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Úvod 

 

 Evropa a „ta druhá Evropa“. Evropské „centrum“ a 

evropská „periferie“. Svého času dostaly nálepku 

„Západní“ a „Východní“. Larry Wolff1 ji označuje za 

intelektuální vynález osvícenských cestovatelů a 

teoretiků. Jako kompaktní celky, vnitřně zpevněné sítí 

vzájemně provázaných charakteristik, začaly žít Západní a 

Východní Evropa, zrcadlové protějšky, vlastním životem. 

 Máme hledat počátky přemýšlení o Evropě „vnitřní“ a 

Evropě „na okraji Evropy“, jako symbolických celcích, v 

osmnáctém století? Nebo bylo takové dělení evropského 

prostoru vlastní už století sedmnáctému? 

 Především, chceme hledat celky symbolické, 

vyjádřené geograficky. Dále je třeba upřesnit, že se 

v tuto chvíli vzdáváme pojetí „periferie“ v ekonomickém 

smyslu ve prospěch zdůraznění hledisek kulturních.  

 Chceme se ptát těch, kdo vnitřní symbolické hranice 

evropského prostoru fyzicky překračovali a postřehy o 

nich zaznamenali – píšících cestovatelů.  

 Volíme pozorovatele z Britských ostrovů. Vycházíme 

totiž z předpokladu, že pro ně již přeplutí Kanálu je 

vstupem na „cizí“ půdu. Jejich citlivost vnímat „jiné“ je 

větší než Evropanů z kontinentu, domníváme se. 

 Své otázky položíme textům tří cestovatelů, kteří 

na svých cestách do jiných destinací prošli prostorem, 

jenž je v podezření z označení „ta druhá Evropa“. 

Vyjádřeno geograficky, záměrně s jistou rezervou, 

prostorem na východ od Rýna k Dněpru, od řeky Pád a 

hranic s „Turkem“ na sever k Baltu.  

                                                 
1Larry Wolff, Inventing Eastern Europe, The Map of Civilization on 
the Mind of the Enlightenment, Stanford 1994. 
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 Rýn byl námi zvolen jako tušená symbolická hranice 

oddělující evropské „centrum“ (Spojené provincie a 

Francii) od „periferie“. Východní a severní hranici 

vymezila trasa konkrétních cestovatelů. Jižní hranici 

stanovujeme s předpokladem, že vstupem na turecké území 

opouštěli „Evropu“. Itálii vynecháváme jako zvláštní 

případ.  

 Dobrodruh, pešky (!) putující do Svaté země, mladý 

kupec na zpáteční cestě z Konstantinopole do Londýna a 

lékař s nejvzdálenějším cílem Larissou v Thesálii. Skot 

William Lithgow (1582-1645) a dva Angličané, Robert 

Bargrave (1628-1661) a Edward Brown (1644-1708). Texty 

těchto tří cestovatelů budou našimi základními prameny. 

 S jakou představou o vymezeném geografickém 

prostoru, jenž pro ně nebyl cílem, nýbrž „cestou přes“, 

na jeho půdu vstupovali? Ač sem mířili poprvé, přece pro 

ně nebyl problém se zorientovat. Ne snad prostorově, ale 

kulturně jistě. Co před cestou přečetli, co slyšeli, 

jejich dosavadní zkušenost se světem kolem nich, to vše 

vytvořilo jejich základní pomůcku pro kulturní orientaci 

v dosud neviděném a neznámém: jejich mentální mapu. Podle 

ní co viděli, rozeznali a zařadili.  

 Jak měli zakreslen na své mentální mapě prostor, 

jenž jsme výše ohraničili geograficky? Vnímali ho 

(respektive jeho části) jako symbolický celek? A jaké 

(kulturní) faktory sehrály roli pojítka? 

 Otázky vyvolávají další otázky. Tři vybrané 

osobnosti jsme označili za cestovatele. Ovšem, co se míní 

tímto pojmenováním v raném novověku? Zřejmě také není 

cestovatel jako cestovatel, a tři představení se již na 

první pohled liší. Jaký vliv měla motivace jejich cesty 

na podobu textu? 
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 Jistě je třeba chápat text cestopisu v širších 

souvislostech než je osobnost a motivace autora. Patří do 

cestovatelského a literárního diskurzu své doby. Do 

těchto kontextů se budeme snažit cestopis zasadit. 

 Cestopis jako historický pramen je historiografií 

užíván poměrně často. Je na místě tedy zodpovědět otázku, 

jak budeme užívat jeho textu my, jaké budou naše zásady 

kritiky práce s ním. 

 Také pojem mentální mapa (mentální či kognitivní 

mapování) si žádá řadu upřesnění. Existuje k němu 

rozsáhlá diskuze, především psychologicko-geografická, 

vůči níž se budeme muset vymezit z pozic kulturně-

historických.  

 Při rekonstrukci mentální mapy našich cestovatelů 

si budeme všímat především symbolických hranic, 

kulturních a sdílených, které na cestě vymezeným územím 

zaznamenají. Hlediska, která spojovala a rozdělovala 

tento prostor, nám pomůže vytipovat, již odkazovaná, 

inspirativní práce Larryho Wolffa. Jeho koncepci Východní 

Evropy na mentální mapě osvícenců budeme porovnávat 

s představou tohoto prostoru u vybraných cestovatelů 

sedmnáctého století. 

 Dosud jsme si položili řadu otázek. Začněme odpovědí 

na jednu ze základních. Kdo je cestovatel? 
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1. kapitola: Cestovatelé, cestopisy, 

diskurz 

 

a. Cestovatelé – typologie 

 

Kdo je cestovatel 

 

 Cestovatelem je ten, kdo výměnou za věrohodné 

zdůvodnění svého poslání, s nímž opouští svou vlast, a 

zaručení návratu po jeho splnění požívá společenské 

úcty.  

 Mezi přijatelné důvody cesty za hranice rodné země 

v raném novověku patřily: návštěva poutního místa, 

obchodní a vědecký zájem či diplomatické nebo vojenské 

poslání.  

 Loajalita k panovníkovi, státu a církvi byla pro 

každého cestovatele závazná.  

 V raně novověkých anglických textech se opakovaně 

setkáváme s výzvami k loajalitě ke státu a panovníkovi 

adresovanými cestovatelům. Andrew Hadfield poukazuje na 

politický rozměr cestování. Bylo sledováno díky vydávaným 

povolením, výměnou za něž se žádala služba státu:  

 

Travel abroad required a licence issued by the monarch. 

Large numbers of books were published which gave instructions 

for would-be travellers, most of which emphasized the need for 

the traveller to serve his country through his actions.2 

 

 Vytvořit (ideální) typologii cestovatelů lze 

z mnoha různých hledisek. Podle motivace, podle destinace 

(odkud a kam směřuje), dle historického kontextu 

                                                 
2Andrew Hadfield, Literature, Travel, and Colonial Writing in the 
English Renaissance, 1545-1625, Oxford 1998, s. 32, zvýraznění 
doplněno. 
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(středověký, renesanční či barokní cestovatel), podle 

sociálního statusu, podle délky trvání cesty a podobně. 

 Judith Adler vidí v cestování svého druhu umění a 

píše o vývoji jeho stylů (typů): 

 

 The history of travel (like that of other arts) is best 

seen as a history of coexisting and competitive, as well as 

blossoming, declining, and recurring, styles whose temporal 

boundaries inevitably blur... While some (though not all) 

historical periods may be characterized by the clear 

predominance, in either incidence or cultural prestige, of one 

travel style over others, and while new conjunctions of 

circumstance permit new practices, travel styles rarely appear 

or disappear with the neatness suggested by conventional 

travel histories.3 

 

Žádná typologie (cestování nebo cestovatelů) není 

závazná, žádná kategorie není nepropustná. Na druhou 

stranu, v textech cestovatelů samých můžeme vidět větší 

či menší snahu přihlásit se k svému poslání dobrovolným a 

záměrným plněním očekávání s ním spojených. Judith Adler 

pokračuje: 

 

 The process of delimiting stylistic categories of 

travel is complex and involves a comparative grasp of some 

shared coherence that marks one body of travels off from 

previous, subsequent, and present practices. In some cases, 

such coherence may be shaped by travelers' conscious devotion 

to an explicitly formulated code of performance, as was the 

case for an international style of 17th-century philosophical 

travel, disciplined by travel treatises and "directions" that 

                                                 
3Judith Adler, Travel as Performed Art, American Journal of 

Sociology, Vol. 94, No. 6 (May, 1989), s. 1372. 
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were widely translated and published by Europe's scientific 

academies.4 

 

S tímto vědomím se pokusme charakterizovat vybrané 

anglicky píšící cestovatele sedmnáctého století a jejich 

styl podle typů, do kterých je rozdělíme dle základního 

hlediska: motivace jejich cesty. Vytvoříme tak výběrovou 

(ideální) typologii cestovatelů. 

 

Výběrová (ideální) typologie 

 

 Hlavními hrdiny našeho „příběhu“ budou cestující 

vědec, kupec a dobrodruh. 

 Jaká byla jejich motivace cestovat a vést si deník? 

Jaké znalosti, dovednosti a vlastnosti si dané poslání 

vyžadovalo (dle dobového přesvědčení)? Čím byli 

rozeznatelní od jiných cestovatelů? Čím se lišil rukopis 

jejich záznamů – cestopisů a cestovních deníků – vlivem 

této motivace? 

 Podívejme se na tyto tři ideální typy cestovatelů 

očima soudobých autorů : Sira Francise Bacona pro 

cestovatele-vědce, pro cestovatele-kupce Thomasa Muna a 

Sira Thomase Palmera, pro cestovatele-dobrodruhy Thomase 

Coryata. První tři svými texty konstruují ideální typ 

(cestujícího) vědce a kupce, třetí Thomas Coryat svou 

osobitostí založil styl, který byl následován. Na jeho 

příkladě budeme konstruovat ideální typ cestovatele-

dobrodruha my. 

 Ke každému ideálnímu typu cestovatele připojíme 

portrét cestovatele reálného. Lékaře s úmyslem pozorovat, 

utřídit, zaznamenat a předat dál empirické poznatky, 

                                                 
4Judith Adler, Travel as Performed Art, American Journal of 

Sociology, Vol. 94, No. 6 (May, 1989), s. 1371. 
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mladého kupce na zkušené a dobrodruha, co pešky putuje do 

Svaté země, ač je to již dávno passé. Angličanů Edwarda 

Browna a Roberta Bargrava a Skota Williama Lithgowa. 

Z hlediska chronologie postupujeme proti časové ose.  

 

Cestovatel-vědec-empirik 

 

Often a style achieves significance through 

practitioners' deliberately distancing themselves from earlier 

or adjacent practices. Medieval pilgrims contrasted themselves 

with those who traveled to satisfy "curiosity", considered a 

vice at the time… 17th-century scientific travelers, on the 

other hand, sought to distinguish themselves from purveyors of 

hearsay by strenuously emphasizing their curiosity, a passion 

that had been rehabilitated to connote scrupulous care for 

truth.5 

 

 Angličtí empiristé s ambiciózními plány vytvořit 

nový univerzální systém vzdělání. V centru jejich zájmu 

jsou věci přirozené, užitečné. Nechtějí učeně 

teoretizovat, vymezují se vůči scholastickým bibliofilům, 

jejichž představa o světě je založena jen na studiu knih.  

Cestování pro ně bylo prostředkem, jak shromáždit 

vědomosti o cizích zemích přímým pozorováním. Takového 

pozorování a následného shromažďování údajů nebyl však 

schopen každý nepoučený, kdo jen překročil hranice své 

země. Vyvoleným k zprostředkování poznání měl být 

cestovatel-vědec. 

 Sir Francis Bacon v Nové Atlantidě (poprvé vydané 

roku 1627) konstruuje ideální typ cestovatele-vědce.  

 Cestování by mělo být povoleno, podle Sira Bacona, 

pouze pečlivě vybraným jedincům, kteří svá pozorování 

                                                 
5Judith Adler, Travel as Performed Art, American Journal of 

Sociology, Vol. 94, No. 6 (May, 1989), s. 1374. 
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budou systematicky zaznamenávat. Budou se zajímat 

především o vědy, umění, výrobu a o nové vynálezy, a 

současně přivezou domů knihy, nástroje a vzorky všeho 

druhu. Nepůjde tedy o kořistění pokladů, rozhodně ne na 

prvním místě. Studium takto shromážděného vědění přinese 

pak každému lepší plody než cestování samé. 

 

 Když král svým zapověděl mořeplavbu všude tam, kam 

nesahala moc koruny, vydal současně takovéto nařízení: že 

každý dvanáctý rok vyplují z království dvě lodi vybrané 

k dvěma dálkovým plavbám; že v každé z těch lodí popluje mise 

tří členů neboli bratří Šalamounova domu; a že jejich jediným 

posláním bude opatřit pro nás vědomosti o poměrech v zemích 

určení, zejména však o jejich vědách, umění, výrobě a o nových 

vynálezech ve světě, a současně přivézt domů knihy, nástroje a 

vzorky všeho druhu … Vidíte však z toho, že nejsme ve spojení 

s cizími zeměmi ani kvůli zlatu, stříbru, nebo drahokamům; ani 

kvůli hedvábí; ani kvůli vzácným kořením nebo jinému podobnému 

zboží; nýbrž výhradně kvůli tomu, co Bůh stvořil jako první, 

to jest kvůli Světlu: abychom měli (jak říkám) světlo o všech 

změnách a pokroku, ať se objeví kdekoli na světě.6 

 

 Vzdělaný lékař Edward Brown, člen Královské 

Společnosti (Royal Society), svou motivací pozorovat, 

třídit a zaznamenávat empirické poznatky odpovídá tomuto 

typu cestovatele. Je pravda, že svým mládím (své cesty 

započal ve věku 24 let) neodpovídá zcela ideálním 

představám, nicméně zaměření jeho cesty (a rovněž i 

charakter jeho cestopisu) ano. Ve středu jeho zájmu je 

přírodní bohatství té dané země (těžba a léčivé prameny 

zvláště), neváhá věnovat dost prostoru podrobným popisům 

těžebních postupů. Jako lékař si všímá léčebných metod a 

                                                 
6Francis Bacon, Nová Atlantida a Eseje, Praha 1980, s. 24 (přeložil 
Alois Bejblík). 
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hygienického zázemí. Shromažďuje poznatky, jež by mohly 

být k užitku. I při popisu krajiny je veden utilitárním 

(ne tak estetickým) hlediskem: obdivovaná krajina je 

úrodná uherská rovina. 

 

Cestovatel-kupec 

 

 Jednou z historicky nejstarších motivací cesty za 

hranice rodné země je obchodní zájem. Vedle poutníků jsou 

kupci „služebně nejstaršími“ cestovateli. 

 Na hraně mezi osobním zájmem (zájmem 

zaměstnavatele, či obchodní společnosti, jejímiž jsou 

členy) a zájmem státním, balancují při svých cestách. 

 Zkušený a sebevědomý obchodník Thomas Mun (1571-

1641), zainteresovaný v (anglické) Východoindické 

společnosti, v „příručce“ sestavené pro svého syna podává 

výčet konkrétních užitečných znalostí a dovedností, jichž 

je v obchodě (a na cestách za obchodem) třeba. Ponaučení 

v úvodním slově synovi vyznívá ve smyslu: spolu se 

soukromým prospěchem má mít obchodník na mysli vždy 

veřejné blaho. 

 

 Yet herein are my thoughts free from all Ambition, 

although I rank thee in a place of so high esteem; for the 

Merchant is worthily called The Steward of the Kingdoms Stock, 

by way of Commerce with other Nations; a work of no less 

Reputation than Trust, which ought to be performed with great 

skill and conscience, that so the private gain may ever 

accompany the publique good.7 

 

                                                 
7Thomas Mun, Englands Treasure by Forraign Trade  or The Ballance of 
our Forraign Trade is The Rule of our Treasure, London 1664, Chapter 
I, The Qualities which are required in a perfect Merchant of 
Forraign Trade, zvýraznění doplněno. 
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 Prestiž obchodníka vyzdvihuje Thomas Mun vysoko. 

Zakládá ji na důležitosti, jakou mají jeho znalosti a 

dovednosti (jejichž ideální výčet podává v 

dvanáctibodovému seznamu) pro hospodářskou politiku 

státu. Jejich rada a úsudek jsou nedocenitelné, protože 

je to právě zahraniční obchod, jímž se zabývají, co má 

podstatný vliv na bohatství státu. 

 Mezi požadované znalosti a dovednosti řadí Mun jako 

základní psaní, čtení, počítání a obratnost v jednání 

s lidmi. Dále má mít obchodník přehled ve věcech 

nejrůznějších smluv, účtů, směnek a pojištění, znát cizí 

míry, váhy a měny, včetně jejich váhy a ryzosti kovu. 

Neměl by opomenout znalost mýt, daní a poplatků, které se 

váží k dovozu i vývozu všeho druhu zboží. Měl by vědět, 

kterým zbožím která země oplývá, které zboží poptává a 

jakým způsobem a odkud ho dováží. Stejně tak musí pečlivě 

sledovat pohyby kursu, aby své peníze co nejvíce 

zhodnotil. Znát by měl všechna omezení a zákazy týkající 

se vývozu a dovozu určitého zboží v cizích zemích, vědět 

za jaké sazby a za jakých podmínek naloží své lodě a 

zajistí přepravu z jedné země do druhé. Měl by být také 

dobře obeznámen se zákony, pravidly a uzancí 

pojišťovacích kanceláří doma i za mořem. Rovněž by měl 

znát jakost a ceny různých materiálů nutných na stavbu a 

opravy lodí, stejně tak vědět o kvalitě a cenách 

zpracování; měl by být seznámen s výší průměrné mzdy 

velitelů, důstojníků a lodníků, neboť to vše se týká jeho 

zájmů kupce a vlastníka lodi. Žádoucí je též všestranná 

znalost všeho druhu obchodu a zboží, neboť se často 

přihodí, že je třeba změnit obchodní artikl. Vynikající 

obchodník by měl být zkušený a obratný v navigaci. Vyjma 

toho všeho by též měl hovořit několika cizími jazyky, 

neboť obchodník je také cestovatel a pobývá v cizích 
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zemích. Měl by pečlivě sledovat příjmy a výdaje cizích 

vladařů, stejně jako jejich moc na moři a na zemi, jejich 

právní systém, zvyky, vládu, způsoby, náboženství, umění, 

a podobně; měl by být schopen podat o těchto věcech 

zprávu pro dobro své vlasti. A nakonec, ač kupec nemusí 

být vzdělancem, je třeba, aby se učil latinsky. 

 Starší a osobně přímo nezainteresovaný pohled na 

cestovatele-kupce nabízí ve svém eseji8 Sir Thomas 

Palmer. Kupce řadí mezi cestovatele z vlastní vůle 

neurozeného původu. 

 Povinnosti kupce formuluje jako povinnosti vůči 

státu. Na prvním místě se vyžaduje, aby rozumně, horlivě 

a svědomitě sledoval vše, co by státu mohlo být k užitku. 

Kde se může zboží, které je státu velmi potřebné a 

žádoucí, dostat nejsnadněji, s co nejmenším zatížením 

poplatky a bez dalších potíží. Kde je možné obchodovat 

bez nelibosti místních vládců.9 Na druhém místě je 

zdůrazněna obezřetnost ohledně vývozního zboží. 

Nepřevážet nic zakázaného, obzvláště, pokud by to mohlo 

poškodit zájmy státu. Dále se vyzývá k  respektování a 

uchovávání státních tajemství. Také je třeba být opatrný 

a neslídit po státních tajemstvích cizích zemí, neboť 

obchodníkovi hrozí, že bude považován za špeha, což je 

pro něj velmi nebezpečné. Nakonec, neboť kupci jsou lidé 

jedinečného úsudku a inteligence, požaduje se od nich, 

aby rozvážně sledovali záležitosti, které by mohly být 

státu k užitku: ať jsou hotovi podat zprávu o situaci 

v zahraničí, budou-li požádáni, a v případě, že objeví 

nějakou utajovanou skutečnost, která by mohla státu 

                                                 
8Thomas Palmer, An Essay of the Meanes how to make our Travailes, 
into forraine Countries, the more profitable and honorable, London 
1606; více o tomto prameni dále, v části b této kapitoly: 
Cestovatelský diskurz 16.-17. století. 
9Ibidem, Part I, s. 20-21. 
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způsobit nepříjemnosti, je jeho povinností to po návratu 

sdělit s největší mírou utajení a co nejrychleji nikomu 

jinému než členům Private Council.10 

 Vést si záznamy z cest v podobě deníku, to 

explicitně od cestujícího kupce nevyžaduje ani Thomas 

Mun, ani Sir Thomas Palmer. Dá se však předpokládat, že 

účel, za kterým by poznané zaznamenal, by byl shromáždit 

praktické rady a informace pro sebe i pro ostatní kupce. 

Co nejkonkrétnější údaje mají svoji cenu, proto by 

převažoval styl deskriptivní. 

 Robert Bargrave, textem jehož deníku se zde budeme 

zabývat, byl vzdělaný kupec. Působil v Levantě a 

Středomoří, především v letech 1647-1656. Později se stal 

sekretářem Levantské společnosti sídlem v 

Konstantinopoli. Pocházel z vážené rodiny v královských a 

církevních službách z Kentu. Jeho otec sloužil jako 

kaplan u anglického ambasadora v Benátkách, posléze jako 

osobní kaplan prince Karla a svoji kariéru zakončil 

prestižním postem děkana při katedrále v Canterbury.  

 Uvážíme-li rodinné zázemí Roberta Bargrava a dobu, 

v níž podnikal cestu z Londýna do Konstantinopole a zpět 

(přelom čtyřicátých a padesátých let sedmnáctého 

století), je pochopitelné, že vyjádření loajality státu a 

panovníkovi, jak je teoreticky žádáno, stojí v tomto 

případě proti sobě. Royalista Bargrave, zastánce starých 

pořádků, se vydává na cesty také proto, že se necítí 

v Anglii nadále se svými názory v bezpečí. Nové poměry 

kritizuje (i když nijak programově) a ke královské rodině 

a jejím členům chová úctu. V této souvislosti je zajímavé 

připomenout, že jeho deník byl tiskem vydán až roku 1999 

                                                 
10Thomas Palmer, An Essay of the Meanes how to make our Travailes, 
into forraine Countries, the more profitable and honorable, London 
1606, s. 21. 
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Michaelem C. Brennanem, do té doby zůstával jen 

v rukopisné podobě. Bargrave nemusel proklamovat 

politickou loajalitu ve svém soukromém deníku. 

 Výše řečené multiplikuje motivaci kupce Bargrava 

cestovat. Nejen obchodní zájem (a získání zkušeností pro 

kariéru kupce), ale i politický únik (i když se značnou 

jistotou návratu). Jeho případ ukazuje, že i zdánlivě 

apolitický typ cestovatele byl politikou ovlivněn. 

 Vedl si deník, z něhož na první pohled není patrné, 

že jeho hlavní zájmy byly obchodní. Všímá si 

architektury, historie, krajiny i obyvatel. Jeho velkým 

koníčkem byla hudba. 

 Shrnuto, pozorování cestovatele-kupce je vedeno 

především zájmem obchodním, v ideálně typické rovině je 

zdůrazněna loajalita k státu a požadavek své zájmy sladit 

se státními. Též být ostražitý a hotov podat každou 

důležitou informaci na patřičná místa. 

 Reálný cestovatel Robert Bargrave je ovlivněn 

složitostí politické situace, v níž cestuje. Soukromý 

charakter jeho cestovního deníku nevyžaduje proklamace 

loajality aktuální politické moci.  

 Pozorování Bargravem zaznamenaná nejsou viditelně 

nesena jeho obchodními zájmy. Ač kupec, jeho záliby jsou 

„ušlechtilé“. 

 

Cestovatel-dobrodruh 

 

 William Lithgow se sám hlásí do kategorie poutník, 

leč jeho snažení procestovat svět pěšky jako reminiscenci 

na středověké putování ho řadilo v polovině sedmnáctého 

století spíše mezi podivíny a dobrodruhy. Spolu se svým 

vzorem Thomasem Coryatem tvoří v dějinách cestopisné 

literatury sedmnáctého století specifickou výjimku. 
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 Tvořit z výjimky typ nedává na první pohled smysl. 

Ale dobrodruh a šprýmař Thomas Coryat se svým 

rebelantstvím navzdory dobovým zvyklostem stal 

inspirativním pro řadu svých současníků, z nichž jedním 

byl i Skot Lithgow. Svou výjimečností založil styl. 

Andrew Hadfield to potvrzuje: 

 

 Coryat´s Crudities (1611), the first self-consciously 

styled work of English travel writing. Coryat´s book led to 

the publication of a number of other similar works in the 

reign of James I (Fynes Moryson, George Sandy, William 

Lithgow)… Coryat represents himself as a pompous and jovial 

fool, inventing new words. There is more wit and intellectual 

substance in the work than the casual reader will find on 

first acquaintance.11 

 

 Specifickými rysy tohoto stylu jsou: sebeprezentace 

autora excentrika, neucelená forma, záměrně 

experimentující a kombinující různé literární postupy, 

prolínaní faktického s fiktivním. 

 

 Coryat´s Crudities is a work of self-fashioning. 

Nothing written in the sixteenth century remotely compare to 

it, whereas writers like Moryson and Lithgow produced works 

which not only resemble Coryat´s Crudities in the rambling 

form of the travelogue they adopt, but also in the eccentric 

persona who holds the narrative together and the reader’s 

interest beyond the worth of the material represented.12  

 

 Ani Thomas Coryat, ač by se mohlo zdát, že mu nic 

není svaté, nepřekračuje jisté hranice žánru. Například 

                                                 
11Andrew Hadfield, Literature, Travel, and Colonial Writing in the 
English Renaissance, 1545-1625, Oxford 1998, s. 58-61. 
12Ibidem, s. 66, zvýraznění doplněno. 
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dedikuje své „Crudities“ princi Jindřichovi13, což se 

jistě dá hodnotit jako politický tah. Zpochybňuje to jeho 

snahu přesvědčit o své programové apolitičnosti:„… 

because I am a private man and no statist, matters of 

policie are impertinent unto me.“14  

 Coryat opakovaně proklamuje: „I am no scholar.“ 

Avšak o jeho sečtělosti nemůže být pochyb. Zná dobře 

dobový diskurz. Že nepíše rafinovaně s výřečností 

vzdělance, to se zdá být více jeho volbou než nedostatkem 

vzdělání a schopností. Se znalostí a programově 

překračuje pravidla žánru: „Coryat´s wit flourishes on 

his willingness to experiment not only with his readers´ 

expectations, but also with the generic conventions of 

the Renaissance travelogue.“15 

 Je jednou z charakteristik jeho stylu, volné míšení 

faktů s autorovou invencí bez potřeby jedno a druhé od 

sebe oddělit: „… Coryat coins a new generic position for 

Crudities as a travelogue that resists truth telling, but 

is nevertheless not quite a traveler’s tall tale.”16 

Někdy popisuje podle konvenčních pravidel evropská města 

a velkoměsta (kostely, paláce, opevnění), líčí 

posloupnost místní historie, jindy zas s čtenářem laškuje 

dvojsmyslnými alegoriemi (zvláště čitelné v podání jeho 

zážitků z Benátek, slavné metropole kurtizán). 

