
Rok 1822 je považován za datum zrodu vědy o starém
Egyptě. Právě tehdy se francouzskému jazykovědci Jeanovi-
Françoisu Champollionovi (1790–1832) po mnohaletém
neúnavném úsilí podařilo učinit rozhodující krok k rozluš-
tění hieroglyfů. Ve svém proslulém dopise, adresovaném
tajemníkovi francouzské Académie des Inscriptions B. J.
Dacierovi, vyložil na podzim roku 1822 princip hierogly-
fického písma.1 Od té doby známe zvukovou hodnotu hie -
roglyfů, a můžeme tak toto písmo číst. Jeho prostřednic-
tvím promluvily doklady staroegyptské kultury, které se
nám sice nabízely v podobě monumentálních památek
a nesčetných nápisů, ale do té doby zůstávaly němé. A tak
se vedle tradičního, mnohasetletého okouzlení Západu

a všeobecné obliby, kterou starověký Egypt odedávna
vzbuzoval, objevil i cílený vědecký zájem, který si záhy
vybudoval potřebnou základnu zřízením příslušných uni-
verzitních pracovišť. Už v roce 1831 byla právě pro Cham-
polliona, který byl do té doby profesorem historie v Gre-
noblu, zřízena první katedra egyptologie na pařížské
Collège de France (Bierbrier 2012: 114).

Vedle Francie, kolébky egyptologie, vstoupilo záhy do
dějin vědy i Německo jako druhá akademická velmoc. Už
v roce 1846 byla v Berlíně ustavena první katedra egypto-
logie v Německu. V jejím čele stanul Richard Lepsius
(1810–1884), který je dodnes všem egyptologům znám
svým monumentálním dílem o dvanácti svazcích velkého
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Sto let egyptologických přednášek v Praze
(K počátkům egyptologie v českých zemích)

Wolf B. Oerter – Ladislav Bareš

V letošním roce slavíme 100. výročí zahájení výuky egyptologie na pražské, dnešní Karlově uni-
verzitě. V následujícím příspěvku jsou shrnuty počátky tohoto oboru v Praze, který se v té době,
až do 2. světové války, rozvíjel nejprve na německé a posléze i na české univerzitě.

Obr. 1 Záznam o ústních doktorských zkouškách Nathaniela Reicha na vídeňské univerzitě (Archiv der Universität Wien, Rigorosen-Akt N. Reich,
Protokoll Nr. 1725)
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formátu Denkmäler aus Ägypten und Aethiopien, vydaným
v letech 1849–1859. Teprve o 20 let později byly založeny
další katedry egyptologie na německých univerzitách:
1867 v Göttingenu (Heinrich Brugsch), 1869 zároveň
v Mnichově (Franz Joseph Lauth) i Jeně (Georg Ebers)
a konečně v roce 1870 v Lipsku (Georg Ebers) (Blumen-
thal 1981: 8). Ve Vídni, císařské rezidenci habsburského
mnohonárodního státu, který zahrnoval i Čechy a Moravu,
dal rakouský afrikanista Simon Leo Reinisch (1832–1919)
podnět ke zřízení egyptologické stolice na tamní univerzitě
v roce 1873 (Voigt 2003: 372–373).

V Praze byl sice Egyptologický seminář zřízen až o 50 let
později, ale bez ohledu na to se egyptologické přednášky ve
velice skromné podobě na univerzitě objevily již v zimním
semestru akademického roku 1882/1883. Nebylo to ale, jak
bychom se dnes mohli domnívat, na současné Karlově uni-
verzitě, nýbrž na císařsko-královské německé Karlo-Ferdi-
nandově univerzitě. Od zimního semestru roku 1882 se totiž
Praha mohla pyšnit dvěma univerzitami, protože zákonem
z 28. února 1882 byla do té doby jednotná pražská univerzita,
Universitas Carolo-Ferdinandea, kde od roku 1784 převlá-
dala němčina jako jazyk výuky i zkoušení, rozdělena na dvě:
„Od počátku zimního půlletí 1882/1883 budou v Praze dvě
university, totiž: ,c. k. německá universita Karlo-Ferdinand-
ská‘ ,c. k. česká universita Karlo-Ferdinandská‘. Na ně-
mecké universitě bude jediným jazykem vyučovacím jazyk
německý, na české český. Jazyka latinského bude však uží-
váno v té míře, jako se ho užívalo posud.“2

Na filozofické fakultě německé univerzity vyučoval 
tehdy semitské jazyky soukromý docent Max Grünert
(1849–1929), který se v zimním semestru 1882/1883 roz-
hodl obohatit nabídku výuky o egyptštinu, a to hodinovým
úvodem do hieroglyfické mluvnice pro začátečníky.3 Již
o něco dříve, v zimním semestru 1881/1882, byla ve výuce
tehdejší filozofické fakulty nabízena „Koptská mluvnice
s cvičeními“4 od srovnávacího jazykovědce Alfreda Lud-
wiga (1832–1912).5 Protože koptština, řeckým písmem
psaná poslední fáze egyptštiny, byla tehdy (a je povětšinou
i nyní) součástí jazykové výuky v egyptologii, svádí nás to
samozřejmě k tomu, abychom počátky egyptologické výuky
spatřovali už zde. Tomuto názoru nelze upřít jistou logiku,
protože znalost koptštiny, kterou ovládal i Champollion,
hrála rozhodující roli při rozluštění hieroglyfů. Pokud ale
definujeme egyptologii jako obor, který se zabývá jazykem,
hmotnou kulturou, dějinami, náboženstvím a uměním sta-
rého Egypta od prehistorických dob až po Alexandra Ma-
kedonského (Hornung 1993: 14–15), byly tyto nabízené
přednášky pouhým prvním a velmi skromným pokusem.

Osudovým se pro budoucí pražskou egyptologii stal rok
1876, kdy se narodily dvě osobnosti, které stály u jejího
zrodu – Nathaniel Reich a František Lexa. Díky jejich úsilí
vznikla egyptologie jako obor akademické výuky vždy na
jedné z obou pražských univerzit.

Nathaniel Reich se narodil 29. dubna 1876 v maďar-
ském Sárváru. Jeho otec Wilhelm Reich byl později vrch-
ním rabínem v Badenu u Vídně. V Badenu také Nathaniel
navštěvoval základní školu a zemské reálné a vyšší gym-
názium, které absolvoval v roce 1897. V témže roce se za-
psal na vídeňskou univerzitu (Oerter 2010: 106, pozn. 9).
Při pohledu na takzvané nacionálie vídeňské univerzity,
do nichž Reich stejně jako všichni studenti musel zanést,

