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FORMY SPRÁV O EXOTICKÝCH KULTÚRACH V KNIHÁCH 
Z DRUHEJ POLOVICE 17. A ZAČIATKU 18. STOROČIA 

Igor Zmeták

Európska kultúra XVII. storočia bola doslova posadnutá tajomstvom, jeho ob-
javovaním alebo utajovaním. Obľúbené a príznačné bolo pre túto epochu pôvodne 
arabské príslovie Si secretum tibi sit, tege illud, vel revella (ak máš tajomstvo, 
skry ho, alebo odhal). Svetová kartografia a zámorskí moreplavci hľadali Punto 
Fijo – pevný bod sveta, aby mohli vyriešiť tajomstvo zemepisných dĺžok. 

Európsku snahu po objavovaní bájnych miest, exotických krajín a skrytých po-
kladov inšpirovali tlačené zápisky námorných cestovateľov. Najväčšiu obľubu si 
koncom XVII. a začiatkom XVIII. storočia v celej Európe získali spisy Williama 
Dampiera, ktoré boli krátko po sebe kvôli veľkému záujmu opätovne vydávané 
vo viacerých jazykoch. 

Na základe výskumu historických tlačí zachovaných na Slovensku, ktoré obsa-
hujú správy o exotických zámorských kultúrach, môžeme pre knihy z druhej polo-
vice XVII. storočia a začiatku XVIII. storočia určiť dve základné formy správ. 

Prvý typ (forma) informácií bol z hľadiska doby nový, realistický trend 
pohľadu na exotické krajiny a kultúry. Najcharakteristickejším predstaviteľom 
tejto formy správ o zámorských krajinách a tam žijúcich zvieratách a ľuďoch bol 
William Dampier a jeho „Nová cesta okolo sveta“. Začalo to podrobnými popismi 
a nákresmi rastlín a zvierat, ale na miestne kultúry sa hľadelo pravdaže dobovou 
európskou optikou. Realizmus XVII. storočia nemohol byť iný ako duch doby, 
zaujatý odhaľovaním tajomstiev. 

Druhým typom správ boli diela encyklopedického charakteru, ktoré u nás 
reprezentujú predovšetkým knihy Olivera Dappera. V geograficko-etnografických 
encyklopédiách XVII. storočia sa miešajú predstavy antických cestovateľov, stre-
doveké beštiáre, mýtické a legendárne prvky s reálnymi postrehmi cestovateľov 
a moreplavcov XVI. a XVII. storočia. Encyklopedisti väčšinou do krajín o kto-
rých písali nikdy necestovali, študovali dobové správy a nechávali sa inšpiro-
vať rozprávaním námorníkov v prístavných krčmách. Z hľadiska dnešnej snahy 
o pochopenie myslenia ľudí XVII. storočia a ich pohľad na exotické prírodné 
kultúry, je typ encyklopedických etnografických správ bohatým zdrojom infor-
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mácií, verne odzrkadľuje stav verejnej mienky k tejto problematike a všeobecne 
prijímané predstavy. 

Charakteristický predstaviteľ nového – realistického typu správ, anglický 
moreplavec William Dampier, asi najviac z dobových autorov, ovplyvnil kultúrnu 
klímu v Európe XVII. storočia vo vzťahu k zámorským, cudzokrajným a exo-
tickým etnikám. William Dampier a jeho kniha „Nová cesta okolo sveta“ sa 
vo veľmi krátkom čase stali známymi v celej Európe. Dalo by sa povedať, že 
v tomto prípade išlo o prvý cestopisný bestseller. V rekordne rýchlom čase boli 
Dampierove knihy preložené a vytlačené aj v nemčine, výtlačky zachované na 
Slovensku sú z rokov 1702, resp. 1707. 

Dampier bol veľmi výraznou a zaujímavou postavou svojich čias – okrem toho, 
že mal nesporné spisovateľské vlohy, bol aj najznámejším pirátom s vedeckými 
záujmami, alebo vedcom používajúcim pirátske remeslo ako spôsob dopravy do 
neobjavených končín sveta. Prvenstvo si vo vtedajšom „civilizovanom svete“ získal 
okrem iného aj tým, že zoznámil a spopularizoval u Európanov tetovanie na telo, 
ktoré používali prírodné národy na ostrovoch juhovýchodnej Ázie a v Tichomorí. 

