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Pro egyptologii stejnû jako kaÏdou historickou vûdu je pfiínosné a vzru‰u-

jící vedle samozfiejmého studia pramenÛ pÛvodních v nejuÏ‰ím smyslu, te-

dy z perspektivy územní a ãasové, sledovat také reflexi pfiedmûtu svého

studijního zájmu v prÛbûhu dûjin.V na‰em pfiípadû to znamená zkoumat,

co o zemi na Nilu, jejích dûjinách, památkách, dobov˘ch reáliích apod. vy-

povídají písemná svûdectví dávn˘ch náv‰tûvníkÛ Egypta, cestovatelÛ

a star‰ích badatelÛ.V tomto ohledu je ve vûdeck˘ch kruzích stále Ïivá otáz-

ka tzv.orientalismu, tedy diskuze o vÏdy individuálních projevech vnímání

a chápání Orientu, o promûnách jeho obrazu a vlivu v západním my‰lení,

v obecnûj‰í rovinû pak o vztahu k jinému, vztahu subjektu k objektu, po-

zorovatele k pozorovanému.

Na‰e písemnictví nabízí pro tento v˘zkum unikátní soubor rukopisn˘ch

(pfieváÏnû latinsk˘ch) pramenÛ, jejichÏ autory jsou franti‰kán‰tí misionáfii

Jakub ¤ímafi, Remedius Prutk˘ a Kristián Schneider.Tito ãlenové svatovác-

lavské provincie fiádu men‰ích bratfií sv. Franti‰ka pÛsobili bûhem 18. sto-

letí v Egyptû, Habe‰i a pfiilehl˘ch oblastech Blízkého v˘chodu, a o sv˘ch

cestách, znalostech, záÏitcích a zku‰enostech zanechali tisíce stran písem-

ností osobní i úfiední povahy, jimÏ z mnoha hledisek patfií v˘znaãné místo

mezi svûdectvími evropsk˘ch náv‰tûvníkÛ Egypta a Habe‰e v „pfiedvûdec-

kém“ období zájmu o tyto oblasti. Rozsah zpracování jejich rukopisÛ je

v‰ak zatím nepatrn˘ a bibliografie relevantních publikací je nepoãetná.

Cílem tohoto pfiíspûvku je formou pfiípravné studie zprostfiedkovat rám-

covou pfiedstavu o písemn˘ch pramenech zmínûn˘ch misionáfiÛ a upo-

zornit na ‰iroké pole, jaké nabízí jejich zkoumání pro historické vûdy.

V perspektivách studia lingvistického materiálu moderních jazykÛ Orien-

tu se zde neodváÏím b˘t konkrétní, pfiíslu‰né prameny vÏdy jen zmíním.

Mis ionáfi i  a je j i ch  p í semnos t i

Jakub ¤ímafi (1682–1755), sluÏebnû nejstar‰í z uvedené trojice franti‰ká-

nÛ, ode‰el na misie poãátkem roku 1711, kdy také zaãínají zápisky v jeho

Itinerariu1,a my od té chvíle mÛÏeme sledovat jeho peripetie poãínaje na-
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1 Korektní formální a obsahov˘ popis s podrobn˘m rozpisem jejich jednotliv˘ch sloÏek, jeÏ

by této roãence ani neslu‰el,u tohoto ani dal‰ích rukopisÛ neuvádím,stejnû tak ani jejich celé,



máhavou cestou z Moravy do Itálie pfies zasnûÏené Alpy.Rukopis se nachá-

zí v Národní knihovnû âeské republiky v Praze (dále NK âR) pod signatu-

rou Re 13, ãítá 394 folií kvartového formátu a ve své deníkové ãásti pokr˘-

vá roky 1711–1726 (kromû let 1717–1720), tedy období od ¤ímafiovy

první cesty do Egypta vãetnû náv‰tûvy Svaté zemû pfies nevydafienou v˘-

pravu po Rudém mofii do Etiopie a odtud kolem Afriky do Evropy aÏ po

druh˘ pobyt v Egyptû vãetnû Egypta Horního. Za touto ãástí, jeÏ vznikala

prÛbûÏnû a pfiedstavuje v rukopise valnou vût‰inu, následuje nûkolik te-

matick˘ch dodatkÛ, které tento chronologick˘ rámec pfiekraãují obûma

smûry.Dodatky se t˘kají napfi.popisu Káhiry,kufiecích líhní,koptské církve

a pronásledování fieholníkÛ ve Svaté zemi roku 1744.

Na Itinerarium z chronologického pohledu navazují ¤ímafiova Diurna-

lia2, jejichÏ rukopis je uloÏen ve Strahovské knihovnû v Praze (dále SK)

pod signaturou DE IV 5. Mají 332 folií osmerkového formátu a zahrnují lé-

ta 1725–1752, s v˘jimkou let 1730–1736.Tím zachycují druh˘ ¤ímafiÛv po-

byt v Egyptû, cestu do Itálie a domÛ, a tfietí egyptsk˘ pobyt.Také zde jsou

na konci pfiipojeny apendixy (vzniklé pfiedev‰ím bûhem vizitaãních cest

¤ímafie coby prefekta egyptsk˘ch misií (1737–1751) do Horního Egypta),

vãetnû unikátního soupisu du‰í franti‰kánské misijní obce v okolí Girgy

k roku 1748 na listech 305r–331r.

