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Prutkého, jež významně přispěla k poznání vybraných archeologických lokalit a k orientaci v egyptských reáliích, a nakonec všem ostatním, kteří práci na edici různým způsobem podporovali a dávali najevo, že toto úsilí má smysl.

5

ÚVODNÍ SLOVO
KE DRUHÉMU SVAZKU
ANTOLOGIE ČESKÝCH
CESTOVATELŮ
V ORIENTU
Hana Navrátilová

Druhý svazek cestovatelské antologie navazuje na předchozí edici českých, především humanistických
cestopisů. Také tentokrát se seznámíme v krátkém historickém úvodu
se 17. a 18. stoletím v dějinách Egypta, který stále setrvával v postavení
provincie Osmanské říše, i s dějinami vztahů podunajské monarchie,
do níž české země v této době patří, k Osmanské říši. České země jsou
až do roku 1918 důležitou součástí habsburského soustátí – Marie Terezie prohlásila, že bez nich by byla jen „chudou kněžnou“. Musíme
tedy i jejich kulturní historii, včetně dějin cestování, vnímat v širších
„podunajských“ souvislostech. V době relevantní pro druhý svazek cestovatelské antologie byly vedle českých zemí důležitou součástí habsburského soustátí také státní útvary ležící při březích Středozemního
moře. Středozemní moře pak představuje hlavní spojnici habsburských území a Orientu, v našem trochu zúženém pohledu – Levanty
a Egypta.
Přeprava, podmínky plavby a rozdělení sil, ovládajících středomořský prostor, hrály důležitou úlohu i v dějinách cestování, stejně jako
komplexní hospodářské, politické a kulturní vztahy mezi všemi břehy
Středozemního moře. Dokonce i cesta na Dálný východ mohla vést
přes Středomoří, takže je můžeme prohlásit v kontextu vztahů habsburských zemí a Orientu skutečně za klíčovou oblast. Už jen kvůli
státním hranicím by se tedy mohlo zdát, že v této době muselo být
spojení českých zemí a Středomoří zcela přirozené. To však platí pouze výběrově – kromě diplomatů a případně obchodníků se na cesty
vedoucí z jedné oblasti do druhé vydávali nejčastěji vojáci a misio
náři v rámci svých povinností. Ponecháváme nyní stranou otázku
případných poutníků do Svaté země a sousedních oblastí v průběhu
17. a 18. století, stejně jako cesty habsburských diplomatů do osman-
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ské říše; obojí by se v budoucnu mohlo stát předmětem samostatných
svazků. V naší antologii se soustředíme na jednu ze středomořských
a zároveň již plně „orientálních“ zemí, na Egypt jako cíl cest českých
misionářů. Misionáři tvoří velmi specifickou a vyhraněnou skupinu
v dějinách barokní kultury i v dějinách cestování. Jako jejich zástupce
jsme do antologie vybrali Václava (Remedia) Prutkého a jeho misionářský cestopis známý pod názvem Itinerarium.
V tradici prvního dílu se seznámíme s vnějšími a vnitřními faktory,
které ovlivňovaly cestování. Blízký východ je v barokní perspektivě
(již definujeme samozřejmě ze současného pohledu) jedním z možných „Orientů“ a patří mezi krajiny, které je nutno lépe poznat, ale
také ovládnout a kontrolovat. Z perspektivy vztahů mezi habsburským soustátím a Egyptem představuje barokní období epochu poznamenanou válkou s Osmanskou říší a teprve postupným misijním
pronikáním, jež však brzy bude následovat hospodářská a politická
expanze. Politické zájmy a císařská politická reprezentace v případě
Orientu se v některých ohledech shodovaly se zájmy s misijním působením církevních řádů v Orientu. Z českých provincií se do Orientu
