fyodejn&y 3L aypraoi vypovt _
|čmýzajatý (dáblem), posedlý _
ualn_42'45 škopec,š&opskopec _
merczsvítl _ 47 zkadie kaďdlem
nicese o funec davšese do tance
řch _ 54 chgtrostlest, chytráctví

M
tiďc mil proti garbinu, najdeš
lsÚovóv, což jich v světě
iest,
pn laále má velmi bohatého,

|vumoďosluhyjsú a všickni
sobě rúchúzakryje.
[anebné
inlékemžíviisú.Množstvie
|aií.
Takéty jistébryce mají
*ii,
o němžpravenojest
P.
hmeniedrahé,jeužslovúru.
nfíróv, topazóv' ametystóv
'tovu kaššírubín má, jako
n loket' Jest světlý převelmi

l. velikýkám Kublaj posly
chtěl.li jemu tak oddati,

Poznámky

Přibík Pulkava z Radenína,I(ronika králů českých
Staročeskýpřeklad Pulkavovy kroniky je zachován v četnýchrkpech (uvedeny ve FRB V,
xIII-Xx, kde isou vypočtenyi rkpy latinskéhooriginá{u a německéhopřckladu). Zde
vycházímez rkpu Rajhradského,dříve CerronskéhoHg 22a (R)' ďe jen poďe vydání Gebauerova ve FRB v' 1893, str. 2LÍ-2L2i 220-222: 245-246' protože rkp sám je t. č.
nezvěstný. K revisi textu bylo užito mladšího rkpu Stát. archil'u v Brně R IV 17 (dříve
Štokholmský- Šr), jehoŽ text je, kromě jevů hláskových, většinou shodný s rkpem
Rajhradským. Úvod (ř. |.34) je ve shodě s vydáním Gebauerovým vzat z rkpu Biskupské
knihovny litoměřické (nyní v Kraj. archivu v LitoměřicÍch _ Lit). Mezera vzniklá v R vyříznutím obrázku doplrrěna Gebauerem podle rkpu lobkovického(č.31l), nyní NUK xxIII
F 2(L). Literatufa uvedena u Jakubce, Dějiny I, str. 193. _Jotace zachována a upravována
v dlouhých slabikách a v krátkých po sykavkách a po ř.
- Úvod
7 pilností] plností Geb - 40 nakázaným] nakazanym R, L' Lit; doleji: nakaželým
R 6b (Geb),nakazanym Šr_ 67 neznamenité.L] neznameneR (Geb)_ 69-77 poďé. . . . právě}
o R mezerapo ayříznutíobrázku; text azat z L (Geb)
- Počátky křesťanstvÍ
17 tepruv] tepru Geó; tepruw Št _ 55 ragusinenském] raguninenském Geó, mgunr
nefkem R - 6l promrhal] promerhal Geó
- Čtyřidcěti druhá kapitola

: protoŽeiest byl kámen jeho

ostrovulidé nejsúváleční
jí' volajížoldnéřez jiných

I

yy1; protigarbinu na jihozápad
l ženyv originálu muži, ale ne
psnae berci, berzi; u pipina
a překladatelé;
je to pryzila'
f
hrdloostai
Samara
v kapitole
l!
po (arenga
sacchariferaLabill.)
|..tahoddativ originále: že by
cenoujednohoměsta; stopy
fil
p0ymu jej dáti, odplatil by se
do nepřesnosti)- 18
[zkrácen
3-