 Skot, který v průběhu 20 let ušel pěšky 40 000 mil 

napříč Evropou, Asií a Afrikou, známý pod přezdívkou 

                                                 
13Andrew Hadfield upozorňuje, že dedikace knih princi Jindřichovi 
byla velmi častým jevem (do jeho předčasné smrti); autoři, kteří tak 
činili, často doufali najít u prince útočiště před autoritářskými 
názory Jakuba I. 
14Coryat, Thomas, Coryats Crudities, London 1611, The Epistle to the 
Leader, B5. 
15Katharine A. Craik, Reading Coryats Crudities (1611), Studies in 
English Literature 1500-1900 44/1, 2004, s. 85. 
16Ibidem, s. 93. 
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„Vilda s uřezanýma ušima“ - „Cut-lugged Willie“ – 

odpovídá typu cestovatele-dobrodruha.  

 Ve svém cestopise líčí všemožné překážky a četné 

ústrky a ukrutenství, jimž měl na svých cestách čelit, 

z nichž, jako fatální smolař, nevynechal žádné 

(přepadením lapky počínaje, mučením Inkvizicí konče). 

Setkáváme se tu se sebestylizací autora, ne nepodobnou té 

Coryatově. Místo blázna a šprýmaře dělá ze sebe smolaře a 

trpitele. 

Zde je několik ilustrativních příkladů jeho 

dobrodružství z cest po Itálii. V Toskánsku je připraven 

o peníze, ale podaří se mu dovolat se spravedlnosti a 

ještě je odškodněn.17 V Kalábrii je přepaden, ale když 

vyjde najevo skutečný záměr jeho cesty (návštěva Svaté 

země), dají mu bandité nejen milost, ale dokonce ho 

pohostí (obdobný zážitek líčí na Krétě). Ovšem! Na 

Sicílii sám neváhá okrást mrtvoly dvou mladých šlechticů, 

kteří se vzájemně odpravili při souboji o srdce mladé 

šlechtičny:  

 

 And here it proved for that Lady’s sake, that Troppo 

amore turn´d to Presto dolore. Upon which sight, to speak the 

Truth, I searched both their Pockets, and found their two 

silken Purses full loaden with Spanish Pistols; whereat my 

Heart sprung for Joy: and taking five Rings off their Hands… 

Well, in the mutability of time, there is aye some fortune 

falleth by accident, whether lawful or not, I will not 

question; it was now mine that was last theirs…18 

 

Záměrem líčení takovýchto historek bylo pravděpodobně 

zaujmout a pobavit čtenáře. Svůj účel to vskutku splnilo. 

                                                 
17William Lithgow, Lithgow´s Nineteen Years Travels Through The most 
Eminent Places in the Habitable World, London 169210, Part VIII, s. 
333. 
18Ibidem, s. 337. 
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Lithgowův cestopis se stal populárním (opakovaně 

doplňovaným a reeditovaným).19 

 Závěrem pár slov k „angažovanosti“ pohledu reálného 

cestovatele Williama Lithgowa. Velice výrazné je jeho 

protikatolické zaměření. Je dokonce vyhrocenější než 

rozlišení mezi křesťanským a nekřesťanským. Pro vše 

spojené s katolickou vírou a papežem nachází jen slova 

odsouzení, opovržení a výsměchu. 

 Shrňme nyní naši výběrovou ideální typologii 

cestovatelů s důrazem na jejich motivaci, která se odráží 

i ve stylu písemné prezentace nabytých zkušeností.  

 Na prvním místě zájmů cestovatele-vědce-empirika je 

shromažďování, systematizace a zaznamenávání vědění, 

které lze prakticky využít. Jsou to informace často 

spojené s výrobou a průmyslem, podle zaměření 

jednotlivého cestovatele. Lékaře Edwarda Browna zajímá 

těžba a lázeňství, stejně jako léčebné prostředky a 

postupy. 

 Cestovatel-kupec se v ideálně typické rovině řídí 

utilitárním zájmem: osobním, který je ve shodě se 

státním. Posláním jeho cesty je sebezdokonalení se 

v obchodních dovednostech a shromáždění důležitých 

informací spojených s mezinárodním obchodem. To vše za 

předpokladu bezvýhradné politické loajality. K tomu vést 

si deník není sice v citovaných textech zvláště nabádán, 

nicméně dá se předpokládat, že účel, za kterým by poznané 

zaznamenal, by byl shromáždit praktické rady a informace 

pro sebe i pro ostatní kupce a to co nejkonkrétnější. 

Cestující kupec Robert Bargrave se ideální typologii 

vymyká jednak díky politickým okolnostem, za nichž cesty 

                                                 
19V roce 1614 byl cestopis publikován poprvé, v roce 1692 vyšla 
tiskem již desátá edice. 
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podnikal, jednak svým vzděláním a zájmy, které nejsou 

(alespoň podle jeho deníku) prvoplánově obchodní. 

 S předchozími kontrastuje typ cestovatele-

dobrodruha. Na cestu je také solidně teoreticky vybaven, 

jeho záměrem však není doporučené naplnit, nýbrž pobavit 

čtenáře záměrným překračování hranic žánru, či dokonce 

parodováním jeho postupů. Šprýmování je kořením, kterým 

ozvláštňuje jinak konvenční popisy především měst, jejich 

architektury a historie. William Lithgow tyto 

deskriptivní pasáže střídá s narativními. Poutavě líčí 

svá napínavá dobrodružství (lhostejno do jaké míry 

pravdivá), což činí jeho text čtenářsky atraktivní. 

Nechybí sebestylizace autora excentrika. 

 Co se politického aspektu cestování týče, 

překvapivě nejzřetelnější je u kategorie cestovatel-

kupec, a to především v teoretických textech, které 

konstruují cestujícího kupce jako ideální typ. Opakovaně 

zde najdeme výzvy k loajalitě k státu a k panovníkovi. 

Může to souviset se zájmem cestovatele-kupce být zadobře 

s politickou mocí a zajistit si tak svobodu cestovat a 

obchodovat.  

 Dosud jsme si odpověděli na otázku, jaká byla 

motivace autorů, jejichž texty se zde chceme zabývat, 

cestovat a o cestě podat písemné svědectví. Jaké byly 

požadavky, jež podle ideálních představ měli oni (a 

jejich cestopisy) s ohledem na poslání za hranicemi 

splňovat.  

 Pokusme se nyní zasadit tyto postřehy do širšího 

kontextu vývoje cestovatelského diskurzu. Jak jsme již 

zjistili, netvoří ho zdaleka pouze cestovatelé sami. 

Obraz cestovatele a jeho role ve společnosti vytvářeli 

stejně tak teoretikové, jež často stanovovali „pravidla“ 

cestování za psacím stolem. Přesto byl jejich vliv 
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značný. Cestovatelé se jejich radami a pokyny řídili. 

Utíkali se k těmto příručkám o radu, připravovali se 

z nich na cestu. Tyto texty vytvářely předem jejich 

představy o setkání se s „cizím“, poskytovaly jim návod 

jak to, co vidí, rozeznat, zařadit a zaznamenat.  

 Chceme-li rekonstruovat mentální mapu cestovatele 

sedmnáctého století, je třeba se seznámit 

s cestovatelským diskurzem jeho doby.  
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b. Cestovatelský diskurz 16.-17. století 

 

I attempt to chart not changes and discontinuities 

in travel itself, but changes and discontinuities 

in the forms of language employed in travel 

writing… I’m concerned with a discourse of travel…20  

 

Pokusila jsem se zmapovat nikoli změny a 

nesoudržnosti v cestování samém, ale změny a 

nesoudržnosti forem jazyka, jichž je v cestopisech 

užito… Zabývám se diskurzem cestování. 

 

Teorie cestování 

 

 Šestnácté století našlo zalíbení v cestování a 

dobová tisková produkce splňovala poptávku. Spolu se 

zprávami z cest se vydávaly klasické antické texty 

k tomuto tématu a celá řada úvah o cestování 

v nejrůznějších podobách: dopisy, proslovy, aforismy, 

naučení a přísloví. Sedmnácté století tento zájem 

vygradovalo. 

 Tyto úvahy sledovaly jistý programový záměr. Měly 

cestovatele vybavit sebedůvěrou tváří v tvář neznámému, 

odvést jeho pozornost od věcí malicherných k těm poznání 

hodným a poučit ho jak naložit s nově nabytými poznatky. 

Humanistické teoretické úvahy o cestování můžeme 

považovat za pokusy systematicky třídit dobové kulturní 

vzorce cestování. Jejich novátorství (oproti všem radám 

na cesty staršího data) spočívá v jejich systematičnosti 

a v tom, že byly publikovány.21 

 V rámci řady doporučení cestovateli, kam směřovat 

                                                 
20Chloe Chard, Pleasure and Guilt on the Grand Tour, Manchester 1999, 
s. 12. 
21Justin Stagl, A History of Curiosity, The Theory of Travel 1550-
1800, Chur 1995, s. 51. 
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pozornost, byl také nabádán, aby si vedl deník, do 

kterého měl zachycovat získané zkušenosti a kde si je 

také mohl kdykoli ověřovat. Zjednodušeně řečeno, 

šestnácté století přestalo důvěřovat individuální paměti 

a nahradilo ji systematičností. Jen ta zkušenost, která 

byla předána v systematické podobě, byla shledána 

důvěryhodnou.22 

 Raně novověký empirismus přejal z rétoriky za 

vlastní zaměřování se na memorabilia, insignia, curiosa, 

visu ac scitu digna. Svět byl považován za kvalitativně 

heterogenní. Každá věc či skutečnost se jevila jako 

zvláštní sama o sobě. Při tomto pojímání světa však bylo 

obtížné analyzovat a téměř nemožné kvantifikovat. 

Autonomie jedinečného jevu vedla k překvapivé 

nestrannosti pozorovatele. Jeho osobnost byla stěží 

patrná. Cestovní zprávy a kompendia se vyznačovaly 

suchým, na fakta zaměřeným stylem a měly charakter 

výčtu.23 Pokud tento výčet sledoval chronologii 

cestovního deníku, nabýval podoby cestovní relace 

(travel report, relatio, historia), pokud sledoval 

schéma poznámek, ústil v synchronní popis (descriptio, 

status, notitia).24 

 Vědecký zájem o dosud neprobádaná území spolu s 

touhou vše systematicky shromažďovat, byly součástí 

širšího projektu intelektuální obrody společnosti. 

 

 It is now recognized that the “scientific revolution” 

of the 17th century was deeply indebted to this neo-Platonic 

utopism. In the first half of that century several men 

projected and attempted to realize schemes for encyclopaedic 

                                                 
22Justin Stagl, A History of Curiosity, The Theory of Travel 1550-
1800, Chur 1995, s. 80. 
23Ibidem, s. 81. 
24Ibidem, s. 82. 
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research, systematic documentation of all useful knowledge, 

and a total reform of human society, e.g. the Englishmen Bacon 

and Petty.25 

 

 Zvláště aktivní v tomto směru byla Královská 

Společnost v Londýně (Royal Society). Poznatky 

cestovatelů byly shromažďovány do tzv. Soustav otázek 

(Body of Questions). Některé z nich pak byly publikovány 

ve Filozofických protokolech (Philosophical 

Transactions), v časopise Královské Společnosti, a 

adresovány tak obecně celé res publica litteraria. Pro 

generaci Williama Pettyho a Roberta Boyla, byla Královská 

Společnost v čele tohoto bádání. V další generaci, 

generaci Isaaca Newtona, byl tento typ výzkumu zastíněn 

vzestupem experimentálních a matematických věd.26 

 Jak zdůrazňuje Barbara J. Shapiro, reforma vzdělání 

souvisela také s reformou jazyka. Strategie rétorická - 

pravdivé je to, o čem se přesvědčí - byla nahrazena 

strategií empirickou - pravdivé je to, co lze založit na 

logicky a empiricky prokázaných faktech. 

 

 Seventeenth-century philosophers, scientists, and 

historians were attempting to reconstruct knowledge by 

grounding it on fact and experience. This realm of the 

“probable” rather than logically certain was traditionally the 

realm of rhetoric. By the seventeenth century, however, 

rhetoric appeared to be too emotional, too personally biased, 

too ready to accept common opinion, and too amplified, 

verbose, and poetic for their purposes. Practitioners of the 

new fact-oriented learning became restive with the standard 

models of writing and thinking. Goal of rhetoric was 

                                                 
25Justin Stagl, A History of Curiosity, The Theory of Travel 1550-
1800, Chur 1995, s. 130. 
26Ibidem, s. 152. 
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persuasiveness based on probability. Probability, however, was 

taken to mean plausibility.27 

 

 Požadavek doby cestovat a přinášet věrohodné 

informace z cest s sebou přinesl zvýšený zájem o 

suvenýry. Ty v souvislosti s programem zaměřeným na 

systematické shromažďování údajů o cizích zemích a 

kulturách nabývaly mnohem vážnějšího významu. Nesloužily 

jen jako zábavné kuriozity, ale jako další typ informace, 

jejíž důvěryhodnost byla značná. Suvenýr se stal hmotným 

důkazem potvrzujícím tvrzení cestovatele, byl 

hmatatelnější a spolehlivější, jak se věřilo, než mnohý 

písemný záznam.28 

 

 Travelling and collecting became systematizing 

activities, like the mind of the humanist traveller, like the 

place system in his note book; a collection was intended for 

structured growth. Early modern collecting replicated the 

rhetorical arrangement of discourse: by judiciously arranging 

the collected objects…29 

 

Ramismus 

 

 Na tomto místě se patří pohovořit blíže o velice 

vlivné metodě, ke které se řada teoretiků cestování, 

zvláště v Anglii, hlásila. O ramismu. 

 Pierre de la Ramée (Petrus Ramus) vytvořil 

prakticky zaměřenou univerzální metodu užitnou pro umění 

                                                 
27Barbara J. Shapiro, Probability and certainty in seventeenth-

century England, Princeton University Press, 1983, s. 229, 
zvýraznění doplněno. 
28Ken Arnold, Trade, Travel, and Treasure: Seventeenth-Century 
Artificial Curiosities, In: Chard-Langdon (Eds.), Transports: 

Travel, Pleasure, and Imaginative Geography, 1600-1839, Studies in 
British Art 3, New Haven–London 1996, s. 264. 
29Justin Stagl, A History of Curiosity, The Theory of Travel 1550-
1800, Chur 1995, s. 113 
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a vědy všeho druhu. Pomocí ní mohou být jakákoli témata 

systematizována stejně snadno. Úspěch metody tkví v její 

univerzální aplikovatelnosti. Podle stejné „přirozené 

metody“ může být uspořádáno jakékoli vědění, dokonce i to 

budoucí. Největší význam měl ramismus pro třídění a 

unifikaci dostupného vědění, např. při psaní 

encyklopedických kompendií.30 

 Petrus Ramus pokládal důraz na postup od obecnin 

k jednotlivinám.31 Přirozeným podnětem pro paměť nejsou 

už emoce vyvolávající obrazy, nýbrž abstraktní řád 

dialektické analýzy.32  

 Ramistická reforma zúžila možnosti rétoriky. 

Omezila ji na přednes a styl. Ramus tak oddělil myšlení 

od jazyka, v kterém je oděno. Rétorika měla přikrášlovat 

myšlenky, ke kterým se dospělo jinými prostředky. 

 

 Ramist reorganization also contracted the scope of 

rhetoric. Rhetoric was limited to delivery and to style, by 

which Ramus meant the ornamentation and enrichment of speech 

largely by means of tropes and figures. Ramism thus merged all 

types of thought and discourse but separated these from the 

language in which they were clothed. Rhetoric now involved 

garnishing thought which had been arrived at by other means.33 

 

 Jeho metoda se stala zvláště vlivnou v okruhu 

protestantských zemí. V Anglii získala značný vliv 

v sedmdesátých letech šestnáctého století. Tento 

výjimečný úspěch ramistického učení právě 

v protestantských zemích snad může být přičítán 

                                                 
30Justin Stagl, A History of Curiosity, The Theory of Travel 1550-
1800, Chur 1995, s. 70. 
31Frances A. Yates, The Art of Memory, Peregrine Books 1969, s. 230. 
32Ibidem, s. 231. 
33Barbara J. Shapiro, Probability and certainty in seventeenth-

century England, Princeton University Press, 1983, s. 231. 
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skutečnosti, že přinášelo jistý druh vnitřního 

ikonoklasmu, které odpovídalo ikonoklasmu vnějšímu.34 

 

Ars apodemica 

 

 Ars apodemica - umění cestovat, umění pochopit a 

popsat „cizí“ kraje35, též prudentia peregrinandi – pod 

tímto označením se v poslední třetině šestnáctého století 

objevila metodická nauka, jejíž program byl publikován 

v podobě metodických textů a teoretických úvah o 

cestování, tzv. travel methods. Svůj význam si ars 

apodemica udržela až do konce osmnáctého století. 

 Tyto „metody“ tvoří svébytný literární žánr, který 

nelze zaměňovat s cestovními průvodci. Cestovní průvodce 

(travel guide)36 si na rozdíl od metody cestování (travel 

method) neklade žádné morální ani intelektuální cíle, má 

pouze jeden praktický záměr a to je úspěšná cesta. 

Cestovní průvodce je žánrem o mnoho starším než metody 

cestování, odvozuje svůj původ od  poutních průvodců, 

itinerářů a nejrůznějších „knih na cesty“ (road books). 

Cestovní průvodce přežily metody cestování a užívají se 

dodnes.37 

 Systematizaci a metodiku cestování zrodil pozdní 

humanismus. Ars apodemica se nejvíce uchytila v Severní a 

Západní Evropě, zvláště v německých zemích.38 Hlavními 

centry tohoto „umění“ byla střediska na periferii: 

Benátky, Basilej a Paříž. 

                                                 
34Frances A. Yates, The Art of Memory, Peregrine Books 1969, s. 231. 
35Lucie Storchová, Ars apodemica. Umění pochopit a popsat 'cizí' 
kraje, Dějiny a současnost 25, 2003/4, s. 10-12. 
36Více o historii tohoto žánru Beer, de E.S., The Development of the 
Guide-Book until the early nineteenth century, Journal of the 

British Archaeological Association, 15, 1952, s.35-45. 
37Justin Stagl, A History of Curiosity, The Theory of Travel 1550-
1800, Chur 1995, s. 78. 
38Ibidem, s. 70. 
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 Zakladateli „metodiky cestování“ (travel 

methodology) byli renesanční empiristé.39 Konkrétně jsou 

za „otce zakladatele“ považováni Theodorus Zwinger, 

Hieronymus Turler, Hilarius Pyrckmair a Hugo Blotius.40 

Co měli společného? Šlo o „zaalpské humanisty“ – z 

Německa a Nizozemí – pro něž se stala stěžejní studijní 

cesta do Itálie; byli napojeni na univerzitní města na 

Rýně (od Basileje po Lovaň), tedy na region rostoucího 

ekonomického významu a zároveň hraniční region různých 

národních kultur.41 

 Zakořenění ars apodemica v renesančním empirismu 

vysvětluje, proč se až do závěru raného novověku nečinilo 

rozdílu mezi cestováním jako prostředkem utváření 

osobnosti jednotlivce a cestováním jako prostředkem 

shromažďování užitečného vědění (mezi virtus a 

doctrina).42 

 Ke konci sedmnáctého století byl považován cíl ars 

apodemica za splněný. Popisy významných (za významné 

považovaných) evropských zemí, krajů a měst byly pořízeny 

podle doporučených zásad a byly veřejnosti zpřístupněny 

v tištěné podobě. Evropské nadšení pro sebepoznání 

ochládalo. Přesto ars apodemica přežila, i když výrazně 

proměněná. Teoretici se zaměřili na mladé muže a jejich 

vychovatele, humanistické cestování animi causa bylo 

definitivně vytlačeno novým fenoménem Grand Tour.43 Žánr 

ztratil kvalitativně i kvantitativně. 

                                                 
39Justin Stagl, A History of Curiosity, The Theory of Travel 1550-
1800, Chur 1995, s. 65. 
40Turlerův The Traveiler byl jako jediný přeložen do angličtiny, 
texty ostatních vyšli pouze latinsky. 
41Justin Stagl, A History of Curiosity, The Theory of Travel 1550-
1800, Chur 1995, s. 64. 
42Ibidem, s. 65. 
43Ibidem, s. 82. 
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 Pro představu, co bylo obsahem těchto metod, 

podívejme se na seznam nejčastějších témat, v nich 

probíraných, jak je nabízí Justin Stagl.44 

 První kapitola je většinou věnována definici 

cestování, přičemž bývá zdůrazněna správná motivace – 

vzdělání a bádání. Jen takto užitečné cestování je 

skutečným cestováním („peregrinari“), nikoli potulováním 

se („vagari“). 

 Dále, uvádí Stagl, se slušelo rozčlenit koncepci 

celého pojednání a zvážit argumenty pro a proti 

cestování.  

 Další doporučovanou součástí textů ars apodemica 

byl oddíl věnující se stručnému popisu hlavních národů 

Evropy, jejich zemí, způsobu života a politických 

systémů; podán měl být také základní náčrt psychologie 

obyvatelstva na základě „teorie podnebí“, kterou 

v šestnáctém století znovu objevil Jean Bodin. Takto byl 

cestovatel vybaven na cestu stereotypy a jeho předsudky 

byly posíleny. 

 Mezi dalšími radami, cestovateli předkládanými, 

byly rady lékařské, náboženské, ale nechyběly ani rady 

vyloženě praktické; členěné do tří oddílů: jak se 

připravit na cestu, jak se chovat na cestě a jak se 

zařídit po návratu. 

 Příprava na cestu měla obnášet získání vědomostí o 

zemi, kam se cestuje, a osvojení si tamějšího jazyka. 

Dále bylo nutné vybavit se na cestu dostatkem peněz, 

přednostně směnkami (bills of exchange), a neméně 

důležité bylo obstarat si s sebou doporučující dopisy 

adresované významným osobnostem (viri illustres) 

v zahraničí.  

                                                 
44Justin Stagl, A History of Curiosity, The Theory of Travel 1550-
1800, Chur 1995, s. 71-81. 
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 Na cestě měl být cestovatel opatrný a nedopouštět 

se jakýchkoli výstřelků, zdržet se otevřeného srovnávání 

poměrů místních a (jemu) domácích, snažit se přizpůsobit 

lokálním zvyklostem, nebýt přehnaně důvěřivý a rozhodně 

nevstupovat do diskuze týkající se náboženství či 

politiky. Cestovatel měl pozorovat a prozkoumávat, aniž 

by vzbudil podezření; chovat se nenápadně jako zvěd. 

 Po návratu se měl vrátit ke zvyklostem své rodné 

země (včetně oděvu). Rozhodně neměl stavět na odiv cizí 

vzezření, ani se zesměšňovat vyprávěním neuvěřitelných 

historek z cest. A především, neopovrhovat svými starými 

přáteli. Zároveň však měl pečovat o nově získané kontakty 

a přátelství v zahraničí pravidelnou korespondencí.  

 Další obvyklou součástí „balíčku“ rad byla 

doporučení, kam směřovat svou pozornost. Cestovatelé byli 

nabádáni, aby si vedli deník, do kterého měli 

zaznamenávat nabyté zkušenosti a kde si je také mohli 

později ověřovat. Doporučováno bylo vést si záznamy 

dvojí, chronologický deník a zápisník, ve kterém se 

informace třídily do tzv. rubrik. 

 Podívejme se nyní na některé konkrétní texty. Jako 

ilustrativní příklady byly vybrány metodiky tří autorů: 

jednoho z tvůrců žánru, teoretika, dále autora se 

šlechtickým titulem a pro kontrast duchovního, který své 

kázání používá jako nemilosrdnou kritiku cestování. 

Zaměřme se na dvě otázky. Za prvé, kdo, podle nich, může 

být cestovatelem a kdo naopak je pro cestování nežádoucí. 

A za druhé, co je doporučeno cestovatelově pozornosti. 
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Jeden ze zakladatelů ars apodemica: Jerome Turler 

 

 Struktura textu Turlerovy metody45 v podstatě 

odpovídá výše popsanému.  

 V úvodu zaujme seznam citovaných autorit - v drtivé 

většině jde o klasické autory. Takový seznam je 

u ostatních textů velmi řídký jev. Citáty jsou dále 

v textu graficky odlišeny. 

 Cestování není doporučeno dětem a starším osobám, 

není pro choromyslné a pro ženy: 

 

 Whereupon the Tragicall and Comicall Poets, when they 

bringe in any far traveiling Woman, for the most parte they 

seine her to be incontinent. Semblably, frantique and furious 

Persons are unfit to traveill.46 

 

 Pátá kapitola – „What thinges are to be considered 

in traveilinge”47 - shrnuje do pěti bodů to 

nejdůležitější, co by měl o každé zemi, kterou projíždí, 

cestovatel zaznamenat: 

 

 So that there bee five principall poyntes too bee 

considered in everie Countrey: the Name, Figure, Bignesse, 

Iurisdiction, and situation… By the figure I meane the fourme 

and fashion of the Country.48 

 

 Stručně shrnuto, cestování je dle Jeroma Turlera 

věc přirozená. Pokud se dodržují pravidla a dbá na 

doporučení, je ku prospěchu. Z cestování jsou vyloučeni 

duševně nemocní a ženy. Do pozornosti cestovatele jsou 

                                                 
45Jerome Turler, The Traveiler of Jerome Turler, devided into two 
Bookes, London 1575. 
46Ibidem, Book 1, s. 9. 
47Ibidem, s. 49-60. 
48Ibidem, s. 50-51. 
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doporučeny údaje o názvu, poloze, rozloze, právním řádu a 

politické situaci té dané země. 

 

Teoretik inspirovaný ramismem: Sir Thomas Palmer 

 

 V eseji Sira Palmera49 je silně zdůrazňován stát a 

povinnosti cestovatele sloužit své zemi. V úvodu 

poskytuje vyčerpávající přehled o členění koncepce 

v podobě grafických schémat (viz. Příloha). Plánuje se 

zde každý pohyb budoucího cestovatele a popisují se do 

detailu veškeré možné (a povolené) typy cestování.  

 Cestování je buď řádné (regular), nebo protiprávní 

(irregular). Řádní cestovatelé se dělí na nezáměrné 

(nonvoluntaries), nedobrovolné (involuntaries) a záměrné 

(voluntaries). Autor vyčleňuje mezi těmi, kdo cestují 

z vlastní vůle, dvě kategorie: urozený a prostý lid. Z 

urozených se zvláštním posláním se vymezují kněží, 

právníci, vojáci a lékaři. Mezi neurozenými rozeznává 

kupce a řemeslníky (Viz. Příloha, Obrázek 1 a 2). 

