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Počiatky diplomatických kontaktov safíjovskej 
Perzie s Habsburgovcami a Uhorskom na 
začiatku 16. storočia1
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The Beginnings of the Diplomatic Contacts of Safavid Persia with the 
Habsburgs and the Kingdom of Hungary in the Early 16th Century

ABSTRACT: The study deals with the issue of the first diplomatic contacts of Safavid 
Persia, Jagiellonian Kingdom of Hungary and the Habsburg Monarchy in the early 
16th century. The introduction will present primary source materials edited in the col-
lections as well as the respective scholarship. Based on these materials, I will recon-
struct the beginnings of the aforementioned diplomatic relations. At first, key empha-
sis will be placed on the international circumstances of the relations’ constitution at 
the beginning of the 16th century. The conceptual framework of this historical issue 
will examine the question of the creation of an anti-Ottoman alliance which should 
have included Safavid Persia. Because of this, the Safavid dynasty (1501 – 1736) had 
established contacts with several European states (such as the Papal Curia, Venice and 
Portugal) from the beginning of their reign. It was they who conveyed the informa-
tion about Persia to other political leaders of the then Europe, including the Hungar-
ian king and the Holy Roman emperor. Furthermore, I will pursue an analysis of the 
first surviving correspondence between the first Safavid Shah Ismāʿīl (1501 – 1524), 
the Hungarian King Louis II. Jagiellonian (1516 – 1526) and the Holy Roman Emperor 
Charles V (1519 – 1556). Afterwards, I will indicate the further development of these 
nascent diplomatic contacts. The study intends to contribute to the knowledge on the 
international relations and diplomacy between the “West” and the “East” at the begin-
ning of the 16th century, to which the Kingdom of Hungary, the Habsburg Monarchy 
and Safavid Persia belonged.
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tury, correspondence

Na prelome 15. a 16. storočia sa na území niekdajšej Perzie sformovala nová ríša 
na čele so šíitskou dynastiou Safíjovcov (1501 – 1736). Ako nový vychodný sused 
Osmanskej ríše sa Safíjovci stali ich hlavným vojenským, hospodárskym a nábo-
ženským súperom na Blízkom východe. Správy o nástupe Safíjovcov a o ich kon-
flikte s Osmanmi rôznymi cestami prenikali do Európy. Vzájomné nezhody medzi 
Osmanmi a Safíjovcami okrem iného podnietili niektoré európske štáty, aby nad-
viazali so Safíjovskou ríšou kontakty a následne sa ju snažili zapojiť či využiť pre 

1  Štúdia bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-18-0333 
Databáza historickej terminológie k dejinám strednej Európy.
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projekt spoločného boja proti Osmanom, ktorí už od 14. storočia prenikali do Eu-
rópy a stali sa hlavnou vojensko-politickou hrozbou viacerým európskym monar-
chiám. Medzi ne patrili aj Uhorsko a Habsburgovci, ktorí sa taktiež netajili svojím 
záujmom o východných susedov Osmanskej ríše. Nielen európske krajiny, ale aj 
samotná safíjovská Perzia sa snažila kontaktovať európské štáty, na čo vynaložila 
nemalé úsilie. Na základe nižšie uvedených edovaných pramenných materiálov 
a odbornej literatúry sa v tejto štúdii pokúsim o rekonštrukciu počiatkov diplo-
matických vzťahov medzi Safíjovcami, uhorskými Jagelovcami a Habsburgovcami. 
V prvej časti štúdie predstavím medzinárodnú situáciu, ktorá umožnila formovanie 
týchto diplomatických vzťahov na začiatku 16. storočia a následne sa zameriam na 
analýzu prvej dochovanej korešpondencie medzi safíjovským šachom Ismáʼílom I.2 
(1501 – 1524), uhorským kráľom Ľudovítom II. Jagelovským (1516 – 1526) a rímsko-
-nemeckým cisárom Karolom V. (1519 – 1556). Týmto príspevkom chcem doplniť 
chýbajúcu mozaiku obrazu zložitých medzinárodných vzťahov a diplomacie medzi 
dvoma kultúrami – „Západom“ a „Východom“ – na začiatku 16. storočia, ktorých 
boli do veľkej miery súčasťou aj uhorskí Jagelovci, Habsburgovci a Safíjovci z Perzie.

Historiografický prehľad
Hlavným pramenným materiálom je dochovaná korešpondencia medzi habsbur-
skou, uhorskou a perzskou stranou, konkrétne medzi rímsko-nemeckým cisárom 
Karolom V., uhorským kráľom Ľudovítom II. a safíjovským šachom Ismáʼílom. Za-
chovali sa nám však iba latinské originály, resp. preklady listín safíjovského šacha, 
ktoré boli edované nemeckým historikom K. Lanzom (korešpondencia Karola V.).3 
Tieto preklady listín sú súčasťou aj edície prameňov – diárov (1496 – 1533) benát-
skeho historika Marina Sanuta mladšieho (1466 – 1536).4 Keďže sa perzské originály 
nezachovali, dostupné sú aj súčasné preklady latinských originálov do perzského 
jazyka.5 Okrem spomínanej korešpondencie sa v diároch Marina Sanuta nachá-

2  V prípade používania mena, resp. pojmu Ismáʼíl vychádzam zo zaužívanej odbornej transkripcie 
prepisu arabských (príp. perzských) pojmov do slovenského jazyka. Pre odbornú transkripciu pozri 
GAŽÁKOVÁ, Zuzana – PAULÍNY, Ján. Arabský jazyk a kultúra. Bratislava : Univerzita Komenského 
v Bratislave, 2013. Taktiež pozri Ismáʼíl. In Encyclopaedia Beliana. 2013 [online] . Dostupné na internete: 
˂https://beliana.sav.sk/heslo/ismail-i˃ [29. 9. 2020].

3  Karl Lanz vydal iba korenšpondenciu týkajúcu sa cisára Karola V. LANZ, Karl. Correspondenz des Kai-
sers Karl V. Leipzig : F.A. Brockahaus, 1844.

4  Dielo Marina Sanuta obsahuje šachovu korešpondenciu adresovanú cisárovi Karolovi V. a uhorskému 
kráľovi Ľudovítovi II. BAROZZI, Nicoló – BERCHET, Guglielmo – STEFANI, Federico (eds.). I Diarri di 
Marino Sanuto. Tomo XXXVI, s. 320 – 323.

5  Korešpondencia medzi šachom Ismáʼílom a cisárom Karolom bola preložená a publikovaná (s histo-
rickým komentárom) iránskym historikom Abbásom Gafárí Fardom a Nasralláhom Falsafím. GAFÁRÍ 
FARD, Abbás. Náme negáríhá-je šáh Esmáʼíl-e Avval-e Safaví bá Šárlkon-e Avval Emperátúr-e Álmán. 
In Tárích : Tárích-e cháredží, 1385 (2006), č. 29, s. 61 – 70. FALSAFÍ, Nasralláh. Sijásat-e cháredží-je Írán 
dar dúrán-e Safavíje. Tehrán : Entešárát-e elmí va farhangí, 1396 (2017). Existuje aj ruský preklad od 
azerbajdžanského historika O. Efendijeva. EFENDIJEV, Oktaj A. K nekotorym voprosam vnutrennej 
i vnešnej politiki šacha Ismaila I (1502 –1524). In Trudy instituta istorii. Baku : XII/1957, s. 151 – 178. 
Taktiež starší francúzsky preklad: Copie del lestres du Grand Sophi Roi des Perses, envoiees aux roys 
d’Espaigne et de Hongrie aux quelz ilz promet alliãce perpetuelle… Paris : 1580. Citované podľa SCHUS-
TER-WALSER, Sibylla. Das Safawidische Persien im Spiegel europäischer Reisebilder (1502 – 1722). Baden-
-Baden : Erschienen bei Bruno Grimm, 1970, s. 108. Okrem toho bola publikovaná viacerými iránskymi 
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dzajú aj ďalšie správy a záznamy k uvedenej problematike. Tieto základné pramene 
bolo možné doplniť o ďalšie edície, ktoré obsahujú síce kusé, ale vzhľadom na malé 
množstvo dochovaných správ dôležité informácie k problematike diplomatických 
kontaktov Habsburgovcov a uhorských Jagelovcov so safíjovskou Perziou.6 Čo sa 
týka odbornej literatúry, danej téme sa venovali viacerí historici európskej a vý-
chodnej (prevažne iránskej) proveniencie. Uvediem predovšetkým kľučové práce od 
Barbary von Palombiniovej, Rudolfa Necka či Davida R. Stokesa.7 Vo svojich prá-
cach sa zaoberajú viacerými aspektami vzťahov Safíjovcov s Európou, konkrétne 
s Habsburskou monarchiou v 16. storočí. Vzájomných kontaktov Uhorska a safíjov-
skej Perzie sa však dotýkajú iba okrajovo.8 Okrem uvedených prác som využil ďal-
šie publikácie, ktoré sa venujú vzájomným vzťahom medzi Perziou a Európou 
v sledovanom období. Bez pochopenia širších medzinárodnopolitických súvislostí 
by nebolo možné zrekonštruovať historický obraz danej problematiky. Taktiež je 
potrebné uviesť práce iránskych historikov (Nasralláh Falsafí, Abdolhossein Naváʼí, 
Manúčehr Pársádúst, Ahmad Tádžbachš a i.), ktorí pracovali predovšetkým s eu-
rópskymi prameňmi (keďže perzské pramene sa nezachovali), no ponúkajú inú 
perspektívu a pohľad na vzájomné perzsko-európske vzťahy.9

