: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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V teito zemici a
30 lékařóv nenie, nežkc
jenŽ modly následuií
nastrof ie tanec velikli
né piesně wořie. A t
sedne. A tak Pak ir
35 a budú jeho tázati, p
zdráv byl. Tehdy ďá
nemocen jest, žetoh
boha, abY onomu ne
vlastní krev obětova
1o ten nemocný nemóž
rozhněval, žeétú ob.
tehdy die: ,,Musieť t
obětovati, a takého1
cky věčšíoběti obě
15 toho nemocného to
k nebi whú. A ser
a vešken duom zkad
vodu v povětřie lej
kořenie. A opět se
50 opět otáží toho zb
opět učinie,cožkáž
sadiec se za stuol, ir
lám obětované.A d
ný ten zdráv bude'
55 rostí zklamáni b;ýv

kolivěk jďeše, velmi se snažnědávášev takovénovinn aby se jich naučila aby skrze
to mohl se královy libosti slíbiti. Pro něž let sedmnáste,vnichžto biešečeleďnem
královém,tak jemu vzácenbyl,že jej ustavičněpo velikých svychvěcí jednríníposie.
láše. A proto tento jeho dóvod jest, proč dřieveřečenýpan Marek tak se naučil
navzchodslunečních krajin novin, kteréžtopotom dále pilnějšie popsány budú.
písmua řečimongolské
(lamsko.tibetské),
čínské
L-2řečiět9řjazyhuovnejsplše
arabské,
_ 3 shledatijeho opatrnosrvyzkoušetijeho obezřetnost,rozváŽnost
a ujgurské(turecké)
_
jihočínská
přes
(nyní
čtyřiemě.
provincie Jůn-nan) 4
3-4 do dalekéalasti země Karajam
siecev originálei u Pipina se mluví o šestiměsícíchcesty - 5-6 libostjmějiešeslyšetirlád
slyšel- 7 oelmi se snažnědritldšev takoaénoainy snaŽil se dověděti takovénoviny - 8
slíbiti se zalíbiti sei pro něž a proto; čeledíndvořan; zďe zkráceno podle úpravy Pi.
pilnějšiepodrobněji,pečlivěji
pinorry_ lL naazchodsluneční
východní;
O VLASTI
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ARDANDAM

A když již odejde od tej vlasti Karajam za pét rlní cg5ty' naide iednu vlast
iménem Ardandam, jenžpodrobena jest velikémukám, v niež město naijmenovi.
tějšie slóve Bukiam. V tei vlasti miesto rázu peněžnéhodávají zlata váhu, iešto
slóve uncia nebo sagium; ťu unci z|ata dánají neb vyměniji a pét uncí střiebra,
neb nemóž nalézti v tej vlasti střiebra za mnoho mil. A protož tu sjiežděiíse kupci,
ještood nichvyměňuji zIato za střiebro a mnoho ziskují.Také těmi porcelany trh
dějí, jakožpřinosie z Indie. Rýžóv a masa vŽivaj1najviec,pití dobré děIajíz týžóv
a z jinéhovonnéhokořenie. Mužie i ženyv tej vlasti přikrývají sobě zuby svéz|atémi
plechn jenžjsú tak zpósobeny, že se zubóm velmi dobře přihodie. Mužie všickni
v tej vlasti rytieřščía zpanošilíjsú,s uoděnímjedno a s rytieřskúvěcíse obchodiece
a s lovy zvieřecími a ptačími.A ženyiejich všecknohospodářstvie zpravují,a mají
sluhy zakúpené,ještosújim v službupodrobeni.
V tej vlasti ten obyčejjest, aby žena,když porodí, poloha svého,čímžnajspiešemuož, odbyla a hospodriřswie hlédala.Ale muž jejie, ten se musí miesto
nie položiti v lože a čtyřidceti dní ležeti a o ďetěti práci mieti, a rrrrítio dietěti
práce nemá, jedno žejemu pokrm ďá, a to kdý syn jest neb pacholík. A zaŽáLdÍéi
tiem, doňovadž tak muž leŽí,přátelé její jej navščevujíjako šestinedělnici a pravie,
tak Že to proto mužie činie'neb žena'kdyŽ dceru nese a poroď, ďuhý časa těžce
jest pracovala. Protož podobno b;ý.tisúdie' aby takéčtyřidcet dní bez péčesynovy
jsúce, odpočinula. Než přesto ona vždy mužovi, doňovadžtu leží,jieďo k loži
nese.
V tej vlasti moď nenie jiných' jedno žekaždáčeleďtěm se moďé, od kohožse
porodil,
kto
to iest starostám svým.V lesiechvelikých byďé' kdežtojsú horyveliké
a lesové.Těch hor lidé jiné netríhnúse z jiných vlastí, neb by tam Žívi byti nemohli
cizé lidé pro zlé povětřie nečisté.Písma a listuov nemají,nežúmluvy svéa zaváza''ie o ďuhy jeden s druhémna wubiech mají, tak Že učiniecevrub, i rozščepie
napoly i chová jeden jednéipolovice a druhý druhéi'tak žepotom složiecev hroma.
du' přidá se jeden k druhémuna najmenšiemvrúbku.