vydávají ve sledovaném období především příslušníci dvou řádů, jezuité a františkáni.
Františkánský řád byl činný na Blízkém východě po staletí, jeho působnost zde umožnil již zakladatel řádu, sv. František z Assisi. Poutníci tak mohli ve Svaté zemi vyhledat ochranu františkánů. Ve františkánském oděvu putoval na konci 16. století Kryštof Harant a tradice
františkánského angažmá v Orientu bude pokračovat až do 19. století. Jezuité vynikali rovněž velice rozsáhlou misijní činností, jak na
tzv. vnitřních, tak na vnějších misiích. Jezuité z české řádové provincie
se však na Blízkém východě neuplatnili, či o nich alespoň zatím nemáme žádné zprávy.
Pohled misionářů na Orient představuje jen jednu z možných tváří fenoménu, jejž nyní pracovně nazveme „barokní orientalismus“.
Z. Kalista se jej dotýká, hovoří‑li o exotických tématech a tolik populárních alegoriích v barokním umění; nepominutelnou součástí
vznešených domů se stává „Maur“, křesťanské země, zejména v habsburském soustátí popisují s nadšením křty exotických „přírůstků“ do
katolické církve (zajatých Turků), o „Turku“ panuje vizuální i charak-
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terová představa. Orientalismus baroka dokáže být však také zdobný a jeho pokračovatelem se zdají být hravé rokokové chinoiserie
a turquerie. V habsburském soustátí však hravé tváře orientalismu
ovládnou scénu až poté, co od jeho hlavního města ustoupí „stín půlměsíce“ (T. Rataj) bezpečně daleko.
V 18. století se Orient dokonce může stát vzorem. Osvícenský „Orient“
byl „protikladem“ Evropy a mohl být i protikladem kladným. Představuje prostor k eskapádě, k úniku, jak ve smyslu porušení hodnot,
či spíše příkazů a kodexu evropské společnosti, tak ve smyslu překročení předsudků, jež se stávají již předmětem společenské kritiky.
Setkáváme se s různými interpretacemi orientálního ideálu. Lady
Mary Wortley Montagu romanticky uvažuje o poklidném životě půvabných Turkyň, užívajících životních radostí. Orient encyklopedistů
navazujících na Montesquieuovy Perské listy, ačkoliv jejich orientální
fasáda byla v určitém ohledu pouze pozadím pro satirickou reflexi
francouzské společnosti, je již Orientem, který je nutno poznat, dozvědět se o něm co nejvíce. Montesquieu ovšem použil dobových
zpráv francouzských cestovatelů, jeho pečlivě popsaná Persie je tedy
literární konstrukt se základy v jiných konstruktech, je to interpretace
vytvořená na základě interpretací.
Tento pohled na Orient lze označit za jeden z kořenů toho, co
se často chápe jako typický orientalismus 19. století, jenž ovlivňuje
texty cestopisů, uměleckou reprezentaci a dotýká se i vědeckého diskursu.
Česká šlechta a majetné měšťanstvo žilo v 17. století (po konci Třicetileté války) také tureckým nebezpečím, později, v 18. století, v mnohém čerpalo z francouzské kultury a zajímalo se o myšlenkové proudy,
stejně jako o nové Orientem inspirované módy. Nemělo ale (pokud
je dosud známo) publikované aktuální orientální cestopisy od osob,
které by přímo pocházely z českých zemí. Tím se lišilo od britského či
francouzského prostředí. Unikátní svědectví misionářů, z nichž jedno
přináší naše edice, zůstala totiž v rukopisech, v uzavřeném okruhu
příjemců v církevním, případně dvorském prostředí.
Praha květen 2008.
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OSUDY ČESKÉHO
FRANTIŠKÁNA
REMEDIA PRUTKÉHO
V EGYPTĚ A JEHO
LITERÁRNÍ ODKAZ
Josef Förster
osudy