Diplomatické a politické aktivity pred nadviazaním prvých oficiálnych kontaktov 
safíjovskej Perzie s Habsburgovcami a Uhorskom
Vzťahom Safíjovcov s Habsburgovcami a Uhorskom predchádzali predovšetkým 
obchodné a diplomatické kontakty Perzie s Benátkami, neskôr diplomatické kon-
takty s Portugalskom, Johanitmi z Rodosu a pápežskou kúriou. Tieto diplomatické 
vzťahy intenzívne prebiehali už v druhej polovici 15. storočia, kedy ak-kojunlovský 
vládca Uzun Hasan (1453 – 1478)10 udržiaval kontakty s Benátkami, pápežom a do-
konca aj s Uhorskom.11 Vhodným príkladom sú známe misie Ambrogia Contari-
niho, Caterina Zena, Giosafata Barbara na ak-kojunlovský dvor v Tabríze.12 Podľa 
najnovších výskumov Ak-kojulovci nadviazali diplomatické kontakty aj s poľskými 
Jagelovcami.13 Všetky uvedené diplomatické spojenia sa stali základom pre rozvoj 
ďalších vzťahov novovzniknutej Safíjovskej ríše s Európou na začiatku 16. storočia.

historikmi (Abdolhossein Naváʼí, Ahmad Tádžbachš a i.). Pre ich práce pozri zoznam použitej litera-
túry.

6  Edície prameňov sú citované v texte a uvedené v zozname použitých prameňov a literatúry.
7  Pre práce uvedených autorov pozri zoznam použitých prameňov a literatúry.
8  Tejto problematike sa venoval maďarský historik Lajos Tardy. Cit. prácu pozri nižšie.
9  Pre práce uvedených autorov pozri zoznam použitých prameňov a literatúry.
10  Uzun Hasan bol starým otcom zakladateľa Safíjovskej ríše Ismáʼíla I. (1501 – 1524).
11  SLABY, Helmut. Bindenschild und Sonnenlöwe. Die Geschichte der österreichisch-iranischen Beziehungen 

bis zur Gegenwart. Neuauflage. Wien : Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2010, s. 5. Ku 
kontaktom Uzun Hasana a Mateja Korvína pozri prácu TARDY, Lajos. Beyond the Ottoman Empire. 
14th – 16th Century. Hungarian Diplomacy in the East. Szeged : Attila József University, 1978, s. 58 – 70.

12  Pre záznamy z misií benátskych vyslancov do Perzie pozri GREY, Charles (trans. and ed.). A Narrative 
of Italian Travels in Persia in the Fifteenth and Sixteenth Centuries. London : The Hakluyt Society, 1873.

13  JAŚKOWSKI, Stanisław Adam – KOŁODZIEJCZYK, Dariusz – MNAC’AKANYAN, P’irowza. Stosun-
ki dawnej Rzeczypospolitej z Persją Safawidów i katolikosatem w Eczmiadzynie w świetle dokumentów 
archiwalnych/ Relations of the Polish-Lithuanian Commonwealth with Safavid Iran and the Catholicosate 
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Jednou z hlavných príčin nadviazania diplomatických kontaktov medzi Perziou 
a európskymi krajinami bola predovšetkým vojensko-mocenská rozpínavosť Os-
manskej ríše v európskom priestore. O otázke zapojenia safíjovskej Perzie do boja 
proti Osmanom sa medzi európskymi politickými lídrami priebežne diskutovalo 
už od začiatku 16. storočia. Safíjovci ako mocenský súper Osmanov boli považovaní 
za potenciálneho spojenca kresťanských štátov. Predovšetkým Benátky, ktoré na 
prelome 15. a 16. storočia viedli vojnu s Osmanskou ríšou (1499 – 1503), udržiavali 
diplomatické spojenie s Perziou. Ich cieľom bolo presvedčiť šacha Ismáʼíla, aby sa 
zapojil do boja proti Osmanom. Po skončení benátsko-osmanskej vojny táto otázka 
síce ustúpila do úzadia, no vzájomné diplomatické kontakty udržiavali obe krajiny 
naďalej.14 Benátky zohrávali dôležitú úlohu aj pri zbere informácií o udalostiach 
na Blízkom východe, ktoré podľa vlastnej potreby sprostredkovali pápežskej kúrii 
alebo rôznym panovníckym dvorom v Európe. V prípade perzsko-uhorských kon-
taktov sú zaujímavé správy, ktoré zanechal benátsky kronikár Marino Sanuto. Jeho 
diáre obsahujú zmienky o tom, že v marci 1509 prišiel do Benátok safíjovský posol, 
ktorý priniesol pre Signoriu list perzského šacha.15 Práve v tom čase sa v Benát-
kach zdržiaval aj uhorský vyslanec Philippo More.16 V denníkoch Marina Sanuta sa 
nachádza záznam o množstve vyplácanej peňažnej sumy pre každodenné výdaje 
oboch poslov.17 O ich vzájomnom styku však Sanuto žiadnu zmienku nezanechal. 
Môžeme iba predpokladať, že sa obaja vyslanci mohli navzájom kontaktovať.

Popri Benátkach ďalším iniciátorom nadviazania vzťahov s Perziou na začiatku 
16. storočia bol Pápežský štát.18 Boli to predovšetkým diplomatické aktivity pápežov 
Júlia II. (1503 – 1513) a Leva X. (1513 – 1521), ktorí reagovali na správy vyslancov 
z Blízkeho východu. Hlavnými informátormi o udalostiach na Východe boli v tom-
to prípade veľmajster johanitov z Rodosu, Benátky a neskôr Portugalci.19 Pápežská 
kúria tieto informácie následne zdieľala a diskutovala (okrem iných) s uhorským 
kráľom a rímsko-nemeckým cisárom. Napríklad pápež Július II. v závere svojho lis-
tu z 27. marca 1508 adresovanému uhorskému kráľovi Vladislavovi II. poznamenal, 

of Etchmiadzin in the light of archival documents. Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych; Nac-
zelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2017, s. 9 – 10, 65 – 66.

14  ROTA, Giorgio. Diplomatic Relations between Safavid Persia and the Republic of Venice: an Overview. 
In GÜZEL, Hasan Celal – OĞUZ C. Cem – KARATAY, Osman (eds.). The Turks 2. Middle Ages. Ankara 
: Yeni Türkiye Publications, 2002, s. 580 – 581.

15  BAROZZI, Nicolò (ed.). I Diarri di Marino Sanuto. Tomo VIII. Venezia : A Spese Degli Editori, 1882, 
s. 14, 232, 255. K pobytu safíjovského posla v Benátkach pozri ROTA, Giorgio. Safavid Envoys in Veni-
ce. In KAUZ, Ralph – ROTA, Giorgio – NIEDERKORN, Jan Paul (eds.). Diplomatisches Zeremoniell in 
Europa und im Mittleren Osten in der frühen Neuzeit. Vienna : Verlag der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften, 2009, s. 216 – 219.

16  BAROZZI, (ed.), I Diarri di Marino Sanuto, Tomo VIII, s. 396 – 397.
17  Ibidem, s. 396, 432, 500.
18  Pápežská kúria vynakladala úsilie pre nadviazanie kontaktov s Perziou už v druhej polovici 15. sto-

ročia. Pre túto problematiku pozri prácu PALOMBINI, Barbara von. Bündniswerben abendländischer 
Mächte um Persien 1453 – 1600. Wiesbaden : Franz Steiner Verlag GMBH, 1968.

