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OSTROVY JUŽNÝCH MORÍ PODĽA HISTORICKÝCH 
KNIŽNIČNÝCH DOKUMENTOV ZO SLOVENSKA

Igor Zmeták

Termín „Južné moria“ je čínskeho pôvodu a pod týmto názvom je zahrnutá 
geografi cky rozsiahla oblasť, siahajúca od Madagaskaru, cez Indonéziu, ostrovy 
juhovýchodnej Ázie, Papuu-Novú Guineu, Filipíny, Polynéziu až po Veľkonočný 
ostrov. 

Ostrovy „Južných morí“ spája okrem podnebia a prírodných podmienok aj 
podobný kultúrny vývoj – územia s pôvodným obyvateľstvom australoidného typu 
začali osídľovať pred približne päťtisíc rokmi Austronézania (malajsko-polynézske 
národy), ktorí sa, ako zdatní moreplavci, postupne usadili v takmer celom regióne 
(s výnimkou Austrálie, Tasmánie, Papuy). Aj napriek neskoršiemu množstvu kul-
túrnych vplyvov z pevniny – hlavne z Indie a Číny – zachovali si jednotlivé kultúry 
určitú homogenitu. 

Tento obrovský a kultúrne pestrý región vnímali ako jeden celok nielen v his-
torickej Číne a Japonsku, ale od staroveku sa tento názor tradoval aj v európskej 
kartografi i – ako oblasť za hranicami poznateľného sveta, kde je všetko neuveri-
teľné aj možné. 

Predstavy Európanov neskorého stredoveku a začiatku novoveku o krajinách 
a ľuďoch za hranicami reálneho sveta výborne reprezentuje tzv. „Cestopis Man-
devilla“, ktorý bol v 15. storočí po Biblii jednou z najčítanejších kníh. 

„Cesty rytiera Johna Mandevilla“ boli napísané v roku 1366 v belgickom Lutti-
chu (Liége) a stali sa na tri storočia cestovateľským bestsellerom v celej Európe. 
Od roku 1400 bol pôvodný rukopis preložený do všetkých významných európskych 
jazykov a zachovalo sa viac ako 250 rukopisných verzií. Najväčšie rozšírenie a po-
pularitu knihy môžeme zaznamenať v XVI. storočí vďaka rozšíreniu kníhtlače. 

Autor je fi ktívny Rytier Johannes de Monte Villa,1 narodený severne od Londý-
na, ktorý vykonal 35 rokov trvajúcu cestu (od 1322 do 1356) do Palestíny, Indie, 
Kitaju (Číny), blaženej Ríše kňaza Jána až po rôzne neznáme a neobjavené ostrovy 
ďaleko na východe. 

Dielo je kombináciou stredovekých encyklopedických vedomostí, rozprávko-
vých kníh, geografi ckých vízií a dobových cestovateľských správ. Obsahuje vyše 

1 Nie je celkom isté, či autor spisu je totožný s Johnom de Mandeville z anglického Essexu, lekárom 
Jeanom de Bourgoigne alebo notárom Jeanom d’Outremeuse z Luttichu.
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200 krátkych opisov miest, obyvateľov a krajín ne blízkom i ďalekom Oriente, 
ktoré sú doplnené aj viac či menej fantastickými legendami a príbehmi. V súvislosti 
s neprebádanou oblasťou Južných morí je zaujímavá časť druhá, opisujúca exotické 
a neprebádané ostrovy na ďalekom východe. Kniha je napísaná veľmi sugestívnym 
štýlom, autor veľmi často používa formulku že „všetko sám na vlastné oči videl“. 

Pozoruhodné je to, že niektoré Mandevillove vízie sa neskôr aj potvrdili – napr. 
rozprávanie o mužovi, ktorý tak dlho išiel na východ, až sa nakoniec vrátil domov. 
Mandevillova téza, že „oceán nie je dlhší ako koniec sveta“ bola východiskom 
pre objavné cesty 15. a 16. storočia, k priamej inšpirácii sa priznávali moreplavci 
Krištof Kolumbus i Walter Raleigh. 