Úvodem
Cílem tohoto svazku1 je vydat, pře
ložit, komentovat a interpretovat část I. dílu jednoho z nejvýznamnějších latinských cestopisů sepsaných v českých zemích v 18. století – obsáhlého Itineraria2 františkánského misionáře Václava (Remedia) Prutkého a přispět tím k vyplnění mezery v poznání některých
méně známých žánrů české novolatinské literatury. Žánr cestopisu
v této době nevymizel, pouze se přesunul z česky psané literatury do literární tvorby jinojazyčné, převážně latinské. Není však
na rozdíl od předcházejícího období renesance a humanismu dosud
zpracován a žádné latinské dílo tohoto žánrového zařazení nebylo
zatím v úplnosti připraveno edičně, popř. vydáno v českém překladu. Na tuto skutečnost upozorňuje mimo jiné např. literární vědec
E. Petrů:
„Na rozdíl od české duchovní tvorby je málo prozkoumána duchovní tvorba
latinská a vůbec latinská cestopisná a deníková literatura, která je dílem čes
kých misionářů působících v cizině, např. v Americe […].“3

1
Tento svazek je upravenou a doplněnou verzí disertační práce obhájené v říjnu 2007
na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
2
Václav (Remedius) Prutký, R. P. Remedii Prutký Ord. Minor. S. P. Francisci reform. Pro
vinciae Bohemiae S. Wenceslai, D. et M., alumni, per plures annos Aegypti, Abyssiniae seu
Aethiopiae aliarumque regionum adjacentium, […] Itinerarium, in quo omnia imperia, regna
et provinciae […] describuntur. Quae omnia memoratus Pr missionarius oculis vidit, auribus
audivit, […] et in duas partes divisit cum adiunctis sedecim tabulis, Knihovna kláštera františkánů u Panny Marie Sněžné v Praze (dále KKF), sign. Re 14 (dále Itinerarium, viz
obr. 2, 3, 4).
3
L. Machala – E. Petrů a kol., Panorama české literatury. Literární dějiny od počátků do sou
časnosti, Olomouc, Rubico 1994, kapitola Baroko a protireformace, s. 80.
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Latinská itineraria, cestovní deníky, relace, listy a ostatní, velmi různorodá tvorba českých misionářů z řad jezuitů, ale i františkánů a příslušníků dalších církevních řádů byla a je předmětem zkoumání spíše
pro historiky, geografy, etnology a další specialisty zabývající se jednotlivými regiony Asie, Afriky, Ameriky a Austrálie, do nichž misionáři cestovali. Na klasické filology apeloval v souvislosti s výzkumem
cestopisů již přední evropský neolatinista J. Ijsewijn. Itineraria a cestovní deníky sepsané učenci, diplomaty, misionáři by podle jeho slov
neměly ležet zapomenuty v knihovnách a archivech a řada z nich stále
ještě čeká na zhodnocení. V dějinách novolatinské literatury představují další významnou oblast výzkumu.4
Nezbytným předpokladem kvalitního zpracování této části Itinera
ria bylo jednak studium pramenů a sekundární literatury v domácích
i zahraničních archivech a knihovnách (Archivio Storico di Propaganda
Fide a La Biblioteca della Pontificia Università Urbaniana ve Vatikánu,
Österreichische Nationalbibliothek ve Vídni, Staatsbibliothek v Berlíně, Ná
rodní archiv v Praze /fond řádu františkánů/ aj.), jednak odborné konzultace s celou řadou speciálních odborníků.
Kromě studia archivních dokumentů a literatury autor podnikl dvě
soukromé individuální cesty do Egypta, Izraele a Palestiny, během
nichž byla pořízena část fotodokumentace k této práci. Na základě
autopsie mohl poznávat mnohotvárnou skutečnost země popisované
ve studovaném díle, zejména řadu staroegyptských památek, jejichž
zkoumání věnoval český františkán velkou pozornost. Tato cesta výrazně přispěla i k hlubší orientaci v egyptských reáliích, zahrnujících
poměrně dlouhé období dějin země a života jejích obyvatel – od starověku až po 1. polovinu 18. století.
Český překlad Itineraria je reakcí na výzvu či neuskutečněné snahy
několika našich odborníků (historik Z. Kalista, orientalista M. Krása,
etiopista Z. Malý). Ti se v různých dobách a z různých hledisek Itine
rariem zabývali, poukazovali na důležitost českého překladu, ale zároveň upozorňovali na komplikovanost jazyka a stylu díla. Naším cílem
je překlad srozumitelný, který zprostředkuje smysl jazykově (zvláště
syntakticky) velmi komplikované předlohy, k němuž připojujeme
4