t
ř

ediční

37 i s zeměmi,! i doplněnopod|.eŠt_ 39 stwzením] stverzením Geó
Vlastní životopis Karla IV.
otištěno podle nejstaršíhorkpu dříve Štokholmského
nyní uloŽenéhove Stát. archivu
v Brně R IV 17, stt. 335-339' 355-358' obsahujícíhoprvní recensi stč. překladu. Vydal
'zněď
J. Emler, Spisové císaře Karla IV., Památky Iv, 1878, str. 9.12, 27-29. Latinské
vlastníhoŽivotopisu Karlova, druhá recense stč.překladu a překlad německý isou otištěny
ve FRB III, 323.417. Nejnověji přeložil do češtinylat. text J. Pavel, Vlastní životopis
Karla IV., 19462(se studí V. Chaloupeckého)._ Jotacezachovávána a upravovánajen v ďou.
hých slabikách.
- Kapitola 3
Nadpis: franského]ffanfkeo- 5 úfali] vffali, speretis (vzali Em|et) - 19 Karla] krale,
Karoli - 20 Karlovi] kralowi, regi _ 36 u Francii] v ffranczi - 48 tstě] cztie, ctě Emler _ 50
fiskanenský] SyftanenfkR Systanenský Emler (Feskanenský pozn.), fiskanenský FRB'
Fiscanensis - 51 Limovicenský] limoczinenfkn Simocinenský Emler (Lemovicenský2oaa.)'
lemovickéhopokolenie FRB' Limovicensis_ 52 |étoprvé] léta prvého Ernler- 55 biech]
běcll^Emler
- Návrat do Čech
5 Blance] Blanci - 6 u Francii] v franczi - 10 fransky, vlasky i lampartsky rÉp]fransky
[čili] vlasky i lampartsky Emler' Ga||tcum, Lombardicum, Teutunicum et Latinum - 15
]Í0.

627

nepřijel] nepřišel Emler-25 markrabí]'markabi-29 Pieska] piefeka' Pieseka Emler_36
lepšiecerÉp]lepšiece Ue\ Emler

- O vlasti Ardanda

I Karaiaml Karal
oietirkp_9zpósobeny
Hod) ze Pr - 43 Prt:.)1
50 káže-li Pr, Hodf kaz

Dvě zprávy o Václavu IV.
obě listiny otištěny poďe rkpu Kap. PraŽ. G 19, fol. L22b-L25a; v českémznění
dosud nebyly vydány. Latinské znění,dochovanév témžerukopise (fol. 121b-122b)'otiskl
Fr. Palacký, Formelbůcher,str.'97-99,č. 104 a stf. 102-103,č. r10. -Jotace zachovávána
a upravována jen v ďouhých slabikách.

- O ostrovu Stilam

I Angaman r&Pl I
- 5 rúchú]ruku r&p, rr
- 12 kto] aYnechdnou
Hod) ltarczemi rkP' f t