Ostrovy juhovýchodnej Ázie sú opísané ako domov všetkých fantastických 
bytostí, ktoré sa vyskytujú v stredovekých legendách – ľudia so psími hlavami, jed-
nookí, bezhlavci, dvojhlaví pygmejovia, jednonožci, ktorí sa svojou jednou veľkou 
nohou chránia pred prudkým slnkom… 

„Vedle té země jest ostrov, ješto slove Pelkam, v němžto jsú lidé jako trpaslici 
malí, ti nejedie, ale živí jsú vóní ušlechtilých jablek, kteráž tu rostú, a když z své 
země jdú, musie ta jablka s sebou nésti. A tiť nevedie o obilí a stavení co praviti, 
neb bydlé něco jako zvieřata. Potom jestiť země, v nížto jsú lidé všecko rohatí, jako 
divoká zvieřata zpósobení kromě samé tváři a rukú a zevnitř na vlasech, a bydleť 
u vody jako ryby a jdú na moři jako po zemi a jedieť syrové maso a ryby… “ (Man-
deville, 1963, s. 160–165)

Mandevillove opisy iných bytostí však nie sú odsudzujúce – celá kniha by mohla 
byť vzorom pozitívneho chápania kultúrneho relativizmu nielen v stredoveku, ale 
aj pre niektorých našich súčasníkov. 

Hľadanie mýtickej kresťanskej Ríše kňaza Jána na východe bolo cestou k po-
chopeniu rôznorodých foriem božích stvorení a k myšlienke, že je aj veľa spôsobov 
viery a uctievania Boha. 

V českom preklade Mandevillových „Ciest“ od Majstra Vavřinca z Březové 
(husitský historik, nar. 1370) pre kráľa Václava IV. zo začiatku XV. storočia2 sú 
šľachetní ľudia podľa prirodzeného rozumu opisovaní takto: „jest jeden ostrov, 
v němž jsú lidé jako svatí, nebť oni nevedie, co je to selhati, nebo přisahati, a žádný 
hřiešný skutek nenie jim k mysli, a všeckny cnosti milují a věřie v boha přirozenie, 

2 Prvý preklad je datovaný do roku 1400, preložené z nemeckej verzie Otta von Diemeringa napí-
sanej v rokoch 1369–1398.
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ale nevěřéť, byť Pán Kristus s Bohem božskú moc měl…“ (Mandeville, 1963, s. 
158–159) 

Mandevillove zobrazenia netradičných ľudských tvorov sa dostali aj do najuzná-
vanejšej zemepisno-kultúrnej encyklopédie 16. storočia – „Cosmographie Univeras-
lis“ od Sebastiana Münstera, ktorá vzhľadom na počet zachovaných exemplárov 
bola dobre známa aj na našom území. Na podnet českého kráľa Ferdinanda I. 
Habsburgského preložil Münsterovu Cosmografi u do češtiny Žigmund z Púchova 
a vyšla pod názvom „Kozmograffi  a Cžeska“.3 

„Cosmographia Universalis in Libri. VI.“ vyšla prvý raz v roku 1544 a bola jedi-
nečnou syntézou aktuálnych predstáv o Zemi. V tomto diele sú aj novinky podľa 
najnovších objavov – mapy Sumatry, Taprobana i Nového Sveta (Ameriky), ktorý 
je zaradený geografi cky do východnej Ázie. 

Obyvatelia neznámych ostrovov východu, ale aj Nového Sveta, boli často rôzne 
príšery, alebo hrozní, pomaľovaní ľudožrúti. Sebastian Münster ale uvádza po-
krokový názor, citujúc autoritu sv. Augustína: „fyzické anomálie ľudských bytostí 
nemusia súvisieť so stavom ich duší“. 

Unikátnym slovenským prameňom z objavných ciest do východnej Ázie je 
Codex Bratislavensis, originálny konvolút rukopisov zo začiatku 16. storočia, ktorý 
našiel v evanjelickej Lyceálnej knižnici v Bratislave4 Dr. Ján Čaplovič (analyzo-
vali ho spolu doc. Peter Ratkoš z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied 
a prof. Josef Polišenský z Karlovej univerzity v Prahe v roku 1962). 