19  Určité informácie o dianí v Perzii prenikali aj do Uhorska. Hlavným zdrojom boli vyslanci posielaní 
k osmanskému sultánovi. Marino Sanuto poznamenal, že benátsky vyslanec v Ríme v októbri 1502 
podal Signorii správu o tom, že počas jeho audiencie v Ríme ho pápež informoval, že „[…]má list od 
svojho posla v Uhorsku, ktorý povedal, že ten Sofi (čiže perzský šach Ismáʼíl) sa chystá na výpravu proti 
Turkom[…]“. BAROZZI, (ed.), I Diarri di Marino Sanuto, s. 484.
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že majú vhodnú príležitosť zaútočiť na Turkov chystajúcich sa na vojnu s Peržan-
mi.20 Z jeho ďalšieho listu zo 16. júna 1508 sa dozvedáme, že v tom čase Vladislav II. 
dokonca vyslal vlastného posla do Perzie, no jeho meno ani osud tejto misie nie sú 
známe.21 Pápež tak živil nádeje (spoločne s Vladislavom II., ktorého kráľovstvo bolo 
v tom čase naviac vystavené osmanským útokom), že perzský šach sa pripojí k boju 
proti Osmanom a zároveň prijme kresťanskú vieru.22 Podobne aj jeho nástupca pá-
pež Lev X. spoločne s cisárom Maximiliánom, uvažovali o spojenectve so safíjov-
skou Perziou. Benátsky vyslanec v Ríme sa zmienil o tom, že v roku 1515 pápežovi 
priniesli tri listy (od vládcov Španielska, Anglicka a Perzie). V poslednom perzskom 
liste šach Ismáʼíl údajne sľúbil pápežovi, že sa vynasnaží zasiahnuť proti Turkom, 
ak sa k boju proti nim pripoja aj kresťania.23 Podobné úvahy nachádzame aj v inom 
liste (adresovaný poľskému kráľovi Žigmundovi) zo začiatku júla 1515, v ktorom pá-
pež kráľa informoval, že spoločne s cisárom Maximiliánom uzatvoril dohodu proti 
Osmanom.24 Ďalej v liste pápež poznamenal, že k veľmajstrovi johanitov z Rodosu 
prišiel posol od „Sofiho“25, ktorý mu oznámil, že perzský šach vyzýva kresťanských 
vládcov, aby spoločne zaútočili proti Turkom.26 Perzský šach sa, samozrejme, k tejto 
ofenzíve chcel pripojiť. Po víťaznom konci by šach prenechal všetky bývalé kresťan-
ské mestá európskym vládcom.27 V inom liste adresovanom cisárovi Maximiliánovi 
pápežov tajomník Pietro Bembo (3. november 1514) opäť upozornil na nebezpe-

20  List č. DCCLXXXII. THEINER, Augustin. Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia. 
Tomus Secundus, 1352 – 1526. Romae : Typis Vaticanis, 1860, s. 576 – 577.

21  TARDY, Beyond the Ottoman Empire, s. 126.
22  Je potrebné poznamenať, že v tom čase sa prostredníctvom správ od benátskych obchodníkov na 

Východe začala v Európe šíriť predstava o šachovi Ismáʼílovi ako o novom prorokovi, svätom mužovi 
a vládcovi s božskými atribútmi – priateľsky naklonenému kresťanstvu –, ktorý bol arcinepriateľom 
sunnitských Osmanov. Ako nový vládca Východu tak prišiel pomôcť zachrániť kresťanský svet pred 
osmanskou hrozbou. K analýze dobového obrazu šacha Ismáʼíla pozri štúdie: BRUMMET, Palmira. 
The Myth of Shah Ismail Safavi: Political Rhetoric and “Divine” Kingship. In TOLAN, John Victor 
(ed.). Medieval Christian perceptions of Islam : A Book of Essays. New York, London : Routledge, 1995, 
s. 331 – 359. FLOOR, Willem. The Sophy in European Anti-Ottoman Politics in the Early Sixteen 
Century. In Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 2016, roč. 166, č. 2, s. 265 – 288. 
MESERVE, Margaret. The Sophy: News of Shah Ismail Safavi in Renaissance Europe. In Journal of 
Early Modern History, 2014, roč. 18, č. 6, s. 579 – 608.

23  BAROZZI, Nicoló – BERCHET, Guglielmo – STEFANI, Federico (eds.). I Diarri di Marino Sanuto. 
Tomo XX. Venezia : A Spese Degli Editori, 1887, s. 574.

24  PALOMBINI, Bündniswerben abendländischer Mächte um Persien 1453 – 1600, s. 53.
25  Sofi (Sophi alebo Sophy) – európsky deformovaný exonym pre pomenovanie perzských panovníkov 

z dynastie Safíjovcov. Toto označenie sa začalo používať už od nástupu zakladateľa Safíjovskej ríše, 
Ismáʼíla I. Názov sa odvodzoval pravdepodobne od zakladateľa pôvodne duchovno-mystického safí-
jovského rádu – Safí ad-Dína, ktorý je pokladaný za zakladateľa safíjovskej dynastie. BLOW, David. 
Shah Abbas: The Ruthless King Who Became an Iranian Legend. London – New York : I.B. Tauris, 2009, 
s. xiii. FLOOR, Willem. Safavid Government Institutions. Costa Mesa, California : Mazda Publishers, 
2001, s. 176. PETRUŠEVSKIJ, Ilja Pavlovič. Islam v Irane v VII-XV vv. Leningrad : Izd. Leningradskogo 
universiteta, 1966, s. 375. 

26  Zrejme je to ten istý list, ktorý doručili pápežovi spolu s listami z Anglicka a Španielska. Preklad listu 
šacha Ismáʼíla, adresovaný veľmajstrovi johanitov z Rodosu, je publikovaný v diele M. Sanuta. Pozri 
BAROZZI, Nicoló – BERCHET, Guglielmo – STEFANI, Federico (eds.), I Diarri di Marino Sanuto, 
Tomo XXII, s. 355.

27  A Chronicles Of The Carmelites in Persia. Vol. 1. London : Eyre and Spottiswoode, 1939, s. 15.
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čenstvo útoku Turkov, ktorí nedávno porazili perzského šacha Ismáʼíla (v bitke pri 
Čáldiráne) a teraz ohrozujú celý „kresťanský svet“.28

Perzský šach zohrával dôležitú úlohu v pápežovom projekte križiackej výpravy, 
ktorý sa dostal do pozornosti európskych panovníkov v roku 1517.29 Tento plán bol 
vypracovaný v rámci komisie vytvorenej pápežom a následne odoslaný cisárovi 
Maximiliánovi a francúzskemu kráľovi Františkovi. Obaja s myšlienkou križiackej 
výpravy súhlasili a dokonca pápežovi poslali vlastné návrhy pre organizáciu výpra-
vy. Cisár Maximilián vypracoval rozsiahly plán, ktorý odoslal pápežskej kúrii kon-
com februára 1518.30 Cisár vo svojom memorande na viacerých miestach vyjadril 
myšlienku, že v prípade úspešného spoločného postupu s portugalským kráľom 
proti Osmanom v Egypte by bolo jednoduchšie presvedčiť perzského šacha, aby 
sa pripojil k boju proti spoločnému nepriateľovi.31 Podľa jeho slov: „[…]S pomocou 
Sofiho, na pomoc ktorého sa spoliehame, by sme mohli zaútočiť a dobyť vzdialene-
jšie územia Turkov a tak úplne poraziť nepriateľa rímskych kresťanov a tým ukončiť 
túto Svätú vojnu[…]“32. Podobná myšlienka bola vyjadrená aj v správe dvoch ka-
maldulských mníchov Paola Guistiniana a Vincenza (alebo Pietra) Queriniho, že 
„Sofi“, hoci je „neverec“, by mohol pomôcť v boji proti Turkom a zaútočiť na nich 
z východnej strany.33 V pápežových a Maximiliánových plánoch mal byť safíjovský 
šach za svoju pomoc križiakom bohato odškodnený. Podľa plánu mu mala pripad-
núť polovica Anatólie a oblasti Karamanu a Arménska. Zvyšok Malej Ázie, Afriku, 
Egypt a „Svätú zem“ by si privlastnili kresťania.34

Z týchto zachovaných správ môžeme predpokladať, že zámer a idea spoločného 
boja s Perziou proti Osmanom boli intenzívne riešené na oboch stranách (perzskej 
aj európskej). Perzský šach bol často predmetom obsahu diplomatickej komuniká-
cie pápeža s cisárom, uhorským kráľom či s inými európskymi panovníkmi. Na 
základe toho je možné tvrdiť, že pápež zohrával dôležitú úlohu sprostredkovateľa 
informácií (a kontaktov) medzi jagelovskou, habsburskou a safíjovskou stranou.

Otázka vytvorenia protiosmanskej koalície a využitia perzskej pomoci však 
závisela predovšetkým od politického diania v Európe a diplomatických a vojen-

28  Petri Bembi Epistolarum Leonis Decimi Pont. Max. nomine scriptarum libri XVI. Lugduni : Apud hae-
redes Simonis Vincetij, 1538, s. 214 – 217. BAROZZI, – BERCHET, – STEFANI, (eds.), Diarii di Marino 
Sanuto, Tomo XIX, s. 249 – 252.

29  Pápež chcel do križiackej výpravy zahrnúť väčšinu európskych panovníkov. Okrem cisára Maximiliá-
na vyzýval francúzskeho kráľa Františka I., španielskeho kráľa Karola I. Habsburského (neskoršieho 
rímsko-nemeckého cisára), anglického kráľa Henricha VIII., portugalského kráľa Manuela I., uhorské-
ho kráľa Ľudovíta II., poľského kráľa Žigmunda I., škótskeho kráľa Jakuba V. K otázke Leva X. a jeho 
plánu križiackej výpravy pozri SETTON, Kenneth S. The Papacy and the Levant (1204 – 1571), Volume 
III. The Sixteenth Century. Philadelphia : The American Philosophical Society, 1984, s. 172 – 197.