NadPis. Ardand'
Jůn-nan (v Milionu
novitější neiqýznačně
Jůn-nan; tniesto rdzu
_ 6 těmi porcelany st

kameníčka ,,porcelán
dují,platí_7pitízrý
moučka z mancllí, vo
Lo rytieřšěí a zpano
zbraněmi a vojnoumužské šestinedělí'
Americe a v EwoPi
synovy bez péčeo s
kové - 24 těch hor,.
řie vzduch_ 27-28 1
cení ďuhu dostane <
kladu je zaviněna pt
40.
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aby se jich naučil a aby skrze
te,vnichžto biešečeleďnem
lýchsvych věcíjednáníposiený pan Marek tak se naučil
íle pilnějšie popsány budú.
amsko-tibetské),
arabské,
čínské

jeho obezřetnost, rozvážnostÍe Jrin-nan) _ 4 přes čtyřie mě- 5-6 libost jmějieše
slyšetiúd
e dověděti takové noviny _ 8
e zkráceno poďe úpravy Pi-.
pečlivěji
IL
lď cesty, najde jednu vlast
r, v ďež město najjmenovi.
ňo drívají zlata váhu, ješto

něnijí za pět uncí střiebra,
tu sjieždějíse kupci,
9r1ď
tjí.Takétěmi porcelany trh
e9'pití dobrédětajíztýžóv
ývajísobězuby svézlatémi
třepřihoďe. Mužie všickni
rytieřskuvěcíse obchoďece
spodářswie zpÍawií'a mají
lí'.99lohasvého, čínŽ rraj.
iejie, ten se musí miesto
ráci mieti, a máti o ďetěti
tyniestneb pacholík,Azaakošestinedělnicia pravie,
r porodí,ďuhý časa těžce
íidcetdní bez péčes}ryrovy
'radžtu leží,jieďo i tozi
těm se moďé, od kohož se
lďé,kdežtojsúhory veliké
b by tam žívibyti nemohli
iÍ,nežúmluvy svéa zaváučiniecevrub, i rozščepie
lepotomsložiecev hroma.

