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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V COLUMBU
A pobyli jsme v Kambaleku asi tří léta,odtud jsme zamířili svou pouť přes
Manzi s velkolepými dary od císaře a s asi dvěňa sty koní a viděli jsme slávu světa
v tolika městech, zemích, osadrícha jiných věcech zjevenou, že by to Žádný jazyk
nedovedl sdostatek vystihnout. od svátku sv. Štěpá"a aŽ do Květné neděle jsme
i pluli po moři IndíckémaŽ do Columba, uejslarmějšíhoměsta indického' kde se
rodí veškerenpepř,co ie ho nasvětě.A rodí se na popínavýchkeřích'jď se sízejí
na způsobvinic všude,a keř nejdříve yyhání hrozny květní' podobnédivokérévě,
zelenébarvy, potom vyhání hrozny plodní, v jejichž vnitřku je červenévíno; to
jsem vlastní rukou vymačkaldo poháru, uŽívajeho jako koření. Potom plody zrají
to a usychají na stromě, pepř se sušívelikým horkem a pak se suchý srrážíhůlčičkami'
takžepadrá na plachty a sbírá se.
To |sem viděl na vlastní očia rukama jsem se toho dodkal po čtrnáct měsíců.
Pepř se nepálí, jak falešněvykládají spisovatelé,aď se nerodí na pouštích'nýbrž
v zahradách, a majiteli zahrad nejsou Saracénové,nýbrŽ křeséanésvatéhoTomáše,
ts; kteří mají v sqých rukou správu veřejnéváhy pro obchod s pepřem; z tohoto pří.
imu připaďo na nrne iakožto legáa papežskéhoměsíčněsto ztaých fanů jejich
měny, nakonec tisíc.
Jest tam kostelkřeséanůlatinskévíry, zasvěcený sv. Jiří; v tom místě isem se
zdrŽe| a vyzdobil jsem kostel skvostnými malbami a učil jsem svatému zákonu.
A konečně, převyšuje slávu saméhoAlexandra Velikého, jenŽ tam vzryčil sloup,
já jsem na nejzazšímvýběžku světa proti ráji postavil kamenrrý památník a polil
jej svrchu olejem, totiž mÍamoroqý sloup, na vrcholu s kamenn1im Kížem, urče.
ným, aby tam stríl aŽ do skonání světa. A vztyčil jsem jej' posvětil a požebnal
množswílidu a do kamene jsem dalwyti znak
za přítomnosti takřka nesčíslného
papežskýa svůj a nápis v písmě indickém a latinském. A přední muži oné země
mě nesli na ramenou v nosítkách|ako Šalamouna.
L o Kambaleka nyní Pekingu _ 2 Manzi jižní Čína _ 4 od szsdtku so. Štěpána asi r. L347
_ 5 do Columáa Quilon na Malabarském pobřeŽí Přední Inďe - L3 jak falešně rlykltÍdají
spisoaatelépolemika bud proti Odorikovi, jenŽ píšev kap. 16, že na Malabarech je pepřoqi les, nebo proti interpolaci.v textu Milionu Polova, že pepř ťoste na polích i v lesích (v.
vyd. Práškovo, str. 178) _ L4 Saracénozé muslimové; křesťané sz;.Torndše sv. Tomáš (Didymus) apoštol Orientu, jenž pý byl pohřben v Mailapuru u Madrasu _ |6 fan vl' fanam,
jeho cenu je těŽko určiti, poďe zprávy arabského cestovatele Ibn Battúty ze 14. stol. 100
fanamů činilo 6 ďnárů, t. j. asi 6 benátských dukátů _ 20 přezlyšujeslátsu AlexandraVelikého
narážka na legendární zbudování oltáře nebo sloupuAlexandrova kdesivPřední Inďi (poďe
Mandevilla u zď ráje). Existence sloupu Marignolliova je dosvědčena ještě z roku L662 _
.
27 postaoil kamenný pamtÍtníhGen.28'18
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