Jindřich Vávra, rytíř Dalekých moří
– moravský vědec a cestovatel
Jiří Pernes

Jindřich Vávra v roce 1878 na vizitce
z brněnského ateliéru Quido Trappa.
Etnografický ústav, MZM, karton 1.
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Mexická naděje
Začátkem roku 1864 dostal třiatřicetiletý rakouský lodní lékař Jindřich Vávra ne
očekávanou, avšak zcela jedinečnou nabídku: byl vyzván, aby doprovázel arcivévodu
Ferdinanda Maxmiliána na jeho cestě do Mexika. Mladší bratr panujícího císaře Františka Josefa I. do této vzdálené, exotické země odjížděl proto, aby se v ní ujal vlády
jako hlava nově založeného císařství. Mexikem, o němž obyvatelé Rakouska měli jen
kusé a nepřesné informace, zmítaly nepokoje, zuřila zde občanská válka, která si
vyžádala tisíce lidských obětí a napáchala obrovské hospodářské škody.1 Arcivévoda
Maxmilián měl v zemi udělat pořádek a stabilizovat ji. Byl to nesmírně obtížný a náročný úkol, který však mladý Habsburk chápal nejen jako výzvu, ale také jako životní
příležitost.
Ferdinand Maxmilián se narodil 6. července 1832, byl o dva roky mladší než jeho
císařský bratr František Josef. Oba sourozenci se měli upřímně rádi, tím spíš, že spolu trávili dětství, prošli obdobnou výchovou a jejich vyučování zajišťovali stejní učitelé, kteří se jim do myslí a srdcí snažili vštípit stejné hodnoty a stejné ideály. Přesto
se však od sebe také dost odlišovali. Zatímco František Josef I. uplatňoval od nástupu
na trůn – nepochybně pod vlivem svého ministerského předsedy a protektora Felixe
knížete Schwarzenberga – konzervativní principy, Ferdinand Maxmilián byl neskrývaným liberálem, který měl na mnohá bratrova rozhodnutí odlišný názor. Říká se, že
František Josef I. od okamžiku, kdy se ujal vlády, nepřečetl jedinou knihu, zatímco
arcivévoda Maxmilián či Max – jak se mu zkráceně říkalo – byl vášnivým čtenářem,
který knihy sbíral a po celý život měl potřebu se jejich studiem dál vzdělávat.2
Zpočátku tyto rozdíly mezi oběma urozenými bratry nepůsobily problémy. Avšak
v roce 1853 se mladý císař stal obětí vražedného útoku, který na něj spáchal maďarský nacionalista Jánoš Libényi. Zranění, které utrpěl, nebylo smrtelné, přesto však
v době, kdy neexistovala antibiotika a lidé umírali i z mnohem banálnějších příčin,
vyvolávalo obavy. Ty dolehly i na Maxmiliána, protože byl v té době následníkem
trůnu a v případě, že by František Josef I. atentátu podlehl, stal by se císařem právě

