nebo nástupcové, králové
|cové
obžalovanému
či vypověděakékoliformě slovní nebo pípokládánaza soukromoprávní.
ilaplava z milosti královčasnou,jakou by zasloužil
'il škodu,dal nríhradupoďe
nicméněaby i nadáte ir:stat
čassvéhoživota. S tím se
ludcenemůžezpůsobiti, aby
dálc ,,I kdý mužemespasiti
..A
když toto ustanóvení
zanechďi loupežía jiné

CESTOPIS ODORIKA DE PORDENONE
odoricus, zvaný de Pordenone (de Portu Naonis) nebo de Foro Julii' naroďl se
v severoitalskémměstě Pordenone a byl snad českéhopůvodu iako potomek vojáka z posádkn kterou tam držel Přemysl otakar II. Bezpečně však víme z jeho života ien to,
ževstoupil hodně mlád (satis iuvenis) do řádu františkánského, byl poustevníkem a misionářem, vrátil se ze svéveliké pouti r. L330 a zemřel r. 1331 v Udine.
Asi r. 1314 se vydal z Benátek na cestu do Asie přes Cařihrad, Erzerum a města
v Íránu, pak r. 1323 z ormuzu do Tany (Salsetty u Bombaje), aby odtud odvezl kosti
mučedníkasv. Tomáše Tolentinského; poznalzápadní i východní pobřežíPřední Indie'
navštívilCeylon, Sumatru, Javu a Borneo, Čampu (nyní jižní část Středního Vietnamu)
a některá města čínská, až asi l 1325 dorazil do Pekingu, kde tehdy síďil veliký chán
Jestin TemÍir (|323-1328). Setrval tam asi tři roky a vrátil se přes severní Cínu' Tibet
(navštívili Lhasu), Kábúl, Bucháru, Armenii, Syrii a Svatou zemi do Evropy. Svévzpomínky z cest diktoval latinsky spolubratřím Vilému de Sologna v Padově a Jindřichovi
z Kladska, jenžvyslechnuv je r. L33I v Avignoně, zapsal je l |340 v Praze. Ačkoli se
odoricus úmyslně omezil ve svém vyprávění na věci neitypičtější,má tato malá knížka
čestnémísto veďe Polova Milionu; je půvabná františkánskou prostotou a smířlivostí
a uďvuje širokostí zájmi, iež projevuie autor dobře vyzbrojený znalostí jazyka arménského, perského a mongolského, všímaje si poměru nábožens\ich a národopisných'
národohospodářských a sociálních a sleduie pozorně přírodní bohatswí i umělecké
památky. odorikův cestopis se stal jedďm z hlavních pramenů t. zv. Mandevilla; šířil
še četnými opisy, při čemžbyl původní text nevědomostí opisovačů a interpolacemi
porušován.

kterýmse dosud na zem.
žádné'byla přiznrívrína
.i.vučibohatým a kterým.
i bez rozdílu, když byli na
přiclrrízelia opravdu se
uvedeno česky v lat. textu -

sněmů,
závazných pro řÍmsko-

o PoDIVUHoDNÉM

v ČEcHÁcH)
n[ a míru, protože častěji
Mmířil ostří svého hněvu
kdožakové ničemnélidi
swímčastokráttyrze lupičů
siímosobně proruísledovď
zlých. Ba i jakéhos
opásalrytířským pásem,
oběsil.Anastalvkrámír' jakéhonepamatoval
v minulosti. Předtím se
brzy onohozajímalia pobý.tvykoupen,a oni á,e
šedesátneb i sto mužů
Nejvyššího
vše ustalo
všechnudobu, pokud žil
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LovENÍ

RYB

odtud jsem po osmnrácti dnech cesty mnohými zeměmi a něsty přišel k iedné
veliké řece a vstoupil do města, v němž vede most přes tu řeku. Ubytoval jsem se
v domě u samého mostu. Můj hostitel, chtě mi učiniti potěšení' řekl: ,,Chceš-li
vidět, iak se pěkně loví rybn pojď se mÍlou.. a vedl mě na ten most. Dívaje se
s mostu' viděl isem dole na jeho loďkách kormorány, přivázané k ďouh1im prutům.
Ten muž jim pak provázkem podvázal hrdla, aby potápějícese do vody a lovíce
ryby, nemohli je pohltit, a postavil do jedné loďky tři velké koše- jeden na příď
loď, druhý na záď a třetí doprostřed. Když to učinil' odvázal kormorány. Ti se
potápěli do vodya nalovili hromadu ryb; sami ie pak pouštěli do těch košů'takže
byly za hoďnku všechny plné. Kdý byly koše ptrné,sňal iim s krků provázky
Když jsou ti ptáci
a nechal je, aby se porápěli do vody a sami se nakrmili'yb".i.
je
syti, wacejí se na svá místaa hospodríř aváže,jak byli dříve. Ty ryby jsem jeď
a chutnaly mi vytečně.
Po mnoha dnech jsem viděl na své pouti ještějiný způsob rybolovu. Lidé
měli na loďce krád, plnou teplé vody; byli nazi a každý měl na zádech pÍivázán'
pytel. Potápěli se do vody,chytali rybydorukou a házeli je do pytlů;když vystou.
pili z vodn ukládali ryby do loďky; potom se, jeden za druhým, šli vždy ponořit
do téhorké vodv. Tak nalovili mnoho rvb.

