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Remedius Prutk˘ v zemi tisíce a jedné památky

Franti‰kánsk˘ misionáfi P. Remedius Prutk˘ (1713–1770)2, jenÏ
v polovinû 18. století pÛsobil v Egyptû, ve svém rukopisném, latin-
sky psaném Itinerariu vûnuje velkou pozornost starovûk˘m památ-
kám. Zab˘vá se kfiesÈansk˘mi památkami a stopami raného kfiesÈan-
ství stejnû jako památkami pohanského starovûku, popisuje koptské
kostely a starobylé klá‰tery, faraonské hrobky, chrámy, obelisky

atd.3 Prutk˘ byl zkrátka pfiitahován nûm˘m svûdectvím dávno
za‰l˘ch vûkÛ, a proto neváhal vûnovat staroegyptsk˘m památkám 
ãi lokalitám samostatné kapitoly prvního dílu svého Itineraria
(zejména kap. 18–21, 29–31, 38 a 52).

Z toho, které egyptské památky jsou v Itinerariu zmiÀovány nebo
dokonce popisovány, by se dalo usuzovat, Ïe Prutk˘ pfii cestû po Nilu,
z Káhiry na jih, nav‰tívil snad v‰echny v˘znamnûj‰í stavební památ-
ky, a to nejen na trase do svého hornoegyptského pÛsobi‰tû, tj. po

Obr. 1 Vyobrazení hraniãní stély v Itinerariu Remedia Prutkého (1764–1765?: f. 479r)

Dva misionáfii a stéla krále Achnatona 
aneb pfiíbûh z fií‰e archeologie textu

Marek Dospûl

Pfied ãasem byla publikována studie, v níÏ její autor pfiedkládá syntézu vztahu misionáfie Remedia
Prutkého k starovûk˘m památkám Egypta a soubornû pojednává o jeho vnímání a reflexi starovû-
ké kultury na Nilu vÛbec.1 Autor zdÛrazÀuje Prutkého empirismus a snaÏí se zasadit jeho pojed-
nání do dobového kontextu apodemické literatury, ale jeho studie trpí hrubû nekritick˘m pfiístu-
pem k analyzovanému textu a úzce zamûfienou pozorností jak vzhledem k textovému materiálu,
tak k reáliím, jichÏ se analyzovan˘ text t˘ká. Na následujících stranách nechci polemizovat o jed-
notlivostech a vyvracet dílãí v˘roky autora, ale názornû ukázat, Ïe pramenná situace je podstatnû
sloÏitûj‰í, neÏ aby vÛbec dovolovala ãinit takové závûry, jaké zmínûná studie pfiiná‰í.
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mûsto DÏirdÏá (vyslovováno také Girgá), ale je‰tû jiÏnûji, aÏ po pfiiro-
zenou egyptskou hranici u Asuánu. V Itinerariu totiÏ nalezneme po-
pisy památek i z v˘znamn˘ch jihoegyptsk˘ch lokalit, jak˘mi jsou
napfi. Dendera, Karnak, Luxor, Medínit Habu, Armant nebo Esna.

Neobyãejnû zajímav˘ je také jeho popis „podivuhodné pou‰tû
svatého Makaria, leÏící v dolním ãi stfiedním Egyptû“4, kter˘ nalez-
neme v 31. kapitole prvního dílu Itineraria. ¤eã je o antické Skétis,
dne‰ním Wádí en-Natrún, které je ne-li nejstar‰ím, pak urãitû nej-
rozlehlej‰ím a nejúspû‰nûj‰ím z ran˘ch mni‰sk˘ch sídli‰È vÛbec.5

V dobû Remedia Prutkého zde byla kromû ãtyfi dodnes fungujících
klá‰terÛ patrna je‰tû fiada jiÏ opu‰tûn˘ch klá‰terÛ nebo tzv. laur ãili
skupin volnû roztrou‰en˘ch mni‰sk˘ch obydlí závisl˘ch na ústfied-
ním klá‰teru. Prutk˘ popisuje cestu, kterou k tûmto klá‰terÛm pod-
nikl a podává jejich popis, ale není patrné, kdy se jeho cesta usku-
teãnila. Jak nakonec ukázala anal˘za textu, odpovûì je velice prostá
– Prutk˘ celé líãení pfievzal z relace francouzského jezuitského mi-
sionáfie Claudea Sicarda (1677–1726), kter˘ od roku 1712 aÏ do své
smrti pÛsobil v Egyptû. Sicard bûhem prosince 1712 a ledna 1713
podnikl cestu právû do Wádí en-Natrún, o této cestû v ãervnu 1716
sepsal zprávu, která byla následnû publikována v PafiíÏi ve sbírce
jezuitsk˘ch misionáfisk˘ch relací z v˘chodního Stfiedomofií.6 Prutk˘
mûl tuto publikaci zjevnû k dispozici a pouÏil ji pfii psaní svého
Itineraria jako zdroj, av‰ak necitovan .̆

Samostatnou kapitolou v úvahách o vztahu otce Remedia ke sta-
rovûk˘m památkám je obrazov˘ doprovod pfiipojen˘ v poãtu tfiia-
dvaceti vyobrazení na závûr jeho rukopisného Itineraria. Pfiinej-
men‰ím urãitá jeho ãást je totiÏ prokazatelnû pfievzata odjinud.
I v této oblasti se ukázalo, Ïe Prutk˘ ãerpal mj. ze Sicarda. Kon-
krétnû obrázky ãíslo 13–17 byly pro Itinerarium pfievzaty ãi upra-
veny ze Sicardov˘ch relací publikovan˘ch roku 1717 v jiÏ citova-
ném druhém svazku Nouveaux mémoires.

