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NAPOLEON V EGYPTĚ A DÍLO JOSEFA KABRDY

Jiří Procházka

Nadcházející příspěvek je věnován několika výročím. V roce 2005, na konci zmí-
něného roku, je tomu rovných 200 let, kdy se odehrála bitva tří císařů u Slav kova, 
do té doby největší bitva v dějinách, která podstatně změnila podobu tehdejšího 
světa. Je třeba připomenout i výročí Vídeňského kongresu, neboť 10 let po bitvě 
u Slavkova 8. června roku 1815, byla přijata závěrečná ustanovení tohoto diploma-
tického setkání, které napoleonské války uzavřelo. Konečně, zanedlouho uplyne 
100 let od narození významného vědce Josefa Kabrdy, znalce těchto událostí. 

19. května roku 1798, za velké nepřízně počasí, se vydává Napoleonova armáda 
z jihofrancouzského Toulonu po moři do Egypta. Cíle tohoto vojenského tažení, 
které připomínalo dřívější křížové výpravy, byly mnohé. Velkou francouzskou 
revolucí mocenské zájmy Francie ve světě velmi utrpěly a Napoleonovi, kromě 
získání vlastní prestiže, šlo především o to, aby prosadil vliv Francie východním 
směrem. V té době se mu také samozřejmě jednalo o narušení a změnu meziná-
rodních vztahů vůbec. 

Egypt byl v době Napoleonova vpádu již téměř tři sta let pod nadvládou Turků, 
i když moc v zemi fakticky drželi místní mamelučtí bejové. Je samozřejmé, že 
Napoleonova vojenská přítomnost v severovýchodní Africe a také ve velké části 
východního Středomoří, přivedla ke zhoršení a zostření do té doby celkem po-
klidných franko-tureckých vztahů. 

Egypt se Napoleonovi ovládnout podařilo, avšak 22. srpna roku 1799, po ne-
úspěchu u syrského přístavního města Akkonu a také ze strachu před blížící se 
morovou nákazou, opouští na dvou fregatách východní Středomoří a vrací se 
zpět do Francie, aby urovnal a uklidnil tamější napjatou situaci a postavil se další 
tvořící se protifrancouzské koalici. Ostatně, výprava Francouzů pod vedením 
Napoleona do Egypta a bitva u Slavkova měly v Napoleonově strategii a postojích 
přímou návaznost. 20. listopadu roku 1805 – tedy necelé dva týdny před bitvou 
u Slavkova, vjel Napoleon do Brna a neozval se ani výstřel.1 V jeho doprovodu se 
také nacházela skupina mameluků, oděných do orientálních uniforem. Orientálním 
šatem se také pyšnil Napoleonův maršál Joachim Murat a někteří další ve fran-
couzské armádě.2

Napoleon v Egyptě a dílo Josefa Kabrdy

l Miroslav Svoboda: Bitva u Slavkova očima kronikářů (K 200. výročí bitvy tří císařů), Jižní 
Morava 41/44, 2005, s. 310. Tam je také uvedena další literatura o těchto událostech. 

2 Dušan Uhlíř: Slunce nad Slavkovem, Třebíč 2000, s. l88. 
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Vzpomínky na Egypt se ovšem Napoleonovi neustále vracejí a to ještě několik 
hodin před začátkem slavkovské bitvy. Na závěr večeře, uskutečněné 1. prosince 
roku 1805 v hospodě zvané Pindulka a nacházejícíc se nedaleko silnice vedoucí 
z Brna do Olomouce, měl Napoleon říci: „Kdybych býval dobyl Akkon, nosil bych 
nyní turban a v armádě bych zavedl široké kalhoty. Místo jedné bitvy na Moravě 
bych vyhrál někde bitvu u Issu, povýšil bych se na císaře východu a vrátil bych 
se do Paříže přes Cařihrad“.3

Právě do této epizody ve světových a evropských dějinách na konci 18. sto-
letí, kdy se Napoleon pokusil o rozšíření své moci v Africe a na východě, zasáhl 
významnou měrou badatelsky Josef Kabrda.4

Josef Kabrda (3. února 1906 Frýdlant nad Ostravicí – 27. května 1968 Ankara, 
Turecko) byl původně středoškolským a později vysokoškolským učitelem a bývá 
považován za předního orientalistu. Jeho mimořádný přínos k oboru bývá spat-
řován v tom, že Josef Kabrda pracoval, díky svým jazykovým předpokladům, na 
široké komparatistické bázi. 