Kromû tûchto „literárních“ rukopisÛ existují ve Státním ústfiedním ar-

chivu Praha (dále SÚA) ãetné úfiední i soukromé dokumenty3, celkem

23 ãíslovan˘ch folií rÛzn˘ch povûfiení, jmenovacích dekretÛ a dopisÛ,které

pfiiná‰ejí cenné informace a v mnohém dokreslují osudy misionáfie a celé

egyptské misie. K velkému pfiekvapení a radosti byly mezi tûmito prameny

nedávno identifikovány scházející ¤ímafiovy deníky z let 1730–17364 a ta-

ké polovina listu5 z jeho popisu gízsk˘ch pyramid, chybûjící v rukopisu

Itineraria.

Jedenáct stran nalezen˘ch deníkÛ kvartového formátu za roky 1730–1736,

zacelujících sedmiletou mezeru v rukopisu Diurnalií, pokr˘vá období,po

které ¤ímafi pob˘val v Itálii a v ãesk˘ch zemích poté,co v ãervnu 1728 od-
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baroknû ko‰até názvy.Kodikologick˘ popis ¤ímafiova Itineraria, av‰ak nedÛsledn˘ a s chyba-

mi, publikoval jako první Petráãek (1955: 96–97).
2 Na moÏnost existence tohoto rukopisu poukázali uÏ napfi. Vilhum (1946: 44) a Grulich

(1981: 135, 137), av‰ak pouze na základû poznámky jakéhosi redaktora v Itinerariu na foliu

310r; nic konkrétního o nûm nevûdí. (O tomto „pofiadateli“ literární pozÛstalosti cfr. Dospûl

(2005). První popis rukopisu Diurnalií pochází aÏ od Pávové (1984: 52–56), a to díky Karlu

Petráãkovi, kter˘ jej v SK objevil (cfr. Pávová 1984: 46). Diplomová práce zÛstala v‰ak nepub-

likována a pozdûj‰í literatura (napfi. Martínek – Martínek 1998: 370–371; Jirou‰ková 1999:

425–426) o existenci Diurnalií opût mlãí; v˘jimkou je Krása – Poli‰ensk˘ (1993: 87).
3 SÚA, fond ¤ád franti‰kánÛ (dále ¤F), karton ã. 64, inv. ã. 2070.
4 SÚA, ¤F, karton ã. 64, inv. ã. 2070, ff. 18–21; celkem 11 stran textu.
5 SÚA, ¤F, karton ã. 64, inv. ã. 2070, f. 4.



plul z Alexandrie do ¤íma.V Itálii se tehdy zdrÏel aÏ do záfií následujícího

roku a proÏil tu napfi. slavnosti svatofieãení Jana Nepomuckého. Následnû

se vydal do domovské franti‰kánské provincie svatého Václava, kde setrval

do roku 1737,ponejvíce v roli zpovûdníka ve Znojmû.Do Egypta se v fiíjnu

1737 vrátil jiÏ v úfiadu prefekta celé misie. âerstvû nalezené zápisky za-

chovávají chronologickou linku rukopisn˘ch deníkÛ, jsou v‰ak struãnûj‰í.

¤ímafi je pofiídil pravdûpodobnû z písemností archivu po návratu do misie

ãi z poznámek nûkterého z kolegÛ.

Zmínûn˘ fragment popisu Velké pyramidy, kter˘ jednoznaãnû patfií do

rukopisu Itineraria, odkud byl z listu 67 vystfiiÏen, obsahuje mj. ¤ímafiÛv

unikátní nákres gízské nekropole s pyramidami a Sfingou.

Díky tûmto dvûma ‰Èastn˘m archivním nálezÛm máme k dispozici sou-

bor souvisl˘ch ¤ímafiov˘ch zápiskÛ z období 41 let,vyjma roky 1717–1720,

kdy se ¤ímafi vracel z neúspû‰né misijní v˘pravy do Etiopie (a zatím nic

nenasvûdãuje tomu, Ïe by si deník vedl i v tûchto letech bûhem zastávky

v Indii a dlouhé plavby kolem Afriky do Evropy). Zevrubn˘ formální a ob-

sahov˘ popis tûchto rukopisn˘ch novinek spolu s ostatními ¤ímafiov˘mi

rukopisy má vyjít je‰tû letos.

V ¤ímafiovû pozÛstalosti se nalézá je‰tû jeden rukopis (spí‰e odborného

charakteru), jenÏ má svou nespornou hodnotu pro dûjiny medicíny, ale

s ohledem na na‰e téma se mu zde vûnovat nebudeme.6

V letech 1750–1756 se v blízkov˘chodních oblastech pohyboval ¤íma-

fiÛv mlad‰í spolubratr a pfiím˘ podfiízen˘ Remedius Prutk˘ (1713–1770).

Jeho Itinerarium7, ãítající 485 folií kvartového formátu, je uloÏeno v NK

âR pod signaturou Re 14 a chronologicky pokr˘vá období let 1750–1770.

Z toho do geografického rámce Blízkého v˘chodu spadají texty za léta

1750–1756, resp. aÏ do roku 1765, kdy Prutk˘ – pob˘vající jiÏ ve Florencii

– relevantní ãást svého Itineraria dopsal. Spis se dûlí na zhruba stejnû ob-

sáhlé poloviny vûnované Egyptu a Habe‰i. Konkrétnûji se jeho zápisky t˘-

kají Egypta samotného,Sinaje,Palestiny,cesty po Rudém mofii a Habe‰e,ne-

cháme-li tu stranou ãásti popisující cestu z Habe‰e do Evropy kolem Afriky,

jeho putování po Evropû,úãast v sedmileté válce ve funkci vojenského ka-

plana a misijní pÛsobení v Petrohradu.