30  PALOMBINI, Bündniswerben abendländischer Mächte um Persien 1453 – 1600, s. 58.
31  ZINKEISEN, Johann Wilhelm. Drei Denkschriften über die orientalische Frage von Papst Leo X, König 

Franz I und Maximilian I aus dem Jahre 1517. Gotha : F.A. Perthes, 1854, s. 74 – 75.
32  „[…]Mit der Hilfe des Sofi, auf die man dann sicherlich rechnen konnte, auch die entfernteren Lander der 

Turken angreifen und unterwerfen, und so nachdem nach die Feinde des christlichen Ramens ganglich 
besigt und zerfstrent waren, diesem heiligen Kriege ein Ende machen[…].“ Ibidem, s. 79.

33  JUSTINIANI, Pauli – QUIRINI, Petri. Libellus ad Leonem X Potificem Maximum. In MITTARELLI, 
Giovanni Benedetto. Annales Camaldulenses ordinis Sancti Benedicti. Tomus nonus. Venetiis : Aere 
Monasterii Sancti Michaelis de Muriano, Prostant apud Jo. Baptistam Pasquali, 1773, s. 641.

34  ZINKEISEN, Drei Denkschriften über die orientalische Frage, s. 79.
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ských aktivít Osmanskej ríše. Čo sa týka priamych kontaktov medzi cisárom Ma-
ximiliánom I. a safíjovským šachom Ismáʼílom, žiadny dôkaz sa o tom doposiaľ 
nezachoval. Úvahu o existujúcich (nepriamych) kontaktoch je možné dedukovať 
iba z uvedenej komunikácie cisára s pápežom či s inými európskymi panovníkmi. 
Na druhej strane, cisár Maximilián vo svojej protibenátskej politike a úsilí chrániť 
vlastné dedičné územia, sa až do roku 1516 snažil osmanského sultána nedráždiť.35 
Otázka vytvorenia protiosmanskej aliancie a zapojenia perzského šacha do nej sa 
tak často ponechávala bokom.

Situácia sa začala mierne meniť až neskôr, najmä po roku 1520, kedy na viace-
ré dvory európskych panovníkov prenikali informácie, že nový osmanský sultán 
Sulejman I. (1520 – 1566) plánuje veľkú ofenzívu do Európy. V tom čase na rímsko-
-nemecký cisársky trón nastúpil Maximiliánov vnuk Karol (1519). Ako cisár Karol 
V. sa, podobne ako jeho starý otec, primárne snažil upevniť svoje mocenské pozície 
na európskej politickej scéne a vyriešiť problém rodiacej sa reformácie. V roku 1521 
sa dostal do konfliktu s francúzskym kráľom Františkom I., ktorý trval až do roku 
1526.36 Vytvorenie protiosmanskej aliancie bolo preňho v tom čase druhoradé. Síce 
sa otázka vojny proti Osmanom a zapojenia Perzie do boja proti nim prerokúvala 
na ríšskom sneme v Norimbergu v roku 1522, k žiadnym reálnym krokom však 
nedošlo.37 Zatiaľ čo Osmani v tom čase postupovali k južným hraniciam Uhorska, 
pozornosť cisára a väčšiny európskych monarchov sa sústredila hlavne na vzájom-
né nezhody.

Odlišná situácia bola v Uhorsku, ktoré na rozdiel od území ovládaných Habsbur-
govcami čelilo priamej osmanskej hrozbe. Za vlády jagelovských panovníkov, Vla-
dislava II. (1490 – 1516) a Ľudovíta II. (1516 – 1526), neustále prebiehali rokovania 
s Osmanmi v snahe udržať s nimi mier. V roku 1512 vypršala mierová dohoda so 
sultánom Bajazidom a po nástupe Selima I. (1512 – 1520) bolo potrebné uzavrieť 
novú zmluvu.38 Uhorsko sa síce pripojilo k pápežovej myšlienke a iniciatíve zorga-
nizovať križiacku výpravu proti Osmanom, no vzhľadom na politický vývoj v Eu-
rópe (i v samotnom Uhorsku) bola jej realizácia málo pravdepodobná a napokon 
skončila neúspešne.39 Uhorsku v tom čase napomáhala aj skutočnosť, že sultán 
Selim bol zamestnaný predovšetkým vojnou s perzským šachom a mameluckým 

35  SKOVAJSA, Miloslav. Habsbursko-osmanské mierové zmluvy 1498 – 1616 [Dizertačná práca]. Bratislava : 
Katedra všeobecných dejín FiF UK, 2012, s. 62 – 69. K zahraničnej politike cisára Maximiliána I. pozri 
aj WIESFLECKER, Hermann. Kaiser Maximilian I. das Reich, Österreich und Europa an der Wende zur 
Nuezeit. Bd. III – V. Wien : Verlag für Geschichte und Politik, 1977, 1981, 1986.

36  K problematike Italských vojen (1521 – 1526) pozri prácu MALLETT, Michael – SHAW, Christine. The 
Italian Wars, 1494 – 1559: War, State and Society in Early Modern Europe. London : Routledge, 2014.

37  Rudolf Neck podotkol, že šlo predovšetkým o snahu vyhnúť sa vojenskej pomoci voči Uhorsku. NECK, 
Rudolf. Diplomatische Beziehungen zum Vorderen Orient unter Karl V. In Mitteilungen des österre-
ichischen Staatsarchivs. 5. Band. Wien : Druck und Verlag Ferdinand Berger, Horn, N.-Ö., 1952, s. 67.

38  Pozri DÁVID, Géza – FODOR, Pál. Hungarian-Ottoman Peace Negotiations in 1512 – 1514. In DÁVID, 
Géza – FODOR, Pál. (eds.). Hungarian – Ottoman Military and Diplomatic Relations in the Age of 
Sülejman the Magnificient. Budapest : Loránd Eötvös University, Hungarian Academy of Sciences, 
1994, s. 9 – 45.

39  V roku 1514 z iniciatívy pápežského legáta Tomáša Bakócza bola v Uhorsku zvolaná križiacka výpra-
va. No vzhľadom na malý záujem a vnútorné rozpory v rámci uhorskej šľachty skončila neúspešne. 
Navyše viedla k vypuknutiu Dóžovho povstania, ktoré bolo síce potlačené, ale spôsobilo v Uhorsku 
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sultánom na východe. Aj tieto udalosti boli často predmetom diplomatických dis-
kusií na uhorskom dvore. Z viacerých listov benátskeho vyslanca v Budíne Antonia 
Suriana sa dozvedáme, že v Uhorsku dobre vedeli o porážke šacha Ismáʼíla pri 
Čáldiráne (1514) aj o tom, ako sa vyvíjajú osmansko-safíjovské vzťahy.40 Vyvolávalo 
to veľké obavy, pretože po porážke perzského šacha by sa Osmani mohli pokojne 
obrátiť proti Uhorsku. Antonio Surian vo svojej správe odoslanej z Budína do Be-
nátok v roku 1515 poznamenal: „[…]zdá sa, že Turci uzavreli mier s pánmi Východu 
a so Sofim a tak preň bude jednoduchšie vydať sa na výpravu proti Uhrom[…]“.41 To 
mohol byť jeden z dôvodov, prečo uhorský kráľ Ľudovít II. vyslal k safíjovskému 
šachovi svojho posla. Správy o udalostiach v Perzii a jej vzťahoch s Osmanmi je 
možné nájsť aj v listoch ďalších benátskych vyslancov v Uhorsku – Alvisa Boneho 
a Lorenza Oria.42 Podľa Boneho sám osmanský sultán nechal uhorskému kráľovi 
(cez sedmohradského vojvodu Jána Zápoľského) odkázať, že ak kráľ neuzavrie mier 
so sultánom, aby ten mohol tiahnuť proti „Sofimu“, sultán uzavrie mier so „Sofim“ 
a zaútočí na Uhorsko.43 Aj preto mierové rokovania medzi uhorskou a osmanskou 
stranou prebiehali až do roku 1519, kedy sa konečne podarilo dohodnúť mierové 
podmienky na tri roky. Netreba však zabúdať, že samotné podmienky mieru boli 
veľmi krehké, keďže sa viazali iba na osobu sultána. V takejto situácii musel uhor-
ský kráľ myslieť na záruku pomoci v prípade vojny s Osmanmi. Smrťou sultána 
Selima v roku 1520 a nástupom jeho syna Sulejmana na trón totiž vypršal aj troj-
ročný osmansko-uhorský mier. Sulejman síce vyslal svojho čavuša (posla) na dvor 
uhorského kráľa, aby rokoval o podmienkach nového mieru, bol však zadržaný 
a neskôr pravdepodobne popravený.44 Sulejman mal tak o dôvod naviac zorgani-
zovať výpravu smerom na severozápad – do Uhorska. Koncom augusta 1521 dobyl 
kľúčové mesto – bránu do Uhorska – Belehrad, a do roku 1524 sa mu podarilo 
eliminovať celý juhouhorský obranný systém.45 Problém vojny s Osmanmi sa tak 
musel začať akútne riešiť.