jaké přednášky hodlá navštěvovat v následujícím seme-
stru, zjistíme, že v prvních semestrech jeho studia domi-
novalo studium orientálních jazyků. Výjimku tvoří 3. se-
mestr, který v zimě 1898–1899 strávil na berlínské
univerzitě a o němž později prohlásil, že si tehdy své „další
přírodovědné znalosti … rozšířil přednáškami z oblasti
chemie … a fyziky a také prací v chemické laboratoři“
(Kraft 1985). Výuka orientálních jazyků zahrnovala „Gra-
matiku arabštiny, spojenou s četbou lehčích textů“, „Gra-
matiku syrštiny“ a „Gramatická a textově kritická cvičení
v hebrejštině“. Současně s tím navštěvoval Reich c. k. uči-
liště pro orientální jazyky ve Vídni, které lze přibližně
srovnávat s našimi jazykovými školami, a učil se tak
kromě arabštiny ještě persky a turecky. Na univerzitě
k tomu později přidal francouzštinu, španělštinu a maďar-
štinu. Je nápadné, že Nathaniel Reich začal studium egyp-
tologie, o které se v jednom ze svých životopisů (Oerter
2010: 106, pozn. 7) zmiňuje jako o hlavním předmětu,
jemuž se během svých studií věnoval, navštěvovat teprve
v 6. semestru (letní semestr 1900) – šlo o kurzy týkající se
hieroglyfických a hieratických textů (jako hieratika se
označuje kurzivní forma hieroglyfů) a kurzy egyptské my-
tologie a koptštiny. Poté si přibral ještě démotštinu, před-
poslední jazykovou fázi egyptštiny s vlastním písmem,
která se později stala jeho hlavní specializací v oboru
egyptologie. Od té doby tedy egyptologie stojí v popředí
jeho zájmu, a nadto navštěvuje ještě úvod do čínštiny
a účastní se četby staroarabských a asyrsko-babylonských
klínopisných textů. Týdenní rozsah vyučování pro něj po
určitou dobu představoval 25 hodin, jež byly vyplněny
především studiem jazyků; to mu ale nebránilo v tom, aby
se věnoval svým širokým zájmům. V zimním semestru
1900/1901 se zapsal na vysoké učení technické (k. k. Tech-
nische Hochschule) ve Vídni jako posluchač všeobecného
oddělení a zapsal si takové kurzy, jako „Prvky čisté me-
chaniky“, „Zobrazující geometrie včetně konstrukčního
kreslení“, „Encyklopedie technické chemie“, „Architekto-
nické tvarosloví ve stavebnictví“, „Architektonické kres-
lení“ a „Volné kreslení“ (Oerter 2010: 107 s pozn. 11). Tím
ale Reich zřejmě narazil na hranice svých možností a prav-
děpodobně znovu zvážil i svůj časový rozvrh, protože už
18. března 1901 se nechal ze seznamu posluchačů techniky
vyškrtnout. Pokud odhlédneme od přerušení studia v let-
ním semestru 1902 a semestru, který pravděpodobně
(bližší údaje nejsou známé) v roce 1903 strávil studiem
v zahraničí, omezil se nadále na studium na vídeňské uni-
verzitě, které po celkem jedenácti semestrech v roce 1904
úspěšně zakončil jazykovědně zaměřenou disertací Prole-
gomena zu einer vergleichenden und prähistorischen
Grammatik mit besonderer Berücksichtigung des Aegyp-
tischen und seiner Dialekte a příslušnými zkouškami 
(obr. 1). V prosinci téhož roku byl Nathaniel Reich ve
Vídni promován doktorem filozofie (Oerter 2010: 108).

V následujících letech se Reich zabýval prací na kata-
logizaci a vydávání různých starověkých nápisů a textů.
V roce 1908 ho osud zavál do Státní knihovny v Mni-
chově, kde byl pověřen vědeckým zpracováním tamních
démotických papyrů, koptských rukopisů a egyptských 
ostrak (popsaných úlomků vápence a střepů). Francis 
Ll. Griffith (1862–1934), profesor egyptologie v Oxfordu
a jeden z předních démotistů své doby, mu svěřil vydání
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své soukromé sbírky popsaných ostrak a v akademickém
roce 1908/1909 ho proto pozval do Oxfordu. Po návratu
do Rakouska pověřilo v roce 1909 Nathaniela Reicha Ty-
rolské zemské muzeum Ferdinandeum v Innsbrucku, aby
se ujal tamních papyrů. O podobné služby byl Reich po-
žádán ještě mnohokrát (Oerter 2010: 98). Odměnu za tuto
práci mu buď poskytoval zadavatel, nebo se Reichovi po-
dařilo získat příslušnou podporu od ministerstva kultu, ví-
deňské univerzity nebo akademie. Tyto úkoly zajišťovaly
Reichovi nejen skromné živobytí, ale umožňovaly mu i zí-
skat potřebné odborné zkušenosti. A na základě těchto
praktických zkušeností se pak Reich v červnu 1910 odvážil
předložit vídeňské univerzitě žádost o habilitaci, kterou
spojil se žádostí o udělení tzv. venia legendi („povolení
předčítat“) pro egyptologii se zvláštním zřetelem k démot-

štině. Každý, kdo se tehdy chtěl vydat na akademickou
dráhu a vyučovat na univerzitě, se musel napřed habilito-
vat, tedy prokázat formou písemné práce, kolokvia a zku-
šební přednášky, že je „vhodný, schopný“ (latinsky habi-
lis) na vysoké škole přednášet. Doporučení členů
habilitační komise, aby byl Reich připuštěn k habilitaci,
však nebylo na zasedání fakulty přijato a jeho žádost byla
zamítnuta (Oerter 2010: 108); jedním z členů komise byl
přitom i pozdější dlouholetý profesor egyptologie ve Vídni
a ředitel káhirské pobočky Německého archeologického
ústavu Hermann Junker (1877–1962).

Také v dalších letech si Reich vydělával na živobytí
zpracováváním textů a nápisů (obr. 2), a to i poté, co byl
jmenován soukromým docentem na německé univerzitě
v Praze. Soukromí docenti tenkrát vyučovali bezplatně

S TO  L E T  E G Y P TO L O G I C K Ý C H  P Ř E D NÁ Š E K  V  P R A Z E P E S  X I / 2 0 1 3   6 7

Obr. 2 Žádost N. Reicha
o finanční podporu adresovaná
Společnosti pro podporu
německé vědy, umění a literatury
v Čechách (Archiv Akademie věd
ČR, fond Společnost pro podporu
německé vědy, umění a literatury
v Čechách, korespondence
N. Reich, k. č. 40)
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a peníze si obstarávali jinak, obvykle jako učitelé na střed-
ních školách, dokud nepovýšili ve svém oboru na řádné
profesory, což bylo placené místo. V červnu 1912 podnikl
Reich další pokus o habilitaci, tentokrát na německé uni-
verzitě v Praze. V červenci proto byla zvolena komise, je-
jímž členem byl mj. i již zmíněný Max Grünert, v té době
profesor semitských jazyků. V prosinci byl Reich připuš-
těn k dalším fázím habilitace, v lednu 1913 úspěšně absol-
voval habilitační kolokvium, a 27. únor 1913 byl proto 
stanoven jako den jeho habilitační přednášky před profe-
sorským sborem filozofické fakulty. Téma přednášky
znělo „Die Bedeutung der Demotistik in der Ägyptologie“
(„Význam démotistiky pro egyptologii“) a zároveň na -
značovalo Reichovu specializaci v rámci širokého pole
egyptologie. O týden později odešla na ministerstvo kultu
a vyučování děkanova žádost o schválení Reicha jako sou-

kromého docenta. Velmi úzké téma jeho zkušební předná-
šky vzbudilo na ministerstvu určité pochybnosti, zda byly
dostatečně prokázány vědecké kvality kandidáta, který se
ucházel o docenturu v celém oboru egyptologie. Proto byl
v dubnu 1913 odeslán dopis profesoru Leo Reinischovi,
tehdy již penzionovanému, s výzvou, aby se „důvěrně vy-
jádřil k vědeckým kvalitám Reicha i k tomu, zda s ohledem
na dosavadní pracovní zaměření jmenovaného nevznikají
pochyby o udělení … venia legendi pro egyptologii“.6 Rei-
chova specializace na démotistiku se měla později stát ka-
menem úrazu, když se na vídeňské univerzitě ucházel
o uznání habilitace získané v Praze. Reinischův posudek
z 27. dubna 1913 vyzněl kladně (obr. 3), takže Nathaniel
Reich byl 18. května 1913 ministerstvem kultu ve Vídni
úředně potvrzen jako soukromý docent pro celou oblast
egyptologie (Oerter 2010: 108 s pozn. 15).
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Obr. 3 Posudek prof. Simona Lea
Reinische pro ministerstvo kultu

