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Francesco Antonio, potomek významné rodiny z Vicenzy, se 

narodil v roce 1491. Věnoval se matematický, kosmografickým a 

nautickým studiím a od roku 1519 pobýval ve Španělsku u dvora 

krále Karla V. spolu s tehdejším papežem Lvem X.
1
, monsignorem 

Franceskem Chieregatem
2
, který později dostal biskupství 

v Aprutinu a knížectví v Teramu. Zde se nechal Antonio 

Pigafetta ve svých osmadvaceti letech zapsat do posádky 

připravované Magalhãesovy expedice krátce před odjezdem. Na 

cestě působil jako hlavní kronikář a badatel. Po návratu 

navštívil Francii a další země, stal se rytířem řádu Johanitů 

na Rhodu a řádovým velitelem v Novise.  

Pigafetta si jako hlavní kronikář dělal během plavby 

poznámky a na žádost svého přítele, maltézského rytíře 

Philippa Villierse d’Isle Adam
3
, v roce 1524 sepsal podrobný 

popis cesty. Tento text se však nedochoval, zachována byla 

pouze jeho stručnější verze z téhož roku, kterou Pigafetta 

připravil pro Luisu Savojskou. I tato, dlouho považována za 

ztracenou, byla na konci 18. století nalezena v milánské 

knihovně a vydána ve výtahu od Fabrea a později Ramusia, úplně 

pak Amorettim francouzsky a italsky v Miláně roku 1800 pod 

titulem Primo viaggio di intorno al globo terracque a opět 

Allegrim s názvem Relazione intorno al primo viaggio di 

circumnavigazione, Notizie del Mondo Nuovo noc le figure de 

paesi scorpeti (Řím, 1894). Vedle této zprávy je pak zachován 

pouze list Juana Sebastiána del Cano, kapitána Victorie po 

Magalhãesově smrti a rozsáhlý dopis Maxmiliána 

Transylvánského, sekretáře ve službách španělského krále. 

                                                
1 Lev X. (vlastním jménem Giovanni de Medici) byl papežem v letech 1513 – 

1521. Do doby jeho pontifikátu spadá počátek reformace v Německu, ale i 

rozvoj umění v Římě (novostavba svatopetrského chrámu).  
2
 Francesco Chieregati (1480 – 1539) patřil mezi církevní hodnostáře, 

v letech 1515 – 1517 byl např. apoštolským nunciem v Anglii a roku 1522 

papežským legátem na říšském sněmu v Norimberku. 
3
 Philippe Villiers d’Isle Adam (1464 – 1534) byl velmistrem řádu Johanitů, 

založeného na počátku 12. století. Sídlem Johanitů byla nejprve Svatá země, 

později ostrov Rhodos a nakonec Malta (od roku 1530), kam je vytlačila 

osmanská expanze Süleymana II.    

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_malt%C3%A9zsk%C3%BDch_ryt%C3%AD%C5%99%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/1524
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Luisa_Savojsk%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/18._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1n


Dochovaná verze Pigafettovy Zprávy je nejpodrobnějším pramenem 

o této plavbě kolem světa. 

Expedice vedená hlavním kapitánem Fernandem de Magalhãesem 

vyplula ze Sevilly 10. srpna 1519. Flotilu tvořily lodě 

Trinidad (velitel Fernandoo de Magalhães), San Antonio (Juan 

de Cartagena), Concepción (Gaspar de Quesada), Victoria (Luis 

de Mendoza) a Santiago (Joao Serrao). První dvě byly největší 

– měly výtlak kolem 100 tun a rozměry cca 30 x 10 m. Výtlak 

ostatních se pohyboval kolem 70 – 90 tun. Proviantníkem 

výpravy byl Gonzalo Gómez de Espinoza, účetním Antonio de 

Coca. Juan Sebastián del Cano, který se po třech letech vrátil 

do Španělska s lodí Victoria, nastoupil cestu jako loďmistr. 

Posádku tvořilo 237 mužů většinou španělské a portugalské 

národnosti, celou cestu kolem světa dokončilo pouze 18, byl 

mezi nimi i Antonio Pigafetta.  

 

První Magalhãesovou zastávkou byl ostrov Tenerife na 

Kanárských ostrovech, kde vypukly první konflikty s 

podřízenými kapitány, Juana de Cartagenu, druhého muže 

flotily, musel dát Magalhães za neposlušnost uvěznit. Plavba 

pokračovala přes Atlantický oceán jihozápadním směrem přes 

rovník, kdy výprava doplula do zátoky dnešního Ria de Janeira. 

Počátkem ledna 1520 se výprava dostala k ústí La Plata a 

v březnu téhož roku se Magalhães rozhodl, že zimu stráví 

v zálivu svatého Juliána (Puerto San Julián, 49° jižní šířky), 

kde propukla vzpoura proti vedení expedice. Po jejím potlačení 

a následné ztrátě Santiaga Magalhães nově obsadil kapitánské 

funkce na lodích. San Antoniu nyní velel jeho bratranec Alvaro 

de la Mesquita, Victorii jeho švagr Duarte Barbosa a 

Concepción Joao Serrao. Všichni kapitáni tak byli Portuglaci. 