Čo sa týka safíjovskej Perzie, šach Ismáʼíl I. počas svojej vlády neustále prejavo-
val záujem o spoluprácu s európskymi panovníkmi vo vojne proti spoločnému ne-
priateľovi – osmanskému sultánovi, čoho dôkazom boli viaceré diplomatické misie 
k veľmajstrovi johanitov z Rodosu alebo priamo do Európy, konkrétne do Benátok 
či Ríma. Okrem uzavretia dohody jeho cieľom bolo získať materiálnu vojenskú po-

spoločenskú a hospodársku krízu. Viac k tejto problematike. HORVÁTH, Pavol – KOPČAN, Vojtech. 
Turci na Slovensku. Bratislava : SPN, 1971, s. 37 – 39.

40  BAROZZI – BERCHET – STEFANI (eds.), I Diarri di Marino Sanuto, Tomo XIX, s. 400, 425; tomo XX, 
s. 366; tomo XXI, s. 336.

41  „[…]par il Turco habbi fato paxe con li signori di Oriente, zoè el Sophì, et de facili torà l’impresa contra 
hongari[…]“. Ibidem, tomo XX, s. 366.

42  Obaja vyslanci vo svojich listoch o tom na viacerých miestach zanechali zmienky. Pre Alvisa Boneho 
pozri Ibidem, tomo XXV, s. 679; tomo XXVI, s. 48, 129, 318; tomo XXVII, s. 113. Pre Lorenza Oria pozri 
Ibidem, tomo XXXIX, s. 121 – 122; tomo XXXIII, s. 325.

43  Ibidem, tomo XXVII, s. 113.
44  SKOVAJSA, Habsbursko-osmanské mierové zmluvy 1498 – 1616, s. 73.
45  K tejto problematike pozri PÁLFFY, Géza. The Origins and Development of the Border Defense Sys-

tem Against the Ottoman Empire in Hungary (Up to the Early Eighteenth Century). In DÁVID, Géza. 
– FODOR, Pál. (eds.). Ottomans, Hungarians, and Habsburgs in Central Europe: the military confines in 
Era of Ottoman Conquest. Leiden-Boston : Brill, 2000, s. 13 – 16.
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moc (v podobe strelných zbraní a podobne).46 Väčšiu aktivitu v tomto smere začal 
vyvíjať najmä po svojej porážke pri Čáldiráne (1514), keď bol porazený osmanským 
sultánom Selimom I.47 Jeho snaha „vrátiť úder“ Osmanom za zdrvujúcu porážku 
a znovuzískať stratenú vojenskú a mocenskú prestíž na Blízkom východe ho v jeho 
diplomatických aktivitách iba povzbudzovala.48 Perzský šach dokonca vyslal posla 
k uhorskému kráľovi, aby mu oznámil, že vojna proti Turkom sa začala a kráľ by 
sa mal čo najskôr pripojiť. Perzská misia však bola odhalená Osmanmi a posol 
bol zajatý a popravený v Konštantínopole.49 Okrem predchádzajúcich záznamov 
je známa ďalšia správa z polovice septembra 1520 z Cypru (adresovaná benátskej 
Signorii), podľa ktorej sa perzský šach dohodol s Gruzíncami a čakal na príleži-
tosť, kedy by spojil proti Osmanom svoje sily s jednou z európskych krajín.50 Šach 
Ismáʼíl pravdepodobne disponoval informáciami o potenciálnej možnosti spoloč-
ného postupu (vrátane Uhorska) proti Osmanom od Portugalcov, ktorí v tom čase 
kolonizovali ostrov Hormuz a okolité ostrovy v Perzskom zálive a udržiavali so 
šachom diplomatické a obchodné kontakty. Prostredníctvom portugalského kráľa 
chcel získať uhorského kráľa Ľudovíta II. a španielskeho kráľa Karola I. (vtedy už aj 
rímsko-nemeckého cisára) pre boj proti Osmanom.51 Navyše, predchádzajúce roko-
vania s Benátkami či pápežskou kúriou okrem sľubov nepriniesli žiadne konkrétne 
výsledky.52 Na základe toho sa mohol šach Ismáʼíl rozhodnúť priamo kontaktovať 
uhorského kráľa a rímsko-nemeckého cisára.

Prvá zachovaná korešpondencia safíjovského šacha s uhorským kráľom a rímsko-
nemeckým cisárom
Pravdepodobne medzi prvými európskymi monarchami, ktorí priamo navrhli safí-
jovskému šachovi Ismáʼílovi (1501 – 1524) vytvoriť alianciu proti osmanskému sul-
tánovi, boli uhorský kráľ Ľudovít II. Jagelonský a španielsky kráľ, resp. rímsko-ne-
mecký cisár Karol (I.)V.53 V roku 1516 Ľudovít II. vyslal na perzský dvor do Tabrízu 
posla, v prameňoch nazývaného ako brat Petrus de Monte Libano, maronitského 

46  CHÚŠFEKR, Narges. Baresí-je edžmalí-je ravábat-e cháredže-je Irán. Tehrán : Nedá-jí tárích, 1396 
(2017), s. 62.

47  K osmansko-safíjovským vojnám pozri DANIŠ, Miroslav – RYBÁR, Lukáš. Dejiny Azerbajdžanu. Brati-
slava : Vysoká škola Danubius, 2014, s. 145 – 148.

48  PÁRSÁDÚST, Manúčehr: Šáh Esmáʼíl-e avval: pádešáhí bá asarhá-je dírpájí dar Írán va Írání. Tehrán 
: 1375 (1996), s. 653. Okrem toho šach Ismáʼíl musel čeliť dalším hrozbám na východných hraniciach 
svojej ríše, predovšetkým proti častým nájazdom Uzbekov do provincie Chorásán. VALÁTÍ, Alí Akbar. 
Tárích-e ravábat-e cháredží-je Írán dar ahd-e šáh Esmáʼíl-e safaví. Tehrán : 1375, s. 265.

49  Tractatus differentiis schismatum et conciliorum in Ecclesia […] appellati Sophi. Lipsiase : 1572, s. 153 – 154. 
TARDY, Beyond the Ottoman Empire, s. 128.

50  BAROZZI – BERCHET – STEFANI (eds.), I Diarri di Marino Sanuto, Tomo XXIX, s. 368.
51  NECK, Diplomatische Beziehungen zum Vorderen Orient unter Karl V, s. 68. PALOMBINI, Bünd-

niswerben abendländischer Mächte um Persien 1453 – 1600, s. 64.
52  SLABY, Bindenschild und Sonnenlöwe, s. 6.
53  SAVORY, Roger. Iran Under the Safavids. Cambridge : Cambridge University Press, 1980, s. 108. Iránsky 

historik Manúčehr Pársádúst dokonca tvrdí, že práve Ľudovít II. bol prvým pionerom v nadväzovaní 
vzťahov so šachom Ismáʼílom. PÁRSÁDÚST, Šáh Esmáʼíl-e avval, s. 653.
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mnícha zo Sýrie.54 Bol to zároveň jeden z prvých (katolíckych) mníchov, ktorý pri-
šiel do safíjovskej Perzie.55 Na perzský dvor dorazil pravdepodobne okolo roku 1522, 
kde ho safíjovský šach úctivo prijal.56 Nanešťastie, listina odoslaná perzskému ša-
chovi sa nezachovala, no väčšina historikov predpokladá, že ich obsahom mohla 
byť snaha presvedčiť šacha k spoločnému postupu proti Osmanom.57 V rovnakom 
čase vyslal na dvor svojho posla aj španielsky kráľ (budúci rímsko-nemecký cisár) 
Karol I.58 Keďže sa žiadne priame správy o týchto misiách nezachovali, o ich reali-
zácii sa dozvedáme iba na základe neskoršej Ismáʼílovej korešpondencie.

Prvými priamymi zachovanými listami sú odpovede šacha Ismáʼíla I., ktoré boli 
odoslané z Perzie na jeseň roku 1523. Ak neberieme do úvahy kontakty s Benátka-
mi a pápežom, bol to pravdepodobne prvý oficiálny kontakt Safíjovcov s európsky-
mi monarchami.59 Správy perzského šacha priniesol už spomínaný mních Petrus, 
ktorý bol zároveň vyslancom antiochijského patriarchu. Aj on bol jedným z infor-
mátorov udalostí na Blízkom východe.60

Listy určené uhorskému kráľovi a rímsko-nemeckému cisárovi priniesol vysla-
nec Petrus najprv do Trieste.61 Následne s nimi odišiel do Uhorska, kde jeden list 
odovzdal uhorskému kráľovi Vladislavovi.62 Potom sa odobral do Norimbergu. Keď 
sa korešpondencia perzského šacha objavila na ríšskom sneme, bola najprv prijatá 
s nedôverou a podozrením. Príčinou toho bol predovšetkým neobvyklý a neformál-
ny vzhľad, ktorý nekorešpondoval s vtedajšou európskou formálnou úpravou listín 
a dokumentov vymieňaných na najvyššej štátnej úrovni.63 Okrem toho, začiatkom 
16. storočia sa na európskych panovníckych dvoroch často objavovali falošní vyslan-
ci a podvodníci tvrdiaci o sebe, že prichádzajú v mene vládcu tajomnej ríše kňaza 
Jana či strateného židovského kráľovstva.64 Nedôvera v tomto prípade bola namies-
te. Trvalo nejaký čas, kým opadli pochybnosti o originalite listu šacha Ismáʼíla. List 
adresovaný cisárovi bol poslaný do Ríma, kde bol preložený z perzštiny do latin-

54  JACKSON, Peter – LOCKHART, Lawrence. The Cambridge History of Iran. Volume 6 (The Timurid and 
Safavid Periods). Cambridge : Cambridge University Press, 1986, s. 382.