on. Maxmilián měl z bratrova uzdravení upřímnou radost, přesto mu však nemohlo
v mysli nevytanout, jak je osud nespravedlivý, jak skutečnost, že se narodil o dva roky
později než jeho bratr, způsobila, že se císařem nikdy nestane.
Tuto možnou disharmonii mezi oběma sourozenci si uvědomovala také jejich
matka arcivévodkyně Žofie, která na Františka Josefa naléhala, aby svému mladšímu
bratrovi nechal dostatečný prostor pro seberealizaci.3 Protože Maxmilián si svoji vojenskou službu odbýval u císařského námořnictva a svým nadšením pro ně se netajil,
povýšil jej císař v roce 1854 do hodnosti kontradmirála, a díky matčině přímluvě
dokonce jmenoval velitelem všeho rakouského loďstva. Přestože mnozí pochybovači
poukazovali na jeho nízký věk a nedostatek zkušeností, arcivévoda Maxmilián obstál
a všechny překvapil zdařilou reorganizací a modernizací, jimiž pod jeho velením námořnictvo prošlo, a úspěchy, jichž dosáhlo.
Navíc s přibývajícím věkem prokazoval Maxmilián nezanedbatelné schopnosti diplomatické, údajně byl okouzlujícím společníkem a podle svědectví současníků měl
charisma, kterým dokázal získat ostatní pro své myšlenky, plány a úmysly. Když si
tuto jeho jedinečnou schopnost František Josef I. uvědomil, začal jej pověřovat různými diplomatickými úkoly. Maxmilián úspěšně jednal v Osmanské říši, se zdarem
vedl rozhovory s ruským carem a zejména se sblížil s francouzským císařem Napoleonem III. a jeho krásnou manželkou císařovnou Evženií. Těchto jeho mimořádných schopností a konexí se císař rozhodl využít k uklidnění rozbouřených poměrů
v Lombardii a Benátsku, které tehdy byly součástí habsburské říše. V březnu 1857 jej
jmenoval místokrálem či – jak se také říkalo – generálním guvernérem obou těchto
provincií a očekával, že Maxmilián zde bude úspěšný stejně, jako v jiných případech.
Kamenem úrazu se však stal rozdíl mezi konzervatismem Františka Josefa I. a liberálním přístupem Maxmiliánovým. Reformy, které začal v italských provinciích
provádět, byly v očích jeho korunovaného bratra do té míry radikální, ba škodlivé,
že je odmítl akceptovat. Narůstajících neshod mezi nimi využívali italští nacionalisté,
usilující o vyhnání Habsburků z Itálie a o její sjednocení v jeden stát. Neskrývaně je
začalo podporovat sousední Království sardinsko-piemontské, které jim dodávalo peníze a zbraně. Napětí mezi oběma státy nakonec přerostlo v roce 1859 ve válku, v níž
bylo Rakousko poraženo. Ale ještě dříve, než k bojům došlo, rozhodl František Josef I.
o Maxmiliánově odvolání z postu generálního guvernéra Lombardie a Benátska.
Zklamaný a ponížený Maxmilián, který se mezitím oženil s princeznou Charlot
tou, dcerou belgického krále Leopolda I., mimořádně bohatou, inteligentní a vzdělanou kráskou,4 se uchýlil do bezpečí nádherného zámku Miramare, který si vybudoval
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Zoologicko-botanického spolku ve Vídni. Její vydání však nebylo vůbec samozřejmé.
Práce pochopitelně měla řadu nedostatků a trpěla neúplností, nicméně jeho starší,
erudované a zkušené přátele a ochránce zaujala do té míry, že tito zkušení mužové se
domáhali, aby mohli tyto mezery doplnit: prof. Albín Heinrich geologickou část silně se
vzezřením cenzora, zatímco guberniální rada Tkany se omezil na doplnění chybějících
druhů rostlin. Důležité v této souvislosti je zmínit, že práce vyšla s uvedením zněmčilého Vávrova jména a příjmení – autor je uveden jako Heinrich Wawra, což v té době
bylo normální v případě mnoha slovanských obyvatel Moravy a Čech, kteří chtěli
v monarchii udělat kariéru a viditelné české národovectví – byť projevené v užívání
slovanské podoby jejich jména – pokládali v tomto ohledu za překážku. Všechny Vávrovy vědecké práce vyšly s uvedením německé podoby jeho jména.9
Vzdor této intenzivní práci na poli botanickém nezanedbával Jindřich Vávra ani
studium lékařství: v roce 1855 je úspěšně ukončil10 a o tři roky později byl promován
doktorem chirurgie.11 Nyní mu však nastala nová starost – začít nějakou lékařskou
praxi, která by jej úspěšně uživila, ale současně mu umožňovala pokračovat v jeho bádání botanickém. Jak však sám uvádí, měl to už dávno ujasněno – rozhodl se totiž, že
vstoupí do služeb rakouského námořnictva. Tím překvapil všechny své blízké. To byl
údiv! píše po létech s neskrývaným uspokojením. Kdo by myslel roku 1855 ve vnitrozemí na rakouské válečné námořnictvo! Já jsem si to však dobře promyslel. Stará touha
po cestování se znovu probudila a vášeň vidět cizí země a v nich živé rostliny, které jsem
neznal vůbec nebo jen ze zaprášených herbářů, mě vedla k volbě povolání, které slibovalo splnit mé touhy. Do čela námořnictva se před několika lety postavil bratr císaře,
arcivévoda Max, a z toho se dalo na prstech spočítat, že námořnictvo se bude rychle
vzmáhat a já jsem tajně počítal, že vedle uspokojení svých botanických zálib udělám
taky trochu kariéru.12 A tak hned začátkem ledna 1856 odcestoval doktor medicíny
Jindřich Vávra – v každodenním služebním styku nepochybně Heinrich Wawra – do
hlavního rakouského přístavu Terst, aby zde nastoupil službu na škuneru Saida, malé,
ale pěkné plachetnici, jak ji sám ohodnotil.13