„Codex Bratislavensis“ obsahuje 12 rukopisov z rokov 1500–1519 od účastníkov 
portugalských plavieb do Indie a na ďaleký východ, a tiež španielskeho objavovania 
Ameriky. 

V kódexe sú opisované ostrovy Cejlón, Sumatra, Jáva, Manuk, Timor, Banda. 
A samozrejme aj ostrov náležiaci Kňazovi Jánovi – „tento ostrov je plný zlata, 
striebra a drahých kameňov a jeho štyria králi sú korunovaní zlatom. Na tomto 
ostrove je viac ako stotisíc osôb a nemajú mince. Žijú podľa starých zvykov a mod-
lia sa k Bohu Ježišovi Kristovi, ako hovoria, a sú poslušní tomu, čo im prikazuje 
diakon Ján“. (Codex Bratislavensis, 2001, s. 65). 

3 Kozmograffi  a Cžeska, to gest wypssánij o položenij kragin neb zemij i običegijch národow wsseho swieta 
vyšla prvý krát roku 1554. Český preklad na rozdiel od originálu venuje viac pozornosti Českému 
kráľovstvu a obsahové rozdiely možno nájsť aj v neskorších vydaniach. Na území Slovenska 
medzi zachovanými exemplármi do roku 1830 však dominuje všeobecná Münsterova verzia. 

4 Lyceálnu knižnicu ECAV v Bratislave má v správe Ústredná knižnica SAV
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17. storočie z pohľadu ciest Európanov do Južných morí bolo v znamení hľa-
dania legendárnej „Južnej Zeme sv. Ducha“, ktorá logicky musela byť protiváhou 
severného kontinentu. Európskemu čitateľovi priblížili tieto končiny knihy Wil-
liama Dampiera z cyklu „Neue Reise um die Welt“ (Nová cesta okolo sveta), ktoré 
sa na území Slovenska čítali aj napriek dobe, poznačenej protitureckými vojnami, 
stavovskými povstaniami a rekatolizáciou. 

William Dampier, nazývaný aj titulom „otec oceánografi e“, sa na svojich troch 
cestách okolo sveta v rokoch 1679 – 1711 stal nielen uznávaným navigátorom a kar-
tografom, ale aj pozorným pozorovateľom obyvateľov, krajiny, živočíchov i rastlín 
„južných ostrovov“. Objavil a popísal ako prvý západné a severozápadné pobrežie 
Nového Holandska (Austrálie) a Novej Guinei (vtedy boli považované za jeden 
ostrov), neprebádané oblasti Sumatry, Tonquinu a ďalších ostrovov (objavil napr. 
Novú Britániu). Jeho podrobné popisy rastlín (aj s latinskými názvami), nákresy 
rýb, vtákov, domorodých obyvateľov pri každodennej činnosti sú vedecky presné 
a vzbudzujú obdiv. U zvierat, ktoré nemali pomenovanie, zapisoval k obrázkom 
krátky opis alebo miesto výskytu . 

Oliver Dapper vo svojej komplexnej geografi cko-národopisnej encyklopédii 
17. storočia sa snažil zachytiť všetko, čo bolo uverejnené od Herodota, Pomponia 
Mela až po objaviteľov jeho storočia. 

„Neznámu Južnú zem“, ktorá leží neďaleko Novej Guiney a Šalamúnových 
ostrovov, opisuje takto – krajina je bohatá na zver, ľudia sú veľmi rozdielni, čierni 
i bieli, mladé ženy chodia celý rok nahé, majú zakryté iba prirodzenie…

Pre človeka 17. storočia už neboli neznáme zámorské krajiny cestou do pekla, 
ale skrývali mnohé poklady – z cesty do pekla sa stalo hľadanie strateného raja, 
a to ani tak nie toho biblického, ale pozemského. V predstavách Európana sputna-
ného náboženskými dogmami a skostnantenou sociálnou štruktúrou to bola vidina 
slobody . Nové svety symbolizovali slobodu v zmysle náboženskom, spoločenskom, 
stavovskom, rodinnom, sexuálnom. 

