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„Po palãivém slunci osvûÏení vûãné.“ Poslední cesta
egyptského misionáfie Remedia Prutkého OFM

Marek Dospûl

dedicato al padre Ottaviano Giovannetti OFM
per la sua gentilezza

¤íká se, Ïe odtamtud má ãlovûk Florencii jako na dlani. Klá‰ter ãní nad toskánskou krajinou jako
hrad a ve svahu pod ním se rozkládají olivové háje oseté stfiechami venkovsk˘ch vill, a kdyÏ potom
oko sklouzne aÏ dolÛ k úpatí, nitky cest se ho chopí a vedou po pláni aÏ do mûstské zástavby, jíÏ vé-
vodí majestátní stavba Dómu. KdyÏ jsem ale onoho de‰tivého rána ‰plhal dláÏdûnou uliãkou k pra-
starému konventu, sotva jsem mohl tolik vychvalovan˘ v˘hled zakusit.A mé my‰lenky se stejnû ob-
racely jinam – ke krajanovi, kter˘ se tudy kdysi ubíral po cestû, z níÏ není návratu. Tuto poslední
cestu Remedia Prutkého se pokusím osvûtlit na následujících fiádcích.1

Obr. 1 Fiesolsk˘ vrch sv. Franti‰ka z Assisi se stejnojmenn˘m konventem pfii pohledu ze San Domenica (foto M. Dospûl)

Poslední roky Ïivota

Poté, co se egyptsk˘ misionáfi Remedius Prutk˘2 roku 1754
vrátil z neúspû‰né v˘pravy do Etiopie, odplul znovu pod pa-
tronací papeÏské kongregace de Propaganda Fide je‰tû na-
krátko do Egypta, naãeÏ strávil nûkolik let v Evropû na bo-
ji‰tích Sedmileté války jako polní kaplan vojska svého císafie

Franti‰ka I. ·tûpána. Ten byl zároveÀ i velkovévodou toskán-
sk˘m a v jeho sluÏbách Prutk˘ po skonãení války strávil je‰-
tû zhruba dva pomûrnû klidné roky v Sienû a rok ve Floren-
cii, kde také nejspí‰e dokonãil své rukopisné Itinerarium.
Av‰ak navzdory Prutkého bohatému rukopisnému odkazu
máme o této jeho Ïivotní etapû velice skrovné informace.
AlespoÀ od anonymního autora Dodatku k jeho Itinerariu se
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dozvídáme, Ïe misionáfi po v‰ech pfiestál˘ch útrapách doufal,
Ïe v císafisk˘ch sluÏbách setrvá aÏ do konce sv˘ch dnÛ.3

Nenadálá císafiova smrt a nástup jeho syna Petra Leopolda
do úfiadu velkovévody toskánského (1765–1792) ale v‰e rá-
zem zmûnily. Prutkému nakonec nezbylo neÏ se v ¤ímû opût
hlásit do sluÏby u kongregace de Propaganda Fide. Ve sv˘ch
tfiiapadesáti letech byl v prosinci 1765 jmenován na ãtyfii
roky prefektem ãili fieditelem franti‰kánsk˘ch misií v Sankt
Petûrburgu a pfiilehl˘ch oblastech Ingrie a Livonska.4 Ve zjit-
fien˘ch národnostních a kompetenãních pomûrech, které
v komunitû petrohradsk˘ch katolíkÛ dlouhodobû panovaly,
se Prutk˘ udrÏel jen do dubna 1769, kdy byl na pfiíkaz carev-
ny Katefiiny II. z Ruska vyho‰tûn a na státní v˘lohy eskorto-
ván aÏ do Jelgavy (nûmecky Mittau) v Kuronsku.5

Remedius Prutk ,̆ historicky poslední misijní prefekt, kte-
r˘ kdy v Petrohradu pÛsobil, poté zamífiil pfies Slezsko, Pra-
hu a Terst do ¤íma, aby informoval o nejnovûj‰ím v˘voji
situace v Rusku a vysvûtlil okolnosti svého vyho‰tûní. Po
pfiíchodu do Vûãného mûsta se jako obvykle uch˘lil do fiádo-
vého konventu na Zlatém návr‰í (italsky San Pietro in Mon-
torio), kde 26. srpna 1769 pro kongregaci vypracoval obsáh-
lou zprávu, která se v jejím archivu dochovala v latinském
autografu a nese nadpis Struãná zpráva o vypovûzení, které-
ho se dostalo v moskevské fií‰i misijnímu prefektovi otci Re-
mediu z Prahy kvÛli nov˘m pfiedpisÛm, které ruská císafiovna
nafiídila zachovávat, av‰ak fieãen˘ prefekt nepfiijal.6 Násled-
nû Prutk˘ sumarizuje dÛvody svého vyho‰tûní i samotnému
papeÏi Klementovi XIV.7