situace. Když jej v září 1854 František Josef I. jmenoval velitelem rakouského námořnictva, přijal to s nelíčenou radostí. Byl odhodlán udělat vše, co bylo v jeho silách,
aby si bratrovu důvěru zasloužil a nezklamal ji a současně aby úroveň rakouského
válečného loďstva pozvedl na evropskou úroveň. Věděl samozřejmě, že bude muset
svést tvrdé boje s byrokraty na ministerstvu války, kteří jakékoli změny odmítali.
Okamžitě se pustil do práce. Jeden z jeho druhů ve zbrani, pozdější admirál Wilhelm
von Tegetthoff, tehdy však ještě jen jeden z mnoha námořních důstojníků, si do deníku zapsal: Konečně se něco stalo. Doufejme, že teď se na naše macešsky zaopatřované
námořnictvo usměje přátelské slunce. Konečně snad proběhne důkladná reorganizace
našeho sboru, kterou Dahlerup a Wimpfen (představitelé vídeňského ministerstva
války – pozn. aut.) jen povrchně zfušovali.14
Arcivévoda si chtěl doplnit své vědomosti o námořnictvu, a proto podnikl nejdříve ze všeho důkladnou inspekci. Zajímal se o každou maličkost, setkal se s kapitány všech rakouských válečných lodí a hovořil s nimi o jejich problémech, všechno
chtěl vidět na vlastní oči, chtěl znát názory, stanoviska a připomínky podřízených,
vyžadoval je a naslouchal jim. Využil také zkušeností ze své prezenční služby. Byl

Rakouská marína
Rakouské loďstvo dlouho bylo zanedbávanou a opomíjenou zbraní císařských
ozbrojených sil. Arcivévoda Maxmilián, který si svou vojenskou službu odbýval právě
na palubě rakouských válečných lodí, si to dobře uvědomoval. Díky své povaze se
dokázal sblížit a často i spřátelit s mnoha důstojníky, kteří se před ním netajili stížnostmi, zatímco on naopak dával najevo úmysl využít svého postavení ke zlepšení
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reprodukce Oscar Kramer. Etnografický ústav,
MZM, karton 422.

9

Tablo štábu fregaty Donau s atributy zálib
nebo pracovního zařazení členů,
koláž neznámého autora. Jindřich Vávra
je třetí zprava ve druhé řadě odspodu.
Etnografický ústav, MZM, karton 1 a.

36

37

VÁVRA: Vlastní životopis, s. 30.

Tamtéž.

Velkou čínskou zeď a další významná místa. V Číně se zdrželi do 12. září 1869 a pak
odpluli do Japonska, kde však zakotvili jen krátce, protože hned pokračovali do San
Francisca. Tam plula fregata Donau už sama, protože Friedrich zůstal v Jokohamě,
měl totiž nadále operovat v Čínském moři. Cestou ze San Francisca unikla Vávrova
loď se štěstím zkáze: rozbil ji hrozný cyklon – píše ve svém životopisu – museli jsme
vyhledat nejbližší přístav a tím bylo 1 600 mil vzdálené Honolulu na jednom z Havajských ostrovů. Abychom učinili fregatu opět schopnou plavby, na to jsme potřebovali
čtyři měsíce a této doby jsem plně využil ke sbírání rostlin na větších ostrovech tohoto
souostroví.36
Z Havaje pokračovala fregata Donau k západnímu pobřeží Jižní Ameriky a na čas
zakotvila v Peru. I zde byl Vávra úspěšný: mimo mohutný botanický výtěžek získal
jsem zde párek mladých amerických lvů (stříbrných), kterým se na palubě dobře dařilo
a po ukončení cesty, která trvala ještě osm měsíců, mohli být v dobrém stavu předáni do
Schönbrunnu, pochvaloval si.37 Pak rakouská loď obeplula americký kontinent a s delšími zastávkami v Montevideu a Buenos Aires, kde obchodní jednání trvala déle než dva
měsíce, směřovala do Puly, kam dorazila 1. března 1871. Výsledek této dva a půl roku
trvající cesty byl úspěšný jak pro monarchii, tak pro Jindřicha Vávru samotného. Za svou
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botanickou činnost na východoasijské expedici jsem byl Jeho Veličenstvem Císařem vyznamenán propůjčením Rytířského kříže Řádu železné koruny. Za numismatickou činnost jsem obdržel Velkou zlatou medaili Umění a vědy (Litteris et Artibus). A za naše
chování během strašného cyklonu dostal každý z lodního štábu diplom s nejvyšším
císařským uznáním.38 To hlavní však mělo teprve přijít: 13. července 1871 císař František Josef I. povýšil Jindřicha Vávru do rytířského stavu s predikátem „von Fernsee“,
tedy „rytíř Dalekých moří“, a právem nosit císařem schválený erb. Tohoto práva mohli
využívat rovněž jeho manželští potomci, k čemuž však nedošlo, protože Jindřich Vávra, rytíř Dalekých moří, se nikdy neoženil a zemřel jako bezdětný.
Ve službách koburských princů
Z východoasijské expedice si Jindřich Vávra přivezl dvě bedny a několik herbářů
havajských sběrů a jim se nyní plně věnoval. Jejich podrobné zpracování postupně
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Jindřich Vávra v Singapuru roku 1873.
V popředí je guvernér Singapuru Andrew
Clark a princové Filip a August
Sasko-Koburští, mezi princi stojí
Jindřich Vávra s plnovousem.
Etnografický ústav, MZM, karton 211.