a vyučování ohledně Reichovy
vědecké kvalifikace (Národní

archiv Praha, fond Ministerstvo
kultu a vyučování, sign. 5,

Philos. Prof., svazek Reich)
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Na počátku zimního semestru 1913/1914 tedy Nathaniel
Reich zastupoval egyptologii na německé univerzitě
v Praze (Oerter 2010: 101–102). Studentům zprvu nabízel
tři hodinové přednášky, a sice „Mluvnici hieroglyfických
a hieratických textů“, „Dějiny Egypta I“ a „Egyptskou ro-
mánovou a povídkovou literaturu“. V následujícím seme-
stru vzrostla jeho nabídka kurzů na pět, z nichž ovšem
pouze hodinová přednáška s názvem „Čtení a výklad hie -
roglyfických textů“ víceméně navazovala na jeho úvod do
gramatiky. Zbývající čtyři kurzy byly nové a zahrnovaly
„Vybrané kapitoly z egyptského a koptského umění“ 
(1 hodina), „Mluvnici a čtení démotických textů (se zvlášt -
ním zaměřením na klasické filology a právníky“ (3 ho-
diny), „Mluvnici a čtení koptských textů“ (2 hodiny). Po-
slední z této pětice, rovněž hodinová přednáška, měla
jazykovědný charakter – „Náčrt jazyků a literatur hamit-
ských národů severní Afriky, se zvláštním zřetelem k Tri-
polis a Kyrenaice“ (1 hodina). V zimním semestru
1914/1915 se Reichova nabídka přednášek, tvořená třemi
kurzy, soustředila na dějiny a jazyk starého Egypta, při-
čemž „Dějiny Egypta, 2. díl: chronografie, chronologie

a výpočet historických dat (se cvičeními)“ (1 hodina) měly
navazovat na jeho přednášky o dějinách ze zimního seme-
stru 1913/1914. Kromě toho nabízel „Historický vývoj
egyptského (hieroglyfického, hieratického, démotického
a koptského) písma od nejstarších dob až po jejich zánik
(se cvičením v určování doby vzniku textů na papyrech)“
(1 hodina) a „Čtení a interpretaci hieroglyficko-démo-
ticko-řeckých nápisů na rosettské a kanopské desce a pří-
buzných historických pramenech“ (3 hodiny). Už tento
krátký přehled ukazuje, jak různorodým tématům se vě-
noval. Přestože byl Reich především filologem a lingvis-
tou, zahrnují jeho přednášky téměř celou šíři oboru, zcela
podle výše uvedené definice egyptologie. Je tedy vlastně
zcela logické, že Seznam přednášek c. k. německé Karlo-
Ferdinandovy univerzity uvádí v nabídce oborů pro zimní
semestr 1914/15 poprvé pojem „egyptologie“, pod nímž
se odkazuje na přednášky Nathaniela Reicha (obr. 5).

V letním semestru 1915 nabízí ovšem výlučně předná-
šky filologicko-jazykovědného rázu, a to „Výklad vybra-
ných egyptských textů (I pro začátečníky)“ (3 hodiny)
a „Srovnávací mluvnice hamitských jazyků severový-
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Obr. 4 Seznam oborů
přednášených v zimním semestru
akademického roku 1914/1915 
na filozofické fakultě německé
univerzity v Praze (Ordnung 
der Vorlesungen an der
k. k. Deutschen Karl-Ferdinands-
Universität zu Prag im
Wintersemester 1914/15, str. 87)
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chodní Afriky (kušitské jazykové skupiny) se zvláštním
zřetelem k egyptštině (I pro začátečníky)“ (1 hodina);
právě u ní zřejmě Reich doufal v širší interdisciplinární
okruh posluchačů.

Následující semestr v zimě 1915/1916 je koncipován
zcela „egyptologicky“, přičemž přednáškou „Dějiny
Egypta III: Politické dějiny“ (2 hodiny) se ke slovu opět
dostává historie. Novinku představuje Reichova nabídka
týkající se nejen úvodu do egyptologie, ale i do papyrolo-
gie („Úvod do egyptologie a nauky o papyrech“, 2 ho-
diny), naopak tradiční je jeho „Čtení vybraných egypt-
ských textů z pozdějších dob v různých písmech (I pro
začátečníky)“ (2 hodiny), i když výběr textů je chronolo-
gicky založen na „pozdějších dobách“. Skromně vypadá
nabídka pro letní semestr 1916, kterou tvoří jediná dvou-
hodinová přednáška „Vybrané otázky vývoje egyptské kul-
tury a civilizace“, jejíž téma ale ještě dnes vypadá velmi
zajímavě a přitažlivě.

Egyptštiny se týkají kurzy, které chtěl Reich přednášet
v zimním semestru 1916/1917, tedy „Prehistorie a dějiny
egyptské mluvnice od nejstarších počátků až po vymření
koptštiny (I pro začátečníky)“ (2 hodiny) a „Čtení a výklad
vybraných egyptských (hieroglyfických, hieratických, dé-
motických a koptských) textů. Podle dohody (I pro začá-
tečníky)“ (2 hodiny), přičemž kurz čtení a výkladu vybra-
ných textů měl pokrýt celou šíři egyptského jazyka. Náplní
třetí přednášky byly dějiny, tentokrát ramessovská a thut-
mosovská doba („Dějiny doby Ramessovců a Thutmo-
sovců“, 2 hodiny). V letním semestru 1917 se Reich chopil
tématu, které je i z dnešního pohledu velmi aktuální. Pod
souhrnným pojmem „Vědecké znalosti starých Egypťanů“
nabízel v první části tohoto cyklu „Znalosti z oblasti pří-
rodních věd a matematiky“. Tento předmět, rozšířený
o medicínu, geografii, dějiny, filologii a právní vědu, hod-
lal rozvíjet i v následujícím zimním semestru a své před-
nášce dal název „Znalosti starých Egypťanů v oblasti me-
dicíny, matematiky, přírodních věd, dějin, filologie
a právní vědy (I pro začátečníky)“ (2 hodiny). Pro letní se-
mestr plánoval ještě „Četbu a výklad egyptských nebo
koptských textů (I pro začátečníky)“ (2 hodiny), přičemž
konečné rozhodnutí chtěl učinit zřejmě až po domluvě se
svými posluchači (tuto možnost připouští slovo „nebo“).

V zimním semestru 1917/1918 byly v nabídce kromě
pokračování „Znalostí“ ještě „Dějiny egyptské syntaxe
s krátkým úvodním přehledem morfologie (I pro začáteč-
níky)“ (2 hodiny) a také zcela netradiční a novátorská
přednáška „Ráz živností (povolání), zábavy a trávení času
ve starém Egyptě (I pro začátečníky)“ (2 hodiny), v níž se
Reich chtěl věnovat každodennímu životu ve starém
Egyptě, tedy jakýmsi malým dějinám každodenního ži-
vota. V následujícím semestru v létě 1918 se Reich poprvé
rozhodl pro jedno z tradičních velkých témat. Přislíbil
„Egyptské náboženství (I pro začátečníky)“ (2 hodiny)
a vedle obligatorní četby textů („Čtení vybraných egypt-
ských textů. I pro začátečníky“, 2 hodiny) také opět něco
z oblasti každodenního života, tentokrát se zaměřením na
módu („Mužské a ženské odívání u starých Egypťanů a je-
jich móda v průběhu času. I pro začátečníky“, 2 hodiny).