Oba zdroje „inspirace“, tedy text i obraz, se potkávají v Prutkého
popisu reliéfního vyobrazení, které „autor“ oznaãuje jako obûtová-
ní slunci.

„Obûtování slunci“

Prakticky celou 38. kapitolu prvního dílu Itineraria Prutk˘ vûnuje po-
pisu antick˘ch památek a historick˘ch zajímavostí mûsta Antinoúpole

v oblasti dne‰ního guvernorátu Minja ve stfiedním Egyptû; kapitola
také nese pfiíznaãn˘ název „De antiquissima civitate Antinoe“ (O sta-
rovûkém mûstû Antinoé). Slovy „kráãel jsem píseãnou plání k místu,
jeÏ stojí za vidûní“ pak zaãíná neobvyklé líãení, jehoÏ úpln˘ pfieklad
i originální latinské znûní pfiipojuji níÏe. Prutk˘ v nûm coby oãit˘ svû-
dek popisuje do skály vytesan˘ reliéf zobrazující „obûtování slunci“,
které se podle jeho slov nachází na lokalitû naz˘vané „Tuna“.7 K tex-
tu se váÏe obrázek ã. 17 z obrazové pfiílohy. Av‰ak stejnû jako v pfiípa-
dû v˘‰e uvedeného popisu cesty do Wádí en-Natrún, i zde je moÏné na
základû textové anal̆ zy fiíci, Ïe aniÏ by se o nûm Prutk˘ vÛbec zmínil,
pfiebírá v‰echny své informace od jezuity Sicarda, zatímco se snaÏí
pÛsobit dojmem, Ïe vychází ze své vlastní zku‰enosti.

O dvû generace star‰í Sicard brzy po svém pfiíchodu do misijní-
ho pÛsobi‰tû v Egyptû zaãal podnikat prÛzkumné a misijní cesty.
Mezi roky 1712 a 1714 podnikl tfii vût‰í expedice, z nichÏ jedna
smûfiovala do jiÏ zmínûného Wádí en-Natrún, druhá do nilské delty
a tfietí do Horního Egypta. Právû bûhem poslednû jmenované cesty,
podniknuté bûhem záfií aÏ listopadu 1714, se Sicard ocitl v oblasti
dne‰ních mûst E‰múnén a Malláwí ve stfiedním Egyptû. I zde si ve-
dle pastoraãní ãinnosti a poznávání místní náboÏenské situace na‰el
ãas na náv‰tûvu památek. V relaci popisuje, co v‰echno vidûl, kdyÏ
ho jeho domorod˘ prÛvodce pfiivedl na pozoruhodnou lokalitu leÏí-
cí na západním bfiehu v obtíÏnû dostupném svahu tvofiícím hranici
mezi nilsk˘m údolím a pou‰tí.8 Popisuje reliéfní scénu „obûtování
slunci“ (Sacrifice offert au soleil), ne nepodobnou té z 38. kapitoly
Itineraria Remedia Prutkého.

Také Sicard pfiipojuje ke svému slovnímu popisu kresbu9, opût
nápadnû podobnou ãi témûfi shodnou s obrázkem, kter˘ nalézáme
u Prutkého. Obû kresby mají spoleãn˘ koncept (figurální v˘jev
v „jeskyni“), poãet a orientaci postav, umístûní hieroglyfického tex-
tu a vzhled slunce. Za zvlá‰tní zmínku stojí vyobrazení tfiech obût-
ních hranic s beránky, coÏ je mimochodem pochopitelná „aktuali-
zace“ v porovnání s originálním zobrazením (viz níÏe a obr. 3).
Zatímco Sicardova kresba se podobou hranic od pfiedlohy (viz níÏe)
pfiíli‰ nevzdaluje, Prutkého obrázek jiÏ zcela opou‰tí ideu obûtních
chlebÛ naskládan˘ch na sebe a budí dojem skuteãné hranice z dfie-
vûn˘ch trámÛ ãi spí‰e kvádrÛ. PfiestoÏe Prutkého ani Sicardova
kresba není vûrn˘m zobrazením reality, obû se vzájemnû li‰í jen
v nepodstatn˘ch detailech, vãetnû legendy: „Sacrifice offert ou [!]

2 8 P E S  V I / 2 0 0 9 DVA  M I S I O N Á ¤ I  A  S T É L A  K R Á L E  AC H N ATO N A

Obr. 2 Vyobrazení hraniãní stély
v relaci Claudea Sicarda (1717:

obr. ã. 5, za s. 268)

ZLOM21-41  2.3.2010 10:10  Stránka 28



DVA  M I S I O N Á ¤ I  A  S T É L A  K R Á L E  AC H N ATO N A P E S  V I / 2 0 0 9 2 9

soleil, gravé sur la Montagne de Babain dans la haute Egypte,
à 55 lieües du Caire“ versus „Sacrificium Solis, exsculptum in
monte Babin, 55 levcis a Grand Cairo“ (Obûtování slunci, vytesané
na hofie Babin, 55 francouzsk˘ch mil od Velké Káhiry).10 I pfii po-
rovnání „hieroglyfÛ“ na obou zobrazeních vidíme, Ïe se li‰í jen
v detailech. SicardÛv pfiepis v‰ak pÛsobí realistiãtûji a pfiestoÏe
v textu nelze rozpoznat konkrétní slova, jednotlivé znaky mají blíz-
ko k pfiedloze, coÏ o verzi adaptované pro Itinerarium fiíci nelze.