zveřejnil v časopisu Flora v letech 1873 až 1875 pod názvem Beiträge zur Flora der
Hawaischen Inseln (Příspěvky ke floře Havajských ostrovů). Perspektiva nějaké další
výzkumné cesty se mu po smrti arcivévody Maxmiliána prozatím neskýtala. O to více
jej v červnu 1872 potěšil telegram princů Ferdinanda Filipa (1844–1921) a Ludvíka
Augusta (1845–1907) z královského rodu Sachsen-Coburg-Gotha, kteří mu nabídli,
aby je doprovázel na cestě kolem světa. Nebyl to první podnik takového druhu, který
organizovali, avšak jejich dosavadní průvodce krátce před tím zemřel a oni se za něj
snažili rychle najít náhradu. Jak se Vávra později dozvěděl, stalo se to na návrh jejich
osobního lékaře dr. Gustava Brauna, jehož žákem kdysi byl a kterému se Vávrovo
jméno vybavilo, protože znal jeho odborné studie.
Princové, které měl doprovázet, byli příslušníky jednoho nejvýznamnějších evropských panovnických domů. Dynastie sasko-kobursko-gothajská nese název podle dnes již zaniklého německého knížectví Sachsen-Coburg-Gotha a odvozuje svůj
původ od starobylé saské dynastie Wetinů. Původně bezvýznamný rod se účelnou
sňatkovou politikou stal nejmocnějším panovnickým rodem Evropy, ba celého světa. Jeho příslušníci se domohli trůnu v mnoha zemích světa: roku 1831 se Leopold
24