Rozhodnutí nabídnout v zimním semestru 1918/1919
přednášku o „Novoegyptské mluvnici“ a jako doplněk
k tomu „Čtení a výklad mladších egyptských textů“ sou-

viselo snad s jeho plány na letní semestr 1919, kdy se chtěl
věnovat démotickým textům. Jako třetí přednášku pro
zimní semestr nabízel další část z cyklu o egyptských zna-
lostech, tentokrát na téma techniky („Znalosti starých
Egypťanů v oblasti techniky“, 2 hodiny). Přednáška
„Mluvnice a četba démotických právních textů nebo vý-
klad hieratických textů (I pro začátečníky)“ (2 hodiny),
opět s „nebo“ v názvu, oznámená pro letní semestr 1919,
se věcně opírala o přednášku z oblasti papyrologie
(„Nauka o papyrech. I pro začátečníky“, 2 hodiny), pro-
tože Reichův výběr démotických textů zahrnoval texty
právnického obsahu a papyrologie žila a dosud ve značné
míře žije především z právních textů nejrůznějšího druhu.
Svou třetí přednáškou vypsanou pro tento semestr – „Vliv
starého Egypta na současnou kulturu (I pro začátečníky)“
(2 hodiny) – se Reich opět vydal do oblasti dějin kultury
a načal tak téma, které se teprve v nedávné minulosti 
dočkalo důkladného zpracování jako „recepce Egypta“,
„egyptománie“ (Navrátilová 2001). To je další názorný
příklad toho, jak aktuální byla z dnešního pohledu Rei-
chova nabídka přednášek.

Zimní semestr 1919/1920 s celkem třemi přednáškami se
nese opět zcela ve znamení egyptské filologie a literatury.
Vypsány byly „Historická mluvnice egyptštiny (I pro začá-
tečníky)“ (2 hodiny), „Vybrané egyptské texty (I pro začá-
tečníky)“ (2 hodiny) a „Dějiny staroegyptské literatury (I pro
začátečníky)“ (2 hodiny). Zatímco tato nabídka byla určena
i začátečníkům, týkají se „Obtížnější démotické texty“ v ná-
sledujícím semestru výlučně pokročilých. Tato přednáška
byla v Reichově nabídce pro tento semestr jediná.

V zimním semestru 1920/1921 byla těžištěm jeho na-
bídky opět egyptština: „Staroegyptská (hieroglyfická)
mluvnice nebo koptština (Pro začátečníky)“ (2 hodiny),
„Hieroglyfické nebo koptské texty podle výběru (I pro za-
čátečníky)“ (2 hodiny). Třetí přednáška naopak nabízela
„Dějiny egyptských obyčejů (I pro začátečníky)“ (2 ho-
diny). Od letního semestru 1921 už není Reich v seznamu
přednášek uváděn.

Témata, která Reich v letech 1913–1921 nabízel, tedy
byla nanejvýš mnohostranná a v mnoha ohledech předchá-
zela svou dobu. Zajímavý je také pohled na seznamy po -
sluchačů, tedy na nacionálie, které nám umožňují posoudit,
do jaké míry padla Reichova nabídka přednášek na úrod-
nou půdu. Obraz, který nám poskytují, je spíše zklamáním.
Když se v zimním semestru 1913/1914 z 290 řádných pos-
luchačů zapsali k Reichovi čtyři, z nichž jeden odstoupil,
byli to v následujícím semestru už jen dva, resp. jeden
z celkem 253 studujících. Nejvíc posluchačů napočítal
Reich v zimním semestru 1917/1918, a to sedm, resp. šest
ze 187 řádných posluchačů. Lákavá byla zejména jeho
přednáška o znalostech starých Egypťanů v oblasti medi-
cíny atd., kterou si zapsalo pět posluchačů, a která tak byla
v sérii jeho přednášek zdaleka nejnavštěvovanější. Dva
posluchače měly kurzy „Ráz povolání (živností) ve starém
Egyptě“, „Vybrané egyptské texty“, „Dějiny Egypta I“,
„Historický vývoj egyptského (hieroglyfického, hieratic-
kého, démotického a koptského) písma od nejstarších dob
až po jejich zánik“ a „Dějiny egyptské syntaxe s krátkým
úvodním přehledem morfologie“. Zbývajících devět před-
nášek navštěvoval vždy jediný posluchač. Důvody kolísa-
jícího počtu posluchačů a všeobecně malého zájmu o starý
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Egypt mohou být velmi různorodé. Určitou roli přitom
mohla hrát i bohatší nabídka egyptologické výuky na uni-
verzitách v Německu a ve Vídni.

V letním semestru v letech 1915–1917 a 1920 si zřejmě
některé z Reichových přednášek nezapsal žádný řádný
posluchač filozofické fakulty. Zda se to týkalo i mimořád-
ných posluchačů, nevíme. Poněkud jiný obraz poskytují
soupisy pro letní semestr 1918 a 1919 a zimní semestr
1916/1917 a 1918/1919, kde jsou původní záznamy týka-
jící se Reichových přednášek u dotyčných studentů pře-
škrtnuty. Otázkou zůstává, zda se tito posluchači nemohli
zúčastnit, nebo zda se nakonec přednášky vůbec nekonaly.
Pokud jde o letní semestr 1919, vše nasvědčuje tomu, že
Reich nepřednášel. Je totiž nápadné, že zároveň dva stu-
denti, a to právě ti, kteří se zajímali o Reichovy přednášky,
si to náhle rozmysleli a nezúčastnili se jich. Podle naší zku-
šenosti je však sporné, zda a nakolik lze údajům v soupisu
posluchačů bezvýhradně věřit. V této souvislosti je zají-
mavé, že Reich už sice na počátku studijního roku
1920/1921, tedy pro zimní semestr (1. 10. 1920–17. 3. 1921)
není uveden v soupisu osob německé univerzity, zároveň
je však pro tento semestr jeho jméno zveřejněno v se-
znamu přednášek se třemi nabízenými kurzy, a dokonce
se na obě jeho filologické přednášky zapsal jeden z celkem
321 posluchačů filozofické fakulty.

Na druhé straně, a to vzbuzuje otázky, je Nathaniel
Reich od 15. května 1920 už činný na vídeňské univerzitě
jako soukromý docent pro „démotickou egyptštinu“ a od
zimního semestru 1920/1921 je v seznamu veřejných před-

nášek uveden mezi vyučujícími na její právnické a filozo-
fické fakultě. Tomu odpovídá i povzdech arabisty Adolfa
Grohmanna (1887–1977) v dopise z června 1936 adreso-
vaném profesorskému kolegiu filozofické fakulty německé
univerzity, že „v letech 1913 až 1918 tu byl tento obor
(= egyptologie) zastoupen v osobě Dr. Nathaniela Reicha“
a že se tenkrát „pravidelně konala seminární cvičení z to-
hoto oboru“ (Oerter 2010: 103 a pozn. 30). Reichovo pů-
sobení na filozofické fakultě je zde tedy vymezeno lety
1913 a 1918. Už v březnu 1919 podal Reich na vídeňské
univerzitě žádost o uznání své habilitace, kterou zdůvodnil
takto: „Nejoddanější nížepodepsaný, Dr. Nathaniel Reich,
soukromý docent egyptologie na německé univerzitě
v Praze, prosí profesorský sbor filozofické fakulty Vídeňské
univerzity o přenesení venia legendi pro egyptologii na fi-
lozofickou fakultu ve Vídni, protože žadatel, zaměstnaný
nyní v n[ěmecko]-r[akouském] vojenském muzeu ve Vídni,
musí být nyní trvale ubytován ve Vídni a cítí vědeckou po-
třebu, aby mohl být ve svém oboru egyptologie činný i ve
Vídni“ (Oerter 2010: 109). V pozdější poznámce uvádí
zhoršení svých hmotných poměrů jako důvod, pro který
musel zůstat ve Vídni a poohlédnout se tam po živobytí
(Kraft 1985).

