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Wprowadzenie

N apisanie historii Imperium Osmańskiego to nie lada przedsię-
wzięcie, niewątpliwie zasługujące na uzasadnienie. Zarys dzie-
jów wymaga solidnej podstawy w postaci książek i artykułów 

dotyczących wszelkich aspektów historii danego tematu, a także tradycji 
debaty naukowej, która nadaje powstającej pracy kształt i kierunek. Hi-
storycy zajmujący się Europą Zachodnią uznają te kwestie za oczywiste. 
Dla osmanistów jednak sytuacja przedstawia się inaczej. Nie chodzi o to, 
że książki czy artykuły na temat dziejów tego państwa nie istnieją, lecz ra-
czej o to, że jest ich mniej, a jakość bardziej zróżnicowana. Ponadto, ponie-
waż tymi badaniami zajmuje się stosunkowo niewielu naukowców, wyni-
ki ich pracy na ogół pozostają w izolacji, w konsekwencji czego przedmiot 
ten jako całość cierpi z powodu braku spójności. Z tego samego powodu 
trudno mówić o debacie na temat osmańskiej historii albo określić ogól-
ny kierunek, w jakim ta dziedzina wiedzy zmierza. Historycy opisujący 
dzieje Osmanów szybko zauważają, że nie tylko nie udzielono odpowiedzi 
na ważne pytania, lecz także w wielu przypadkach takich pytań nigdy nie 
zadano. Zatem prawdopodobnie najrozsądniej byłoby zaczekać, aż dzie-
dzina ta się rozwinie, i dopiero potem próbować napisać ogólną syntezę. 
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Niemniej uważam, że ogólne ujęcie książkowe znajduje uzasadnie-
nie. Dzieje Imperium Osmańskiego są ważne i – jak wykazały niedawne 
wydarzenia na Bałkanach – czasami nawet konieczne do zrozumienia 
współczesnych problemów. Niespecjalistom trudno jest jednak zyskać 
dostęp do tego obszaru wiedzy. Z jednej strony większość łatwo dostęp-
nych materiałów nie satysfakcjonuje, a z drugiej znaczna część najlep-
szych opracowań jest zbyt specjalistyczna jak na możliwości zwykłe-
go odbiorcy. Ogólna historia może zatem posłużyć jako wprowadzenie 
w tę dziedzinę dla niespecjalisty oraz dostarczyć kontekst, który umoż-
liwi czytanie w następnej kolejności specjalistycznych prac. Mam rów-
nież nadzieję, że dzieło to okaże się użyteczne dla osmanistów – prze-
każe im przystępną chronologię wydarzeń, jakiej do tej pory brakowało 
(choć chronologiczne ujęcie może być niemodne, pozostaje podsta-
wowym narzędziem rozumienia historii) oraz zapewni wstępny wgląd 
w rozwój osmańskich instytucji.

Moje podejście do tematu jest wąskie, a wyrasta z utrzymującej się ten-
dencji wśród historyków zajmujących się dziejami Osmanów, zgodnie 
z którą nie mówi się już o osmańskim „imperium”, ale raczej o osmańskim 
„państwie”. Początkowo termin ten znalazł się w powszechnym użyciu 
przejęty od nacjonalistycznych historyków Republiki Turcji popularyzu-
jących teorię, zgodnie z którą Turcy mają szczególny talent państwotwór-
czy, a Imperium Osmańskie było jednym z licznych tureckich państw, 
jakie założyli oni w swoich dziejach. Teoria ta jest nonsensowna, ale na-
suwa pytanie: jakiego rodzaju „państwem” było Imperium Osmańskie? 
Próbowałem na nie odpowiedzieć – albo przynajmniej zapoczątkować 
szukanie odpowiedzi – opisując te instytucje, za pomocą których osmań-
ski sułtan sprawował rządy: dynastię oraz sposoby rekrutowania ludzi do 
służby dla dynastii; pałac, dwór i centralną władzę; władzę prowincjonal-
ną; prawo; armię oraz flotę. Starałem się pokazać, jak wspomniane insty-
tucje rozwijały się i zmieniały na przestrzeni 350 lat. Studium kończy się 
w połowie XVII wieku, pod koniec okresu kryzysu, który doprowadził do 
przerwania ekspansji imperium i przyniósł zmiany w jego instytucjach. 
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Chronologia