Sasko-Kobursko-Gothajský stal jako Leopold I. králem belgickým, roku 1837 se Ferdinand August Sasko-Kobursko-Gothajský stal králem portugalským, o tři roky později
se Albert Sasko-Kobursko-Gothajský oženil s britskou královnou Viktorií a jejich syn
Edvard se v roce 1901 stal britským králem. S vysokou politikou byli samozřejmě spojeni i oba pánové, které Vávra doprovázel: Ludvík August se 15. prosince 1864 oženil
s brazilskou princeznou Leopoldinou a byl brazilským viceadmirálem, jejich bratr
Ferdinand Maxmilián se stal roku 1887 bulharským knížetem a roku 1908 carem.
Vávra si uvědomoval společenskou náročnost úkolu, který před ním stál: styk s tak
velkými pány se mně zdál na pováženou, píše. Jejich chování však, které si každého
získalo, a laskavý přístup princů zaplašily rychle mé zbytečné ohledy.39
Cesta kolem světa, kterou s nimi 31. července 1872 zahájil, byla výrazně odlišná
od všech předchozích. Vyjeli z Vídně s Ferdinandem Filipem přes Paříž a Londýn do
Liverpoolu, kde nastoupili na parník Java, který je dopravil do New Yorku. Teprve tam
se k nim připojil princ Ludvík August, který přijel z Ria de Janeiro. Teď už byla jejich
výprava úplná, čítala šest osob – oba princové, Vávra a tři sluhové. Přestože se všichni
na začátku dohodli, že během cesty budou zachovávat inkognito, nebylo to možné:
princové byli všude přijati jako panovníci (jedenadvaceti pozdravnými salvami z děl
atd.) a tak se s nimi zacházelo, byli ubytováni většinou v paláci guvernéra, místokrále
atd. a na většině tratí jim byly dány k dispozici galavagóny guvernéra. Guvernéři v anglických koloniích dostali zprávu o našem příjezdu od anglické královny a měli přísné
pokyny, co se týkalo našeho příjezdu. Navzájem si telegrafovali, takže při příjezdu už
na nás čekal čestný doprovod. Takto nám vnucovaná etiketa byla někdy i nemilá, ale
bylo to bohatě vynahrazeno tím, že jsme při takových příležitostech mohli vidět nádheru a luxus evropských, indických a jiných mocnářů v plném rozsahu.40
Protože se jednalo o tak prominentní společnost, jejíž časové možnosti byly navíc
omezeny tím, že princ Ludvík August se musel v průběhu dubna 1873 dostavit do
Vídně, kde měl reprezentovat Brazílii na světové výstavě, o jejich program se starali
jiní. Vávra si pochvaloval, že guvernéři měli předem vypracované plány pro naše cesty,
eskorty, možnosti jízdy atd. V krajině, kam jsme chtěli podniknout výlety, zastávky na
jídlo atd. předem zajistili. My jsme se mohli jen dát na cestu a o další uspořádání jsme
se už nemuseli starat, všechno přesně klapalo a tím jsme získali nekonečně mnoho
času. Oceňoval také, že oproti soukromým cestám měla tato, organizovaná pro tak
výjimečné osobnosti tu výhodu, že bylo ze strany úřadů, hlav států aj. všechno nabídnuto, aby se panstvu pobyt co nejvíce zpříjemnil a byl prospěšný. Tak také princům
byla kdykoli zpřístupněna všechna zařízení, ústavy, arzenály atd. a na jejich počest byly
uspořádány lidové slavnosti.41
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Jindřich Vávra
a sbírky Moravského zemského muzea
Hana Dvořáková
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Z dnešního pohledu jeho obsah osciloval od
národohospodářské definice přes označení
sociologické až po vymezení etnické. „Národ“
se stal jakousi mytickou osobou.

3

Pamětní spis v příčině rozmnožení národopisných sbírek moravského Františkova musea
v Brně. V Brně 1898, s. 3.