Reich měl trvalé bydliště ve Vídni až do 31. ledna 1922,
kdy se odhlásil „na neznámé místo“7  a vydal se do USA,
kde nakonec v roce 1925 získal místo mimořádného pro-
fesora (associate professor) na Dropsie College for He-
brew and Cognate Learning, které zastával až do své smrti
5. října 1943 ve Filadelfii (Kraft 1985).

Po Reichově odchodu z Prahy spočívala výuka egypto-
logie plně v rukou Františka Lexy, druhého významného
muže stojícího u rozvoje tohoto oboru, jehož profesionální
dráha se odehrávala na sesterské české univerzitě.

František Lexa se narodil 5. dubna 1876 v Pardubicích
jako druhé ze sedmi dětí advokáta JUDr. Vilibalda Lexy
(Bareš 1989a). Jeho rod po otci pocházel ze západoče-
ských Kralovic a byl vzdáleně příbuzný s rodem Lexů von
Aehrenthal, jehož nejvýznamnější představitel Alois Lexa
von Aehrenthal (1854–1912) byl v letech 1906–1912 ra-
kousko-uherským ministrem zahraničí. Rodina se brzy
přestěhovala do Prahy, kde mladý František absolvoval
Akademické gymnázium v Žitné ulici. Mezi jeho učitele
patřil mj. Alois Jirásek (1851–1930) a také František 
Drtina (1861–1925), pozdější profesor filozofie na Kar-
lově univerzitě. Zájmy studenta Lexy byly široké a zprvu
v nich převládala spíše matematika a fyzika. Po maturitě
v roce 1895 se proto zapsal na filozofickou fakultu teh-
dejší Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, kde se při-
pravoval na dráhu středoškolského profesora matematiky
a fyziky,8 dva roky však strávil i ve filozofickém semináři
prof. Masaryka.

Po ukončení studia v roce 1899 začal Lexa vyučovat
matematiku a fyziku jako středoškolský profesor, nejprve
v Praze a od roku 1900 na gymnáziu v Hradci Králové
(obr. 5). Zájem o filozofii a psychologii, který v něm vzbu-
dil prof. Drtina, ale neztratil. V roce 1902 si rozšířil uči-
telskou aprobaci o filozofickou propedeutiku. V následu-
jícím roce sice získal doktorát z filozofie za práci
O zjevech magneto- a elektrostrikce po stránce theoretické
i experimentální, v té době už však byl rozhodnutý habi -
litovat se jako soukromý docent v oboru psychologie. 
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Obr. 5 František Lexa jako středoškolský profesor (soukromý archiv
rodiny Lexovy)
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Tématem jeho habilitační práce se měla stát psychologie
písma, a proto si dal za cíl prozkoumat všechny tehdy do-
stupné písemné systémy. Začal s tím, co považoval za nej-
starší písmo, tedy s egyptskými hieroglyfy, a to na základě
učebnice berlínského profesora Adolfa Ermana (1854–
1937), který se později nakrátko stal i jeho učitelem.
Egyptština Lexu zaujala natolik, že zcela změnil svoje zá-
měry. V letech 1905–1906 uveřejnil ve výročních zprávách
královéhradeckého gymnázia první překlady z egyptštiny
(Lexa 1905 a 1906). Ty zaujaly tehdejšího profesora orien -
tální filologie na české filozofické fakultě Rudolfa Dvo-
řáka (1860–1920). Díky jeho vlivu byl Lexa v září 1906
přeložen na malostranské gymnázium do Prahy a získal
stipendium k zahraničním studijním pobytům (Bareš
1989a: 21–23). V roce 1907 strávil dva semestry v Berlíně
právě u prof. Ermana, vynikajícího filologa a znalce egypt-
ského náboženství, a následujícího roku jeden semestr
v tehdy německém Štrasburku u prof. Wilhelma Spiegel-
berga (1870–1930), předního znalce démotštiny (Bareš
1989b: 23–24; Oerter 1986). Oba tyto studijní pobyty do
značné míry předurčily Lexovu vědeckou dráhu, která vy-
vrcholila jeho dodnes známými pracemi o egyptské magii
a rozsáhlou mluvnicí démotštiny (Lexa 1938–1951) a vý-
znamně se odrazila i v jeho pedagogickém působení.

Po návratu ze studijních pobytů Lexa nadále vyučoval
na gymnáziu a připravoval svou habilitační práci O po-
měru ducha, duše a těla u Egypťanů staré říše, která ale
nakonec z různých důvodů vyšla tiskem až v roce 1917
(Lexa 1917). Válečné události poté zbrzdily vlastní Le-
xovu habilitaci až do jara roku 1919, kdy se stal soukro-
mým docentem egyptologie na české filozofické fakultě
dnešní Univerzity Karlovy. Po začátku letního semestru,
v dubnu 1919, zahájil své působení na univerzitě. V ofi-
ciálním seznamu přednášek se proto egyptologie objevuje
až od zimního semestru 1919/1920, a to s přednáškami
„Úvod do hieroglyfického písma a staroegyptské grama-
tiky, se čtením a výkladem vybraných textů“ (3 hodiny),
„Úvod do koptské gramatiky (sa‘idského dialektu) se čte-
ním a výkladem vybraných textů“ (2 hodiny) a „Ná -
boženská literatura staroegyptská“ (2 hodiny).9 Až do
roku 1922, kdy byl jmenován mimořádným profesorem
na FF UK, a mohl se tak egyptologii věnovat naplno, se
přitom Lexa nadále živil jako středoškolský pedagog.
V roce 1925 založil pro egyptologii na FF UK vlastní se-
minář (obr. 6) a v roce 1929 byl jmenován řádným profe-
sorem egyptologie.

Těžištěm jeho přednášek trvale zůstával egyptský jazyk
v jeho jednotlivých fázích, na které navazovalo čtení a vý-
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Obr. 6 Sdělení o udělení
prezidentské odměny F. Lexovi
v roce 1926 (Archiv Akademie

věd ČR, v. v. i., osobní fond
František Lexa, inv. č. 245)
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klad různých kategorií textů, někdy postupně ve dvou va-
riantách lišících se obtížností. Do určité míry se přitom
opakovaly chronologicky zaměřené cykly věnované jed-
notlivým fázím staré egyptštiny, počínaje klasickou egypt-
štinou (tj. druhou nejstarší fází tohoto jazyka, běžnou
v 1. polovině 2. tis. př. n. l. a užívanou jako literární jazyk
i později) až po koptštinu. V tématech přednášek se odrá-
žely i jeho publikační záměry – na již zmíněnou přednášku
o staroegyptské literatuře navazovala stejnojmenná publi-
kace (Lexa 1920–1921) a podobně tomu bylo i s předná-
škou „Beletristická literatura staroegyptská“ (zimní seme-
str 1921/1922, 2 hodiny) (Lexa 1923).

