výprava chudiny 1096 ᛫

řeneseme vás do doby roku 1095, kde se
odehrává náš příběh.

…………………………………………………………………………ᛜ

᛫ Křížová

Strategicky – politický LARP

Na listopad roku 1095 svolal papež Urban
II. církevní koncil do francouzského města
Clermont. Jedním z jeho bodů bylo i projednání vojenské pomoci, o kterou požádal
byzantský císař Alexios proti expanzi Seldžuckých Turků. 27. listopadu papež vystoupil
se svým velkolepým projevem pod širým
nebem. Nejprve hovořil o útlaku, jakému
jsou křesťané v Jeruzalémě vystavováni
i o nebezpečí, jaké představují Turci pro
Evropany a poté pokračoval výzvou k váleč-

nému tažení Východu na pomoc. Reakce
přítomných na papežova slova byla velmi
emotivní; často byl přerušován v projevu
nadšenými výkřiky Deus vult – Bůh tomu
chce. Ačkoliv byla výzva adresována především mocným tehdejšího světa (velkým
francouzským feudálům), přišla rychlá odezva právě od prostého lidu, který uspořádal
počátkem roku 1096, povzbuzován lidovými
kazateli, své vlastní tažení do Svaté země.

Takto vzniká „Lidová křížová výprava“ (či také
selská křížová výprava) je souhrnné označení pro několik neúspěšných tažení evropské
chudiny kolem roku 1096, organizovaných
a vedených lidovými kazateli a zchudlými
rytíři s cílem dobýt Jeruzalém a osvobodit
Boží hrob od muslimů. Když papež Urban II.
roku 1095 na Clermontském koncilu vyhlásil
první křížovou výpravu, okamžitě uposlechly
jeho výzvu tisíce prostých lidí. V průběhu
roku 1096 vyrazily ze severní Francie, Porýní,
Lotrinska i českých zemí na východ špatně organizované houfy, jejichž náboženský

zápal byl rozněcován fanatickými kněžími
a mnichy. Poutníci neměli pro skutečný boj
žádné předpoklady, zato cestou na východ
drancovali, ničili a páchali krutosti na obyvatelstvu. Mimo jiné rozpoutali první protižidovské pogromy v Evropě.

…ᛜ…

ᛜ……………………………ᛜ

První na cestu vyrazili francouzští chudí,
vedení lidovým kazatelem Petrem Poustevníkem. V německých a českých zemích se
zatím shromáždily menší skupiny, které
v několika městech včetně Prahy rozpoutaly
protižidovské násilnosti.

……………………………………………………………………ᛜ
Dokáží Židé vzdorovat útlaku? Jsou Turci opravdu tak velkou hrozbou?

Podaří se změnit běh dějin a dosáhnout úspěchu křížové výpravy chudiny?
Na tyto otázky si odpovíte ve hře...

(Imperium Romanum)

ᛜ…………………………………ᛜ

Byzantská říše

ᛜ……………ᛜ

Byzantská říše – zvaná také Východořímská říše je ve velmi těžké situaci. Po téměř sedmi stech letech vleklých válek, nájezdů, ekonomických a hospodářských
problémech zbyl již jen zlomek z kdysi tak mocné Římské říše. V posledních letech dostala
Byzanc další těžkou ránu. Když se konečně podařilo vyřešit vnitřní problémy a upevnit severní hranici, Seldžukové podnikli obrovský útok na východní část říše a během několika let
dobyli téměř všechny asijské provincie.
Sinope a Trebizand jsou tvá poslední vzdorující asijská města a nepřítel je před branami
Konstantinopole. I přes to všechno je Byzanc stále velká evropská mocnost s významnou
ekonomickou a vojenskou silou. Tvá naděje tkví v chystané křížové výpravě, která by mohla
Seldžuky zatlačit zpět na dálný východ. Dokážeš odolat nepřátelům, dobýt zpět ztracené
území, upevnit křesťanství na východě a získat zpět slávu dávné římské říše?

Císařovna, manželka samotného Alexiose.
Má obrovský vliv mezi národy.

Generál na výsluní byzantské říše, zkušený
válečník. Armády k němu vzhlížejí..

Šlechtic z Kréty a významný kapitán
loďstva, který se zodpovídá Basilovi.

Pán města Sinope, které obléhají Seldžukové. Zoufale hledá pomoc.