Ve Strahovské knihovnû se nalézá v˘tah o pûtapadesáti foliích, pofiízen˘

z tohoto textu nejspí‰e roku 1789 pro misionáfiova synovce, strahovského

premonstráta Josefa Octaviana Prutkého (1747–1814),8 a v SÚA potom
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6 Jde o rukopis Varia medicinalia pro missionibus orientalibus (NK âR, sign.Vb 27). První

popis v: Petráãek (1955: 97–98), po nûm Grulich (1981: 136–137) a Pávová (1984: 57–59).
7 Podrobn˘ popis a rozbor rukopisu,vãetnû úvah o jeho autorství,zpÛsobu vzniku a osudech,

viz v: Dospûl (2005), kde je také soupis ostatních Prutkého spisÛ a nové biografické údaje.

První popis Itineraria publikoval Somigli (1925: 430–433), u nás Petráãek (1955: 91–92).
8 SK, DA III 36, ff. 57r–112v. Podrobnûji Dospûl (2005). Rukopis nalezl Petráãek, jako první na

nûj poukázala Pávová (1984: 70–72), po ní Krása – Poli‰ensk˘ (1993: 87).



39 ãíslovan˘ch folií archivních dokumentÛ9 a dal‰ích jednotliv˘ch archivá-

lií10, které vrhají jasnûj‰í svûtlo na Prutkého Ïivotní osudy a pÛsobení ve

sluÏbách Svaté kongregace pro ‰ífiení víry, ãili Propagandy.

K dispozici máme i dal‰í, specializované rukopisy Remedia Prutkého.11

Z nich pouze Doctrina Christiana zaslouÏí z na‰eho pohledu pozornost

díky popisu cesty z Egypta do Etiopie na foliích 85r–91v, nazvaném Desc-

riptio viae Aethiopicae.

Posledním z trojice franti‰kánÛ je Kristián Schneider (1742–1824),

jenÏ na misiích v oblasti Blízkého v˘chodu, pfiedev‰ím v Egyptû, pob˘val

v letech 1772–1799. Osudy jeho písemného svûdectví o misionáfiské prá-

ci,dalek˘ch cestách a proÏit˘ch událostech jsou v‰ak spletité a donedávna

nedávaly mnoho nadûje na moÏnost v˘zkumu.

Rukopis Schneiderova Kurze Lebens- und Reisebeschreibung eines

Blinden mit verschiedenen Anmerkungen pod signaturou VIII.177 v pro-

fesorské knihovnû jindfiichohradeckého gymnázia mezi svûtov˘mi válkami

nalezl a zprávu o tom ãasopisecky publikoval12 jihoãesk˘ historik Jan Muk.

Po nûm v‰ak o rukopise uÏ nikdo neví a pouze se odkazuje na Muka, pfied

nímÏ tento rukopis zfiejmû znali také Franz Fischbacher13 a Antonín Rybiã-

ka, autor hesla o Schneiderovi v Riegrovû slovníku nauãném.14 Jaké byly

dal‰í osudy rukopisu, se mÛÏeme jen dom˘‰let. MoÏná jej Muk nechal

v profesorské knihovnû, kde zÛstal aÏ do jejího pováleãného (?) zru‰ení

a pak byl buì zniãen, zcizen, nebo pfievzat do jindfiichohradeckého archi-

vu (dne‰ní Státní okresní archiv JindfiichÛv Hradec), anebo jej Muk uloÏil

v místním muzeu (dne‰ní Muzeum Jindfiichohradecka), jehoÏ byl správ-

cem. Zatím nezb˘vá neÏ doufat v jeho znovunalezení.

Z Mukova popisu aspoÀ víme, Ïe nûmecky psan˘ rukopis vznikl roku

1821 v Jindfiichovû Hradci,kde vyslouÏil˘ misionáfi trávil své poslední roky,

Ïe má celkem 156 folií a Ïe je rozdûlen do tfií ãástí, ty potom do osmnácti,

devatenácti a sedmi kapitol. Díky Mukovi dále víme, Ïe Kristián Schneider

své Kurze Lebens- und Reisebeschreibung zaãíná pfiedmluvou, kde mj. lí-

ãí svÛj Ïivot, v následujících kapitolách potom pr˘ popisuje cestu z Mora-

vy do Itálie (r. 1771) a odtud do Egypta (1772), své pÛsobení v Egyptû (Ká-

hira, Nakáda, Far‰út, Girga), cestu tam a zpût ze Suezu po Rudém mofii do
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9 SÚA, ¤F, karton ã. 62, inv. ã. 1992.
10 Napfi. cestovní pas na cestu do petrohradské misie (SÚA, ¤F, inv. ã. 376).
11 Jde o Catalogus verborum Arabicorum compendiosus […] (sign.Yc 53); Vocabularium

linguae Gallicae, Arabicae et Abyssiniacae […] (Yc 32); Doctrina Christiana Italo–Lati-

no–Arabica […] (Ga 9); Tractatus de chymia et alchymia […] (Va 7).V‰echny se nacházejí

v NK âR. První popis v: Petráãek (1955: 92–96), po nûm Grulich (1981: 142–144) a Pávová

(1984: 73–81).
12 Muk (1933; 1935; 1936).
13 Fischbacher (1851).
14 Rybiãka (1870).