A zde je potfieba uvést, Ïe kromû pojednávaného obrázku ã. 17
vidíme pokusy o pfiepis hieroglyfického textu pouze na ãtyfiech dal-
‰ích z celé pfiílohy k Itinerariu (ã. 2, 6, 7 a 16), pfiiãemÏ se zdá, Ïe
nesou dvojí rukopis. První ruka nemÛÏe patfiit otci Remediovi, pro-
toÏe obrázek ã. 2 (spolu s ã. 1 a 3) je kopií nákresu pofiízeného jiÏ
r. 1712 ¤ímafiem pro jeho vlastní rukopisnou knihu.11 Druhá ruka
zfiejmû nakreslila hieroglyfy na zbyl˘ch obrázcích (ã. 6, 7, 16 a 17)
a teoreticky by mohla patfiit otci Remediovi, ov‰em nikoliv ve smys-
lu autorství, ale nanejv˘‰ pfiekreslení ti‰tûné pfiedlohy, protoÏe ob-
rázky ã. 16 a 17 z této skupiny byly prokazatelnû pfievzaty od Sicar-
da. Za více pravdûpodobné povaÏuji, Ïe tato druhá ruka náleÏí tfietí
osobû, spojené s v˘robou obrazové pfiílohy pro Itinerarium. Ne-li
nic jiného, tato dílãí pozorování znamenají, Ïe nikde v Prutkého pí-
semnostech nenalézáme doklad o tom, Ïe se Prutk˘ – byÈ jen epizo-
dicky a pro úãely ilustrace – pokusil kopírovat z egyptsk˘ch pamá-
tek hieroglyfy, kter˘ch bûhem sv˘ch cest vidûl bezpoãet.12

VraÈme se ale k „obûtování slunci“. Úhrnem fieãeno, Prutkého
text kopíruje Sicardovo líãení vãetnû formálních detailÛ, jako je
pouÏívání sigla & místo jinak bûÏného „et“ ãi „ac“, a kresbu z Iti-
neraria lze oprávnûnû povaÏovat za adaptaci kresby Sicardovy. Pro
úplnost mého závûru je‰tû uvedu, Ïe teoretickou moÏnost, Ïe by
líãení a/nebo obrázky obou misionáfiÛ závisely na nûjaké spoleãné
pfiedloze, povaÏuji za nanejv˘‰ nepravdûpodobnou. Stejnû tak lze
na základû dostupné dokumentace a dosavadního bádání zamítnout
moÏnost, Ïe Sicard vycházel z cizího textu (a nákresu).

Shodnost obou textÛ bude je‰tû názornû demonstrována níÏe
a podobnost obou kreseb lze ovûfiit v obrazové pfiíloze (obr. 1 a 2).
Zb˘vá se tedy tázat, jakou památku má Sicard (a Prutk˘?) vlastnû
na mysli, kdyÏ pí‰e o skulpturální scénû „obûtování slunci“.

Pro identifikaci reliéfu „obûtování slunci“ s konkrétní památkou
se ukázala b˘t klíãovou identifikace zmiÀovaného mûsta Babain,
v jehoÏ blízkosti se mûla památka podle Sicardova popisu nalézat.

Toto toponymum se ale v nám znám˘ch pramenech – nepoãítaje ci-
tace ze Sicarda – znovu objevuje aÏ v pfiíruãce hledaãÛ egyptsk˘ch
pokladÛ, kterou roku 1907 pod názvem Livre des perles enfouies et
du mystère précieux au sujet des indications des cachettes, des trou-
vailles et des trésors ve dvou svazcích vydal Ahmed Bey Kamal.
Francouzsk˘ egyptolog G. Daressy deset let poté vydal komentova-
n˘ seznam toponym, která jsou v této pfiíruãce uvedena, ale právû
v pfiípadû Medínet el-Babein se zm˘lil, kdyÏ se ho pokusil nijak
pfiesvûdãivû identifikovat s Káhúnem u jihov˘chodního vstupu do
Fajjúmské oázy.13 Zjevnû nebyl obeznámen se Sicardov˘m textem,
kter˘ mûsto Babain uvádí ve spojitosti s mûsteãkem Touna, v nûmÏ
lze rozeznat dne‰ní Tuna el-Gabal, a kter˘ v popisce ke kresbû
„obûtování slunci“ uvádí, Ïe se nachází v Horním Egyptû.

