
 

postulaty stronnictw 

ZASADA: Sułtan stara się najpierw omówić z grupami te kwestie, które mają MNIEJ PRZECIWNIKÓW  

 
ZA PRZECIW 

1 wypuszczenie polskich jeńców (Rzeczpospolita) (Grecy 17.) 

2 traktat pokojowy z Rzplitą (Rzeczpospolita) 
(Ormianie) 

(Habsburgowie 11.) (janczarzy 19.) Mołdawia w strefie wpływów 
Rzplitej - nie do pogodzenie z traktatem pokojowym Rzplitej i 
Turcji 

3 brak najazdów tatarskich na Rzplitą 
(Rzeczpospolita) 

(Moskwa 6.) 

5 pokój Moskwy z Turcją (Moskwa) (Ormianie) (janczarzy 20.) (Habsburgowie 10.) 

6 najazdy tatarskie na Rzplitą (Rzplita 3.) 

7 uwolnienie moskiewskich jeńców (Moskwa) (Grecy 17.) 

8 opieka nad prawosławnymi dla Moskwy (Moskwa) (Grecy 18.) 

9 pokój z Turcją (Habsburgowie) (Ormianie) (janczarzy 21.) Mołdawia w strefie wpływów Habsburgów - nie 
do pogodzenie z traktatem pokojowym Habsburgów i Turcji  

10 brak pokoju Moskwy z Turcją (Habsburgowie) 
(janczarzy) 

(Moskwa 5.) 

11 brak pokoju Rzplitej z Turcją (Habsburgowie) 
(janczarzy) 

(Rzplita  2.) (Ormianie 13.) 

10 brak daniny (Mołdawia) - nie do pogodzenia z 
podniesieniem janczarom żołdu 

(janczarzy ) 

11 brak kontyngentu mołdawskiego (Mołdawia) 
 

12 przywilej handlowy dla Ormian (Ormianie) (Grecy 16.) 

13 pokój Rzplitej z Turcją (Ormianie) (Rzplita) (janczarzy ) (Habsburgowie 11.) 

14 pokój Habsburgów z Turcją (Ormianie) 
(Habsburgowie) 

(janczarzy) 

15 pokój Moskwy z Turcją (Ormianie) (Moskwa) (janczarzy) 

16 przywilej handlowy dla Greków (Grecy) (Ormianie 12.) 

17 niewypuszczanie jeńców (Grecy) (Rzplita 1.) (Moskwa 7.) 

18 opieka nad prawosławnymi (Grecy) (Moskwa 8.) 

19 brak pokoju z Rzplitą (janczarzy) (Habsburgowie) (Rzplita 2.) (Ormianie 13.) 

20 brak pokoju z Moskwą (janczarzy) (Moskwa 5.) (Ormianie 15.) 

21 brak pokoju z Habsburgami (janczarzy) (Habsburgowie 9.) (Ormianie 14.) 

 
zwiększenie żołdu dla janczarów - nie do 
pogodzenia ze zmniejszeniem daniny Mołdawii 
(janczarzy) 

(Mołdawia 10.) 

 

 

 

 



Sprawy państwowe:  
 
Czy moje najlepsze wojsko, janczarzy, jest mi wierne? 
PLOTKA 1: Klęska pod Chocimiem szkodzi reputacji Sułtana.  
PLOTKA 2: Wojsko tureckie obwinia Sułtana za klęskę pod Chocimiem. 
Chcę nałożyć specjalny podatek, żeby podreperować finanse państwa. Chcę, aby 
zapłacili go handlarze, którzy mają największe zyski. Kogo powinienem opodatkować? 
PLOTKA 1: Podobno najlepsze zyski mają ostatnio ci kupcy, którzy zajmują się handlem 
bronią.  
PLOTKA 2: Pewien Ormianin chwalił się, że jego rodacy zmonopolizowali handel bronią.  
Do jakiego kraju uciekł Zdrajca? 
PLOTKA 1: Zdrajca używa nazwiska Bejowicz 
PLOTKA 2: Tajemniczy pan Bejowicz pojawił się na dworze mołdawskim.  
Które z państw szykuje się do ataku na Turcję? 
PLOTKA 1: mój kuzyn mieszkający w Persji dostał zamówienie na 1000 bojowych rumaków.  
PLOTKA 2: perski władca prosił ostatnio cara o ogromną pożyczkę 

 
Ostatnio zdarzyło się kilka ucieczek z moich galer. Czy mam się spodziewać 

podobnego nieszczęścia w przyszłości? 
 PLOTKA 1: Nadzorca galerników Sułtana jest przekupny.   

PLOTKA 2: Galernicy z “Morskiego Węża” pytali mnie, czy Morzem Czarnym można dopłynąć do 

państwa moskiewskiego.   
 

Sprawy Stambułu:  
 

Kto podpalił Wielki Bazar? 
PLOTKA 1: Arabscy kupcy nabyli ostatnio kilka beczek prochu strzelniczego. 
PLOTKA 2: Pewniej grupie kupców nie przedłużono zgody na handel w Wielkim Bazarze. 

Gdzie szajka stambulskich złodziei ukrywa swoje skarby? 
 PLOTKA 1: Złodzieje chowają skarby pod ziemią.   
 PLOTKA Pod kościołem Hagia Sofia, który dziś jest meczetem, znajduje się wielka zatopiona cysterna.  

Jak zatrzymać zarazę w dzielnicy arabskiej? 
WIEDZA 1: Lekarz polski - Wiem, że ogniskiem zarazy w Stambule są koty z dzielnicy 
arabskiej  

• WIEDZA 2: Zwierzęta, które roznoszą zarazę, trzeba wytruć olejem z czarnuszki.  

 

Sprawy prywatne: 
 

Czy wszystkie moje żony są mi wierne? 
PLOTKA 1: Berenika, jedna z żon Sułtana, bywa w każdy wtorek w kaffanie koło Wielkiego 
Meczetu. 
PLOTKA 2: Miesiąc temu przystojny Pers zamówił u mnie najdroższy pierścień, na którym 
kazał wygrawerować imię Berenika.   
Czy wszyscy moi krewni zachowują się wobec mnie lojalnie? 
PLOTKA 1 : Siostrzeniec Sułtana utrzymuje korespondencję listowną z cesarzem 
Habsburgiem. 
PLOTKA 2: Pewien krewny Sułtana utrzymuje w tajemnicy kontakty z głowami obcych 
państw.  
Jaka była treść obraźliwego wiersza, który ponoć o mnie napisano i rozprowadzano po 
Stambule? 
PLOTKA 1: W obraźliwym wierszu politycznym, który krąży po Stambule, pojawia się 
określenie “Świniopas Babiloński”.   
PLOTKA 2: Najbardziej obraźliwe wobec Sułtana jest użycie w jednym zdaniu słowa “Sułtan” i 
“świnia”.  

 