Mokky s cílem proniknout do Etiopie (1778–1779), náv‰tûvu Svaté zemû

roku 1796, cesty po dne‰ní S˘rii a zpáteãní cestu z Egypta do vlasti (1799)

se zastávkou v Itálii a na císafiském dvofie ve Vídni.V Egyptû byl Schneider

tûsnû pfied sv˘m odjezdem svûdkem Napoleonovy okupace.

V pfiedmluvû k tomuto spisu pr˘ Schneider také uvádí,Ïe jiÏ dfiíve sepsal

v latinû jiné dílo, a sice Adnotationes in Aegyptum, o nûmÏ ale i Jan Muk

pí‰e, Ïe jeho osud je neznám .̆15 Nic jistûj‰ího o nûm nevûdûl ani Franz Fis-

chbacher16 ani novûj‰í literatura, jeÏ nanejv˘‰ pouze parafrázuje Mukovo

beznadûjné konstatování. O to vût‰í je proto radost, kdyÏ jsem – v dobû

prvních korektur tohoto pfiíspûvku – rukopis nalezl v Rybovû soupisu17 ru-

kopisÛ dne‰ní Jihoãeské vûdecké knihovny v âesk˘ch Budûjovicích, v je-

jím oddûlení rukopisÛ a star˘ch tiskÛ ve Zlaté Korunû,kam byl deponován

ze zru‰eného konventu franti‰kánÛ v Jindfiichovû Hradci spoleãnû s kni-

hovnami ostatních zanikl˘ch jihoãesk˘ch klá‰terÛ.

Pfii popisu jsme vzhledem k ãasové blízkosti „objevu“ zatím odkázáni na

zmínûn˘ základní kodikologick˘ popis, v nûmÏ Bohumil Ryba uvádí, Ïe la-

tinsk˘ rukopis Annotationes in Aegyptum stojí na signatufie 1 JH 9, ãítá

celkem 276 ãíslovan˘ch stran a skládá se ze tfií textov˘ch ãástí,za nimiÏ ná-

sleduje sedm obrazov˘ch pfiíloh. Schneider pr˘ podle sv˘ch slov rukopis

sepsal pfied sv˘m odjezdem z Egypta (je tedy star‰í neÏ Beschreibung) –

ãásteãnû pro vlastní potfiebu, ãásteãnû pro informaci sv˘m následovní-

kÛm. Popisuje tu geografické podmínky v Egyptû, jeho starovûké památky,

základní topografii, rozepisuje se o klimatu,hospodáfiství i o náboÏensk˘ch

a sociálních otázkách a reáliích soudobého Egypta.Nemalou pozornost vû-

nuje také nejnovûj‰ím dûjinám.

Ve Zlaté Korunû jsou uloÏeny je‰tû dva Schneiderovy rukopisy,av‰ak ne-

pÛvodní a zcela jiného zamûfiení. Jde o rukopisné záznamy pfiedná‰ek

z morální a systematické teologie, které Schneider absolvoval v rámci své-

ho teologického studia v Olomouci.18

Posledními Schneiderov˘mi písemnostmi, které máme v souãasné dobû

k dispozici, jsou dokumenty uloÏené v SÚA.19 Jsou mezi nimi úfiední povû-

fiení, dekrety, oficiální i osobní korespondence atd., v celkovém poãtu

36 ãíslovan˘ch folií.ProtoÏe jsou tyto oficiální i osobní písemnosti – stejnû

jako v pfiípadû dvou pfiede‰l˘ch misionáfiÛ – vesmûs pfiesnû datovány a ob-

sahují napfi.seznamy a potvrzení rÛzn˘ch pravomocí,nafiízení,Ïádosti a od-
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15 Muk (1935: 511; 1936: 130); v: Muk (1933/25: 6) o nûm dokonce ãteme: „jeÏ se nám neza-

chovala“ (scil. „kniha“).
16 Fischbacher (1851: 438).
17 Ryba (1987: 252–253).
18 Jsou to Compendium seu Collectio Universae Theologiae Moralis […] (sign. 1 JH 32)

a Compendium seu Collectio Universae Theologiae Dogmaticae […] (sign. 1 JH 26). Jejich

popis v: Ryba (1987: 277–280, 271–272).
19 SÚA, ¤F, karton ã. 65, inv. ã. 2115.



kazy na konkrétní události, pfiedstavují cenn˘ pramen pro obohacení

Schneiderov˘ch biografick˘ch údajÛ a v obecnûj‰í rovinû i k poznání cho-

du egyptské misie.