Správnou identifikaci mûsta Babain – opût na základû Knihy za-
kopan˘ch perel – provedl aÏ roku 1976 van de Walle, jenÏ zároveÀ
pfiichází s identifikací scény „obûtování slunci“ s hraniãní stélou
krále Achnatona u Tuna el-Gabal.14

Achnatonova hraniãní stéla

Hraniãní stély egyptského panovníka Achnatona (asi 1350–1334 pfi.
Kr.) byly postaveny z jeho nafiízení, aby symbolicky rituálnû vyme-
zily hranice Achetatonu – nového hlavního mûsta a zároveÀ nového
kultovního centra Egypta. Jsou rozesety na plo‰e nûkolika set km2

a zahrnují mûsto i s jeho zemûdûlsk˘m zázemím. Badatelé si je zvy-
kli oznaãovat písmeny abecedy, takÏe se hovofií o stélách U, X a po-
dobnû. Dnes víme o patnácti z nich, pfiiãemÏ dvanáct se jich nalézá
na v˘chodním bfiehu Nilu, kde ostatnû leÏí i samotn˘ Achetaton
(dne‰ní Tell el-Amarna), a jen tfii jsou známy ze západního bfiehu
(A, B a F). Podstatnûj‰í dûlení stél vychází z jejich formálních cha-
rakteristik. S v˘jimkou stély L je lze totiÏ rozdûlit na dvû skupiny
podle textu, kter˘ je na nich zaznamenán, a to na stély s tzv. star‰ím
prohlá‰ením a stély s tzv. pozdûj‰ím prohlá‰ením, pfiiãemÏ texty
v rámci tûchto dvou skupin jsou témûfi identické.

Na stéle, o níÏ Sicard a po nûm Prutk˘ pí‰í (viz níÏe), se nalézá
tzv. pozdûj‰í prohlá‰ení, datované do ‰estého roku Achnatonovy
vlády a obsahující následující prvky (v pofiadí, v jakém se na stélách
vyskytují): datace a titulatura boha Atona; titulatura a oslava krále;
titulatura královny; Achnaton se objevuje na vefiejnosti a obûtuje
Atonovi; králova cesta k horám na jihov˘chodû Achetatonu; zaãátek

Obr. 3 Hraniãní stéla u Tuna 
el-Gabal (foto M. Zemina)
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královské pfiísahy; vymezení území Achetatonu ‰esti základními
stélami; rozloha Achetatonu; darování vymezeného území Atonovi;
záruky platnosti královské pfiísahy (v podobû stél); opakování pfiísa-
hy; závûreãná datace a potvrzení Atonova práva nad vymezen˘m
územím.15

Co se naz˘vá stélou je ve skuteãnosti kultovní místo, do svahu
vytesaná „svatynû“ se sochami panovníka a jeho rodiny, jíÏ domi-
nuje vysoká stéla pfiiléhající k zadní stûnû „svatynû“ a nesoucí jiÏ
zmínûné prohlá‰ení a reliéfní v˘jev panovníka s rodinou, jak vz˘-
vají boha Atona. Provedení jednotliv˘ch „svatyÀ“ se li‰í, ale toto je
základní charakteristika. Stély jsou nahofie oblé a v horní ãásti jim
dominuje scéna obûtování, se zobrazením slunce s paprsky dopada-
jícími na oltáfi a na panovnick˘ pár.

Odpovûì na otázku, o kterou z patnácti dosud znám˘ch stél se
v Sicardovû (a Prutkého) popisu jedná, není sloÏitá. S ohledem na
popis, relativnû dobrou dochovanost a dostupnost, i díky lokalizaci
blízko moderního osídlení (zejména zmínûné vesnice Tuna) je zfiej-
mé, Ïe se musí jednat o stélu A.16 Také proto, Ïe v následujících
dvou staletích po Sicardovi stélu zhlédli i dal‰í západní cestovatelé,
coÏ nelze fiíci o ostatních stélách. I ze Sicardova popisu ostatnû vy-
svítá, Ïe stéla A jiÏ na poãátku 18. století leÏela „na turistické trase“.

Stéla A je nejsevernûji poloÏenou na západním bfiehu – asi 5 km
jiÏnû od Tuna el-Gabal – a od dal‰ích stél ze své skupiny (B a F) se
mnoho neli‰í. Tato „svatynû“ (obr. 3) leÏí asi 12 metrÛ pod vrcho-
lem vápencového útesu, na ‰ífiku mûfií 6,25 m, v˘‰ka se pohybuje
mezi 3,2 a 4,5 m, hloubka není vût‰í neÏ 1,75 m. V této zahloubené
„svatyni“ zcela vpravo stojí dvoumetrová stéla popsaná tzv. pozdûj-
‰ím prohlá‰ením, prostor vlevo zabírají dvû skupiny nadÏivotních
soch – vÏdy Achnaton s Nefertiti a s dcerami Meritaton a Meketa-
ton, pfiiãemÏ král je vÏdy zcela vpravo (tj. nejblíÏe ke stéle) a dcery
zcela vlevo. Pfied „svatyní“ se nalézá mûlk˘ pfiíkop vyplnûn˘ navá-
t˘m pískem.17 Stéla samotná je nahofie zaoblená a obsahuje v horní
tfietinû figurální scénu uctívání sluneãního kotouãe (Atona) králov-
skou rodinou, pfiiãemÏ uprostfied stojí oltáfi s obûtinami, nad ním
Aton vysílající paprsky k obûtinám i ke královské rodinû, která sto-
jí vpravo ãelem k oltáfii v pofiadí Achnaton, Nefertiti (oba s rukama
vztaÏen˘ma k Atonovi), dvû dcery se sistry v rukách. Na oltáfii lze
vidût nádoby, kupky chlebÛ, drÛbeÏ, zeleninu a kvûtiny, a také ná-
doby s pálen˘m kadidlem. Prázdn˘ prostor horní tfietiny stély vypl-
Àuje text ve svisl˘ch sloupcích. Zbylou ãást stély vyplÀuje text v ho-
rizontálních fiádcích bûÏících zleva doprava.