Povoluji, aby bylo v Brně ve spojení s Moravsko-slezskou společností pro rozvoj orby,
přírodovědy a vlastivědy zřízeno zemské muzeum a nazváno muzeem Františkovým.1
Tímto provoláním císaře Františka I. byla v roce 1817 založena v současné době druhá
největší muzejní instituce v České republice – Moravské zemské muzeum. V tehdejší
Evropě s romanticky laděnou inteligencí a rychle se emancipujícím měšťanstvem
se nejednalo o nic výjimečného, neboť nově se tvořící společenské vrstvy si činily
ambice na aktivity, které byly do té doby doménou šlechty. Do popředí zájmu se
dostával byť zatím nevyhraněný pojem národ a jeho historie.2 Hnutí obracející se ke
kořenům tradiční lidové kultury jako ke zdroji národního obrození, respektive zrodu
dotyčného národa, bylo podporováno i osvícenecky smýšlející aristokracií.
V tomto ovzduší vzniklo při Moravsko-slezské společnosti pro rozvoj orby,
přírodovědy a vlastivědy i brněnské zařízení, neboť zachycení zevnějších poměrů stavu
selského jest pro kulturní historii národa největšího významu.3 Spojení s organizací mající
vazbu na podnikatelské kruhy bylo logické. Muzeum mělo být především centrem
výzkumné a vzdělavatelské práce pro Moravu a Slezsko, což v podtextu znamenalo
posílení rozvíjejícího se průmyslu a obchodu. I když na prvním místě v oficiálním výčtu
budovaných sbírek stála historie, byly upřednostňovány obory přírodovědné. Tento
obraz nacházíme i v popisu první expozice nesoucí se ve stylu kabinetu kuriozit, kde
byly při absenci depozitářů prezentovány téměř všechny sbírkové předměty. Seskupení
bylo obrazem bohatosti fondu, zároveň ale odráželo jeho nesourodost a zlomkovitost.
Úkolem následujících generací proto bylo sbírky spravovat a rozšiřovat s jasně
formulovaným cílem zaměřeným na povznesení vzdělanosti širokých vrstev národa.
Ethnographie/Národopis a oddělení Moravské lidovědy
Oddělení národopisu patřilo ke kmenovým oddělením Františkova muzea a na
rozdíl od pozdějšího vývoje sestávalo ze dvou rovnocenných celků, přičemž v kontextu
orientace etnologických věd 19. století tvořily jádro jeho sbírek kolekce získané
v zámoří. V organizační struktuře Františkova muzea tak byl oddíl Moravské lidovědy,
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tj. národopisu spravujícího moravské sbírky, kladen naroveň oddílu označenému jako
Ethnographie nebo Národopis, shromažďujícímu doklady tzv. cizokrajné etnologie. Dle
zprávy z roku 1902 zde byly uloženy předměty, které na dalekých cestách shromáždili
moravští patrioti jako Josef Haas, Zdeněk Janíček, Arthur H. Breitenstein a námořní
lékař a rytíř Dalekých moří Jindřich Vávra.4 Mimo to sbírka obsahovala veliké množství
čínských a japonských předmětů, které již v 18. století za vyslanecké cesty lorda
Macartneye sesbíral jeho průvodčí Stanton a muzeu je daroval starohrabě Hugon
von Salm Reifferscheidt.5 V dobových pramenech najdeme i další odkazy, například
v podobě daru komtesy Vigy Dubské.6 Z pohledu cizokrajné fotografie je výsostně
zajímavé, že obdobně jako Vávra je na svých cestách nashromáždil a muzeu odkázal
komtesin příbuzný c. a k. komoří, fregatní kapitán hrabě Ervín Dubský, 7 který mimo
trojrozměrné předměty na cestách skupoval rovněž populární upomínkové fotografie.
Alba z nich sestavená nabývala od poloviny 19. století v měšťanském prostředí na
atraktivnosti, neboť umožňovala cestovat „v hlavě“ v pohodlí měšťanského salonu.
Exotický soubor Františkova muzea nijak nevybočoval z dobové praxe, kde
cizokrajné suvenýry pocházející z cest významných rodáků obvykle skončily ve
sbírkách nejbližšího muzea. Dary muzejním institucím patřily k dobrému tónu ve
společnosti a zpětně posilovaly prestiž donátora. Ve výročních zprávách muzea
nejsou tyto odkazy ojedinělé. V našem případě se na nich výrazně podílel i lékař ve
službách rakouského námořnictva Jindřich Vávra.
Následné začlenění exotik do oddělení nynějšího Etnografického ústavu
odpovídalo vývoji sbírkotvorného programu Moravského muzea, které
upřednostňovalo etnografika ve vazbě na zemské zřízení a sběr mimoevropských
dokladů utlumovalo. Ve druhé polovině 20. století se sbírka opět rozdělila na moravika
a exotika, což následné delimitační převody ulehčilo: cizokrajný fond byl v rámci
Moravského muzea převeden do dnešního Ústavu Anthropos. Jeho převážná část
byla v rámci tendenčního tematického scelování sbírek předána do Národního muzea
– Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur8, což se z dnešního
pohledu jeví jako negativum, neboť převod mimo domovskou instituci narušil genezi
jejího sbírkotvorného profilu.
Na okraj cest do zámoří
Habsburská monarchie začala své obchodní aktivity na Dálném východě rozvíjet
velmi pozdě, což bylo ovlivněno vícero faktory. Vzhledem ke geografické poloze
a dalším okolnostem byl obchod orientován především na evropský kontinent, a i když
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Zpráva o činnosti Moravské musejní společnosti za rok 1902, Brno, s. 9.

6

Zpráva o činnosti Moravské musejní společnosti za rok 1913, Brno, s. 8.

7

Viz: SUCHOMEL, Filip – SUCHOMELOVÁ, Marcela: Námořní deník Erwina Dubského. Sbírka
albuminových fotografií ze 70. let 19. století
z Japonska. Brno: Moravská galerie, 2006.