Pro momentální úplnost je zapotfiebí alespoÀ zmínit slovníkové a mluv-

nické dílo dal‰ího franti‰kána.V NK âR pod signaturou Ya 9 se totiÏ nalézá

Vocabularium quatuor linguarum, videlicet Italicae, Latinae, Arabicae

et Turcicae Antonia Ullerstorffa († 1709), sepsané roku 1690. Kromû jiÏ

z názvu patrn˘ch slovníkÛ obsahuje i struãnou mluvnici arab‰tiny a tureã-

tiny. Zejména náfieãními formami v nûm pouÏívan˘ch arabsk˘ch sloves

i jmen se chtûl kdysi zab˘vat Karel Petráãek.20

Klas i f ikace  a s t ruãná charakte r i s t ika  p ramenÛ

Tím jsme pfiehlédli v‰echny dosud známé domácí písemné prameny pochá-

zející nebo vztahující se k osobám tfií franti‰kánsk˘ch misionáfiÛ, pfiesnûji

fieãeno ty z písemností, které explicitnû vypovídají o záÏitcích zmínûn˘ch

fieholníkÛ v Orientu,o jejich individuálních vûdomostech,pfiedstavách,ná-

zorech a postojích k oblasti Blízkého v˘chodu.Jako celek na více neÏ tfiech

tisících stran reflektují osobnû proÏité události v blízkov˘chodních oblas-

tech bûhem rokÛ 1711–1799, tedy za dlouhé období 88 let, ãasov˘m roz-

pûtím svého vzniku dokonce za rovn˘ch 110 let.

Îánrové zafiazení jmenovan˘ch spisÛ je problematické a je zapotfiebí

velké opatrnosti, neboÈ terminologie tûchto písemností je dosud nevyhra-

nûná. Nejkorektnûj‰í pochopitelnû je oznaãovat jednotlivé spisy jejich pÛ-

vodními ãi dobov˘mi názvy. Pfiesto se mÛÏeme na základû charakteristik

jednotliv˘ch písemností pokusit alespoÀ pfiedbûÏnû o jejich klasifikaci,

i kdyÏ díky nehomogennosti pramenÛ nebude bezv˘hradná.

Uvedené dva ¤ímafiovy rukopisy mají shodn˘ charakter. Obsahovû jsou

dosti osobní, ¤ímafi si totiÏ nezapisoval události jako nezúãastnûn˘ pozoro-

vatel, ale angaÏovanû se k nim vyjadfiuje, neváhá si napfi. stûÏovat na ‰patné

pfiijetí v nûkter˘ch konventech bûhem svého putování, informuje o svém

zdravotním stavu a vlastních pochybnostech.Oba rukopisy byly psány den-

nû ãi témûfi kaÏd˘ den, zápisky zaãínají vÏdy uvedením data, za nímÏ násle-

duje rÛznû dlouhé sdûlení. Jednotlivé záznamy se od sebe oãividnû li‰í svou

úhledností a vypovídají mnohé o okolnostech a momentální peãlivosti auto-

ra.Celkem jsou pomûrnû obtíÏnû ãitelné (to v‰e lze povaÏovat za hlavní ne-

v˘hodu v porovnání s Prutkého Itinerariem – viz níÏe). ¤ímafiovo Itinera-

rium a Diurnalia je tedy moÏné zafiadit mezi deníky jako v‰eobecn˘ typ,

obsahující cestovní deníky a nûkolik dodateãn˘ch tematick˘ch kapitol.

Prutkého Itinerarium je naopak psáno úhlednû, s minimem oprav a je-

ho obsah je ãlenûn do pfiehledn˘ch celkÛ obsahovû ucelen˘ch kapitol,

30

M A R E K  D O S P ù L

20 Popis rukopisu v: Petráãek (1955: 98), pracovní úmysl v: Petráãek (1957: 334).



i kdyÏ ne bez v˘jimek. Má tedy aÏ monografick˘ charakter pfii souãasném

zachování chronologické linky vyprávûní. Utfiídûnost látky lze pfiiãíst dolo-

Ïenému autorovu úmyslu spis publikovat a zpÛsobu vzniku rukopisu,kter˘

Prutk˘ sepsal ex post a dokonãil za svého pobytu ve Florencii na podzim

roku 1765. Proto lze jeho Itinerarium s jistou licencí nazvat skuteãn˘m

cestopisem s prvky cestovního deníku a obsáhl˘mi exkurzy.

Do stejné kategorie se snad dá zafiadit také Schneiderovo Kurze Lebens-

und Reisebeschreibung eines Blinden mit verschiedenen Anmerkungen,

vzniklé s odstupem let zfiejmû na základû star‰ích na místû pofiizovan˘ch

zápiskÛ. Dokud v‰ak nebude jeho rukopis k dispozici dÛkladnému studiu,

je tento závûr je‰tû nejistûj‰í neÏ ty pfiedcházející. Na hodnocení jeho An-

notationes, jejichÏ podrobn˘ popis teprve pfiipravuji, je pfiíli‰ brzy; disku-

ze o Ïánrovém zafiazení archivních dokumentÛ je bezpfiedmûtná.

Také po jazykové stránce jsou zmiÀované prameny velmi pestré.V ruko-

pisech jednoznaãnû pfievládá latina (obû Itineraria, ¤ímafiova Diurnalia

a jejich archivní „doplnûk“, Schneiderovy Annotationes, vût‰ina archiv-

ních dokumentÛ),následovaná ital‰tinou (ãást obou ¤ímafiov˘ch rukopisÛ,

ãást archiválií Prutkého a Schneidera) a nûmãinou (SchneiderÛv Popis,

ãást Prutkého a Schneiderov˘ch archiválií).V podstatnû men‰í mífie se vy-

skytují arab‰tina (ãást ¤ímafiov˘ch rukopisÛ, archiválie ¤ímafie a Schneide-

ra, v Prutkého Itinerariu transliterovanû), francouz‰tina (Prutkého

a Schneiderovy archiválie) a amhar‰tina (¤ímafiovy a Prutkého rukopisy,

v nich zejm. toponyma).

