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Slowutnému ,

a mnoho • nzáctné poctiwoſtt

+

Panu Tomáſſowi Drazſkému

meſſianu Prajſkému ,

farſimu mlynářſkému Cechmiſtru , a při

wobodné ſpolečnoſti ſtřelců Pražſkých Setnjka

Miffodržicímu. Ezechu wáženému a

poctiwemu ,

Panu Wlaſtency

ſobe leffame pejznimému a milému.
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Slowutný Pane Ezechu !

Konă fem památky ( Paroných aſtatečných nafico
předkůw mnhledámal, přiſſo mi manj do rutau

dáwné popſánj ceſty 3 Mozkovy do Czjny , kteréž

enzý zuka werným pjſmem popſala , a k nemalés

mu potéſſen; y podiweni Giřjho Drazſkého , Eje.

cha a Rytjče z Draft, ginał také z Drachowa,

an tu ceſtu ' též konal , nám rongewila. Dned

ſem na Was pomyſlil , a přitom gakéhoſy po .

hnutj pocötil , abych tento ſtarobyló ſpis po čeſku

wnložit , a Wám ho oddal a připſal , gelikož ,

gak ſem ohledal y ſe přeſwědčil, poffi fte z toho

roda znamenitého, gegš dlaugh (weta wét dáwno

ſkrze (mrt pohltil.

Náſi ſtari Czechowé ty , kteřjš znamenis

tých rodůw pomi , a ſobě přjkladem ſtaročeſké

poctiwoſkiwážné , mrawně , ctně n přjkladne wnę

y doma počjnali, Sſlechty a Panofſi nazówali,

tech a takowych fobě welice wážili, a dobře ,

ſprawedliwě, neb toho hodnibyli a gſau , aby we

wſli poctiwoſti oderoſſech držáni byli. Gá pat ,

gakožto Czech prawi), a ne ljčení , tafélibyd neo

wdéčným nebyl ſwým předkům , a premilé wlas

fti fwé rowně též , kdybych podlé gegich chwalia

tebních Mepėgj nepokračowal, a mujů od rodů

dobře zachowalich , zwláſſté ktečj ſe ſwau wlaſtni

a necyzó ctnoſti a flechetnoſti ſtroj , neměl w po

ctiwoſti a wážnoſti držeti , a gegjch památko

pozůſtaw iti ?

Co
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Co ſe Wás tene flowutný Pane ! Mcl lcky

fe nemálo připomenauti o chwalitebných etnoſtech ,

kterich ſte hned od mladoſti náſledowal, a gas

kožto prawij dědič ſiechetnoſti ſwóch předfuw

náſledownjfem fepégi gegich die řádu a powolás

nj (wého až po dnes oſtawáte. Ale mnoho o

tom pſáti widj mi ſe za wec nepotřebnau 3 mnd.

bých přjčin , a zwláſſté žę žiwot a fkutkn Walle

wſſem gjau před očima , a známégſſi nežliby odes

mne náležitě wypſati ſe mohli. Pročež , byt »

třebas vrozenoſt a ſtatečnoſt Waſſich předkůro

gakýmkoli zpuſobem w zapomenutj přiſia , je gich

řádně nelze gmenowati , takéli prato ctnoſt a frien

chetnoſt Wajje wážena a poctena býti nemá ?

Dobrébo a poctiwého muže, prawj mudręc See

nefa , mám za vrozeného. Sidoj pak neſprawes .

dliwh geft, a Mechetnoſti na ſobě nemá , tendo

pofſel ; orce lepſſibo nežli geſt Králomos , widi

mije býti nevrozený.

2 ohledu tedy těchto fluſných a chwalite

bnha příčin , tuto ſkrownan kujžku , prwotni w

SJefftine ortanau an Toputni pane Siebu!

přiſtufjelo poſlušné připſati a odbati. Mámt

pak w Was tu celay důměrnoſt a nepochybnau

naději , že toto opčjmné , a bejewoſſebo pochleben .

ftwj ovétowaně připſánj odemne wdëčné přigiti, a

mne robé wlaftenſké náklonnoſti wždy poručena

mjti budete , kterýš gſem

W á s

powsluh i ſlujbe wlaften

Jan Rulik.



Wydawatel k upčimnýnt Czechům .

Satéli idritato_ceftazMozPwi do Cziny to Czea

ſtině na ſvetlo wyma? Newjm. To ale wim,

že léta 1697 w latinſkém , a léta 1698 w německém

gazyku no Samburce wydana byla , a obogi vong,

dáni w rukau mét a obledal. Chtěge pak gá

ſwóm vprimným Ezechům ſlužbu učiniti , tento

ftarobyliy ſpis owedl ſemdo Czeſſtiny neywice pro

poteſſeni oných Czechů , kteři ne takowém étenj

zwláſſtni liboſt magi , a mile ſy připominagi flies

chetnoſtii poctiwoſti, galoſ y přihod flawnhch

ſvýchpředkůw , gidh gſau pro roſſičenj cti a por

weſti fwého národu pocítili a pred fe wzali , wyd

damſte re y na ceſty tal wjdálenýchanepomédos

mýchzemj. V můželiprawému a poctiwemu Ezechu

biti co milegſibo , co ljbegſibo , gafo připominání

Arechetnoſti a ſtatečnoſti ſlawnich ſwóch předkůw ?

Sfiaftni gſme my Ejechowé! je můžeme fe

tafowými ceſtami pochlubiti ( opafugi (lowa gen

dnoho naſleho znamenitého Ezecha ) kteréž nám náo

li předrazh předkowe wypſali, gako Sarant &

Polžic , Préfat | Wikánowa , Bratiſlaw z Min

trowie, a Martin Sabtánje. Satélibychom #

oſtatnich djlich ſwéta négaté zbehloſti měli , geſſto

3 wlaſtnjho zkuſſenj a problédnuti nelze ſe topo

Dofigcn ? wſſak neni na tom dofti. Mymáme

také ceſtu po ſwété Jana Mandywilli. Máme

přihody po ceſtách Yang Smita. Máme odBa

Fona wypránj vowého ſwéta a geſſte wice , gali

wýborni a miloioniſié wlaſti v mateřſtébo gagns

ka Ezechomé cozých gazyků po čeſkut rontokili

wydag



ze

wydali, a wydáwági až po pries , aby co geſt pos

rupeného , a od (wé dokonaloſti daleko zamého , 10

mechetnoſt ſwau a w památku zaſe uwedli.

ale 3,čjtáuj těch a giných ſpiſů mnohonáſobný vžis

tel nám wypliwa,kdož předce , proſím , pëjtimo.

cy bude ? Diſſemt , že mnozy dytice předce flauti

a bitimilownicy wlafti 9 ſwého předrahébo gazyfa ,

newáži ſobě toho nic , moſlice , že wſſeho poznánj ,

rozmlauwánj položili základy , gen když s několikas

mipohádkami kratochwjln robe včiniti mohau. W

prawdě ſe takowjhrubé menli , domnjwagili ſe , že

nám Cjechům nic to neproſpége, aniž négaté plato

nüftky nepřineſe , geſſto zkuſſenoſt včj , že nenj giné

ceſty k naděgi zachowánj čiſtoty gazyka , y také lépe

ſe nerozſfiřuge nežli ējtánim knih wýborných , ginák

bude offklubany a boló gafy ona Eſopowa fawka,

treréz ginj ( O ! by taknečinili 19 domácý ) ptás

ch peti orrhali.

A protož geſmenntim , aby toto frwni w

Ezelſtine wydánj , ajpoňtakowim Czechům , ftes

ři po čeſu dobře ſmenili, nebylo také i platno

fti o poreſſeni. Pritom také nenwice toho liesk

třil, aby každý , kdoj čte, w řeči přirozené wiſe

mu porozumel , poneroadž prawda na ſproſtých ſlo:

wich záleži, a žádné cyzó nepotřebuge barwy , ani

ozdovh. Předewſſim ale krátkau zpráwu o nas

Mein Gičjm a ycho předcích přiložugi, a fyce tak,

gaft ſeinw ſtarobylich ſpijóch ohledal', Prerauí

mně též ſtačj a wážuj muži paměti wau přiſpěli,

gichž mohlonch zeginena gmenowati , wſſat nemáin

od nich zwláſſtujho powolenj. A to geft , co ſem

přičinetohoto prwnjho w Czeſſtine wydánj , Wám

vpřjmuj Czechowé! předoznámiti jaudil zapotřebj,

Zprás



3 p r á wa

o ſtarožitném rodu a ſýdlu Ryrjřůw z Draft,

3 ginál Drazkowſkých , a poſlez z Drachowa,

zwláſſté o Gifjm % Drachowa.

razkow , aneb Drakow , nyni ale Drachow ,,
leži w Eragi Taborſkém ( před tjm w Bechyn :

ſtém ) nedaleko čeky Luznice , afy 12 mil od

Praby , o němž grdnomyſlné pifti ftařj Frony

káři , že tu bywalo rýdlo Rytjřův Dracows

ſkých . Ctibor Drazſtý, mél na tom mjftë okoz

lo lets 1312 , aneb 1315 , kteréj s krowiin ' ,

tal rećeném Dráč , aneb Dryftal poroſtlé bylo ,

dworec z diéwa wyſtawėti, a odtud pofſlo )

je ten dworec flaul od ſwého půwodce Draga

kow , a ginj gmenowali bo od dráče Drachow ,

y caké Drakowo. Ctibor oradim ſe tu , pilný

byl worby, & polj worných robė kolem nadělal,

tak że w krátkém čaſe ſtatek gebo ſe rozmno

zil , A od množſtwj gemė zrofil w zemanſtwo.

Tuť ſe Draftri počali práti z Draft , aneb

Draškowic , gaki nalezáme w ſtarém Tyruláři .

Giřjk 3 Draft. 2 opět Gindijch 3 Draškowic.

y poidauce to ginj, žeby tu byla zeme vrodná,

po čaſe wjc wjc lidu ſe tu oſadilo , bywife

poplatnjm pánu ftarku tobo. Čteme roku 1353,

A



1384 , że gij tu farnj Foſtelbyl pod wzývá.

njm ſwatého bádawa. W cas Gufytſké baus

ře Drakow , aneb Dratow welikau wzal zkás

zu , a nic fe nepřipomjná , co ſe dále s temi,

ani bo w drženj meli, zbehlo . Paprocký us

wádj na rok 1534 Giřjka Drakowſkého w čás

du rytjčitém z Drachowa, a na rok 1589 opet

Beneſſe 3 Drachowa , nepochybne že geden neb

drubý z toho rodu vgal fe potom panſtwj (wych

předkůw , & prad drage robe bo wybobil , a tuc

dal mu gméro Drachow , a nápotom také re

pfali od mjſta , gakoj ſtarobylý a zwykly oby

čeg býval v Čechách , Ryejki Drachowa.

2 takových přjkladů máme gefſte w cerſtwé

pameti , je po čaſech zmenila panſtwj gména

fw , a gména pánův , genj od ftatků fwych

Naula , Eobné též w giná byla zmenena. Tak

o pčik. páni s Cbeynowa od miſta Cheynov ,

prali ſe porom Yalovocomé. Páni na hra

didinė , pſali ſé 3 Rodédina , a páni Robendas

powéP
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nbau

fowé
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Poſlednj z rodu Rytjčů z Drachowa ſiaul

Petr , a ten po fobe Omau ſynův pozůſtawil,

toriš Derra Gifjka . Od Petra inelo pogjti

nekolit fynů , o nichž žádné pameti nenacházým ,

gen
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1

gén toliko rei woj, še pod praporcem wogenſkým

c9zýd Wocnářův Mažby konali, a geden 3

nid po čaſe oradil ſe v Prène , ( Vorčno nys

nj geſt wefirice nedaleko od mëftecla Viocomus

ku ) a bledél řemeſla mlynářſkého , nepochybne

3 potřeby , k čemuž okoloſtogičnoſti cafuw da

ly mu pëjležitoſt y pfjcinu . Wůbec známo

geſt, a geffrëmjſti toho pojklady máme, je mno:

zý Čechowé, gids předkowé z rodu rycjëftebo

pomi, nápotom wedli Jiwnoſti rozdilné, a we

dau aj podnes , newidauce o fwých předcých

nic. 3 toboi kmene a rodu Wrčenſkých poffel

Wogtech Drazſtý, an léta 1720 pčiſſel domeſt

Pražſkých ; potom kaupil mlýn od giftébo

Jozefa fábery roku 1746 , 4 ziw gra w po:

ctivoſti čeſté 92 léta , roku 1793 w Pánu

vſnui, pozůſtawiw po pobė pana Jana Petra,

a PanaTornáſle Drazſtébo , nyněgſſją Praš

fkých mėſſianů.