 Také Sir Palmer zřetelně odlišuje jisté skupiny 

lidí jako nevhodné k cestování, jimž by tudíž nemělo být 

povoleno. Shoduje se s vymezením Turlerovým, nevhodní 

jsou příliš mladí, příliš staří, mentálně zaostalí, 

duševně nemocní a ženy (viz. Příloha, Obrázek 2). 

 O čem má cestovatel získat povědomost po cestě 

shrnuje Sir Palmer do šesti rubrik: o jazyce, o povaze 

obyvatelstva, o zemi, o zvycích a zákonech, o vládě a o 

diskrétních záležitostech; každou pak podrobně rozvádí 

(viz. Příloha, Obrázek 5, přepis následuje). 

 

                                                 
49Thomas Palmer, An Essay of the Meanes how to make our Travailes, 
into forraine Countries, the more profitable and honorable, London 
1606. 
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Singularly to gain the knowledge of: 

1. The Tongue: which consisteth 

i. In right understanding the same. 

ii. In proper speaking and reading it. 

iii. In true writing, &c. 

2. The Nature of the people to be discovered, 

i. In Civilitie, or Barbarousnesse. 

ii. In Freedome, or Servilenesse. 

iii. In Religiousnesse, or Profanenesse. 

iv. In Warlike, or Effeminatenesse. 

v. In Constitution of body and mind. 

3. The Countrey to be surveyed, 

i. In the name. 

ii. In the populousnesse, or scarcitie of the people. 

iii. In the situation. 

iv. In the quantitie. 

v. In the Commodities which are 

1. Naturall 

a. The temperatnesse 

of the ayre. 

b. The fruitfulnesse 

of the soyle. 

c. The plenty of 

Rivers and Ports. 

d. Baths, and 

medicinable 

things. 

2. Artificiall: 

a. Buildings, and 

fortifications, 

&c. 

b. Trades, or 

Sciences 

Mechanicke. 

vi. In the discommodities that doe consist of 

1. Imperfections. 

2. Wants. 

4. The Lawes and Customes may bee discerned 

i. Generally &c. 

ii. Particularly &c. 

1. In Matters Ecclesiasticall. 

2. In matters Temporall. 

3. In matters regall, or of 

Prerogative. 

5. The Governments, 

i. Interior 

ii. Exterior, descrying 

1. The persons governing 

a. The Monarke. 

b. The Nobles. 

c. The Popularitie. 

2. The people governed doe consist 

a. Of Husbandmen. 

b. Of Handi-crafts 

men and Labourers. 

c. Of the Nobilitie 

and Gentrie. 

d. Of stipendary 

Souldiers. 

e. Of Ecclesiasticall 

persons 
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3. The Instruments whereby men 

governe, and be governed, are 

looked into, 

a. By their goodnesse 

or evilnesse. 

b. By the timely 

preventing or 

neglecting of 

matters. 

c. By the execution, 

or not, of lawes 

in force. 

6. The secrets 

i. Common regardeth 

1. Intelligence of forraine 

Friends, Neuters, or Enemies: 

a. In Populousnesse. 

b. In Scarcitie of 

people. 

c. In well discipling 

them. 

d. In permitting a 

liberty from 

Martiall 

discipline. 

e. Whether religious 

or Profane. 

f. Whether Warlike or 

Effeminate. 

g. Whether Free or 

Servile. 

2. Knowledge of the ordinary 

strength of the State. 

3. For sufficiency of people: 

a. For store of 

Commodities: 

b. For plentie of 

Munition: 

c. For Treasure 

ii. Accidentall, are to be sought out 

1. In the Persons governing by 

a. Election. 

b. Inheritance 

generall or 

speciall. 

c. Any other hope. 

2. In persons governed 

a. Addicted to over 

much libertie. 

b. How standing 

affected to the 

Prince or 

government. 

c. Whether wiser then 

their generation 

requireth. 

d. How affected in 

rumors. 

e. Who be popular 

beyond Custome. 

3. In the instruments, &c. 
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Odpůrce cestování: biskup Joseph Hall 

 

 Zatímco dva dosud uvedené příklady teoretických 

textů považují při dodržení jistých podmínek cestování za 

přínosné, třetí text ho zavrhuje už z principu.50  

 Biskup Joseph Hall, nazývaný „anglickým Senekou“, 

byl ve své době vysoce ceněným kazatelem a teologem. 

Cestování bylo jedním z terčů jeho nesmiřitelné kritiky. 

Kázal o něm jako o vážném nebezpečí pro morálku zvláště 

mladých mužů.  

 V jeho představách dokonalý gentleman sedí doma, 

pokoj v duši, a pohrdá zříceninami, památníky či jinými 

pochybnými „vzácnostmi“. Cesty za vzděláním, oblíbené 

mezi anglickou šlechtou, odsuzoval jako „soukromé i 

veřejné zlo“ (“private and public meschiefe”). Anglii 

považoval za zemi obdařenou nejlepší ústavou a chlubící 

se nejlepšími univerzitami v Evropě, a tím zdůvodňoval 

zbytečnost cestování pro anglického gentlemana. Úhlavními 

nepříteli víry a morálky  mladých Angličanů jsou jezuité 

a katolická hrozba je tou nejobávanější:  

 

 Do wee send our sonnes to learne to be chaste in the 

midst of Sodome? … our ordinary travell is southward, into the 

jawes of danger: for so farre hath Satans policie prevailed, 

that those parts which are only thought worth our viewing, are 

most contagious; and will not part with either pleasure, or 

information, without some tang of wickedness.51 

 

 Argumenty: cestování odvrací mysl od Boha k věcem 

nepodstatným, oslabuje vazby sociální a politické, 

ohrožuje morálku i zdraví cestovatele, se staly později 

standardními v polemikách anglických kritiků Grand Tour. 

                                                 
50Joseph Hall, Quo vadis?, A Censure of Travell, London, 1617. 
51Ibidem, B3-B4, s. 12-13. 
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Teoretik a cestovatel 

 

 Nyní si položme zásadní otázku: jaký mohly mít tyto 

teoretické metody vliv na pozorování a zaznamenání 

pozorovaného skutečnými cestovateli? Zde jsou dvě z 

možných odpovědí. 

 

 Ars apodemica… nenabádala k „samostatnému“ pozorování, 

nýbrž metodicky stanovila, jak a co pozorovat. 

Prestrukturovala proces pozorování i popisu cizích krajů, 

stejně jako konkrétní průběh cesty. Cestovatel nehledal v 

cizině „cizí“, ale již známé. Během cesty ověřoval 

použitelnost popisového schématu a doplňoval již existující 

spisy o dílčí poznatky. Cestování lze v tomto smyslu 

interpretovat jako výsledek předešlé textové produkce, a 

nikoliv naopak.52 

 

 Justin Stagl na otázku odpovídá otázkou. Byly by 

stovky metod cestování vydané mezi lety 1570 a 1800 

spatřily světlo světa, pokud by o ně cestovatelé 

neprojevovali žádný zájem a nepřikládali jejich radám 

žádný význam? Stagl nabízí toto vysvětlení. Metodické 

texty sdílely pravděpodobně osud prací obdobného 

charakteru – návodů nejrůznějšího druhu – bylo k nim 

přihlíženo v mimořádných případech, spíš než by byly 

následovány plně a bezezbytku. Poté, co splnily svůj úkol 

– zachytily soudobé modely cestování – staly se z nich 

instituce posledního odvolání, minimálně pro vzdělané 

vrstvy.53 

                                                 
52Lucie Storchová, Ars apodemica. Umění pochopit a popsat 'cizí' 
kraje, Dějiny a současnost 25, 2003/4, s. 12. 
53Justin Stagl, A History of Curiosity, The Theory of Travel 1550-
1800, Chur 1995, s. 90. 
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 Jednou větou, tyto texty sloužily jako modely 

cestování své doby, jako ideální vzory, jež cestovatelé 

znaly a (více či méně) se jimi řídily. 

 Shrnuto, cestovatelský diskurz šestnáctého a 

sedmnáctého století (které tvoří kontinuitu), jsme 

charakterizovali takto. 

 Vyznačuje se rozšířením tiskové produkce 

teoretických spisů o cestování, v nichž je zdůrazňováno, 

že cestování má být společensky užitečné. Cestovatel má 

shromažďovat informace, zvláště ty praktické, a 

zaznamenávat je systematicky a přehledně. 

 Cestování se tak mělo stát součástí širokého 

projektu reformy vzdělání a celkové intelektuální obrody 

společnosti. 

 Teoretikové vypracovávaly přesné metodiky cestování 

(řada z nich pod vlivem Petra Ramuse a jeho učení), které 

vytvořily svébytný žánr, ars apodemica.  

 Jejich obsahem byly přesné návody, které počínaje 

definicí cestování a vyčleněním těch, kdo se k cestování 

nehodí, podávaly rady na téma jak se připravit na cestu, 

jak se chovat a co pozorovat na cestě, a také jak se 

zařídit po návratu. Opakují se rady: nebýt nápadný a 

nedostat se tak do problémů, a výzvy: necestuje se 

z rozmaru a pro zábavu. Cestování má být společnosti k 

užitku, jinak nemá opodstatnění. Cestovatel má zůstat 

věrným: vlasti, víře a svým přátelům. 

 Pozorované má být zaznamenáváno a to logicky a 

systematicky, k čemuž mohla sloužit i grafická schémata, 

jak je například připojil ke svému eseji Sir Thomas 

Palmer. 

 Obraťme nyní svou pozornost k cestopisu. Cestopisy 

v sobě skrývají napětí ze setkání a konfrontace 

s jinakostí, přičemž v zrcadle toho druhého – cizího – 
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formuje se identita autorova. Text cestopisu je 

zašifrovaný příběh o pozorovateli, který vystaven 

nejistotě z neznámého a odlišného, snaží se zpřehlednit 

si svět a bezpečně se v něm zorientovat. V tomto hledání 

nachází pevný bod tam, kde to zná nejlépe – ve své vlasti 

– „odtud často čerpá srovnání, konfrontace, osvětlující 

příměry“.54 Peter Burke naznačuje možnosti využití tohoto 

rozměru cestopisu pro historika: jako pramene pro studium 

myšlení a mentalit. 

 

The narratives will be analyzed here as sources for the 

history of attitudes or mentalities. They are precious 

documents of cultural encounters, revealing both the 

perception of cultural distance and the attempt to come to 

terms with or “translate” it into something more familiar.55 

 

 Text cestopisu je však nezbytné podrobit kritice. 

Je třeba ho vnímat jako součást nejen diskurzu 

cestovatelského, ale i literárního. Podléhá jeho proměnám 

a v souvislosti s nimi je nutné rozumět jeho výpovědi 

jako historického pramene. 

 

                                                 
54Libor Pavera–František Všetička, Lexikon literárních pojmů, Olomouc 
2002, heslo Cestopis. 
55Peter Burke, The Discreet Charm of Milan: English Travellers in the 
Seventeenth Century, In: Varieties of Cultural History, Cambridge 
1997, s. 97. 
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c. Cestopis v literárním diskurzu 

 

Cestopis jako literární žánr 

 

Literature is a fiction: this is its first structural 

definition... A “literary” reading can be imposed on any text: 

the question of truthfulness will not arise because the text 

is literary.56 

 

 Cestopisy jsou texty literární. Tvoří součást 

literárního diskurzu své doby.  

Takto charakterizuje cestopis aktuální Encyklopedie 

literárních žánrů: 

 

Zatímco bedekr jako součást věcné literatury podává 

statický soubor informací o dané oblasti, „cestopis je budován 

především na více či méně dynamické osnově jediného, 

konkrétního putování“(V. Macura), které provází v různé míře 

tematizovaný emotivní a poznávací zážitek pisatele... Hlavním 

předpokladem cestopisu je vlastní zraková zkušenost se 

skutečností a následně nutnost popisu jedinečného vizuálního 

zážitku slovy, které se však vzhledem k své logocentrické 

povaze takovému úkolu vzpírají. Dalším zdrojem cestopisného 

materiálu jsou ústní reference (pověsti či různé příběhy 

spojené s danou lokalitou) a konečně literární reference, 

které lze rozdělit na cestopisy předchůdců a odborně zaměřená 

pojednání kulturně-historická a geografická.57 

 

Cestopis jako žánr stojí na pomezí literatury faktu 

a literatury krásné, tíhne střídavě k faktu i k fikci, 

osciluje mezi povahou deskriptivní a narativní.  

                                                 
56Tzvetan Todorov, Genres in Discourse, Cambridge 1990, s. 3. 
57Dagmar Mocná–Josef Peterka a kol., Encyklopedie literárních žánrů, 
Praha–Litomyšl 2004, heslo Cestopis. 
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Právě v raných cestopisech najdeme zřetelně celý 

soubor různých stylistických postupů. Jejich autoři 

museli vyvažovat mezi tradičními pravidly jak 

argumentovat, jak zaujmout pozornost, a svými vlastními 

zájmy, spolu s vlivem svých mecenášů, zaměstnavatelů a 

panovníků. Pod vlivem tolika různých zadání, byli autoři 

cestopisů raného novověku rozpolcení mezi záměrem potěšit 

a poučit, zaznamenávat informace a vyprávět příběh, 

popsat, co se stalo, či sugerovat, co se mohlo stát. 

Autoři cestopisů byli zanecháni napospas naléhavému 

problému autenticity a věrohodnosti.58 

  

… if travel books gave travellers licence to write they 

also gave writers licence to travel: authors played with the 

boundaries between eyewitness testimony, second-hand 

information, and outright invention, and readers were often 

unsure whether they were reading truth or fiction.59 

 

Jedna z možností, jak lze klasifikovat cestopis, je 

podle stylu. Heslo v encyklopedii pokračuje: 

 

Podle stylu lze rozlišit dále cestopis narativní, 

v kterém převládá epičnost, zážitkovost, figurativnost, a 

cestopis deskriptivní, v němž převládá dokumentárnost, 

střízlivá věcnost, naučnost, často až enumerativnost…60 

 

 Vývoj staročeského cestopisu nabízí následující 

rozrůznění žánru a příslušnou terminologii: 

 

                                                 
58William H. Sherman, Stirring and searching (1500-1720), In: Hulme–
Youngs (Eds.), The Cambridge Companion to Travel Writing, Cambridge 
2000, s. 31. 
59Ibidem. 
60Dagmar Mocná–Josef Peterka a kol., Encyklopedie literárních žánrů, 
Praha – Litomyšl 2004, heslo Cestopis. 
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 Od poloviny 15. století se u nás jednoznačně uplatnil 

typ realistického cestopisu, který se od počátku 16. století 

začal diferencovat (vzpomínky z cest, cestovní relace, 

nejproduktivnější „theatrum universitatis rerum“, dbající o 

dostupnost a názornost sdělovaných poznatků, nikoliv o vnější 

dobrodružnost a fantazijnost).61 

 

 Pokud bychom měli dle výše uvedených kritérií 

zařadit texty Williama Lithgowa, Roberta Bargrava a 

Edwarda Browna, s kterými budeme dále pracovat, pak 

bychom podle stylu konstatovali, že se jedná o převážně 

realistické cestopisy smíšeného deskriptivního i 

narativního charakteru (narativní složka je výraznější u 

Lithgowa, deskriptivní u Bargrava a Browna). Vzhledem 

k tomu, že všechny sledují chronologickou linku, zaslouží 

si charakteristiku cestovní deník. Nejjednoznačnější je 

tento rys u deníku Roberta Bargrava (záznamy vede po 

dnech se zdůrazněným datem). U Edwarda Browna jsou 

chronologické pasáže kombinovány se sumarizujícími. 

Literárně „nejsyrovější“ je text Bargravův (nebyl vydán 

tiskem), naopak nejvytříbenější je Lithgowův. 

 Dále se podívejme na několik inspirativních 

postřehů anglické literární historičky Chloe Chard o 

vývoji jazykových prostředků cestopisu.  

 Soustředění autorky na literární stránku cestopisů 

může být pro historika inspirativní v tom, že poukazuje 

na úskalí užití výpovědi cestopisu jako historického 

pramene. Jeho sdělení nelze zdaleka důvěřovat jako 

věrnému záznamu očitých pozorování. 

 

                                                 
61Libor Pavera–František Všetička, Lexikon literárních pojmů, Olomouc 
2002, heslo Cestopis, zvýraznění doplněno. 
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Chloe Chard: jazykové prostředky cestopisu 

 
 Chloe Chard v odkazované práci62 obrací svou 

pozornost k proměnám jazykových prostředků, jimiž 

cestovatelé vyjadřují radost, potěšení a rozkoš. Zastavme 

se u několika zajímavých postřehů autorky o jazykových 

prostředcích typických pro cestopisy sedmnáctého století. 

 V první kapitole Chard píše, že strategie 

konstrukce binárních opozic („domácí“ a „cizí“) je 

vlastní až osmnáctému století. V cestopisech sedmnáctého 

století, tvrdí Chloe Chard, kladení symetrických 

protikladů nenajdeme. Obdiv k cizímu nemusí nutně 

znamenat očernění či devalvaci vlastního. Místo toho se 

užívá literární figury zvýraznění, nadsazení, hyperboly. 

V konkrétním užití v textu najdeme například vyjádření 

hyperbolického uchvácení (hyperbolic delight), motiv 

neporovnatelnosti (theme of incomparability), motiv 

hojnosti (theme of profusion). Pokud je domácí a cizí 

kladeno do vztahu soupeření, ukazuje se při podrobném 

zkoumání, že oba jsou hodnoceny podle rozdílných 

kritérií. 

 Základním předpokladem pro užití figury 

neporovnatelnosti je určitý drobnohled, který se zaměří 

pouze na jeden objekt a zachází s ním jako s jedinečným. 

Tím se pokládá základ pro konstatování, že jistý objekt 

je vzácností, divem či kuriozitou, který je tak častý v 

cestopisech sedmnáctého století.  

 Podle Chloe Chard je součástí literárního úzu 17. 

století, že vyjádření používaná k popisu místa a krajiny, 

především metafory a alegorie, nejsou původní, často se 

používají příměry známé z literatury a mytologie. Citací 

z klasického zdroje se tak činí z dosud neznámého objektu 

                                                 
62Chloe Chard, Pleasure and Guilt on the Grand Tour, Manchester 1999. 
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důvěrně známý. Dalším ze znaků je přebujelost těchto 

alegorií, jejich kupení bez ohledu na jejich vzájemnou 

soudržnost. 

 Problematické by bylo obecnější použití postřehů 

Chloe Chard. Ve středu jejího zájmu jsou cestopisy 

mladých anglických šlechticů podnikajících svou Grand 

Tour převážně do tradičních destinací, hlavně Itálie, což 

je příliš specifický vzorek. 

 Nicméně její postřehy doplňují charakteristiku 

cestopisu jako literárního textu podléhajícího proměnám 

literárního diskurzu. 
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Cestopis jako historický pramen 

 

 Na závěr této kapitoly si zodpovězme otázku, jak 

budeme používat cestopis jako historický pramen pro 

rekonstrukci mentální mapy jejího autora. 

 Jak již bylo řečeno, cestopis vnímáme jako součást 

cestovatelského a literárního diskurzu.  

 Cestopis jako text literární tíhne střídavě k faktu 

i k fikci, povahy deskriptivní i narativní. Jeho výpověď 

je směsicí stylistických figur, mnohokrát opakovaných 

klišé, povinných odkazů biblických a klasických, celých 

pasáží opsaných od jiných autorů, soudobým cestovatelským 

diskurzem vyžadovaných seznamů nejrůznějších údajů, 

takticky volených osvědčení loajality k panovníkovi a 

církvi, i historek (podezřele) atraktivních pro čtenáře.  

 Jeho výpověď bychom mohli ověřovat a ptát se po 

pravdivosti skutečností, které uvádí, ale vítězství, 

kterého bychom dosáhli, pokud bychom přistihli autora při 

lži, by bylo vítězstvím Pyrrhovým. Tím není řečeno, že 

zamlčení či úprava faktů nemají výpovědní hodnotu, ale 

jen to, že otázka po „pravdivosti“ výpovědi cestopisu 

(literárního textu) není na místě. 

 Máme se raději ptát, co cestovatel „skutečně viděl 

a zažil“? Hledat zrnko osobní jedinečné zkušenosti dobře 

ukryté pod mnohými vrstvami? Ne, ani to nás nebude 

zajímat. Obrysy mentální mapy, podle níž se cestovatel 

orientoval, byly totiž hotovy už předtím, než se na cestu 

vydal. Chceme-li ji rekonstruovat, můžeme se bez výčitek 

vzdát očité zkušenosti a zaměřit se na obrazy přejaté a 

nepůvodní. 

 K jejich odlišení nám napomohlo seznámení s dobovým 

cestovatelským diskurzem. Díky tomu tušíme, z jakých 

zdrojů se cestovatel na cestu připravoval, co vytvářelo 
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jeho představu (obraz-image) „cizího“ ještě před jeho 

vlastní smyslovou zkušeností. 

 V další kapitole se budeme zevrubněji věnovat 

problému mentální mapy a vysvětlíme naše pojetí tohoto 

teoretického konceptu. 
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2. kapitola: Teoretický koncept 

 

a. Co je mentální mapa 

 

 Mentální mapou nazýváme představu o výseku 

fyzického světa vytvořenou bez bezprostřední smyslové 

zkušenosti na základě informací z doslechu, z četby, 

projekcí známého apod.63 

 Na počátku našich úvah nad tímto konceptem 

zodpovězme následující otázku: je mentální mapa představa 

kolektivně sdílená, či individuální?  

 Vycházejme z předpokladu, že mentální mapa je 

určitým typem obrazu - představy, image – a že plní 

podobné funkce.64 Mentální mapu, dle všeho, můžeme 

zařadit do kategorie image prostředí.  

 Image prostředí označuje americký urbanista Kevin 

Lynch65 za všeobecnou mentální představu o části 

fyzického světa, kterou si buduje každý jednotlivec. Dále 

dává Kevin Lynch do vzájemné souvztažnosti individuální a 

kolektivní. I když má každý jednotlivec o věci svoji 

vlastní představu, přece dochází v rámci skupiny (dle 

věku, pohlaví, profese, kulturní úrovně apod.) k zásadní 

shodě (skupinová image).  

 Dostáváme se k odpovědi na úvodní otázku. 

Předpokládejme, že výše popsané platí i pro mentální 

mapu. Každý jednotlivec si nese svou jedinečnou mentální 

mapu, přesto můžeme pro určitou skupinu (přesně 

definovanou) konstruovat mentální mapu sdílenou 

(kolektivní). 

                                                 
63Yi-Fu Tuan, The Images and Mental Maps, Annals of the Association 
of American Geographers, Vol. 65, No.2, June 1975, s. 209-211. 
64Ibidem. 
65Kevin Lynch, Obraz města, Praha 2004. 
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Yi-Fu Tuan: The Images and Mental Maps 

 

 Při rekonstrukci mentální mapy jsme se vzdali 

smyslového vnímání. Inspirací nám v tomto byla Yi-Fu 

Tuan. Připomíná rozdíl mezi vjemem (percept) a představou 

(image). Představa (a mentální mapa je svého druhu 

představa-obraz-image, na což bylo už výše poukázáno) je 

na smyslovém vnímání nezávislá.66 

 Jak může fungovat mentální mapa popisuje Yi-Fu Tuan 

v pěti příkladech. Mentální mapa umožňuje efektivně 

sdělit prostorovou informaci. Může sloužit jako 

symbolická (obrazná) příprava pro fyzickou činnost. Také 

může fungovat jako mnemotechnická pomůcka pro 

zapamatování událostí, osob či věcí jejich propojením 

s lokalizací. Mentální mapy, podobně jako mapy 

kartografické, mohou také sloužit jako prostředky 

k uspořádání (strukturaci) a uchování poznání. Avšak! Ne 

každý strukturuje své poznání pomocí mentální mapy.67 

 Z našeho hlediska nejzajímavější je interpretace 

mentální mapy jako imaginární skutečnosti, představy o 

neviděném vytvořené bez očité zkušenosti na základě 

například přečteného či odposlouchaného. Typ imagination–

image (na rozdíl od „memory-image“).68  

 Z hlediska psychologického nemají mentální obrazy 

žádný zvláštní význam pro chování v prostoru, ani pro 

abstraktní myšlení, píše Yi-Fu Tuan.69 Mentální mapa 

funguje jako obraz.  

 

                                                 
66Yi-Fu Tuan, The Images and Mental Maps, In: Annals of the 

Association of American Geographers, Vol. 65, No.2, June 1975, s. 
209. 
67Ibidem, s. 210. 
68Ibidem, s. 211. 
69Ibidem, s. 205. 
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 … it is a mnemonic device; it allows mental practise 

which promotes assurance in subsequent physical performance… 

Mental map may be the street plan a person recalls as he gives 

directions to a friend, or it could be the geographer’s 

cartographic representation of people’s attitudes toward 

places.70 

 

 V našem pojetí budeme zacházet s mentální mapou jako 

prostředkem nikoli prostorové, ale kulturní orientace. 

V tom se lišíme od pojetí tohoto konceptu v diskurzu 

psychologicko-geografickém, jak podrobněji ukážeme dále. 

 

Kognitivní mapování a kartografie 

 

 K pojmům mentální a kognitivní mapování existuje 

rozsáhlá interdisciplinární diskuze (především geografů a 

psychologů). Nebudeme se jí zde obšírněji věnovat, jen se 

v několika tezích vymezíme vůči určitému pojetí tohoto 

konceptu a zpřesníme tak naše užívání pojmu mentální 

mapa. 

 V některých výkladech o kognitivním mapování 

najdeme přímou souvislost mezi mapou kognitivní a 

kartografickou.  

 

 This paper is about learning and remembering geographic 

maps. Drawing on research in geography and psychology, it 

traces how the human cognitive system interacts with 

cartographic entities to produce… “cognitive maps”. Throughout 

the paper we refer to the cartographic stimulus as a “map” and 

                                                 
70Yi-Fu Tuan, The Images and Mental Maps, In: Annals of the 

Association of American Geographers, Vol. 65, No.2, June 1975, s. 
205. 
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to the person's mental representation of this stimulus as the 

“map image”.71 

 

Lapidárně řečeno, mentální (kognitivní) mapa vzniká (mimo 

jiné) na základě čtení a zapamatování si mapy 

kartografické. 

 V našem pojetí budeme s kartografickou mapou jako 

podnětem operovat minimálně. Vede nás k tomu také 

skutečnost, že Angličan sedmnáctého století cestující 

Evropou východním směrem měl k dispozici jen neúplný 

kartografický materiál. Zvláště oblast hraniční (mezi 

křesťany a Turky) byla ze strategických důvodů 

dokumentována kartografy málo a nepřesně. Cestovatelé si 

na tuto skutečnost stěžují a sami sobě přikládají zásluhy 

za upřesňování zkresleného: “…the Maps of Hungary are not 

exact; those of Servia, Bulgaria, Macedonia, and Thessaly 

very imperfect. In upper Hungary, many Towns are omitted; 

many ill-placed, in the lower also not a few.”72 

 Jistěže v tomto směru kartografickou mapu může 

velmi dobře zastoupit jiný druh „podnětu“, např. dobový 

turistický průvodce, cestopis jiného autora či jeho 

vyprávění. Problém tkví v něčem jiném.  