Dampier sa na svojich troch cestách okolo sveta v rokoch 1679–1711 stal nielen 
uznávaným navigátorom a kartografom, ale aj pozorným pozorovateľom obyva-
teľov, krajiny, živočíchov i rastlín. Objavil a popísal ako prvý západné a severo-
západné pobrežie Austálie, severné oblasti Novej Guinei, ostrovy juhovýchodnej 
Ázie… Svoje pozorovania si detailne zaznamenával, čo mu neraz spôsobovalo 
problémy v rámci pirátskej komunity. Napriek tomu, že Dampierove zápisky obsa-
hujú v súhrne približne 3 000 strán, boli opätovne publikované vďaka dobrému 
rozprávačskému štýlu. 

Na prelome XVII. a XVIII. storočia sa Dampierove knihy dostali prostredníc-
tvom nemeckého vydania aj na Slovensko, a z toho mála publikácií o prírodných 
kultúrach z tohto obdobia nájdených na našom území, možno považovať jeho 
dielo za základnú literatúru, ktorá ovplyvnila dobový pohľad našich predkov na 
zámorské krajiny a ich obyvateľov. 

Vplyv literatúry na širšie vrstvy v tomto období býva trochu podceňovaný ma-
lým počtom zachovaných tlačí a ich dostupnosťou prevažne iba pre vzdelanejšie 
šľachtické a meštianske vrstvy. Ak však zoberieme do úvahy malý počet obyva-
teľov vtedajších miest (Pressburg – Bratislava malo približne 10 000 obyvateľov 
a Banská Štiavnica asi 7 000) bol vplyv každej knihy, ktorá vzbudila pozornosť, 
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podstatne väčší. Správy sa ďalej šírili ústnym podaním nielen v salónoch šľach-
tických rodín, ale aj v krčmách, pohostinstvách a prostredníctvom ľudových roz-
právačov na jarmokoch. 

William Dampier patril k tým málo cestovateľom, ktorí dokázali svoje zážitky 
a pozorovanie z objavných zámorských ciest aj pútavo vyrozprávať a napísať. 
Vedecký duch sa v tomto prípade nezaprel a vo svojom rozprávaní venuje veľa 
pozornosti nielen zaujímavým zážitkom, ale aj podrobným opisom neznámych 
zvierat, krajín a ľudí. So zámorskými krajinami sa v európskom vedomí počas 
celého stredoveku spájajú bájne zvieratá, ako napríklad biely jednorožec. Dampier 
však podrobne kreslí a opisuje takmer všetky druhy zvierat, rýb, rastlín, ktoré sa 
mu podarilo zachytiť. K jednotlivým kresbám sú podrobné popisy aj na niekoľko 
strán. 

Obr. 1: Kresby rýb a vtákov z oblasti Novej Guinei
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Pri opise jednotlivých rastlín sa Dampier venuje jednak podrobným opisom 
listov, kvetov, miestu výskytu, ale dokonca aj latinským názvom. Ako príklad 
možno uviesť lišajník z Novej Guinei s pestrými listami s Dampierovym opisom: 
„Fucus ex Nova Guinea uva marinadictus, foliis varis – tento krásny Fucus je celý 
úplne pokrytý malými chumáčikmi lístkov, keď by sa pozreli pod mikroskopom, 
bolo by vidieť ako pekne vyzerajú, a či skrývajú semená / cez ne presahujú ďalšie 
väčšie listy, predovšetkým na samom konci konárika…“ (Dampier, Reise nach 
Sudländern…, s. 196).

Veľkú pozornosť venoval Dampier aj krajine a domorodcom a ich spôsobu 
obživy a zberu ovocia. Podrobne opisuje starosti Indiánov pri oberaní plodov divej 
hrušky obrastenej tŕňami (Dampier, Die Reise um die Welt, s. 426–427).

Opis domorodého indiánskeho náčelníka a jeho sprievodu v podaní Dampiera: 
„Niekedy na vychádzke po okolí a na miesta ich sadov a polí sprevádza náčelníka 
Lacenta 2 až 300 mužov v takomto odeve – spozoroval som toto: tí, ktorí nosia 
hnedo-čierne suknice, ich majú prehodené ešte bielymi, ale všetci nosia drevené 
kopije, takej farby, ako majú odev. 