Co ſe ale dotyce Gitjbo mladflibo fynd
Petrowa, tuto o něm památku máme. Gici

mladý ginoch vminil , fe fe do cozych zemi

odebeče , aby znamenitých meſt , powáh a oby:

čegů cosybonárodu ohledal. Kleyprwe do zes

mě témecé, Anglické , francauzſké, potom

y do Wlaſté zagel. W Benátkách manj re

sbledal s Janem z Gicbice, an byl fyn werfſowo

ce Pavla z Gicbice. Tito dwa Čedowé vinla :

wili ſe , že dotj odtud do wychodnjo zemj le

wyprawiti, a předne do blawnjbo měſta Řectie

země Bonftantynopole zageti. W Bonftanty :

nopoli Giří dofſel welité známoſti y pejzne pri

Wyſlancých Ewropeoſtých mocnáčů , neywice
ale



ale zamilowal bo MichalKubowſty, wyſlanec

welikébo čáara Ywana Alerowice , a wážil bo

pro gebo ctnoſti gako (webo laſkavého pějtele.

Brzy potom Rubowity powolán byl z Bonſtans

tynopole do mozkwy , 4 mage preč odgett,

welmi o to vſplowal , aby Giij gel s nim do

V17o;fwy , fiibowav mu weliké hodnoſti v

duora Ruſtebo. Giij nedei doiré pijležito

fti opuſtiti, faráj mu ſe podáwala, s Rus

bowitym do 4170 ,fwy fe wyprawil. Donegar

kém čaſe vmjnil weliký čéar , že ſlawné porela

fim ; F Chariéineſkému wyprawy. Tento znas

menitý viad ſwećen byl panu £ leazarowi 16

brandomi, on podízil 3 vjöftebo měſta Glücks

fſrámu , a tobo cafu Kuſtému dworu platné ſlau

Zil. Se ale' E takowému porelſtwj muje bylo

potřebi, aby 6 (wau wýmlownofti, a w rog :

ljinach iieech powédomofti podlé Pána Leğáto

ab Dolance Jsbranda to ſlawné wedl por

felſtwi; Gičj na flowo fwébo pëjtele Rubowa

ffébo byl i té hodnojki wolen a zijzen , a Gičj

blidage ſwého ſfeeſtj na wété , nezpečoval ſe

sé bednoſti k ſobě přigjti . Kynj tedy začjná

fe cefta welmi dlaubá a nebezpečné z Moskwy

do Čing,

Kapis



BURUDENTE

Kapitola prwnj.

wygezdu ſlawného poſelſtwj; Mozkwy,

pſánj hlawnjho měſta MozFewſkého. D

fraginé tak řečené Pologda, též o Rofto.

wu a Jeroſlawy.

I oniias pfiffet,a trofecto to, topop Frete8yj čas přiffel, a wſſecko to , iebojkrefte

tak daleké bylo potřebj, shotowili , neyprmé

wykonali ſme pobožnoſt, gedentaždý podlé fwés

bo náboženſtvoj, žádagice Pána neywysſſiho ,

aby vás w'před revogetj naſſein poſylniti, 4 na

ceſte opatrovate ráčil, a rejal nám angela

fmébo ſwatého , kterýžby naſſe ceſty éjdil , *

ſprawowal. Potom byli ſme powoláni napalác

neymocnegſfidh čáarů , gegich mageftátnoſti I:

wana & Petra Alexandrowice , & poliborſe

podlé obyčege rotau , na zeytéj , totiž dne 13

méfýce Března léta 1592. wygeli ſme z blaa

wnibo mëfta Xozkvoy we gménu Pánė. Ces
lé wyſlanſtwj aneb poſelfinoj"porine pole

4oti oſobách. Byl pan wyſlanec , ginal Lea

gåt, gménem Eleazar Jebrand , Gitj Drazſty

3Drachowa rytji čeſty, patnácte znamenitėgs

flje Ruſů , A giných gefſte deſet, Hemců orina

pas



14

pacholitů pét. Mimo to , bylo také wozků

28, wozů fpjšných 24 u konj několik a pades

ſát. Kékteři páni Kufſej prowázeli nás trékolit

Werfſtů ceſty , (werfſt po ruſku ſlowe mile, A

60 werfftü cinj 12 mil němedých .) potom roga

lauciwſie re s námi, feaftnébo näyčjzenj a nas

wrácenj nám winfſowali. Tobo čaſu gyma

wrlitá byla, a gal ſtudeno tal wétrowé nebes

fkau oblobu formaurili, přitom také nebu tar

kowé množftwj; gakéhoš žádný nepamatowal.

Pro tuj pčjčinu méli réj 14 füñowýde

(myků na spůſob lodi, na nich byly plachty 34

wéfſený , aby wetrem chbitegi puzeni byli. Ces

lau ceſtu gednat na fanjo , na konjch , gednát,

na wode y po zemi konati muſyli, a byla doſti

pracná , gako pro odporné počaly zymni , pr:

fiky a pliſkanice, I tomu také dny krátky , tal

že ſme negednau dil nocy naſtawiti , á w bus

ftych tmád ne bez malého nebezpečenfiboj šis

wota geti y běžeti po ccftė muſyli. Moga

towſká země gejt owſſem welitá å miſti pobo

dlná , nic wflak ménė wjce puſtá a welmi nes

bezpečná , zwláſíte branicem Uzyarycém . Dos

ejta fe ( podlé tebdegfiibo položenj ) od Polſka

aj k 23yatycké neb F moğolſké Tartaryi 300,

od Uzyatyckého moře, Kuſy gménogibo Chwar

lenfté , až do lednatébo moče též 300 neme

dých mjl ; a má cryry hlavonj čeky. 1 ) čeka

geft Wolga neywėtfii w #wrope, pogin :agic

8 ſebau 70té giných řek, teče od Polſtyo: bras

nic až dó moře Azyarycébo. 2) Oby, wpad
dá



15

dá do lednatébo moře , a meguge Ewropu od

23ye. 3 ) řeka Dona, a ta prodházy rozličné

wody , a poſledné farj few cerveném moři,

4) Dwayna , gogj tok vpëjmo gde do bjléko

mote. Kiynj také powjm o položenj blawnjha

měſta Miozkwy.

Wiëſto X103kwa geft fødto Ruſkémonaca

dbye , a má býti gedno s welikød meſt Ewro:

peyſkydy , Aſpoň w okrfiku fuém obfabuge 5

mjl německých , a pocitá 400,000 obywatelů.

Toto mefto deli fe na ctyry meſta. Pewnj fios

we meſto ſtaré, kdež ftogj welitá pewnoft tal

tečená Kremlin , aneb ſtarý hrad , 17ti wejer

mi a třemi baſſtami kráſne obraženk, de gim

rowných fottoa kde vzčjs. Folo nebo teče

woda 11ozkwa , a wpadá několik mil 38 me:

ftcm do řeky Orky , ſtogj tu 6 koſtelů , neyblog

wnėgiſi Nowė Sobor 8 dewiti wežemi, w

každé obledáš mnobo zwonů , neywetfli wazi

32000 liber , a ſtřechu z médj pozlacenou. Má

množſtwj blic , a paláců w nici duciané bya

dlj. Roku 1540 byl tu dworem čáar Jan

Bazylowić , pal Feder Iwanowić, po něm fer

der Boryfſowić, potom Michal Federowic , 219

leš Michalowić, poſledni Iwan a Petr Ales

rowtc. ( Tyi Petr počal ftaméti Petrohrad ,

ngnėgili fedlo Cyračů Ruſkyo .) Druhé měſto

Nowe Bataygorog , t. g. , čjneſké meſto ,

goe re do nebo ze ſtarého měſta přes frárng

moft, ſpoguge gedno s druhým, z neboj roja

koſſné & weſelé geſt wyblednutj na teku yake
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twu. Grau tu wyſoké Foly , koſtelů mnoho

y klaffterů , dům mincowni ; cyfařſká ljkárna ,

množſtwj kupců wedauce weliká kupectwj.

Třeti flowe Bilogorod , t. g. , bjlé méfto od

bilých kamenů , a bydlj tu Bojárowe , rozlični

kunſſeyći. Také Bobáků , aneb boſpod más su

počet weliký. Črwrtý gmenage Pe Semlano:

gorod , t. g. , měſto waly obražené, a na fårz

od diewa ſtawené. Geſt tu přes gote koſtes

tů , a bydlj zde lid ſproſtėſſi ; též putjå dwer

weliké brány , na gedné ſtogi Mkola matemas

tydá, a na druhé bwézdárna, pocitá re tu přes

200 delnjch domů, neboli fabryk. Okolo ridh

čtyč meſt ſtogi 30 Slobod , t . g ., predmetii,

z nich neyblawnégffi geſt tak tečene Jnafemſté,

aneb cyzozemſké , magi tu reformáti , lotryani

koſtel, a katolicy téz.

ho fſpitálů vblidáë , roli , zabrad Folem a kos
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Což ſe wyPládá takto : pfcdmeſti

Ruſké zemi obydlj pro cysý přjdoży . Od tobo

čaſu, gatz Ruſko drvůr obývá u Petrobrade

neni to meſto tak ſlawné a lidnaté , přidce ale

blawa a ſtolice Rufi : rionarchye , forž fi Rus

Titi Filocnárowé for : sugi.
Dne



en 17 seconds

Dne tedy 14bo Beegna prigeli fme do

meſta , gon flowe Troec , lejj w fragi ſpanis

lém a wefelém , má pewný brad , po němž

Čaar Petr Ulerowić čaſto obywal. Geft to

znamenitý klafftet , kolem a kolem zdmi pewne

obražený , a bylo tu 600 mnidů. Z meſta

Lozłwy poējrá fe fem 60 werffiů , totiž 12

mit renieckých. Odtud 16bo teboj přigeli

fme do Přeſlawe , a potom do Roſtowa. Ro

frow leji od pieſlaxy , séj 60 werfſtů. 3de

umjnili ſme odpočinauti ; je wffat powėtij po :

čalo re meniti , gefſtė tobo dne wygeli fine

odtud , a 18bo Března do Jereſlawy gdeme.

Toto meſto leži podlé řely Wolgyi a wedau

ſe tu obchody s gushtau , s kterauž bandléti

daleko fſiroko bandlugi. Jereflavy zůſtali

ſme za celý den , cekawffe nafte (pižné a palás

Zj naložené vozy. Dne 20ho okolo půl nocy

přigeli ſme do měſta Wologdy, a geſt blavni

meſto Wologſté Fraginy. Před čaſy náleželo

k panſtwj Kekardſtému s celau kraginau.

Když ale roku 1613 mezy dworem Ruſkým

a Siwegoſkým pokog zawijn byl, král Srwegd :

Mký poſtaupil toho krage Ruſům , a tak měſto

Wologda připadlo zemi Wiozkowſté. Po čaſe

Rurowé wice ge rozfljšili y vpewnili , tak že

nynj sbledáj w měſtě Wologde 1700 domů,

68 Poftelů , dwa klafftery & Arcybiſtupftwj

podlé meſta ftogi dwė Slobody , aneb předmě

fti , a wede fe tu znamenité , kupectwi

Dne 22bo počalo opět wjce mrznautt , a ta cuba

B sy :

$
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syma dodržela až do poſlednjbo toboto meryce,

y byli ſme z toho powdećni, ginak bylibydom

muſyli zde tak dlaubo oſtati, ažby inib zcela

reffel, což porwa w půl letë ftáti ſe mohlo.

Doſtamfle pak čerſtwé, podwodné , t.g. pēja

přeže , bnuli ſme odtud , a 27ho do blavonjbo

meſta Vſtycké kraginy přigeli. Celau tau ceftau

geli ſme na ranjo po ledě na řece Suchany ;

ffteſtj bylo i še frutá zyma byla ; kdyby ſe byl

led pod námislomil , moblo býti po nás weta.

so

Kapis
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Kapitola druhá.

hlawnim méſtė Blyku), též o té fraginé a

obyčegich Blinckhch obywateli. Dobyćegi

čerweutch wagec čaſu weiitonoćnjbo. '

nebezpečirých puſtinách , a co ſe na té ceſté

zbehlo až do Syberye.

Priffedffe do blatonibo měſta Vſtupy , boyffel

proti nám miftedršjcý mifta coboto ſewfſi wau

celedi, kteráj pod nim byla. y jadal , aby:

dom v nebo wzali lboſpodu ; je ale pan

Dyſlanec nemohl mu zabrániti, aby té ſlužby

zanechal, viinili ſme tak , bodugjce w bazni

Boži v ditugjce Keywysſſimu, že me tuto

ceftu mjfty dofti obtjinau aj fem fliaftne wys

konali. Toto meſto leži na břebu čeky Suchang,

dobře ſtawené y také lidnaté , a obywatelé ſkrze

kupectvoj a obchody w dobrém ſtawu grau.

Byl pak čas welikonočni, gali ſme tu oſtali.