Porovnáme-li nyní SicardÛv (a Prutkého) nákres se „svatyní“ sa-
motnou, vidíme, Ïe je dílem empirie svéráznû upravené vlastní ob-
razotvorností, Ïe totiÏ to, co je na nákresu zobrazeno jako jediná
obûtní scéna, je ve skuteãnosti spojení v˘jevu ze stély se sochami
dochovan˘mi v levé ãásti „svatynû“. Nemluvû o schematickém
a jen symbolickém zachycení ve skuteãnosti rozsáhlého hierogly-
fického textu pomocí nûkolika nahodile uspofiádan˘ch znakÛ, které
mají ve scénû zjevnû „pÛsobit egyptsky“. Nákres obou misionáfiÛ
budí dojem, Ïe scéna obûtování vyplÀuje celou „jeskyni“, zatímco

zaoblená horní ãást vypovídá o inspiraci stélou. Sicard tedy dal ce-
lému v˘jevu tvar stély a umístil do ní podstatné prvky (nebo jejich
„zkratky“) z celé „svatynû“. Za pozornost je‰tû stojí, Ïe Sicard po-
pisuje pravou skupinu postav jako dva knûze a dva chlapce, a vlevo
vidí dvû velké postavy Ïen se dvûma mal˘mi dûvãaty, kde se ve sku-
teãnosti vÏdy jedná o Achnatona s manÏelkou Nefertiti a jejich dvû
dcerky Meritaton a Meketaton. Tuto genderovû vyváÏenou interpre-
taci Prutk˘ také pfiebírá.

Sacrifice offert au soleil alias Sacrificium solis

VraÈme se ale k na‰im misionáfiÛm a k jejich textÛm. Prutkého textu
lze rozumût následovnû:

„KdyÏ se pak jde do vesnice Abusir, kde lze vidût zbytky pra-
dávn˘ch vodovodÛ – stejnû jako v mûstû Hour a v sousední vsi
Kvasser, které byly vystavûny u prastar˘ch vodovodÛ nad Josefo-
v˘m kanálem –, pfiijde se do vsi Tuna, jeÏ leÏí hned v sousedství tro-
sek lokality jménem Babain.

KdyÏ jsem tedy minul tyto sutiny, kráãel jsem píseãnou plání
k místu, jeÏ stojí za vidûní, protoÏe se jedná o pradávn˘ a ve velkém
skalnatém kopci vytvofien˘ reliéf, kter˘ sice pfieãkal nepfiízeÀ dlou-
h˘ch vûkÛ, ale nedokázal vzdorovat bûsnûní ArabÛ, ktefií v‰echny
reliéfy a sochy povalují a uráÏejí jim údy. PfiestoÏe je reliéf zãásti
poniãen ,̆ dodnes tam lze spatfiit obûtování slunci, jak je zachyceno
v pfiíloze na obrazovém listu 11, obrázku 17. Arabové totiÏ s vyna-
loÏením velkého úsilí skálu rozlomili.

Památka je tvofiena jakoby zdí – kolmou a zahloubenou pût stop do
skalního masivu, ‰irokou a dlouhou na padesát stop. Do Káhiry je to
55 francouzsk˘ch mil. V‰echny postavy úãastnící se obûtování jsou
dobfie vytesané, nahofie je znázornûno slunce s bezpoãtem paprskÛ
tvofiících kruh o prÛmûru aÏ dvaceti stop. V Ïivotní velikosti tu stojí
dva knûÏí s vysok˘mi za‰piãatûl˘mi mitrami na hlavách, ruce vzpí-
nají ke slunci dot˘kajíce se koneãky prstÛ koncÛ sluneãních paprskÛ.
Pfied knûzími stojí dvû chlapecké postavy18 s obdobn˘mi mitrami na
hlavách a dvûma naplnûn˘mi poháry19. Pod sluncem leÏí tfii zabitá
obûtní zvífiata. Tito beránci spoãívají na obûtních hranicích z deseti
kusÛ dfieva, dole je sedm hydrií ãili dÏbánÛ s uchy, které jako by pod-
píraly oltáfi, protoÏe ty tfii hranice ze dfieva leÏí na oltáfii. Z druhé stra-
ny slunce, vlevo, pfiisluhují dvûma obûtníkÛm dvû Ïeny a dvû dívky
zcela vytesané a se skálou spojené pouze nohama a malou ãástí zad.
Dosud jsou na nich dobfie patrné údery kladivem, jímÏ jim byly zurá-
Ïeny hlavy. Tyto ãtyfii postavy mají takovou dispozici, Ïe Ïeny stojí
uprostfied a z kaÏdé strany jedna dívka.20 Scéna obûtování je v‰ady
popsána hieroglyfy, ale jméno autora se uÏ nikde neobjevuje.

