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Polina Tarasová si zvolila velmi originální téma: tři nejstarší italské cestopisy podávající
zprávu o putování do říše Mongolů. Přesněji: zvolila téma nejen originální, ale také
metodologicky svízelně uchopitelné. Jak ovšem vyplývá už z úvodní kapitoly, autorka si
obtíží spojených s realizací tohoto zadání byla vědoma, a k textům přistoupila na základě
důkladné metodologické rozvahy.
Je vskutku sympatické, že se Tarasová ke všem těmto problémům postavila čelem a
nic si neusnadnila. Je dokonale obeznámena se složitou historií dochování těchto starých textů
a pracuje zásadně s jejich relativně nejautentičtější podobou (latinskou, italskou), tak jak ji
rekonstituují kritické edice na bázi filologicko-historického vyhodnocení dostupných
pramenů. Při svých interpretacích se kromě toho opírá o značně bohatou a solidní sekundární
literaturu. Základní otázka, již si klade, zní, do jaké míry lze už v těchto velice raných
realizacích cestopisného žánru konstatovat napětí mezi faktografickou a literární složkou
(mezi shromažďováním informací a subjektivními autorskými vstupy). Jako nezbytný
předpoklad takového tázání ovšem pociťuje potřebu postihnout individualitu jednotlivých
textů a nahlédnout je v jejich konkrétním historickém kontextu, vzít v potaz intenci jejich
napsání (politicko-diplomaticko-náboženskou či obchodní) a pokusit se dát odpověď na
otázku, jak byly tyto texty ve své době recipovány. Je třeba říci, že se jí to vesměs daří.
Prvním textem, jemuž autorka věnuje pozornost, je zpráva o misii, již vykonal
z papežova pověření Giovanni da Pian del Carpine v letech 1245-1247. Tarasová nám tento
text představuje skutečně důkladně, s důvěrnou znalostí všech souvislostí. Prezentuje přitom
postřehy, jež vskutku nejsou banální: tak nás například upozorňuje, že poutě k Mongolům
fakticky usnadnila – přes svůj agresívní ráz – sama invaze, jež posunula mongolskou hranici

hluboko do evropského prostoru a zrušila islámskou bariéru středoasijských říší. Pokud jde o
pisatele tohoto cestopisu Giovanniho da Pian del Carpine, autorka zjevně soustředila všechny
zprávy, jež o něm máme, a nejen vykreslila velmi plastický portrét jednoho z o něco starších
současníků sv. Františka, ale zároveň prizmatem této nevšední osobnosti zmapovala
neuvěřitelně rychlé rozšíření řádu v mimoitalském prostoru (od Německa přes Čechy po
Černou Horu). Pokud jde o samotný text, autorka konstatuje jeho nevšední faktografickou
nasycenost a jako jeho hlavní stylistické kvality určuje jasnost a přehlednost výkladu.
Fantastické prvky jsou tu relativně vzácné. Převažuje referenční poloha, autorský subjekt je
potlačen, v závěru – při líčení zpáteční cesty – se však přece jen hlásí ke slovu.
Dalším analyzovaným textem je proslulý Milion Marka Pola z konce 13. století, líčící
Markův dlouholetý pobyt v Kublajchánově Číně. Autorka zdůrazňuje, že v tomto případě jde
o nevyčerpatelný zdroj informací různorodého rázu a o téměř bedekr a novinářské
zpravodajství. Konstatuje věcnost informací, ale zároveň upozorňuje na paradoxní skutečnost,
že první Polovi čtenáři inklinovali k fantastické reinterpretaci předkládaných faktů. Ve
srovnání s Giovannim da Pian del Carpine je tu autorský subjekt značně posílen. Polo se
nezdráhá vynášet osobní soudy a má smysl pro „estetiku odlišného“.
Třetím textem, jemuž autorka věnuje pozornost, jsou Diversae historiae Odorika
z Pordenone, dalšího františkánského mnicha, jenž navštívil mongolskou Čínu (1316-1330).
Specifický charakter tohoto textu je podmíněn skutečností, že cílem Odorikovy cesty nebyla
ani diplomacie (jak tomu bylo v případě Giovanniho da Pian del Carpine), ani obchod (jako
v případě Marka Pola), ale misionářské snahy. I zde ovšem autorka musela být při interpretaci
textu velmi opatrná, neboť dochované rukopisy ani v tomto případě nefixovaly stabilní text,
ale nabízely četná různočtení, což permanentně rozostřovalo rozhraní faktografie a
subjektivních vstupů. Nápadné je zapojení legend a smyšlenek, což autorka vysvětluje – dost
možná právem – snahou o „romaneskní“, senzační zprostředkování „jinakosti“ čtenáři a
případným zájmem o získání nových bratří pro misijní práci.
Závěrem autorka provádí srovnání tří textů. Giovanni da Pian del Carpine usiluje o
věcnost a za textem se ztrácí a rovněž Odorico – přes zapojení „geografického zázračna“ –
tenduje k objektivizující relaci. Marco Polo je opačný případ: nestojí mimo vyprávění, nýbrž
zůstává „hrdinou“ svého příběhu.
Mé hodnocení:
Práce spočívá na vskutku detailní četbě textů a uvážené práci se sekundární
literaturou. Autorka si je dobře vědoma skutečnosti, že při vynášení soudů musí neustále brát
v úvahu jistou labilitu textového dochování a možné zásahy cizí ruky. Přesto dospívá

k závěrům, jež jsou dobře vyargumentovány a jež citlivě postihují specifiku analyzovaných
textů.
Práci hodnotím známkou výborně.
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