55  AHMADÍ, Marjam Mír. Dín va Mazhab dar asr-e safaví, Tehrán : 1363 (1984), s. 105. HAMRÁZ, Vídá. 
Mablagán-e masíhí az Safavíje tá Enqeláb-e eslámí. Tehrán : 1391 (2012), s. 72.

56  PÁRSÁDÚST, Šáh Esmáʼíl-e avval, s. 652 – 653.
57  JACKSON – LOCKHART, The Cambridge History of Iran, s. 382. BARÁZEŠ, Amírhossein. Ravábat-e 

síjásí-díplomatík-e Írán a džahán dar ahd-e safavíje. Tehrán: Amír Kabír, 1392 (2013), s. 289. PÁR-
SÁDÚST, Šáh Esmáʼíl-e avval, s. 652. VALÁTÍ, Tárích-e ravábat-e cháredží-je Írán, s. 267. TÁHERÍ, 
Abúlqásem. Tárích-e síjásí va edžtemáʼí-je Írán: Az marg-e Tímúr tá marg-e šáh Abbás. Tehrán : 1349 
(1970), s. 206.

58  JACKSON – LOCKHART, The Cambridge History of Iran, s. 382.
59  Iránsky historik Abdolhossein Naváʼí tvrdí, že to bol dokonca prvý oficiálny diplomatický (politický) 

kontakt šacha Ismáʼíla s európskymi krajinami. NAVÁʼÍ, A Abdolhossein. Írán va džahán. Az Mogul tá 
Qádžáríje. Teherán 1364 (1996), s. 152. NAVÁʼÍ, Ravábat-e síjásí va eqtesádí-je Írán, s. 191.

60  NECK, Diplomatische Beziehungen zum Vorderen Orient unter Karl V, s. 68.
61  Ibidem, s. 82.
62  Správu o jeho odchode do Uhorska zanechal benátsky vyslanec u pápeža v Ríme Marco Foscari. STE-

FANI – BERCHET – BAROZZI (eds.), I Diarri di Marino Sanuto. Tomo XXXVI, s. 317 – 318.
63  NECK, Diplomatische Beziehungen zum Vorderen Orient unter Karl V, s. 68.
64  STOKES, David Robert. A Failed Alliance and Expanding Horizons: Relations between the Austrian 

Habsburgs and the Safavid Persians in the Sixteenth and Seventeenth Centuries [Dissertation Thesis]. 
St Andrews : University of St Andrews, 2014, s. 34.
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činy.65 Petrus sa potom presunul do Španielska do mesta Burgos, kam dorazil až 
začiatkom leta 1524. Tu bol úctivo prijatý španielskym kráľom a rímsko-nemeckým 
cisárom Karolom, ktorému odovzdal šachov list.66 

Prvý list, adresovaný uhorskému kráľovi Ľudovítovi Jagelonskému, sa obsahom 
mierne odlišuje od listu adresovanému rímsko-nemeckému cisárovi.67 Po úvodnom 
vzývaní Boha, jeho stvorenia sveta a božskej legitimácii vlastnej moci sa Ismáʼíl 
dostal k podstate veci. Bol dobre informovaný o tom, že Uhorsko nechcelo začať 
ďalšiu vojnu proti Osmanom, a preto zdôraznil svoj minulý vzťah s ním s cieľom 
prehovoriť uhorského kráľa, aby sa pridal do vojny proti Osmanom.68 Šach Ismáʼíl 
vyjadril ostražitosť a zároveň znepokojenie nad tým, že Turci čoskoro zaútočia na 
Uhorsko, a preto by bolo lepšie, keby sa kráľ Ľudovít pripojil k Peržanom do pri-
pravovanej výpravy proti Osmanom, ktorá je naplánovaná na apríl budúceho roka 
(t.j. 1524).69 Ismáʼíl ďalej v liste informoval, že bol požiadaný samotným sultánom, 
aby sa pripojil k jeho výprave proti Uhrom, za čo mu sľúbil jedno z najbohatších 
miest v Uhorsku. Túto ponuku však šach rázne odmietol. Ismáʼíl ďalej spomenul, 
že odoslal k Ľudovítovi niekoľko poslov, no žiadnu odpoveď z Uhorska nedostal.70 
V liste cisárovi Karolovi (viď nižšie) však uviedol, že „[…]páter Petrus prišiel k nemu 
s listom od uhorského kráľa[…]“71. O jeho obsahu a účele misie sa však nezmienil. 
Ak je toto šachove tvrdenie pravdivé, je možné predpokladať, že safíjovský šach 
nadviazal priamy kontakt s uhorským kráľom už oveľa skôr. Nanešťastie, doposiaľ 
nedisponujeme žiadnymi dokumentami, ktoré by túto skutočnosť priamo potvrdili. 
Šach v závere listu (adresovanému Ľudovítovi) zopakoval svoju žiadosť, aby sa kráľ 
pripojil k spoločnému boju proti Turkom v uvedenom dátume aj vzhľadom na to, 
že je veľmi náročné kvôli vzdialenosti a osmanskému nebezpečenstvu udržiavať 
komunikáciu medzi oboma krajinami (t.j. Perziou a Uhorskom).72 List ukončil po-
zdravom a uvedením dátumu vyhotovenia listu.73

Čo sa týka druhého listu (adresovaný rímsko-nemeckému cisárovi Karolovi V.), 
na rozdiel od prvého tu bol Ismáʼíl dôraznejší.74 Safíjovský šach nasadil odlišný tón. 
Tam, kde kráľa Ľudovíta prehováral a odôvodňoval, Karola priamo vyzýval k akcii. 

65  SLABY, Bindenschild und Sonnenlöwe, s. 7. Podľa iránskeho historika Nasralláha Falsafího, ho preložil 
do latinčiny samotný mních Petrus. FALSAFÍ, Sijásat-e cháredží-je Irán, s. 205.

66  GÓMARA Francisco Lopéz de. Annals of the Emperor Charles V. Trans. Roger Bigelow Merriman. 
Oxford : The Clarendon Press, 1912, s. 209.

67  Pre celý obsah listu pozri STEFANI – BERCHET – BAROZZI (eds.), I Diarri di Marino Sanuto. Tomo 
XXXVI, s. 321 – 323. Anglický preklad listu pozri TARDY, Beyond the Ottoman Empire, s. 131 – 132.

68  STEFANI – BERCHET – BAROZZI (eds.), I Diarri di Marino Sanuto, Tomo XXXVI, s. 322.
69  Ibidem, s. 322.
70  Ibidem, s. 322.
71  „[…] fratrem Petrum ad nos peruenisse cum literis regis Hungariae […]“. LANZ, Karl. Correspondenz des 

Kaisers Karl V. Leipzig: F.A. Brockahaus, 1844, s. 52. STEFANI – BERCHET – BAROZZI (eds.), I Diarri 
di Marino Sanuto, Tomo XXXVI, s. 320.

72  STEFANI – BERCHET – BAROZZI (eds.), I Diarri di Marino Sanuto, Tomo XXXVI, s. 322.
73  M. Sanuto uviedol dátum vyhotovenia na mesiac Šavvál roku hidžry 929, čo prislúcha na 13 august 

– 10. september 1523. STEFANI – BERCHET – BAROZZI (eds.), I Diarri di Marino Sanuto, Tomo XXX-
VI, s. 323. JACKSON – LOCKHART, The Cambridge History of Iran, s. 382, pozn. 1.

