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stte,kteréžtělo a vnitřnierjte, zmužilostí královskú
cdraliste! Neb porozuměj
stupni,neb vienie větruov
e zavřenímvěrným z'avŤeú' hodíciek radě, zvolte,
něte,ustavičnostmiluite,
! Sami na se budúcně pakteréž
otec Váš velikými
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!
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- L7 choaati se Živiti se (enutriri) _ 2o má ošeteěnostjá zpozďlý' pošetilý (stoliďtas) _ 25 .
o zazlěšeni
drželi stevevleku jste udržovali (in suspenso)-26 hřixéhopapeže(antipapam)t. j.
vzdoropapeŽeavignonskéhov době velikéhoschismatu západního,od r. 1378 (počínajeKlimentem vII.) _ 27-28 najoyšširozd,ielcenejvyššlrozhodčí(supremus arbiter) - 28 neaěru
židooskúnevěrné, nevěřící židy _ 34 křehklmi nevážnými' věrolomnými (fragilibus) - 36
NabuchodonozorII. (605až 562 př. n. l.) jeden z nejslavněišíchbabylonských králů, kteý
je v bibli líčenjako násilník potrestaný za to šllenswím;o jeho pokoření srov. Dan. 4,30
_ 40 o klejtu kdý měl glejt, t. j. ochranný průvod _ 43 Vaše Slaznost jest přezsrdcenaYaše
pěstované(plantatum) _ 47 tltipně s důvtipem
Výsost jest svedena(perversa) _ 44 štiepené
(imaginative) _ 5L zdplata plat, odměna (solarium) _ 55 dětinskétřeaice dětské střevíce
- 56 rakozsýmiobalenéstupni dos|ovnýpřeklad z lat.: cancri involutum graďbus' obklopeno
raky _ 60 sthoělostminádherami (splendoribus)

CESTOPIS T. ZV. MANDEVILLUV
Česhýpřeklad tohoto nejoblíbenějšího
středověkéhocestopisu vznikl kolem roku
1400v okolíkrále Václava IV. pracídvořana Vavřince z Březové,lrterý pro dvorsképro.
středí složil takésrrrířa světovou kroniku. Vavřinec překládal z německéhozpracování
metskéhokanovníkaotty von Diemeringen' ieŽ bylo přeloženoz francouzskéhooriginálu s přihlédnutímk překladu do latiny.
Mandevillův cestopis'e typickéstředověkév5pravování,blížící
se svou fantastičností
popisůmcizíchkrajin a iejich obyvatel,jakéznáme ze soudobérytířskéepiky. Konvenční
rytiřské literatuře se blížíi vloženými episodami a ústřer{nípostavou anglickéhorytířeJohna Mandevilla, který je v díle označovánza autora.Mandeville prý odejel z vlasti
roku 1322' procestovalEvropu, severníAfriku a velikou částAsie, navštívilněkolikrát
Palestinu, sloužilvojensky sultánu egyptskémua velikémuchánu mongolskému;ve skutečnostije vypravováníopsánoz nejrozmanitějšíchpramenůnebo je dílem čiréfantasie.
autora originálu býval pokládánlutyšskýlékař Jean deBourgoigne,
Za skutečného
spíše
se všakzdá, žejímbyl lutyšskýklerik tean d'outremeuse(ďíve zvaný téždes Prez),
úředníkpři biskupskémdvoře (|338ažltt0O).Dílose přes svou fantastiěnosta nepravděpodobnost,nebo spíšeprávě Pro ni, líbilo; hovělo tehdejšímuivkusu (líčenínádhery
a bohatswícizích krajin' vojenskýchúspěchůa pod.),bylo čtenopo celá staletía stalo se
i živouknihou četbylidové.
DVADcÁTÝ

RoZDIEL

praví o iedné potvoře, ienž mí zpósobu člověčíaŽ do pasa'
a spodek jest kozí
V eiipské púšti jest mnoho svadch pústenníkóv a braďí, ienž mnoho věcí
ďwých často vídají. Nebo bieše před iednoho přišla divrrrá potvora iako člověk
s velik;fma ostrýma rohoma, kteréžtona svéhlavě mějieše,a bieše podobna k člo.
věku od wchu až do pupka, a zdolu mějieše kozí zpósobu. A když ji zaklína boží
pústenníkboží mocí, aby jemu pověděla, co iest' tehda ona odpovědě a vece,
že by bylo smrtecll'.'éswořenie jako i on, a prosieše toho pústenníka,aby za ni
buoha prosil toho, jenž,ie s nebe sstúpil a v tělo panny se vsadil a tiem vykúpil
veškenlidský národ; a inhed zmizela před ním. A potom tépotvory tělo bylo nale.
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boiovat
Alexandrem
někteří psi a lapaiíé
35 dobyfi na Keséanecl

zeno a ještěmaií v Alexandří tu hlavu i s rohy, a jáésem ji viděla byla mi ukrázána.
A to rozprávěno od ctných kniežat,žese jest tak stalo.
Nadpis: rozdiel oddíl,kapitolaizpósobapodoba,vzhled _ | ejipskýeg1ptský_ 5 boží