Na cestû domÛ

Z jiÏ zmínûného neautorského Dodatku k jeho Itinerariu se
dozvídáme, Ïe Prutk˘ „podlomen prací a dalek˘mi cestami
se rozhodl vrátit se do své matefiské provincie ãili do âech“.8

A dostupné dokumenty skuteãnû ukazují, Ïe Prutk˘ byl v ¤í-
mû uvolnûn z misijní sluÏby a mûl se vrátit domÛ. Z podfiíze-
nosti kongregaci de Propaganda Fide byl tedy propu‰tûn
a pfie‰el po letech zpût do jurisdikce pfiedstaveného své pro-
vincie, otce provinciála, u nûhoÏ se mûl po návratu hlásit do
sluÏby.

Od generálního ministra fiádu, Paschalise Frosconiho z Va-
rese, obdrÏel 11. listopadu 1769 propustku, v níÏ se mu po-
volovalo odejít do své matefiské provincie a Ïádat provinciá-
la o vhodné umístûní. Bratr Paschalis mu v dokumentu urãil
tfiímûsíãní lhÛtu na cestu a uzavfiel ho slovy „A BÛh mu Ïeh-
nej a doprovázej ho“.9

Podle vymûfiené lhÛty mûl b˘t otec Remedius doma nej-
pozdûji do poloviny února nadcházejícího roku 1770, tedy
do poãátku pfiedvelikonoãního pÛstu. Je‰tû neÏ se ale vydal
na cestu, opatfiil si 2. prosince papeÏské povolení, aby mohl
v domácí provincii a v‰ude, kam se dostane, svûtit kfiíÏe,
mince a medailonky, o které byl podle jeho vlastních slov ve-
lik˘ zájem.10

Od té chvíle v‰ak dal‰í autentické zprávy chybí a lze pou-
ze pfiedpokládat, Ïe se Prutk˘ v ¤ímû uÏ dlouho nezdrÏoval
a Ïe se poãátkem prosince vydal na cestu do Prahy.

Stopa mizí ve Florencii

Na‰e povûdomí o následn˘ch t˘dnech v Ïivotû Remedia
Prutkého se dosud zakládalo na dvou struãn˘ch zprávách

druhotného charakteru. Tou první je zápis v jednom z nekro-
logií ãili seznamÛ zesnul˘ch ãlenÛ ãeské provincie fiádu, kde
se pí‰e: „[…]pfiepaden jakousi nemocí hrudníku zemfiel ve
Florencii v hospici na‰ich bratfií, byv posilnûn svátostmi,
kdyÏ se vracel do <své> provincie“.11 Druhá a trochu obsáh-
lej‰í zpráva je k dispozici v jiÏ zmínûném Dodatku k Itinera-
riu, kde je uvedeno: „KdyÏ ale pfii‰el do Florencie, aby uza-
vfiel své záleÏitosti s toskánsk˘m velkovévodou Leopoldem
rakousk˘m, uzavfiel tam zároveÀ i svÛj Ïivot. Pokud se sku-
teãnû odebral do hospice otcÛ reformátÛ, smrtelnû onemoc-
nûl – nevím, zda na duchu, ãi na tûle – a po pár dnech ode-
vzdal svou du‰i Stvofiiteli, a to dne 9. února roku 1770.“12