 Většina studií o kognitivním mapování si klade za 

cíl pochopení proměn (deformací) prostorové informace 

v kognitivním procesu (jak je zašifrována a uložena do 

paměti) a porozumění následnému chování v prostoru: 

“Ultimately such studies lead to an understanding of 

                                                 
71Raymond W. Kulhavy - William A. Stock, How Cognitive Maps are 
Learned and Remembered, Annals of the Association of American 

Geographers, Vol. 86, No. 1., (March, 1996), s. 123. 
72Edward Brown, A Brief Account of some Travels in Hungaria, Servia, 
Bulgaria, Macedonia, Thessaly, Austria, Styria, Carinthia, Carnida 

and Friuli. As also Some Observations on the Gold, Silver, Copper, 

Quick-silver Mines, Baths, and Mineral Waters in those Parts. With 

the Figures of some Habits and remarkable places. By Edward Brown 

M.D. of the College London, Fellow of the R.Society and Physician in 

Ordinary to His Majesty, London 1673, s. 78. 
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spatial decision-making and behavior.”73 Ve středu našeho 

zájmu však není schopnost prostorové orientace 

cestovatele. Zdánlivě prostorová informace, zda 

cestovatel vnímal určitou destinaci jako cestu na 

„Sever“, „Jih“, „Východ“ či „Západ“ Evropy, má pro nás 

obsah výhradně kulturní. Zjednodušeně řečeno, vzdáváme se 

psychologického rozměru konceptu mentálního mapování ve 

prospěch jeho rozměru kulturního.  

 Proč se tedy neopustíme označení „mapa“ úplně, 

nejde-li nám o uchovávání prostorové informace? Jak jinak 

bychom výstižněji pojmenovali to, co nás zajímá: 

symbolické kulturní hranice a celky, které rozpoznává 

cestovatel na své cestě, jenž dohromady tvoří jednotný 

obraz (představu-image) a jež lze vyjádřit geograficky? 

 

Larry Wolff: Východní Evropa na mentální mapě 

osvícenců 

 

 Larry Wolff74 se pokouší dokázat, velmi sugestivně, 

že vymýšlení Východní a současně Západní Evropy má své 

kořeny už v osvícenství. 

 Proces tohoto vymýšlení spočívá, podle Wolffa, ve 

spojování skutečného s fiktivním (jistého geografického 

prostoru s označením Východní Evropa). Toto obecné 

pojmenování je výsledkem zevšeobecňování a propojování 

postřehů o různých zemích a jejich obyvatelích, 

zdůraznění společného a zamlčení rozdílů. V tomto smyslu 

je Východní Evropa kulturní konstrukcí, intelektuálním 

vynálezem osvícenství, píše.75 

                                                 
73Robert Lloyd, Cognitive Maps: Encoding and Decoding Information, 
Annals of the Association of American Geographers, Vol. 79, No. 1, 
(March, 1989), s. 101. 
74Larry Wolff, Inventing Eastern Europe, The Map of Civilization on 
the Mind of the Enlightenment, Stanford 1994. 
75Ibidem, s. 356-357. 
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 Podtitul jeho práce zní: Mapa civilizace 

v osvícenském myšlení. Touto mapou označuje pravděpodobně 

totéž co mentální mapou, kterýžto termín opakovaně 

používá, bohužel bez jeho jasného vymezení. Proto lze 

vyvozovat jeho pojetí mentální mapy jako teoretického 

konceptu jen nepřímo.  

 Zdá se, že mentální mapy považuje za představy 

obecně sdílené: „… an idea… surviving in the public 

culture and its mental maps.”76  

 Dále si domýšlíme, že mentální mapa je v jeho 

interpretaci představa o neznámém vytvořená bez 

bezprostřední smyslové zkušenosti na základě spojování a 

srovnávání s dobře známým. Mentální mapa se však vlivem 

individuální (cestovatelské) zkušenosti proměňuje a 

upravuje: 

 

 … each traveller carried a mental map to be freely 

annotated, embellished, refined, or refolded along the way. 

The operations of mental mapping were above all association 

and comparison: association among the lands of Eastern Europe, 

intellectually combining them into coherent whole, and 

comparison with the lands of Western Europe, establishing the 

developmental division of the continent.77 

 

 Neujasněnost pojmů je slabinou Wolffovy práce. 

Nikde nevysvětluje, zda termíny mental map, the map on 

the mind, mentally marked map apod. užívá synonymně, nebo 

ne, a co jimi konkrétně myslí.  

 Při ujasňování konceptu mentální mapy nám práce 

Larryho Wolffa nebyla inspirativní tolik, jako při 

přemýšlení o symbolických charakteristikách geografického 

                                                 
76Larry Wolff, Inventing Eastern Europe, The Map of Civilization on 
the Mind of the Enlightenment, Stanford 1994, s. 4. 
77Ibidem, s. 6. 
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prostoru Evropy „na východ od Rýna“. Z řady jeho 

zajímavých postřehů o kritériích, podle nichž měli 

cestovatelé a teoretici osmnáctého století zakreslovat 

„Východní Evropu“ na své mentální mapě, jsme vybrali pět. 

Budeme si (především v další kapitole) klást otázku, zda 

jsou platné i pro cestovatele sedmnáctého století. 

 Prvním zajímavým symbolickým pojítkem, které Wolff 

uvádí, je, že Východní Evropa byla pro cestovatele 

osmnáctého století prostorem málo známým, dosud 

neobjeveným. V roce 1717 Lady Mary Wortley Montagu 

opouští Vídeň a vydává se na cestu do Konstantinopole 

s velkými obavami, píše Larry Wolff a zobecňuje: 

„Traveling east from Vienna, like traveling east from 

Berlin, was a matter for apprehension in the eighteenth 

century.“78 Východní Evropou má na mysli především Polsko 

a Rusko, o nichž byl v osmnáctém století anglický (ale i 

francouzský) čtenář jen málo informován. Této nevědomosti 

vytyčuje mezník: 

 

 In 1784, the same year that Ségur set out for Poland 

and Russia, Coxe published Travels into Poland, Russia, 

Sweden, and Denmark, a book that went into several English 

editions before the end of the century as well as a French 

translation. This was an important aspect of the eighteenth-

century discovery of Eastern Europe, an increase in knowledge 

of lands that were hitherto little known and rarely visited.79 

 

 Za druhé, je to jazyková homogennost prostoru, 

které si cestovatelé všímají a tematizují ji. Slovanské 

jazyky splývají v jeden „sclavon“. 

 

                                                 
78Larry Wolff, Inventing Eastern Europe, The Map of Civilization on 
the Mind of the Enlightenment, Stanford 1994, s. 39. 
79Ibidem, s. 26, zvýraznění doplněno. 
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 If the political consequences of partition tended to 

confuse the border of Poland and Russia and make those lands 

appear to the traveler as part of the same zone, the 

resemblance of languages further defined that zonal unity.80 

 

 Za třetí, mezi postřehy o obyvatelstvu vytipoval 

Larry Wolff následující charakteristiky „Východoevropanů“ 

(týkají se především Poláků a Rusů), jak je podle něj 

konstruují cestovatelé a filozofové osvícenství. V jejich 

povaze nacházejí smutek a melancholii. V jejich vzezření 

vidí cosi asijského (a odvozují jejich původ od Tatarů, 

či dokonce Skythů). Oděvem rolníků je kožešina a povinným 

atributem sekera. Osvícenec též nachází znaky rasové jako 

je barva pleti: 

 

 The traveler discovered Eastern Europe not only in the 

anthropological details of costume and hairstyle, but also in 

the racial distinctions of facial feature and skin 

complexion.81 

 

 Za čtvrté nás budou zajímat spojující obrazy špíny, 

nepořádku, chudoby a zaostalosti, které Wolff nachází 

jako společné znaky „Východní Evropy“ v cestopisech 

osmnáctého století.  

 

 This entrance into Eastern Europe was a progress of 

poverty and misery, distress and desolation, and Coxe´s 

impressions were obviously influenced by the fact that there 

were no comfortable accommodations to be had for travelers 

like himself.82 

 

                                                 
80Larry Wolff, Inventing Eastern Europe, The Map of Civilization on 
the Mind of the Enlightenment, Stanford 1994, s. 31, zvýraznění 
doplněno. 
81Ibidem, s. 38. 
82Ibidem, s. 27, zvýraznění doplněno. 
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Zde je třeba poukázat na jistý problém. Způsob, kterým 

jsou podány informace o úrovni služeb pro cestovatele, 

může být značně subjektivní. Záleží na mnoha aspektech. 

Od ročního období přes společnost, do které se cestovatel 

tam nebo onde dostal, až po neočekávané události jako je 

například nebezpečí morové nákazy, díky níž je cestovatel 

nucen opustit zamýšlenou trasu a přijmout provizorium. 

Navíc, těžko porovnávat služby, jichž se cestovateli 

dostalo v chudé vísce (lhostejno kde konkrétně), nebo ve 

městě. Proto při aplikaci tohoto kritéria zvolíme jako 

stejnorodý vzorek obraz města (viz. níže). 

 A konečně za páté nás bude zajímat dělení světa na 

„civilizovaný“ a „barbarský“, přičemž Východní Evropa má 

ležet na pomezí obou, případně už za hranicí „civilizace“ 

(která je někdy ztotožněna s hranicí Evropy). 

 Podle těchto kritérií navrhneme symbolické hranice, 

které mohl překonávat také cestovatel sedmnáctého století 

na cestě Evropou „na východ od Rýna“. 
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b. Symbolické hranice: typologie 

 

 Předchozími úvahami nad prací Larryho Wolffa se 

nechme inspirovat a vytipujme symbolické hranice, které 

při svých cestách vymezeným geografickým prostorem (na 

východ od Rýna k Dněpru, od tureckých hranic k Baltu) 

naši cestovatelé mohli překonávat.  

 Pozornost budeme přednostně upínat k symbolickým 

hranicím, co do obsahu, kulturním, ne tak sociálním. 

Z hlediska jejich „původu“ a „dosahu“ nás budou zajímat 

více symbolické hranice přejaté (sdílené), než ty 

subjektivní. Ty, jež měl cestovatel v základních obrysech 

načrtnuty, než se vydal na cestu.  

 Jako první budeme „kontrolovat“ přechod symbolické 

hranice mezi Evropou (cestovateli) známou a neznámou. Kdy 

cestovatel zaznamenává, že půda, na kterou vstoupil, je 

terra incognita? Kdy si připadá jako „objevitel“? Nemusí 

být (a jistě ani není) prvním Angličanem (anglicky 

hovořícím) v oněch končinách, ale může být prvním, nebo 

jedním z prvních, kdo o tom podá kvalitní písemné 

svědectví. Kde je to naopak pro cestovatele natolik 

známé, že mu přijde zbytečné se o tom místě podrobněji 

šířit? 

 Tato symbolická hranice je pohyblivá, svou osobní 

zkušeností ji cestovatel mění (a k její proměnám píšící 

cestovatel, který se dělí o své poznatky vydaným 

cestopisem, přispívá). 

 Další symbolickou hranicí, jež nás bude zajímat, je 

hranice jazyková. Budeme sledovat, jaké postřehy o 

jazyce, kterým se kde mluví, nám (na vymezené trase) 

cestovatel zanechá. Prověříme tezi Larryho Wolffa o 

vnímání jazykové homogennosti prostoru „Východní Evropy“. 



 

 54 

 Budeme-li tematizovat srozumitelnost, respektive 

nesrozumitelnost, nabude tato symbolická hranice 

subjektivnějšího rázu podle jazykové vybavenosti 

konkrétního cestovatele. 

 Dále se zaměříme na symbolickou hranice 

vzdělanosti. Bude nás zajímat, kde zakresluje cestovatel 

pomyslnou hranici mezi Evropou „vzdělanou“ (kde nachází 

kvalitní univerzity a dobře vybavené knihovny) a „tou 

druhou“. 

 Následující symbolická hranice odděluje kraje dle 

charakteru jejich obyvatelstva, jeho mravů, způsobů, 

povahy, temperamentu a fyziognomie. Najdeme na mentální 

mapě našeho cestovatele celek obývaný „Východoevropany“, 

jak jejich charakteristiky nalezl Larry Wolff?  

 V neposlední řadě nás bude zajímat symbolická 

hranice oddělující města „výstavná“ od těch 

„provinčních“. Tato symbolická hranice byla zvolena ve 

volné návaznosti na kritérium rozpoznané Larry Wolffem: 

obrazy špíny, nepořádku, chudoby a zaostalosti, jimiž 

vymezovali osvícenci na své mentální mapě „Východní 

Evropu“. Rozhodli jsme se sledovat tyto charakteristiky v 

obrazech měst, jak nám je jednotliví cestovatelé 

podávají. K tomu nás vedl především ten důvod, že městům 

je v cestopisech věnováno nejvíce prostoru. Navíc, 

porovnáváme porovnatelné, charakteristiky „města“, jež je 

celistvou kategorii. Budeme věnovat zvláštní pozornost 

hodnotícím adjektivům užívaným při popisu různých 

evropských měst (od Holandska po Polsko a Horní Uhry), 

jejich kontextuálnímu použití a případným proměnám při 

cestě. 

 A konečně, chceme se zabývat symbolickou hranicí 

mezi „barbarstvím“ a „civilizací“. Vnímá anglický 

cestovatel sedmnáctého století svět rozdělený takto 
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bipolárně? Na ten s přídomkem „civil“ (s nímž se 

identifikuje), a na ten s charakteristikami „barbarous“ a 

„savage“? Zakresluje prostor „Východní Evropy“ 

v hraničním pásu mezi oběma světy, či již za hranicí 

„civilizované“ Evropy? 
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3. kapitola: Evropa „na východ od Rýna“ na 

mentální mapě anglicky píšícího 

cestovatele sedmnáctého století 

 

a. Oblíbené destinace anglických cestopisů a 

cestovatelů v sedmnáctém století 

 

 Jaké byly oblíbené geografické destinace anglického 

(ve smyslu anglicky hovořícího) cestovatele sedmnáctého 

století? Oddělme od sebe otázky, kam nejčastěji směřoval 

anglický cestovatel a o jakých cestách nejraději četl 

anglický čtenář.  

 Cesty z Britských ostrovů na kontinent nejčastěji 

směřovaly do destinací nejbližších, tj. do Francie a dále 

do Itálie, také stále častěji do Nizozemí.83 Číst o nich 

však nebylo tak zajímavé, jako o cestách exotických do 

vzdálených a neznámých krajů. Tuto tezi dokládá 

následující tabulka. 

 

                                                 
83John Stoye, English Travellers Abroad. Their Influence in English 
Society and Politics, New Haven and London 1989; autor se zde 
zaměřuje na tyto destinace: Francie, Itálie, Nizozemí a Španělsko. 
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Tabulka nejoblíbenějších destinací autorů anglických cestopisů 

od 1500-170084 (v závorce uvedeno datum nejstaršího vydání) 

Hlavní cíl cesty Psáno anglicky 
Přeloženo do 

angličtiny 

Soubory 9 (1582) 4 (1553) 

Plavby kolem světa 5 (1598) 2 (1555) 

Západní Evropa 59 (1522) 19 (1549) 

Severní Evropa 1 (1694) 8 (1561) 

Východní Evropa 9 (1591) 4 (1672) 

Východní Indie 25 (1603) 19 (1576) 

Západní Indie 24 (1569) 7 (1577) 

Střední Asie 4 (1601) 5 (1590) 

Dálný Východ 2 (c.1500) 23 (1503) 

Blízká Východ 33 (1511) 20 (1529) 

Afrika 30 (1538) 15 (1554) 

Severozápadní cesta/ 

Grónsko 
13 (1576) 1 (1694) 

Severní Amerika 139 (1581) 7 (1563) 

Jižní Amerika 18 (1596) 15 (1568) 

Jižní moře/ 

Austrálie 
0 1 (1617) 

Fiktivní cesty 12 (1516) 10 (1581) 

Příručka pro 

cestovatele 
27 (c.1500) 4 (1575) 

Původní zdroj: Edward Godfrey Cox, A Reference Guide to the 
Literature of Travel85 

 

„Hitem“ jsou zprávy o cestách do Severní Ameriky, 

v oblíbenosti cílů následuje Západní Evropa. Prostor, 

který je nazýván Východní Evropou, mezi oblíbené zdaleka 

nepatří. Dovolíme si z toho vyvodit, že nebyl zvlášť 

pozoruhodný ani jako cíl cesty, ani jako námět pro 

čtenářsky úspěšný cestopis. 

 

                                                 
84William H. Sherman, Stirring and searching (1500-1720), In: Hulme–
Youngs (Eds.), The Cambridge Companion to Travel Writing, Cambridge 
2000, s. 21. 
85Jedná o tabulku přejatou, původní zdroj se bohužel nepodařilo 
dohledat. To způsobuje řadu problémů při detailnější interpretaci. 
Není možné přesně vymezit co se míní uváděnými geografické celky (co 
přesně tu znamená Východní Evropa), stejně jako není jasné, jaké 
druhy textů se míní cestopisy. Proto je třeba chápat uvedená čísla 
pouze jako orientační. 
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b. Rozbor konkrétních textů 

 

Dobrodružství a strasti Williama Lithgowa 

 

To all Noble-minded Gentlemen, and Heroicke Spirits, in Court, 

Citty, and Countrey, Courteous Reader, of these my double 

paines, of a twofold Pilgrimage, in my personall progresse, to 

these famous places, and next a second Peregrination of minde, 

in reveiwng the same in the Map of my owne Memory.86 

 

 Cestopis Williama Lithgowa jsme dosud ohodnotili 

jako literárně nejvytříbenější (ze tří interpretovaných), 

psaný s ohledem na čtenáře (má zaujmout a pobavit, nejen 

informovat), jenž se stal populárním (ve smyslu opakovaně 

vydávaným). 

 Při rozboru jeho textu si budeme nejprve všímat 

posunu těžiště při opakovaných vydáních. Budeme ho 

přičítat proměně cestovatelského diskurzu a snaze 

vydavatele přizpůsobit text co nejvíce požadavkům 

publika. Tento posun budeme sledovat na prolozích 

adresovaných čtenáři. 

 První vydání z roku 1614 obsahuje obecné slovo 

čtenáři bez konkrétní dedikace. Zajímavá je formulace 

(citována v úvodu) „a second Peregrination of minde, in 

reveiwng the same in the Map of my owne Memory”. Ve 

vydání z roku 1623 ji najdeme také, i když drobně 

upravenou: “… this seconde peregrination of minde, in 

reducing all, from the Map of my Memory, to the laborious 

Pen…“87. Autor sám tu jedinečným způsobem zachycuje, jak 

velký rozdíl je mezi tím, co „opravdu“ viděl a zažil, a 

                                                 
86William Lithgow, A Most Delectable and True Discourse…, London 
1614, A2, zvýraznění doplněno. 
87William Lithgow, A Most Delectable and True Discourse…, London 
1623, A3, zvýraznění doplněno. 
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tím, co nakonec písemně zaznamenal. Toto „přiznání“ již 

v desátém vydání z roku 1692 nenajdeme. Místo něj 

přichází na řadu zdůraznění očitého svědectví 

cestovatele, které si žádá soudobý cestovatelský diskurz:  

 

 This laborious work then of mine, depending on this 

Preamble, is only composed of mine own Eye-sight, and ocular 

experience (pluris est occultus testis unus, quam auriti 

decem) being the perfect Mirror, and lively Portraicture of 

true understanding, Excelling far all Inventions whatsoever, 

Poetick, or Theoretick.88 

 

Tento posun cestovatelského diskurzu popisuje Chloe Chard 

jako proměnu autorit. Tuto roli nejprve sehrávaly citace 

klasiků a odkazy na jejich pozorování, postupně se 

autoritou stává sám autor (subjekt) výpovědi, který se 

opírá o své očité svědectví a dovolává se ho: 

 

 The claim to unmediated, eye-witness experience provides 

travellers, from early in the eighteenth century onwards, with 

a new strategy for endorsing their own authority to describe 

and comment.89 

 

 V prvním vydání cestopisu Williama Lithgowa najdeme 

v úvodním slově pasáž, ve které se píšící cestovatel 

vymezuje vůči těm, kdo výřečností a komplikovaností svého 

vyjadřování zastírají jádro sdělení. 

 

 I could have furnished this History with more new-coind 

Language, but I detest the ornament of such an ecclypsed 

shadow, that would obumbrate the beames of a glorious Subject: 

                                                 
88William Lithgow, Lithgow’s Nineteen Years Travels…, London 169210, 
Part IX, The Prologue to the Reader, A2, zvýraznění doplněno. 
89Chloe Chard, Pleasure and Guilt on the Grand Tour, Manchester 1999, 
s. 86, zvýraznění doplněno. 
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Let other fantasticall braines dote, and prosecute the path of 

smooth invented phrases, and new divised dirivations; to soare 

alost with waxed feathers of flighthered eloquence, wanting 

matter, which is the heart of the worke; I have in my owne 

disposition, and for thy better satisfaction (Gentle Reader) 

set downe the same in the vulgar tongue of this Northern 

Ile…90 

 

Tuto část v dalších vydáních autor vypustil. Takové 

vymezení už pravděpodobně nebylo aktuální, cestovatelský 

diskurz se proměnil ve prospěch méně literárních a více 

věcných cestopisů. 

 Vydání z roku 1623 rozšiřuje úvodní předmluvu o 

dedikaci patronům a sponzorům (adresovanou obecně bez 

konkrétních jmen, aby na nikoho nezapomněl a nikoho 

neurazil). Ve vydání z roku 1692 tato dedikace chybí 

(postrádá významu, vyšlo 47 let po autorově smrti). 

 Prolog čtenáři ve vydání z roku 1623 následuje 

zvlášť, po dedikaci, a obsahuje autorovo vysvětlení, 

jakým způsobem byla jeho práce rozšířena a obohacena: 

„Historiographically, Geographically, Topographically, 

and Hydrographically enlarged…“.91 Záměrně se tu 

zdůrazňuje informativní stránka textu, jež mu má přidat 

na důvěryhodnosti. 

 Podstatněji rozšířené vydání z roku 1692 už 

v samotném titulu hlásá, že už nikoli KDE všude byl, ale 

CO všechno prožil a zaznamenal, může přitáhnout čtenářovu 

pozornost. Kromě informací zajímají strasti a utrpení 

(spojené s protikatolickou propagandou). Celý titul zní:  

 

                                                 
90William Lithgow, A Most Delectable and True Discourse…, London 
1614, A2. 
91William Lithgow, A Most Delectable and True Discourse…, London 
1623, The Prologue to the Reader, A3. 
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 Lithgow´s Nineteen Years Travels Through The most 

Eminent Places in the Habitable World. Containing An Exact 

Description of the Customs, Laws, Religion, Policies, and 

Government of Emperors, Kings, and Princes; also of the 

Countries and Cities, Trades, Rivers, and Commerce in all 

Places through which he Travell´d. Also An Account of the 

Tortures he suffere under the Spanish Inquisition, by Racking, 

and other Inhumane Usages, for his owning the protestant 

religion. Together, With his Miraculous deliverance from the 

Cruelties of the Papists, which far exceeded any of Heathen 

Countries, herein largely described.  

 

 Z našeho hlediska (zajímají nás cesty Evropu od 

Rýna na východ) je jediné vhodné rozšířené a upravené 

desáté vydání z roku 1692. Konkrétně jeho devátá část, 

která obsahuje popis cesty z Tuniska přes Maltu a Sicílii 

do Itálie, dále z Ravenny do Vídně a odtud po Dunaji do 

Prešpurku a Budína. Pokračuje po Uhrách a Transylvánii, 

poté míří z Moldavska do Polska a končí v Gdaňsku. Tento 

úsek (z Tuniska do Polska) tvoří závěr jeho druhé cesty 

(celkem ze tří, podniknutých v rozmezí 19 let). Shrnutí 

tohoto úseku své cesty podává William Lithgow ve verších: 
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„Tunneis being sightless left, I sought the Isle  

Of little Malta famous for the stile, 

Of hounour´d Knighthood, drawn from great Saint John, 

Whose Order, and the Manner, I’ll expone: 

Whence coasting Sicily, a tripled view 

I took of Aethna: Time discussing you 

A Miracle of Metal; for its Kind 

Is nurs´d by Rain, and suffled up with Wind: 

And thwarting Italy, the Venice-Gulf, 

Carindia, Carneola, the stiff-stream´d  Dolf; 

Headstrong Danubio, Vienne, Austria´s Queen, 

And kind Moravia, set before mine eyne, 

To Hungary I came, and Vallechy, 

The Transilvanian Soil, and Moldavy. 

Whence sighting Polle, and many Scotsman´s Face, 

I kiss´d Sigimond´s hands, at Warsaw Place: 

Whence Swethland I, and Denmark last bewray, 

Norvegia too, in my sought London way; 

Where bin arriv´d, safe on the Brow of Thames, 

To Court I came, and homag´d Royal James”92 

                                                 
92William Lithgow, Lithgow´s Nineteen Years Travels…, London 169210, 
Part IX, s. 359. 
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Cestovní deník Roberta Bargrava 

 

 Deník Roberta Bargrava je syrový rukopisný 

materiál, již na první seznámení jiný než druhé dva 

texty, opakovaně publikované. Jako takový se zdá méně 

zasažen proměnami kultury psaní cestovních deníků. Jeho 

záznamy jsou, ze tří zde interpretovaných cestopisů, 

nejbohatší na subjektivní postřehy, které, na rozdíl od 

Williama Lithgowa, nejsou vedeny snahou pobavit, či 

dokonce šokovat čtenáře. 

 Budeme se soustředit na záznam jeho zpáteční cesty 

z Konstantinopole do Londýna po zemi, jenž vedla námi 

sledovaným geografickým prostorem. Tuto cestu vykonal 

Robert Bargrave mezi lety 1652 a 1653. Překonal na koni 

vzdálenost 2441 mil přes Turecko, Bulharsko, Rumunsko, 

Moldavsko, Polsko, Německo, Nizozemí a Flandry. 

 Sám Bargrave používá jako mezníky přechody 

hraničních řek. Dunaje, kde opouští území Turka: „Here we 

pass´d over it, leasing Sultan Mahmet and all his cursed 

Crue…“93, a Dněstru, kde deklaruje, že konečně je na 

křesťanské půdě: „… here we first esteemd our selves in 

Christendome.“94. 

 

 

                                                 
93Robert Bargrave's Overland Journey from Constantinople to England 
(1652-1653), In: Michael G. Brennan (Ed.), The Travel Diary of 

Robert Bargrave Levant Merchant (1647-1656). London 1999, s. 133. 
94Ibidem, s. 141. 
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Pozorování Edwarda Browna 

 

 Cestopis Edwarda Browna nese znaky systematického 

myšlení cestovatele vědce. Převažuje charakter 

deskriptivní, pozorované je zvyklý hodnotit podle 

podobných kritérií, nestane se, že by se například o 

městě zmínil jen v souvislosti se společností, kterou 

potkal v místním hostinci, a nepodal jeho alespoň stručný 

popis. Jak již bylo výše zmíněno, chronologické líčení 

cesty prokládá shrnujícími pasážemi („The General 

Description of…“). 