pústenník sv. Antonín'

o jehoŽ setkání s faunem vypravují

ŠEDEsÁTÝ e psvÁTÝ

L z múřeninskézet
4 zstydti se stYdne - 6
pulerují se čistíse _ 7 t
30 stoP (asi 9 m) - I
přístav v zálivu Persl
se _ 29 připlynú pÍip'
střeďsko obchodu - 1
Alexandrem Alexande

legendy _ 7 zlsadil se vtělil se

RozDIEL

praví o trojí Indí a kde se křištal rodí, o modrých lidech
a o ohni přieliš horkém a ostrově, o skále magnetové'
o lvovém ostrově a převelikých myšech

l0

l5

Z múřenínskézemě přijedú do Indie skrze rozličnéveliké země a hory. A Indie
země jest na tré rozdělena: prvá slóve Veliká, a ta má přieliš veliké horko v sobě;
druhá slóve Střiedmá' a ta nenie velmi horká, třetie slóve Menšie' a ta jest velmi
studená, že v ní voda v křištal se zsťyďá a v kámen. A to jsú ti křištalové,kteréžto
sem přinášeií' a chtie tomu mnozí, žev těch Kištalech rostú diamantové, kteřížto
čístijsú oleinébarvy a jsú tak twdi, že se s prací připravují a puleruií.
V Indí iest mnoho rozličných království a zemi a zvláštnie obyčejovéa vášně
a lidé a zúeřata a ptáci dvorní. A slóveéIndie od iednévuody,iežto slóve Indus
a skrze ni teče,a lidé vedlé té vuody byďéce sú moďí a škaredí,jako by měli
žlútennici. Také nalézajív tévuodě mnobý úhoř' jenž jest delí nežli třidceti noh
člověčích.
V Indí a okolo nie jest na pět tisícóv ostrovóv v moři, v nichžtov každém
jiné
právo
a jiný obyčeia v každémjest iedna celá země lidmi osazenaa městnri
iest
a twzmi. Protož v Indí iest bez číslamnoho twdých hradóv a měst a tak mnoho
lidí. Ale ti jístě jsú rlám nezniimi pro dvoií příčinu: naiprvé' Že nikda nevyjieŽdějí z své země; neb kamŽ by koli přijeli' tu by iim hóře bylo' protoŽ ostávajírádi
v své zemi. Druhá příčina:neb kto z těchto zemí chce jich doiíti' ten musí skrze
mnoho nebezpečnýchzemí jia' že řiedko kto móŽ tak snadně projíti' neb na cestě
netoliko naleznešnevěřícílid' ale i mordéře i zhúbce lidské a žiŽalyiedovatéazvieřata hrozná a uzké próchody skrze veliké hory v moři i na zemi, v ďchžto mnoho
lodí zahyne i liď.
V Inď iest ieden ostrov' jenŽ slóve Armos, do něhožtoněkteří kupci z Benátek
nebo z Janova anebo z Marsilie přicházejí. Ten jest tak horký' že ve dne lidé se
až do smrti slunečným horkem upalují. Protož musie se u vodě pohřížeti' jinak
by horka nemohli strpěti. Také tu lidé jsú nemocni a mužie všickni zdolu isú porušeni, takže iim horkem třeva vycházeií. A v té zemi nesmějí Železa trpěti přibitého ani kowy, neb v té zemi jest mnoho skalé magnetovéhokamenie; a protož'
když by kteréželezotakovébylo na lodí, to skalésvúmocí přitáhlo by je bezděky
k sobě, a tak by lidé i lodie byli ztraceni.
od toho ostrova připlynú k jednomu ostrovu' ješto slóve Chana, a to jest
dobrá země od vínaa od iinéhoovoce. A byl jest dřéveveliký ostrov a velikév něm
kupečswie, a|e jIŽ moře jeho uplavilo a podrylo veliký diel a umenšilo té země.
A někdy ten ostrov byl jest královswie takéveliké a mocné,že smělo s Velikým

Benátskýkupec.
z cest asi r. 1298'kd1
svému spoluvězni R'
do lidové franštinya l
Později bylo přelože
tecbl272-I321) az t
Marko Polo Pob
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:mii viděl a byla mi uldána.
ď-lejipský eg:yptský
_5 boži
Ílegendy - 7 asadil se wělil se
:DIEL
o modrých lidech
rále magnetové,
t myšech

! velikézemě a hory. A Indie
přieliš veliké horko v sobě;
lóve Menšie, a ta jest velmi
to isú ti křišalové, kteréžto
l lostú diarnantové,kteřížto
ipravujía pulerují.
zvláštnieobyčejovéa vášně
révuody, ježto slóve Indus
ďí a škareď, jako by měli
;jest delí nežli třidceti noh
rvmoři, vnicbžto v každém
emělidmi osazeÍua městnni
uadóv a měst a tak mnoho
njprvé,že nikda nevyiiež.
ře bylo, protožostrívají
ráď
ljich dojíti,ten musí skrze
nadně projíti, neb na cestě
skéa žížalyjedovatéa zvie.
na zemi, v nichžto mnoho
žtoněkteříkupci z Benátek
k hor\i, že ve dne lidé se
se u vodě pohříŽeti, jinak
nužievšicknizdolu jsú porcsmějíželezatrpěti
Éřibitovéhokamenie; a protož'
tocípřitáhlo by je bezděky
ítoslóve Chana, a to jest
eliký ostrov a veliké v něm
diel a umenšiloté země.
ocné,že smělo s VelikÝm