Jiná než filologická témata se mezi Lexovými předná-
škami objevují spíše zřídka, např. v zimním semestru
1924/1925 „Úvod do egyptské archeologie I: Náhrobní
a pamětní desky“ (1 hodina), který postupně pokračoval
až do letního semestru 1926, v letním semestru 1937 „Pře-
hled dějin staroegyptské literatury se stručným úvodem
o písmu a řeči“ (2 hodiny) a „Přehled dějin starověkého
Egypta dle původních pramenů“ (2 hodiny). Kupodivu jen
jednou, a to v zimním semestru 1927/1928, se Lexa vrátil
ke své dávné zálibě přednáškou „Staroegyptská věda I:
matematika, geometrie, metrologie, astronomie“ (2 ho-
diny). Naproti tomu ani jednu přednášku nevěnoval další
významné oblasti svého bádání – náboženství, resp. magii
(Bareš 1989b). Při čtení názvů Lexových přednášek si lze
připomenout obdobné přednášky Nathaniela Reicha, které
v letním semestru 1917 a zimním semestru 1917/1918 na-
bízel posluchačům německé univerzity. Není vyloučeno,

že Lexa se inspiroval právě u něj. Z dochovaných archiv-
ních pramenů ani ze vzpomínek Lexových dětí kupodivu
žádné kontakty mezi ním a Nathanielem Reichem dolo-
ženy nejsou. Jisté je jenom to, že Lexa o Reichovi věděl
(měl jeho adresu, ovšem vídeňskou), zda se však oba pá-
nové osobně znali, nevíme.

Velkou část Lexových filologicky zaměřených kurzů od
zimního semestru 1929/1930 převzal jeho zřejmě nejlepší
žák Jaroslav Černý (1898–1970) (Filipský 1999: 95–97;
Růžová 2010; Bierbrier 2012: 110–112), který se v září
1929 habilitoval jako soukromý docent. Lexa se poté mohl
ve svém dalším pedagogickém působení soustředit ze-
jména na výuku démotštiny, kterou po roce 1934 přednášel
po několik let jako jediný v celé Evropě. Do Prahy v té
době přijíždělo i několik zahraničních žáků se zájmem
o tuto fází staré egyptštiny, z nichž nejvýznamnější byl
italský egyptolog Giuseppe Botti (1889–1968) (Bierbrier
2012: 73–74). K Lexovi jako ke svému učiteli se ostatně
hlásil i významný belgický egyptolog Michel Malinine
(1900–1977), který po svém útěku ze sovětského Ruska
strávil určitý čas v Praze (Bierbrier 2012: 352).

Lexa samozřejmě vychoval i několik českých žáků.
Kromě již zmíněného Jaroslava Černého to byl zejména
Jiří Ort (1900–1941) (Oerter 1984, 2001; Bierbrier 2012:
410), který se po sňatku své ovdovělé matky stal jako
Georges Ort-Geuthner dědicem významného francouz-
ského nakladatelství. Do egyptologického semináře vede-
ného Lexou docházela i řada zájemců, kteří se egyptologii
věnovali jen ze záliby, ale i tak vytvořili řadu zajímavých
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Obr. 7 Ludwig Keimer ve své 
pracovně v Káhiře (Deutsches
Archäologisches Institut Kairo,
Keimer-Archiv)
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a zčásti dodnes uznávaných prací. Patřila k nim Lexova
dcera Irena (1908–1999), autorka pojednání o staroegypt-
ském tanci (Lexová 1930 a 1935; Lexová-Zámostná 1937;
Růžová 1996: 98–99), dcera významného českého antro-
pologa Ludmila Matiegková (1889–1960), zabývající se
antropologií starých Egypťanů (Růžová 1996: 101–102;
Havlůjová 2005 a 2009), malíř Miroslav Beránek, který se
pokusil objasnit egyptské názory na perspektivu (Beránek
1920), Valerie Hažmuková, jež publikovala koptské pa-
pyry ze sbírek Orientálního ústavu v Praze (Hažmuková
1936–1937) a Pavla Šámalová (1886–1974), která se za-
bývala staroegyptským ornamentem (Fořtová-Šámalová
1948, 1952, 1963; Růžová 1996: 97–98). Lexovy egypto-
logické přednášky navštěvovali studenti příbuzných oborů,
mezi nimi uměnovědci Emanuel Poche (1903–1987) a Mi-
lada Vilímková (1921–1992) (Vilímková 1952, 1969 
a 1977; Růžová 1996: 100) a také bohemista František Vá-
hala (1911–1974), který se později stal pracovníkem a na-
konec i vedoucím Československého egyptologického
ústavu (Filipský 1999: 495).

Pokud chtěl někdo v zimním semestru roku 1919/1920
navštěvovat v Praze egyptologické přednášky, měl tedy
nesnadnou volbu mezi tím, co přinejmenším na papíře na-

bízel na německé univerzitě Nathaniel Reich („Historická
mluvnice egyptštiny“, „Vybrané egyptské texty“ nebo
„Dějiny staroegyptské literatury“), a nabídkou Františka
Lexy, čerstvě jmenovaného soukromého docenta egypto-
logie na české univerzitě, kterou představoval „Úvod do
hieroglyfického písma a staroegyptské gramatiky, se čte-
ním a výkladem vybraných textů“, „Úvod do koptské gra-
matiky (sa‘idského dialektu) se čtením a výkladem vybra-
ných textů“ a „Náboženská literatura staroegyptská“. Tato
situace trvala nejpozději do března 1921, do konce zim-
ního semestru, a od té doby už se egyptologie nadlouho
přednášela pouze na Karlově univerzitě. Návrat k výše
uvedeným poměrům se začal rýsovat teprve na podzim
roku 1930, kdy byla na německé univerzitě podána pí-
semná žádost o habilitaci pro obor egyptologie. Jejím auto-
rem byl jistý Ludwig Keimer z Káhiry (obr. 7).

Kdo byl Ludwig Keimer a co ho přimělo k tomu, aby se
ucházel o venia legendi právě na německé univerzitě
v Praze? Odpověď na druhou otázku asi nenajdeme. Co
ale víme jistě, je to, že se Keimer už delší čas zaobíral myš-
lenkou na další postup ve své profesionální dráze, který
spatřoval ve vědě, a k tomu byla habilitace na některé
z univerzit samozřejmou podmínkou. V dopise, který adre-
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Obr. 8 Potvrzení ministerstva
školství a národní osvěty 

z 27. 1. 1938 o udělení venia
docendi pro obor egyptologie 

L. Keimerovi na základě usnesení
profesorského sboru ze dne 

18. 6. 1931 (Archiv Univerzity
Karlovy, fond Filosofická fakulta
Německé university, kart. č. 54,

inv. č. 558, personální spis
Ludvik Keimer)
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soval významnému německému orientalistovi Enno Litt-
mannovi (1875–1958), tehdejšímu profesoru v Tübingen,
známému v Německu mj. svým překladem pohádek Tisíce
a jedné noci, ho už v červnu 1925 požádal o pomoc při své
habilitaci: „[…] Bohužel jsou poměry v Německu momen-
tálně tak zoufalé, že jeden musí pohřbít všechny své naděje
a přání. Pokud je někdo jako já ještě relativně mladý –
bude mi 32 – nevzdává se samozřejmě naděje, že jednou
získá lepší pracovní podmínky, ale ztracených let člověk
pořád lituje.“ (Weber 2008: 132). Marně, jak ukazuje vy-
hýbavá odpověď: Knihovna v Tübingen prý nemá „skoro
žádné egyptologické knihy, jinak bych ochotně podpořil
Vaši zdejší habilitaci“, napsal Littmann Keimerovi (Weber
2008: 132).