74  Celý obsah listu pozri LANZ, Correspondenz des Kaisers Karl V, s. 52 – 53. STEFANI – BERCHET – 
BAROZZI (eds.), I Diarri di Marino Sanuto, Tomo XXXVI, s. 320 – 321.
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Zaujímavú analýzu tohto listu predstavil D. R. Stokes.75 Ismáʼíl list cisárovi Karolovi 
V. začal dlhým pozdravom náboženského obsahu podobný modlitbe. Šach tu chvá-
lil Boha a snažil sa vyvolať pocit spolupatričnosti s Karolom, keď v liste vyjadril, 
že Boh si ich oboch uctil ako kráľov, a preto sú si blízki ako bratia.76 Karola opísal 
ako nositeľa koruny cisára Konštantína, ktorý priniesol kresťanstvo ríši, no tá je 
teraz v rukách „heretikov“ (t.j. Turkov). Následne vyzval Karola potrestať Turkov.77 
Aj keď sa tento úvod javí ako štandardný náboženský a lichotivý pozdrav, ukazuje 
Ismáʼíla ako opatrného manipulátora dobre oboznámeného s kresťanskou histó-
riou a teológiou.78 V tomto prípade je badateľné, že politicky motivovaný perzský 
šach prejavoval záujem aj o nábožensko-kultúrny aspekt „Západu“ v snahe získať 
potenciálnych spojencov proti Osmanom. Bez poznania tejto nábožensko-kultúrnej 
stránky by jeho presviedčanie a argumentácia nevyzneli dostatočne a vážne.

Po úvodnom pozdrave šach Ismáʼíl pokračoval k podstate veci. Podobne ako 
uhorského kráľa, aj cisára informoval, že v apríli nasledujúceho roka (1524) plánuje 
zaútočiť na Osmanov. Následne ho vyzval, aby súčasne zaútočili na spoločného 
nepriateľa (osmanského sultána) z oboch strán a bojovali s ním až do víťazného 
konca. Okrem toho spomenul, že na jeho dvor prišiel posol portugalského kráľa, 
ktorého odoslal späť s listom, no doposiaľ o ňom nemá žiadné správy. Ďalej v svo-
jom liste šach Ismáʼíl vyjadril kritiku a údiv nad tým, že „kresťanskí vládcovia“ 
bojujú medzi sebou, čo len dodáva silu Osmanom. Podľa šachových slov tieto infor-
mácie mu boli sprostredkované práve cez Osmanov.79 Šach tiež cisára informoval, 
že podobný list odoslal aj uhorskému kráľovi a požiadal ho, aby sa pripojil do boja 
proti Osmanom. Ismáʼíl v liste priznal, že je veľmi komplikované udržiavať vzájom-
nú diplomatickú komunikáciu, pretože Osmani kontrolujú východné Stredozemné 
more, a preto by cisár nemal očakávať ďalšiu korešpondenciu. V závere listu varoval 
cisára pred osmanským sultánom, ktorému podľa jeho slov nemožno dôverovať, 
keďže sú mu cudzie akékoľvek prísahy vernosti a spojenectvo. V rámci tejto kritiky 
sultána Ismáʼíl uviedol, že ten, kto zradí svojho spojenca, si zaslúži „Boží trest“.80 
Týmto varovaním chcel pravdepodobne upozorniť na to, že Osmani nedodržia-
vajú zmluvy, ale zároveň sa snažil vyzvať cisára Karola k tomu, aby neodstúpil od 
spojenectva s Perziou.81 List cisárovi ukončil tradičným vrelým pozdravom cisárovi 
a uvedením dátumu vyhotovenia listu.82

75  STOKES, A Failed Alliance and Expanding Horizons, s. 32 – 33. 
76  LANZ, Correspondenz des Kaisers Karl V, s. 52. STEFANI – BERCHET – BAROZZI (eds.), I Diarri 

di Marino Sanuto. Tomo XXXVI, s. 320.
77  LANZ, Correspondenz des Kaisers Karl V, s. 52. STEFANI – BERCHET – BAROZZI (eds.), I Diarri 

di Marino Sanuto. Tomo XXXVI, s. 320.
78  STOKES, A Failed Alliance and Expanding Horizons, s. 32.
79  To naznačuje, že osmanský sultán komunikoval s perzskou stranou o európskych záležitostiach. Ako 

už naznačil list adresovaný uhorskému kráľovi, osmanský sultán sa aj napriek nepriateľstvu snažil zís-
kať šacha na svoju stranu. Sultán si určite dobre uvedomoval, aké dôsledky by mohlo spôsobiť spojenie 
európskych a perzských síl proti Osmanom. Pozn. autora.

80  LANZ, Correspondenz des Kaisers Karl V, s. 53. STEFANI – BERCHET – BAROZZI (eds.), I Diarri di 
Ma rino Sanuto, Tomo XXXVI, s. 321.

81  STOKES, A Failed Alliance and Expanding Horizons, s. 33.
82  V tomto prípade som narazil na odlišné datovanie vyhotovenia listu u K. Lanza a M. Sanuta. Podľa 

K. Lanza bol list napísaný v mesiaci Šavvál roku hiždry 924, ktorý korešponduje s rokom 1518. Podľa 
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Šach Ismáʼíl oboma týmito listami ukázal, že naliehavo žiada o spojenectvo 
a spoločnú vojenskú akciu proti Osmanom. Nanešťastie, zdĺhavá cesta brata Petra 
z Perzie do Itálie, odtiaľ do Uhorska, Norimbergu a neskôr do Španielska a prob-
lémy s akceptovaním listu spôsobili, že neboli odovzdané adresátovi včas. Cisár 
Karol dostal list už po uplynutí navrhovaného dátumu plánovanej vojenskej akcie. 
Je prekvapujúce, že šach Ismáʼíl vyslal posolstvo do Európy šesť mesiacov predtým 
(na jeseň roku 1523), než plánoval útok proti Osmanom. Ako skúsený vojvodca 
musel vedieť, že aj keby brat Petrus odišiel priamo k uhorskému kráľovi83 a rímsko-
-nemeckému cisárovi a obaja by s jeho plánom súhlasili, zostalo by im málo času na 
zhromaždenie armády pre nový vojenský útok proti Osmanom. Aj napriek logistic-
kým ťažkostiam bol Ismáʼílov plán od samého začiatku odsúdený na neúspech.84 

Rímsko-nemecký cisár Karol svoju odpoveď perzskému šachovi odoslal opäť 
prostredníctvom brata Petra až o rok a pol neskôr (august 1525).85 V tom čase však 
cisár ešte netušil, že perzský šach Ismáʼíl už bol nejaký čas po smrti († 23. máj 1524) 
a na jeho miesto nastúpil jeho syn Táhmasp. Nie je však jasné, či Petrus dorazil na 
dvor safíjovského šacha alebo nie. V prameňoch sa už neobjavujú ďalšie zmien-
ky o jeho osude.86 Čo sa týka uhorského kráľa Ľudovíta II., nedochovali sa žiadne 
záznamy o jeho odpovedi. Dôvodom mohla byť vtedajšia komplikovaná politická 
situácia v Uhorsku, ktorá Ľudovíta príliš zamestnávala. Keď mu posol Petrus odo-
vzdal šachov list, hneď nato sa odobral do Norimbergu. Čas na prípravu odpovede 
bol tak veľmi krátky.

Záver
Na základe predstaveného textu sme ukázali, že na začiatku 16. storočia safíjovská 
Perzia udržiavala diplomatické kontakty s viacerými európskymi vládcami, vráta-
ne Habsburgovcov a uhorských Jagelovcov. V prvých dvoch dekádach 16. storočia 
boli tieto kontakty viac-menej sprostredkované, no ako uhorskí Jagelovci (Vladislav, 
Ľudovít), tak aj Habsburgovci (Maximilián, Karol) boli prostredníctvom pápeža, 
Benátok či Portugalcov dobre informovaní o udalostiach na osmansko-perzských 
hraniciach i o záujme šacha Ismáʼíla koordinovane zakročiť proti ich spoločnému 

viacerých historikov je dátum uvedený K. Lanzom nekorektný. R. Neck (s. 68), L. Lockhart (s. 382) 
a N. Falsafí (s. 163 – 164) argumentujú, že správne datovanie je rok hidžry 929 (podobne ako list ad-
resovaný Ľudovítovi II.), ktorý uviedol M. Sanuto. Stretávam sa aj s inými názormi. Iránsky historik 
A. Valátí (s. 270) uviedol rok 1518 ako korektný. Z dôvodu zložitej cesty a nebezpečenstva zo strany Os-
manov Petrovi trvalo až šesť rokov, kým dorazil do Európy. Iránska historička M. Ahmadí (Pažúheší 
dar tárích-e, s. 367) dokonca tvrdí, že mních Petrus priniesol list do Európy už v roku 1519. Výchádzajúc 
zo Sanutovho datovania sú tieto tvrdenia nekorektné, preto sa prikláňam k vyššie uvedenému názoru.

83  V prípade uhorského kráľa to mohlo byť pochopiteľné, keďže už predtým (ako uviedol perzský šach 
vo svojom liste) odoslal posolstvo k uhorskému kráľovi, no nedostal od neho žiadnu odpoveď. Pozn. 
autora.

84  PALOMBINI, Bündniswerben abendländischer Mächte um Persien 1453 – 1600, s. 64. SLABY, Binden-
schild und Sonnenlöwe, s. 7. STOKES, A Failed Alliance and Expanding Horizons, s. 33 – 34.