Wolfudy byly radoſti a pleſanj z pójcing téhož

welikonočnibo čaſu , a panny oberowaly nám

darem wegce čerwená. 6eft to ſtarý a 3009

kly obyčeg po celé Ruſté zemi , a téměř v

Weſterébo národu Slowenſkébo , že tobo caſu

lidé wffebo stawu a pomolánj čerwená wegce

w rukau noſý , oberugjce gedni drubém darem ,

a na vlicýd wocſpolek ſe pozdrawugice. Bog?

koli panna, neboli žena tafowa malowand

wegce mužſkému darem obetuge, powinen gero

Ba bus
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bu8 kdo buổ , polibenj gi dáti , geſſto mimo

ten čas nenj dowoljno poblawj jenitému tak

viiniti. Potkáli geden druhebo na vlicy , pod .

zdrawugi re w ofta polibenjm , a prawj po

Ruſku : Criſtos vos chreſt ; to geft: Bryſtus

wſtal. Druhý pak odpowj : Voiſtono vos

chreſt ; to geft : on sagifté wftal. Oftatne

glau dobëj lidé. A kdoj prawj : Bůh wj , že

zaplatjm , také to giftotně plnj. Vſtycká kras

gina leži w rozkoſſném položenj , má dobrau

& aurodnau zem , ale pro weliká ſtudena

málo nacházý re tuſtromovoj a ſtepů , leſů blus

bokých wütol ftogj množſtwj.

Boys (me fobe v tom meſte wſſecko to,

ceboš k ceftė po zemi bylo potřebi , sborowili, .

a pčjpřeže doſtali, opet odtud dále ſme ſe brali.

Afy 50 werfſtů ceſty wgedeme do leſů hlubos

tých , gegich dýlka cinila 100 werſſtů. Pro

brozné wroy & vdolj bylo co činiti , bydon

blaw nefráželi. Dne 21 bo meføce Dubna při

Mi ſme do měſta Baygeroru , podzdržewſle fe tu

několik dnj , ažby led na foce Bámy, na nj

plawiti ſme muſyli , odplaval , nebo gizda na

ſanjd fe tu ftončila. Řeka Bama teče z půl

noční ſtrany , a w padá doWolgy, daleko firs

fſi geſt nežli Wifera w Kiemecké zemi , wedauc

tok rmůg z nowé Zembly dolů . Wijftodržicý,

gménem Ywan VIIyPyrowic, měl pod febau

množſtwjžoldnéřů , poněvadž lid w ton oko:

lj goſt zbognja laupežni, cinj wypady y mors

dy.
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dy. Rurowé gménugi de Syryanry , magi

swau wlaſtnj řeč , kteráj ſe neſrownáwá s Rus

fkau řeči, předce ale drži ſe obyčegů a wiry

Ruſké. Dne 25bo plawili ſme nd wüſſe čeče:

né řece aj do meſta Solokamſka, geg Ruſſej

Šáarowé dali wyſtawėti, aby poceſtni bandljši

hoſpodau zde položiti ſe mohli. Obywatelé

Solokamſſei djlem grau Rurowe , djlem Tata :

fi , bandlugi w konjo, ktečj za neylepiſi po

wſi zemiRuſté drži , a trwanlivoſti y portas

wau Ewropeyſképiewsflugj. Dne 3cbo Du :

bna geden z Ruſkých ſlužebníků , gménem Sfi

mon Bollakta , podrauſſily wpadl do wody , a

vtonul.

Dne 3bo mëfýce Wiáge padal fnib ,

počalo náramně mrznauti, a tak dodrželo a}

do'dne oſmébo. Bwapná změna powétéj způs

robila broznau powoden , a topila daleko a

ſficoko , tak že ſme opet na wodė plawiti mus

ryli. To ſe ſtalo 12bo Máge na řece tak čez

cené Surow , kteráš náble zrofila , že ſme zás

rowen ; wylfi podlé ftogjcých wyrolý ſtromů

plawili , myſlice, žebychom gij nedaleko ob

latůw byli. Bogby byla také tak Ewapné par

dla , wjce bychom ſwetla Božibo nevideli.

Alle mocná ruka Kleywyöſſibo prowodila nás

ffèaſtně do , měſta Suſowa, odrad pat meli

plawenj weſelé , ſtáli z obau ftcan werelj leros

wé , a wrchy z gipſu A alabaſtru. Dne 28b

plawili ſme okolo několik wernic , A zůſtawfis
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w gedné boſpodau , wyzwjdali, gakidby zde

lidé byli mramů a powáb. y tážeme ſe gich,

co weëjte ! Odpobedeli: my wėčjme , je

geft geden weliký na boie; naň mnobo držl

me. Dředce ale flani re nuncy a méſýcy. O

këtu newedeli nic, a j tobo ime poznali , že

gfau zaſlepeni pobané. Rurowe w giftém Cafe

magi tubý půſt , tito ale o poſtu žic newedes

li , toliko wylſerčili me, že negedj Repičjbo

maſa, naproti tonu wegce drži za neyleplii

pokrm. Dále powjdáli y to : žena , kdyby pos

znala čas (webo porodu , odebere fe do leſa ,

w němž za celý dwa mëſøce bydlj , potom pak

nabywſſi fýly , wracý re muži. . Di robo

caſu neſmi muž k ni giti , prawili , žeby w

tom lefe byli lidé newiditedinj , kreči pecugi

o to , aby ſe negen ffeftinedělkám nic zlého ne ;

ſtalo , alé y od foých mužů napſſtjweny nes

byly. Boolby předce tak viinili , še , prø ,

na té ceftė finirti lebnau. Živj fe bidnė a prot;

nė ; gegich ziwnoſt pozůſtáma v lapánj zweře

a ryb , magi malé oči , a čidké brady , ktečjšto

grau ljtj a zatvrdili lidé.

Dne prtonibo čerwna ptiſtali ſme k mes

ftu Vikogordu , geg kolem okolo ſkalnaej vrchy

krygi, a poeta Fe femn 3 Solomſka 70 mil.

Odtud geli ime do Wlewy , a Izbo teboj mes

fyce do meſta Ramoffowa přiſſli. Práwė tobo

cafu prima spráwa do Ramoffowa , že hoo

Balmuků v tom obolj wſſectio napočád plenji
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a činj zagmy lidu y dobytka. Pro tuš pējčino

rygle wygedauçe odtud , do meſta Kowagos

roru čerftwau gizdau dorazyli, Kla té krátké

ceſte, mimo množſtwj weſnic , byla rolj dobře

wzdelana , mjſty rozličným kočenjm , a dimo

kými růjemi poroftla , že fe bylo mjlo na to

podiwati. 3drželi ſme ſe tu, aš tėjtý wozy

8 paláži přigeli , a to ſe ſtalo 17bo téboš me:

føce. Krëfto xTowagorot geſt gati takš pe :

wné , teče okolo nebo čeka téma, kteráj delj

Vſtyckau fraginu od Syberye. Ide wawrie

12 Bozáků , plawiii fine za nekoliko dni po

wodë až k meſto Tumen. Grau tu na wetffim

djle rozenj Tatači, lidé cyzým zdwočili a wlis

dni. Gefſtė tobo dne pétfli ſme na řeku Taf:

du , a plawili okolo měſtečka Sluſtky až třece

tak čečené Tobol, do kteréj wpadá feta Tafda.

y boli ſme myſli wefelé, še brzy blawni meſto

w Syberyi Tobolſko vzējme', což ſe také falo

dne pronjho měſøce. Čerwence.

Kapis
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Kapitola třeti.

přichoju do hlawnjho měſta Tobolſka . Dps

diwném lowenj zwéře. Wypjáni Sybes

rne. Dweliké fraginé , genž ſlowe Pos

log. Gach gſau tu lidé. Též co ſe panée

ti bodného zbéblo.

Tedy prwnjbo merýce čerwence přigeli fme

do hlawnjho meſta Tobolſka w Sybergi. Pos

dlé měſta ſtálo množſtwj lidu , a mo proti

nám tolikos ftřeličů , witagjce nás blućnau

ftřelbau. Be toho čaſu byl tu Ředitelein Site

pán Iwanowić Soleškof , a gingd Kuſů rodu

gnamenttebo wice , ti nás přiwſtali , & pro por

ctiwoſt nafti do bočeg libo meſta provodili i

položimiſe ſe na bradė boſpodau , a zde od

Ředitele vetite byli chowani. Počjtá re $

X1703kwy do Tobolſka 3000 werfſtů , & inobau

ſe zymnibo cafü hbitě wykonari. Xa zeytčj

pan Wyſar.cc wyſlal odtud ryslého poſla k

gebo čáarowſté vageſtatnoſti s tau zprás

wau , že ſme toho dne do Tobolſka ſtaſtne

priſfli. Toro meſto geft weliké y lidnaré ,

dėlj fe na meſto bočegiſi a dolegifi. Domowe

ørau naſkrz z dřewa ſtaweni, toliko brad , kdež

bydlj Ředitel, z kamene geft wyſtawen , was

lem obražen , podlé neboj ſtogi pewná baſſian

proti altfelicowé ſtráž dnem y nocý drži

proti Mogolům , ktečjš nekdy # meſtům , cea

ftan
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Atau Boelmi dalekau , na laupeje wypadagi,

gat; potom oznámim . W meſte beregilim jto

gi dům ſkladný , w němž Bucbarfſej a Raimnc:

Tej kupcowe Indyanſtă zbožj magi ſložená,

gakoš y množſtwj koži rozličnébo druhu ,

stoláffre fobolů , popelíc a tiffet , a sudy wede

ſe tu kupectoj znamenité. Mimo to , má tu

také ſpolečnoſt wýhodných kupců , aneb gal

fe prawi, Baranána, čineftyd kupců fwa

ſtanowiſſtė , geſt y také znamenitý pláſſier, u

nemž obývá nad celau Sybergi a Taurſtém

neywyöſli knez , an flowe Urdymandryta . W

čas naſſebo zde obývání byla naffe kratocwj:

he w lipáni robolů a popelic , kteréj fe lapi

gako němedié niyfri do pafti. Ginj opét gi

nak při tom spůſobu vžjwagi , wflak wetffim

djlem gidau na lowectwj na fanich , geš ply

tábnau , proto je pro blubokoft a 'weyfilu (ne

bu , y také pro příkré wrdy nelze konj po :

třebowati. 3 lapánj fobolů a popelie odwádi

fe giftý počet loži do celnjbo domu : od roku

1554 , gaty robě čáar Ywan Bafylowić Ulira :

ban a Báfan pedmanil, dáwá Syberye w ko
cffinách všitku Ruſtému dworu 300,000 rus

blů , ba gefſte wojce dátiby mohla , kdyby tae

od Moskwy wzdálená nebyla. Aftrabán , by

walo někdy zwláſſtni králowſtwj, gakaj yBá

fan. Drwnj hlawní měſto robo králowſtwj

leži podlé řeky Volgy , a druhé podlé řeky

Báfunky , kteráj do řeky Wolgy wpadá.

Pee
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6

pod tim gménem Syberye, wyrozumis

we re půlnočni djl Uzye , slaubý 800 a ſſiroky

300 mil nemeckých. Na západ mezuge s Xu :

Riau gemj , na půlnocy s lednatým mořem ,

na wýchod s půlnočnim mořem , a na poledne

s welikau Tatarſtau zemi. Powétři geſt to

nad miru ftudené , zwláſſtė Sjlu půlnočnjm , a

tim neroſte tu žádnébo obile , a wffak w poles

dni ſtrane w letė brozná grau ſparna. má

množſtwj oſtrowů a wod , 5 nichž neyſlowut

nig ſi geſt rela Oby , ana wpadá do Tatar

ftého moře. Syberye na wérfini dile geſt náros

dem Tatarſkým obmezena, mezy nimiglau také

Balmucy , Hungalowé , Oſtyakowéa Somo:

gedowe , magi fwé wlaftni Bujjata y nábožen:

It woj , ſtačj pak obywatelé Syberftj drži re mos

dlářftwji a grau powáb rozdjiných. Stogi

tato zemi pod wladáiliwjm Ruſty čáarů giš

od 15bo ſtoletj , nefe ſtéjbro , med , drahé kas

meny, a kořen cak nazwaný Rabarbaruin . Zwis

fat, roti pobolů , popelíc , lojů , černých , mos

drých a biltch liffet ma bognoft

23 do 22bo čerwence oftali ſme w To:

bolta , a wfal neywice proto , abychom s por

traw ju a ginau potřebnoſti ſe záſobyli, nebo

aj do meſta Jenokyſka, leži odtud 6000 wers

fſi, nenagdež nic. Magice pak 40 ftřeliců ,

aneb Zolonéčů za ſtráž , plavili pryć wegmenu

Pánė. Dne prwnjbo Srpna pčimi ſme na fes

ku Oby , a plawenj bylo nepřigemné y nes

bes:
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bezpečné. Lodi od prewalitédh win oſtawićne

ſe folotala , tak že firady byl rozbitj lodi.