V tejto zemici a ve dvú dřieve jmenovaných, to jest v Kajdu a v Karaiam,
lékařóvnenie, neŽ když kto z nich uemocen jest' přátelé jeho svolají čaroděníci,
jenžmodly následují' a ten nemocný jim svú nemoc vypraví. Tehdy ti čaroděníci
nastro|ie tanec veliký a hudbu i piščbuzjedmji, a tak svým bohóm ke čsti rozličnépiesně wořie. A to tak dlúho činie,aŽ některéhoz těch tanečníkuovďábel posedne. A tak pak inhed tance nechajíce běŽie k tomu, kteréhožďábel posedl,
a budújeho tázati, proč by onenno nemocen byl, a co by měli činiti, aby onen
zdráv byl. Tehdy ďábelz toho obklíčeného
bude odpovídati a řka, že onen proto
nemocenjest, žetoho neb onoho boha rozhněval. A tak ti čaroděníciprosie toho
boha, aby onomu nemocnémujeho vinu odpustil, slibujíce, žeten jemu bude svú
vlastníkrev obětovati. A znamerrrá-liďábel po kterém znamení jeho nemoci, že
ten nemocný nemóž žívostati, tehdy die: ,,Tak jest ten nemocnýboha toho velmi
rozhněval, žeťtú obětí ukrotiti jeho nemóžem... Pakli zlamená, že móŽ žívostati,
tehdy ďe: ,,Musieétoliko a toliko škopcóv zabiti, ješto mají černéhlavy, a iemu
obětovati,a takéhopití nadělati' a totiko čaroděníkóvsobě svolati, a pro ně všecky věčšíoběti obětovati, a takése ten buoh nad ním smiluje... Tehdy přátelé
toho nemocného to vše učrnie, což ďábel rozkáza|, zabijice škopy, krev jeiich
k nebi vrhú. A sendúce se čaroděnícis svými ženami' zasvietie mnoho svěc
a veškenduom zkadie, a dým z dřievie vonného aloe udělají a maso obařivše,tu
vodu v povětřie lejí, a diel také toho pitie' ješto uděláno z rozličnéhovonného
kořenie. A opět se ujmúce v tanec' skákají' zpíevajícena česttej modle. Potom
opět otáží toho zběsilého,již-li jest tomu bohu dosti učiněno;káže-li co viece,
opět učinie' cožkáže.A kdyžťdie: jižéjest dosti učiněno,tehdy ti čaroděníci,posadiec se za stuol, jedie to maso obětovanés velikémveselím,a pijí to pitie mod.
lám obětované.A dokonajíce oběd, berú se domuov a zdaÍi-lt buoh, že nemoc.
ný ten zdráv bude, tehdy tito ději,žejej jest ta moďa uzdravila. A tak tu chytrostí zklamáni bývaií dáblem oslepení.
Nadpis. ArdandamsprávněZar-dandan(,'Z|atézuby..),záp. částnynějšíprovincie

Jůn-nan (v Milionu Karajam) - L Karajam v. výše 3-4 _ 2 k zselikému kám cbinl; najjmenovitější nejqiznačnějš1 _ 3 Bukiam Vociam asi Jung-čchang, nyď Pao-Šan v provincii
Jún-nan; miesto rtizu peněžnéhomísto ražených peněz - 4 uncia nebo sagiumvrtce (1/,, iibry)
- 6 těmi porcelany srov. na jiném místě: ale miesto rázu (t. j. ražených peněz) užívajítoho
kameníčka,,porcelánóv..,totiž mušliček, vl. ,,prasátek.. (angl. cowries); - 6-7 trh ději obchodují, plaú _ 7pití z rýžóapřipravuje se zrýže alkoholickýmkvašením a přimíchává se do něho
moučka z mandlí, vonných bylin' sušenéhoovoce apod. -9 dobře sepřihodie dobře přiléhají Lo rytieřščí a zpan;ošilí... rytieřskú oěcl se obchodiece bojovď a vojenšt'í... zab1ivající se
zbraněmi a vojnou _ 13 poloh ležení v šestinedělt _ L4-L5 ale muž... se musí,...položiti o lože
mužské šestinedělí, zr;;ámépod franc. jménem couvaste (obyčej rozšířený nejvíce v JiŽní
Americe a v Ewopě dosud u Basků) - t9 podobno býti súf,,iepokládají za slušné; bez péěe
synovy bez péčeo syna _ 20 doňoaadž dokud _ 22 čeleď rodina - 23 starosty roďče' předkové _ 24 těch hor... nettihnú se do těch hor nepřicházejÍ (nestěhují se) jiní |:.dé_ 25 poaětřie vzďuch _ 27-28 poton složiece. . .na najmmšiem orúbku originál praví zřetelrrě, Že při splacení dluhu dostane ďuŽník od věřitele druhou polovici úpisu; nesrozumitebrost českého překladu je zaviněna podivnou stylisací Pipinovou _ 29 zemice zeměi Kajdu kraiina Kien-čang
40 - Yýbor z českéliteratury
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v jiŽní části S'-čchuanu - 30 čaroděnici (1. pl. místo 4. pl.) čaroděiníkv - 3L oypraú vypovl _
32 piščba dechové nástroje - 35 onenno onen - 36 obkličený zajatý (ďáblem)' posedlý _
39 znamenti-li pozná-li, zjistí-li - 4L ukrotiti zkrotiti, uklidniti _ 42,45 škopec,šĚopskopec 46 orhú vrhnou, nechají téci; sendúcese sešedšesq zasaietie rozsvítl _ 47 zkadie kaďdlem
vykouří; obařioše uvařivše _ 48 ?ouětřie vzduch _ 49 ujmúce se a tanec davše se do tance
_ 50 zběsilý posedlý běsem, ďáblem _ 53 zdaři-li dá.li úspěch - 54 chytrost lest, chytrácM
- 55 zklamáni oklamátri