o BoHÁČI, KTERÉHo KRMÍ PADESÁT PANEN
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Když jsem bylv zemi Manzi, přišeljsem pěšky do paláce jednoho tamějšího
občana,ienŽ si zaÍidtl život takto: iV!á padesát dívek panen, které mu ustavičně
sIouží.Když usedne za stolem' aby se najedl, přinášejímu každéjíďo čtyřilaát
nebo pětkrát, zpivajice rozličnépísně a hrajíce na rozmanité nástroje, a podávají
mu sousto do úst, iako by byl ptačímmládětem; mimo to před ním zpivaji, až
jsou všechnajídla snědena. Když ty pmní ďvky odejdou, přinesou mu jiné zase
patero jiných jide|za zpěvu jiných písnía za zvuků pestréhudby. Tak si ten člověk
žije, dokud je na světě. Má ročď důchod30 tumanůtagarůrýže(tuman znamená
10000 a tagar je Dáklad' jaký unese silný osel). Nádvoří jeho paláce má v obvodu
dvě míle a palác, v němžbydlí, má šachovanoupoďahu ze z|ataa stříbra.V nádvoří
toho paláce stojímalá pagodaze stříbra azez|ata; na ď jsou ještěstříškya zvoni&y,
iaké si lidé robí pro ábavu. Říká se, žev tomto království Manzi jsou čryři takoví
boháěi jako on.
Znakem vznešenostiu nich je mít dlouhé nehty a někteří si nechávajínarůst
nehty na palcích tak, že si je obtáčejíkolem ruky. A krása žen zá|eživ malych
nohou; proto matky majíten zvyk,že když se jim narodí děvčata,zavazujijim nohy
a nedovolí,aby jim vůbec,byt málo, vyrostly.
:

I o zemi Manzi

v iiŽnt Čině

KRONIKA

JANA MARIGNOLLIHO

Jan (Giovanni) Marigoolli pocházel z urozenérodiny florentské,byl členemtamního
konventu františkánskéhoa byl určen od papežeBenedikta XII. roku l33B v Avignoně
za vůdce poselstva, které mělo po přání velkého chána Toghona Temiira (1333-1368)
pokračovat v misionářskéčinnostív Číně.Ubíral se z Neapole přes Cařihrad a Černémoře' Saraj nad Volhou, fumalek a Komul ve qichodním Turkestáně a karavannícestou po
poušti Gobi dorazil r. 1342 do sídlachánova v Kambaleku (Pekingu). Zpátečnicestu konal
neuo Ambj;, nařsiiviti tetech 1348-1349
ližníČínou,naloďv se v Zajtonu (rryníČchůan-čou
irěkterá města v jižníčástiPřední Indie, Sumatru a Cejlon, a přes záliv Perský, Mesopotamii a Palestinu se vrátil do Avignonu, kamŽ dospěl až r. I)53. Karel IV., poznav ho
za svého pobytu v Italii l I354l5, učinil ho svým kaplanem a dvořanem. Marignolli
zemřel koncem roku 1358 nebo počátkemroku 1359.
Marignolli sepsal trojdílnou latinskou kroniku světových děiin, rozdělencu na dobu
vlády boží(thearchickou), monarchickou a hierarchickou; v tomto ťámci našly svémísto
i dějiny česképro poučeníciziny. Vzpomínky z cest, jistě nejza!ímavějšíčást kroniky,
jsou však nesoustavně a jen mimochodem navázány na historické výklady někde obšírněji, jinde jen pouhou zmínkou, na př. na kapitolu o stvoření, o hoře Ceylonu (u něhož
pry byl rájAdamův) ap.Význam ma1íz jeho statí zeměpisných jen ty zptávy, kde se
opírá o vlastní názor a zkušenosti a vyvrací oblíbenév středověku domněrrky o existenci
zrudných kmenů lidských; jinak však lpí na scholastických představách o obyďené zemi
na základě bible.
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A pobYli isme
Manzi s velkolepý
v tolika městech, z
nedovedl sdostatek
s pluli po moři Inď
roď veškeren pepř
na způsob vinic vš
zelené barvy' poto
jsem vlastní rukou
10 a usychají na stroÍ
takže padá na plac
To isem vídě
Pepř se nepálí, jal
v zahradách, a maj
ls; kteří mají v sqých
imu připaďo Da r
měny, nakonec tis
Jest tam kost
zdrže| a vyzdobil
20 A konečně, převy
já jsem na nejzaz
iej svrchu oleiem'
ným, aby tam stá
za přítomnosti tal
25 papežský a svůja
mě nesli na ramen

L a Kambaleku
- 5 do Columba Qt
spisoz.lat el é polemika
r4ý les, nebo proti ir
vyd. Práškovo, str.
dymus) apoštol ori
jeho cenu ie těžko
fanamů činilo 6 ďn
narážka na legendár
Mandevilla u zď r
2L Postaail kamennj