 K dispozici máme tři různá vydání jeho postřehů 

z cest, z roku 1673, 1677 a 168595. Zachycují cestu 

vykonanou mezi léty 1668-9, spolu s kratší cestou po 

Německu z roku 1673. 

 Jako první byl vydán roku 1673 A Brief Account of 

some Travels in Hungaria, Servia, Bulgaria, Macedonia, 

Thessaly, Austria, Styria, Carinthia, Carnida and Friuli. 

As also Some Observations on the Gold, Silver, Copper, 

Quick-silver Mines, Baths, and Mineral Waters in those 

Parts. With the Figures of some Habits and remarkable 

places.  

 O čtyři roky později vydal Brown i své postřehy 

z této cesty v prvním vydání nezahrnuté. Pod názvem An 

Account of Several Travels Through a great part of 

Germany: In Four Journeys I. from Norwich to Colen, II. 

From Colen to Vienna, with particular Description of the 

Imperial City, III. From Vienna to Hamburg, IV. From 

Colen to London Wherein The Mines, Baths, and other 

Curiosities of these Parts are Treated of. Sem zařadil i 

postřehy ze své kratší cesty z roku 1673. 

                                                 
95Totéž vydání bez úprav též z roku 1687. 
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 Obě části pak byly vydány společně, revidovány a 

doplněny autorem, pod názvem A Brief Account of some 

Travels in Hungaria, Servia, Bulgaria, Macedonia, 

Thessaly, Austria, Styria, Carinthia, Carnida and Friuli. 

Through Great part of Germany and Low-Countries, Through 

Marca Trevisana, and Lombardy on both sides the Po etc. 

 Hledáme-li v jeho textech, nehledě nyní na 

geografický prostor našeho zájmu, zřejmou deklaraci 

přechodu symbolické hranice, nacházíme ji při přechodu 

mezi světem křesťanství a světem islámu.  

 

 A man seems to take leave of our World, when he hath 

passes a days journey from Rab, or Comora: and before he 

cometh to Buda, seems to enter upon a new Stage of the world, 

quite different from that of these Western Countrys. For he 

then bids adieu to hair on the head, Bands, Cuffes, Hats, 

Gloves, Beds, Beer: and enters upon Habits, Manners, and 

course of life: which with no great variety, but under some 

conformity, extend unto China, and the utmost parts of Asia.96 

 

 

                                                 
96Edward Brown, A Brief Account of some Travels…, London 1673, s. 69, 
zvýraznění doplněno. 
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Symbolická hranice mezi známým a neznámým 

 

 HAVING given the English World an Account of some 

remote and seldome travelled Countries of Europe, in the Year, 

1673. I remained indifferent, as to the publishing of any 

thing more, concerning nearer, or better known places; a great 

part whereof hath been delivered by some good, and observing 

Writers; upon which consideration, though written some years 

since, these Papers have not come abroad, and had still 

remained private, had not the desires of Friends solicited 

this Publication, and also a Promise in my former Book oblig'd 

me to say something of Vienna; as likewise my Journey unto 

that Place from England, by the Belgian Provinces and Germany; 

and of my return from Vienna by Austria Trans-Danubiana, 

Moravia, Bohemia, Misnia, Saxonia, unto Hamburg; hereof I have 

therefore given some Account in this Work…97 

 

 V úvodním slově ke svému druhému cestopisu píše 

Edward Brown, že tentokrát předkládá práci, která si 

neklade za cíl doplnit čtenáři málo známé, či objevit 

neznámé. Trasa z Norwich do Kolína nad Rýnem, odtud do 

Vídně a zpět, kterou zde popisuje, je zkrátka pro 

anglického čtenáře cestopisů známá a nijak objevná (přímý 

opak k „remote“ a „seldome“). To byl také důvod, proč 

líčení cesty ve své první práci zahájil až od Vídně dál.  

 Zdá se tedy, že Brownova symbolická hranice mezi 

Evropu známou a neznámou prochází Vídní. Od ní směrem na 

jihovýchod vstupuje na půdu málo prozkoumanou a zažívá 

pocity „objevitele“ (minimálně tak, že je objevuje 

čtenářovi svým písemným zpracováním). 

 Robert Bargrave jen dvakrát na cestě přes Polsko, 

Pomořany, Meklenbursko a Hannoversko do Spojených 

                                                 
97Edward Brown, An Account of Several Travels Through a great part of 
Germany, London 1677, To the Reader , zvýraznění přidáno. 
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provincií označí navštívené místo za dobře známé 

(cestujícímu a čtoucímu Angličanovi poloviny sedmnáctého 

století) a tudíž další popis nevyžadující. V Amsterodamu 

a v Haagu.  

 

 The Generall description of Amsterdam (being knowen to 

so many) I forbeare…98 

 … in seeing the incomparable village, Hague whose 

excellencies are enough knowen to excuse my description of 

them…99 

 

 Nizozemí bylo vytěžené téma i pro Williama 

Lithgowa, který tuto skutečnost sice připomíná, ale 

druhým dechem dodává několik vzletných přirovnání: 

 

 To flee hence, in a word, I measured all the 

Netherlands with my feet in two Months space; the description 

whereof is so amply set down by Modern Authors, that is 

requireth no more…: only thus; for policies, Industries, 

strong Towns, and Fortifications, it is the Mirrour of Vertue, 

and the Garden of Mars; yea, and the Light of all Europe, that 

he who hath exactly trod it, may say he hath seen the Map of 

the whole Universe…100 

 

 Co tedy vyplývá z výše shromážděných postřehů tří 

cestovatelů? Souhrnně můžeme prohlásit, že pro všechny 

tři ležela hranice Evropy procestované, „přečtené“ a 

známé za politickou hranicí Spojených provincií. Při 

dalším upřesňování jejího průběhu se dostáváme na tenký 

led spekulace. Jediný, kdo nám tuto symbolickou hranici 

zvýraznil, byl Edward Brown. Pro něj vedla Vídní, od ní 

                                                 
98Robert Bargrave's Overland Journey from Constantinople to England 
(1652-1653), s. 166, zvýraznění doplněno. 
99Ibidem, s. 168, zvýraznění doplněno. 
100William Lithgow, Lithgow´s Nineteen Years Travels…, London 169210, 
Part VIII, s. 328, zvýraznění doplněno. 
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směrem na jihovýchod vstupoval (se záměrem „zmapovat“ a 

„objevit“) do krajin málo známých. 

 

Symbolická hranice jazyková 

 

 Opět začněme citací Edwarda Browna: 

 

 The Latin-Tongue is very serviceable in Hungaria and 

Transylvania: But below Belgrade of little help unto a 

Traveller, where that farr extending Language, the 

Schlavonian, prevaileth. And indeed, with the help of two 

Languages, German, and Schlavonian, a man may make a shift to 

Travel from Hamburg to the Borders of Tartary, and to 

Constantinople. And I have heard that the Schlavonian a one is 

understood from Mockelberg in Germany to the Caspian Sea. And 

before we come to Belgrade, the Schlavonian enters again… that 

with this language a Man may make a shift to be understood 

from the Adriatick-Shore of Dalmatia, unto the Tartarian 

Ocean.101 

 

Edward Brown tak ohraničuje na své mentální mapě území 

„sclavonu“, od Hamburku po Cařihrad. Lze ho bezpečně 

přejít se znalostí tohoto jazyka (s občasnou výpomocí 

němčiny). Edward Brown „sclavon“ sice natolik neovládal, 

aby se mu tento prostor stal srozumitelným, ale tento 

fakt přijal za vlastní a na své mentální mapě vnímal 

tento prostor jako symbolický celek.  

 Robert Bargrave pravděpodobně ovládal více jazyků 

než jen rodný. Z jeho komunikace s polským velitelem 

Koryckým ve Lvově se lze domnívat, že ovládal nejméně 

jeden z těchto jazyků: latina, italština a francouzština: 

„… who discovering me to be a Straunger assaulted me in 

                                                 
101Edward Brown, A Brief Account of some Travels…, London 1673, s. 
14, zvýraznění doplněno. 
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Latine, French, and Italian…“102 Nicméně dle všeho 

německy, natož nějakým slovanským jazykem, nehovořil. 

Využíval pravděpodobně služeb tlumočníka, jak vyplývá 

z jedné zmínky o sporu s ním, zřejmě o plat: 

 

 “The remainder of our Stay was employd in hiring a 

Coach for Dantzick, & preparing all matter in order to our 

farther Journey; in Quarrelling about Interpreters duties 

(imposd on Travellers)…”103 

 

 Na trase od Dněstru k Hamburku se o jazycích, 

kterými se zde hovoří, téměř nezmiňuje. Zaznamená, že 

v Toruni se hovoří hlavně německy a také polsky: “All the 

Inhabitants are Dutch, using the Germane language and 

habit, whereas hitherto the Polish is generally worne…”104 

Jinak žádná zmínka. Editor jeho deníku Michaelu C. 

Brennan Bargrava označuje za citlivého k věcem jazyka: 

„As always sensitive to language, Bargrave noted…“105. 

Budeme-li mu věřit, můžeme předpokládat, že toto 

teritorium vnímal Bargrave jako jazykově homogenní 

(německy a polsky hovořící) a to s takovou samozřejmostí, 

že to nepotřeboval nijak tematizovat. Tato samozřejmost 

pravděpodobně vychází též z faktu, že se jednalo v té 

době o celek politický. Bargravovy poslední postřehy o 

jazyce pochází z Valašska („… their Language is now mixd, 

digressing from Italian, as Italian does from Latine…“106) 

a z Moldavska (kde vyslechl mši “… in the vulgare Greek 

                                                 
102Robert Bargrave's Overland Journey from Constantinople to England 
(1652-1653)…, s. 143. 
103Ibidem, zvýraznění doplněno. 
104Ibidem, s. 150, zvýraznění doplněno. 
105Michael G. Brennan (Ed.), The Travel Diary of Robert Bargrave 

Levant Merchant (1647-1656). London 1999, Introduction, s. 25. 
106Robert Bargrave's Overland Journey from Constantinople to England 
(1652-1653)…, s. 134. 
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tongue…”107). Z výše uvedeného postřehu z Toruně také 

můžeme usuzovat, že na rozdíl od Edwarda Browna, odlišuje 

polštinu („Polish“) od „sclavonu“108. Označení „sclavon“ 

zná a používá. V Thrákii si zaznamená následující:“… 

theyr Speech a confusd mixture of Turkish, Sclavonian & 

Greek…”109 

 William Lithgow odbude často celé úseky cesty 

stručně. Ve zprostředkování svých cestovatelských 

zkušeností nepostupuje právě systematicky. Stran jazyků 

si na trase z Ravenny do Gdaňsku zaznamená jen dva 

postřehy. Nejprve si povšimne zvláštnosti jazyka Uher: 

„Their Language hath no affinity with any other kind of 

speech…”110 Krátce nato zaznamená, že v Uhrách a 

Sedmihradsku mluví i prostý lid běžně latinsky (což pro 

něj bylo jistě vítané, sám latinsky bezpochyby hovořil 

plynně): „… the very Vulgars speaking frequent Latin, and 

so commonly do all the Hungarians.“111 

 Shrňme tedy výše uvedené postřehy stran symbolické 

jazykové hranice na mentální mapě tří cestovatelů. 

Zajímal nás její průběh v geografickém prostoru vymezeném 

orientačně od Rýna k Dněpru a od Baltu k tureckým 

hranicím. 

 Pokud jsme hledali potvrzení teze Larryho Wolffa o 

jazykové homogennosti prostoru „Východní Evropy“, našli 

jsme jisté důkazy v cestopisu Edwarda Browna, ne tak 

jednoznačně u Roberta Bargrava, příliš stručný v těchto 

ohledech byl William Lithgow.  

                                                 
107Robert Bargrave's Overland Journey from Constantinople to England 
(1652-1653)…, s. 136. 
108Je ovšem pravda, že Edward Brown přes Polsko necestuje (nebo o tom 
nepíše). Předpokládáme, že podle toho, jak vyznačuje celek, kde se 
mluví „sclavonem“, zahrnuje pod toto označení i polštinu. 
109Robert Bargrave's Overland Journey from Constantinople to England 
(1652-1653)…, s. 128, zvýraznění doplněno. 
110William Lithgow, Lithgow´s Nineteen Years Travels…, London 169210, 
Part IX, s. 392, zvýraznění doplněno. 
111Ibidem, s. 393. 
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 Zaznamenaná jazyková celistvost tohoto prostoru 

(území „sclavonu“) nekončí u Edwarda Browna tureckou 

hranicí, ale pokračuje až do Konstantinopole.  

 Robert Bargrave nepoužívá označení „sclavon“ pro 

polštinu, která spolu s němčinou pro něj pravděpodobně 

sehrává roli symbolického pojítka geografického prostoru 

mezi Dněstrem a Baltem. Je to však v té době též celek 

politický, Polsko-litevská unie, který pravděpodobně 

z tohoto důvodu vnímá cestovatel celistvě a není proto 

zvláště citlivý k rozdílům, a to i těm jazykovým. Omezená 

trasa cesty Roberta Bargrava nám další úvahy o jeho 

vnímání jazykových pojítek  prostoru „Východní Evropy“ 

neumožňuje. 
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Symbolická hranice vzdělanosti 

 

 Každý z našich tří cestovatelů se mohl vykázat 

vzděláním, přesto nejcitlivějším indikátorem stran úrovně 

vzdělanosti jednotlivých krajů je cestovatel-vědec Edward 

Brown. Zdá se, že pro něj je v tomto smyslu hraničním 

městem Vídeň. Za ní (při cestě na jihovýchod) již nelze 

očekávat žádnou vzdělávací instituci na úrovni: “… it is 

in vain, to expect any great University beyond Vienna.”112 

Vídeň na své mentální mapě zakresluje na samém okraji 

„vzdělané“ Evropy. Je překvapen tím, že zde nachází 

knihovnu na tak slušné úrovni. Tak daleko od Oxfordu by 

to nečekal: 

 

 Among the many notable things in Vienna, the Imperial 

Library is very remarkable. He who hath seen the Bodleian 

Library at Oxford, and the Vatican at Rome, would be much 

surprised to find such a notable one here, as may compare with 

them; especially upon the extreme Borders of the Learned part 

of Europe.113 

 

K tomuto je třeba dodat ještě následující. Podle všeho se 

symbolická hranice „vzdělané“ Evropy nevztahuje na 

jednotlivce, na vzdělané muže, které na své cestě 

cestovatel-vědec potkává. U nich nehraje roli, odkud 

pocházejí. Res publica litteraria nemá geografické 

hranice. 

 Spíš s nezájmem o tuto otázku se setkáme v deníku 

kupce Roberta Bargrava. O knihovně se zmiňuje poprvé (při 

cestě z Konstantinopole do Londýna) až v Antverpách. Tu 

                                                 
112Edward Brown, A Brief Account of some Travels…, London 1673, s. 
14. 
113Edward Brown, An Account of Several Travels Through a great part 
of Germany… II. From Colen to Vienna, with particular Description of 

the Imperial City, London 1677, s. 90, zvýraznění doplněno. 
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hodnotí takto: „… the best I have seen, unless the 

Library of Oxford.“114 Univerzitu Bargrave zaznamená 

v Zamoszczi (staví ji na první místo mezi objekty hodné 

ve městě pozornosti) a v Rostocku (to hodnotí pouze její 

budovu jako pěknou, „handsome“). Nikde se však 

nerozepisuje o jejich kvalitách odborných. 

 Jednou vysloveně označuje obyvatele za „stupid“, 

ale to je ještě hluboko na tureckém území (ve městě 

Silivri, píše nejspíš o Řecích). Nechat památky na 

slavnou antickou (a byzantskou) minulost proměnit 

v ruiny, je pro něj známka omezenosti a tuposti: 

 

 … time having worne out all memorable markes of 

Antiquity, both here & throughout the Country, from the 

knowledge of the Stupid Inhabitants whose Minds; as much 

enslav'd as theyr bodies, are otherwise employd then about 

such Curiosities…115 

 

 William Lithgow v líčení své pouti od Ravenny až po 

Gdaňsk nezavadí jediným slovem o nic spojeného se 

vzděláním. Nelze z toho však vyvozovat žádný jiný závěr 

než ten, že byl v těchto ohledech nevšímavý. Vzdělanost 

pro něj znamená klasickou vzdělanost, památky na ni hledá 

v Římě a v Řecku. Z tohoto hlediska pro něj symbolická 

hranice vzdělanosti leží v čase, nikoli v prostoru. 

 V souhrnu musíme konstatovat, že (opět) 

nejvšímavějším pozorovatelem (i) stran otázky vzdělanosti 

se ukázal být Edward Brown. „Vzdělanou“ Evropu od „té 

druhé“ nevymezuje přesně, ale z jeho postřehů je patrné, 

že Vídeň na jeho mentální mapě ležela na jejím okraji. Je 

však třeba zdůraznit, že tento závěr se nevztahuje na 

                                                 
114Robert Bargrave's Overland Journey from Constantinople to England 
(1652-1653)…, s. 171. 
115Ibidem, s. 126, zvýraznění doplněno. 
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jednotlivé osobnosti, že res publica litteraria 

symbolické hranice pro něj vyjádřeny geograficky nemá. 

 Dále bychom se mohli domýšlet, jak přispěla 

publikace Brownových postřehů o Vídni a obdivu k Císařské 

knihovně na posun hranice „vzdělané“ Evropy na mentální 

mapě čtenářů jeho cestopisu, ale toto téma ponechme 

stranou. Zajímá nás mentální mapa tří cestovatelů 

v podobě, s níž se vydávali na cestu. 

 

Symbolická hranice charakteru obyvatelstva: mravy, 

způsoby, povaha a fyziognomie 

 

 Při hledání symbolických hranic, kterými 

cestovatelé od sebe oddělují různé typy lidí (podle 

jejich charakteru, mravů, chování, zvyků a způsobů, 

temperamentu i fyziognomie), pojďme proti proudu času a 

začněme postřehy lékaře Edwarda Browna. Z hlediska 

geografického postupujeme od západu na východ, což nutně 

nemusí souhlasit s chronologií cesty.  

 O Němcích si Edward Brown zaznamenal následující. 

Měřítkem charakteru a mravů je pro něj jejich chování 

k cizincům. Způsoby Němců nejsou podle něj vybrané, ale 

zato jsou upřímní a spolehliví. Obdivuje zvláště ženy: 

jsou hezké, skromné a cudné, věrné svým manželům a 

starostlivé v péči o domácnost. 

 

 Conversation with the People is easie, they behaving 

themselves without much formality, and are plain-dealing and 

trusty, so that a Traveller needs not to be solicitous and 

heedful of what he hath, as in some other Countries, which are 

esteemed of greater Civility. The Women are generally well-

complexioned, sober and grave, and they have not yet learned 

the custome of their Neighbours of France and Holland, to 
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admit of being saluted by Men: faithful to their Husbands, and 

careful in the affairs of their Houses.116 

 

Jistá symbolická hranice se tu rýsuje, když od obyvatel 

jistých zemí (nejmenovaných, ale z pozdější souvislosti 

se dá tušit, že má na mysli Francii a Holandsko) očekává 

vybranější chování („greater Civility“) než od těch, kdo 

mluví německy. Sám osobně však sympatizuje spíše 

s druhými než s prvními. 

 Postřehy o fyziognomii se prolínají s postřehy o 

povaze a přirozených dispozicích. O obyvatelích Čech, 

Moravy i Uher Edward Brown shodně konstatuje, že se 

výborně hodí pro vojenskou službu (jsou tělesně statní).  

 

 Morava: Moravia, is a pleasant and fruitful Country 

affording plenty of necessaries for life; the people are 

plain-dealing stout, and make good Souldiers.117 

 

 Čechy: The Bohemians are a strong, stout, and hardy 

People, make good Souldiers, and have made great wars both at 

home and abroad…118 

 

 Uhry: Though the Hungarians want not Ingenuity, 

Industry, and sufficient parts for Learning, and liberal Arts; 

yet have they been more addicted unto Martial affairs, than 

unto deep Learning: Even the Bishops and Clergy-men proving 

stout Souldiers; and no less than six Bishops were slain, with 

their King Ludovicus, in that Battle of Mohatch.119 

 

                                                 
116Edward Brown, An Account of Several Travels Through a great part 
of Germany… III. From Vienna to Hamburg, London 1677, s. 151, 
zvýraznění doplněno. 
117Ibidem, s. 119, zvýraznění doplněno. 
118Ibidem, s. 128, zvýraznění doplněno. 
119Edward Brown, A Brief Account of some Travels…, London 1673, s. 
17, zvýraznění doplněno. 
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 Při posuzování obyvatelstva podle mravů, způsobů i 

fyziognomie, uplatňuje Edward Brown, jak zjistíme, také 

hledisko sociální. Takto pokračuje o Češích: 

 

 The Common sort(s) of People are boisterous, rough, and 

quarrelsome, especially in drink, whereto they are too much 

addicted. The Nobility and Gentry are civil and kind unto 

Strangers. There are many great Families of the Nobility, 

among which that of Rosenberg and Popel is ancient, and of 

high esteem.120 

 

 Položíme-li si otázku, zda Edward Brown uplatňuje 

při popisu fyziognomie obyvatelstva hledisko „rasy“, jako 

osvícení teoretikové, odpovíme na ni záporně. Mluví-li 

v jeho postřezích o tělesné konstituci obyvatel vědec, 

pak je to lékař. Zajímají ho vady a patologie hlavně 

z hlediska možností léčebných postupů. Zde je jeho záznam 

o zvláštnosti obyvatel Korutan, o jejich mohutných 

krcích: 

 

 Many here have great throats, some as big as their 

heads, many are blind, divers dumb and fools withall; without 

the Town there is an Hospital for such as have lost their 

voice, their wits, or are otherwise oppressed by their great 

throats…121 

 

 Robert Bargrave nám ve svém deníku dává několikrát 

nahlédnout do svých úvah na téma ženy. Tyto postřehy jsou 

hezkými doklady jeho hodnocení hlavně způsobů a chování 

specifického vzorku obyvatelstva dané země.  

                                                 
120Edward Brown, An Account of Several Travels Through a great part 
of Germany: III. From Vienna to Hamburg, London 1677, s. 128-129, 
zvýraznění doplněno. 
121Edward Brown, A Brief Account of some Travels…, London 1673, s. 
121, zvýraznění doplněno. 
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 O dívkách v Gdaňsku se vyjadřuje jako o příliš 

prostých, než aby stály za zvláštní pozornost: „… we had 

the view of most of the Dantzick Beauties; among whom, 

five or Six were indeed remarkeable; but no more, unless 

for theyr homyleness…“122 Zde však můžeme být na vážkách, 

zda ona „prostota“ a „domáckost“ není hledisko spíše 

sociální než kulturní. 

 Zato ve Lvově chválí dámy, v jejichž společnosti 

strávili příjemně skoro celou noc ve slovních hrách, s 

hudbou a tancem. Označuje je přídomky ve smyslu ctné, 

dobrých mravů a příjemné společnice. 

 

 … the manner of Polish Mirth; wherof we learnd our 

experience of two young Ladies, persons as civill as they were 

faire & cheerfull; whose Company (by the favour of some Scotch 

Merchants theyr acquitance) we enjoyed almost all night, in 

Crambo Playes, good musick, a Collation, & Dauncing…123 

 

I zde se dá uvažovat spíše o uplatnění rozlišení 

sociálního než kulturního. Ony mladé ženy, které ho tak 

okouzlily, nazývá přeci „Ladies“, což mohlo mít své 

opodstatnění sociální, nicméně lze o tom než spekulovat. 

Stejně dobře je tak mohl titulovat pro vybranost jejich 

chování. 

 Shrneme-li dva předchozí obrazy, nenajdeme v nich 

žádné opodstatnění pro obecnější závěry o symbolické 

hranici spojené s chováním, způsoby a mravy obyvatelstva, 

kterou bychom mohli vyjádřit geograficky. 

 Robert Bargrave přináší nečekané postřehy na 

nečekaných místech. V Toruni (pruském, toho času polském 

městě) si zaznamenává své postřehy o obyvatelstvu. Místní 

                                                 
122Robert Bargrave's Overland Journey from Constantinople to England 
(1652-1653)… s. 152, zvýraznění doplněno. 
123Ibidem, s. 145, zvýraznění doplněno. 
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oděv a zvláště pokrývka hlavy mu přijdou natolik exotické 

(„orientální“), že je srovnává s tureckými (a srovnání se 

zdá vztahovat i na jejich nositele): 

 

 All the Inhabitants are Dutch, using the Germane 

language and habit, whereas hitherto the Polish is generally 

worne; little different from the Turkish, only distinct in 

theyr furrd Capps, in stead of Turbants.124 

 

 Dva dny po překročení Dněstru je na polském území 

znechucen chováním jistých neotesanců v místní hospodě. 

Propijí, co mají, dokud nejsou bez peněz i střízlivosti, 

stejně jako jejich ženy bez cti.  

 

 … we went into the Taverne, & found there not such 

recreation in drinking theyr Mede (though very good) as 

Pastime in seeing the Jollity of the Boores: whose Custome it 

is, having turnd theyr country Trade into mony, to turne theyr 

mony into Mede till theyr purses are as light of Coine, as 

theyr selves of Sobriety, or theyr wives of Chastity; whom 

they indifferently admitt into theyr Goodfellowship.125 

 

Znaky „primitivnosti“ jsou tu opilství, rozhazovačnost a 

uvolněné mravy žen. 

 O slovanském obyvatelstvu na tureckém území nám 

poskytuje více takto vyhraněných obrazů (konkrétně o 

Bulharech), ve smyslu, jak jsou chudí a nesvobodní, tak 

jsou hloupí, omezení, nečestní a zahálčiví. A navíc, ženy 

jsou mužského vzezření. 