Jeho vědecké dílo obsahuje téměř sto monografických studií, článků, recenzí 
a zpráv a je publikováno celkem v deseti jazycích. Písemná pozůstalost Josefa 
Kabrdy je uložena v Brně, v Archivu Masarykovy univerzity.5

Josef Kabrda bývá považován za žáka a někdy také za vědeckého souputníka 
známějšího orientalisty Jana Rypky (20. května 1886 – 29. prosince 1968). V jejich 
práci je patrný společný zájem o 17. století. Oba dva pak zakončili svou životní 
cestu v roce 1968. Starší Jan Rypka však Josefa Kabrdu o několik měsíců přežil. 

Během studijních pobytů na Balkáně v období mezi dvěma světovými válka-
mi, se Josefu Kabrdovi podařilo shromáždit zajímavý historický materiál. Ten 
se mu stal základem k sepsání významné, ve Francii, v Paříži vydané publika-
ce.6 Pojednává o franko-tureckých vztazích právě v době Napoleonova tažení 

3 Ibidem, s. 273. 
4  Literatura o Josefu Kabrdovi: Pavel Hradečný: Za profesorem dr. Josefem Kabrdou. Slovanský 

přehled l968/5, s. 405–406. 
 Ivan Dorovský: Josef Kabrda. Časopis matice moravské LXXXVII, 1968, s. 330–33l. 
 Richard Pražák: Josef Kabrda 3. 2. 1906 – 27. 5. 1968. Život a dílo. Sborník prací filosofické fakulty 

brněnské univesity, C l969, s. 7–25. Tam uveden také přehled prací Josefa Kabrdy. 
 Zdeňka Veselá-Přenosilová: Prof. Josef Kabrda (1906–1968). Akademik Jan Rypka (1886–1968). 

Československý časopis historický, 1969, XVII, s. 455–456. 
 Jiří Procházka: Vzpomínka na Josefa Kabrdu (1906–1968). Vlastivědný věstník moravský 1998/2, 

s. 199. 
5 Brno, Archiv Masarykovy univerzity, B 22, Josef Kabrda. Dále AMU. 
6 Josef Kabrda: Quelques firmans concernant les relations Franco-Turques lors de l’expedition de 

Bonaparte en Égypte (1798–1799), Paris MDCCCCXLVII. Práce je uložena v pozůstalosti Josef 
Kabrdy v Brně. – AMU, B 22, Josef Kabrda, karton 8. 
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do Egypta. Použité prameny jsou publikovány jako faksimile, s francouzským 
překladem. 

Josefu Kabrdovi se na základě těchto historických pramenů – tzv. fermánů – poda-
řilo ukázat, jak se zostření franko-tureckých vztahů projevovalo nepřímo a nejenom 
vojenskou výpravou Turků proti Napoleonovi na Středním východě, nebo demonstra-
tivním uvězněním francouzských diplomatů v Turecku.7 Josef Kabrda publikuje cel-
kem 7 těchto fermánů – jakýchsi cirkulářů, obsahujících turecká centrální nařízení. 

Josef Kabrda uvádí v širší známost, že v této době došlo také k turecké anexi 
některých francouzských území – například ostrova Korfu. Začal být také zabavo-
ván francouzský majetek na území Turecka. Navíc francouzští obchodníci, kteří se 
tam tehdy nacházeli, byli posazeni Turky do vězení a jejich zboží jim samozřejmě 
bylo odebráno. Ze zveřejněných pramenů je také zřejmá snaha Turků získat si 
v západní Evropě proti Francii spojence, a to například v Nizozemí. 

Osud této významné Kabrdovy práce byl velmi komplikovaný. Původně byla 
určena do tisku na pařížské „École nationale des langues orientales vivantes“,  kde 
v letech 1937–1939 Josef Kabrda působil jako stipendista. 

Korektura díla však došla Josefu Kabrdovi v tak neutěšeném stavu, že svou 
práci musel historik psát fakticky znovu. Tak tedy vznikala jedna z významných 
studií, která se vztahuje k obecným dějinám.8 

Dále je třeba připomenout, že uvedené problematice se J. Kabrda věnuje i nadá-
le. Další „napoleonica“ se mu však již opublikovat nepodařilo. Tyto práce se však 
staly součástí jeho písemné pozůstalosti umístěné v Brně. Vědecká pozůstalost 
Josefa Kabrdy představuje práce celistvé, ale také torza prací. Jedná se mnohdy 
o studie, které vznikly na základě Kabrdových přednášek a jsou to většinou úvahy 
několikrát přepracované a většinou cenné. V pozůstalosti nacházíme však také 
některé přípravné práce a různé obsáhlejší, nebo útržkovité poznámky. 

