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Práce	  se	  zabývá	  konstrukcemi	  obrazu	  druhého	  v	  českém	  cestopise	  19.	  století.	  Cestopis	  
jakožto	  periferní	  literární	  žánr,	  který	  je	  současně	  uměleckým	  textem	  a	  historickým	  
pramenem,	  umožňuje	  kombinaci	  pohledu	  literárněvědného	  a	  historickoantropologického.	  
Zvláštní	  pozornost	  je	  věnována	  náboženským	  motivům,	  a	  to	  zejména	  proto,	  že	  s	  ohledem	  na	  
akcentaci	  jazykového	  a	  historického	  charakteru	  českého	  národněemancipačního	  hnutí	  byla	  
tato	  tematika	  v	  dosavadním	  bádání	  upozaďována.	  Záměrem	  práce	  je	  popsat	  literární	  
postupy	  v	  jednotlivých	  cestopisech	  (přímá	  pojmenování,	  vypravěčské	  strategie,	  topika,	  
charakteristika	  postav)	  a	  funkci,	  kterou	  plní	  v	  budování	  obrazu	  druhého,	  a	  tedy	  i	  obrazu	  
vlastního.	  Cílem	  práce	  je	  popsat	  určitý	  komunikační	  prostor,	  ve	  kterém	  dochází	  ke	  
specifickému	  způsobu	  křížení	  různých	  podob	  identity,	  a	  tím	  přispět	  k	  mezioborové	  diskusi	  o	  
charakteru	  sebepochopení	  českých	  elit	  v	  době,	  která	  je	  určující	  pro	  utváření	  identity	  moderní	  
české	  společnosti.	  
	  
Teoretickým	  východiskem	  je	  předpoklad,	  že	  vokabulář	  spojený	  s	  náboženstvím,	  resp.	  
mýtem,	  může	  v	  literárním	  díle	  operovat	  prostřednictvím	  svých	  metaforických	  významů	  a	  
kulturních	  a	  metafyzických	  konotací.	  Z	  těchto	  metaforických	  významů	  pak	  lze	  usuzovat	  na	  
váhu	  cestovatelských	  prožitků	  v	  rámci	  obrazu	  druhého.	  Těžištěm	  práce	  jsou	  pak	  čtyři	  
případové	  studie,	  v	  nichž	  na	  základě	  podrobné	  obsahové	  analýzy	  pramenných	  textů	  s	  
využitím	  zmíněného	  interpretačního	  klíče	  rekonstruujeme	  co	  nejkomplexnější	  obraz	  
druhého,	  tedy	  etnických	  a	  náboženských	  skupin,	  s	  nimiž	  se	  autoři	  jednotlivých	  cestopisů	  
setkávají.	  Ze	  získaného	  materiálu	  usuzujeme	  na	  jejich	  ideovou	  pozici	  v	  dobovém	  kontextu.	  
	  
Na	  základě	  vytěženého	  a	  analyzovaného	  materiálu	  docházíme	  k	  závěru,	  že	  výběr	  a	  distribuce	  
náboženských	  motivů	  v	  cestopise	  nezakládá	  důvody	  k	  ani	  částečné	  revizi	  dosud	  přijímané	  
teze	  o	  lingvocentrismu	  českého	  národněemancipačního	  hnutí.	  Cestovatelé	  popisují	  
náboženství	  nikoli	  jako	  izolovaný	  jev	  či	  substanciální	  danost,	  ale	  jako	  jev	  kulturní,	  vstupující	  
do	  vztahů	  a	  jednání	  konkrétních	  osob.	  Akcent	  je	  kladen	  na	  zřetele	  národní	  (a	  supranacionální	  
–	  slovanské),	  v	  mnohem	  menší	  míře	  pak	  na	  ty	  sociální,	  třídní	  nebo	  obecně	  etické.	  	  
Náboženství	  jakožto	  identitotvorný	  faktor	  sehrává	  u	  českých	  cestovatelů	  podružnou	  roli,	  
výrazně	  menší,	  než	  by	  bylo	  možno	  předpokládat	  –	  autoři	  se	  například	  neidentifikují	  se	  svými	  
křesťanskými	  slovanskými	  souvěrci,	  aby	  se	  tak	  vymezili	  vůči	  muslimským	  Turkům.	  Autorské	  
strategie	  při	  nakládání	  s	  náboženským	  jazykem	  jsou	  přitom	  v	  různé	  míře	  poplatné	  jak	  
dobovým	  literárním	  konvencím	  a	  stereotypům	  (např.	  u	  vztahu	  k	  Židům),	  tak	  tradované	  
literární	  topice	  (v	  případě	  zpracování	  iniciačního	  cestovatelského	  prožitku).	  