 

                                                 
124Robert Bargrave's Overland Journey from Constantinople to England 
(1652-1653)…, s. 150, zvýraznění doplněno. 
125Ibidem, s. 142, zvýraznění doplněno. 
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 The inhabitants of these parts being rather poore then 

honest…126  

 

  … the Servitude of the poore Inhabitants under the 

Turks; whose vanquished Spirits dare not seek, & whose Poverty 

cannot procure redress…127  

 

 The Inhabitants are so slothfull, that if they have 

sufficient for to Day & themselfs, they let Tomorrow & others 

take theyr Fortune…128 

 

 The women here do allmost all the worke, at lest theyr 

shares with the Men; having a masculine proportion, apted for 

it.129 

 

 Zvláště silný odsudek vyšel z  pera Williama 

Lithgowa o obyvatelích Uher. Jsou to zrádní a falešní 

zloději, těžko jim věřit, když jeden nevěří druhému, 

píše. Připomíná také jejich „asijský“ původ: 

 

 The Hungarians are descended of the Hunnes, a people of 

Scythia or Tartary… The Hungarians have ever been theftuous, 

treacherous and false, so that there one Brother will hardly 

trust another, which Infidelity among themselves and 

distracted deceitful Governors, was the chiefest cause of 

their overthrow and Subjection under Infidel…130 

 

 To o obyvatelích Sedmihradska se vyjadřuje mnohem 

pozitivněji. Jeho postřehy se soustředí na povahu, 

                                                 
126Robert Bargrave's Overland Journey from Constantinople to England 
(1652-1653)…, s. 128-9, zvýraznění doplněno. 
127Ibidem, s. 131, zvýraznění doplněno. 
128Ibidem, zvýraznění doplněno. 
129Ibidem, s. 128, zvýraznění doplněno. 
130William Lithgow, Lithgow´s Nineteen Years Travels…, London 169210, 
Part IX, s. 391, zvýraznění doplněno. 
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označuje je za milé a přátelské: „Here I found every 

where kind and familiar People…”131 

 I William Lithgow uplatňuje ve svém hodnocení 

obyvatel sociální rozlišení: „Poland is a large and 

mighty Kingdom… being charged with a proud Nobility, a 

familiar and manly Gentry, and a ruvidous Vulgarity…“132 

 Další jeho charakteristika Poláků se zaměřuje na 

fyziognomii. Jsou tlustí a chmurného výrazu 

(pravděpodobně se, dle kontextu, tento popis vztahuje 

pouze na „Vulgars“, tedy na prostý lid): 

 

 They are all for the most part, of square and thick 

Bodies, having Bull-necks, great Thighs and Legs, grim and 

broad Faces, and commonly their shaven Heads are finely 

covered with overthwarting stroaks of crooked shables; for 

they, and the Armenians of Asia are of stature and thickness 

the biggest and grossest people the World affordeth.133 

 

 Zobecněme nyní uvedené postřehy cestovatelů o 

obyvatelstvu. Z charakteristik „Východoevropana“, jak je 

podle Larryho Wolffa konstruují cestovatelé a filozofové 

osvícenství, jsme v pozorování Edwarda Browna, Roberta 

Bargrava a Williama Lithgowa mnoho nenašli. 

 Po smutku a melancholii ani památky. Asijští 

předkové (Tatarové a Skythové) obyvatel Uher jsou zmíněni 

v textu Williama Lithgowa. Stejný autor také porovnává 

fyziognomii Poláků s asijskou (Arménskou). Jde však pouze 

o střípky, žádnou programovou snahu najít znaky asijského 

původu v jejich fyziognomii. Robert Bargrave si 

zaznamenal postřeh o obyvatelích Toruně a používá při 

popisu jejich oděvu turecký příměr. Nicméně se jedná o 
                                                 
131William Lithgow, Lithgow´s Nineteen Years Travels…, London 169210, 
Part IX,, s. 393, zvýraznění doplněno. 
132Ibidem, s. 397, zvýraznění doplněno. 
133Ibidem, zvýraznění doplněno. 
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postřeh ojedinělý, který lze obtížně zobecňovat. Konečně, 

kožešina ani sekera se nikde neobjevily jako atributy 

„východoevropského“ rolníka. Stejně tak není ve výpovědi 

třech jmenovaných cestovatelů znát při popisu fyziognomie 

obyvatelstva hledisko „rasové“. Cestovateli je však často 

uplatněno hledisko sociální. 

 

Symbolické hranice charakteru měst 

 

 Tentokrát nás bude zajímat, zda obrazy měst (těch, 

které si zaslouží označení CITY), tak jak je cestovatel 

při své cestě Evropu od Rýna východním směrem 

zaznamenává, vykazují nějaké změny hodnocení ve smyslu 

buď „velkolepé“, nebo „provinční“, a zda lze vysledovat 

jistou symbolickou hranici mezi těmito charakteristikami, 

vyjádřitelnou geograficky. 

 Soustředit se budeme na hodnocení, s nimiž 

cestovatel zaznamenává svá pozorování a dojmy z měst a 

městských objektů. Zaměříme se na jazykové prostředky, 

které využívá. Budeme sledovat, zda se mění v průběhu 

jeho cesty, a interpretovat je v různých kontextech. 

 Díky tomu, že část „zpráv“ Edwarda Browna z jeho 

cest po Německu je k dispozici jako kvalitně rozlišený 

text134, mohli jsme na něm provést frekvenční jazykovou 

analýzu pomocí korpusového programu Concordance 3.2. 

 Bylo by jistě zajímavé provést tento typ analýzy na 

celém korpusu textů, které zde interpretujeme. Jejich 

kvalitní textové rozlišení (které je nutné, aby výstupy 

byly reprezentativní) je však značně náročné a pro účely 

této práce jsme se ho vzdali. 

                                                 
134Texty jsou k dispozici na penelope.uchicago.edu, webové stránce 
věnované Siru Thomasu Brownovi. 
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 Frekvenční jazyková analýza je pouze pomocnou 

metodou, její závěry (a jejich další kontextuální 

interpretace) jsou pro naše hledání symbolických hranic 

pouze ilustrativní. Tato asymetrická sonda nám pomohla 

nahlédnout text z jiné perspektivy a soustředit pozornost 

na jazykové prostředky a jejich užívání píšícím 

cestovatelem. 

 

Frekvenční a kontextuální jazyková analýza 

 

 Frekvenční jazyková analýza byla provedena na části 

Brownova druhého cestopisu135, která je dostupná 

v kvalitně rozlišené textové podobě (prvních 116 stran z 

celkových 179). Text rozdělil sám autor na tři části: 

cestu z Norwich do Kolína nad Rýnem, odtud do Vídně a 

 popis tohoto císařského města. Toto dělení zde 

respektujeme. 

 Hledali jsme plnovýznamová slova – substantiva, 

adjektiva a verba (vyjma tvarů sloves BE, HAVE, MAKE, 

TAKE) – dle frekvence jejich výskytu. V tabulkách 1-3 je 

uvedeno cca 20 nejfrekventovanějších plnovýznamových slov 

zvlášť podle jednotlivých částí textu. Zvýraznili jsme 

hodnotící adjektiva. 

 

                                                 
135Edward Brown, An Account of Several Travels Through a great part 
of Germany…, London 1677. 
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Tabulka 1: Cesta Edwarda Browna z Norwich do Kolína nad Rýnem 

Klíčové slovo Výskyt v % Počet výskytů136 
TOWN 0, 591 68 
GREAT 0, 434 50 
CHURCH 0, 339 39 
LARGE 0, 278 32 
GOOD 0, 252 29 
BUILT 0, 235 27 
CITY 0, 235 27 
HOUSE 0, 226 26 
COUNTRY 0, 200 23 
FAIR 0, 191 22 
PLACE 0, 102 21 
SEA 0, 102 21 
WATER 0, 174 20 
HANDSOME 0, 165 19 
NEAR 0, 165 19 
RIVER 0, 165 19 
PRINCE 0, 156 18 
SAW 0, 156 18 
HIGH 0, 148 17 
HOLLAND 0, 148 17 
 

 

Tabulka 2: Cesta Edwarda Browna z Kolína nad Rýnem do Vídně 

Klíčové slovo Výskyt v % Počet výskytů137 
GREAT 0, 671 65 
RIVER 0, 495 48 
TOWN 0, 464 45 
PLACE 0, 423 41 
CITY 0, 371 36 
ST (Saint) 0, 351 34 
CHURCH 0, 320 31 
RHINE 0, 320 31 
LARGE 0, 279 27 
ELECTOR 0, 268 26 
GOOD 0, 258 25 
NEAR 0, 217 21 
CALLED 0, 206 20 
DANUBE 0, 196 19 
HIGH 0, 196 19 
OLD 0, 186 18 
PASSED 0, 186 18 
YEAR 0, 186 18 
GERMANY 0, 175 17 
HANDSOME 0, 175 17 
KING 0, 175 17 
NOBLE 0, 175 17 
PRESENT 0, 175 17 

                                                 
1361 výskyt=0,009%. 
1371 výskyt=0, 010%, 1%=cca 97 výskytů. 
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Tabulka 3: Popis Vídně od Edwarda Browna 

Klíčové slovo Výskyt v % Počet výskytů138 

GREAT 0, 530 72 
VIENNA 0, 390 53 
EMPEROUR 0, 368 50 
LARGE 0, 324 44 
CITY 0, 236 32 
PLACE 0, 228 31 
NOBLE 0, 221 30 
GOOD 0, 221 30 
FAIR 0, 221 30 
OLD 0, 184 25 
ST 0, 169 23 
KING 0, 169 23 
COUNT 0, 169 23 
PART 0, 162 22 
CHURCH 0, 162 22 
LONG 0, 155 21 
HIGH 0, 155 21 
TIME 0, 140 19 
RIVER 0, 140 19 
PARTS 0, 140 19 
DANUBE 0, 140 19 
CALLED 0, 140 19 

 

 Z tabulek 1-3 jsou patrny následující dílčí závěry. 

Mezi uvedenými nejfrekventovanějšími plnovýznamovými 

slovy najdeme ve všech třech částech textu těchto 8: 

GREAT, RIVER, PLACE, CHURCH, LARGE, GOOD, CITY a HIGH.  

 Pokud bychom nebrali na zřetel hledisko „slova 

vyskytující se ve všech 3 částech textu“, ale hledisko 

„nejfrekventovanější dle procentuelně vyjádřeného 

výskytu“ (při porovnání všech tří částí textu), byla by 

mezi prvními pěti tato klíčová slova (v tomto pořadí): 

GREAT, TOWN, RIVER, PLACE a VIENNA.  

 Tyto dílčí závěry poukazují na skutečnost, že 

nejužívanějším plnovýznamovým slovem v textu je hodnotící 

adjektivum GREAT.  

 Zaměřme se nyní pouze na hodnotící adjektiva 

v textu a na jejich kolokace (nejčastější společný výskyt 

samostatných lexikálních jednotek v rozmezí 4 sousední 

                                                 
1381 výskyt=0,007%, 1%=cca 136 výskytů. 
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jednotky napravo a nalevo od klíčového slova). Budeme 

postupovat zvlášť po jednotlivých úsecích cesty.  

 V tabulkách 1-3 jsme mezi uvedenými 

nejfrekventovanějšími plnovýznamovými slovy zvýraznili 

přídavná jména, která mají hodnotící (přednostně 

kvalitativní než kvantitativní) význam. V tabulce 4 je 

uveden jejich přehled. Jsou řazena sestupně dle jejich 

výskytu vyjádřeného v procentech. Porovnáváme všechny tři 

části cesty. 

 

Tabulka 4: Nejpoužívanější hodnotící adjektiva. Souhrnně 

všechny tři texty. Řazeno sestupně dle výskytu v %. 

Výskyt v % Klíčové slovo Úsek cesty 

0, 671 GREAT z Kolína n. R. do Vídně 

0, 530 GREAT Vídeň 

0, 434 GREAT z Norwich do Kolína n. R. 

0, 324 LARGE Vídeň 

0, 279 LARGE z Kolína n. R. do Vídně 

0, 278 LARGE z Norwich do Kolína n. R. 

0, 258 GOOD z Kolína n. R. do Vídně 

0, 252 GOOD z Norwich do Kolína n. R. 

0, 221 FAIR Vídeň 

0, 221 GOOD Vídeň 

0, 221 NOBLE Vídeň 

0, 196 HIGH z Kolína n. R. do Vídně 

0, 191 FAIR z Norwich do Kolína n. R. 

0, 165 HANDSOME z Norwich do Kolína n. R. 

 

 Z uvedeného vyplývají jako nejpoužívanější (shodně 

ve všech třech částech textu) hodnotící adjektiva 

(sestupně): GREAT, LARGE a GOOD. Podívejme se na jejich 

kolokace. Uvádí je tabulka 5, řazeny jsou podle 

jednotlivých úseků cesty. 

 Z kolokací byly vyřazeny: spojky, předložky, 

částice, členy, zájmena, příslovce a tvary sloves BE a 

HAVE, a také všechny výrazy vyskytující se méně než 

3krát. 
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Tabulka 5: Nejpoužívanější hodnotící adjektiva GREAT, LARGE a 

GOOD, se svými kolokacemi. Souhrnně všechny tři texty. 

Úsek cesty 
Počet 
výskytů 
kolokace 

Slovo 
v kolokaci 

Klíčové 
slovo 

Pozice slova 
v kolokaci139 

z Norwich 
do Kolína 
n. R. 

6 Church GREAT 1 RIGHT 

z Norwich 
do Kolína 
n. R. 

3 Number GREAT 1 RIGHT 

z Kolína n. 
R. do Vídně 

3 Two GREAT 1 LEFT 

z Kolína n. 
R. do Vídně 

3 Force GREAT 1 RIGHT 

z Kolína n. 
R. do Vídně 

3 Number GREAT 1 RIGHT 

Vídeň 7 Part GREAT 1 RIGHT 

Vídeň 5 Person GREAT 2 LEFT 

Vídeň 4 Persons GREAT 1 RIGHT 

Vídeň 3 Letters LARGE 1 RIGHT 

Vídeň 3 Esteem GREAT 1 RIGHT 

Vídeň 3 Number GREAT 1 RIGHT 

Vídeň 3 Vienna  GREAT 3 RIGHT 

 

 Problematické by bylo proporční seřazení těchto 

kolokací, spokojme se proto s jejich výčtem : GREAT 

CHURCH, GREAT NUMBER, TWO GREAT, GREAT FORCE, GREAT PART, 

PERSON (1 slovo mezi) GREAT, GREAT PERSONS, LARGE LETTERS, 

GREAT ESTEEM a GREAT (2 slova mezi) VIENNA. 

 Nyní se podívejme na tato hodnotící adjektiva 

v jejich konkrétním použití. Bude nás zajímat, do jakých 

významů v jakých kontextech v textu vstupují. 

 Nejprve adjektivum GREAT. Pojí v sobě význam 

kvalitativní s kvantitativním. Ve smyslu „skvělý“, 

                                                 
139Pozice se označuje čísly od 1 do 4, přičemž čím nižší číslo, tím 
je slovo v textu blíže slovu klíčovému. Specifikace LEFT a RIGHT 
označuje, zda slovo v textu leží nalevo nebo napravo od klíčového. 
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„nádherný“ či „významný“ (kvalitativní hodnocení 

v kladném smyslu) se vyskytuje například v sousloví GREAT 

CHURCH (výrazně použito v prvním úseku cesty). V podobném 

smyslu se užívá i v souvislosti s osobami. Jako 

„významný“, „slavný“ a „vznešený“ se GREAT vyskytuje v 

kolokacích PERSON (1 slovo mezi) GREAT a GREAT PERSONS. To 

podtrhuje další kolokace GREAT ESTEEM, která je užita 

především v souvislosti s osobami („person of great 

esteem”). Adjektivum může mít, dle souvislosti, i čistě 

kvantitativní význam (například v sousloví GREAT NUMBER), 

častěji je však spojen s hodnocením kvalitativním, a to 

v kladném smyslu. Význam „velký“, „mohutný“ (např. v 

kolokaci GREAT FORCE v souvislosti s vodními toky) či 

„rozsáhlý“ je spojen s pozitivním hodnocením („významný“, 

„nádherný“). 

 Adjektivum LARGE. Jeho jediná plnovýznamová 

kolokace, která se vyskytuje v sondě více než dvakrát, je 

LARGE LETTERS. To může odkazovat k jedné z oblíbených 

praktik cestovatelů: pečlivé zaznamenávání nápisů na 

náhrobcích, stavbách apod. V této sondě konkrétně je ho 

užito při podrobném popisu pokladů Císařské knihovny ve 

Vídni (rukopisy psané kapitálami). 

 Jinak se adjektivum LARGE pojí s velmi širokým 

spektrem substantiv. Nejčastěji ho je užito při popisu 

měst (a jejich ulic, budov či opevnění), dále se užívá 

poměrně často při popisu vodních toků. Při popisu 

knihovny ve Vídni je ho často užito pro vyjádření 

rozsáhlosti či rozměrnosti zajímavých rukopisů a tisků. 

Často je hodnocením různých kuriozit, uměleckých předmětů 

a drahých kamenů. Dále ho najdeme ve spokojení s majetkem 

(LARGE REVENUES, LARGE POSSESSIONS). Podobně jako GREAT 

je nejčastěji užito v kladném smyslu. 
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 GOOD je třetí v pořadí mezi nejpoužívanějšími 

hodnotícími adjektivy. Podobně jako LARGE je ho užíváno 

příliš obecně na to, aby se v této sondě objevilo 

v nějaké specifické kolokaci.  

 Obsahuje zřejmé kladné hodnocení. Vyjadřuje kvalitu 

při popisu umění („good picture“) i předmětů denní 

spotřeby („good wine“). Předmětů konkrétních („good 

town“) i skutečností abstraktních („good services“). Též 

se užívá při hodnocení osob, pro uznání nějaké jejich 

dovednosti („good horseman“) či jiné osobní kvality 

(„good personage“).  

 Z výše uvedené sondy do textu Edwarda Browna 

vyplývá, že nejfrekventovanější hodnotící adjektiva 

(shodně ve všech třech částech textu) GREAT, LARGE a GOOD 

jsou užívána často při popisu měst a městských objektů. U 

nich je zvláště oceňována jejich mohutnost, nákladnost a 

výstavnost, kteréžto kvality vypovídají o jejich významu. 

Nejsledovanějším městským objektem je kostel (zvláště 

výrazné při cestě z Norwich do Kolína nad Rýnem).  

 Dalšími v pořadí oblíbenosti se ukázala být tato 

hodnotící adjektiva. V prvním úseku cesty jsou to FAIR a 

HANDSOME, cestou z Kolína do Vídně HIGH a při popisu 

Vídně FAIR a NOBLE (viz. tabulka 4). Budeme předpokládat 

jejich kladný význam a dále sledovat, s kterými městy a 

městskými objekty je Edward Brown v textu užívá. 

 Uzavřeme pro tuto chvíli jazykovou sondu do textu 

cestopisu Edwarda Browna a vraťme se zpět k hledání 

symbolické hranice mezi charaktery měst. 
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 Podívejme se, kde na cestovatelově mentální mapě 

mohla vést symbolická hranice mezi městy „výstavnými“ a 

těmi „provinčními“. Dobrým ukazatelem symbolické hranice 

na mentální mapě cestovatele je vyjádření jeho překvapení 

či zklamání, že něco bylo jinak, než čekal.  

 Edward Brown takovéto překvapení projeví při své 

cestě z Norwich do Vídně hned dvakrát. Nejprve 

v Norimberku, poté ve Vídni. Obě tato města byla na jeho 

mentální mapě již za symbolickou hranicí, kde by čekal 

město tak pěkné (ve smyslu velké, ale čisté a úpravné, 

bohaté a výstavné). Takto vyjadřuje své překvapení 

z Norimberku, který je mnohem pohlednější než čekal od 

německého města: 

 

 I was not a little surprized to behold the fairness of 

the Houses, handsome Streets, different Habits, industrious 

People, and neatness in all things, more than I had observed 

in German Cities before…140 

 

K Norimberku a své zkušenosti s ním se vrací při popisu 

Vídně. Uznává, že i Vídeň (ač to nejspíš nepředpokládal), 

je městem na takové úrovni, že obstojí jako sídlo králů a 

jeho kostely může ocenit i italské oko: 

 

 I must confess, when I first entred Nurnburg, I was 

much surprised to see such a noble, large, spruce, rich and 

well built City: but Vienna doth also deserve the commendation 

which he affordeth it: Ubi Palatia digna Regibus & Templa qua 

mirari Italia possit. Where there are Palaces fit for Kings 

                                                 
140Edward Brown, An Account of Several Travels Through a great part 
of Germany… II. From Colen to Vienna, with particular Description of 

the Imperial City, London 1677, s. 61, zvýraznění doplněno. 
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and Churches, which Italy may admire. And this being spoken so 

long ago, is now better verified of it.141 

 

 Pro Williama Lithgowa nebyla cesta z Ravenny do 

Vídně nijak výjimečná, podal ji stručně. Města po cestě 

skoro nezmínil (jen u Benátek obdivuje jejich „arzenál“, 

městu se pak věnuje na jiném místě) a zastavil se 

podrobněji až u císařského města. To ho ale zklamalo. Ani 

svou rozlohou, ani bohatstvím neobstálo. Za „provinční“ 

ráz může zvláště jeho vnitrozemská poloha. 

 

 Being arrived at Vienna, I found the Town, and the 

flying fame of it far different either for Greatness, 

Strength, or Wealth: for the Town rising upon a moderate 

heighth Circular, is but a small Compass without, not passing 

two English Miles. The Suburbs round about, being twice as 

great as the Town; and the Strength of it is no way comparable 

to a hundred Cities that I have seen, neither is it for Wealth 

so much to be admired, being deprived of Seas, Shipping, and 

Navigation, having only the needful Posterity of Dry-land 

Towns.142 

 

Je jistě zajímavé, že od Vídně očekával více William 

Lithgow než o půl století déle Edward Brown. Lithgow je 

zklamán, Brown příjemně překvapen. Vypovídá to o jediném, 

mentální mapa, kterou si s sebou na cestu brali, se 

lišila (něco jiného četli, s někým jiným mluvili). Dále 

musíme vzít do úvahy, že svou mentální mapu oba prověřili 

jinou cestovatelskou zkušeností. Uvážíme-li kosmopolitní 

perspektivu dobrodruha Lithgowa, je pochopitelnější, proč 

Vídeň neobstála. Za nejvýznamnější města světa, jinde ve 

                                                 
141Edward Brown, An Account of Several Travels Through a great part 
of Germany… II. From Colen to Vienna, with particular Description of 

the Imperial City, London 1677, s. 76, zvýraznění doplněno. 
142William Lithgow, Lithgow´s Nineteen Years Travels…, London 169210, 
Part IX, s. 388, zvýraznění dodáno. 
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svém cestopisu, označuje Haleb, Cařihrad, Káhiru a Fes. 

Žádné evropské město s nimi nesnese srovnání. 

 

 Fez… Truly this is a World for a City, and may rather 

second Grand Caire, than subjoin it self to Constantinople, 

being far superior in greatness with Aleppo: For these are the 

greatest Cities that ever I saw in the World, either at home 

or abroad.143 

 

 Robert Bargrave Vídeň nenavštívil. Jeho cesta 

z Konstantinopole do Londýna vedla (po překročení 

tureckých hranic na Dunaji) přes Valašsko, Moldavsko, 

Polsko, Pomořany, Meklenbursko a Hannoversko do 

Holandska. 

 Od Dněstru až po Gdaňsk označuje krajinu za výrazně 

„městskou“: 

 

 … the whole Country, from the river Neister, through 

Russia nigra, & through all Poland, & Prussia, even to this 

Place [Gdaňsk], is like a continued City: the Tounes 

resembling Palaces, the Rhoad the Streets, & the Villages the 

meaner Buildings.144 

 

Je zvláštní, že jeho dojem je takto harmonický, uvážíme-

li, že velkou část cesty, od Lvova po Toruň, prchal před 

morovým nebezpečím, musel minout některá velká města 

(Varšavu, Lublin) a nocoval často ve velmi provizorních 

podmínkách (a to vše v „polské zimě). 

 Nyní zaměřme svoji pozornost na dojmy Roberta 

Bargrava z měst a městských objektů na cestě od Dněstru 

po Amsterdam a na hodnocení, jež o nich zaznamenal. 

                                                 
143William Lithgow, Lithgow´s Nineteen Years Travels…, London 169210, 
Part VIII, s. 350. 
144Robert Bargrave's Overland Journey from Constantinople to England 
(1652-1653)…, London 1999, s. 150, zvýraznění doplněno. 
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 Následující tabulka zachycuje, jakými jazykovými 

prostředky zhodnotil města (s označením CITY nebo TOUNE) 

a jejich objekty na vymezené trase. Názvy měst jsou 

uváděny tak, jak je zapsal, v závorce pak dnešní podoba. 

Zvýrazněna jsou užitá hodnotící adjektiva. 

 

Tabulka 6: Hodnocení měst a městských objektů Robertem 

Bargravem od překročení Dněstru po Amsterdam 

NÁZEV MĚSTA HODNOCENÍ 

Yaslov´chea 
(Jazłowiec) 

even this City… though walld Round, & 
strengthned with a faire Castle, was 
forc´d to a Composotion of mony to save 
its being fir´d145 

Budgihàits (Bučač) handsome city, faire Castle146 

Leopolis (Lvov) stately, rich & uniforme Church147 

Zamoschea (Zamoszcz) the Piatsa, very handsome & uniforme148 

Torne (Toruń) a neat compact City, the building are 
very faire & uniforme149 

Grudèns (Grudziadz) a neat city guarded by a strong Wall 
and a Trench150 

Novemaists (Nowe) smartly walld and Trenchd151 

Dantsick(Gdańsk) uniforme & beautyfull buildings, 
Spacious Streets152 

Shtolp (Slupsk) old walld, handsomely seated & 
watered153 

Statine=Damm 
(Štětín) 

the streets and buildings are good and 
faire; the City rich…154 

Róstock (Rostock) the City is large, the building good, 
the Streets cleane155 

                                                 
145Robert Bargrave's Overland Journey from Constantinople to England 
(1652-1653)…, s. 142, zvýraznění doplněno. 
146Ibidem, s. 142, zvýraznění doplněno. 
147Ibidem, s. 145, zvýraznění doplněno. 
148Ibidem, s. 147, zvýraznění doplněno. 
149Ibidem, s. 149, zvýraznění doplněno. 
150Ibidem, s. 150, zvýraznění doplněno. 
151Ibidem, s. 150, zvýraznění doplněno. 
152Ibidem, s. 151, zvýraznění doplněno. 
153Ibidem, s. 155, zvýraznění doplněno. 
154Ibidem, s. 156, zvýraznění doplněno. 
155Ibidem, s. 157, zvýraznění doplněno. 
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Wisour (Wismar) 

the Workes & Trenches are strong, the 
building and Streets very handsome: it 
has a large Piazza, & a stately Rought 
house [The Rathaus] 156 

Lubeck (Lübeck) 

much bigger then Dantzick: the 
Buildings are not so faire, but the 
Streets larger, & most curiously long, 
straight and dry157 

Hamborough (Hamburg) 

the city… much larger it is, but 
neither so stately as Lubeck nor so 
glorious as Dantzick… theyr Banke=house 
very stately as to its fabrick… 
fortification, they are much stronger 
though not so neat as those of Dantzick 
158 

Breme (Brémy) 

The Rought house [The Rathaus] is 
indeed stately adornd with the Statues… 
the toune is very strongly fortified 
with Walls, Trenches, Gates & 
Drawbridges…159 

Soall (Zwolle, 
Stall) 

as well seated by nature as fortified 
by Art, and excellent in both: the City 
is handsome; the buildings very neat 
and uniforme, though low; the Streets 
even and dry, with faire Channels 
running through them… a very faire 
Church160 

 Emms Foort 
(Amersfoort) 

a city well fortified, large handsom 
cleane, having straight long Streets, 
delicately pavd161 

Naarden 

much larger then Emms Foort; the 
Streets broader, the buildings fairer, 
very uniforme, exceeding cleane: A 
stately artificiall River runs through 
the Toune162 

Amsterdam 

the Buildings are stately and so 
uniforme without, that a whole Street 
seems but one continued House; and 
within, so superstiously neat, as is 
fitter for sight then use; but it is 
not so healthful, as stately… the Heren 
Lodgiaments: which for its statelyness 
neatness, and varietie of Roomes, I 
dare pronounce the noblest Taverne in 
the world…”163 
 

 

                                                 
156Robert Bargrave's Overland Journey from Constantinople to England 
(1652-1653)…, s. 157, zvýraznění doplněno. 
157Ibidem, s. 158, zvýraznění doplněno. 
158Ibidem, s. 161, zvýraznění doplněno. 
159Ibidem, s. 162, zvýraznění doplněno. 
160Ibidem, s. 163, zvýraznění doplněno. 
161Ibidem, s. 164, zvýraznění doplněno. 
162Ibidem, s. 164, zvýraznění doplněno. 
163Ibidem, s. 166-167, zvýraznění doplněno. 
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Tabulka ukazuje, že oblíbenými jazykovými prostředky, 

kterými Robert Bargrave hodnotí města a městské objekty, 

jsou adjektiva STATELY, NEAT, UNIFORME, HANDSOME, FAIRE, 

STRONG a LARGE.  