Přibík Pulkava z R

Staročeskýpřekla
kde isou t
XIII-XX'
wcházíme z rkpu Ra,
bauerova ve FRB V
nezvěstný. K revisi t
Štokholmský - S')'
Raihradským. Úvod
knihovny litoměřické
outím obrázku dopln
F 2(L). Literatura u
v ďouhých slabikách

O OSTROVU STILAM
Potom kdyŽ vyndešod ostÍovuAngaman, přes tisíc mil proti galbinu' najdeš
ostrov Stilam řečenei'jenžjest jeden z naivěčšiechostrovóv, což iich v světě jest,
neb má v okršli mil dva tisíc a čtyřidcet. ostrov ten kÍále má velmi bohatého,
ienž žádnémuv daň podroben nenie; lidé toho ostrovu modlosluhy jsú a všickni
názi chodie, mužie i Ženy, ale kaŽdý.z nich místo hanebnésobě rúchúzakrýe.
obilé žádnéhonemají kromě ýžóv; masem' rýži a mlékem žívi jsú. Množswie
mají některakéhosemene sosimam, z něhož olei dělaií. Také ty iisté bryce mají
lepšie, neŽ kde v světě, a ty tu Íostú.víno takéz ďievie maií, o němž praveno jest
v královswí Samara. V tom ostrovu Stilam na|ézajikamenie drahé,jenž slovú ru1 0 bínové,a těch v jiných vlastech nenaide. lVÍnohotakézafíróv, topazóv' ametystóv
tu jest i rrnoho jiného drahéhokamenie. Králtoho ostÍow kraššírubín má, jako
jej kto vídal ve všem světě, iest tlúšěina pied a šíři na loket. Jest světlý převelmi
a beze všie poškwnn takže se zdá,by oheň horúcíbyl. Veliký kám Kublaj posly
své slal k němu a pÍose, aby jemu ten lcámen dal, a chtěl-li iemu tak oddati,
l 5 žeby suáloza dobréměsto. A on jemu odpověděl a řka: protožejest byl kámen jeho
předkuov, nechce jeho nikdy žádnému dáti. v tom ostrovu lidé nejsú váleční
ani branní, ale velmi neudatní.A když s kým válku mají, volají žoldnéřez jiných
krajin a zvláščeSaracény.

- Úvod

7 pilností] plno
R 6b (Geb), nakazanY
o R mezera po oyřizrt

- Počátky křesta
17 tePruv] tePr
nefkemR-61Pron
- Čtyřidcěti dru
37iszeměmi]

Vlastní životopi
otištěno podle
v Brně R IV 17' s
J. Emler, Spisové <
vlastního životopist
ve FRB III' 323'4
Karla IV., 19462(se
hých slabikách.

Nadpis: Stilam Cej|on - L Angaman souostroví Andamany; proti garbinu na jihozápad
(garbinjihozápadrúvÍtr)-3vokršlivobvodu_5mužieiženyvoriginá,lumuži,ďene
ženy _ 7 semene sosimarn semene sesamového; bryce (v lat. originále berci, berzi; u Pipina
birci): s tímto slovem si nevěděli rady ani starší vydavatelé a překladatelé; je to pryzila,
barevné n. sapanové ďevo (ital' verzino) - 8 oíno z dřiezlie... zl králoastzlí Samara v kapitole
o Sumatře lÍčíMarco Polo dobývání vÍnaz gomutu cukrodárného (arenga saccharifera Labill.)
_ |2 jako jej kto aídal nežli kdo kdy viděl - |4 a chtěl-li jemu tak oddati v originále: že by
chtěl rubín koupiti, a chce-li mu jei král dáa, Že by jei zaplatil cenou jednoho města; stopy
tohoto znění jsou v českémpřekladě asi ve smyslu: chtěl-li by mu iei dáti' odplatil by se
takovou cenou' Že by stála za dobré město (Pipinův text je zkrácen do nepřesnosti) _ 18
Saracérry Mohamedríny

- KaPitola 3
NadPis: frans
Karoli - 20 Karlov
fiskanens\il SYfta
Fiscanensis - 5L L
lemovického poko
Emler
béc}:^

- Návrat do Če
5 Blancel Bla
[čili] vlasky i lan
40.
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