Ludwig Keimer se narodil 23. srpna 1892 v Hellenthal-
Blumenthalu v Německu jako syn statkáře Huberta Kei-
mera (Bierbrier 2012: 291–292). Zprvu navštěvoval latin-
skou školu, ale kvůli špatnému zdraví byl později odkázán
na soukromou výuku. Jako externista maturoval v roce
1912 na humanitním gymnáziu v Northeimu u Hannoveru
a začal studovat na Westfälische Wilhelms-Universität
v Münsteru. Tam si napřed zapsal germanistiku, dějiny, ar-
cheologii a klasickou filologii. Už o rok později se ale pře-

stěhoval do Berlína, kde se věnoval především klasické 
archeologii a kde začal psát svou doktorskou disertaci, 
kterou však obhájil teprve značně později. Po úspěšném
složení doktorských zkoušek na univerzitě v Münsteru
v únoru 1917 a po prodělané nemoci se zprvu soukromě
věnoval egyptologii. Na podzim téhož roku se vrátil na
berlínskou univerzitu, kde další čtyři roky studoval egyp-
tologii. Tím si splnil dlouholetý sen, který byl ovšem spo-
jen s ústupky jeho otci. Ten jako „praktický muž, (který)
neměl pochopení pro egyptologii“10 dal svému synovi sou-
hlas se studiem egyptologie pouze pod tou podmínkou, že
bude zároveň studovat práva a ekonomii. Keimer proto
současně se studiem egyptologie a starověkých dějin na -
vštěvoval i přednášky z dějin práva a národohospodářství.
Úspěch všech jeho studií se pak odrazil rovnou ve třech
disertacích, na jejichž základě byl promován doktorem fi-
lozofie (1922), obojího práva (1922) a politických věd
(1924).

V egyptologii je Keimerovo jméno dodnes synonymem
pro zkoumání staroegyptské flóry a fauny. Na podnět teh-
dejšího profesora egyptologie Georga Möllera (1876–1921)
se totiž Keimer již od počátku svého berlínského pobytu
věnoval studiu staroegyptského zemědělství, v té době
v rámci oboru jen málo prozkoumané oblasti. V roce 1918
se navíc seznámil s tehdy dvaaosmdesátiletým přírodověd-
cem a cestovatelem po Africe Georgem Schweinfurthem
(1836–1925), který mu nejen dal k dispozici své bohaté
materiálové sbírky, ale systematicky ho i zasvěcoval do
otázek spojených s egyptskou zoologií, botanikou, geolo-
gií a etnologií. Plodem této spolupráce žáka a učitele byl
první svazek Keimerových Gartenpflanzen im alten Ägyp-
ten, který s předmluvou G. Schweinfurtha vyšel na konci
roku 1924. Schweinfurth také Keimerovi zprostředkoval
kontakt s francouzským egyptologem Victorem Loretem
(1859–1946) z Lyonu, který se v té době jako jediný za-
býval dějinami přírody ve starém Egyptě a u něhož pak po
Schweinfurthově smrti Keimer strávil jeden rok. Na pod-
zim roku 1927 se Keimer vrátil do Německa a začal se při-
pravovat na dlouhou cestu do Egypta.

Počátkem roku 1928 se Keimer vydal do Egypta, do
země, která se kromě několika přestávek měla stát hlavním
místem jeho celoživotního působení. V letech 1929–1931
byl Keimer profesorem na École Archéologique des Gu-
ides et Dragomans d’Égypte („Archeologická škola prů-
vodců a tlumočníků v Egyptě“) v Káhiře, poté byl pověřen
prací na generálním katalogu Egyptského muzea a v le-
tech 1931–1936 dokonce zastával funkci ředitele histo-
rické sekce Zemědělského muzea Fuáda I. Nakonec od
roku 1936 působil jako professeur délégué egyptské 
archeologie na Univerzitě Fuáda I., dnešní Káhirské uni-
verzitě. Přesto se zdá, že Keimer nechtěl svou budoucí 
profesionální dráhu natrvalo spojit s Egyptem, protože už
20. září 1930 podal na filozofické fakultě německé univer-
zity v Praze žádost o habilitaci pro celý obor egyptologie.
Co ale Keimer nemohl tušit ani vědět, že téměř na den
přesně uplyne sedm let a čtyři měsíce, než obdrží oficiální
potvrzení venia legendi (obr. 8) a bude moci v zimním se-
mestru 1938 využít svou docenturu na německé univerzitě
v Praze (Oerter 2010: 51–54; Lehnert 2012: 74–76).

Je zajímavé, jaké představy měl Keimer o egyptologii
a která témata chtěl probírat ve svých přednáškách. K tomu
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Obr. 9 Keimerův koncept egyptologických přednášek na německé univerzitě
v Praze z 8. 6. 1933 (Archiv Univerzity Karlovy, fond Filosofická fakulta
Německé university, kart. č. 54, inv. č. 558, personální spis Ludvik Keimer)
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předložil během tří let dva návrhy. První „Seznam zamýš-
lených přednášek“ pochází z roku 1930 a obsahuje těchto
třináct témat: „Úvod do egyptologie, zejména do hierogly-
fického písma“, „Egyptská gramatika, I. a II. díl“, „Lehčí
egyptské texty“, „Četba těžších egyptských textů“, „Kopt-
ská gramatika a četba lehčích textů“, „Těžší koptské texty“,
„Úvod do hieratiky“, „Hieratické texty“ (2 semestry), „Vy-
brané kapitoly kulturních dějin Egypta“, „Egyptské nábo-
ženství“, „K dějinám přírody ve starém Egyptě“, „Právo ve
starém Egyptě“ a „Dějiny Egypta“. Jiný plán, předložený
v roce 1933, obsahuje přednášky a cvičení, mezi nimiž
chybí témata z kulturních dějin, náboženství a dějin obecně
(obr. 9). K tomu Keimer píše: „Protože egyptologie existuje
jako věda teprve od doby, kdy Champollion rozluštil hiero-
glyfy, je samozřejmé, že hlavní důraz je kladen na filologii.
Proto jsou nezbytné následující přednášky: 1. Úvod do hie -
roglyfického písma (Vysvětlení znaků a jejich zvukové hod-
noty), 2. Úvod do egyptské gramatiky. V závěru této před-
nášky se obvykle začíná s četbou lehčích egyptských textů,
3. Lehčí egyptské texty, 4. Těžší egyptské texty. Ty mohou
být podle přání posluchačů historické, světského nebo ná-
boženského obsahu. 5. Úvod do hieratického písma, 6. Hie -
ratické texty, 7. Úvod do démotštiny, 8. Texty pyramid, Texty
rakví ze Střední říše, Kniha mrtvých, 9. Koptská gramatika
a lehčí koptské texty, 10. Četba a výklad několika rozsáhlej-
ších koptských textů“ (Oerter 2010: 59). Keimer tu jedno-
značně mluví o „nezbytnosti“ přednášek a cvičení tema-
ticky spjatých s filologií, ale to nijak nevylučuje témata,
jako jsou dějiny, náboženství nebo dokonce i umění starého
Egypta. K tomu dává Keimer ke zvážení, kdo by měl před-
nášet staroegyptské dějiny a dějiny staroegyptského umění,
což podle jeho názoru záleží na postoji profesorů přísluš-
ných oborů a mělo by se „v zásadě rozhodnout fakultním
shromážděním“. On sám by o nich rád čas od času předná-
šel, podobně jako v určitých intervalech o své speciální ob-
lasti, tj. o egyptském zemědělství, krajině apod. (Oerter
2010: 59 s pozn. 24).