Předce ale dne oho téboš ffiaftně k měſtečků

Sarkuty přiſtali , a tu opet čekalo na nás 48

fifeličů, prowodiwfie nás aj do měſta Kary

mu. mieſto tarym leži , w lewo podlé řeky

Oby , a geſt_bodno přípamatovati, že gym

njbo čaſu z Tobolſká do tiarymu nelze gináče,

než na ranjio prigiti , a to takto : Sreft pſů

fpřábá ſe k fanim , wozka fedė w proſtřed nic,

piedni a zadní pro toliko s bwizdanjm k beba

pobádá , a nelze rjcy , w gaké rychloſti rato

gizda ſe koná. Stáwá ſe to proto: ponemad }

konj při tom poučebowati ſe nemůž, pro nes

Toffatek pjce a obroku , a také proto , že tu

1 ji ſnehu přes 6 ráhu y wice , na němž pry

lebiegi y bezpečnegi beži. Podobne gizdy ras

ničné vžjwagi kolem bydljcý Oftyákowé, když

wzdálený leftch w zymi zveče lowj. Ta

zeytřj , totiž 25bo Srpna , doſtawffe nowpch

weſláči , a 30 Bozáků za ſtrá } , plavili 3

Marymu preč , a pronjbo Zářjk meſtečku

Betſtowu přiſtáli. Wrak je fine obledali

mjſto nám nepoyodlné, gefſtė toho dne plawili

odrud , byroffe té nadège, že k pobodinėgſſje

mu mjfiu dorazýme. Ale nadige nás oklama

mala , nebo robo teboj počalo oſtře mrznauti ;

a kogby řeka Berta , na ni ſme vſtawićnė plas.

wili, kwapnė byla zamrzla , gakoš mobla ,

mufilibydom na té fece y s lodj také games:

nauti. Bftėſti pro nás , je to oftré powetři

vle:
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plewilo , a mohli dále plauti, ač také přitom

lodj prudký wybr bnal bbitė, tak že feaſtné

$ toho nebezpecenſtwi ſme wybiedli ; A dne

2850 E gakyſymu kláſſteru přihnali. y odpos

cinuli ſme zde z weliké potřeby , Naviwffe den

djků Keywyöffimu za wffect'a gebo otcowſtá opas

trowánj, y jádawife gebo dálili pomocy , kdyko

li nás co odpornébo potká , gatoj w tak dlau ,

hé a obtjžné ceſtě nelze ginak bøti. Plawiw;

ffe dne 3bo Řigna odrud , přimi na mjſto ,

gen } flowe Mokuskog , a tu pan wyſlanec

ganedal těžkýď wozů , a 40 orob k ſtráži ,

ajby Panice naſtala , my ale wygeli napřed &

přijedffe do blubokých leſů , ſtráwili nich

Dwau nocý. Ka té ceftė vmiel Nužebný muž,

gménem Gitjk Welcel , rodem ga je Slezſka

§ Goldinku , geg ime pohřbili na gednom

wrou , podlé nebo teče čeka Betta , a na pas

mátku těji na brob gebo poſtawili.

Dne 12b . Řigna přigeli ſme do welitého

meſto Jenokyſka, leži ' podlé řeky Jenfty , a

wedau fe tu obchody znaipeniti. Od Tobolſka

aj fein bydlj Oftyákowé, lidé maličej , fiares

di, gakoby Žlaurenicy méli.' Kuji y Ženy gfars

mdlých ocj , čehož pëjčina geft , že dleba ne:

8. Oni gedj fyrowé, a mjſto gleba od ſluns

€ füffené ryby , gidi fyce dle, zwyku gažjwa

si, $e to ale neydražffibo pokladu , prawjm

grafu fe zbawugi. Pa té ceſté vzpeli ſme nė:

koliko Gucek, t.g. baud v wody podlé břebu
ftás
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ftati , a 'bydleli to nic Oftyákowé. Vifteri

z más drjce mrawů a obyčegů gegich obledati,

přewezli ſme na zem , a podawffe gim neco

roly a tabáku , ſwobodné ſme mohli do těch

Guret wgjti. Beyzáze vzíjme baudu okraus

hlau gako holubj komoru , vpletenau 3 wrbj ,

a přikrytau gakýſymi baunėmi. y gdeme tam ,

a tuf tii oſoby ženſké leži na zemi, hledjo na .

nás neljbe a karedė. TIy ale nedbagice na

to nic , wffebo pilným okem Tetőjme. 2 wiſat

nenalezli ru nic zmláſſunjho , Eromé décwenné

modly , ana w gednom kaurė ſtála , megic

blawu fyiným plechom pobitau , pobledu diwo

Fého y ftramiwebo , a fjkaligi Sfaktan

Prawili nám , že grau to ženy knjžere Enéfa ,

a wice oznámiti nechteli nic. y přáli ſme mu

sich ſrdečne , nebo ſkoro podobný byly tomu

fwému Buškowi Sraytanowi. Kenj pak pod

ſluncem leniwegflibonáredu , gakožgrau Ofiya

kowé. Prorož čaſtokráte z mifta na mjſto tá :

Inau , aby od poceſtných k weſlowánj nuceni

nebyli , ačkoli při wodádo rádi ſe drži. Odjs

wagi re zwjčecymi koži a lernjho čaſu noft

odėw z rybných koši, gich } 3 Regnozů a Gen , .

ferů , ryb mořſkých ztabugi.

3 Jenokyſta primi ſme 2110 Liſtopadu

do Irkurftowa. Odtud tejty a fpijnj wozy

napred wyſlani byli , my ale plawili na fece

Jenſce, potom doſtawffe fe na beko Tuqun ,

dne 3ibo Profynce ke wſy Bubist přiſtáli, *
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tu také rok 1692 frončilt. W com okolj bydli

Tuğunſowé, lidé malé poſtawi, téla ale fyl:

nébo , a wzezřenj diwolébo. Grace ale roze

djlnj. Godni ſlowau Bunowé, a ti gedj kon.

té maro. Druzy Allenowé , a tem chutná dis

wočina. Oninno pak , gen; flowau Sobalce,

požjwagi pſýbo maſa. Zbrań gegich geſt kos ;

pi, flipky a palice, a každý má několik žen .

Memluvnátka rwa , gaks fe narodj , fladeu

w zyme do nebu , á w letė do ftudené wody,

aby smládí zvme zwykali, a fkutečné neni na

zymu twrdſlibo lidu , gako grau Tuğunfowe.

Yrimo to , kdvi powyroftau , wytlačugi gim

borkýin jeljskem w obličegi giftá znamenj por

dlé ſwého pokolenj, a gafjkoli od coho obygné

gizvy na twári nefau , tak předce za tu neys

wétri okraſu tobo poważogi. Baudy , čilitás

ny (wé magi 3 welblaudowých a lorowych

Foši , a noſý ge febau , ideš umjnj ginde bye

dleti. wffecka gegich bohatſtwj pozůſtáwá w

honenj zwéče. Při těchto neſſtaſtnych lidj os

bledali ſme y to , že nikdý proti ſobě ſe nezão

gli , aniž zločečj. Dalli fe ftane , žeby geden

druhému zlého winſſomal, tak prawj: Rus

na sebe přið ! Kur tebe polap ! To ale wėčj :

tobo ſme wyſłaumati nemobli.

o nowym roken nowé neſnáze y giné

nezwole se začaly. Roku 1693 dne prvniho

Ledna geli ſme ſtrz welikau kraginu Wologa ,

4 3pma byla přenáramná. Na té paufſti nenj
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za dwanádcté dnůw ceſty , y wjce žádnébo

mjfta , kdeby mohl clowći blawu ſkrýti a le

retowati. B tomu gefſte tato puftina geſt ne

plodná , nelidná , a nedáwá nic , cožby k nya

Ziwenj bylo. Taffe ftolowánj y nocowánj by

lo pod ffirým nebem , v buby nám wffecio

mrzlo , a zymau ſtřewa, tak ika w sile fiya

dlá, & caſtokráte nám y howadim oči zanirzali.
y pomyſlil ſem , kdož doma za Pamny fedá,

teni nic podobnébo nezwjdá. Vieš , djka tley:

woršflimu ! je me 15bo téboš meftce z nj

wytábli , přiſſli do wernice Barmy. Opoz
cinuli tu za 13 dnůw , magjce tobo potřebj y

bowada. Dne 28ho hnuli ſme odtud , a 30 do

měſtečka Jlimſka přigeli , a tué fine opet wie

déli lefů a wrchů kolem okolo až tu podiwu

ftáti. tech lefých ſtrávili ſme tři dni , a

počalo nám tefilimo býti, ačkoli trpeti giz

ſme ſe navcili. Nekolit fto bonů ga temi leſy

leži meſto Irkutſkow , genj poſlední geft u

Sybergi, Přiſſed fre tam 18bo merýce Dnora,

Ywan Petrović mjſtodržicý přigal nás pocti;

wé. Odtud pan wyſlanec wyſlal rychlého

poſla do prwnjbo měſta činítého Waunu , aby

( prawil dmůr Šineſtý o nafſem přigezdu. 4

tal feaſtné ceſtami welmi nepiibodnými prou

táhli ſme Syberyi , která ſe tuto dokonáwá.

Sapis
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Kapitola etwrtá .
/

D taženj ffrze Taurſko. Dwelifóch a nebezpečo

ných puffinách . O Mogolich, kterát ohen

před námi zanécowali. o Tartáryi a gio

nich mjftech až na pomezy @ jjneſké.

z Irkueftora piepravidoffe re pics wroty
word , přigedeme k moſt , genž ſowe Baykal,

a má w robė ryb welíkau bognoft, gako Miets

karelůw , Winitů , Synodontů a kifionůw ,

práme toho čaſu , gali geſt přirozenj ryb ,

Disbjbaly do ginibo moře w taf huſtých baus

fidy , že ſme.ge rukama lapati mohli. Okolo

toho moře zdržugi re Balmucy , a ſtogi pod

wladaffiwjm Ruſkém . Plawili ſe na něm

dnem y nocy , a 30bo téboj k měſtu Oſtrog :

odonſku piiftáli; tu ſe začjná weliká Pragina

Taurſto , ginal Solon , negaty dil náleži

wladarſtwj Kufréniu , oſtatni Ojl čineftému ,

a ten ſowe zeme Tatarſká. Wijſtodržicy ,

mage podlé febe 50 Bozáli , gde proti nám ,

a na walid ftijleli na poctiwoft tohoto pofel

fiwj. Toto meſto geſt pewne obraženo do:

brými zdmi a' pëjkopi , aby vyogolům odpiras

ti fe mohlo , genž činj wypady y Młody. Bås

ftali ſme tu tři rybodny kupugjce potřebných

bowad , genžby těmi puſtinami neſla potrebu,

zbolj & což bylo potřebj. platili ſme gednobo

welblauda za 10 y 15 rublů , a tone za 4 y

tate
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také 37 6 rublů. Také kaupeno bylo 20 wo:

lů , by nám na mare nerházelo , raudiwffe 34

lepiſi bubaucý zlé předgiti, nei dati fe před :

gjri. 2 wiſak newyhnuli . ſone je tomu. det

ſpogila ſe s námi ſpolečnost kupectá , ana 3

47ozkwy do činy o nekoliko miffců díjde na

softu fe wydala , poněvadž neſnadno geſt y

nebezpečno w malé ſpolečnoſti ta puſtá mjfta

fkrze zlé lidi progeti. Wyprawiwffe fe od:

tud dne 6 Dubna přigdeme do teď brogných

puftin. Klaſſe ſpolečnoſt , čili Barawána ( Bas

ramana flowe welice baufowé lidi, konmi,

welblaudy A sfaumary , ftetj pro nebezpečnoſt

fylnic a ceſt , w weltkén innožſtwj poſpolu

geti muregi ) pozüftápoala w 250 oſobách.

Welblaudů a Foni ſpjžnich bylo 100 , toozů

pak 400 , 3 ted wojů dělali ſme nočnibo čar

fu dwa tady; gimij fe gafo walem a zdj obra:

Jugice , a ftráje podlé ftawjce, abychom to

nocy bezpečni byli. Táhli ſme těmi puſtinami

tři týbodny , a bylo ſmutné y obtížné, ger

dnak pro weliks gezera, gednat pro nedoſtatet

ciſté vody. Viimo to , Ylioğolowe blok po

kluku fe shromáždowali , a nemobauce konj

rboniti , 3 pomfy pálili ſuchau gymnj trawu

tudy fme táhli , ceſto, ga picy a obrok dobyt .

ku byti mobla . y padlo bladem a žižnj 40.

koni , oftasni gledwg noby wljili. Omutné

pro nás brlo to divadlo , ale moğolům toe!

felé , Sélagjes robe body na padly dobytča

Gaut
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Gfaut pat Moğolowé Tatait, nebydli

ani w meſtech ani weſnicých , nýbrž v záſtu :

pid po puſtinách tábnau, a taulagi fe z miſia

na mjſto. Kemagi domůw , ale w baudách a

w ſtanic s Jenami , dětmi , y s dobytkem přiz

bývagi. Gedi fycowé koňſké maſo , a pigi

mléko konfté y krawſté. Wypadagi nočnibo

cafu na měſta a weſnice , a tudy Ruffoj miſto

držick grau welmi na ně pozornj , aby neod

w mifted Ruſtyc nadelati nemohli. Féktečj

odjwagi fe s zwjčecými koži, ginj s gekaufe

haunj, a že mnoho zen magi, grauf proto taj

rozmnoženi. Přiznáwagi fe djem e trachos

wetowu včenji a djlem grau pobané. Ges

gid zbran geſt palice, ſtřela a luciſfrë.