Andronikos Gabris (41)

Kyriakos ze Sinope (34)

…………………ᛜ

Basil z Pelorygion (56)

ᛜ…………………ᛜ

Irene Doukaina (30)

……………………………………………………………………ᛜ

ᛜ…………………………………ᛜ

Seldžukové

ᛜ……………ᛜ

Seldžukové ovládají téměř celý blízký východ. V posledních letech úspěšně
expandovali a každý se teď před seldžuckými armádami třese. Padla Arménie,
padla Gruzie, Sýrie a teď je řada na byzantské říši. Z většiny východního území
je nyní sultanát Rûm. Tak rychlá expanze s sebou nese ale i negativa. Impérium není tak
jednotné, jak by se na první pohled zdálo a vládci jednotlivých oblastí mají své vlastní zájmy.
Dalším problémem je velká křesťanská komunita hlavně v sultanátu Rûm a Arménii. Tihle
křesťané zanáší nestabilitu do celé říše a zpomalují postup Islámu na západ.
Tvé armády stojí před Konstantinopolí a v Asii už jsou jen dvě nepokořená byzantská města.
Máš obrovskou armádu, ale také dost vnitřních problémů a Byzanc ještě není na kolenou.
Dokázali si zabezpečit severní hranici, podporu dalších evropských mocností ve formě křížové výpravy a vší silou nyní míří na tebe! Dokážeš odvrátit vzpoury, pokořit byzantskou říši,
vtrhnout do křesťanského světa a přivést ho na kolena?

Vůdce seldžucké říše – nejvýznamnější člověk Turecka. Je velmi vzdělaný, Mnoho lidí na
něj kouká jako na sjednotitele země.

Mladý pán oblasti Mosulu a Iraqu, jeho
temperament a vznětlivost je známá po
celé turecké zemi.

Sultán, který osobně přepisuje korán do
několika jazyků. Velký a významný člověk,
někteří ho nazývají druhým prorokem.

Vlivná žena. Nikdo v turecké zemi nemá taková práva jako ona. Může prý oslovit i muže
na veřejnosti. Jak to, že je jí to tolerováno?

Ibrahim Ghaznaví - Ghazna (39)

………………………ᛜ

Umar Al Musulí - Seldžucká říše (16)

ᛜ………………………ᛜ

Kilič Arslan - Seldžucká říše (16)

Šíríne Chánon - Sel. Sultanáty (27)

……………………………………………………………………ᛜ

ᛜ…………………………………ᛜ

Uherské království

Uherské království je velkou mocností v jihovýchodní Evropě. Ovládá území od
Presburgu po Semlin a na východ chybí už jen kousek k Černému moři. Situace
je poměrně dobrá – seldžucké útoky z východu úspěšně drží byzantská říše,
stejně jako Pečeněchy, kteří jsou již spíše na ústupu.

ᛜ………………ᛜ

………………ᛜ

ᛜ……………ᛜ

Tvé království má teď spoustu možností, jak rozšířit svůj vliv – ať už získáním opuštěných
oblastí na východě, podrobením Chorvatska a Srbska nebo získáním území po již upadající byzantské říši. Je zde ale jeden háček. Byla vyhlášena křížová výprava a vojska nejspíše
potáhnou přes tvé území. Nejedná se ale o organizované oddíly rytířů - je to neřízená masa
lidu, který rabuje a ničí vše, co mu přijde do cesty. Nemůžeš je nechat jít jen tak přes tvé
území. Tvým cílem je se jich nějak zbavit. Ideální by bylo, kdyby se ti je povedlo co nejdříve
dostat dál do byzantské říše. Tam ať si dělají, co chtějí! Ujmeš se vlády nad Uhrami a odoláš
chaosu, který šíří křižácká vojska? Dokážeš upevnit svou pozici východoevropské mocnosti?

Žofie Uherská (25)

Laco, přezdívaný ukrutný (29)

Dcera krále Kolomana. Velmi vzdělaná
v jazycích, mluvě a astrologii. Je známé, že
chrání svůj lid za každou cenu.

Král Koloman pověřil svého synovce o nastolení pořádku v západních Uhrách. Podle
přezdívky je jasné, jak razí svoji ideologii.

……………………………………………………………………ᛜ

ᛜ………………………………ᛜ

Arménie

Kdysi vlivný stát je nyní v rozkladu, chaosu a úpadku. Původní území Arménů padlo do rukou Seldžukům. Celé území je jimi ovládáno a hlavně náklonnost obyvatelstva ke křesťanství způsobuje velký útlak ze seldžucké strany.
Naštěstí se podařilo založit nový stát na západě po ochranou byzantské říše.

ᛜ…………ᛜ

Štěstí ale nevydrželo, Seldžukové vytlačili Byzanc z Asie a tvůj stát je teď poslední svobodnou oblastí, která je široko daleko obklopená Seldžuky. Ještě se ti ani nepodařilo
pořádně zformovat vládu a už hrozí tvému národu úplný zánik. Dokážeš si udržet svou
pozici, podpořit plánovanou křížovou výpravu a vytlačit Seldžuky z tvé původní domoviny
nebo se k nim přidáš a půjdeš zničit křesťanský svět navzdory přesvědčení většiny tvého
obyvatelstva?