J. Ijsewijn, Companion to neo‑latin studies, Part II, Leuven, University Press 1997, s. 239–240.
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v poznámkovém aparátu věcný komentář. V něm se pokoušíme určit
citáty a odkazy na citovaná díla, aby byl co možná nejpřesněji stanoven okruh studovaných děl a tedy misionářových pravděpodobných
znalostí o Egyptě. Dále bychom chtěli českému čtenáři přiblížit cizí
termíny a reálie obsažené v Itinerariu, vysvětlit proměny jejich jazykových podob v textu (termíny arabského a tureckého původu administrativního rázu – názvy úřadů osmanské správy, názvy vojenského
rázu – vojenských sborů, hodností apod.), zmínit se o méně známých
osobách uvedených v díle apod.
Prezentace dílčích výsledků práce na několika domácích i meziná
rodních konferencích (Bratislava 2003: Cestopisy v novoveku; Praha
2004: Europe and Antiquity; Praha 2006: The Danube Monarchy and the
Orient, Egypt and Austria III) a česko‑německém doktorandském kolok
viu (Praha 2004: Wissenschaft und Religion im Europa des Spätmittelalters
und der frühen Neuzeit) vyvolala nečekaný zájem nejen ze strany zahraničních neolatinistů, ale i odborníků z mnoha dalších vědeckých
oborů. Tím se potvrdila naléhavá potřeba kriticky editovat a přeložit
tento po mnoha stránkách zajímavý text, velmi cenný nejen z kulturněhistorického hlediska. Na tento svazek do budoucna naváže druhý,
jímž se vydání I. dílu Itineraria završí.

De Aegypto, Arabia,
Palaestina et Galilaea
(I)

O Egyptě, Arábii,
Palestině a Galileji
(I)

de aeg y pto , a r a b i a , palaest i na et gal i laea 
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R. P. Remedii Prutký Ord. Minor. S. P. Francisci reform. Provinciae
Bohemiae S. Wenceslai, D. et M., alumni, per plures annos Aegypti, Aby
ssiniae seu Aethiopiae aliarumque regionum adjacentium, deinde etiam
Magnae Russiae missionarii apostolici

/p. iii/

ITINERARIUM,
in quo
omnia imperia, regna et provinciae earumque principaliores civitates et
oppida cum suis antiquitatibus, raritatibus et memorabilibus; montes
et valles, maria et flumina, portus et promontoria, Scyllae et Charybdes,
scopuli et vortices, volabilia et quadrupedia, pisces et ferae, auri‑ argenti‑
metallifodinae ac diversa mineralia; gemmae et lapides pretiosi, arbores
et fructus, herbae et radices, aromata et medicamenta, esculenta et po
tulenta; item populi et nationes, earumque religio et ritus, mores et con
suetudines, vita et conversatio, vitia et virtutes utriusque sexus etc. etc.
fideliter et genuine describuntur.
Quae omnia memoratus Pr. missionarius oculis vidit, auribus audivit nec
non personali praesentia per novennalem peregrinationem expertus est,
deinde vero propria manu conscripsit et in duas partes divisit cum adjun
ctis sedecim tabulis.
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Ctihodného P. Remedia Prutkého, člena reformovaného konventu řádu
menších bratří sv. Františka české provincie sv. Václava, vévody a mučed
níka, mnoholetého apoštolského misionáře v Egyptě, Habeši čili Etiopii
a jiných přilehlých zemích a posléze ve Velkém Rusku
ITINERARIUM,
v němž
jsou věrně a pravdivě popisována všechna císařství, království a provincie,
jakož i jejich význačnější města a městečka s jejich starobylostmi, vzác
nostmi a pamětihodnostmi, hory a údolí, moře a řeky, přístavy a mysy,
Skylly a Charybdy, skály a vrchy, opeřenci a čtvernožci, ryby a divoká zví
řata, doly na zlato, stříbro a kovy, různé minerály, perly a drahé kameny,
stromy a plody, trávy a byliny, aromata a léčiva, potraviny a nápoje, jakož
i lid a národy, jejich náboženství a obřady, mravy a zvyky, život a chování,
neřesti a ctnosti obojího pohlaví atd. atd.
To všechno jmenovaný Otec misionář spatřil na vlastní oči, slyšel vlastní
ma ušima a ještě také na svých po devět let trvajících cestách zažil díky
osobní přítomnosti, načež pak všechno sepsal vlastní rukou a rozdělil
na dvě části s připojením šestnácti obrazů.
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Pars I.
De Aegypto, Arabia, Palaestina et Galilaea
/p. v/

Caput I.
Caput II.
Caput III.
Caput IV.
Caput V.
Caput VI.
Caput VII.
Caput VIII.
Caput IX.
Caput X.
Caput XI.
Caput XII.
Caput XIII.
Caput XIV.
Caput XV.
Caput XVI.
Caput XVII.
Caput XVIII.
Caput XIX.
Caput XX.
Caput XXI.
Caput XXII.
Caput XXIII.
Caput XXIV.
Caput XXV.
Caput XXVI.
Caput XXVII.
Caput XXVIII.
Caput XXIX.
Caput XXX.
Caput XXXI.
Caput XXXII.

