciu miestnosť zapáliť a všetci do jedného zhoreli. Isto, dnešní opatrní reformátori by asi
s takýmto radikálnym prístupom k boju proti chudobe nesúhlasili, a tak každý radšej nadáva na Draculu.
V Tirgovisti sa nekradlo. Všetci vedeli, že
Vlad to nemá rád. Istému cudziemu obchodníkovi však ukradli 160 zlatých dukátov. Ten
to povedal Vladovi a Vlad dal mestu príkaz
chytiť zlodeja a obchodníkovi vrátiť v noci do
voza všetkých 160 dukátov a ešte jeden navyše z jeho vlastnej pokladne. Ráno obchodník dukáty našiel, prepočítal, všimol si, že jeden je navyše a šiel to povedať Vladovi. Zlodeja medzitým narazili na kôl a Vlad informoval obchodníka, že keby nebol priznal ten
dukát naviac, narazili by na kôl aj jeho. Isto, bolo to šibalstvo, ale viete si predstaviť,
aký blahodarný účinok to malo na poctivosť účtovníctva vo Valašsku. Na historické
z
postavy sa treba pozerať objektívne.

