
Prof. ThDr. Alois Musil, dr. h. c. (30. 6. 1868 – 12. 4. 1944), 
sa narodil v Rychtářovĕ pri Vyškove na Morave. Po gym-
naziálnych štúdiách vstúpil do teologického seminára 
v Olomouci. V roku 1891 bol vysvätený za kňaza. Počas 
doktorských štúdií sa Musil dozvedel o otvorení École 
biblique v Jeruzaleme, na ktorú nastúpil v novembri 1895. 
V rokoch 1897 a 1898 pokračoval v štúdiu medzi jezuitmi 
na Université St. Joseph v Beirúte. Presunom Musila 
do Orientu sa začalo obdobie výskumných výprav, ktoré 
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zo začiatku podnikal do málo osídlených oblastí v okolí 
Palestíny spojených s udalosťami zo Starého zákona.

Už v roku 1898 sa mu podaril jeho najvýznamnejší 
objav. Ako prvý Európan navštívil v púšti dosiaľ úplne 
neznámy púštny zámok Qusair  Amra ( Jordánska lokalita 
na Zozname svetového dedičstva UNESCO od r. 1985) 
s  unikátnou maliarskou výzdobou s figurálnymi motívmi. 
Trvalo však niekoľko rokov, kým sa Musilovi podarilo 
objekt dôkladne zdokumentovať a presvedčiť silne 
 nedôverčivú vedeckú obec o jeho existencii.

Po vydaní niekoľkých významných vedeckých prác 
vo Viedni začiatkom 20. storočia sa Musil v roku 1908 
vrátil do Orientu, aby preskúmal oblasti ležiace hlbšie 
vo vnútrozemí severnej časti Arabského polostrova. 
V roku 1912 sa vypravil na územie dnešnej Sýrie a Iraku 
ako sprievodca princa Sixta de Bourbon-Parma, brata 
arcivojvodkyne a budúcej cisárovny Zity. Musil tak prenikol 
k viedenskému habsburskému dvoru, kde získal značný 
vplyv. Dôvera na cisárskom dvore mu priniesla novú 
politickú rolu, ktorej sa zhostil aj pri svojich výpravách 
do Orientu v rokoch 1914 – 1915 a 1917. Po vzniku 
Československa sa Musil v roku 1920 stal profesorom  
Filozofickej fakulty Karlovej Univerzity a zohral kľúčovú 
úlohu pri založení Orientálneho ústavu v Prahe. Prvý 
prezident ČSR T. G. Masaryk ho presvedčil, aby svoje 
 celoživotné šesťdielne dielo Oriental Explorations and 
Studies, vydal v USA v angličtine. Širšej verejnosti je 
A. Musil známy ako autor množstva beletrizovaných 
 cestopisov a dobrodružných románov pre deti a mládež.

Zomrel v Otrybách pri Českom Šternberku, 
pochovaný je v Rychtářovĕ.

Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. islamológ, arabista a afrikanista, 
Mgr. Jaroslav Franc, Th.D. teológ, 
Mgr. Ing. Pavel Žďárský, PhD. religionista a filozof, 
podpredseda ASAM (www.aloismusil.cz, www.akropolis.info)
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