Dne 15bo Dubna tábli ſme okolo ſtogis

cybo gesera , genj flowe Jerawina , odtud za

re blubokýni puſtinami, kteréž nebyly tak oba

tjšné gako před tjm , ale roğolowé prowac

geli nás ze wſſech ſtran , pleniwſle a paliwfic

napořád woffico , a padlo tu opet 20 konj.

Dne 3ho Máge pčimiſme k gezeru Oferen ,

a magice tu dobrá paffrwjfſtata pro dobytek ,

odpucinuli zde dwa dni. Dne 5bo bnuli od :

tud , a na zeytčj wyffedffe 3 těch brozný puz

ftin , do inefta plorbus ſme re doſtali. 3

Plotbus tábli ſme okolo množftvoj wod , snice

neyſlowútnigifi geft řeka Arğun, z které poz

cátek fwug bere feka 2mur , a teče do Atlan;

stebu məče. Do Kercynku dwogjm noclebem

1

دروو



35

2010 Míge fine primi , a gefi poſlednj. mifto.

w Taurífu panſtwj Ruſkých čáarů. Oſtali

fine tu om týbodnů , gedno proto , aby bo:

wádka odpočinula. Drubé: oychom potřeb:

ných konj kaupili. Obywa tu množſtwj Bor

záků , grau fyce bogowni , ale také laupežni,

& ftrze foobodný obchody , kteréš wed u s

zwjčecými koži do Číny , grau lidé možni &

bobatj. W tom okolj widëli ſme woly , gim

fjkagi Bobody , ocas magi tonſký, a fit sim

wifela aj k zemi. Dne 18bo čerwence 0mm

Bogácy lift přineſli, geg zaſlal na para Wy?

flance wyflany rygly porel do čineffet o mëfis

Taunu , gménem Ondřeg Burdyksi. Ty}

poſel W (wém liſtu z Jaunu tuto 3f rámu dá

wal : „ Tebylo mne powoleno do hlawnjbo me

fta Peiynta geti , nobri podal fem liſt mitto:

dejjcýmu w Kaunu , on ale vo rychloſti por

fal bo do teboj meſta. Cyrač čjnerto Ban

mage zpráwu o naſſem přigezdu , wyſal wéa

ho prwnjbo komornjka , ijkagi mu 200geda,

do meſta Maunu , aby wjtal y přigal na bra.

nicy poſelſtwi welikébo čara , a gið také

3de bo očekáwá , a má s febaumnobo komon :

ftwa. Brzy po gebo pijgezdu do klaunu byl

ſem k němu wolán , a tágal ſe mhe : Wimli,

proč to poſelſtvoj € welikému Amološ Báno:

wife bere : y odpowédėl ſem ſkrátka : žemi

známo nenj. y tázal ſe dále : W galém dů

ftogenſtwj ftogi legat, cili Wyſlanec při dwo

ře Kozłowſtém : Geli zostwan : wg:

kých
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kých recech geſt sbebly : Unij gednoho , ani;

drubébo nelze čicy , čell fem . Piedawný geit

cas, gal v nebo ſlaušjm . Žádám wás Pane!

mėgte mne wymluwna, że wám po wüli flaus

siti nemobu .“ Bán đeb đoán đeft plant

obycegné gméno Tatarům . Tak ſe v nich gmés

nugi Páni a Bnjšata. Kéktečj to nowoSán

vykládegi w latinė Imperator , t. g. Cyfai.

Zatim pribotowiwffe robe na ceſtu potře :

by , a wzawolſe s ſebau 50 Bozáků k ſtráži s

meſta Kercynku wymi, potoin tábli finte oper

leſami, kdež neniálo totů wodnjo bylo , pies

Pteré doſti nebezpečné ſme pčewegli, a boxada

bējſti mufyla . Dne zbo meſice Srpna oſtali

ſme v řeky Prğuny , Freráž dėlj panfiwj Rus

fté od éjnekébo, A začjná ſewelitá Tartárye,

poſtawiwife ſwých ſtánů ; podrželo nás to wel:

miweſelé a rozkoffné pohledenj na tu čeku , a

pojjwánj pobodlnébo powécéj. Klebo wypra :

witi fe nemůže, gak tebdáš ljbé a mirné bylo

pod nebem powetëj. Odtud pan Wyſlanec

opet wyſlal rychlébo polla do wiozłwy , a gia

nebo do meſta Kaunu , aby tam požádal přja

preše , neboć ſtrze treo pauſſtė tėjtými wozy

nelze progett. Od tobo mjfta bylo taženjgaki

tak) pohodlné, ač předce onde onde doftime:

li y zkufyli nepëjležitofti, o čemž byloby mno:

bo co práti. Cobo ale' nelze pominauti, je

mifti , kdeš fme oſtali , aneb přenocowali, cis

nili fobi frarod wjli w honenj zwéře , a bylo

gi
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gi takowé množſtvi, aš ime do rukau robe

gi nabáneii , y cafom rukama lapari mobli,

ci fe ne gednau fialo , že nočnjho čaſu přichá

zela inezy naffe debytčara gako tiffi beránkowe,

ricrwjce ale dannclů a frnců. Dne 18bo po:

dlé iefy Vrary portala nás Barawána Kuſtých

kupci , cábnauci z Čing zpět. Při té Bara

wánė bylo 150 mužů, wice nežli 200 8 bo

ljm naložených welblaudů , vozů ale a konj

žádnýó , 3 pējčin wyffe podotknutých . Y por

stili nás kapcowé o wyborným čjneſkým nás

pogen , an wlaſtnjm myflowenim wůbec po:

we Tée , a dutnalo nám nad malwazy , neb

vſtawicné pitj wody giſ fe nám ofſklivoilo.

M: zeytčj rožehnawiſe ſe s nimi, tábli ſme

Spanilynii wrchami, z nich ſe preyffej feta Jal

ka. Dne 31 bo wrátil fe 3 Waunu rychlý po

fel Ondřey Burdykof, přineſa tu famgu sprá

wu , gatz nás byli kupcowé v řeky Vnary

ſprawili, że wyſlany Adogeda 3 měſta Dekyns

ku , w miſte Taunu 6 jádoſti nás oceláme.

To gefſte mluwe , tuf gede Kaunu rychlý

pofel ging , aby obledalzdrawj celého poſelſtwj.

2 když nalezl, je celé poſelſtwj dobrého zdra
wj pojjwá , rychle ohnul odrud prec. Nad

to dne prwnjbo Září požádaná pijpćeš přitá :

bla , a přitom zaſláno bylo panu Wyſlancy ,

10 Odcý , něco reyje, trhaných krůpek po
doſtatku .

Kapis
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Kapitola pátá.

taženj do země Cžjnaſké. Adogeda gede proti

pofelffwi, amá ho v welifé poctiwoſti. D

zwiřatech , též o Ežineffic Pedagohách ,

neboli chrámich. DſTowutné zdi Ezines

ffé , a t. d .

Teosedy dne 250 meſtce Záïj přigdemeF ſkal

natým wrchům , facš 40 ¢ jneſtych Baraulů

( Joldnéřů ) na ſtráži ſtálo. Tito Baraulowe

leži podragi na wrrlich w ſkalnaté ffreyffi, tal

že gich widéti nenj , aš fe k tomu mjſiu přis

gde. Stogi pat tu proto , aby mjſtodržicýho

ryolc o* tom ſprawili, kdykoli widi , že cygó

zemſté Barawány tábnou do činy. Xa ſto

bonů odtud ſtogi folem mnobo weinic', na

poljch wideli ſme plno pohanky , gabel ,

tabáku y rozlićnto sclin. Obywatelé Slowau

Turğutflowéi a grau pobané , od nich me

Paupili polnjbo wačenj y gelin . Odtud tábli

fme opet ſkrze pauffe, adne icbo teboj vzří:

me welitau weſnicy Surykar, ku kteréj vpíj:

mo (me fe brali. Cu got proti nan 8 got

muži søfarſký komornik , genž flowe po čjnes

ftu Udogeda , v kráſném pořádku , wjtal nás

vetimi , pak wedl do fwého ſtánu , an ttál

podlé té weſnice , a podlé tobo ſtánu ſtálo ge;

ſſte wice. 2. když ſme maličko poſedeli , pos

dáwal nám w mljce wačenébo Tée , také roz ;

ličných pochraudek , ( konfekti ) y pamlſtů.

To
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To mléko bylo fama mlezywa, latinicy gmé:

nugi bo Coloſtrun . Do té prowázel nás do

naftebo pčjbytku , gegi nám w té weſnicy by

li připravili . Dne 13tébo pozwal nás Ado

geda na boftinu, před ſtolowánjm rozmlaus

walo ſe podlé clumocnjka rozdjlné. Mezy

giným tázal fe pána Wyſlance, Olauboli geſt

sia ceſte : půl druhého léta témeř minulo ,

odpowidel. Potom dotazowal ſe na gebo

gméno a přigmenj. Gménugi fe, fell , Elea :

zar Isbrand. Wida pak , že na nás vpřes

nima očima bledi, počal pan Wyſlanec wypra

mowali, kdoby z nás který byl. Zatim na

Frytém ſtole ftála gjdla rozdelená na mjrách

pro pana Wyſance a Udogedu. Ity ale rez

djce neco nižegi, každému dána byla miſa s we?

přowým a ſtopovým maſem naplnená. Potom

přineſli gakauſy poliwku zmjdanau pfſeničnau

maukau , a wſſak ta nechutná huſpenina nes

chréla nám chutnati, ač fine re nemálo t tomu

nutili. To widauce dwa piſaři Adogedowy ,

pomohli nám od nj , wycjftimoſle miſy až do

ona s takowau cerſtwofti, že fine fe podivili.

Wagi pak čjneſtowé mjfto nožů a widliček wels

mi tenké , afy 3 pjdi dlaubé bůlky z dřewa čers

nebo aneb z koſti ſlonowé , na ffpičce s ftij

bren net saten otomané , 4 tim náfrogem

tak ochotne gidla do buby genau , že přitom

ani prſtu neſmočj. Bogi miny z ftolu odneſli,

přineſli Udogedowi na dwau ftčjbrný frálků

kořalku , geden ſjálet Adogeda podal panuWy

1

jan .



Nancy , A druhý fobé nechal, nám ale dana bºs

la kočálka na porculanowých fálkád , a muſy :

li ſme do cifta wyprázniti. Poſledné předlos

Žili rozličnyo labůdek a pocrcutek.

Dne 14rého pan Wynanec poctil za ſe

Udogedu boftinau , ' Mideli fine, že Čjnefros

wé nalfemu výjmanj ffm také neméne fe dis

wili , nejli my gegic . Do obede gednalo ſe,

mnobolibycoin wozů až do mélta Defynka meli

potřebi. Pak belo ' vianoweno , aby ſe dennė

dáwály panu Wyſlancy dmi opce, ném dens

né gedna , apima njšilim oſobám gedna , gi:

ným třem a čtyřem gcona, Kozákům a pacho

lipům përjm gedna , a mirfa rebaný fripce,

nám ale mjfto frůpek mjrta Tée, y byle

me z toho wdecaj gen rolito po dlébi re

nám ſteyffalo , nebo čjnefrowe, a témeć wes

Mkeren národ Ugyatydý o dlebu newi nic,

Porom pan Wyſlanec Adogedowi obétowal

darem io fobolü , 50 popelic , zrcadlo s post

jlaceným rámem , a giných funftownébo dila

wecý wjce.'. Sa tobo cafu nekoliko nás , odes

bralo re do meſta Eteanu ; leži od té wefrice

afy půl druhé hodiny ceſty , geſt lidnaté y

walj obrajcné. Obywatelé wiri, je nad nos

19 panuge sábel , a odtud to potázý , je mu

činj nočnjho čaſu poctu , a přitom köjő a bus

lálagi, aj gednomu wzbúru wlaſy witáwagi.

Také bandlugi obywatelé tlaun Tej s welblau:

dy
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dy & B tabákem , a pro fway dobrotu wübtc

známý geft , gegš čjnefromé gmenugj Schar.

2 když vgednaná připřeš přima , gmes

nowitė na den (watého Vyichala bnuli odrud.

Pro každau znamenitegii orobu byl wůz ſpie:

žen dwema woly , & fin & gizde. Oſtatni gco

li na péri y ffifti wozych ; ale těžkých vozů

prowázeli ftrážnj gdauce 3 předu y 3 zadu.