Obû citované zprávy shodnû uvádûjí, Ïe Prutk˘ zemfiel ve
Florencii v hospici bratfií franti‰kánÛ 9. 2. 1770. Je snad
oprávnûné se dom˘‰let, Ïe zpráva o jeho smrti byla do Prahy
doruãena spoleãnû s jeho materiální pozÛstalostí, o níÏ se
rovnûÏ pí‰e v Dodatku k Itinerariu a v níÏ se i rukopis Itine-
raria dochoval, zatímco bohosluÏebné a lékafiské náãiní bylo
pr˘ spolu s dal‰ími cennostmi cestou ztraceno nebo zÛstalo
ve Florencii.13 PfiestoÏe ani jedna z citovan˘ch zpráv nemÛÏe
b˘t autentická a obû se musejí zakládat na informacích, kte-
ré jejich autorÛm poskytl nûkdo jin ,̆ neexistuje váÏn˘ dÛvod
nevûfiit jim, a proto dosavadní literatura brala jako fakt, Ïe
Remedius Prutk˘ cestou do âech onemocnûl a 9. února 1770
zemfiel ve Florencii. Ale kde vlastnû a za jak˘ch okolností
zemfiel a kam byl pohfiben?

Jako místo skonu je v obou citovan˘ch zprávách bez dal‰í-
ho upfiesnûní uveden florentsk˘ hospic. Sám jsem se dfiíve
pokusil odhadnout, Ïe se Prutk˘ ve Florencii uch˘lil „nejspí-
‰e do starobylého konventu V‰ech svat˘ch u nábfieÏí fieky
Arnu“.14 Tuto spekulaci jsem zakládal na faktu, Ïe v 18. sto-
letí byl konvent Ognissanti hlavním franti‰kánsk˘m domem
ve Florencii. Josef Förster pak bez pochybností, ale i bez do-
kladu nebo vysvûtlení uvádí florentsk˘ konvent Santa Croce
(2006: 330). O místû posledního odpoãinku odborná literatu-
ra i prameny dosud mlãí.

„ …byl pfienesen do konventu“

Klíã k vypátrání bliÏ‰ích okolností skonu a místa posledního
odpoãinku Remedia Prutkého spoãívá ve dvou nebo vlastnû
v jediné podrobnosti dûjinného v˘voje franti‰kánského fiádu
a potaÏmo jeho florentské provincie. Dne‰ní toskánská pro-
vincie pod patronátem sv. Franti‰ka stigmatizovaného (Pro-
vincia di San Francesco stimmatizzato dei frati minori in
Toscana) je totiÏ historicky tvofiena dvûma provinciemi, kte-
ré byly po spletitém v˘voji slouãeny teprve roku 1946. Pfied
tímto datem na území dne‰ní Florencie a okolí existovala
provincie svatého Bonaventury (Provincia di San Bonaven-
tura) a provincie svat˘ch Stigmat (Provincia delle Sacre
Stimmate).15 K tomu je je‰tû nutné vzít v potaz to, Ïe franti‰-
kánsk˘ fiád byl od roku 1517 aÏ do svého sjednocení roku
1897 rozdûlen na vûtev observantskou a reformátskou.

Otec Remedius jakoÏto syn ãeské provincie patfiil k refor-
mátské vûtvi fiádu.16 Je velice nepravdûpodobné, Ïe by se po
pfiíchodu do Florencie odebral do zmínûného konventu
Ognissanti, kter˘ byl observantsk ,̆ a to i pfiesto, Ïe reformá-
ti v té dobû Ïádn˘ konvent ve mûstû nemûli. V roce 1770 byli
reformáti ve Florencii pfiítomni pouze prostfiednictvím men-
‰ího fiádového domu, tzv. hospice, kter˘ slouÏil i jako ‰pitál,
zatímco jejich konvent leÏel asi 5 km za mûstem v mûsteãku
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Fiesole. Reformátsk˘ konvent ve Fiesole a florentsk˘ hospic
náleÏely do franti‰kánské provincie sv. Stigmat, pfiiãemÏ vût-
‰ina Florencie vãetnû konventu V‰ech svat˘ch patfiila do ob-
servantské provincie sv. Bonaventury.

A zde vidíme, jak nastínûná situace vlastnû dobfie odpoví-
dá na‰í kusé evidenci – obû dosud existující a shora citované
zprávy totiÏ hovofií o hospici. Od toho tedy bylo nutné od-
vinout i dal‰í bádání a pokusit se nalézt autentick˘ záznam
o úmrtí otce Remedia v pramenech florentského provinciál-
ního archivu.