Imperium Osmańskie w 1650 roku

W 1650 roku Imperium Osmańskie zajmowało rozległe tereny w Euro-
pie, Azji i Afryce. W Europie pod władzą Osmanów pozostawała więk-
sza część Półwyspu Bałkańskiego na południe od rzek Dunaj i Sawa 
oraz ziemie środkowych Węgier na północy. Księstwa Siedmiogrodu, 
Wołoszczyzny, Mołdawii i Chanat Krymski, położone między Węgra-
mi a Morzem Czarnym, były lennami sułtana osmańskiego. W Azji 
imperium rozciągało się od Bosforu na wschód do górzystej granicy 
z Iranem oraz na południe do brzegów Zatoki Perskiej i do Jemenu, na 
południowym zachodzie Półwyspu Arabskiego. W Afryce osmańskie 
terytorium obejmowało część zachodniego wybrzeża Morza Czerwo-
nego, bogatą prowincję Egipt oraz na wpół autonomiczne placówki: 
Trypolis, Tunis i Algier. Na Morzu Śródziemnym do imperium należa-
ły Cypr i większość Wysp Egejskich. W 1669 roku pod władzą Osma-
nów znalazła się również Kreta.

Europejczycy w XVII wieku, podobnie zresztą jak robi się to dziś, na ogół 
określali imperium jako „tureckie”, a jego mieszkańców – przynajmniej 
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tych wyznających islam – jako „Turków”. Te określenia są jednak tylko 
częściowo właściwe. Ludność imperium była zróżnicowana pod wzglę-
dem religii, języka i struktury społecznej. Islam jako wyznanie sułta-
nów i rządzącej elity był religią dominującą, ale w politycznej struktu-
rze imperium ważne miejsca zajmowały: Grecki Kościół Prawosławny 
oraz Kościół ormiański. Służyły one dużym społecznościom chrześci-
jańskim, które na wielu obszarach przeważały liczebnie nad muzuł-
manami. Pod władzą Osmanów żyło też sporo ludności żydowskiej. 
Po tym jak w 1492 roku Żydzi zostali wygnani z Hiszpanii, najwięk-
szym skupiskiem ludności wyznania mojżeszowego na świecie stały 
się Saloniki1. Oprócz tych głównych grup istniały liczne inne wspólno-
ty chrześcijańskie i niechrześcijańskie, na przykład mieszkający w Li-
banie maronici i druzowie. Zróżnicowanie językowe było nie mniejsze 
od religijnego. Na Bałkanach zdecydowanie przeważali ludzie mówią-
cy językami słowiańskimi, greckim i albańskim, lecz oprócz tego istnia-
ły spore mniejszości posługujące się tureckim oraz mówiący w języku 
romańskim Wołosi. W Anatolii większość stanowiła ludność turecko-
języczna, ale nie brakowało mieszkańców grecko- i ormiańskojęzycz-
nych, na południowym wschodzie krainy zaś mówiło się po kurdyjsku. 
W Syrii, Iraku, na Półwyspie Arabskim, w Egipcie i innych krainach 
Afryki Północnej dominowały dialekty arabskie, jedynie elita posłu-
giwała się tureckim. Żadna prowincja imperium nie miała wszakże  
jednego, wyłącznie swojego języka. Niejednolita była też struktura spo-
łeczna. W Imperium Osmańskim zdecydowanie przeważała gospo-
darka agrarna, a świetność sułtanów – jak często podkreślają pisarze 
polityczni – opierała się na pracy chłopstwa. Jednak rodzaje upraw i ho-
dowli, a także struktura społeczna wsi i chłopskiego gospodarstwa róż-
niły się w zależności od obowiązujących na danym obszarze tradycji 
i od warunków terenowych oraz klimatycznych. W przeciwieństwie do 
rolników pewna część populacji imperium prowadziła półkoczowni-
czy tryb życia, trudniąc się pasterstwem i często popadając w konflik-
ty z ludnością osiadłą i z władzą. Do tych koczowniczych grup zaliczali 
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