De primo infideles adeundi animo
De Alexandria, Aegypti urbe olim celeberrima
De ulteriori via versus Magnum Cairum
De divisione Aegypti
De insulis Damiata, Delta et templo Isis
De septima provincia et Valle
De Media Aegypto
De Novo Cairo
De magno castello Novi Cairi
De bey seu vicerege et septem portis Cairi
De bascha aliisque officialibus
De regimine et solutione militum
De exercitio equorum ac lancearum
De officialibus peditum et ordine in bellum eundi
De pensione generalis aliisque tributis
De contractibus, venditionibus ac subsidiis
De raritatibus Aegypti
De pyramidibus Aegypti
De idolo Sphinge
De mumiis Aegypti
De puteo Josephi
De fluvio Nili
Quaenam solemnitas in exundatione Nili
De Nili crescentia, mensura et bonitate
De arboribus et fructibus Aegypti
Genuina descriptio fornacum ad generandos pullos
gallinaceos /p. vi/
De quadrupedibus et volatilibus Aegypti
De Aegypto Superiore ejusque septem provinciis
De deserto Thebaidis
De deserto S. Macarii in Aegypto Inferiori
De lapidibus aquilinis eorumque virtute
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Část I.
O Egyptě, Arábii, Palestině a Galileji
Kapitola I.
Kapitola II.
Kapitola III.
Kapitola IV.
Kapitola V.
Kapitola VI.
Kapitola VII.
Kapitola VIII.
Kapitola IX.
Kapitola X.
Kapitola XI.
Kapitola XII.
Kapitola XIII.
Kapitola XIV.
Kapitola XV.
Kapitola XVI.
Kapitola XVII.
Kapitola XVIII.
Kapitola XIX.
Kapitola XX.
Kapitola XXI.
Kapitola XXII.
Kapitola XXIII.
Kapitola XXIV.
Kapitola XXV.
Kapitola XXVI.
Kapitola XXVII.
Kapitola XXVIII.
Kapitola XXIX.
Kapitola XXX.
Kapitola XXXI.
Kapitola XXXII.

O prvním rozhodnutí jít mezi nevěřící
O Alexandrii, kdysi velmi slavném egyptském městě
O další cestě do Káhiry
O rozdělení Egypta
O ostrovech Damiáta, Delta a Isidině chrámu
O sedmé provincii a Údolí
O Středním Egyptě
O Nové Káhiře
O velké pevnosti Nové Káhiry
O bejích, sedmi branách a jiných skutečnostech
O pašovi a jiných úřednících
O řízení a vyplácení vojska
O výcviku jezdců a kopiníků
O pěších důstojnících a šikování při odchodu do války
O platbách generála a jiných daních
O smlouvách, prodeji a podporách
O egyptských zvláštnostech
O egyptských pyramidách
O modle Sfinze
O egyptských mumiích
O Josefově studni
O řece Nilu
O slavnosti při rozvodnění Nilu
O stoupání Nilu, jeho měření a prospěšnosti
O stromech a plodech v Egyptě
Pravdivý popis pecí a líhnutí kuřat v nich
O zvířatech a ptácích v Egyptě
O Horním Egyptě a jeho sedmi provinciích
O thébské poušti
O poušti svatého Makaria v Dolním Egyptě
O orlích kamenech a jejich účinku
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Animadversioa