ÚroveÀ pouÏívané latiny byla jiÏ v minulosti pfiedmûtem pozornosti ba-

datelÛ. Zdenûk Kalista k ¤ímafiovû latinû poznamenává: „KaÏd ,̆ kdo se po-

kusí o pfieklad tohoto cestopisu, bude tu musit zápasiti s velmi poãetn˘mi

obtíÏemi, jaké sk˘tají nedokonãené vûty, vypadlá slova, fráze syntakticky

rozvrácené a pod.“, a sobû vlastním zpÛsobem dodává, Ïe text pfiesto láká,

„abychom se ponofiili do kostrbat˘ch a nesnadno poskakujících vût ne-

klidného Hanáka“.21 O neurovnan˘ch vûtách a chvatnû zaznámenávan˘ch

my‰lenkách pí‰e také Franti‰ek Vilhum.22

O latinû Prutkého Itineraria Kalista v poznámce ke svému pfiekladu po-

znamenává, Ïe „bylo vskutku velmi obtíÏno pfiekládati tuto latinu, pro niÏ

oznaãení „kuchyÀská“ bylo by je‰tû pfiíli‰ slab˘m“,23 a jinde o Itinerariu

uvádí, Ïe je „psáno latinou spí‰e italskou,v nejasn˘ch namnoze a nepfiehled-

n˘ch frázích atd.“.24 Prutkého proti tomuto odsudku hájí Vilhum poukazem

na to, Ïe tehdy to je‰tû byl jazyk hovorov˘ a Prutk˘ psal v ãasové tísni.25
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21 Kalista (1941b: 245–246).
22 Vilhum (1946: 45).
23 Kalista (1941b: 249).
24 Kalista (1941a: 344).
25 Vilhum (1946: 39–40).



V nûmãinû Schneiderova Beschreibung nalezl Muk mnoho gramatic-

k˘ch prohfie‰kÛ, coÏ je vysvûtlitelné jiÏ díky údajnému tvrzení samotného

autora, kter˘ pr˘ po návratu z misií bûhem audience u císafie Franti‰ka II.

mluvil radûji italsky, neboÈ nûmãinu mezitím zapomnûl.26

Dne‰n í  s tav  zp racován í

Míra odborné pozornosti vûnované jednotliv˘m spisÛm úzce souvisí s na-

stínûn˘mi charakteristikami dochovan˘ch rukopisÛ.První místo proto zau-

jímá Prutkého Itinerarium. Zcela mimo tuto diskuzi naopak stojí teprve

nyní zpola znovuobjevené dílo Schneiderovo.

Prutkého Itinerariu se z hlediska orientalistiky jako první hloubûji vûnoval

franti‰kán Teodosio Somigli.Nejprve se zab˘val okolnostmi misijní v˘pravy do

Etiopie27 a roku 1925 z geografického pohledu napsal o Prutkého cestû z Ká-

hiry do hlavního mûsta Etiopie Gonderu a zpût do Messawy na rudomofiském

pobfieÏí.28 Po nûm historik Zdenûk Kalista uvefiejnil pfieklad 15.a 49.kapitoly

druhého dílu, t˘kající se pfiíchodu a odchodu misionáfiÛ z Gonderu.29 Roku

1946 se Franti‰ek Vilhum pokusil o struãné shrnutí Itinerarií obou franti‰ká-

nÛ,opût zejména v ohledu zemûpisn˘ch souvislostí jejich cest.30

Jako první ‰kolen˘ orientalista se franti‰kánsk˘mi rukopisy zaãal zab˘vat

Karel Petráãek. Mûl v úmyslu v sérii ãlánkÛ podrobit v˘zkumu nejprve eti-

opsk˘ materiál ¤ímafiova Itineraria, potom etiopsk˘ lingvistick˘ materiál

spisÛ Prutkého a etiopské partie jeho Itineraria jako celek.Posléze chtûl pfii-

stoupit k obdobnému zpracování arabsk˘ch, zejm. jihoarabsk˘ch ãástí obou

Itinerarií, i ãástí t˘kajících se Egypta a Palestiny,a koneãnû mûl v úmyslu vû-

novat se arabskému lexiku Prutkého slovníkÛ.31 O Prutkém údajnû pfiipra-

voval dokonce monografii,32 ale nic takového jiÏ nepublikoval.

Roku 1967 uvefiejnil Miroslav Verner anal˘zu tfií kapitol Itineraria,které

se zab˘vají vyloÏenû egyptologickou problematikou,sice pyramidami,Sfin-

gou a mumiemi, vãetnû pfiekladu kapitoly o mumiích.33 V roz‰ífiené a ang-

licky psané verzi se k tématu vrátil je‰tû následující rok.34 Richard Pank-

hurst a Tony Pearson potom publikovali rozbor 43. kapitoly druhého dílu

Itineraria, kde Prutk˘ pí‰e o lékafisk˘ch praktikách v Etiopii.35
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26 Muk (1936: 130).
27 Somigli (1913).
28 Somigli (1925).
29 Kalista (1941a: 196–200 + pozn. na s. 291–292; 1941b: 183–186 + pozn. na s. 249–250).
30 Vilhum (1946).
31 O tomto plánu Petráãek (1957: 334).Viz je‰tû dále.
32 Petráãek (1958: 68).
33 Verner (1967).
34 Verner (1968).
35 Pankhurst – Pearson (1972).