Ale okrem červenej farby, tou si muži, ak idú do vojny maľujú tvár. Všetci 
nosia malý kúsok opracovaného plechu, ktorý im obopína ústa. Niektorí z nich 
ho majú strieborný, a iba najvýznamnejší zlatý. Je to oválny kruh a široký a dlhý 
ako ústa. Sú tam aj otvory alebo diery pre ústa a nosné dierky…“ (Dampier: Die 
Reise und Beschreibung, s. 340).

Obr. 2: Sprievod náčelníka Lacenta (W. Dampier)
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Dampier opisuje aj indiánsky spôsob fajčenia a prípravu tabakových cigár: 
„…zoberú 2 až 3 listy a po dĺžke ich zrolujú, ale nechajú uprostred malú dierku. 
Rolujú listy ďalej, kým nemajú rolku širokú ako ruka a dlhú do dvoch stôp. Keď 
sú Indiáni spolu a chcú tabak fajčiť, musí im malý chlapec jeden koniec držať… 
Keď si indiánski páni podľa miestnych zvyklostí posadajú, dajú ruky okolo nosa, 
akoby chceli vytvoriť rúru, tým môže obrad fajčenia začať. V takejto polohe hltajú 
a silne vťahujú do seba dym dlhý čas, a kto ich vidí, musí veriť, že vyzerajú veľmi 
šťastne, keď takto sedia…“ (Dampier, Die Reise und Beschreibung, s. 300). 

Formy správ o exotických kultúrach v knihách z druhej polovice 17. a začiatku 18. storočia

Obr. 3: Obrad fajčenia u Indiánov

Druhú formu správ – encyklopedistickú – o exotických zámorských kul-
túrach z druhej polovice XVII. a začiatku XVIII. storočia, môže najlepšie repre-
zentovať súbor cestopisov Olivera Dappera o Afrike, Amerike a južných ostro-
voch. 

Oliver Dapper bol lekárom v Amsterdame a nikdy do krajín, o ktorých písal 
necestoval. Napriek tomu sa mu podarilo vytvoriť prvé komplexné súborné ge-
ograficko-národopisné zobrazenie zámorských kontinentov, ktoré bolo napísané 
v Európe. Dapper veľmi poctivo preštudoval všetky dostupné zdroje o popiso-
vaných krajinách – počnúc najstaršími dochovanými historickými prácami od 
Herodota a Ptolemaia. Systematicky zbieral všetky zápisky cestovateľov, sprá-
vy obchodníkov, zaznamenával početné údaje, ktoré sa objavovali v Európe 
XVII. storočia. Svoje encyklopedické vedomosti si overoval a doplňoval podľa 
rozprávaní námorníkov v prístavných hostincoch. V časoch, keď bolo Holandsko 
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veľmocou vo svetovom zámorskom obchode a holandské lode brázdili všetky 
svetové moria, to bol veľmi bohatý zdroj informácií. Do kníh sa takto dostávala 
aj ľudová imaginácia a názory obyčajných nevzdelaných námorníkov. Dapper 
týmto spôsobom zachytil nielen názory učencov, ale aj predstavu o obyvateľoch 
Nového sveta a zámorských krajinách tak, ako boli vnímané v ľudovej kultúre 
XVII. storočia. Jeho knihy boli bohato ilustrované medirytinami a mapami a hneď 
po svojom vydaní si získali veľkú obľubu. Rýchlo boli preložené aj do nemčiny, 
angličtiny a francúzštiny. 

Výsledkom Dapperovho usilovného zbierania a triedenia všetkých dostup-
ných ma teriálov a informácií o exotických zámorských krajinách bol pozoruhodne 
kom plexný kultúrno-historický náčrt krajín a národov Afriky, Ameriky a južných 
a tichomorských ostrovov. Obraz, ktorý načrtol Dapper sa však v mnohých prí-
padoch rozchádzal s konkrétnou realitou, ale to nemohlo ani byť ináč, lebo aj 
v rozprávaní samotných priamych pozorovateľov a autorov zápiskov boli veľké 
odchýlky a realita sa miešala s fikciami, vidinami a falošnými ilúziami a ľudovou 
imagináciou. 