Opet tábli fime welikými puftinami, a idej

fme nocowali, giž tu fiálo množfimi baud pro

nás připrawenyd . w ladé baudé byl Dro:

Piar , ( paspolja ſušebný ) Fuchynſké nádobí ,

bromady lcyn fuchých welblaudowych , ré; y

damradi , a pritom nám wafili. Rannjbo

i cili pan 2dogeda , geda podlé nás , poctil

péconi oroby rébaš poſelſtwj s nápogem Tée,

a ducralo nám ivybočné. To pak ku poctis

woſti Öjnefrånı busi} čečeno , že fryzým li

dem vctiwe je magi , a čini gim ſlužby ocho

tné y laſtawé. Dne 15tého žigna cftali fine

podlé řeky Barmury , kteráj mpadá do rcfg

Xauny , a bylo tu ceritwé y libé body bog:

noſt. y naplniwſle nj mnozſtupi labwic , pris

gdeme 1950 réboj mezy meſta zoofiná , kreráž

mil weliký Alexander w tjēcnini a rům obrá:

titi. Z obau stran ſtálo injſtrnė wypracowa

ných z mramoru roch , oblaufů , a piljřů kles

nurýb , na nioj ſe nekterá znamení nápiſům

nacházela , ale tak otlucená a ahladaná , je

éjſti nemohla. Dzieli tej fanftownjch flaipů,
wes
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wiji , na kterých bez počiu zwonečků wiſelo,

a kdyż wétrem fe pobybugi, ljbė znj a hragj.

Také v tom okolj bylo množſimoj geleni , zaś

giců nebrabė welikých , wýħodných polnjch

Kačar, ( bažantů ) a owcý až ku podivů.

Yiftem 300 , 500 Pufu w gednom baufu

běželo před námi tak rysle , že nelze čjcy .

Glaui pak welini tučnj a wážni , ocas za res

bau wlekau , a ten tći , čtyři , a nekdy oſm y

tefit liber wáži , což fotwa Edoj vwėči. WiTak

proto coś piſi, nellainaar. Potom aly tři

dui cefiy geli fime ceſtan fialnetau , kdež kolem

a foleni (picaté ſkály wzhůru ftrmj, a drži re

tu množſtwi Tyğrů a tipů , neni giſto ramo:

tnému z ceſty zde pe vhnauti , nedoceli od té

lité zweže býci rozſápán. Odtud přiņi ſme

do meſta , neyprwé wak k nemu inufyli uza

tau ceſtau přes přikrý a odporný wrih geti ,

po Kuſku ſilowe to meſto Bora Baron , tu

nálu potrawa byla zminena , -doſtawffe mifto

owojho maſa weprowé. Praſata Čineſká grau

Welmi hrubá , magi wsſurá břicha, še re gim

po zemi wlekau .

Dne 2760 Řigna přigeli fome k oné ſlo :

wutné we fwete zdi č jneſké, ana geſt čtyři

ſta némedý mil Olaubá , orm fábů tluftá , a

deſet ráhů wyſoká , na niž oſin orob podlé res

be wolne geti můjc. Tuto zed wyſtawėti dal

Čjneſkg . Cyrač, gménem Cius , dwe ftë pas

deſáte let před Bryſtowým narozenjm w péri

lés
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létech přes neyvysſfi bory , ſtály , roredliny a

odoli , aby Uzyatſiej Tataći do zemi gebo ne?
přátelſtvo wpádů činiti nemohli. Tato

Nowútná y podiwenj bodná ged , øjj čincs

frowé Vanliching g'menugi, obmezuge k půlno

inj ſtraně třetj dil ſkoro čjneſkébo cýraiftwi, a

wſtabuge fe od fily Yalo , aj k řece Soance,

a'mnoho wod ¢jny pod ni teče . Také na

ni ftogi inobo pewnych baſſt , wnitř y zes

writé pewnoſti, kiej wjce nežli 1000 Baraus

lů ſtráž držj. Prawj činefrowé, že na to

ſtaweni weliké ſkály w celofti famnene wyfika:

ny byly , a celá piſčitá pufina do wápna, fe

ſpotřebovala. Týj Cyfač Cius mnobá gefire

pewná ſtarreni dal wyſtawéti a widl wálky

welité a pametlimé. Geffte , gakožto málo:

mocný mladač , podmanil robė relau činu ,

porazyw na hlawu okolnij Tasary 8 wogficmi

300,000 muži fylnýni , a tak firocnil fe ruffes

bo panſtwj Tatarů. Pro tuž příčinu tuto zed

wyſtawil , aby pred Tatary bágil fwych zemí,

ač ſe předce cafein ftalo, že Tatari pčelezaure

onde onde tuto zed , nemalých mrod v zemích
pčinili. Cius geſt původce kmene ineffibo,

neboli Syneftebo w 22 roce ( trebo panowánj

a 215 před Bryſtowfm narozenjen. y wedli

nás ſkrz prwnj bránu , odtud opet okraublém

klenutim do drubé brány , a potom wyfiedffe

mnezy zdmi weypadem , geli fine na lewo , A

primi do meſta Balganu, leži afy ſto bonů od

této 3dt. Zbéblo ſe lidu w weliffo haufieb,
bu
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hudebnjcy na rozličný náſtroge brawffe , piſtas

wolle y bubnopawſfe , wffak byla to busba

fmutná a vffim odporna ; tu položili ſe boſpor

dau nad předméſti. Blå wecje weccieli fore v

Udoğady , a při té wečeři kegkijii diwedla .

prowozowali, kteřj s blawnjbo měſta Pefon :

fu fem přimi. 2 podobných diwedel meli ſme

w oſtatnich měſtech wice , genž ſe ku poctivcfti

nafcho pofelftwj dála . Dne 28bo přigeli ſme

do mifta Xunğuru , a tu nás potká weliký zás

fiup lidui geg preddyázeli spiwáry a budebnj

cy , w froſtředku neſli dwe modly. Ý tájeme

fé, kamby ten záſtup fpipal : odpowédéli, že

do chrámu , aby bobům obetovali. Geft par

bodno pripamatovati , je weliké množſtwj Pes

değob , aneb modloſlužebný hrámů v Čjne

ſe nalezá, ne gen w mėjtech a weſnicých , ale

y na rolnictch a přjkrých wrflich , Pamš fotwa

pfifiup býti müš. Podlé měſta Xangotu wes

dli nás do gednobo chrámu, A tu vidjme

kantene wytefanen modlu , afy oſm rábů wy:

rokau , magice 700 rufau , a ſíaula Bebyni

prënj. Dzieli ſine také gefftė ginau , 3 gc:

gi och frffily obnimé giſtry , okolo hlavy

Tocilo fe Polo zlaté gako ſlunce , držela w ruce

frálowſkau berlu , & fjkali gi Ladon , t. g .

Bůh války , kolem okolo ftálo bubnů počet

mnohý , ryſtunků a zbroge též , a Freij iu byli,

pálili wonné wecy , cymbály a brkawkami biin:

Fagjce. Dorſak kdybych měl popfati, gakých

obyčegů a powyků čjnefrowé tu tropili, bylo

by
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by přilið obdylné. Dne 3obo äjgna přigeli

do meſta Tunpo , a gdauce po poljdy wideli

mnobo bylin a porofilin ; zmláfftė reyžc , že

100 liber za fift Freycarů kappiti fe můžc .,

De abo Liſtopadu přigeli ſme do welikého

předmeſti podlé hlawnjbo meſta Pekynfu , a

A položimoffe zde boſpodau , zeytiegſſjmu při:

gezdu do téboš meſta fe botowili.

Kapis
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Kapitola Neftá.

přigezdu do hlawnjho měſta. Potom na pa.

lác amologba 8áng. Đfonan;c ) tam

obyčegii, pal.o weliké poctě tohoto poſelo

ffwi. mologda Kán ſlawi den narozenj.

Néco o Jezuitých. Též co ſe tobo čaſu

sběhlo .

Na segeij totiž dne třetibo mëfyce Liſtopadu,

gedenie w pěkném pořádku , na způſob wý:

dodných kragin Barowany, do meſta dáwne

winfowaného pákynfu. Budy fme geli , ftálo

V zbjbalo re množſtwj lidu , a to byla příčina,

že prait ze zeme wzbůru fe fnaffegicý w tas

kowý dumel ſe obrátil , že fme forwa probies .

#nauti mohli. y položili ſe boſpodau to bom

ſpodě cysých wyſlancůw , ncboi legátů . Dne

12tého přigsa 2dogoda, pánu Wyſiancy ozná.

mil , by fe priprawil , je na zeytčj lift robe

fwéčený s plnomocenſtwjm odewzdati má , A

proń 50 konj wyſláno bude. Dne tedy 14b0

téboš imefýce geli fine na chrařſty palác w na :

ſledugjcým pořádku. Předně táhli Baraulo:

wé, za nimi geli Sſpárowe, ( gezdcy ) pat

nekoliko Tartarů , ( včedníků ) na konjch we

dlé gednoho každého přednoſti s drahými pra

porcy , gich náſledowalo 15 na konjch poznettes

neglid Bozáků , neſauce dary welikého čáara,

po nich Ruſſtj kupcowe , gakožto komonſtwo

poſelſtwj, pal Ruſty kupec w oſobe bofmifirap

per

they
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potoni porelftwj fekretáč, terny piſar ) re

sjö ; Drahowa, a pan Myſlanec v proſtřed

dwau Adogedu , za nim we wozyó flužebnice

a padolicy , poſledné Sfpárowé tento průwod

zawjrali. Priffeofſe pied palác , an geft wet

mi drahého ſtawenſ, mage dylby afy 4 hodiny

ceſty , wfjicni fnie s konjc Mezli , a fi tam

peffry. Gdauce ftrz dlaubau bránu , přigdes

me na mjſto proſtranné, dlážené mramorem .

Odtud gdeme na kráſný moſt Famenný , kolens

ſtála zed spülj čloweka , a na nj byly kunfto

wni figury , aneb wyobrazenj vdatných majů

i obau ſtran . Po té opet gdeme drubau y

ičetj bránau , pii každé leželo zbroge množs

ftwi, pał wigdeme na rýň ſe irgrinecytuia

pozlacenými ſlaupy ozdobenau ; odcud wkročja

me do fwétnice ( rálu ) tu ſtáli zlatem wykla ,

dani ftolomé, a fodadel na podlaze drage wy:

kládané damaſkowych kolem . Tu welj 200 :

geda panu Wyſlancy , aby malicko poodpoči

nul. Kta gebnau flyffana byla rána, gakož %

brubého dela , orvirá ſe veliká zlatá mijze

a přicházegi čtyři neywyöffi dwočané do lwes

tnice, totiž : Dorgamba , Asgamba , Aligam ,

ba a Udoganda. Prvonj wedl flowo krátce ,

a bezma liſt welikého čáara od pana Wyflans

ce , nefl bo. # Bánowi, an redel za mijji na.

ſtolicy welmi njžké , fotwa gedné nohy zvyti

od zeme. Ta byla poftlana mnohýmia metais

drabvini ialauny a polfſtáři, náramne w tip

ným a byftrým miſtrowſkym djlem ftrogenými.
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Potom bytoffe t nemu dwedeni , ochotnan

wátj wzbledl na nás : A polibiwffe rutu ge

bo , k druhé ftëné naproti němu spátérm we?

Oli nás , tak abychom k nemu hřbetu (webo

neobraceli. A tu teprwa Udogeda přigal das

ty , a položil na gedeni ftül v proſtřed ſtogi

cy. Boys Dorgamda ad Bana přiffil, podal

raky panu Wyſlancy práwė: že odpowid ná:

fledowati bude , gafy inile liſt čáarůw na cis

neſty gazyk ſe uslozi. Do té předneſi, co we

liky Kán panu Wyſlancy o komonftrem Faj

do3enne na firawa dáti rázal, toriſ : panu

Vyſlancy dwe owce , geðnu bufu , tot polsj

furatz, ctyry ryby, mitu mauly , tolik reyže,

dwė libry máta , dwe mirky Cée , poly , a dwa

dibang Tarafu. ( Taras geſt fladkýnápog nas

wino slnegiti) Oltatnion wyfázaná ſtraw . zů:

ftawa, toliko znamenitigilim oſobám přidá ſe

mjrka Tée , & débán Tataſu. Potom bywife

odtud vedeni provázeli nás v tomto pořádku

do naſſcho příbytku. Afy po crored bodinách

přigde k nám 2dogeda , piincfa turo sprámu,

Seby weliká radoſt byla při dwoče z přečteného

liftu fáarova. 174 geyeri pan Wyſlanec s

(wymi wzáctnegfitmi aby ſe odebralna palác

k obedu , proń oper koně přigdau. Heftala

fe tato zwláſſtni muiloft gefſte jádnému Dys

Mancy , doložil Abdogeda, aby po odwedeni

liftu fueho pána , & ftolování pozwán byl.