Praesens Itinerarium finivit author a. 1765., mense Septembri, in metro
poli Hebruriae, qua actualis capellanus campestris copiarum militarium
magni ducis Florentiae Francisci I., Romanorum imperatoris semper Au
gusti, cui etiam illud dedicare et sub ejusdem munificentissimo patrocinio
tandem typis mandare in votis habuit. Verum ejus praematura mors Oe
niponti die 18. Augusti praefati anni secuta vota haec diremit. Sed denuo
innovavit vita in glorioso et clementissimo filio et succesore ejus magno
duce Hebruriae Petro Leopoldo. Ast! Sine desiderato effectu; siquidem
pace cum rege Borussiae composita, copiae militares Florentinae una
cum suo capellano, qui est collector Itinerarii hujus, reductae seu disso
lutae fuere, ipse vero a S. Congregatione de Propaganda Fide pro prae
fecto missionis Petropolitanae ad Magnam Russiam destinatus. Dum hoc
charactere insignitus Moraviam transiisset volens opus praesens propriis
sumptibus prelo dare, centum aureos deponi fecit et censores provinciae
expetiit. Isti vero partim ob cruditatem styli et defectum grammaticae et
syntaxis, partim ob taedium laboris in eo corrigendo animos desponde
runt. Quare author hoc suum opus Petropolim una cum summa pro eo
imprimendo deposita remitti petiit, quod et factum. Ex missione Petro
politana per Bohemiam Romam reversus ad dandam ibi rationem villica
tionis suae eaque deposita volens ad matrem suam provinciam reverti,
Florentiis die 9. Februarii a. 1770. in hospitio PP. reformatorum fatis cessit.
Cujus religiosa inpellex una suis manuscriptis et hocce Itinerario (excepto
primo versione, qui deest) Pragam fuit transmissa. Ne vero labor ma
neret frustraneus et passim dispersus, in hoc volumen compactus est.
Tabulae aeri incisae, demptae VIII conservantur in Gvardianatu Pragensi,
quae semel expressae in fine operis hujusque adnectuntur. Nulli extraneo
ad legendum, nisi quibusdam expunctis, permittatur.

a
Text Poznámky (Animadversio), titulního listu a seznamu kapitol je v této edici sázen
jiným typem písma. Naznačuje se tak pozdější doplnění rukopisu jinou rukou, srov.
Ediční a překladatelská poznámka.
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Poznámka1
Toto Itinerarium autor dokončil roku 1765 v měsíci září v hlavním městě
Toskány, kde se zdržoval jako polní kurát vojenských sborů velkovévody
florentského Františka I., císaře římského,2 kterému měl v úmyslu také toto
Itinerarium darovat a pod jeho velmi štědrou ochranou jej chtěl konečně
vydat i tiskem. Ale jeho předčasná smrt v Innsbrucku dne 18. srpna uvede
ného roku tato přání zhatila. Znovu se však jeho život obnovil v slavném
a přemilostivém synu a jeho nástupci, velkovévodovi toskánském, Pet
ru Leopoldovi.3 Ale bez žádoucího výsledku; neboť když byl sjednán mír
s pruským králem, byly florentské vojenské sbory spolu s jejich kurátem
zredukovány a rozpuštěny, on sám byl pak určen Svatou Kongregací de
Propaganda Fide do Velikého Ruska za prefekta petrohradské misie. Když
procházel, vyznamenaný touto hodností, přes Moravu, chtěl vydat tento
svazek tiskem na vlastní náklad, dal složit sto zlatých a požádal, aby byli
ustanoveni provinční cenzoři. Ti však zoufali nad prací zčásti pro tvrdost
jejího slohu a nedostatky gramatického a syntaktického rázu, zčásti pro
mrzutou práci spojenou s jejich opravováním. Proto si autor vyžádal, aby
mu toto jeho dílo spolu s obnosem, který složil na jeho vydání, bylo poslá
no zpět do Petrohradu, což se i stalo. Když se vrátil z petrohradské misie
přes Čechy do Říma, aby tu vydal počet ze svého hospodaření, a chtěje
se, když jej vydal, vrátit do své mateřské provincie, rozloučil se s tímto
životem 9. února ve Florencii v hospici Otců‑reformátů. Jeho mnišská po
zůstalost spolu s jeho rukopisy a tímto itinerářem (až na první verzi, jež
chybí) byla poslána do Prahy. Aby jeho práce nezůstala marná a různě
rozptýlená, byla shrnuta do tohoto svazku. Osm ocelorytinových desek,
jejichž otisky jsou v jednom exempláři připojeny na konci tohoto díla,
se nachází v pražském kvardianátě.4 Nikomu zvenčí nesmí být dovoleno,
aby dílo četl, pokud nebudou některá místa vyškrtnuta.
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Pars I.
De Aegypto, Arabia, Palaestina et Galilaea
/p. xiii/