Josef Kabrda se věnoval historii od počátků středověku, až po začátek 20. století. 
V uvedených písemnostech je také zřejmý zájem J. Kabrdy o literaturu, nebo ja-
zykovědu. Zajímavý je například jeho učební sešit novořečtiny, neboť J. Kabrda 
se tomuto jazyku učil prostřednictvím francouzštiny.9

7 Josef Kabrda zdůrazňuje, jak v době Velké francouzské revoluce zachovávalo Turecko vůči Francii 
neutralitu, a dokonce je možné mluvit o jistých tehdejších přátelských vztazích. AMU, Ibidem. 

8 Zde se opírám o autopsii. Když jsem v roce 1973 nastupoval na Filozofické fakultě v Brně jako 
asistent na tamější katedře historie – kde předtím Josef Kabrda působil – nebyla ještě zdaleka jeho 
písemná pozůstalost uspořádána. Mým úkolem také bylo podílet se na zpřístupnění této pozůsta-
losti. Náročnost studia písemné pozůstalosti Josefa Kabrdy pak způsobila, že v později zřízeném 
Archivu Masarykovy univerzity byla uchovávána bez většího zájmu badatelů. 

9 Touto cestou děkuji paní Emě Kabrdové, ženě J. Kabrdy, která mi sdělila o rozsáhlé soukromé 
korespondenci J. Kabrdy, která je v držení rodiny. 
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Zmíněnou publikaci ve francouzštině o napoleonské době Josef Kabrda dále 
rozpracovával a připravoval její další vydání, ke kterým však již nedošlo. Tak 
tedy máme k dispozici v rukopisné formě tři přípravné Kabrdovy práce nazva-
né podobně, nicméně různě – „Dějiny Bonapartova vpádu do Egypta“, „Dějiny 
Bonapartovy výpravy do Egypta“ a „Napoleonova výprava do Egypta“.10

Josef Kabrda ve svém studiu napoleonovské problematiky dospěl tak dale-
ko, že se rozhodl napsat pod názvem „Vídeňský kongres“ syntézu uvedeného 
období. Nakonec dospívá k závěru, že diplomatická jednání ve Vídni, která uzav-
řela napoleonské války, byla velmi podobná rozhovorům ve Vestfálsku na konci 
Třicetileté války.11

Kabrdův nepublikovaný spis „Úvod do tureckých dějin“ je sice soustavně do-
veden jen do poloviny 15. století, nicméně také obsahuje úvahy obecnější a časově 
dále zasahující.12 Josef Kabrda v něm zastává názor, že od 18. století – tedy i v do-
bě napoleonské – se Turecko stává, jak píše, „objektem tzv. východní otázky“.13

Rukopisná studie Josefa Kabrdy „Jihoslovanské národy v období turecké oku-
pace“ se pak, kromě jiného, snaží prokázat, že zásah evropských mocností do 
záležitostí Turecka – tedy i napoleonovské Francie, vyvolával u jednotlivých bal-
kánských národů naději na získání samostatnosti.14

Ještě nedlouho před svým úmrtím se Josef Kabrda napoleonským tématem 
zabývá, a to v turecké Ankaře, během svého studijního pobytu. Tam se také jeho 
život nenadále zakončil.15

10 AMU, Ibidem, karton 8. Posledně uvedený 32stránkový rukopisný titul, který je nejvíc propraco-
vaný, doplňuje vysvětlující komentář Josef Kabrdy nazvaný – „Turco-Napoleonica“. 

11 AMU, Ibidem. 
12 AMU, Ibidem. 
13 AMU, Ibidem, karton 17. 
14 AMU, Ibidem, karton 10. 
15 Josefa Kabrdu krátce před jeho odjezdem z Turecka v roce 1968 (jednalo se o jeho druhý stipendijní 

pobyt v této zemi) postihl srdeční infarkt a v Ankaře byl hospitalizován. Po několika týdnech se 
zdálo, že se jeho stav lepší. Josef Kabrda opět navazuje kontakty s rodinou a svým brněnským pra-
covištěm. V nemocničních poměrech se také snaží pracovat a samozřejmě se již začíná připravovat 
na návrat. Nečekaně jej však zastihl další infarkt, kterému podlehl. Za vzpomínku o posledních 
týdnech a dnech Josefa Kabrdy děkuji – a ještě jednou v tomto příspěvku – paní Emě Kabrdové.


