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Studentka oboru iberoamerická kultura Ústavu románských studií Soňa Černohorská patří 

k prvním frekventantům nově koncipovaného oboru iberoamerická kultura, který v rámci 

studia španělské a portugalské filologie, kultury a dějin dává možnost studia širšího kulturně-

historického areálu v kontextu společných (i odlišujících) charakteristik. Kolegyně 

Černohorská se nebála dokonce ještě většího přesahu a zvolila téma své bakalářské práce 

z období rozkvětu portugalské pozemní expanze v Asii, která zde však neměla dlouhého 

trvání - a sice portugalskému poznávání Tibetu, konkrétně osobnosti jezuitského misionáře P. 

Antónia de Andrade (1580? - 1634), prvního, kdo na cestě do Tibetu překročil Himaláje, a 

zakladatele tamní křesťanské misie. 

   V kap. 2 - „Počátky poznávání střední Asie“ – ve stručnosti shrnula první zprávy, které o 

Tibetu získali evropští cestovatelé před Andradem a upozorňuje na skutečnost, že v mnoha 

případech šlo o informace z doslechu, nebo o nepříliš doložená svědectví (Marco Polo, 

Odorik z Pordenone, Bento de Góis). 3. až 7. kap. jsou věnovány různým aspektům ústřední 

osobnosti: jeho životu, dochovaným dokumentům, jeho dvěma cestám do Tibetu a působení 

tam a dalším záležitostem. Následují kap. 8 – Závěr, 9 – Chronologický přehled, 10 – Resumé 

(mělo by spíše být až na konci práce) a 11 – Seznam literatury. 

   Kap. 4 až 6 bych raději viděla jako podkapitoly celkové, ústřední kapitoly 3, neboť se 

rovněž vztahují k osobnosti P. Antónia de Andrade, rozpracovávají jeho činnost a dílo.  Kap. 

7 považuji za problematickou – jednak jde o dost nesourodý registr svědectví o tom, jakým 

způsobem je Andrade reflektován napříč časem až do současnosti bez minimálního pokusu o 

zhodnocení jejich obsahu, poslání nebo úrovně, jednak obsah kapitolky nenaplňuje očekávání 

dané jejím názvem: Harrerova kniha totiž bude patřit spíše do literatury faktu než do krásné 

literatury; komiks se žánrově zcela vymyká; o portrétu z Akademie věd v Lisabonu se 

nedovídáme vůbec nic a o původu rytiny reprodukované Albuquerquem je zjistitelné alespoň 

to, že dílo Fasciculus e Japponicis Floribus (jež Albuquerque udává jako zdroj) vytvořil 



portugalský jezuita P. António Francisco Cardim a vyšlo v Římě už roku 1640 (a 

v portugalském překladu roku 1650 v Lisabonu - tam jsem však Andrada nenašla). 

Albuquerquem publikovaná rytina totiž jasně ukazuje na dílo Mathiase Tannera Societatis 

Iesu usque ad sanguinus et vitae … vydaného v Praze latinsky roku 1675 a německy v roce 

1683, sotva tedy mohla sloužit jako ilustrace k dříve vydanému dílu. Spolupráce Karla Škréty 

na kresebných předlohách ilustrací, jež v podobě rytin realizoval augsburský rytec Melchior 

Küssel, je ale pozoruhodná a stojí za zmínku, snad i rozsáhlejší, podobně jako existence 

raného překladu jednoho z Andradových dopisů do polštiny (1628). Jak je vidět, ve své době 

patřil Andrade k tématům, která poutala pozornost, později upadl spíše v zapomnění. 

   Až na tuto pasáž, zařazenou ve snaze po maximální informativní úplnosti, kterou už se ale 

nepodařilo adekvátně propracovat, prokázala S. Černohorská naopak značnou vyzrálost 

v přístupu k interdisciplinárnímu tématu, je si vědoma přesahů do dalších oborů 

(orientalistiky, religionistiky, geografie, etnografie – nejen že konzultovala problematiku 

vážící se přímo k Tibetu s odborníky na centrální Asii, ale naznačuje také další možné směry 

bádání), dále se musela - kromě znalosti současné portugalštiny – vypořádat se stavem tohoto 

jazyka v 17. stol. při četbě Andradových dopisů. Doložila také schopnost heuristické práce 

s prameny i literaturou, kriticky se vypořádala s odlišnostmi údajů u jednotlivých životopisců, 

zvládla techniku citací a až na drobné pozůstatky překlepů a několik nejasností (např. popisek 

k obr. 5 má být 1714; v pozn. 126 má být 1642; počátek středověku datujeme k 5. stol., zde 

spíše počátek novověku??) jde o poctivou práci, která je výsledkem šťastné kombinace 

osobního zájmu, možnosti shromáždit ne vždy snadno dosažitelné prameny i literaturu během 

studijního pobytu v Portugalsku a chuti rozšiřovat své znalosti i o geograficky a časově 

vzdálené skutečnosti. Práce podle mého názoru naplňuje požadavky kladené na tento typ 

práce a po zvážení stupně obtížnosti a výsledku navrhuji její hodnocení známkou výborně. 
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