8

Více viz příspěvek Evy DITTERTOVÉ: Z domu
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či devět samurajských mečů. Nechyběly ani hračky, rolety a vzácné barevné tisky či
akvarely. Do této části můžeme zařadit i dvě dýmky na tabák z Koreje. Sbírka obsahovala i další části. Z oblasti Indie to byly malířské miniatury, ženské ozdoby, kazety
a sochy sedícího Buddhy, doplněné o některá etnografika také z Cejlonu (dohromady
27 inv. karet). Zajímavé byly dále exponáty z oblasti Oceánie (18 inv. karet; ozdoby,
nástroje na chytání ryb, tapy) nebo několik předmětů aboriginalských domorodců
z Austrálie (štít, bumerang, kamenný nástroj, lovecké zbraně). Z opačné strany naší
planety pocházel soubor z Mezoameriky a Jižní Ameriky (27 inv. karet) – keramika,
plastiky a drobnější předměty z Mexika a Peru. Z Brazílie pak různé vzorky tabáku
a původně do etnologické sbírky zařazené také vzorky dřev. Afrika byla symbolicky
zastoupena pouštním pískem ze Sahary, bahnem z Nilu a vzorkem henny z Egypta.
Exotika doplňovala ještě picí souprava na kávu z Turecka a kožená zdobená brašna.
Od samotného Vávry pak ve sbírce byly příbory, dva balíčky cigaret a samozřejmě
fotografická alba.

Herci z Thajska na snímku neznámého
autora, z cesty z let 1868–71,
Etnografický ústav, MZM, karton 32.

Co se týče vlastního složení sbírky, můžeme konstatovat, že obsahovala několik
set předmětů (na jednotlivých inventárních kartách je často uváděno více předmětů
současně, zejména pak pokud se jedná o různé porcelánové servisy, soubory stejných
předmětů atd.). Nejrozsáhlejší část sbírky pochází z Číny (102 inv. karet) a Japonska
(93 inv. karet). V čínském souboru bychom našli umělecké řezby, malby a plastiky
včetně šachových figur, porcelánové soubory, vybavení domácnosti, tradiční hedvábné oděvy, boty, nože, hůlky, vějíře, svícny, počítadla, flakony na šňupací tabák
atd. Poměrně rozsáhlá pozornost byla věnována kuřáckým soupravám a dýmkám,
určeným pro konzumaci tabáku i opia, nalezli bychom zde ale také konfuciánské
texty. V japonské kolekci dominovaly sbírky porcelánu a tradičního oděvu, ale také
jsou zde zastoupeny palné zbraně, různá zdobená pouzdra, vějíře, železné zrcadlo
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Další osudy sbírky cizokrajné etnologie Františkova muzea
Vedle uvedených tří sběratelů, kteří měli v expozici Františkova muzea vyčleněné přední místo, exotické sbírky obsahovaly také řadu dalších darů, které na základě původní dokumentace postupně rekonstruujeme. Již v roce 1820 Hugo Fratišek
Salm-Reifferscheidt (1776–1836) daroval 8 kusů exotik původem z Číny, Japonska a Indie. Rozsáhlejší sbírka čítající na 75 kusů, pocházejících ze Šalamounových
ostrovů, Bornea, Celebesu, Jávy, Indie, Sumatry, Madrasu a Nových Hebrid, byla
pro muzeum získána také od holandského vojenského lékaře H. Breitensteina. Rok
před začátkem první světové války se kolekce rozšířila darem Wilhelma Hrozmíčka
(Hrozmicka) z Blanska, obsahující celkem 59 předmětů z Etiopie, Ugandy a ze Súdánu. Mezi dárci se od 19. století objevují i další jména: Silva-Tarouca (v roce 1859),
Wilhelm Zellweker ze starého Brna, krajský rada dr. Wilhelm Schram, Alois Franz,
prof. Emil Moser z Grazu, Josephine Goldecker z Brna, Adolf Biach, Eduard Steimer
z Vídně, Quido Dubsky a jiní. Tradičně se i u těchto donátorů jednalo o předměty
z Dálného východu a Orientu. Zajímavostí bylo několik kusů předmětů z Egypta, zejména části pohřební výbavy egyptských mumií bez bližší datace. Ty byly ve sbírce
uvedeny buď jako starý muzejní majetek nebo s označením dárce – dr. Hugo Friedmanna, advokáta z Vídně (např. pohřební maska mumie). Další předměty z Egypta pocházely dokonce z daru kustoda Františkova muzea Alfréda Palliardiho (pět
sošek vešeptů). Do začátku první světové války bylo v exotické sbírce Františkova
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