- Zptáva o prvním zajeti krále Václava IV.
8 rozsévači]rofewaczi (bylo by nožno čísttéžwfewaczi' ale teni jinak doloženo)- l0
upřiemé] nevprzieme - 18 k králově] kralowie _ 48 za] chybía rkp - 58 žádným]zadnych 68 dávajícím]dawagiczych- 75 shromazdiv] |romazdiw - 84 s tiem] s ftiem
- S t í ž n ý l i s t p a n s k éj e d n o t y
27 rozumnými] rozumni _ 30 Neronovú] nerownu (podle lat, neronitate) _ 47 vtipně]
wtrpnie (podle lat. imaginatíve)
Cestopis t. zv. Mandevillův
Je zachováno 7 rkpů z 15. století;text náš otištěnpodle Mus. II c 10, fol. l69a; 193b194b. Paleograficky vydal Fr. Šimek,Cestopis t. zv. Mandevilla, Praha 1911, Sbírka pramenů I, 1. 9. Tam i popis zachovaných rukopisů a textovévarianty. V přepise s opravami
poďe ost. rukopisů vydal téŽFr. Šimek,Cestopis t. ř. Mandevilla, Světová knihovna č.
99L-993 (.Suěr).Světová literatura uvedena ve spise Mandeville's Travels, translated from
tbe French of Jean d'Outremeuse,Vol. I. Text, II. Introduction and Notes, London 1919,
L923. - Jotace zachovávánaa upravována jen v dlouhých slabikách.
_ Š e d e s á t ýa d e v á t ý r o z d i e l
'
- 17 snadně pro.
4 a v kámen] v kámen Soát _ 14 jístě)gjfterkp, jisti lidé Soět (zbytečrtě)
_
jíti] fnadnye przigiti (sic)rkp, šéastně
projíti Soár (chybně) 27 na lodí] na |odye rkp
Marko Polo, Milion
Otištěno podle jediného rkpu čes.překladu Mus. III E 42, fo|. 8b-9a; 81a-83a;
107b-108a.Paleograficky vydal spolu s lat. rukopisem, nyní neapolským, J. Prášek, Marka
Pavlova z Benátek Million, Praha 1902, Sbírka pramenů|' 1, 3 (Pr). V přepise vydali Q. Hodura a B. Horák, Marco Polo, Milion (Památky 8)' Praha L95o (Hod). Tam i staršíliteratura.
Nověiší studie o Marku Polovi a eďce Milionu zazlamelává M. Mattušová v ČMF 39,
1957, 55-57.
'.Ve shodě s přepisem Hodurov'ým isou v textu ponechány jen možnéďalektismy
(králozlém,zlatémi,
(l psáno ,,zwatnou.. analogií
cizélidéa j.)' ači zde můžejít ien o grafitr<u
místo,). Rukopisné tvafy s nadměrnou iotacíbyly opraveny (3. p(. ddz.lají
m. d&lajie; 3. sg.
ležím, ležie; 6. sg, a králaustlsím. o krdloastoie)._Jotace zachovávána a upravována jen
v ďouhých slabikách.
- Kterak Markus ...
1 mravuov podle ost. přípaih1|Írfawuw rÉp6lidské] lidfkeo rÉp
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rkal piefeka, pieseka Emler _ 36

.o|'|22b-|25a; v českémznění
:ukopise(fol. t2lb-122b), otiskl
)3,č. ll0. - Jotace zachovávána

,,i5ale není jinak
doloženo) - 10
í.ar|P _ 58 žádným] zadnych i4stiemlsftiem

- O vlasti Ardandam
l. Karajam] Karayam rkp'Hod- 6 porcelanyřlod]porcellamijrkp,porce||anis-7pití]
pieti rkp _ 9 zpósobeny ř/od] zpofobem rkp _ 29 Karajam Hod)kazayam rkp' Pr - 4I žet rkp'
Hod) ze Pr _ 43 pití] pieti rkp; pro ně rkpf pro nie (tiem) Pr _ 47 a|oe Hod] a|e rkp' Pr _
50 káže.li Pr, Hod)kaze rkp - 52 pijl to pitie] pigie to pietie rkp, Pr, pitie to p1ji Hod
- O ostrovu Stilam
1 Angaman r&p] Anganam Hod- 2,9 Stilam rŘp] Stilan Hod _ 2 jeďel) t.rynechdnou Pr
_ 5 rúchú] ruku rĚp, nlku Hod, opisot'lačsktichyba - 7 sosirnam] Sofyrnarn rĚp, Soffyman Pr
_ 12 kto] vynechtino u Pr _ 14 chtěl-li] chtielty rkp, clttěL-líby doplňuje Hod - |B Saracény
Hodl {tarczemi rkp, I tarczemi (!) Pr; Saracenos

ldle lat. neronitate) _ 4?
vtipně]

e Mus. II C 10, fol. l69a; t93b_
levilla,Praha l91l, Sbírka
ora|varianty.V přepise s opravami
landevilla,Světová knihovna č.
lville's Travels, translated from

F:l Td Nores,London 1919,
bbikách.

ět(zbytečně)_
17 snadně prona loď] na |odye rkp

i E M, fol, 8b-9a; 8la_83a;
neapolským,
J. Prášek,Marka
(Pr),V přepiselryaať
Q. Ho(řIod).Tam i staršíliteritura.
M. Mattušováv Čtvtp a%
tány jen možné dialektismy
(epsano,,zvratnou.. analogií
pI,dtiaajím' daaajie;
z. íe.
a upravována jen
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