„ …a byl pohfiben v té hrobce pro fieholníky“

Autentick˘ záznam o úmrtí Remedia Prutkého se nalézá v ne-
krologiu nûkdej‰í provincie sv. Stigmat (obr. 2). Rukopisná
kniha nemá titulní list s názvem, ale její incipit zní Quei reli-
giosi della nostra riforma che passeranno da questa all’altra
vita, ãili Ti fieholníci z na‰eho reformovaného fiádu, ktefií pfie-
‰li z tohoto na onen svût, a nese signaturu 195.17 Nekrologium
je vázáno v bílé kÛÏi, na pfiedních deskách nese nápis Frati
Morti proveden˘ ãern˘m inkoustem; má zfiejmû pÛvodní foli-
aci a novodobé ãíslování jednotliv˘ch záznamÛ (tuÏkou); roz-
mûry stran 17 ¥ 23,5 cm, rozmûry desek 18 ¥ 25 cm.

Na první stranû folia 22 je coby 109. záznam v pofiadí
zapsáno:
„Dne 8. února 1770.
Otec Rimedio z ãeské provincie, b˘val˘ prefekt egyptské mi-
sie a prefekt misie v Moskvû, kdysi kaplan toskánsk˘ch jed-
notek, kdyÏ pob˘val kvÛli nûjak˘m sv˘m záleÏitostem ve
Florencii byv jiÏ nachystán vrátit se do své <provincie>, byl
v domû jednoho dvofiana Jeho Královské V˘sosti zachvácen
prudkou bolestí na prsou, po tfiech dnech byl pfieveden do ho-
spice a v noci 8. dne <tohoto mûsíce> v 10 hodin pfied pÛl-
nocí byl pfiepaden prudkou pfiíhodou a pfie‰el z tohoto do ji-
ného svûta bez <udûlení> svátostí. Den nato byl pfienesen do
konventu a po zpívané m‰i byl pohfiben v té <hrobce> pro fie-
holníky. Za správnost…
Br(atr) Bernardin z Florencie, kvard(ián).“18

Citovan˘ autentick˘ zápis odpovídá na základní otázky, kte-
ré dosud potfiebovaly objasnûní, ale zároveÀ nastoluje otázky
jiné. Jasnû se v nûm hovofií o tom, Ïe Prutk˘ zemfiel 8. února
ve 22 hodin. Datum 9. února uvádûné dvûma shora citovan˘-
mi sekundárními zprávami ãeské provenience lze snad vy-
svûtlit zvyklostí a liturgickou praxí poãítat noc pfied dal‰ím
dnem k tomuto dni, i kdyby se jednalo je‰tû o dobu pfied pÛl-
nocí. MÛÏeme také pfiedpokládat, Ïe informace, která se
o Prutkého úmrtí dostala do Prahy, hovofiila jen obecnû o no-
ci z osmého na devátého, coÏ mohlo b˘t automaticky inter-
pretováno jako spadající spí‰e ke dni následujícímu po zápa-
du slunce, nebo Ïe byla zamûnûna s datem pohfibu. Jasnû je
tu také vyjádfieno, Ïe Prutk˘ zemfiel v hospici ve mûstû a po-
té byl pfienesen k pohfibu do konventu. 

Franti‰káni z Fiesole totiÏ od poãátku pociÈovali nutnost
mít ve Florencii nûjak˘ opûrn˘ bod, kter˘ by byl situován na
okraji mûsta co nejblíÏe k Fiesole a slouÏil by k pfienocování
fieholníkÛm, jeÏ by se po vyfiízení sv˘ch povinností ve mûstû
uÏ nestihli vrátit do konventu ve Fiesole, a také jako útoãi‰tû
pro nemocné a pro cestující fieholníky, ktefií by do mûsta do-
razili pozdû veãer. Je‰tû naléhavûj‰í se to stalo po rozdûlení
fiádu na observanty a reformáty a poté, co vznikla toskánská
reformátská kustodie a roku 1639 byla Urbanem VIII. pov˘-
‰ena na provincii zcela nezávislou na observantské provincii
(Giovannetti 2010: 167).