âást Petráãkova pfiedsevzetí následnû naplnil pod jeho vedením Zdenûk

Poláãek,kdyÏ nejprve v disertaãní práci a pozdûji i ãasopisecky publikoval

diachronní anal˘zu amharského lexika v Prutkého rukopisech Vocabula-

rium a Doctrina, kde se mu podafiilo formulovat nûkteré obecné tenden-

ce v˘voje staroamharského lexika.36 Dal‰í ãást tematického rozvrhu opût

pod vedením Petráãka zpracovala v diplomové práci Jindfii‰ka Pávová,kdyÏ

mj.provádí anal˘zu a srovnání etiopsk˘ch toponym uvádûn˘ch v Prutkého

Itinerariu a Doctrinû a v ¤ímafiovû Itinerariu a Diurnaliích, a dále egypt-

sk˘ch a súdánsk˘ch toponym na základû 84. kapitoly prvního dílu Prutké-

ho Itineraria a sloÏky Itinerarium de Alexandria usque ad Aethiopiam

v ¤ímafiov˘ch Diurnaliích.37

Velk˘ krok byl nedávno uãinûn v zahraniãí, kdyÏ byl (opût díky Petráã-

kovi) publikován anglick˘ pfieklad druhé ãásti Prutkého Itineraria, která

se t˘ká pfiedev‰ím Etiopie.38 Velmi cenn˘m je tu komentáfi proslulého eti-

opisty Richarda Pankhursta, zatímco úroveÀ pfiekladu samotného je silnû

diskutabilní, kdyÏ napfi. hned v pfiekladu titulní strany rukopisu se vyskytují

podstatné chyby, které i nezasvûcen˘ ãtenáfi má moÏnost zaregistrovat dí-

ky tomu, Ïe tato stránka je jako jediná oti‰tûna spoleãnû s fotokopií ruko-

pisného originálu. Loni vy‰el pfieklad 71. kapitoly druhého dílu se struã-

n˘m komentáfiem a úvodem.39

¤ímafiovo Itinerarium hodlal podle sv˘ch slov vydat Teodosio Somigli,

roku 1929 v‰ak zemfiel a svÛj úmysl nestihl naplnit.40 Po Kalistovû pfiekla-

du folií 148v–150v Itineraria41 se ¤ímafiov˘m spisÛm z orientalistického

hlediska váÏnû vûnoval teprve Karel Petráãek.Vedle jiÏ uveden˘ch studií

uvefiejnil peãlivou anal˘zu ãásti Itineraria nadepsané Descriptio Aethio-

piae seu Abissiniae42,v níÏ mj. fie‰í otázku autorství, jeÏ pozdûji,kdyÏ se za-

b˘val moÏností ¤ímafiova proniknutí do Etiopie, omylem pfiifiknul Prutké-

mu43, jak poukázali jiÏ Krása a Poli‰ensk .̆44

Tolik ve zkratce dÛleÏitûj‰í práce pojednávající o písemn˘ch zprávách

tfií franti‰kánÛ o zemích Blízkého v˘chodu. Jak patrno, míra zpracování

uveden˘ch pramenÛ je v pomûru k jejich rozsáhlosti a v˘znamu velmi ma-

lá. Zcela nevyuÏity dosud zÛstávaly citované archiválie, k nimÏ zb˘vá pfii-

poãíst je‰tû knihy téhoÏ fondu v SÚA.
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36 Poláãek (1976).
37 Pávová (1984: 129–146, 96–128).
38 Arrowsmith–Brown (1991).
39 Dospûl (2003).
40 Podle Grulicha (1981: 136, pozn. 18).
41 Kalista (1941b: 176–182 + pozn. na s. 245–246).
42 Petráãek (1957).
43 Petráãek (1962: 96, 98).
44 Krása – Poli‰ensk˘ (1993: 87, pozn. 17).



MoÏnos t i  in te rp re tace ,  pe rspekt i vy  s tud ia

Na‰e knihovny a archivy tedy sk˘tají velké bohatství pramenného materiá-

lu,kter˘ si zaslouÏí soustfiedûnou pozornost.Typologicky jde o deníky a ce-

stopisy, dopisy, oficiální dokumenty (dekrety, povolení, cestovní pasy…)

a písemnosti statistické povahy (matriky, nekrologia, zápisy o sloÏení fie-

holních slibÛ…). Pfiínosné mohou b˘t také zmínky o uveden˘ch misioná-

fiích v dal‰ích soudob˘ch pramenech.

Vedle v‰ech tûchto domácích existují v cizinû dal‰í prameny pfiímo po-

cházející od jmenovan˘ch tfií misionáfiÛ nebo související s jejich ãinností.

Napfi. v fiímské knihovnû franti‰kánského fiádu se má nacházet rukopis

Descriptio compendiosa imperii Aethiopici et relatio missionum Aethio-

piae et Aegypti […]45, ãítající 332 stran, jenÏ mûl Prutk˘ sepsat na základû

dokumentÛ misijního archivu a archivu Propagandy – ta misijní ãinnost

z ¤íma koordinovala.V káhirském franti‰kánském konventu se údajnû na-

chází ¤ímafiÛv obsáhl˘ rukopis Liber missionis Superioris Aegypti […] t˘-

kající se stavu a chodu misijních stanic v Horním Egyptû, kter˘ obsahuje

mj. tzv. soupisy du‰í v Achmímu, Girze a Far‰útu.46 V archivu franti‰kán-

sk˘ch misií v Káhifie je pr˘ uloÏen opis ¤ímafiov˘ch Diurnalií.47 Od studia

fondÛ káhirsk˘ch a fiímsk˘ch archivÛ lze oãekávat i dal‰í cenná svûdectví

vãetnû napfi. souborÛ korespondence a misionáfisk˘ch relací.