Popravdû fieãeno, toto obûtování slunci je díky vynikajícímu fie-
meslnému provedení a unikátnosti v˘jevu divem svûta. S upfiímnou
radostí z probádání v‰ech tûch vûcí jsem se vracel do Káhiry […].“
Tolik pfieklad Prutkého popisu. Pro názornost níÏe pfiipojuji synoptic-
kou citaci obou popisÛ v originálním znûní – SicardÛv, publikovan˘
roku 1717, a Prutkého, napsan˘ patrnû mezi roky 1764 a 1765.21
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Sicard (1717: 268–272)

[…] dans le bourg de Quassr. […] Nous repassâmes ensemble le
Canal de Joseph & le vieux Aqueduc. Nous allâmes au bourg de
Touna proche les ruines de la ville de Babain, qui sont au Midy de
celle d’Abousir. Nous traversâmes ces ruines, & une longue plaine

Itinerarium, ff. 118v–119r

eundo in pagum Abussir, ubi antiquissimi ruinati apparent aquae
ductus, uti etiam in civitate Hour ac vicino pago Quasser,
extructis supra canalem Joseph ad antiquos aquae ductus, mox
pagus Tuna ruinis loci Babain situs.
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Ze srovnání obou textÛ jasnû vypl˘vá, Ïe Prutk˘ vychází ze Sicarda
a Ïe dokonce neuvádí Ïádná fakta, která by nebyla obsaÏena jiÏ
v Sicardovû textu. A pokud oproti Sicardovi napfiíklad uvádí i vzdá-
lenost lokality od Káhiry, není to jeho vlastní pfiíspûvek, neboÈ tento
údaj zjevnû pfiebírá ze Sicardovy kresby, vãetnû pouÏití francouzské
míle (leuky) coby jednotky. Prutkého text o umûleckém zobrazení
„obûtování slunci“ zkrátka za v‰echno vdûãí Sicardovû relaci.
ZároveÀ je nutné konstatovat, Ïe neexistuje jedin˘ doklad toho, Ïe
Prutk˘ lokalitu vÛbec kdy nav‰tívil.

Pfiesto Prutk˘ na závûr popisu pfiipojuje „své osobní“ hodnocení,
zatímco SicardÛv popis konãí tûmito stfiízliv˘mi slovy: „Ze v‰ech
stran jsem pátral po nûjakém nápisu nebo po nûãem, co by mi po-
mohlo pochopit v‰echny ty rozliãné postavy a úãel, kterému to
slouÏilo, nebo co by mne mohlo pouãit aspoÀ o roce, kdy bylo toto
dílo vytvofieno, a o jeho autorovi. Nepodafiilo se mi nalézt nic. A tak

pfienechávám uãencÛm zab˘vajícím se staroÏitnostmi, aby vybádali
to, co mnû zÛstalo utajeno.“

Závûr

Oba v˘‰e uvedené pfiíklady plagiátorství nejen kalí dojem z Prutké-
ho líãení, ale mají podstatn˘ vliv na chápání celého Itineraria; lze
se totiÏ oprávnûnû domnívat, Ïe ani nûkteré dal‰í ãásti spisu se ne-
zakládají na autopsii, n˘brÏ byly pfievzaty odjinud, aniÏ by o tom
autor ãtenáfie informoval. V jeho dobû to zdaleka nebyl takov˘ pro-
hfie‰ek, za jak˘ bychom to povaÏovali dnes, ale pfied badateli tím
vyvstává nesnadn˘ úkol analyzovat a komparovat cel˘ spis vûtu po
vûtû s moÏn˘mi pfiedlohami a identifikovat pfiípadné zamlãené v˘-
pÛjãky. To je jeden z dÛleÏit˘ch úkolÛ budoucího bádání. Prozatím
je zfiejmé aspoÀ tolik, Ïe kromû zmínûného pojednání o Wádí 

de sable, qui nous conduisit à un monument singu/269/lier, que mon
conducteur voulut me faire voir, & qui merite en effet d’être vû.

C’est un sacrifice offert au Soleil. Il est representé en demi
relief sur une grande roche, dont la solidité a bien pû défendre ce
demi relief contre les injures du temps; mais elle n’a pû résister
au fer, dont les Arabes se sont fervis pour détruire ce que l’on
voit tronqué dans la figure de ce sacrifice. Je l’ay dessiné tel que
je l’ay vû. La roche, dont j’ay parlé, fait partie d’un grand roc,
qui est au milieu d’une montagne. Il a fallu & bien du temps, &
un pénible travail pour venir à bout de faire dans ce roc une
ouverture de cinq ou six pieds de profondeur, sur une
cinquantaine de largeur, & de hauteur. C’est dans cette vaste
niche creusée dans le roc, que toutes les /270/ figures, qui
accompagnent ce sacrifice du Soleil, sont renfermées.