Alexandrem bojovati. A tu jest mnoho lvóv a myši tu také veliké isú, jako zde
někteří psi a lapajíťje s věžníky.A nynieé držie ten ostlov pohané, neb isú ieho
:s dobyli na křeséanech
7 z múřenínské
zeměz Ethiopie (v Africe); přijedúpřijede se_3 Střieúnáprostřední4 zstyddse stydne_ 6 čistijsúolejnébaroy neobsahujíolejovou barrnr;s pracís námahou;

puleruji se čistíse _ 7 zlcišněv|astnosti _ 8 ptdci daorni podivnl - L0 deli třidceti noh de|šínež
30 stop (asi 9 m) _ 18 žižaly jedotlatéhmyz jedovaťý_ 21 Annos ormuz (Hormuz),
přÍstav v zálivu Perském _ 22 Marsilie Marseille _ 25 třez;a střeva; nesmějíneodvažují
se - 29 připlynú připluií; Chana Tala (na ostrově Salsetta) na sev. od Bombaje, kdysi
střeďsko obchodu - 3t kupečstaee
obchod _ 32 smělo odvaŽovalo se _ 32-33 s Velikým
' Alexandrem Alexander Veliký; makedonský |rcál (356-323 př. n. l.) _ 34 oěžníkdomácí pes

MARKO

POLO, MILION

Benátskýkupec Marko Polo (narozenasi 1254,zemřel 1324)naďktoval svépaměti
z cestasi l |298' kdy byl zajatza válečného
nepřátelstvímezi Benátshýmia tanovskými,
svémuspoluvězni Rustichellovi de Pisa v ianovskémvězení.Ten upravil jeho diktát
dolidovéfranštinya dílokolovalopod rozmanitýminázvy,v Italii nejčastěii
iako Milione.
Později bylo přeloženodo latiny dominikánem Francesco Pipino (připomínanýmv letechl2?2-|32l) a z tétolatinskéúpravybyl pořízenna počátku15.stoletipřeklad český.
Marko Polo pobyl na cestáchv letech l27|-L295 se sv'ýmotcem a strýcem,kteříse
vypravili s lrsty nově zvolenéhopapežeŘehoře X. k chánu Kublajovi. RoŘu 1271vyieii
z Akky v Palestině a pak se ubírali přes Armenii poďe Tigridu k Perskémuzrílivua dále
přes lrán, Pamir, Východní'Turkestana jižníčástmongolsképouštědo Kublajova sídla
Kambaleku (jak se mongolskynazýva|Peking);tam došlina jaře 1275.Marko si získal
u chána velikou oblibu, by-lod něho posílénna dalekécesty a zastávalpo tři létaúřad
správce v provincii Jang-Cu ve střední Cíně. Na zpátečnícestu se Polovévyprar'ili
\ |290 jako pruvodci Kublajovy dcery k iejímusnoubencido Persie. Prošli východní
Cínou a pluli přes Sumatru a Ceylon do ormuzu v Perskémzrílivu;pak se dostali západnímIránem do Trapezunťua přes Cařihrad do Benátek.
Svévypravovánípojal Polo s hleďska obchodníka,kteý se dívá otevřenýmaočima
a kteréhozajimá nejen to, co země produkuje a kupuie, ale i způsob života,vzdělání
jejíchobyvatel. Když se však toto dílo, napsanéměšéanem
a náboženství
pro městské
publikum' dostalo do jiného,feudálrúhoplostředí' které neoceňovalojeho reálnérys5
nýbrŽjen fantastičnost
a stavěloje do stejnélinie s cestopisemMandevillovým, v němž
se fantasticképrvky uplatňovaly v daleko většímíře, došlo pro svou sďízlivost menší
obliby.
KTERAK MARKUS' sYN PANA MIKULÁŠE,
RosTL V MILoSTI PŘED KRÁLEM
A tak Marek v krátkém časunaučise obyčejóv a mravuov atarských i takéřeči
čtyř jazykuov rozličných,takžev každémz nich psáti uměl i čísti.I chtieše král
shledati jeho opatrnost, i poslal jej pro jednu pilnú věc královswie svéhodo daleké
vlasti, do nížtopřes čtyřie měsiece přijíti nemohl. Tehdy on velmi opatrně se měl
v těch věcích, že to král, což iest jeclnal, vzácně přijal. A kterak libost jmějieše
slyšetinoviny, mrar,y a obyčejefidskéi položenírozličných zemí, a tak Marek, kudyž
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