Bayi
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Boyš tonë põimi , geli ſme na palác ,

bywffe wedeni tak , gakoj wyffe řečeno. Po

malé chojli tito neywysſfi dwočané přiſli ,

praw fe fe na zdrawj welikébo čáara . Potom

tájc fe Dorgamba pana Wyſlancë , tatéli onlus

wj latinſty ? On ale ukázal na ryojic 3 Drie

bowa , pat ry: Dorgamba naffe gména do knis

by napfal , a odeffli. Odtuð opět náo wedli

přes moſt mramorový , a přigdeme ſkrz mnos

há podlaubj 3 famého mramoru do welikého

rálu , od zlata, ftijbra , od lazauru velmi bo:

bate ozdobenébo , ze geft forwa fy pomyſliti.

W prawo opet ſtál kráſny palác , a tu obývas

la manželka Bánowa a ženiny. Wedlé tobo

paláce geft fitépnice galo les , plná omlechtilýd

fTrepüw.y prácewa , a geſt obražena welikými

zdmi a pewnymi wežemi, též hlubokými pój

kopj wodau naplnenými.

wffedffe do toho rálu , tut pedj Bañ na

flonowém a welmi fikwoftném trůnu , mage

noby kéjjem požený , a okolo ſebe dwołanů

weliký počet. y feloniwſle forch blaw proti

nému až k zemi , netolik kročegů dále ſme por

ftaupili. Potom přiſpui dwa Jezuite , a pruni

počal na nás mluwiti latinſkem gagykem , ger

muž rytić z Drabowa odpovedel. Také dru :

by mluvil na pana Wyſance wlafty , on pal

odpowjdal, nač ſe bo byl cázal. Wezy tim

kryli fe ftolomé, a bylo gid přes ſto , ponewadi

podlé Čtneftého obyčege, Paždý má při ſtolo:

D wani
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wánj ftůl pro febe. Padeſáte zlatých mjs ,

a tolik ftë;brných poſtawilo re na ſtůl, & pors

culánowých mnohém wjce.

2mologue Bán pob oponan , Pterải ng

ftůl ftinila , za ſtolem fedél, pan Wyſlanec res

del njže proti němu , neywyöili dwočané podlé

nebo , my něco njše , a ginj Kolem a kolem .

Boy; Bán začal gifti , wſſicni ſklonimoſſe blau

wý gedli céj. Trwalo ftolowánj ftoro tři

bodiny , při kterém } weſelé bry ſe brály , ob

wefelugjce, nás kratochwjlemi. Po ſtole dali

nám Tée wmljce wačeném , a ſjálek dobré pálens

kyo : Wage pak Bán odtud ſe brári , 2dogeda

wedl nás maličko na gedno mjſto , tobo wffae

newjme , proč to včinil. Zdali abychom naft

nepatřili, cili podlé obyiege , cili co ginebo

myſlili. Bán byl Tatar, obličege požlautlebo,

má notti ở pffee Losen tºle , té pelifoft

Cyfačſtwj dobře bodnébo , mage ſtářj ſwého

45 let. Do malé chwili pčiffel opet nám

Dorgamba., & táže fe pana Wyſance , wjli ,

proč Jezuitům před třemi léty , gdaucym ſkrz

sem hoztenſtau do Číny , (wobodného průs

chodu ſe nepropugčilo : 2 když řekl, že nemá

tobo žádné známofti, odeffel, a nás Adoge

dobéprovázeli do naſſebo pčjbytku .

Dne 17bo Liſtopadu napofſeiwil Dorganito

ba pana Wyſlance, a pčimo s njm nekoliko

Owofanů séjdo pčjbytku gebo. Po maličkém

5032
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rozmlauwáni pan Porſlanec obetowal mu darem

nekolit zrcadel s pozlacenými rámi, hodin ,

triſſialových klenic, réi anglický pſy , gednoho

loweckébo , pal fobolů , lifſek , popelic nemalý

počet. Dne 18bo byla nám poſlana gidla a

cýſařſké kuchynė , totiž : wačená buſa , kuřata,

weyce , maſo rozdilné , gablka , hrozné , a cu:

kroppo podhraudel bognoſt. Dne 7bo Pros

Ponce přiſſel Usğamba k panu Wylancy , a

zwal bo opet s wzáctnégffim komonſtwem na

cøfačſký palác , kdež weliká Nawnoſt drieti fe

bude. y byl to den narozenj welikého Bána ,

na kterys čjnefrowé innobo drži, a takto bo

Nawili.

Meyprwé, péiffedriemy na palác, vedeni

byli ginau ceftau , aw krociwſſe na proſtrannau

fýň , leželo tu množſtwj bubnů a fenftů , w

Fterýchž páni Čineffej fe nofya Pak přigdeme

na rál okraſy newyflowitedlné, a bylo tu pan :

ftwa počet welity * ſtkwaucým a blyſſtjgøm

ſe odemu z wffeligakých barewi wffico ſe třpy

tjlo od zlata , ftřjbra , farları , akſamitu a beds

wabi ; okolo pat trůnu Bánowébo ftáli Barau ,

lowé s pitamía balapartnami. Po půlbodis

ne dalo ſe znamenj gako z hrubébo dela , a

whickni wzhůru byli . V tom gde Bán 2

rauffe práwė královſtém , a to ſlawné mage

ftatnoſti fwé, a fedne na trůn , a tu třikráte

blaw fwych aj & gemiMonili wffichni, taté

pritom liby zmůt zwonečků a cymbalů flyfſán
D 2 byl,
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3

byl. Po té geden četl něco z knihy , a trwalo

to afy hodinu. Kad to počala budba znjci ,

A třikráte tlauklo ſe nabubny , a tolikráte opet

hlaw rých ku poctivoſti na trůnu fedịcybo

flonili. Potom náſledowaly bry wefelé, a

Maužilo fe & wyborným Téem a mnohými las

budkami. Panu Wyſlancy Bán obětoval z

ruky rwé na zlatém fálku Tée , nám pak některj

páni geg podáwali. Roy3 Bán tral fe

preč , opet bimot bubnů a ſtřelby byl veliký ,

také přitom pokloniwffe fe wffickni aj k zemi.

s welikau rogkoffi ojwali fme ſe na pani, kdy}

ſe odtud domu wraceli , gedni na konjd netos

liko náramné pekných a wyberných , ale také

kráſné ozdobenys a wecyzených . Gefftë patris

li ſme na wybornoſt robo ftawenj králowſkébo,

widjme k nemalému podtwenj, kterát hrubý

fion ſpřeženy w wozyku táhne trůn Cyfařům ,

za njm Mo budbáčů a zpėwáků afy padeſáte,

oftawione nazdrawj welikého Bána piſné spja

waworſe. Také tobo dne byli meu cpfačſtém

diwadle , a byla bra znamenitá , gakož třebas

w Ewrope pči králowſtyd dwočjo fe drži .

1

Dne 18bo ftolowali ſme v prwnjbo dwo

fenina Dorğamby. Wiegy ginými podiwnými

spůſobami wideli y to , že ſtogjcý pachole podlé

Dorğambý, do ſaménebo koffičku chytalo gebo

Niny a weypliwty, Pat dkazowali nám w

cýrafſké oboře welikébo Xyfa a Tyğra , ktery ;

diwokofti wffedé diwoká zwffata piedi. Dne

650
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6bo mëfýce Ledna 1694. opet fine doſtali gidla

3 cýſaiſté kuchynė, a dne 16bo též. Dne 27ho

geli ſme do nowého meſta ! Jezuitům , a bylo

gid tu ofm . Ohledali tu koſtel kráſnébo fta

weni, warhany dobře ſpořádaný a podlé fto

gicy wej, na nj bodiny a zwonečků množſtvoj,

a pozůſtali fme v nich aj do wećera. Za tobo

cafu byl tu, wronjm Pater Grimaldi , muš

wážný a Bánowi milý , také tu byl gifty pa

ter Julezſtý , & ten mluwil ceſty s . rytjiem 3

Drabowa, oba meli z tobo radoſt newyflowi:

tedlnau . Pak wyprawowal geden druhému

života (mébo péjbéby , a týj Pater Zalezſký

darowal røtjii w latine wypránj senie čjneſté

pod tim igrulem : Tractatus de chriſtiana Expo

ditioue apud Sioas , kteréj w krátkoſti owádjm

w kapitole fedmé.

Dne 4bo Unora pozwal Dorğamba pana

Wyſlance na brad , gen } Nowe Prigola , a

tu gemu oznámil , že wnekolitary dnec , gat

žádal , odtud propuſſten bude. Dne 15b

wedeni byli në palác , a piiffedffe pied weli:

Bébo Bána , an ſtál za mějši, cinili mu blabo

kau poklonu y dekowánj z wſſed miloſti ob

držený , a potom w rále s temi neypyöffimi

dwoočenjni ſtolowali. Do ftole wedli nás do

giné fwétnice , a tu ténito dary obdareni by

li , totižto : Panu Wyſlancy bylo darem dáno,

farný Of , aneb Synſſe it wortným fedlem

a ſtějbrnau vzdau. Čineſtá čepice s bedwabnym

trape
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tčepcem , damaſkopoy kožjo na ftrz zlaten

protkáwaný a s beránkami podſTiti. Drahý

pás , na něm} wiſelo nekoliko ĉjneſkých nojů ,

fſárků a tabakowych mëffců . Pár kožených

bot , bedbáwných punčod , fituka cerného atia:

fu , a činefkého ludánu ( bobatý cay ?) a kus

altinu , t.g., zlaté mince. Znamenitėgiſi oros

by doſtaly cjneſtau cepicy e cerweným bedbáws

ným třapcem damafftowý košich s beránka :

mi , také pás těmi wecmi, pár bot a punčochy,

fſtučku atlaſu a ludánu , pak kus altinu ftříbrs

né mince. Bogácy a oftatni obdrželi čepice ,

boty , ftučka atlaſu a ludánu a mitolík Jičjbro

ných. Dne 18bo Dorğamba na brade výffe

gmén Waném odmeal panu Wyſlancy lift ng

welikebo čáata w zlatoblaw obwinurý a zapes

četený , a předneſl, že na , zeytčj pëjprej konj

a potčebný wojů we dwoče Wyſlancůw pos

horowe bude. 2 tuť rozlauciwife fe , wzali

lafkawe od ſebe odpufftenj.

1 maneno

Kapis
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Kapitola fedmá.

Wypiſuge walité a mocné králowſtwj Sjineſté.

Položenj fragin , zwláſſté hlawnjho meſta

Pekynku. Náboženſtwj Cžjneſrů , obyčes

gů a powáj. Též giné wécy paměti hodné.
1

Šina, aneb Chyna , Syna , Syam , geſt

mocné a weliké králowſtwj w 2;yi. Tatači

gmínugj čjnu Batay , a gini národowé wyſo:

ká 2zye. Čjnefrowégménugi gi dwogim dogs

flowenjm , gako Cbungoboa , t . g. , proftiedek

ſweta , a Chunque, t. g ., proſtředek rajſké

zahrady , domnjwagice Fe, žeby byl obor (wes

ta čtvoerbraný, v proſtéed nebo ftáti má čjna.

Toto celé králowſtwj obſabuge u dýlce 330 ,

A DO fiice 450 německých mil, á rozdeleno

geſt na patnácte kragin , ač půloſtrovo Borea ,

a krag tak řečeny Leotung , pocitá ſe též sa

dwe Fraginy, za panowani Cyſače Xuca léta

2254 před Bryſtowym narozenjm , to králows

ftwj mélo w půlnoční ſtraně toliko 12 kragin.

Po čaſe připadla k nemu“ polední ſtrana , tal

Je nynj obrabuge u fobė dewatenácte fragin .

2 když léta 3000 před Bryſtowym narozenim

tyto Praginy cin ily králowſtwj gedno , bylo rogo

děleno na dil půlnočni a polednj, a délj ge

hranicemi weliká woda Byang , Čjnefrowena

3Ýwagi gi dceraŭ welikého moře Atlanſtébor

Brálowſtwj to geſt pewnoftmi gednál přiroze
Bi
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nymt, gesnák lidffau rukau welmi vpewnino

a obmezeno. B wychodu má wyſoké hory

Tyebenſké a pauſitė, a pro nedoſtatek wos a

potravy nemoban voglk: nepřátelſtá ge pror

tábnautis B půlnocy ſtogj ona flowutná zev ,

ana fe za diw fwéta wáži. B.poledni a zás

padnj ftraně leži wyfoké moča na němi nemo

bau platiti lodj wogenté pro ſkryté v moři

fpicaré ftály, & pro dna piſčitá. Položenj

gemė čincſké nemá vfſudy ſtegnau zeme přiros

zenoſt . Půlnočni djl geſt welmi ſtudený , a

poledni pčjliš borký , proto ale předce velmi

vrodná , nebo mjſti Faždoročné dwarcáte obilj

6 poli ftljzëgj a féromowi téj dwukráte owoce

dává. Taté má dostatek wſſelitého zboji ,

gako železo , ceyn , med , rout , glaro , ftijdro,

perle, magnet , & neylepiti pižmo a porculan,

spláſſre vobará geſt nabedbany a wlnu. Pro

množſtwj rozkoſſných ſadů , zahrad , obor ,

golaiſtnio wod a podzemſkýo wodnio průdos

dů , y přirozené dobroty , práwem ſe za zemitý

rág poważowatimůže. Docjtá fe wnem meſt

welikyo 490 proſtřednich 1240 , a malých

2357 , mimo wernic a fydel panſkýó.