On voit d’abord un Soleil environné d’une infinité de rayons
de quinze ou de vingt pieds de diametre. Deux Prêtres de hauteur
naturelle, couverts de longs bonnets pointus, tendent les mains
vers cet objet de leurs adorations. L’extrémité de leurs doigts
touche l’extrémité des rayons du Soleil. Deux petits garçons
ayant la tête couverte comme les Prêtres, sont à leur côté, & leur
presentent chacun deux grands gobelets pleins de liqueur. Au
dessous du Soleil il y a trois agneaux égorgez, & étendus sur
trois buchers composez chacun de dix pieces de bois. Au bas du
bucher sont sept cruches avec des anses. De l’autre côté du Soleil
opposé au côté /271/ des deux Sacrificateurs, il y a deux
femmes, & deux filles en plein relief attachées seulement par les
pieds à la roche, & un peu par le dos. On y voit les marques des
coups de marteau, qui les ont décapitées. Derriere les deux petit
garçons, il y a une espece de quadre chargé de plusieurs traits
Ieroglyphiques. Il y en a d’autres plus grands, qui sont sculptez
dans les autres parties de la niche.

Je cherchay de tous côtez quelque Inscription, ou autre chose,
qui pût me donner l’intelligence de toutes ces differentes figures,
& de l’usage qu’on en a voulu faire, ou qui pût du moins
m’apprendre l’année, où cet ouvrage a été fait, & le nom de son
Auteur. Je n’ay pû rien découvrir;

ainsi je laisse aux Sçavans curieux des Antiquitez à /272/
deviner, ce qui m’est demeuré inconnu.

Après avoir employé autant de temps qu’il en falloit pour
dessiner fidellement la representation de ce sacrifice, qu’on dit
être un sacrifice offert au Soleil, j’allay passer la nuit à Mellavi

Dum itaque tanta transivissem rudera, super arenam deambulans
in planitie conducentem in locum visu dignum,

repraesentantem in magno saxoso monte sculpturam
antiquissimam, quae quidem temporum injuriis non tamen
Araborum omnes sculpturas aut statuas decutientium ac
demembrantium furori resistere potuisset, solis sacrificium etsi
ex parte ruinatum, tamen hodiedum adhuc – uti tabula XI, figura
XVII exhibet – cerni licet. Rupere quidem Arabes maximo
labore saxum, efformando quasi parietem perpendicula/riter
rectum, quinque pedibus in monte excavatum profundum, latum
vero & longum quinquaginta pedum, a Magno Cairo distando
quinquaginta quinque leucis. Statuae omnes sacrificio assistentes
bene exculptae,

expresso altius sole, infinitis cum radiis in circuitu ad viginti
pedes. Duo prostant in statura naturali sacerdotes, longas in
capite deferendo mitras cuspidatas, tenendo erectas versus solem
manus, extremitate digitorum tangentes solis radiorum
extremitates; duo parvuli ante sacerdotes iisdem cooperti mitris,
duo portantes pocula liquore plena, tribus vero sub sole
jacentibus occisis sacrificatis. Agnelli supra struem lignorum
decem positi ad sacrificandum cum septem subtus hidriis seu
urnis cum manubriis quasi altare sustentantibus, quia tres
lignorum strues supra altare positae sunt. Ex opposita solis parte
ad sinistram duobus sacrificulis duae assistunt faeminae [!]
duaeve filiae totaliter exculptae, pedibus ac modica dorsi parte
saxo innixae, bene adhuc ictus apparent mal‹l›eorum, queis
capita earum decussere. Quatuor illae statuae ita sunt dispositae,
ut ex utraque faeminarum [!] parte una collocata sit puella; totum
undique sacrificium litteris conscriptum geroglyphicis,

non apparendo amplius author operis.
Veraciter dixerim illud solis sacrificium ob praeclaritatem
manufacturae raritatemque operis mundi miraculum. Tanto
cordis jubilo singula perscrutando Cairum redux […]

Mellaui paulo ante mentionatum […]
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en-Natrún (kap. 31) a Achnatonovû stéle u Tuna el-Gabal (kap. 38)
je v prvním dílu Itineraria je‰tû nûkolik dal‰ích obsáhl˘ch pasáÏí,
které nejsou pÛvodní a Prutk˘ je – nûkdy otrocky, slovo od slova –
mlãky pfievzal od Sicarda. Sledování této sicardovské nitky bude
náplní pfií‰tích „archeologick˘ch“ sond do prehistorie textu Itinera-
ria. NáleÏitou pozornost bude pfiínosné vûnovat také Prutkého kapi-
tolám pojednávajícím o Svaté zemi (71–81) nebo Sinaji (33–37)
a zfiejmé roli jiÏ zmínûného rukopisného Itineraria Jakuba ¤ímafie.

Z nov˘ch skuteãností popsan˘ch nebo jen nastínûn˘ch v této studii
nemíním vyvozovat, Ïe Prutk˘ ani jednu ze jmenovan˘ch lokalit ne-
nav‰tívil (coÏ si ale, mimochodem, myslím), protoÏe i jeho pfiípadná
náv‰tûva lokality nevyluãuje pouÏití cizího materiálu k jejímu popisu,
a naopak. Ani osobní zku‰enost by autorovi nemohla bránit v tom,
aby pouÏil cizí ilustraci, pfiípadnû i cizí text, jak to ostatnû shledává-
me na fiadû míst Itineraria. Závûr, kter˘ se v‰ak dá vyvodit s napros-
tou urãitostí – abychom se vrátili k úvodu a k podstatû celého ãlánku
–, se t˘ká relevance Prutkého pojednání jakoÏto celku pro anal˘zu
jeho osobní reflexe starovûké kultury na Nilu. V tomto ohledu je si-
tuace pfiinejmen‰ím sloÏitá a Prutkého text nelze automaticky brát za
pfiímé svûdectví o jeho osobních, individuálních zku‰enostech a po-
stojích k popisovanému; chceme-li se ov‰em sv˘m „vyprávûním his-
torie“ pohybovat spí‰e na pÛdû vûdy neÏ legendistiky.22