Mýtus o „šťastnom divochovi“ a rajských ostrovoch Južných morí najviac rozší-
ril v 18. storočí francúzsky moreplavec Louis-Antoine De Bougainville (1729–1811) 
v diele „Voyage autor du monde par lafrégatte du roi la Boudesse et la fl utte l’Etoile 
en 1766, 1767, 1768 et 1769. Paris, 1772. („Cesta okolo sveta na kráľovskej fregate 
Boudesse a na škuneri l’Etoile v rokoch 1766, 1767, 1768 a 1769.“) 

Vzdelaný šľachtic, matematik, kráľovský mušketier chcel objaviť „Južnú Zem 
sv. Ducha“ a našiel ostrovy pozemského raja. Práve na základe Bougainvillových 
opisov čarovnej Arkádie (Tahiti), kde vedia vedľa seba žiť chudobní a bohatí, 
všetkého je dostatok a všetci môžu byť šťastní, sa potvrdzoval ideál „vznešeného“ 
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divocha osvietenských fi lozofov. Z Bougainvilla vychádzal aj Denis Diderot pri 
koncipovaní niektorých hesiel vo svojej Encyklopédii. 

Bougainvillove správy o stretnutiach s prírodnými národmi v Polynézii nezávisle 
podporili ohlas myšlienok Jeana Jacqua Rousseaua a jeho ideál spoločnosti žijúcej 
v priamom spojení s prírodou. 

Pozorovanie a opisy stretnutí s domorodcami v Tichomorí v podaní francúzske-
ho šľachtica Bougainvilla boli napísané kvetnatým literárnym štýlom galantného 
románskeho rytiera. Tahitské ženy opísal ako Venuše s nebeskými tvarmi, krásne 
a nevinné, ostrovy s pohostinnými domorodcami poskytovali dosť jedla pre kaž-
dého a k tomu príjemná prímorská klíma – proste ideálne miesto. 

Tie isté ostrovy už opisuje inak vo svojich denníkoch asi najznámejší morepla-
vec James Cook (1728–1779).5 

Tam kde je Bougainville romantický, je Cook osvietensky racionálny a nene-
cháva sa uniesť emóciami. Cookove záznamy do lodných denníkov boli veľmi 
presné a faktografi cké. James Cook pochádzal s farmárskej rodiny a na veliteľský 
post v anglickom kráľovskom námorníctve sa dostal vďaka reforme, ktorá umož-
nila dôstojnícku kariéru schopným námorníkom aj bez patričného vzdelania. Aby 
boli Cookove denníky čitateľsky príťažlivé, po vzore francúzskych osvietencov 
ich prepisoval, štylizoval a miestami i idealizoval Dr. John Hawkesworth. Správy 
Louisa–Antoina de Bougainville o nájdení rajských ostrovov a doslova mediálna 
propagácia prostredníctvom diel osvietenských fi lozofov a sociálnych utopistov, 
ktorí hľadali spravodlivejšiu spoločnosť, vyvolali v Európe obrovský záujem o no-
voobjavené ostrovy a krajiny v Tichom oceáne a na južnej pologuli. Hneď jedno 
z prvých nemeckých vydaní „Dejín námorných výprav“ Johna Hawkeswortha z ro-
ku 1774 prekladal do nemčiny slávny básnik Friedrich Schiller.  

Cook na rozdiel od mnohých svojich súčasníkov nepovažoval príslušníkov prí-
rodných národov za barbarských divochov. Nesnažil sa hodnotiť, ktorá kultúra 
je lepšia alebo horšia, ale mal záujem podrobne zapisovať zvyky domorodcov 
a pochopiť spôsob ich myslenia. Tak aj kanibalizmus Maorov na Novom Zélande 
považoval za dôsledok toho, že na ostrovoch nie je dostatok mäsa. 