Arménie zažívá teror a tento člověk dává
svému lidu jídlo a práci. Jaké budou další
jeho kroky, to je poněkud neznámé.

Dcera knížete Thorose vznešeného
a schopného rytíře. Je regentkou a diplomatkou, ale mezi Turky není vůbec
tolerována. Proto je její postavení o dost
těžší. Západní země k ní však velmi vzhlížejí a snažně doufají, že se podaří oblasti
Arménie zachránit.

Maxmilian – Arménské státy (29)

Zkušený voják a nyní hlavní velitel. Nebyla
bitva, kde by nestál na straně Arménie.

……………………ᛜ

Arda Rahim Halsa - Arm. státy (26)

ᛜ……………………ᛜ

Alchmed al Rašíd – Sel. Arménie (29)

……………………………………………………………………ᛜ

ᛜ…………………………………ᛜ

Svobodní křesťané
v Nikomedii
ᛜ……………ᛜ

Kdysi krásné a svobodné město pod byzantskou ochranou je nyní obklopeno Seldžuky.
Byzantská říše musela ustoupit, ale Nikomédané zůstali. Naštěstí mají Seldžukové zatím
příliš moc práce s válkou s Byzancí, než aby se byli ochotni zabývat křesťanskými komunitami uvnitř jejich území. To se ale může snadno změnit.

Tvůj lid je nyní na seldžuckém území a bojíš se dne, kdy se nějaký sultán rozhodne Nikomedii vypálit. Tvá naděje tkví v nadcházející křížové výpravě, která by s pomocí byzantské
říše mohla Seldžuky zatlačit daleko na východ a zajistit ochranu pro tvůj lid. Dokážeš přežít
v obklopení nepřátel, zajistit bezpečí svého lidu a tak pracně získanou svobodu?

ᛜ………………ᛜ

Julian (31)

Stala se významnou abatyší. Vede několik
klášterů u Nikomédie a její názory jsou velmi známé v Evropě. Proslýchá se, že papež
Urban II. je její bratr.

Julian vícehrabě de Le Mans známý jako
potulný bard a trubadúr. Ačkoliv je za
šlechtického rodu, putuje po světě, skládá
písně a koncertuje.

………………ᛜ

Abatyše Katarina (66)

……………………………………………………………………ᛜ

ᛜ………………………ᛜ

Křížová výprava

Papež vyhlásil křížovou výpravu! Hlavním cílem je získání Jeruzaléma a zahnání
Seldžuků. Jako první se shromáždily různorodé skupiny složené z chudiny, dobrodruhů, věřících a spousty dalších. Připojili se lidé z různých koutů Evropy, aby
zdárně dosáhly svého cíle. Hlavní slabinou je právě složení této výpravy. Je totiž
takřka nemožné vytvořit z té sebranky organizovanou a bojeschopnou armádu.

ᛜ……ᛜ

Součástí výpravy jsou celkem čtyři velká vojska blížící se k Uhrám. Dokážeš se ujmout jednoho
z nich a navzdory všem problémům ho přeměnit v bojeschopnou armádu, dopravit do Svaté
země a vybojovat takové vítězství, o jakém se nikomu ani nesnilo?

Francouzský rytíř z vysoké společnosti,
který má v Evropě nemalou podporu.

Saský rytíř. Bůh k němu promlouvá a Bůh
si žádá osvobození Kristova hrobu.

Saský rytíř, velmi pohledný a výřečný. Je z těch,
co se připojili k výpravě a šíří jméno boží.

Saský kněz, který dokáže spasit všechny
duše. Ideálně skrze další pogromy!

Rinaldo – šlechta (36)

Petr Poustevník – chudina (46)

Poutník, františkánský kněz. Výtečný řečník.
Jestli má někdo vést lid, tak právě on.

Volkmar – chudina (43)

Gottschalk – chudina (38)

…………………………ᛜ

Emerich z Leiningenu – šlechta (26)

ᛜ…………………………ᛜ

Gautier Sans Avoir – šlechta (37)

Saský kněz. Vyhlásil silné pogromy v Porýní
Volkmarovy názory jsou mu sympatické.

……………………………………………………………………ᛜ

(Egypt)

ᛜ…………………………………ᛜ

Káhirský Chalífát

ᛜ……………ᛜ

Ještě před padesáti lety byl chalífát obrovská středomořská mocnost, která se rozléhala od
Sicílie a Tripolisu přes Egypt a Jeruzalém až po Sýrii. Přišla ale krize. Vzpouru se ještě podařilo potlačit, ale pod útokem Normanů podlehla Sicílie. I kontrola nad velkou částí severní
Afriky byla ztracena a do toho přišel obrovský útok Seldžuků, kteří dobyli Sýrii, Jeruzalém a
stojí před branami Gazy.