Nabídka Keimerových přednášek oznámená pro období
1938–1939 vypadala takto: v zimním semestru 1938/1939
dvouhodinový „Úvod do egyptologie“ a tříhodinový
„Úvod do egyptské gramatiky (se zvláštním přihlédnutím
k hieroglyfickému písmu)“. Tento úvod do gramatiky vy-
psal Keimer znovu v letním semestru 1939, ovšem jako
tříhodinový. Není jasné, zda ho zamýšlel jako pokračo-
vání, nebo zda byl znovu zařazen proto, že v předchozím
semestru možná neměl žádné posluchače. K tomu přidal
dvouhodinový „Úvod do dějin egyptské kultury“. Pro

zimní semestr 1939, který však trval jen do konce pro-
since, navrhoval tři přednášky, a to znovu „Úvod do egypt-
ské gramatiky“ po třech hodinách týdně, hodinovou před-
nášku o thébské nekropoli a rovněž hodinový kurz
„Zvířecí kult v Egyptě“ (Oerter 2010: 62–63). Pokud tyto
oznámené přednášky srovnáme s jeho předchozími návrhy,
je zřejmé, že je dodržoval včetně formulace témat, ale na-
bízel i přednášky, resp. cvičení k egyptskému náboženství,
dějinám kultury a archeologii a neomezoval egyptologii
pouze na jazyk pramenů. Tím se odlišoval od egyptologic-
kých přednášek a cvičení Františka Lexy, řádného profe-
sora egyptologie, probíhajících tehdy paralelně na Karlově
univerzitě. Jeho přednášky se převážně týkaly egyptské fi-
lologie: „Úvod do gramatiky sa‘idského dialektu koptské
řeči“, „Čtení démotických textů“ a „Čtení staroegyptských
textů“. Výjimku tvořila přednáška Jaroslava Černého
„Papír a kniha ve starém Egyptě“.11

Podobně jako v případě Nathaniela Reicha byly i Kei-
merovy přednášky po celé tři semestry navštěvovány
zřejmě jen zřídka, jak ukazují příslušné soupisy poslu-
chačů. Objevuje se tu však rozpor, který můžeme jen kon-
statovat, ale nikoli vysvětlit. Zatímco katalog řádných
a mimořádných posluchačů filozofické fakulty pro letní
semestr 1939 neuvádí ani u jednoho z 388 řádných a 19
mimořádných studentů záznam o Keimerových předná-
škách, je v Keimerových osobních aktech na stroji psaná
poznámka, že v letním semestru 1939 navštěvovali Kei-
merovy přednášky vždy tři posluchači (Oerter 2010: 62
s pozn. 33; obr. 10).

Politické události z podzimu roku 1939 v Praze – stu-
dentské demonstrace proti německé okupaci, smrt studenta
medicíny Jana Opletala a historický 17. listopad 1939 –
vedly v listopadu k uzavření českých vysokých škol
a podle našeho názoru zřejmě přiměly Ludwiga Keimera
k tomu, aby opustil už zglajchšaltovanou německou uni-
verzitu, která se od srpna 1939 stala říšskou univerzitou
a nadále nesla název Deutsche Karls-Universität (Míšková
2002: 67–68). Víme, že Keimer byl rozhodným antinacis-
tou (Lehnert 2012: 76). Seznam přednášek filozofické fa-
kulty německé univerzity proto uvádí pro první trimestr
1940, který začínal ve druhém lednovém týdnu a trval do
poloviny března, v bodě „7. Ägyptisch“ u Keimerova
jména lapidární poznámku „nebude přednášet“ (Oerter
2010: 63).

Obor egyptologie tedy nebyl ani na jedné z obou uni-
verzit přednášen až do konce války. Na tom nic nemění
přednášky z koptštiny vedené klasickým filologem a egyp-
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Obr. 10 Záznam o návštěvnosti
Keimerových přednášek v letním
semestru 1939 (Archiv Univerzity
Karlovy, fond Filosofická fakulta
Německé university, kart. č. 54,

inv. č. 558, personální spis
Ludvik Keimer)
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tologem Viktorem Stegemannem, který byl za účelem po-
sílení klasické filologie přeložen na podzim roku 1940
z Würzburgu na německou univerzitu v Praze (Oerter
2010: 128–130 a pozn. 18). Válečné události uzavřely
první fázi výuky egyptologie na obou částech pražské uni-
verzity a znamenaly její dočasné přerušení. Po válce byla
výuka obnovena už jen na bývalé české části, kde se dále
rozvíjela až k dnešním úspěchům.

Poznámky:
1 Míní se Lettre à M. Dacier relative à l‘alphabet des hiéroglyphes phoné-

tiques employé par les Égyptiens pour inscrire sur les monuments les 
titres, les noms et les surnoms de souverains grecs et romains, Paris 
1822 (přetisk Aalen 1962), více k tomu viz Hornung 1993: 9–10; 
Schenkel 2002. 

2 Zákon č. 24/1882 říšského zákoníku ze dne 28. února 1882 o c. k. univer-
sitě Karlo-Ferdinandově. Oficiální název „Karlova univerzita“ nese česká
univerzita až od roku 1920. Chronologický přehled proměn v historii praž-
ské univerzity podává Hilsch – Dolezelová (2003: 9–17); podrobněji k dě-
jinám univerzity viz vícesvazkové dílo Kavka – Petráň (1995–1998).

3 Ordnung der Vorlesungen an der k. k. deutschen Karl-Ferdinands-Uni-
versität zu Prag, im Winter-Semester 1882/83, s. 29: „Hieroglyphen-
-Grammatik. (Für Anfänger.) Dienstag 4–5.“

4 Původně německé názvy přednášek jsou pro přehlednost a pro úsporu
místa uváděny v českém překladu.

5 Ordnung der Vorlesungen an der k. k. Universität zu Prag, im Winter-Se-
mester 1881/82, s. 35. K A. Ludwigovi viz Killy 1997: 506–507.

6 Národní archiv Praha, fond Ministerstvo kultu a vyučování (MKV/R),
sign.: 5 Philos. Prof., svazek Reich: dopis ministerstva kultu a vyučování
Prof. Dr. Leo Reinischovi z 13. 4. 1913.

7 Wiener Stadt- und Landesarchiv, Historische Meldeunterlagen, ad Natha-
niel Reich: 3. 10. 1921 – 31. 1. 1922.

8 Tyto předměty se v Lexově době studovaly na filozofické fakultě, od níž
se dnešní Přírodovědecká fakulta UK, včetně matematických oborů, od-
dělila teprve v roce 1920.

9 Seznam přednášek, které budou se konati na České Universitě Karlově
v Praze v zimním běhu 1919/20, s. 50.

10 Archiv Univerzity Karlovy, fond Filozofická fakulta Německé Univerzity,
k. č. 54, inv. č. 558, personální spis L. Keimera: dopis děkanovi ze dne
8. 6. 1933.

11 Seznam přednášek, které se budou konati na Universitě Karlově v Praze
v zimním běhu 1938/39, s. 64, a Seznam přednášek, které se budou konati
na Universitě Karlově v Praze v letním běhu 1939, s. 62.
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Abstract:

A centenary of teaching Egyptology at Prague 
university (The beginnings of Egyptology 
in the Czech lands)

In the paper, the early history of teaching Egyptology at
Prague university (divided between 1882 and 1945 into
a Czech and German one) is sketched. The first attempts
on this field date to around 1880. The regular Egyptology
lectures were started only at the beginning of the last cen-
tury – at German university by Nathaniel Reich in 1913,
who shortly after World War I moved to Vienna and, later
on, to the United States. At the Czech university, it was
František Lexa, who started teaching Egyptology in 1919.
Following the departure of Reich, the Egyptology lecturing
at the German university has been resumed only in late
1930s by Ludwig Keimer but only for a short time. All ac-
tivities in Egyptology have been stopped at both Prague
universities shortly after the beginning of World War II.
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