Bûhem dûjin franti‰káni ve Florencii ob˘vali nûkolik tako-
v˘ch men‰ích fieholních domÛ, z nichÏ první byl asi ten
v dne‰ní Via Giuseppe Giusti (nûkdej‰í Via del Mandorlo)
nedaleko od Porta a Pinti, získan˘ roku 1475 (Giovannetti
2010: 746). Poté franti‰káni koncem 17. století získali patro-
v˘ dÛm v Borgo Pinti v sousedství Teatro della Pergola;
v nûm je k roku 1690 doloÏena kaple a cely pro fieholníky
a k roku 1699 se uvádí ‰pitál fungující v tûsné spolupráci
s nemocnicí u S. Maria Nuova (Giovannetti 2010: 749). V˘-
mûnou za tento dÛm pak franti‰káni z podnûtu velkovévody
Franti‰ka Lotrinského roku 1751 dostali do uÏívání dÛm pfiímo
u hradeb na severov˘chodním okraji mûsta pfii Porta a Pinti,
v klínu ulice Borgo Pinti a dne‰ního námûstí Donatello.

Obr. 2 Záznam o úmrtí otce
Remedia v nekrologiu
fiesolského konventu
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Jednalo se o nûkdej‰í Ïensk˘ augustiniánsk˘ klá‰ter sv. Jose-
fa, kter˘ mezitím fungoval jako útulek pro ohroÏené Ïeny,
naz˘van˘ na památku svého zakladatele Casa pia (pfií-
padnû Conservatorio) delle Giannizzere (Giovannetti 2010:
179–180 a 749–752). Reformáti si zde zfiídili hospic a opus-
tili ho teprve roku 1929, kdy se pfiesunuli do dne‰ního sídla
u piazza Savonarola. Hospic pfii Porta a Pinti byl dobfie loka-
lizován pfiímo u mûstské brány nejblíÏe k Fiesole; a fiesolsk˘
konvent je odtud ostatnû dobfie vidût, jak se vypíná nad okol-
ní krajinou. V tomto hospici, kter˘ byl v první polovinû roku
1770 spravován otcem Stanislavem z Florencie,19 Prutk˘
strávil poslední okamÏiky svého Ïivota.

Dne‰ní mûsteãko Fiesole d˘chá spí‰e ospalou atmosférou,
ale jeho zaloÏení je etruské, a byly doby, kdy bylo mnohem
v˘znamnûj‰í neÏ sama Florencie, jejíÏ sláva se zaãala rodit
aÏ v dobû renesanãní, a vdûãí za to osobnostem, jak˘mi byli
urozen˘ Cosimo de’ Medici, Giotto di Bondone,20 Donatello,
Botticelli, Savonarola nebo Michelangelo. Franti‰kánsk˘
konvent je ve Fiesole doloÏen nejménû od roku 1399 (Gio-
vannetti 2010: 159–163) a dodnes se py‰ní pÛvodní celou
svatého Bernardina ze Sieny. Sem, do kostela svatého Fran-
ti‰ka, bylo tedy 9. února 1770 pfieneseno k pohfibení tûlo
Remedia Prutkého. Z nekrologia se dozvídáme, Ïe za nûho
byla odslouÏena zpívaná m‰e, po níÏ byl uloÏen k vûãnému
odpoãinku do spoleãné hrobky.

Aãkoli zápis v nekrologiu není pfiíli‰ popisn ,̆ na základû
zvyklostí a analogick˘ch záznamÛ v tomtéÏ nekrologiu lze
odvodit, Ïe ‰lo o pohfieb v kostelní kryptû pfied hlavním oltá-
fiem.21 Pod presbytáfiem konventního kostela se skuteãnû na-
lézá prostora. Jedná se o podzemní kapli nesoucí název pÛ-
vodního kostela (S. Maria del Fiore) a datovanou jiÏ do
poãátku 12. století, ãili do doby je‰tû pfied vznikem franti‰-
kánského fiádu. V pravé boãní stûnû chóru se nalézají dvefie
vedoucí do krypty (obr. 3), která se nachází pod její podla-
hou a je snad pÛvodní pohfiební kryptou konventu, dnes jiÏ
nepouÏívanou a nepfiístupnou. V protûj‰í stûnû se nalézají
dvefie, jimiÏ se pÛvodnû do kaple vcházelo, ale dnes se jiÏ ta-
ké nepouÏívají a nejsou ani fakticky propojeny s nadzemím –

na nûkdej‰í vstup do podzemí moÏná odkazují zazdûné dve-
fie v chodbû vlevo od presbyteria kostela. Vlevo od tûchto
dvefií dne‰ní náv‰tûvník nalezne pamûtní desku pfiipomínají-
cí fieholníky, ktefií z toskánské provincie ode‰li na misie do
Etiopie (Religiosi della minoritica provincia delle SS. Stima-
te destinati alla missione dell’Etiopia). Deska byla instalová-
na v kvûtnu 1937 a nápis na ní byl pozdûji zv˘raznûn ãerve-
nou barvou, s v˘jimkou datace podle era fascista v pravém
dolním rohu. Pod v˘ãtem jmen je na ní pfiipojena poznámka
o Angelovi da Firenze a Remediu Prutkém, ktefií „byli po-
hfibeni v kostele tohoto konventu“ (obr. 4).22

Otázky a pochybnosti

Novû získan˘ pramenn˘ materiál s sebou kromû odpovûdí
pfiiná‰í i nové otázky.