Poznámky:
1 Förster 2005a. Studie byla souãasnû vydána i v ãeském znûní (Förster

2005b).
2 Více k biografii otce Remedia lze nalézt ve 3. kapitole mého úvodu

k chystané publikaci druhého dílu Itineraria (Dospûl 2009) – k egyptské-

mu pÛsobení zejm. kap. 3.4 a 3.6, k jeho popisÛm památek obecnû pak

kap. 3.4.12. Pro pfiehled o jeho písemné pozÛstalosti srov. kap. 4 tamtéÏ

nebo struãn˘ souhrn publikovan˘ pfied lety v této roãence (Dospûl 2004).
3 Tato poutavá stránka jeho ãinnosti zÛstává kromû zmínûného pokusu

o syntézu badatelsky témûfi nedotãena. Uvést lze jen ãeskou a dopracova-

nou anglickou studii M. Vernera (1967, resp. 1968).
4 Itinerarium, f. 85v.
5 Celá v˘prava do Wádí en-Natrún je vylíãena v: Itinerarium, ff. 85v–91r.
6 Viz Sicard (1717: 25–90), nejnovûj‰í edici publikoval Martin (1982:

10–30). Neb˘t morové rány roku 1726, byl by Sicard publikoval obsáhlé

dílo o staroegyptsk˘ch památkách, k nûmuÏ systematicky sbíral materiál

a mûl vytãenu koncepci.

Prutkého líãení „jeho cesty“ do Wádí en-Natrún jsem zevrubnûji analy-

zoval v pfiedná‰ce „A “New” Mid-Eighteenth-Century Account of the

Monasteries at Scetis (Wâdî ’n Natrûn)“, pfiednesené na mezinárodním

koptologickém kongresu v Káhifie, 15. záfií 2008 (pfiipraveno k publiko-

vání v konferenãním sborníku).
7 Itinerarium, ff. 118v–119r.
8 Sicard (1717: 268–272), nejnovûji Martin (1982: 105–108).
9 Obr. ã. 5, za s. 268; nejnovûji Martin (1982: 107).
10 Itinerarium, f. 479r = obr. 17.
11 Srov. ¤ímafi, Itinerarium (f. 46v).
12 Förster (2005a: 69) pro své tvrzení o Prutkém „[…] Skizzen zeichnet und

Hieroglyphen kopiert“ Ïádn˘ doklad neuvádí.
13 Daressy (1917: 184 a 227): „je ne serais pas étonné qu’il faille y voir Ka-

houn“.
14 Van de Walle (1976: 15–23). Podle nûho Martin (1982: 105, pozn. 1).
15 Podle pfiekladu Murnane – van Siclen III (1993: 99–104). Prvoedice textu,

s angl. pfiekl., Davies (1908: xxvii, xxviii, xxxiii, 31–34), poslední edice,

s angl. pfiekl. a komentáfiem, Murnane – van Siclen III (1993: 84–98,

99–104, 104–109).
16 Identifikaci navrhl jiÏ van de Walle (1976: 15).
17 Popis podle Murnane – van Siclen III (1993: 111–114).
18 Pozice pfied knûÏími nemá oporu ani v Sicardovû popisu ãi nákresu ani

v realitû.
19 Tento detail obsaÏen˘ v Sicardovû popisu i na jeho kresbû není na kresbû

z Itineraria pfiítomen – malé postavy vzpínají prázdné ruce.
20 Zde se jedná o sochy z levé ãásti „svatynû“.
21 Pfii pfiepisu Sicardova textu se drÏím edice z Nouveaux mémoires vãetnû

v‰ech sigel a zkratek, Prutkého text pfiepisuji podle obvykl˘ch pravidel

z praÏského rukopisu Re 14; lomítko / oznaãuje hranici dvou stran, ‰piãaté

závorky ‹ › jsou pouÏity pro doplnûní; […] oznaãuje mnou vypu‰tûn˘ text.

Chci podûkovat knihovníkovi praÏského provincialátu fiádu men‰ích

bratfií, Janu Ka‰parovi, Ïe s ohledem na mÛj dlouhodob˘ zahraniãní pobyt

pro mû v Prutkého rukopisu ovûfiil ãást citovaného textu.
22 Dûkuji editorkám tohoto svazku za jejich vstfiícnost. PraÏskému provincialá-

tu dûkuji za moÏnost pracovat s rukopisn˘m fondem a reprodukovat z nûho.
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Pro úplnost zb˘vá uvést, Ïe autor kritizované studie vtûlil své teze nekriticky vyzdvihující Prutkého kritiãnost, empirismus a dÛraz na osob-
ní prÛzkum a dokumentaci i do kniÏní publikace své disertace, která v‰ak vy‰la po odevzdání tohoto ãlánku do nakladatelství.

ZLOM21-41  2.3.2010 10:10  Stránka 32