Osud říše nyní leží v rukách tří mužů. Fátimovského chalífy, který vládne z Káhiry, generála
Baasima, bránícího z posledních sil Gazu a generála Yusriho, který byl nucen ustoupit ze Sýrie a nyní čeká na další rozkazy. Dokážeš odolat Seldžukům, vrátit se do Sicílie, udržet Káhiru
v bezpečí a obnovit dřívější slávu říše?

Generál odolávající seldžuckým útokům na
Gazu. Nejlepší válečník chalífátu, avšak příliš
sebevědomý a horkokrevný. Je nadějí Egypta,
ale lehce se může stát jeho zhoubou.

Je velmi rozvážný a důvtipný politik, nyní
vojenský generál. Možná není tak vojensky
založený jako Baasim, ale mohl by dokázat
zachránit Egypt diplomatickou cestou.

Tausret, dcera Abū'l-Qāsima (19)

Dcera samotného chalífy, která se velmi zasazuje o rozvoj kultury a tedy věhlas Egypta a
svého rodu - například nechala rozšířit úžasné zahrady v Alexandrii!

………………………ᛜ

Yusri al-Hanif (38)

ᛜ………………………ᛜ

Baasim al-Fares (34)

……………………………………………………………………ᛜ

ᛜ…………………………………ᛜ

Chorvatské království

ᛜ……………ᛜ

Kdysi malé prosperující přímořské království se po smrti krále Stjepana proměnilo v chaos. Chorvatsko ztratilo důležité obchodní město Spalato ve prospěch Benátek a na
trůn nastoupil Ladislav I. z Uherska. Ten ale zemřel roku 1095, dříve, než stihl zajistit stabilitu.
Země nemá jasného vládce a u moci se drží uskupení místních šlechticů. Lid se bouří, viní
pány za všechno utrpení a chce vzít moc do svých rukou. Toho využila skupina radikálů, kteří
vyvolali povstání a hodlají Chorvatsko zachránit ze spárů nenasytné šlechty.

Tvým prvním cílem je dotáhnout povstání do zdárného konce a chopit se vlády nad chorvatským královstvím. Co uděláš dál je jen na tobě. Můžeš zemi stabilizovat a zajistit prosperitu,
můžeš expandovat, připojit se ke křížové výpravě nebo plenit a šířit chaos po celé Evropě.
Dokážeš dovést svůj lid za bohatstvím a slávou?

Jeden z nejvyšších šlechticů Chorvatska.
Je věrný bývalému králi, potlačuje vzpouru
Drinků. Rád by nastolil mír v zemi.

Radikální Chorvat. Pospojoval rebelující lid
a táhne proti nenasytné šlechtě. Je horkokrevný, bojovný a odhodlaný. Dokázal
z neuspořádané chásky vytvořit organizované vojsko a je na dobré cestě, stát se
králem Chorvatska.

Natalija Miljevci (22)

Nová královna, která se provdala za Petara
Svačiče. Byla zárukou míru.

…………………ᛜ

Antone Drinko (33)

ᛜ…………………ᛜ

Petar Svačić (46)

……………………………………………………………………ᛜ

ᛜ…………………………………ᛜ

knížectví Kyjevská Rus

ᛜ……………ᛜ

Mocná Kyjevská Rus. Jeden z největších státních útvarů v Evropě. Jeho území
sahá od Černého moře až po Skandinávii. Jednotnost a moc této říše ale dostala těžké
rány. Svatoslav II. velekníže kyjevský zemřel roku 1077 a jeho trůn si nárokují tři dědicové.
Zem je téměř 20 let ve vyrovnané válce, která nebere konce a všechna diplomatická jednání selhávají.
Černomořský přístav Tmutarakaň za tu dobu vystřídal několik vládců, a nakonec zůstal pod
správou paní Anastazie. Město má výhodnou strategickou pozici a mohlo by se z něj stát
obchodní centrum. Buď upevníš pozici Kyjevské Rusi v Černomoří, odoláš domácím i cizím
hrozbám a získáš nezměrné bohatství nebo tě čeká selhání a jen přispěješ k rozkladu jednoho
z největších státních útvarů v Evropě.

Nová paní města Tmutarkaň. Po řadě převratů se chopila vlády nad černomořskou
oblastí. Začátek její vlády je slibný, dokonce získala podporu některých kyjevských
knížat. Dokáže se však na tak vlivné pozici
udržet?

Dcera slavného knížete Svjatopolka II. Izjaslaviče. Má dohlédnout na okolí Kyjevské Rusi.

Grigory (40)

…………………ᛜ

Předslava Kyjevská (28)

ᛜ…………………ᛜ

Anastazie z Tmutarakaň (29)

Opatrovník Předslavy Kyjevské, dohlíží na její
činy a vše pečlivě kontroluje.

……………………………………………………………………ᛜ