KdyÏ opomineme zjevnû pom˘lenou informaci o tom, Ïe
Prutk˘ b˘val prefektem egyptské misie, nemÛÏe nám uniknout
zmínka o tom, Ïe zemfiel „senza sagramenti“.23 Vzhledem
k nûkolikadennímu prÛbûhu nemoci se to zdá pfiekvapující.
Snad jiÏ nebyl ve stavu, kdy by mohl svátosti pfiijmout, snad
byla nastalá situace podcenûna. Za pozornost kaÏdopádnû sto-
jí fakt, Ïe v ãeském nekrologiu se naopak pí‰e, Ïe zemfiel po
udûlení svátostí,24 coÏ mÛÏe odráÏet jistou automatiãnost, s ja-
kou podobnou formulaci nalézáme v nekrologiích, ale zároveÀ
to tím více podtrhuje faktickou neobvyklost.

Nabízí se také otázka po pfiíãinû úmrtí. Na tu se neodvaÏu-
ji odpovûdût, ale protoÏe fiesolské nekrologium hovofií
o prudké bolesti na prsou („assalito da fiero mal di petto“)
a také praÏské nekrologium uvádí, Ïe Prutkého pfiepadla
jakási nemoc hrudníku („morbo quodam pectorali prostra-
tus“), dalo by se snad spekulovat o infarktu, nebo – s ohle-
dem na roãní dobu – o tûÏkém zápalu plic. Anonymní pisatel
Dodatku ponûkud tajemnû uvádí: „upadl do smrtelné nemo-
ci – nevím ãi ducha, nebo tûla“: „in lethalem morbum (nescio
an animi, vel corporis) incidit“.

Pozornost si dále zaslouÏí místo i délka pobytu ve Floren-
cii. UÏ víme, Ïe Prutk˘ mûl na cestu do âech vymûfien ãas do
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Obr. 3 Kaple pod presbytáfiem
konventního kostela 
ve Fiesole s dvefimi 

vedoucími do pohfiební krypty
(foto M. Dospûl)
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poloviny února 1770, a není dÛvod nepfiedpokládat, Ïe opus-
til ¤ím jiÏ v prosinci pfiedchozího roku. Îádné písemné svû-
dectví se nezdá o celkové délce pobytu ve Florencii hovofiit,
je ale zjevné, Ïe Prutk˘ ve mûstû pob˘val celé t˘dny pfied
sv˘m onemocnûním, protoÏe nemoc pak údajnû mûla rychl˘
spád.25 V takovém pfiípadû ale nemohl pfiedpokládat, Ïe ces-
tu do âech stihne absolvovat v pÛvodnû vymezeném ãase.
UvaÏme teì ale dÛvod jeho pobytu – v Dodatku se pí‰e, Ïe
„pfii‰el do Florencie, aby uzavfiel své záleÏitosti s toskánsk˘m
velkovévodou Leopoldem rakousk˘m“.26 Charakter tûchto zá-
leÏitostí neznáme a fiesolské nekrologium pouze konstatuje,
Ïe byl ve Florencii „kvÛli nûjak˘m sv˘m záleÏitostem“, záro-
veÀ ale uvádí jeden mimofiádnû pozoruhodn˘ fakt – zdravot-
ní komplikace zastihly Prutkého „v domû jednoho dvofiana
Jeho Královské V˘sosti“. Znamená to, Ïe Prutk˘ nebydlel
v hospici, jak by se dalo ãekat a jak bylo dokonce vyÏadová-
no? I kdyÏ právû pro tyto úãely byl florentsk˘ hospic provo-
zován? Citovaná zmínka ve fiesolském nekrologiu by pak
zjevnû nebyla bez v˘znamu a na pfiedpokládanou neobvy-
klost by mohla naráÏet i poznámka v Dodatku, kde nalézáme
podivnou formulaci: „Pokud se skuteãnû odebral do hospice
otcÛ reformátÛ […]“.27 S pobytem mimo franti‰kánsk˘ ho-
spic i s jeho trváním, které nedávalo nadûji na dodrÏení
stanovené lhÛty, mÛÏe souviset i dal‰í tvrzení dochované
v Dodatku, kde ãteme: „Pr˘ byl velkovévodou toskánsk˘m,
Leopoldem I., urãen na nûjak˘ biskupsk˘ stolec, ale to je ne-
jisté“.28 Je tedy moÏné, Ïe Prutk˘ smûfioval k postu, kter˘ mu
sv˘m zpÛsobem mohl více neÏ nahradit nesplnûnou nadûji
zÛstat v císafiské sluÏbû, a proto uÏ nijak nespûchal do âech?