Geografické mapy sa snažil Dapper vypracovať s najväčšou precíznosťou, ale 
aj tie sú verným obrazom svojej doby – v mnohom sú nepresné a hlavne pri ne-
preskúmaných oblastiach sa realita mieša zo starými legendami a fantazijnými 
predstavami, často ju dopĺňajú vymyslené pohoria a bájne zvieratá

Z hľadiska našej témy – skúmania dokumentov, podľa ktorých sa mohli formo-
vať dobové predstavy o kultúrach prírodných národov – je Dapperove dielo veľmi 
reprezentatívnym zdrojom. Je nielen vynikajúcim dobovým prameňom kultúrnych 
dejín Afriky, Ameriky a národov na ostrovoch juhovýchodnej Ázie a Pacifiku, 
ale aj podrobným súhrnom informácií, ktoré sa dostávali väčšine obyvateľov na 
„Starom kontinente“ od hŕstky cestovateľov a námorníkov. 

Dapper sa snažil detailne opísať významné a prelomové udalosti v živote opi-
sovaných kultúr – ako príklad by sa mohol uviesť opis lúčenia so zomrelým 
u domorodcov v centrálnej Afrike: „Ak niekto kvôli chorobe, alebo v dôsledku 
inej nehody zomrie, potom začnú jeho pokrvní príbuzní plakať, nešťastnú udalosť 
opisovať a bohato rozprávať o jeho živote, každý prítomný prednesie na jeho 
počesť nejakú chválu a pritom všetci bedákajú… Je to pre nich veľká česť, ak 
má niekto dojemný pohrebný nárek obohatený kvetnatými slovami… Hneď ako 
skončia pohrebné náreky sa mŕtvola umýva, vlasy sa obmotajú tak, že vytvoria 
akési umelé vlasy. Potom je mŕtvola postavená do výšky a za chrbtom podopretá 
kusmi dreva a podopreté sú aj roztiahnuté ruky. Keď je príprava najlepšej podoby 
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muža hotová, vložia mu do rúk luk a šíp a oblečú najlepšie šaty. Potom v tento 
pohrebný deň chystajú veľkú slávnosť, na ktorej príprave sa všetci zúčastňujú 
a pripravujú ju s najväčšou dôslednosťou. A aby bol zomrelý bohato vybavený, 
začnú mu priatelia nosiť dary a výbavu… Keď prišli aj poslední priatelia, prichád-
zajú ženy k vdove zomrelého a padajú jej k nohám a nariekajú stýmito slovami: 
Bqun é, bqun é – čo znamená asi / zranená, počúvaj náš nárek…“ (Dapper: Das 
Land der Schwartzen, s. 402–403).
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Obr. 4: Dapper – ukážka z pohrebného obradu

V Dapperových spisoch možno vidieť, ako aj pri celkom autentických opisoch 
zo života domorodcov, európsky pozorovateľ zaraďoval výjavy a scény do tra-
dičných európskych kultúrnych kategórií a štruktúr. Jedným z takýchto typických 
príkladov je ako bývali miestni – obecní náčelníci označovaní ako králi. Tak isto 
aj tradičné zdvorilostné ceremónie a obyčajové rituály boli cestovateľmi chápané 
a vysvetľované podľa vzoru európskych kultúrnych tradícií. Systém domorodých 
formálnych a neformálnych autorít a rôzne miestne tabu, to všetko bolo väčšinou 
vysvetľované šľachtickou hierarchiou. 

„Ak niekto vysokého postavenia chce byť prijatý u kráľa a vypočutý, potom mu 
pošle svoje koredo, to znamená svoj štít, akoby chcel povedať: chceš nehodného, 
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ktorý vo svojom srdci nosí bremeno krajiny… Štít je odovzdaný dvoma bubení-
kmi, ktorý musia bez prestávky bubnovať… (Dapper, Das Land der Schwartzen, 
s. 409).

„Ak chce niekto prejaviť kráľovi náklonnosť, čaká, kým sa vyskytne najbliž-
šia cesta. Pripraví dary, napríklad slonie kly, alebo podobné veci a odovzdá ich 
kráľovej najobľúbenejšej manželke, ktorá tieto dary kráľovi prinesie, v nádeji, že 
kráľ dovolí darcovi hodiť sa pred ním na zem…“ (Dapper, Das Land der Schwart-
zen, s. 408).