Caput I.
De primo infideles adeundi animo
xvi–xviii vacat
[…]

[…] stat septuaginta duorum interpretum domicilium, in quo sub
Ptolomaeo rege Sacra interpretata scriptura creditur. Hactenus plurimae itrinsecus cernuntur cellulae, tot fuisse antiquitus asserendo, quot
dicuntur interpretes. Saepius, ut ipse videram, inter has aliasque ruinas
inveniri annulos cum lapidibus pretiosos, varios cum capitibus lapillos,
quandoque summi valoris innotuit, in queis figurae pectorales antiquorum imperatorum aut regum cum inscriptione, cujus nam sit imago,
inveniuntur tanta cum arte laboratae, ut moderni artifices vix immitari
queant. Prius pro vili ab Arabis vendebantur pretio, modo autem ab Europeis sibi invidiosis instructi, magnam pecuniae summam praetendere
solent, etsi quandoque nullius valoris ac miserae appareant sculpturae.
Amaeniorem adhuc reddunt Alexandriam in circuitu satis commodi horti. Singuli sua provisi annuali cisternab de beneficio chalicź,
sufficienter adaquati, cassiae arboribus pleni, quercubus altius excrescentibus portando oblongos fructus dulces, in dura pelle inclusos,
Europeis perbelle sub nomine panis S. Joannis notos. Haec civitas, etsi
defecisse in suo antiquo splendore deploretur, celebris tamen ob mercium copiam de Europa, Oriente, Indiis Orientalibus aliisque plurimis locis allatarum ac omnium nationum comercia depredicatur, tanto
magis ob multas medicinales herbas, pharmaca, etiam Indiaca. Pelles
optimae rubrae, flavae aliaeve, cossipium, lana copiosa, cuccarum, sericum, telae Indianae, certa herba, e cujus cinere vitra conficiuntur,
/p. 13/

b

In ms. isterna.
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Část I.
O Egyptě, Arábii, Palestině a Galileji

Kapitola I.
O prvním rozhodnutí jít mezi nevěřící
[…]
[…] stojí obydlí dvaasedmdesáti překladatelů, v němž, jak se věří, byla
za krále Ptolemaia5 přeložena Bible. Až dosud jsou uvnitř patrné komůrky, jichž je prý, jak se odpradávna tvrdí, tolik, kolik bylo překladatelů. Dost často, jak jsem sám viděl, jsou mezi těmito a jinými ruinami
nalézány vzácné prsteny s kameny, různé drahé kamínky s hlavami
kdysi vysoké hodnoty, s podobiznami starobylých císařů a králů s nápisem, koho který obrázek představuje. Byly zhotoveny s takovou
uměleckou zručností, že by je dnešní umělci sotva byli schopni napodobit. Dříve je Arabové prodávali lacino, nedávno se však od závistivých Evropanů naučili dovolávat se obvykle vysoké sumy peněz, ačkoli se ukazuje, že sochy někdy nemají žádnou hodnotu a jsou špatné.
Alexandrii dosud činí velmi půvabnou okolní, dosti příjemné zahrady. Všechny jsou každoročně dostatečně zavlažovány z vlastní
nádrže díky kanálu chalicź, je v nich mnoho stromů kassií,6 hodně
vysoko vzrostlých dubů, nesoucích podlouhlé sladké plody uzavřené v tvrdé slupce, Evropanům velmi dobře známé pod názvem svato
jánský chléb. Ačkoliv je škoda, že toto město ztratilo hodně ze svého
starobylého lesku, přesto je proslavené hojností zboží dováženého
z Evropy, Orientu, Východních Indií a velmi mnoha jiných míst. Je
vyhlášené obchodním ruchem všech národů, především kvůli mnoha
léčivým bylinám a lékům, též indickým. Prodávají se tam nejlepší kožešiny, rudé, žluté a jiné, bavlna, množství vlny, cukr, hedvábí, indické tkaniny a jistá rostlina, z jejíhož popela se vyrábí sklo, vosk, rýže,
pšenice, zrní a velmi mnoho druhů luštěnin, nejlepší káva, dovážená