A koneãnû se slu‰í nenechat bez pov‰imnutí ani poznámku
z pamûtní desky, na níÏ je Prutk˘ oznaãen za „storico della
missione“. Jedná se o jedin˘ znám˘ pfiípad, kdy je Prutk˘ v pí-
semn˘ch pramenech oznaãen za misijního historiografa. Co
mohlo vést zhotovitele pamûtní desky k takovému oznaãení?
KdyÏ uváÏíme, Ïe nápis byl vytesán aÏ r. 1937, muselo jít
o informaci zprostfiedkovanou – k˘m nebo ãím? Zakládala se
snad na studiu odborné literatury (mimochodem tehdy je‰tû
velice skrovné)? Nebo snad na dobov˘ch nápisov˘ch ‰títcích,

o kter˘ch mÛÏeme pfiedpokládat, Ïe byly umístûny u jednotli-
v˘ch tûl v kryptû a mohly tam b˘t nalezeny bûhem rekon-
strukce? Pokud ano, jaké aktivity zemfielého zavdaly pfiíãinu
k takovému oznaãení v jeho dobû? Jediné dosud známé dílo
z Prutkého pozÛstalosti, které se vûnuje dûjinám misií, a do-
konce bylo plodem archivního studia, je dnes nezvûstné.29

Závûr

V kontextu egyptologie nebo archeologie o mrtv˘ch obvykle
nemluvíme, a pokud ano, pak pfieváÏnû fieãí fyzické antropo-
logie. Snad je to tím, Ïe ãasto neznáme jejich pfiíbûh ani jmé-
no, snad je snaz‰í mluvit o nûkom, kdo Ïil pfied pouh˘mi nû-
kolika staletími, i kdyÏ i jeho svût se zdá na hony vzdálen˘
tomu na‰emu a neuchopiteln .̆

Remedius Prutk˘ procestoval a zaÏil víc neÏ vût‰ina z nás,
Ïil roky pod palãiv˘m sluncem v blízkosti obratníku, pak na-
opak proÏil nûkolik petrohradsk˘ch zim a zaÏil nûkolikaleté
útrapy vojenského taÏení, aby nakonec spoãinul v takfika bu-
kolské krajinû Toskány, kdyÏ doufal, Ïe se vrátí domÛ. Ano-
nymní autor Dodatku k jeho nedokonãenému rukopisu
o nûm nedlouho po smrti napsal: „KéÏ BÛh dá, aby ten, kdo
vidûl a procestoval tolik podivuhodn˘ch království, za odmû-
nu uzfiel také vûãné království nebeské! Nepochybujeme, Ïe
se mu tak i stane.“30
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Obr. 4 Pamûtní deska
z konventního kostela ve Fiesole
jmenuje i „o. Remedia z Prahy“
(foto M. Dospûl)
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Abstract:

“After the Scorching Sunshine, Relief Eternal.”
The ultimate journey of an Egyptian missionary,
Remedius Prutk ,̆ ofm

The essay presents new evidence of the final period in the life
of Remedius Prutk ,̆ a mid-eighteenth century Franciscan
missionary in Egypt, Ethiopia, and Russia. It opens with
a review of Prutk˘’s activities during the last few years of his
life. The bulk of the essay then consists of an analysis of
documents recently secured and studied in Italy that had
never before been considered. These shed new light on
Prutk˘’s life and answer questions about the circumstances of
his death and the place of his burial, while raising some new
questions at the same time.
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