 Opět zjišťujeme, že jde především o hodnocení 

kladná. Zjednodušeně řečeno, pokud ho město zvlášť 

nezaujalo, tedy nesplňuje jeho požadavky na město 

„zaznamenání hodné“ a zmíní se o něm jen stručně. Jen 

výjimečně sáhne k hodnocení vysloveně negativnímu. 

 Doložme toto konstatování dvěma příklady. Obrazy 

měst z počátku a konce námi sledované trasy, Lvova a 

Amsterdamu. 

 Na to, že strávil ve Lvově více než dva týdny, 

nezaznamenal si obecných pozorování o městě mnoho. Více 

pozornosti věnuje těm, které při svém pobytu potkal 

(především je unesen osobností polského velitele 

Koryckého, kterého zde náhodně potkává). Prvním jeho 

postřehem o městě je subjektivní konstatování, že zde 

nenašel první noci vhodný nocleh. Další dny svého pobytu 

navštívil některé významné objekty, o nichž zaznamenal: 

 

 Jezuitský klášter: … consisting of a stately Bodie & 

two faire Isles: the Alter, Pulpitt & manie Statues, made of 

rich Ebonie, and adorne with Gold and Sylver…164 

 

 Opevnění: Next we viewd the City walls; so pelted by 

the Causacks, that in many places there is scarse an Inch 

Shott free.165 

 

 Kostely: The Church hereof is stately, rich & uniforme… 

the Greek Church; a stately Substantiall Fabrick, having a 

                                                 
164Robert Bargrave's Overland Journey from Constantinople to England 
(1652-1653)…, s. 143, zvýraznění doplněno. 
165Ibidem, s. 145. 
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lofty strong Steeple… neatly deckd with Ebony, Gold and 

Painting…166 

 

Nejvíc ho podle všeho zaujaly právě kostely, věnuje jim 

nejvíce prostoru a zahrne je největším počtem kladných 

hodnocení. 

 Obsáhlejší postřeh o poměrech ve městě si zaznamená 

o nepořádku ve věcech veřejných. Ten obsahuje jednoznačný 

odsudek:  

 

 In Leopolis, Government is very losely observd; 

whordome, drunkness & Murder, rather freely permitted then 

punishd; Relligion slightly regarded, more reverence given to 

the Proffessours then the practisers of it (..) the disorders 

were dayly commited, had been incredible to mine Ears, had 

they not been avouchd by mine Eyes.167 

 

 To o Amsterdamu mluví pochvalně už při pohledu z 

dálky: 

 

 The Land round=about us is every where bespotted with 

pretty Villaes and Guardens, so neatly contriv´d, & handsomely 

adornd, that together with the view of the City, of the Seae, 

& the little Woods of Shipps near it, they make up a most 

noble Prospect.168 

 

 Ač zde strávil pouhé dva dny, jeho bodový výčet 

pozoruhodností dosahuje počtu 15 (na zajímavosti Hamburku 

mu stačilo bodů 5, na Gdaňsk i Lvov po 7). Co ho tedy 

zajímalo? Sirotčinec, sklady, klášter, radnice, městský 

revír, kostel, sídlo Východoindické společnosti, útulek 

                                                 
166Robert Bargrave's Overland Journey from Constantinople to England 
(1652-1653)…, s. 145, zvýraznění doplněno. 
167Ibidem, s. 146, zvýraznění doplněno. 
168Ibidem, s. 164, zvýraznění doplněno. 
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pro přestárlé a potřebné měšťany, špitál, blázinec, 

Burza, hostinec, židovská synagoga, nevěstinec a nápravné 

zařízení. Obzvláštní nadšení vyjadřuje z rozestavěné 

radnice a hostince:  

 

 Radnice: … the Stadt=house it selfe, Which, when its 

embellishments shall be proportiond to its Foundations and 

Walls, will (without question) exceed those of all other 

Cities; even as Amsterdam excels most of the Cities…169 

 

 Hostinec: … the Heren Lodgiaments: which for its 

statelyness neatness, and varietie of Roomes, I dare pronounce 

the noblest Taverne in the world…170 

 

 Na rozdíl od Lvova poskytuje obecnou 

charakteristiku města (a to i přesto, že přiznává, že 

popis města je všeobecně známý; již zmíněno v souvislosti 

se symbolickou hranicí mezi známým a neznámým): 

 

 … it is built all upon Piles; that the Channell runs 

through almost all theyr Streets, neatly planted on either 

side with rowes of shady trees; the Streets are curiously 

pav´d, & made somewhat shelving, for convenyance of Sullage 

into the Channell, which is every where kept in, with even 

handsome Walls. The Buildings are stately and so uniforme 

without, that a whole Street seems but one continued House; 

and within, so superstiously neat, as is fitter for sight then 

use; but it is not so healthful, as stately. The workes about 

it are inconsiderable; its chiefest Fortification being a 

Power to drown it at will, for a great Circuit round; while 

                                                 
169Robert Bargrave's Overland Journey from Constantinople to England 
(1652-1653)…, s. 165, zvýraznění doplněno. 
170Ibidem, s. 166, zvýraznění doplněno. 
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the walls serve rather to keep the waters then the Enemie 

out.171 

 

 Text Williama Lithgowa je zvláštní v tom, že není 

veden snahou zaznamenat co nejvíce o všem. Jeho názor je 

vyhraněný. Buď město vychválí do nebes (většinou směřuje 

k olympským výšinám), nebo ho nezmíní vůbec. Jeho 

jazykové prostředky se liší od ostatních dvou autorů, 

jeho styl je literárnější, více užívá různých metafor, 

alegorií a slovních hříček. Ilustrujme si toto tvrzení 

jeho poetickým obrazem Benátek, který dobře kontrastuje 

s jeho „prozaickým“ podáním Vídně: 

 

 This sequestrate Citty, is scituate in the bosome of 

Neptune, & divided from the world, with a part of his maine 

body, which invironeth the Iland: The provision of their 

magnificent Arsenall, Artillerie, Munition, and Armor, the 

dividion of streets with Channels, the innumerable Bridges of 

stone, and timber, their accustomable kinde of living, 

apparel, curtesies, and conventions; and finally, the glorie 

of Gallants, Galleries, Gallies, Galleasses, and Gallouns, 

were a thing impossible for me briefly to relate.172 

 

                                                 
171Robert Bargrave's Overland Journey from Constantinople to England 
(1652-1653)…, s. 166-167, zvýraznění doplněno. 
172William Lithgow, A Most Delectable and True Discourse…, London 
1614, C4, zvýraznění doplněno. 
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 Shrňme nyní hodnocení našich cestovatelů o městech 

v geografickém prostoru přibližně vymezeném Rýnem, 

Dněprem, Dněstrem a Baltem. 

 Zajímalo nás, zda obrazy (větších) měst (CITY), jak 

je cestovatelé zaznamenali, vykazují nějaké změny 

hodnocení (od východu na západ, od severu k jihu) ve 

smyslu buď „velkolepé“, nebo „provinční“, a zda lze 

vysledovat jistou symbolickou hranici mezi těmito 

charakteristikami a vyjádřit ji geograficky. 

 Soustředili jsme zvláštní pozornost na jazykové 

prostředky, jichž se využívá, a na jejich interpretaci 

v jednotlivých kontextech. 

 Na části textu Edwarda Browna o jeho cestách po 

Německu jsme provedli sondu v podobě frekvenční jazykové 

analýzy. Ta nám ukázala text z jiné perspektivy a 

obrátila náš zájem k jazykovým prostředkům a jejich 

užívání píšícím cestovatelem (zvláště pro hodnocení). 

 Ze sondy vyplynulo, že nejfrekventovanějšími 

hodnotícími adjektivy (v textu o cestě z Norwich do Vídně 

spolu s popisem císařského města) jsou GREAT, LARGE a 

GOOD, a že jsou užívána často při popisu měst a městských 

objektů. U nich je zvláště oceňována jejich mohutnost, 

nákladnost a výstavnost (do všech těchto významů vstupuje 

GREAT), kteréžto kvality vypovídají o jejich významu. 

Nejpopisovanějším městským objektem se ukázal být kostel.  

 Dalšími v pořadí oblíbenosti se ukázala být u 

Edwarda Browna hodnotící adjektiva FAIR, HANDSOME, HIGH a 

NOBLE. Všechna mají (také při hodnocení městských 

objektů) kladný význam. 

 I v textu Roberta Bargrava jsme si povšimli, 

zvláště při popisu měst, že jeho hodnotící slovní zásoba, 

je omezená. Zvláště tato hodnotící adjektiva se opakují: 

STATELY, NEAT, UNIFORME, HANDSOME, FAIRE, STRONG a LARGE. 



 

 99 

Opět zjišťujeme, že jde především o hodnocení kladná. Při 

popisu měst a městských objektů se cení okázalost 

(majestátnost), mohutnost a rozsáhlost, úpravnost 

(čistota) a rovnoměrnost (symetrie). 

 Nad textem Bargravovým i Brownovým jsme došli 

k tomuto závěru. Co se týče užitých jazykových 

prostředků, s městy a městskými objekty spojují především 

kladná hodnocení, a to ve vymezeném geografickém prostoru 

více méně rovnoměrně.  

 Text Williama Lithgowa je zvláštní díky vyhraněnému 

názoru autorově, který to, co ho nezaujalo, neváhá 

nezaznamenat vůbec. Jeho jazykové prostředky jsou také 

odlišné, jeho styl je více literární, tedy bohatší. 

 Z jiné perspektivy jsme tuto symbolickou hranici 

nahlédli při zaměření se na vědomá vyjádření 

cestovatelova překvapení či zklamání z toho, že město 

bylo výstavnější (nebo naopak zdaleka ne tak skvělé), než 

bylo jeho očekávání. Ta jsme vzali za důkazy vydělování 

jistého geografického prostoru jako oblasti „výstavných 

měst“ na cestovatelově mentální mapě. Edward Brown 

takovéto překvapení projeví nejprve v Norimberku, poté ve 

Vídni. Obě města ho příjemně překvapila. To William 

Lithgow je Vídní zklamán. Mentální mapy obou cestovatelů 

se lišily (něco jiného četli, s někým jiným mluvili). Oba 

je také vystavili jiné cestovatelské zkušenosti. 

Perspektiva dobrodruha Lithgowa byla příliš kosmopolitní 

na to, aby v ní Vídeň obstála.  
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Symbolická hranice mezi „civilizací“ a „barbarstvím“ 

 

 Zajímá nás, zda anglicky píšící cestovatel 

sedmnáctého století dělil svět na „civilizovaný“ a 

„barbarský“, a kam by řadil prostor „Východní Evropy“ na 

takto rozdělené mentální mapě. 

 Klíčová jsou slova „civil“, „civility“, 

„barbarous“, případně „savage“. Larry Wolff píše: „The 

whole vocabulary in which the issues of Eastern Europe 

were defined was that of the eighteenth century: 

barbarism and civilization…“173 Podívejme se, jak užívají 

tyto pojmy naši cestovatelé, zda i v jejich slovní zásobě 

najdeme „civilizaci“ a „barbarství“. Postupujeme proti 

chronologické ose. 

 U Edwarda Browna si všimneme postěžování, že „starý 

dobrý“ Tacitus zklamal jako průvodce po „Germánii“ : 

 

 While I read in Tacitus of the old barbarous and rude 

State of Germany, how poorly they lived, that they had their 

Houses at a distance from one another; how ignorant they were 

in Arts; and it was doubted whether their Country afforded 

Mines; that they lived by exchange of things, making little or 

no use of mony I may justly wonder to behold the present 

advance and improvement in all commendable Arts, Learning, 

Civility, splendid and handsome Cities and Habitations, and 

the general face of things incredibly altered since those 

ancient times…174 

 

 Označení „barbarous“ tu Edward Brown nepoužívá jako 

vlastní, uvádí ho jako citaci antické předlohy, tedy 

v klasickém smyslu toho slova. Jako „civility“, zdá se, 

                                                 
173Larry Wolff, Inventing Eastern Europe, The Map of Civilization on 
the Mind of the Enlightenment, Stanford 1994, s. 366. 
174Edward Brown, An Account of Several Travels Through a great part 
of Germany… III. From Vienna to Hamburg, London 1677, s. 152-3, 
zvýraznění doplněno. 
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označuje dostatečně vybrané chování a způsoby (způsob 

života), tedy cosi jako „etiketu Západu“, aniž ji ovšem 

tak nazývá a takto tematizuje. To jistě není patrno 

z tohoto úryvku, dohadujeme se tak podle užití pojmu 

„civil“ v jiných souvislostech (a také uvažujeme poučeni 

historiografickou diskuzí k užívání pojmu „civil“ v 17. 

století)175. “Civil” se často užívá ve spojení „civil unto 

me“ nebo „civil unto travellers“ (v různých obměnách, i 

s tvarem „civility“). Například v již citovaném úryvku 

ohledně české šlechty: „The Nobility and Gentry are civil 

and kind unto Strangers…“176 Ve všech těchto příkladech má 

význam „laskavý“, „milý“, „pohostinný“. 

 Robert Bargrave v Moldavsku, mezi Dunajem a 

Dněstrem, zaznamenává: „Here we passd the Evening & Night 

in a very free enterteinment after the English, or rather 

the Scotch manner, which, how joviall it made us among 

our bony Sylvians, when we had been so long Strangers to 

civill Treatments, is not hard to guess.”177 Pokud zde 

říká, že mu dlouho bylo odpíráno „civill Treatment“, míní 

tím pravděpodobně pohostinnost. V hodnocení osob (jako 

oněch dvou mladých polských dam, jež mu dělaly společnost 

ve Lvově): „persons as civill as they were faire & 

cheerfull“178, přídomkem „civil“ označuje chování na 

úrovni, vybrané způsoby. 

 Ani William Lithgow nenachází na evropské půdě nic 

co by označil „barbarous“. Uvažme opět jeho perspektivu, 

má zkušenost s „nekřesťany“ v severní Africe i ve 

Východním Středomoří. V severoafrických vesnicích 

                                                 
175Především se inspirujeme Norbertem Eliasem a diskuzí k procesu 
civilizace; Elias, Norbert, The Civilizing process, Oxford 1994. 
176Edward Brown, An Account of Several Travels Through a great part 
of Germany… III. From Vienna to Hamburg, London 1677, s. 128, 
zvýraznění doplněno. 
177Robert Bargrave's Overland Journey from Constantinople to England 
(1652-1653)…, s. 140. 
178Ibidem, s. 145. 
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postrádá „civil“: „… with innumerable Villages, and so 

infinitely peopled, that it made me wish there had been 

none at all; otherwise that they had been Christians, and 

so more Civil.“179 Z tohoto povzdechu se můžeme jen 

domýšlet, co přesně myslí oním „civil“, nicméně můžeme si 

být jistí, že tuto charakteristiku spojuje vědomě právě 

s nekřesťany. 

 Shrneme-li výše uvedené, ani u jednoho z našich 

cestovatelů jsme nenašli to, co nachází Larry Wolff u 

cestovatelů a teoretiků osvícenství: programový záměr 

vidět svět rozdělený na „civilizovaný“ a „barbarský“. 

Označení „barbarous“ je užito v těchto textech převážně 

historicky, v citacích klasiků či líčení antické 

minulosti. Přídomkem „civil“ či slovem „civility“ 

(spojenými s osobami) se označuje chování na úrovni, 

chování zdvořilé a laskavé (často ve vztahu 

k cestovateli, kterému se dostalo pohostinnosti: „who was 

very civil unto me“180).  

 Vrátíme-li se k úvodnímu citátu Larryho Wolffa, 

dáme autorovi za pravdu, že „barbarism“ a „civilization“ 

patří do slovní (a především ideové) zásoby osmnáctého 

století. Dělit svět programově na civilizaci a „prostor 

pro civilizaci“, takto angažovaný pohled ani jeden 

z našich cestovatelů, zdá se, nemá. 

                                                 
179William Lithgow, Lithgow´s Nineteen Years Travels…, London 169210, 
Part VIII, s. 341, zvýraznění doplněno. 
180Edward Brown, A Brief Account of some Travels… London 1673, s. 
126. 
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Závěr 

 

 Hledali jsme odpověď na otázky: jak vnímali tři 

anglicky píšící cestovatelé sedmnáctého století prostor 

Evropy „na východ od Rýna“, jenž pro ně nebyl cílem, 

nýbrž „cestou přes“ za jinými destinacemi. Jak byl 

zakreslen na jejich mentální mapě, zda ho (nebo jeho 

části) vnímali celistvě a jaké faktory sehrály roli 

(symbolického kulturního) pojítka. 

 Pro rekonstrukci mentální mapy tří cestovatelů - 

Williama Lithgowa, Roberta Bargrava a Edwarda Browna - 

jsme používali jako základní pramen jejich cestopisy. 

Opakovaně vydávané (a autory upravované) texty – 

Lithgowův a Brownův – spolu s cestovním deníkem Roberta 

Bargrava, který zůstal v rukopisné podobě.  

 Odpověděli jsme na otázku, jak budeme používat 

cestopis jako historický pramen pro rekonstrukci mentální 

mapy jejího autora. Hlavní naší snahou bylo porozumět 

textu cestopisu v souvislostech dobového cestovatelského 

a literárního diskurzu. 

 Jako literární texty jsme ohodnotili tři cestopisy 

následovně. Lithgowův text jsme shledali 

nejliterárnějším, bohatým na alegorie, metafory a slovní 

hříčky, stejně jako na narativní pasáže. Bargravův deník 

se ukázal z hlediska literárního nejsyrovější, bylo na 

něm znát, že text neprošel úpravami před tiskem. 

Charakter textu je převážně deskriptivní. Bargrave měl ve 

zvyku systematizovat zajímavosti k danému místu (městu) 

do podoby bodového výčtu. Brownův text měl promyšlenou 

strukturu, chronologické líčení cesty bylo prokládáno 

shrnujícími pasážemi. Větší důraz byl položen na složku 

deskriptivní. Při popisech a hodnocení postupoval 
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systematicky. Například líčení návštěvy města uvodil 

obecnou charakteristikou místa, byť jen několika slovy. 

 Cestopis jsme označili za literární text, proto 

jsme se zřekli otázky po „pravdivosti“ jeho výpovědi jako 

irelevantní.  

 Naší snahou nebylo rekonstruovat, co cestovatel 

„skutečně viděl a zažil“ na své cestě. Obrysy mentální 

mapy, která byla předmětem našeho zájmu, byly totiž 

hotovy už předtím, než se na cestu vydal. Vzdali jsme se 

proto hledání bezprostřední smyslové zkušenosti a 

zaměřili se na obrazy přejaté, sdílené a nepůvodní. 

 K jejich odlišení nám pomohlo seznámení se 

s dobovým cestovatelským diskurzem. Zjistili jsme tak, 

z jakých zdrojů se cestovatel mohl připravovat, jaké 

texty mohly pomáhat vytvářet jeho představu (obraz-image) 

„cizího“ ještě před jeho vlastní cestovatelskou 

zkušeností.  

 Shledali jsme, že cestovatelský diskurz šestnáctého 

a sedmnáctého století tvořil kontinuitu. Jedním z jeho 

znaků bylo nebývalé rozšíření tiskové produkce 

teoretických spisů o cestování. Cestování v nich bylo 

zasazeno do širokého projektu celkové intelektuální 

obrody společnosti. Metodiky cestování (řada z nich pod 

vlivem Petra Ramuse a jeho učení), které tvořily svébytný 

žánr ars apodemica, byly jistě oblíbeným čtivem nejen 

cestovatele-vědce Edwarda Browna.  

 Jejich obsahem byly přesné návody, které počínaje 

definicí cestování, podávaly rady jak se připravit na 

cestu, jak se chovat a co pozorovat na cestě i jak se 

zařídit po návratu. Opakovala se doporučení: nebýt 

nápadný a nedostat se tak do problémů, a výzvy: necestuje 

se z rozmaru a pro zábavu. Cestování má být společnosti k 

užitku, jinak nemá opodstatnění (a je dokonce hříchem). 
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Cestovatel má zůstat věrným: své vlasti, své víře a svým 

přátelům. Své zkušenosti má zaznamenat, logicky a 

systematicky, aby mohly sloužit dál. I z těchto důvodů 

byli z cestování vyčleněni ti, kdo se pro tak náročné 

poslání nehodili: děti, přestárlí, nemocní, choromyslní a 

ženy. 

 Součástí zasazení textu do souvislostí dobového 

cestovatelského diskurzu bylo i hledání odpovědi na 

otázky, jaká byla motivace jednotlivých autorů cestovat a 

o svých cestách psát a jak se tyto zájmy promítly do 

jejich textu. Vytvořili jsme výběrovou ideální typologii 

cestovatelů: cestující vědec, kupec a dobrodruh. 

 Za hlavní zájem cestovatele-vědce-empirika jsme 

označili shromažďování praktického vědění, jeho třídění a 

přehledné zaznamenávání. Reálného cestovatele Edwarda 

Browna, lékaře a člena Královské společnosti v Londýně, 

zajímaly informace spojené s těžbou a lázeňstvím, stejně 

jako nejrůznější léčebné prostředky a postupy. 

 Cestovatel-kupec se v ideálně typické rovině řídil 

utilitárním zájmem: osobním, který však byl ve shodě se 

státním. Posláním jeho cesty bylo sebezdokonalení se 

v obchodních dovednostech a shromažďování důležitých 

informací spojených s mezinárodním obchodem. To vše za 

předpokladu bezvýhradné politické loajality. Účelem jeho 

cestovního deníku bylo shromáždit praktické rady a 

informace pro sebe i pro ostatní kupce v co 

nejkonkrétnější podobě. Cestující kupec Robert Bargrave 

se ideální typologii vymykal jednak díky politickým 

okolnostem, za nichž cesty podnikal, jednak svým 

vzděláním a zájmy, které nebyly prvoplánově obchodní, ale 

vpravdě ušlechtilé (architektura, historie, umění a 

hudba). 
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 S předchozími dvěma kontrastoval cestovatel-

dobrodruh. Tento ideální typ jsme konstruovali na základě 

osobnosti Thomase Coryata, který reálného cestovatele 

Williama Lithgowa pravděpodobně skutečně inspiroval.  

 Na cestu byl cestovatel-dobrodruh Coryatova typu 

sice solidně teoreticky vybaven, jeho záměrem však nebylo 

doporučené naplnit, nýbrž pobavit čtenáře a upoutat jeho 

pozornost. Různě zpestřoval jinak konvenční popisy 

především měst s jejich architekturou a historií. 

 William Lithgow ozvláštňoval popisné pasáže 

vyprávěním, poutavě líčil svá napínavá dobrodružství 

(lhostejno do jaké míry pravdivá), což činilo jeho text 

čtenářsky atraktivní. Nechyběla sebestylizace autora 

excentrika. Na rozdíl od Thomase Coryata – blázna a 

vtipálka – Lithgow se stavěl do pozice trpitele a 

„mučedníka“. 

 Dále jsme se věnovali pojmu mentální mapování a 

s ním spojené diskuzi.  

 Mentální mapu jsme pro naše účely definovali jako 

představu o výseku fyzického světa vytvořenou bez 

bezprostřední smyslové zkušenosti na základě informací 

z doslechu, četby a projekcí známého. Problém 

individuality a kolektivnosti nám pomohl vyřešit Kevin 

Lynch. Pojali jsme mentální mapu jako svého druhu obraz - 

představu, image – a přisoudili jí podobné funkce. Na 

základě této paralely jsme učinili závěr, že i když má 

každý jednotlivec svoji vlastní mentální mapu, přece 

dochází v rámci skupiny (dle věku, pohlaví, profese, 

kulturní úrovně apod.) k zásadní shodě.  

 V našem pojetí jsme se rozhodli soustředit na 

obrazy sdílené a přejaté. Inspirativní se nám staly 

postřehy Yi-Fu Tuan a její interpretace mentální mapy 
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jako imaginární skutečnosti vytvořené bez očité smyslové 

zkušenosti. 

 Dále jsme svůj přístup k tomuto teoretickému 

konceptu odlišili od pojetí v diskurzu psychologicko-

geografickém. Zacházeli jsme s mentální mapou jako 

prostředkem nikoli prostorové, ale kulturní orientace.  

 Interpretovali jsme mentální mapu jako soubor 

symbolických kulturních hranic a celků, které rozpoznával 

cestovatel na své cestě, jenž dohromady tvořily jednotný 

obraz (představu-image) a jež šlo vyjádřit geograficky. 

 Při přemýšlení o symbolických charakteristikách 

geografického prostoru Evropy „na východ od Rýna“ na 

mentální mapě cestovatele se nám stala inspirativní práce 

Larryho Wolffa. Z řady jeho zajímavých postřehů o 

kritériích, podle nichž měli cestovatelé a teoretici 

osmnáctého století zakreslovat „Východní Evropu“ na své 

mentální mapě, jsme vybrali pět, jejichž platnost jsme se 

rozhodli prověřit na textech cestovatelů století 

sedmnáctého. 

 Hledali jsme symbolickou hranici oddělující Evropu 

známou (procestovanou, „zmapovanou“) a neznámou. Dále 

jsme uplatnili hledisko jazykové a sledovali jsme, zda 

tento geografický prostor, nebo jeho části, vnímali 

cestovatelé jako jazykově homogenní. Další hranicí 

v ohnisku našeho zájmu se stala ta, jíž cestovatelé 

oddělovali Evropu „vzdělanou“ od „té druhé“. Poté jsme 

věnovali pozornost postřehům cestovatelů o obyvatelstvu. 

O jejich charakteru, temperamentu, mravech, způsobech a 

fyziognomii. Hledali jsme v nich obraz „Východoevropana“ 

v podobě, jíž objevil Larry Wolff v textech osvícenských 

(smutek a melancholie, asijský původ patrný ve 

fyziognomii, kožešina a sekera jako vnější atributy 

rolníka). Dále jsme se zaměřili na hodnocení měst a 
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hledali pojítka (či rozdíly) ve vymezeném geografickém 

prostoru. V neposlední řadě nás zajímala hranice mezi 

„civilizací“ a „barbarstvím“. 