85  Celé znenie listu pozri LANZ, Correspondenz des Kaisers Karl V, s. 168 – 169. Viac k analýze obsahu po-
zri PALOMBINI, Bündniswerben abendländischer Mächte um Persien 1453 – 1600, s. 65 – 66. STOKES, 
A Failed Alliance and Expanding Horizons, s. 34 – 35.

86  NAVÁʼÍ, Írán va džahán, s. 156. NÁDERÍ, Abbás. Pandž qarn taʼámol. Tárích-e ravábat-e Írán va Atríš az 
ágáz tá 1357. Tehrán : 1397 (2018), s. 18. VALÁTÍ, Tárích-e ravábat-e cháredží-je Írán, s. 272.



Kultúrne dejiny / Cultural History, Volume 12, Issue 1, pp. 43-60/ 56

Štúdie, články
Studies, Articles

nepriateľovi – osmanskému sultánovi. Vychádzajúc zo zachovanej korešpondencie 
môžeme dedukovať, že uhorský kráľ sa pokúšal kontaktovať perzského šacha za 
účelom spoločného vojenského postupu proti Osmanom už oveľa skôr. Doposiaľ 
však o tom neexistujú žiadne priame dôkazy. Obrovská vzdialenosť a z toho ply-
núce komplikované spojenie medzi safíjovskou Perziou, Uhorskom a Habsburskou 
monarchiou sa do veľkej miery podpísali pod neúspech zorganizovať koordinova-
nú vojenskú akciu proti Osmanskej ríši.87 Samozrejme, to nebol jediný dôvod, kto-
rý zapríčinil neúspech diplomatickej misie. Rímsko-nemecký cisár aj uhorský kráľ 
boli dosť ponorení do riešenia vnútropolitických problémov (vojna s Francúzskom, 
reformácia, nedostatok financií a i.) a spoločný zásah proti Osmanom po boku 
perzského šacha tak predstavoval druhoradý problém. Napriek tomuto neúspechu, 
zaslaním listu rímsko-nemeckému cisárovi a uhorskému kráľovi safíjovský šach 
Ismáʼíl nadviazal prvé oficiálne diplomatické kontakty s Uhorskom a predovšet-
kým s Habsburgovcami. 

V tomto prípade je potrebné zdôrazniť aj ďalší aspekt týchto vzťahov. Vzhľadom 
na to, že išlo o dva sociálno-kultúrne a nábožensky odlišné celky, týmto prvým dip-
lomatickým kontaktom nadviazali vzťahy, ktoré mali svoje pokračovanie aj v ďal-
ších storočiach. Ako je možné vidieť v listoch perzského šacha, politická motivácia 
podnecovala aj jeho záujem o poznanie nábožensko-kultúrnej stránky potenciál-
nych kresťanských spojencov zo „Západu“ – Habsburgovcov a uhorských Jagelov-
cov. Bez minimálneho poznania tejto roviny by nebolo možné nadviazať adekvátnu 
komunikáciu medzi dvoma tak vzdialenými a nábožensky odlišnými kultúrami. 
Ďalšie nábožensko-kultúrne aspekty vzájomných diplomatických vzťahov je mož-
né sledovať v rámci nasledujúceho obdobia, ktoré bude predmetom ďalšieho vý-
skumu. 
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SUMMARY

The Beginnings of the Diplomatic Contacts of Safavid Persia with the Habsburgs and the 
Kingdom of Hungary in the Early 16th Century

The main sources for the issue of the first contacts of the Safavid Empire with the Kingdom 
of Hungary and the Habsburgs at the beginning of the 16th century were the editions of the 
following sources: Correspondence of Emperor Charles V by K. Linz and the works of the 
Venetian historian and diarist Marino Sanuto the Younger (1466 – 1536), as well as, to a lesser 
extent, other editions of sources. Scholarly literature of European and Eastern (especially 
Iranian) historians was also used in this study. Based on these materials, I have shown how 
Safavid Persia established and maintained diplomatic contacts with several European states, 
including the Habsburg Monarchy and Jagiellonian Kingdom of Hungary in the early 16th 
century. The conceptual framework of this domain was the task of the creation of an anti-
Ottoman alliance, which should have included Safavid Persia. In the first two decades of 
the 16th century, these mutual contacts between Persia and the Kingdom of Hungary and 
the Habsburgs were rather of a mediating nature. Venice, the Papal Curia, the Johannites of 
Rhodes and Portugal played an important role within these relations. The Hungarian Jagiel-
lonians (Vladislav II, Louis II) and the Habsburgs (Maximilian II, Charles V) were well-in-
formed about the tensions on the Ottoman-Persian border as well as about the interest of the 
Safavid Shah Ismāʿīl (1501 – 1524) to cooperate with European allies and jointly coordinate 
an intervention against their common enemy – the Ottoman Empire. The aforementioned 
Venetian historian Marino Sanuto reported greatly on this very issue in his rather extensive 
work. Similarly, the Papal Curia (especially at the time of the pontificate of Julius II and 
Leo X), which was largely involved in the creation of the anti-Ottoman league, maintained 
and subsequently mediated contacts of Safavid Persia with the Kingdom of Hungary and 
Habsburgs. Accordingly, Persia took part in the project of the Crusade against the Ottomans 
(from 1517) initiated by Pope Leo X (1513 – 1521). Leo’s idea to create an anti-Ottoman league 
was also supported by the Holy Roman Emperor Maximilian II, who, likewise, listed Persia 
as a potential ally in his memorandum. However, the question of the formation of an anti-
Ottoman alliance and the involvement of Persian military help depended primarily on politi-
cal developments in Europe and, at the same time, the diplomatic and military activities of 
the Ottoman Empire. Needless to say, Emperor Maximilian, in his effort to protect his own 
hereditary lands, sought stable relations with the Ottoman sultan. Therefore the question of 
the creation of an anti-Ottoman alliance and the conjoint cooperation of the Persian Shah 
had often been put aside. Maximilian’s successor, Charles V. carried out a similar policy 
concerning these entanglements. The Kingdom of Hungary faced a rather different situa-
tion. Unlike the territories controlled by the Habsburgs, it was subject to a direct Ottoman 
threat. During the reign of the Jagiellonian kings, Vladislav II. (1490 – 1516) and Louis II. (1516 
– 1526), negotiations with the Ottomans went on in pursuit of an effort to keep peace. The 



Kultúrne dejiny / Cultural History, Volume 12, Issue 1, pp. 43-60/ 60

Štúdie, články
Studies, Articles

Kingdom of Hungary enjoyed a slight relief at that time, since Sultan Selim I (1512 – 1520) 
was employed mainly with the war with the Safavid Shah and the Mamluk Sultan in the 
East. The East, however, feared that after the military successes of the Ottomans in the East, 
their attention would begin to focus on Hungarian territory. This could also explain the rea-
son why the Hungarian King Louis II tried to contact the Persian Shah through a messenger 
in order to take joint military action against the Ottomans. The preserved correspondence of 
the Persian Shah offers reasonable assumptions for that claim.

The Safavid Shah Ismāʿīl I. would pursue, throughout most of his reign, contacts with Eu-
ropean states. His defeat at the Battle of Chaldiran (1514) further led him to seek a potential 
ally in Europe against the Ottomans. In particular, the Persian Shah sent his envoys to the 
Grand Master from Rhodes, to Venice and to the Pope of Rome. Shortly before the end of his 
reign, the Safavid Shah dispatched an envoy to Europe in 1523. The sources referred to him 
as Petrus de Monte Libano, a Maronite monk from Syria. He brought letters addressed to the 
Hungarian king and the Holy Roman emperor to Rome. In his letters, the Safavid Shah called 
both rulers equal partners and simultaneously encouraged them (each in a different way) to 
take a joint military action against the Ottoman Sultan. Ismail’s letters indicate that he was 
a competent diplomat and at the same time rather well acquainted with the political and reli-
gious situation in Europe. The reprehension of the Holy Roman emperor that “Christians are 
fighting among themselves instead of joining forces against a general enemy - the Ottomans”, 
might provide some evidence on this. These letters, however, reached their addressees too 
late (early summer 1524) and both the Hungarian king and the Holy Roman emperor could 
have not reacted in time. Charles V did not answer until a year later, but by that time Shah 
Ismāʿīl was already dead (23rd May 1524). The enormous distance and the consequently 
complicated connection between Persia, the Kingdom of Hungary and the Habsburg monar-
chy had largely contributed to the failure of organizing a coordinated military action against 
the Ottoman Empire. Naturally, this was not the only reason that caused the failure of the 
diplomatic mission. Both the Holy Roman emperor and the Hungarian king were rather 
immersed in solving domestic political problems (war with France, the Reformation, lack of 
funds, etc.) and a joint intervention against the Ottomans alongside the Safavid Shah thus 
appeared a secondary problem. Although ending up in utter failure, by sending letters to the 
Holy Roman Emperor Charles V and the Hungarian King Louis II, Shah Ismāʿīl made the 
first official diplomatic contact with the Kingdom of Hungary and, more significantly,with 
the Habsburgs, thus allowing for its continuation in subsequent years.
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