Dne 24. srpna 1520 vyrazili na jih, ale téměř dva měsíce 

strávili u ústí řeky Santa Cruz. Loď Santiago byla zničena 

v bouři. Další loď, San Antonio, jejíž posádka se dohodla na 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tenerife
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kan%C3%A1rsk%C3%A9_ostrovy
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_de_Cartagena&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atlantick%C3%BD_oce%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rovn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://cs.wikipedia.org/wiki/24._srpen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_%28%C5%99eka%29


opuštění výpravy a návratu do Španěl, tak učinila. Po příjezdu 

se snažili očernit Magalhãese, královští úředníci jim však 

zcela nevěřili a vsadili je do vězení. Na uvězněné si ve 

Španělsku opět vzpomněli až v září 1522, a to po návratu 

Victorie. V říjnu 1520 výprava objevila mezi Ohňovou zemí a 

dnešním Chile ústí hledaného průlivu, kapitánem byl pojmenován 

„Kanál všech svatých“, námořníky byl pojmenován Magalhãesův. 

Jím propluly tři lodě do dnešního Tichého oceánu. Následná 

cesta na Moluky se protáhla na téměř čtyři měsíce, posádku 

trápil hlad, žízeň a většina mužů onemocněla kurdějemi. 

Samotný hlavní kapitán byl zabit v boji s domorodci 27. dubna 

1521 na ostrově Mactan
4
, spolu s ním padlo dalších osm mužů. 

Nově byli ustanoveni dva velitelé, Portugalec Duarta Barboza, 

příbuzný kapitána, a Portugalce Ioanna Seranna.  

 

Výprava poté pokračovala na Borneo a Moluky, kde bylo 

naloženo koření pro španělského krále, vlajková loď Trinidad 

však náklad neunesla a praskl jí prohnilý trup. Na zpáteční 

cestu se tak vydala jen Victoria s padesátkou mužů, která se 

přes Indický oceán dostala až na Kapverdy, kde padlo 13 mužů 

do zajetí Portugalců. V sobotu 6. září 1522 vpluli zbývající 

muži do zátoky San Lúcaru, v té době bylo na lodi pouhých 

osmnáct mužů, protože ostatních čtyřicet dva členů posádky 

cestou z Moluk zčásti zemřelo hlady, zčásti uprchlo na ostrov 

Timor nebo bylo popraveno. V pondělí 8. září zakotvili 

v Seville, celá expedice tak trvala bez 12 dní tři roky.        

 

Ve Zprávě o první cestě kolem světa, kde Pigafetta 

zaznamenává celý průběh expedice včetně geografické polohy, 

podrobně popisuje navštívené země, soustředí se především na 

život a kulturu místních obyvatel, u nichž popisuje jejich 

oblečení, zdobení těla, chování, rodinné vztahy či víru. 

                                                
4
 Na ostrově Mactan stojí dnes památník připomínající jak Fernanda 

Magalhãese, tak jeho přemožitele domorodého náčelníka Lapu Lapu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Oh%C5%88ov%C3%A1_zem%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chile
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kurd%C4%9Bje
http://cs.wikipedia.org/wiki/Borneo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moluky


V knize dále přibližuje místní jazyky domorodců slovníkovou 

formou obsahujícího základní slovní zásobu s překladem (např. 

voda - tubin, oheň - claio, perlorodka - tipay, pes - aian 

ydo, dům - ilaga balai, nejvyšší Bůh - Abba ad.). Velkou 

pozornost také věnuje místní fauně a flóře, kdy jsou v knize 

zaznamenány vůbec první popisy rostlin či zvířat v té době pro 

Evropany neznámé. Méně pozornosti Pigafetta věnuje 

vzrůstajícímu napětí mezi kapitánem a posádkou. Po dokončení 

výpravy byla Magalhãesova památka pošpiněna del Canem a 

ostatními, Pigafetta se však snažil ve své Zprávě podat 

objektivní výpověď o událostech a očistit památku hlavního 

kapitána. 

 

Pigafetta se po návratu z plavby vydal do Portugalska, aby 

podal zprávu také králi Janovi. Odtud přes Španělsko zamířil 

do Francie za paní regentkou, matkou krále Františka. Nakonec 

odjel do Itálie za Philippem Villierse d’Isle Adam
5
, kterému 

sloužil i v dalších letech, zúčastnil se bojů s Turky a zemřel 

v rodném městě kolem roku 1534. 

   

Dům Pigafetta 

Dům rodiny Pigefetta stojící dnes na Pigaffetově ulici ve 

Vicenze je palác založený roku 1440. Přestavba domu z roku 

1481 provedená Matteo Pigafettem, je příkladem gotického 

rozvoje s jednoduchými a oblíbenými dekorativní prvky, boční 

dveře jsou zdobené arabeskami. Vstupní portál pochází z období 

renesance a nese nápis: "Il n'est rose, sans espine" a je 

opatřen znakem rodu Pigafettu. V roce 1990 byl celý dům 

restaurován. 

 

                                                
5 Viz pozn. 3 
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