 Jako nejbohatší na záznamy o průběhu či 

překračování vybraných symbolických hranic se osvědčil 

text Edwarda Browna, systematického ve svých hodnoceních. 

Hranice Evropy procestované, „přečtené“ a známé pro něj 

vedla Vídní, od ní směrem na jihovýchod vstupoval (se 

záměrem „zmapovat“ a „objevit“) do krajin dosud 

„neobjevených“. Vídeň na jeho mentální mapě též ležela na 

samém okraji „vzdělané“ Evropy. Symbolickou jazykovou 

hranicí vymezil prostor od Hamburku po Konstantinopol 

jako celistvý (území „sclavonu“ a němčiny). Ve svých 

postřezích o fyziognomii a povaze obyvatelstva našel 

jisté pojítko mezi obyvateli Čech, Moravy a Uher 

konstatováním, že se výborně hodí pro vojenskou službu. 

Stran chování a mravů upozornil na symbolickou hranici 

tím, že obyvatele jistých zemí (Francie a Holandska) 

oddělil od těch, kdo mluví německy, a očekával u nich 

vybranější (zjemnělejší) chování („greater Civility“). 

Obraz „Východoevropana“ dle charakteristik Larryho Wolffa 

jsme však v jeho cestopise nenašli. 

 Na části Brownova textu o jeho cestách po Německu 

(úsek z Norwich do Vídně) jsme provedli frekvenční 

jazykovou analýzu. Ta nám ukázala text z jiné perspektivy 

a obrátila náš zájem k jazykovým prostředkům a jejich 

užívání píšícím cestovatelem (zvláště pro účely 

hodnocení). Ze sondy vyplynula jako nejfrekventovanější 

hodnotící adjektiva GREAT, LARGE a GOOD, která byla užita 

velmi často při popisu měst a městských objektů. U nich 

se zvláště oceňovala jejich mohutnost, nákladnost a 

výstavnost (do všech těchto významů vstupovalo GREAT), 

kteréžto kvality vypovídaly o jejich významu. 
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Nejpopisovanějším městským objektem se ukázal být kostel. 

Jako další oblíbená hodnotící adjektiva Edwarda Browna 

vyplynula ze sondy tato. V prvním úseku cesty FAIR a 

HANDSOME, cestou z Kolína do Vídně HIGH a při popisu 

Vídně FAIR a NOBLE, všechna převážně kladného významu (v 

této souvislosti jsme v kontextu prověřili, zda nejsou 

tato adjektiva negována). 

I při hledání symbolické hranice mezi „civilizací“ a 

„barbarstvím“ jsme se zaměřili na určitá klíčová slova a 

jejich význam v textu. Označení „barbarous“ bylo 

v Brownově textu užito převážně historicky, v citacích 

klasiků či líčení antické minulosti. Přídomkem „civil“ či 

slovem „civility“ (spojenými s osobami) se označovalo 

chování na úrovni, chování zdvořilé a laskavé (často ve 

vztahu k cestovateli, kterému se dostalo vlídného 

zacházení).  

 Robert Bargrave na své zpáteční cestě 

z Konstantinopole do Londýna (přes Bulharsko, Rumunsko, 

Moldavsko, Polsko, Německo, Nizozemí a Flandry) výslovně 

poukázal na přechod dvou symbolických hranic vyjádřených 

geograficky. Jako hraniční vnímal a zaznamenal řeky Dunaj 

a Dněs. Přechodem Dunaje opustil území Turka a překonáním 

Dněstru se konečně ocitl na křesťanské půdě 

(„Christendom“). Podobně ostře přechod jiné hranice na 

této cestě nezaznamenal.  

 Trasa Roberta Bargrava námi sledovaným územím byla 

omezená, a proto nám širší úvahy o jeho vnímání 

symbolických pojítek tohoto geografického prostoru 

neumožnila. Jeho cesta mezi Dněstrem a Baltem procházela 

v té době jedním politickým celkem, Polsko-litevskou 

unií. Tím jsme zdůvodnili jeho celistvé vnímání tohoto 

území, což platilo zvláště o hledisku jazykovém. Polština 

(kterou neoznačil za „sclavon“, ale odlišil ji jako 
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samostatný jazyk) spolu s němčinou tento prostor na jeho 

mentální mapě propojila s takovou samozřejmostí, že na to 

jinak k věcem jazyka citlivý Bargrave nepotřeboval 

poukazovat. Z hlediska chování, způsobů a mravů 

obyvatelstva bylo obtížné dojít nad Bargravovým deníkem 

k jednoznačným závěrům o symbolické hranici a vyjádřit ji 

geograficky. Autor nám zanechal řadu různorodých 

postřehů. Ty nám umožnily zobecnit, že oceňoval vybrané 

chování a odsuzoval opilství, rozhazovačnost a uvolněné 

mravy žen, nicméně na své cestě Polskem našel obrazy 

obojího.  

 Zaznamenali jsme, že od Dněstru po Gdaňsk označuje 

krajinu za výrazně „městskou“. Dále jsme soustředili naši 

pozornost na jazykové prostředky, jichž užíval pro 

hodnocení konkrétních měst a městských objektů. Zjistili 

jsme, že používal obdobnou slovní zásobu a že jeho 

oblíbená byla hodnotící adjektiva STATELY, NEAT, 

UNIFORME, HANDSOME, FAIRE, STRONG a LARGE. Podobně jako v 

sondě do textu Edwarda Browna jsme je ocenili jako 

hodnocení kladná. Pokud ho město zvlášť nezaujalo, zmínil 

se o něm jen stručně a jen výjimečně sáhl ke kritice 

vysloveně negativní. Podle jeho hodnocení měst a 

městských objektů na trase Dněstr – Amsterdam jsme 

vyvodili, že kladná hodnotící adjektiva používal 

stejnoměrně. Až Amsterdamem a Haagem byl okouzlen více, 

což lze odvozovat z toho, že jim věnoval více prostoru. A 

to navzdory skutečnosti, že obě města ležela za hranicí, 

tedy uvnitř, Evropy (pro něj) známé, procestované a 

popsané. Stran užívání slova „civil“ jsme nad Bargravovým 

textem došli k obdobným závěrům jako nad textem 

Brownovým. Využíval ho ve vztahu k jednotlivým osobám a 

jejich chování, které tak hodnotil jako vytříbené, 

laskavé a pohostinné.  
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 Text Williama Lithgowa se lišil tím, že nebyl veden 

autorovou snahou zaznamenat co nejvíce a o všem. Jeho 

názor byl vyhraněný. Buď chválil a nešetřil metaforami a 

alegoriemi, především z antické mytologie, nebo líčil 

skutečnost v hrůzostrašných barvách, přičemž nezajímavé 

vynechal, nebo odbyl stručně. V druhém případě šlo 

většinou o historky spojené s jeho osobou, které 

vyprávěly o ukrutenstvích na něm spáchaných. Ty nebyly 

omezeny nijak geograficky, byl přepadáván, olupován a 

podváděn, kam se jen obrátil. Že se nezdržoval popisem 

objektů, jež ho nezaujaly, platilo zvláště při jeho cestě 

z Ravenny do Gdaňsku, kterou jsme sledovali. 

 Při hledání Lithgowova zásadního vymezení se (v 

symbolickém slova smyslu), nenašli jsme tak výraznou 

distinkci křesťanské a nekřesťanské, jako „správní a 

spořádaní protestanti“ versus „prohnilí a zkažení 

katolíci“. Nekřesťanské pro něj mohlo být obdivuhodné. Za 

nejvelkolepější města světa označil metropole mimo 

křesťanskou půdu Haleb, Cařihrad, Káhiru a Fes. 

 Z charakteristik „Východoevropana“, jak je podle 

Larryho Wolffa konstruovali cestovatelé a filozofové 

osvícenství, jsme v pozorování Williama Lithgowa našli 

odkaz na asijské předky (Tatary a Skythy) obyvatel Uher a 

také porovnání fyziognomie Poláků s asijskou (Arménskou). 

Nicméně se jednalo o postřehy střípkovité, které jsme 

nezobecňovali. 

 Za důkaz o průběhu symbolické hranice „výstavných 

měst“ na jeho mentální mapě jsme vzali projevené zklamání 

z Vídně. Zde vstoupila „do hry“ cestovatelská zkušenost, 

která podrobila kritice mentální mapu, s níž se 

cestovatel vydával na cestu. Podle ní čekal William 

Lithgow Vídeň jako město výstavné, dostalo se mu ale 
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provinčního. Perspektiva dobrodruha Lithgowa byla příliš 

kosmopolitní na to, aby v ní Vídeň obstála. 

 Souhrnně na závěr našeho hledání symbolické hranice 

mezi „civilizací“ a „barbarstvím“ v textech tří 

cestovatelů, jsme dali za pravdu Larry Wolffovi, že 

„barbarism“ a „civilization“ patřily do slovní (a ideové) 

zásoby až osmnáctého století. 

 Pohled našich cestovatelů byl „angažován“ jinak. U 

Williama Lithgowa jsme našli silné protikatolické 

zaměření. Robert Bargrave stejně jako Edward Brown 

vnímali nejintenzivněji (výslovně o ní psali) hranici 

mezí světem křesťanským a světem islámu. Ani u jednoho 

z nich jsme však ještě nenašli to, co nachází Larry Wolff 

u cestovatelů a teoretiků osvícenství, program 

„civilizovat“ svět dosud „necivilizovaný“. 

 Po shrnutí našich postřehů na téma mentální mapa 

anglicky píšícího cestovatele sedmnáctého století, jsme 

došli k závěru, že vybraný vzorek cestovatelů, ač 

s obdobnou výchozí zkušeností, vnímal v námi vymezeném 

geografickém prostoru Evropy „na východ od Rýna“ vybrané 

symbolické kulturní hranice odlišně. Jejich mentální mapy 

(na místě je množné číslo) se lišily. Něco jiného před 

cestou četli, s někým jiným mluvili, lišili se svým 

osobním a profesním profilem i motivací, a konečně, 

jejich cesty byly podniknuty s rozdílem několika desítek 

let. 

 Jistě je tu též cestovatelská zkušenost, které 

svoji mentální mapu každý cestovatel vystavil. Upravila a 

proměnila „obraz“, s nímž se na cestu vydával. Pod jejím 

vlivem sepisoval svá pozorování. Nicméně sledovat, do 

jaké míry změnila podobu výchozí mentální mapy, nebylo 

hlavním záměrem našeho hledání. 
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 Závěrem musíme konstatovat, že „Východní Evropu“ 

dle charakteristik, které objevil Larry Wolff v textech 

osvícenců, jsme v cestopisech Williama Lithgowa, Roberta 

Bargrava a Edwarda Browna nenašli. Ani jiný symbolický 

celek založený na kulturních charakteristikách, jenž by 

sdíleli všichni tři vybraní cestovatelé, a jenž by 

spojoval geografický prostor Evropy „na východ od Rýna“.  

 Pro zpřesnění (a případné zobecnění) těchto závěrů, 

by bylo třeba rozšířit podstatně textový korpus a 

sledovat širší chronologii. Jistě také komparace s jinou 

výchozí zkušeností cestovatelů (Evropanů z kontinentu) by 

ukázala, do jaké míry bylo toto vnímání evropského 

prostoru zvláštní pro anglicky píšící cestovatele. Toto 

rozšíření výzkumu je ambicí autorky do budoucna. 
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Příloha 

 

Obrázek 1: Palmer, Thomas, An Essay of the Meanes how to make 

our Travailes, into forraine Countries, the more profitable 

and honorable, London 1606, Part I, Page I A 
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Obrázek 2: Palmer, Thomas, An Essay of the Meanes how to make 

our Travailes, into forraine Countries, the more profitable 

and honorable, London 1606, Part I, Page I B 
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Obrázek 3: Palmer, Thomas, An Essay of the Meanes how to make 

our Travailes, into forraine Countries, the more profitable 

and honorable, London 1606, Part I, úvodní schéma 
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Obrázek 4: Palmer, Thomas, An Essay of the Meanes how to make 

our Travailes, into forraine Countries, the more profitable 

and honorable, London 1606, Part II, Page 35 A
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Obrázek 5: Palmer, Thomas, An Essay of the Meanes how to make 

our Travailes, into forraine Countries, the more profitable 

and honorable, London 1606, Part II, Page 35 B 
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Summary 

 

 First of all, the thesis “Trans-Rhenic Europe on 

the Mental Map of the Seventeenth Century English 

Traveller” dealt with the problem of the other European 

identity as reflected in the English travel writing of 

the seventeenth century.  

 The crucial questions were if any coherent whole 

was distinguished on the mental map of the 17th century 

English traveller in the area of “Trans-Rhenic Europe”, 

and what could be the uniting characteristics in cultural 

terms. 

 By “Trans-Rhenic Europe”, the geographical area 

delimited by rivers Rhine and Dnieper from West and East, 

by Baltic from North, and Turkish border from South was 

meant. 

 The analysis was mainly based on travel writings of 

the Scottish adventurer William Lithgow, the English 

merchant Robert Bargrave, and the English physician 

Edward Brown.  

 These texts were thought about in context of both 

discourse of literature and discourse of travel. 

 As a matter of fact, travel writing is a literary 

genre. As such, it is mixing facts with fiction. 

According to this, we rejected the question of 

truthfulness as irrelevant. 

 Regarding discourse of travel, we asked about 

motivation of travellers to travel and record their 

experience in appropriate style. In terms of motivation, 

the selective ideal typology of travellers was created. 

It focused on the travelling scientist, merchant, and 

adventurer. 
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 The mental map was understood here as a sort of 

image which is not related to sensory experience. It is 

creative construction of unknown based on what was read, 

what was heard, and on past experience. The frame of 

traveller’s mental map was set before he set forth. The 

viewpoints defining units and drawing borders were of 

symbolic and cultural character. 

 Hence, to learn what the traveller could read and 

how could get ready for his journey, we looked into the 

16th and 17th century discourse of travel. Then a formal 

methodology of travel called ars apodemica appeared and 

had great influence on travellers. Gathering useful 

knowledge was the traveller’s aim stressed in the 

theoretical texts on travel. Also moral integrity, 

loyalty to the Church and State, or the ability not to be 

ostentatious, these were the values highlighted as 

obligatory for travellers. 

 Regarding the cultural characteristics combining 

some lands into the coherent wholes on the mental maps, 

Larry Wolff gave some viewpoints which were defining 

Eastern Europe on the mental map of the Enlightenment. We 

took some of these aspects to prove them on the 

seventeenth-century travel writings.  

 Firstly, we were interested in traveller’s division 

of known and unknown Europe. 

 Secondly, we asked if any language homogeneity was 

recognized in geographical space of Trans-Rhenic Europe.  

 Thirdly, we were looking for the borders of learned 

part of Europe drawn on the traveller’s mental map. 

 Fourthly, we focused on characteristics of people 

given by travellers. Their observations on character, 

manners, behaviour, temperament, and physiognomy, were 
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searched for the image of “Eastern European” as found by 

Larry Wolff in the texts of the Enlightenment. 

 Finally, we questioned the borders of 

“civilization” and “barbarism” on the mental map of a 

17th century traveller. 

 In Edward Brown’s accounts of his travels we found 

the rich source of imaginary borders crossing records. 

Leaving Vienna and travelling southeast, he entered 

“unknown Europe” in order to “discover” it to the readers 

of his travel writing. He situated Vienna upon the 

extreme borders of the learned part of Europe. On way 

from Hamburg “to the borders of Tartary”, and to 

Constantinople he noticed the coherent whole from 

linguistic point of view. He claimed that a man could 

travel there with the help of just two languages, German, 

and “Schlavonian”. 

 Concerning the character of people criteria, he 

found people of Bohemia, Moravia, and Hungary apt to make 

good Soldiers. As for manners, he regarded German 

different from French and Dutch in terms of “greater 

civility”. 

 Besides, we analysed a part of the text of his 

accounts of travels through Germany with help of corpus 

linguistic programme. Thanks to this word frequency 

analysis we looked on the text from the linguistic point 

of view. It was found out that the most frequent 

adjectives in Brown’s text were GREAT, LARGE, and GOOD. 

These expressions were often used in urban context. 

 On his overland journey from Constantinople back to 

London Robert Bargrave noticed just twice serious 

imaginary borders crossing. First, when crossed Danube, 

he declared leaving Turkish land behind him. Second, 
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crossing Dniester he esteemed himself finally in 

Christendom.  

 However, Robert Bargrave´s passage through “Trans-

Rhenic Europe” was then localized in one political unit, 

in Polish-Lithuanian union. 

 There, we took notice that he found country from 

river Dniester to Gdansk was like a continued city. 

Concerning his evaluation of urban objects from 

linguistic point of view, we extracted his most frequent 

vocabulary. It consisted of following adjectives: 

STATELY, NEAT, UNIFORME, HANDSOME, FAIRE, STRONG, and 

LARGE. All of them were of positive meaning. In short, 

the traveller was recording just the urban objects which 

he liked, and skipped those not interesting enough. 

 Nevertheless, his using of positive adjectives to 

describe cities and urban objects on way from river 

Dniester to Amsterdam was quite balanced. Yet, he liked 

Amsterdam and Hague most of the cities on his way. Even 

though he designated them as well known, he gave good 

description of both. 

 William Lithgow’s travel writing was found 

different from the others in the aim. Not to gather 

knowledge in the first place, but to attract readers 

attention. His style is rich in allegories, metaphors, 

and narrative parts. 

 It is religious distinction which is heading 

characteristics defining the imaginary borders on his 

mental map. Not Christian and non-Christian, but it is 

good Protestant v. sinful Catholic what is emphasized. 

 As an illustration, he admired non-Christian world 

for the cities which he called the greatest in the world. 

Comparing to Aleppo, Constantinople, Cairo, and Fez, 

Vienna disappointed him in both its strength and wealth. 
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 Regarding the imaginary borders between 

“civilization” and “barbarism”, we agreed with Larry 

Wolff that both these terms belonged to the vocabulary 

(and on the mind) of the Enlightenment. The binary 

opposition of “civilized” and “to be civilized” world is 

far from thinking of William Lithgow, Robert Bargrave, 

and Edward Brown. Their view was involved in terms of 

Christian v. non-Christian, eventually Protestant v. 

Catholic. 

 Given all this, “Eastern Europe” in characteristics 

found by Larry Wolff on the mind of the Enlightenment was 

not identified as a coherent whole in the selected 

seventeenth century travel writings. 

 All in all, comparing mental maps of the 

seventeenth-century English travellers, we found out that 

they differed from traveller to traveller. It could be 

ascribed to varied knowledge and experience which created 

the frame of the traveller’s mental map before he set 

forth. 

 Also, we should count with travel experience on the 

spot which affected traveller’s mental map. However, this 

issue was not the aim of this research. 

 Indeed, the chronology extension and the enrichment 

of primary sources is the ambition to further research. 

 To conclude, on the mental maps of the 17th century 

English travellers any coherent whole in cultural terms 

was localized in the area of Trans-Rhenic Europe. 
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Résumé 

 

 V diplomové práci Evropa „na východ od Rýna“ na 

mentální mapě anglicky píšícího cestovatele sedmnáctého 

století jsme se zabývali problémem „té druhé“ Evropy a 

jejího chápání anglicky píšícími cestovateli 17. století. 

 Hledali jsme odpověď na otázky, jak vnímali tři 

anglicky píšící cestovatelé sedmnáctého století prostor 

Evropy „na východ od Rýna“, jenž pro ně nebyl cílem, 

nýbrž „cestou přes“ za jinými destinacemi. Jak byl 

zakreslen na jejich mentální mapě, zda ho (nebo jeho 

části) vnímali celistvě a jaké faktory sehrály roli 

(symbolického kulturního) pojítka. 

 Pro rekonstrukci mentální mapy tří cestovatelů - 

Williama Lithgowa, Roberta Bargrava a Edwarda Browna - 

jsme používali jako základní pramen jejich cestopisy. 

Opakovaně vydávané (a autory upravované) texty – 

Lithgowův a Brownův – spolu s cestovním deníkem Roberta 

Bargrava, který zůstal v rukopisné podobě.  

 Hlavní naší snahou bylo porozumět textu cestopisu v 

souvislostech dobového cestovatelského a literárního 

diskurzu. 

 Naší snahou nebylo rekonstruovat, co cestovatel 

„skutečně viděl a zažil“ na své cestě. Obrysy mentální 

mapy, která byla předmětem našeho zájmu, byly totiž 

hotovy už předtím, než se na cestu vydal. Vzdali jsme se 

proto hledání bezprostřední smyslové zkušenosti a 

zaměřili se na obrazy přejaté, sdílené a nepůvodní. 

 K jejich odlišení nám pomohlo seznámení se 

s dobovým cestovatelským diskurzem. Zjistili jsme tak, 

z jakých zdrojů se cestovatel mohl připravovat, jaké 

texty mohly pomáhat vytvářet jeho představu (obraz-image) 
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„cizího“ ještě před jeho vlastní cestovatelskou 

zkušeností.  

 Shledali jsme, že cestovatelský diskurz šestnáctého 

a sedmnáctého století tvořil kontinuitu. Jedním z jeho 

znaků bylo nebývalé rozšíření tiskové produkce 

teoretických spisů o cestování. Cestování v nich bylo 

zasazeno do širokého projektu celkové intelektuální 

obrody společnosti. Metodiky cestování (řada z nich pod 

vlivem Petra Ramuse a jeho učení), které tvořily svébytný 

žánr ars apodemica, byly jistě oblíbeným čtivem nejen 

cestovatele-vědce Edwarda Browna.  

 Součástí zasazení textu do souvislostí dobového 

cestovatelského diskurzu bylo i hledání odpovědi na 

otázky, jaká byla motivace jednotlivých autorů cestovat a 

o svých cestách psát a jak se tyto zájmy promítly do 

jejich textu. Vytvořili jsme výběrovou ideální typologii 

cestovatelů: cestující vědec, kupec a dobrodruh. 

 Dále jsme se věnovali pojmu mentální mapování a 

s ním spojené diskuzi.  

 Mentální mapu jsme pro naše účely definovali jako 

představu o výseku fyzického světa vytvořenou bez 

bezprostřední smyslové zkušenosti na základě informací 

z doslechu, četby a projekcí známého. Problém 

individuality a kolektivnosti nám pomohl vyřešit Kevin 

Lynch. Pojali jsme mentální mapu jako svého druhu obraz - 

představu, image – a přisoudili jí podobné funkce. Na 

základě této paralely jsme učinili závěr, že i když má 

každý jednotlivec svoji vlastní mentální mapu, přece 

dochází v rámci skupiny (dle věku, pohlaví, profese, 

kulturní úrovně apod.) k zásadní shodě.  

 V našem pojetí jsme se rozhodli soustředit na 

obrazy sdílené a přejaté. Inspirativní se nám staly 

postřehy Yi-Fu Tuan a její interpretace mentální mapy 
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jako imaginární skutečnosti vytvořené bez očité smyslové 

zkušenosti. 

 Dále jsme svůj přístup k tomuto teoretickému 

konceptu odlišili od pojetí v diskurzu psychologicko-

geografickém. Zacházeli jsme s mentální mapou jako 

prostředkem nikoli prostorové, ale kulturní orientace.  

 Interpretovali jsme mentální mapu jako soubor 

symbolických kulturních hranic a celků, které rozpoznával 

cestovatel na své cestě, jenž dohromady tvořily jednotný 

obraz (představu-image) a jež šlo vyjádřit geograficky. 

 Při přemýšlení o symbolických charakteristikách 

geografického prostoru Evropy „na východ od Rýna“ na 

mentální mapě cestovatele se nám stala inspirativní práce 

Larryho Wolffa. Z řady jeho zajímavých postřehů o 

kritériích, podle nichž měli cestovatelé a teoretici 

osmnáctého století zakreslovat „Východní Evropu“ na své 

mentální mapě, jsme vybrali pět, jejichž platnost jsme se 

rozhodli prověřit na textech cestovatelů století 

sedmnáctého. 

 Hledali jsme symbolickou hranici oddělující Evropu 

známou (procestovanou, „zmapovanou“) a neznámou. Dále 

jsme uplatnili hledisko jazykové a sledovali jsme, zda 

tento geografický prostor, nebo jeho části, vnímali 

cestovatelé jako jazykově homogenní. Další hranicí 

v ohnisku našeho zájmu se stala ta, jíž cestovatelé 

oddělovali Evropu „vzdělanou“ od „té druhé“. Poté jsme 

věnovali pozornost postřehům cestovatelů o obyvatelstvu. 

O jejich charakteru, temperamentu, mravech, způsobech a 

fyziognomii. Hledali jsme v nich obraz „Východoevropana“ 

v podobě, jíž objevil Larry Wolff v textech osvícenských 

(smutek a melancholie, asijský původ patrný ve 

fyziognomii, kožešina a sekera jako vnější atributy 

rolníka). Dále jsme se zaměřili na hodnocení měst a 
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hledali pojítka (či rozdíly) ve vymezeném geografickém 

prostoru. V neposlední řadě nás zajímala hranice mezi 

„civilizací“ a „barbarstvím“. 

 Na části Brownova textu jsme provedli frekvenční 

jazykovou analýzu. Tato asymetrická sonda nám ukázala 

text z jiné perspektivy a obrátila náš zájem k jazykovým 

prostředkům a jejich užívání píšícím cestovatelem 

(zvláště pro účely hodnocení). 

 Došli jsme k závěru, že vybraný vzorek cestovatelů, 

ač s obdobnou výchozí zkušeností, vnímal v námi vymezeném 

geografickém prostoru Evropy „na východ od Rýna“ vybrané 

symbolické kulturní hranice odlišně. Jejich mentální mapy 

(na místě je množné číslo) se lišily. Něco jiného před 

cestou četli, s někým jiným mluvili, lišili se svým 

osobním a profesním profilem i motivací, a konečně, 

jejich cesty byly podniknuty s rozdílem několika desítek 

let. 

 Závěrem musíme konstatovat, že „Východní Evropu“ 

dle charakteristik, které objevil Larry Wolff v textech 

osvícenců, jsme v cestopisech Williama Lithgowa, Roberta 

Bargrava a Edwarda Browna nenašli. Ani jiný symbolický 

celek založený na kulturních charakteristikách, jenž by 

sdíleli všichni tři vybraní cestovatelé, a jenž by 

spojoval geografický prostor Evropy „na východ od Rýna“.  

 Pro zpřesnění (a případné zobecnění) těchto závěrů, 

by bylo třeba rozšířit podstatně textový korpus a 

sledovat širší chronologii. Jistě také komparace s jinou 

výchozí zkušeností cestovatelů (Evropanů z kontinentu) by 

ukázala, do jaké míry bylo toto vnímání evropského 

prostoru zvláštní pro anglicky píšící cestovatele. Toto 

rozšíření výzkumu je ambicí autorky do budoucna. 

                                                 

 