Na Tahiti začal Cook pri svojich opakovaných návštevách pozorovať aj nega-
tívne vplyvy, ktoré začal prinášať domorodcom styk s Európanmi – boli to jednak 
choroby, voči ktorým nemali Polynézania imunitu (predovšetkým kiahne a chrípka) 
a proces dezintegrácie domorodých kultúr veľmi urýchlili strelné zbrane a alko-
hol. Sám Cook to komentoval takto“ „Keby sme tam zriadili trvalú osadu, aké sa 
5 „Neueste Reisenbeschreibungen, oder Jakob Cook’s dritte und letzte Reise… nach den Südinselndes 

Stillen Meers und dann weiter nach den nordamerikanischen und asiatischen Küsten… Erster Band. 
Mit Kupfern.“
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obvykle zriaďujú medzi domorodými kmeňmi, obyvatelia by neskôr ľutovali, že 
sa naše lode vôbec objavili“. 

Od východu posledný, od západu prvý z ostrovov, ktorý sa z hľadiska etnic-
kého zloženia a kultúry zaraďuje do juhovýchodnej Ázie, je Madagaskar, ktorý 
preslávil v 18. storočí slovenský dobrodruh a cestovateľ Móric August Beňovský 
(1746–1786). 

Beňovského originálny denník napísaný vo francúzštine v rokoch 1780 – 1783 
(Voyage et memories de Maurice Comte de Benyovszky) vyšiel tlačou prvýkrát v Lon-
dýne v anglickom preklade už v roku 1790 pod názvom Memoirs and travels of 
Maritius Augustus Count de Benyowsky. Dôkazom čitateľskej odozvy boli preklady 
do iných jazykov – do roku 1816 vyšlo 20 vydaní.6

V denníku je Beňovský štylizovaný do pozície romantického hrdinu, ale z hľa-
diska opisu miestneho obyvateľstva na Madagaskare a jeho životných podmienok 
je vcelku realistický a vôbec nenazýva Madagaskar ako „stratený raj“, ale ako 
„cintorín Európanov“. Veľký, úrodný ostrov by mohol byť bohatou krajinou, ak 
by spojili svoje sily Francúzi a domorodci. Francúzi by vložili svoje vedomosti 
a technické vymoženosti, miestne kmene svoju pôdu a prácu – snaha o realizáciu 
ideálneho štátu osvietencov v neskazenej prírodnej kultúre. Domorodcov opisuje 
z pohľadu Európana, ale s veľkou mierou porozumenia pre staré obyčaje. Kultúrnu 
zmenu odmieta vykonať násilím a v kombinácii s veľkou mierou empatie mu to 
nakoniec vynesie titul domorodého kráľa. 

Legenda o tajomnej „Južnej Zemi“ skončila plavbami kapitána Cooka, ale 
mýtus o ostrovoch v južnom oceáne, kde možno nájsť „posledný raj“ vydržal až 
do 20. storočia. 

Historické fondy – použité skratky“ 
Čaplovičova knižnica, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne – 

ČpK DK
Knižnica Evanjelického lýcea v Bratislave – správca Ústredná knižnica Slovenskej 

akadémie vied, Kabinet rukopisov a starých tlačí – Lyc. UK SAV
Slovenská národná knižnica v Martine – SNK
Univerzitná knižnica v Bratislave – UKB

6 Beňovského denník v preklade Samuela Čerňanského vydal v Bratislave prvýkrát v roku 1808 
tlačiar Šimon Peter Weber pod názvom Památné příhody hraběte Beňowského na wětšim díle od 
něho samého sepsané we wýtah pak uvedené a přeložené od Samuela Čerňanského cyrkwe evangelické 
Bátowské. Péči a nákladem Insstytutu Literatury Slowenské, Pressburg, 1808, Simon Peter Weber. 
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Obrazová příloha

Obr. 1 – 16. st. moře plné nástrah z Cyklu Teodora de Bray Fond Oravského muzea 
Čaplovičova knižnica v Dolnom Kubíne
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Obr. 3 – Cook fond SNK v Martine