V diele Olivera Dappera možno zistiť, ako sa aj u precízneho a sčítaného autora 
občas mieša staré stredoveké myslenie a niekedy aj legendy s realitou. Dobová 
imaginácia XVII. storočia bola ešte veľmi silne popretkávaná mýtami o nájdení 
strateného raja, o šťastnej ríši kňaza Jána ďaleko na východe, o legendárnych 
zlatých mestách, o Šalamúnovom ostrove, ktorý leží na poludníku, z ktorého sa 
dá dostať do predchádzajúceho dňa a možno aj do minulosti, o tom, že na druhom 
konci sveta sa menia aj prírodné zákony a tiaž tlačí ťažké predmety hore a ľahké 
padajú na zem, že existujú ostrovy, kde oheň je kvapalinou a voda spaľuje… 

Obr. 5: Prijatie u miestneho kráľa v sprievode dvoch bubeníkov
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U Dappera (žil v druhej polovici XVII. storočia, zomrel v roku 1690) sú tieto 
fantazijné a mýtické predstavy síce miestami začlenené do diela, ale sú vyvážené 
so správami, ktorých štýl je viac realistický, ale samozrejme nebolo ich možné 
eliminovať ani selektovať, nakoľko boli súčasťou imaginácie XVII. storočia. 

Príkladom encyklopedistu, ktorý svoje spisy podriadil viac fantázii a populár-
nym alchymistickým konštrukciám a predstavám a fakty si prispôsoboval podľa 
svojej potreby bol nemecký jezuita Athanasius Kircher (2. 5. 1602 – 27. 11. 1680). 
V XVII. storočí bol veľmi obľúbeným a citovaným autorom, svoje početné diela 
písal v latinčine a mali skôr dopad na cirkevné kruhy a vzdelancov, ktorí čítali po 
latinsky. Na území Slovenska sa zachovalo dosť jeho spisov, hlavne v cirkevných 
knižniciach. Athanasius Kircher – nazývaný aj „Mág vedy“ – bol najznámejším 
vedcom XVII. storočia, polyhistorom, ktorý podstatne ovplyvnil dobový pohľad 
na svet. Jeho mottom bolo: „In uno omnia“ (v jednom je všetko), a z toho vyplý-
vala aj teória, že „všetko na svete je spolu poprepájané tajnými uzlami“. 

Na základe takýchto teórií, ktoré boli v Európe v XVII. storočí oficiálne akcep-
tované, sa v cirkevnej i svetskej hierarchii silne presadzoval názor o jednotnom 
vývoji sveta. Kresťanská Európa si začala budovať predstavu o vývoji sveta na 
svoj obraz. Všetky odlišné kultúrne systémy boli väčšinou vnímané ako nedokona-
lé kópie európskeho vzoru. Ako nie prvý, ani posledný raz v dejinách, dobovému 
„establishmentu“ vyhovovala najviac práve takáto jednoznačná informácia. 

Pramene

Dapper, Oliver
„Umbständliche und Eigentliche Beschreibung von Africa und denen dazu gehöri-
gen Königreichen und Landschaften… und den Africanischen Insulen. Zusamt 
deren Verscheidenen Nahmen, … Thieren, Sitten, Sprachen, Gottesdienst. Wobey 
die Land-Carten etc. in Kupfern.“
Amsterdam, 1671, Meurs, Jacob von
Počet strán: 695, 9 máp

Dapper, Oliver
„Die Unbekannte Neue Welt oder Beschreibung des Welt-teils America, und des 
Sud-Landers: Darinnen vom Uhrsprunge der Ameriker und Sudländer und von 
den gedenckwürdigen Reysen der Europer darnach zu. Wie auch von dersel-
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ben Festen Ländern, Inseln, … Gottes und Götzen – diensten, Sitten, Sprachen, 
Kleider-Trachten… Durch und durch mit vielen nach dem Leben in Amerikenselbst 
entworfenen Abbildungen gezieret.“
Amsterdam, 1673, Meurs, Jacob von
Počet strán: 658, 15 máp

Dampier, William
„Neue Reise um die Welt Worinnen umständlich beschrieben wird. Die Erd- Enge 
oder der Isthmus von America, vielerley Küsten uns Insulen in West-Indien… 
Die Durchfahrt an dem Lande del Fuego, die Mittägigen Küsten von Chilli, Peru 
und Mexico, die Insuln Guam, Mindanao, … Ingleichen von ihren Einwohnern, 
deren Sitten, und Gewohnheiten, Gottesdienst etc. Herausgegeben von Wilhelm 
Dampier.“
Leipzig, 1702, Rohrlachs, Michael
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