¤ímafi, Prutk˘ a Schneider nebyli jedin˘mi misionáfii z ãeské provincie

fiádu men‰ích bratfií, ktefií cestovali do Egypta a misijnû tam pracovali;

o dal‰ích k nám promlouvají zatím pouze jejich jména,a jejich stopy se po-

stupnû vynofiují z archivních pramenÛ pfiedev‰ím institucionální povahy.

Lze tedy doufat, Ïe zároveÀ s anal˘zami a interpretacemi svûdectví tfií zde

zmiÀovan˘ch velikánÛ se je‰tû více roz‰ífií pramenná základna o dosud za-

pomenuté písemnosti dal‰ích misionáfiÛ a Ïe pfied námi v jejich svûdec-

tvích ãasem vystoupí ve vût‰í plasticitû i celkov˘ obraz organizace franti‰-

kánsk˘ch misií v Egyptû, v jejichÏ chodu hráli bratfii svatováclavské

provincie bûhem 18. století zásadní úlohu. Z nich byla publikována zatím

jen zpráva Prutkého spoleãníka na v˘pravû do Etiopie Martina Langa

(1711–1759) o Gonderu, kterou poslal roku 1754 z ¤íma svému spolubra-

tru Severinu Vrbãanskému do âech.48

I ty struãnû zde pfiedstavené prameny nám ale jiÏ dovolují navázat na

pfiede‰lé badatele a zapoãít s intenzivním v˘zkumem. Souãasnû s neustále

probíhající heuristikou bude nejprve nutné publikovat formální a podrob-
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45 Cfr. Somigli (1913: 130) a Grulich (1981: 141).
46 Cfr. Grulich (1981: 137–138), zde také jeho popis.
47 Cfr. Grulich (1981: 137, pozn. 21).
48 Mal˘ (1972). Etiopista tu mj. sdûluje (pozn. 13), Ïe pfiipravoval k vydání Prutkého Itine-

rarium.



n˘ obsahov˘ popis novû nalézan˘ch pramenÛ a tím s nimi seznámit ‰ir‰í

odbornou vefiejnost. Dal‰í etapu zpracování mÛÏe tvofiit práce na kritické

edici textÛ a pofiízení jejich pfiekladu. SoubûÏnû s tím se nabízí moÏnost

vlastních obsahov˘ch anal˘z textÛ, na jejichÏ základû lze 1. skládat Ïivotní

osudy jednotliv˘ch misionáfiÛ, 2. rekonstruovat organizaci a chod egypt-

ské, pfiípadnû etiopské franti‰kánské misie, 3. interpretovat informace

o starém Egyptû i reáliích Egypta soudobého.

V této ãistû faktografické rovinû budou egyptologa-archeologa bezespo-

ru nejvíce lákat popisy stavebních památek starovûku a v˘roky misionáfiÛ

na adresu „pohanského dávnovûku“. Pro historickou vûdu obecnû má ale

navíc nedoceniteln˘ v˘znam sledovat a interpretovat také jejich reflexe ra-

dikální jinakosti orientálního prostfiedí, jejich konkrétní znalosti, individu-

ální názory, pocity a postoje k nejrÛznûj‰ím otázkám, s nimiÏ se setkávali

v daleké cizinû i v ‰ir‰ím rámci, v nûmÏ se odvíjely jejich osudy a vznikaly

písemnosti a kde se na druhou stranu jejich pohled utváfiel a mûnil.V tom

jsou právû prameny osobní povahy nenahraditelné.Tento interpretaãní cíl

je lákav˘m úkolem historické vûdy,av‰ak o to sloÏitûj‰í a dlouhodobûj‰í.Sa-

mostatnou kapitolu – jiÏ mimo hranice historiografie – potom tvofií anal˘-

zy literární a lingvistické stránky rukopisÛ.

Hodnotné zpracování zde pfiedstaveného unikátního souboru pramenÛ

se do budoucna neobejde bez patfiiãné jazykové vybavenosti a uváÏlivé

historické metodologie, ani bez spolupráce se specialisty, jak˘mi jsou ara-

bisté, etiopisté, historikové Blízkého v˘chodu, pfiírodovûdci a dal‰í. K ce-

listvému uchopení problematiky bude nezbytná ‰ir‰í badatelská a institu-

cionální spolupráce také ve smyslu geografickém.
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Adnotanda

Rukopis Schneiderova Beschreibung se nalézá v rukopisné sbírce Státního okresního archi-

vu JindfiichÛv Hradec, sign. I/7.

Z Prutkého rukopisÛ zb˘vá doplnit Notata medica diversa pro usu p. f.Remedii Prutky […]

(NK âR,sign.Vc 46);Tractatus chymicus de lapide philosophorum […] (NK âR,Vb 74);

Varia medicinalia, chymica, collecta et conscripta a p. Remedio Prutky […] (NK âR,

s. s. 33).
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