Hlavní měſto Dekynt , kdej Céſač rmé

fydlo má, mino meſto Bankyng , geſt w me:

rė neywetſtj, geboj dýlka činj ffeft neil nemes

dý pewnými zdmi obrajené a welmi lids

naté, nebo obywatelů má tu býti Teft millionu .

Před caly flaulo Xunte, potom Gambalo, ny:

ni
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nj ale od krüge bere to gméno Pekynt, a leži

od Čineſté zdi 12 mil nemecky d . Léta 1404.

za panowani Csface Tayğunga nabylo weliké

ſiáwy A woznefíenoſti, a týž Cyfaiz meſta tian :

Fynku ftolicy králowſkau fem pieneſl , na dwe

měſta rozdělil, a s predméſtimi rozſfjčile 3

těchto předmeſti gde ſe pécs kráſný moſty do

mifta s goti bránami, každá brána wymáffi

dýlky půl hodiny ceſty , na n; pewné bafiti

ftosi, a zbroge leji kolem a kolem , gatoby

nepijtel za zdmi ſtál. W proftřed měſta ſtogi

welmi wyſoká , 3 zekenébo , červeného a Žlutés

bo porculanu způſobená wej , kolem okolo má

dewet pawlacj 6 zeleným přjſtřeſſim , a na laj :

dém krancy wifó množſtwi ftijbrných gwenci

fi , Freij hnutim prudcjbo wydru líbė bragi.

Surffel té wėje kráſſli weliké granatowé gas

blio na způſob makowice z ryzýbo zlata, aé

podlé mébo zdánjmelaby ta weže fpjie ſnekerti,

nežli wiji nagwana býti , pro vdelane w ni

ftupně, po nich fe wnitiku až k wordu gjti

může. tfic fem newiděl pod ſluncem nad tuto

wij kunffrownégíliho. 2 wfiak nadherná ftar

wenj panf'yd ymetiſtých doinů , paláců , zwlás

fië králowſtéso, galoš y wėži od 198 mé;

ffit, neboli Pedagog, půſobí témuj meſtu wels

mi welifau ckrafu , o čemžby bylo mnoho

co prári. Kedybugj tedy oni, krečj pilli , že

meſto Dekyne pro množſtwj obywatelů Powe

mroweniſtė , pro kráſu ſtawenj diw fwéta ,

pro bobatfiwi ofolek zemë , pro vmeniMola
1

mu
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mudrctwi, à pro rošu welikoſt a wybornoſt

Brálovna meſt weta. To pak geſt welmi

podiwno y obtjžno , je vlice a ryncr negſau .

dlajeni , odcud to pochásý , že obywatelé čaſu

letnjbo , pro prach zhůru ſe neſaucýho , na

plicých mogjče přes obličeg nový , ' a čaſu deſſeja

webo pro bláto weliké nepogodlj magi. Pço

toj na plicýh a na pčjčná sceſtách ſtogj innobo

toni , a t gizdė ge nagjmagi; welicý páni

noft fe wo fenftáti, ginj wozegi ſe na talawaſkách

( 118' wozyku o gednom kole) gež předcházegi

ſlužebnicy , a .pucholcy za nimi kone wedau.

Zaproti tomu obecné ceſty gfau Slážený čtwers

Bcanpr. kamenem , pahrbkowé a ſkalné rozſed

liny mnijený , odolj a dolj zwöſſeni, na njoj

ftogi poffuýčſký doinowé deſet mil ceſty od febe,

aby ejm rpblegj neywysiſi rozkazové rychlé po

clém králowſtwj zná :ni byli. Ka takowy způ:

foo vzëjš w tragicb inošitwj krčem , a obec:

no o duhin pro pijpbozý ſtáti, aby wiſudy mohli

fe položitt a poſlauženu byti,

Gato ale bu poctivoſti Čineſtům éjcy re

måte , že cygpin přichezýın na branicých vctia

we re magi ; tal y nelze to pējti , že čjneſco

wé dawno gij w rozličnýb vinini proſpímali,

Aj po dnes fpacij ; w znameniteglich imeſtech

fffoly , kdeš re mládež w omenj mudrace Hons

fucra cwjci. W cófářſké bwèzdárné každau

noc pet matematykú bebu nebeſkého poważu :

ge , na ráno o tom spráwceHatematyky ſprac
bus
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wugi , a ten opet Cyrači o wfſem wédomj dá

wá. B neywerffim hodnoſtem přicházegi gen

toliko poceſtni a w omenj zbibli lidé , pročeš y

proſtý lid Syoti po omeni, aby k hodnoftem

piiffel. hodnoſti pak a včady rám Bán roz

dáwá , a v tom nepatřj ani na bobarſtwj a

sboši, ani na domélau ſtarožitnoſt rodu , aneb

na faud wétflibo počtu ; ale ſamé hodnoſti, oro:

by , saflauženj a ſiužeb powazuge, zčenj mage

na gednobo každého inrawy, powaby a býtnoſt

wripa . Bijdy fám (webo rodu , webo ſſtefti,

fwé ſlávy a důſtogenſtwi geſt podlé vůle ſvé

twůrce a ſtrugce, a wſle to w rokau rovo

má. Vefineyflegi sagifte by re' ctnoſt plodila

aneb rodila , a 3 rodičům na fyny přenáſfela ; .

ale je predné dáwé pe od neywyöſlibo , potom

férze vneni, a mnobau înážnoſt v pracy gi

nabywa. W giſtých dnech shromažduge re

weliký baof obywatelů na ryncých a vlicy ,

a flyili wećegnė creni z knib , aneb byſtoryckých

přiběhů wyprawowánj, a ten , který ; flowo

wede, fede w proſtřed nid ,mnohými dary

bývá obdarowán . (jnë netrpj obecného

žebránj ani sahálečivo, poculowánj ; graui gi}
giſti domowe, koej ſe pracuge , a nemotorným

dáwá fe wyžiweni.

Tecky oſoby pohlawj Jenſkého grau ma

lé poſtawy , a rodu znamenitegiſībo magi no

by malé a welmi autlé , a to wáži za tu ney

wetſſi okraſu tela , protož také bned w decin
ftwi
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nugi & pewnė obtabugi , a wſſak pro ſlaboſt

nob fotwa chodj. tieſau welmi pěkný odem ,

gegiu pokora a ftud, mným zdánjm , nemalé

chwély honná gefi. 2 prorož, ženftá, kteráj

by gen toliko nahiu nobu okázala , aneb boleu

rufau od mužſtebo něco wzala , gakoj y s ods

Ecytau twačj nan vfferečné pobléděla , trati

poceſtnoft , a nemluwi o nj sic dobrébo. Tas

ké zejdka wdowa w druhé inanželſtwj wftaupj ;

ona drži re toboto wyrčenj : gako, pry , plus

žeónik nemůže dwema pánům Naužiti , tak po

crítná matrona nemůje dvau mužů poznati.

Zelená barwa geſt gim neymilegili a neywozás

ctnegili barwa ale modrá geſt znameni ſmuts

& inefrowe migj čisté brady a krátké, a

taprw roftau gimt w ſtać cyn wefu ; Bonetty

(robauky) noſookraublé gen včenj érwerhrans

né , pletené 3 zin kontsch. Bonečné ( jneſcos

wé glau dlaubébo wetu , tak se vşčjë mezy

nimi Pineta , & ftačenu wetu ſto & padeſátého,

9 Swau ſtébo.

fu.

Co ſe dotýće náboženſtwi , wétffiin dilem

geſt pobanté, wygmeni nekoliko Tatarů ,

ktečj přisnawagi re e vieni mabonetanſkému.

Gegich Boncowe (poban iti Popowé) neſau

R* ramenády pentle z korálův , a neywyölli

flowi Lama , gegi nofy naramenády w ſtolicy

z foſti ſlonowu. činny neywice panugi

uj rekry , aneb rozdwogenj. Včenj lidé drži

re
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ſe pieni mudřece Bonfucýa , an fe naredil

500 rolu před Brsftovým narozenjm w tragis

në Xantang , a w každém témëë mëftë ku por

ctiwoſti gebo ftogj kaple, Kéktečj z nich cri

ryce gednobo Boba , ale necinj mu jádné pectý,

gen toliko sam Cyraf, gemuž w netdegffim

Týdelnjm méſtė Kankynku , o němž njše čiſti

budeme , wlikooſtném chrámu ročne giſté dary

obetuge. Ginj drži fe fekty tal čečené Scie

qua , a ti etj Sobré y zlé duchy : a kteij ſe drži

vćenj madrece Lanze , grau modloſlužebnicy,

Také něktečj přiznáwagi fe náboženftwj křes

( tanſkémo , s příčinenim Jezuitů , gakožto dus

shownich Wyſlanců . We tech a takowych

malický počet geft. Prvonj duchowni wyfias

nec , an létá 1582 od ſtolice papežſké do čjny

wyſlán byl , byl Pater Riccius Jezuita , geg}

náſledoval Nicolaus Trigautius, téj Jezuitar

A byl tu Jiw 30 let . Potom piiffel Adam

Schall , rozený 3 Boljna Rtyna, muž w mas

tematócſkém vmenj welmi zběhlý , a ejm vier

nim takowé pčjznė doffel o Cyrače, že roku

16.44 kázal Jezuitům to Defynku obydlj na

způſob Fláſſtera, y Poftel wyſtawėti. Týž par

ter Schall byl w fwém před ſewzetj tal fitaftný,

že umjnil Cyfaf negen kreftanfiwo w Čjné owes

fti a rozmnožiti , fle y k náboženſimj.křeſland

fkému přiftaupiti. Roku 1661 Cyrušowna wſſes

co to wonitoec omedla , zwláffré když Pater

Schall umřel, a ſtarp Cyfaé též , kterýj welmi

byl náklonen kieſtanůni. 21 fdy} Bán Hi,

( gmég
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Cgméno & jneftyd Tyračů magi gatáſy wyznas

menánj, gako v pe. , Bán Hi , wyznamenáwá

pokog. Kun Chy , flisſtné panowánj, Tay

Cin , welifau čiſtoru a to d. ) na cøraffiau fto :

licy doſedl , a chtel činefrům kalendář do řád :

nebo pořádku oweſti , wydal Viandát, aby oči

Jczuité , trečjby w matematickém vmenj dobře

zbehlt byli, do činy re wyprawilt , a ſwoboda

né cyfatſtemu dworu přimi, a tal fe také

ſtalo . Tito tij JesuitéfasliFerdynand Wer:

bieft, rozený w Brabantu, Ludwit Bruglius,

rozený w Sycólyi, Á Gabryel Wagellanus,

rozeny w Portugala v meſte akao. Oni

wymobli opet křeſčanům nowotné ſwobody w

náboženſtwj, a Cýſaře tak fobe syſkali, swláſſte

Pater Werbieſt , žc Ctraé , wezma přes re

roku 1682 ceſtu do wygodnja polednj zemi

Tatarſté, geg za towarsſſe ceſty wywolil. Kya

nj o měſtu tlakynku w fwére Nowútném nico

připamatowati peiſluffi.

Kantynk meſto neywetffi a neyflowútnega

fii , leži v kraginė tak řečené Byangan , nes

boli Klankyng , geboj okrmek , mimo předmés

fti , obrabuge w pobe 12 mil německých a

bywalo tu nekdy: redio Bánům a Cyfaiúw Čis

neftých. Protoj ſpatřuge re cu palác cpfačſký,

afy na mjly dlauhý , nad mjru filwoftnebo ſtas

wenj, podlé nebo ftogi gefſtė 240 paláců ,

množſtwj Pedagog, a domů,wice neš,dwar

krátc fto tilýc. Gen toliko plićný bran fte

re
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ſe počitá , kteréž nočnjho čafu sawiragi, a

Faždá ta vlice má rwého Řiditele a grau naſtrz

Slažené s modrým itwerbraným kamenem . À

poniwadiſe tu neyſlowútnegfii kupectwj wede,

tak kupeckýd domů vzējš tu množſtwj, na

gednom každém ftogj tabulka , na njš zlatými

literami naprané gejt fupce gmeno y zboží ,

a podlé každého wiſy na tyčce praporec i cbg

ſe obydlj každého kupce poznati a rozeznati

mohlo. Poslé toho měka před cafy nalizina

byla tabulka mramorová , na ni byl vyryzy

kčjš , á okolo byl nápis řečj Syrſkau a Ricau,

z čehož tento vſudet čini čine fſti ducor nj

Wypancy , že tu gedenkráte náboženſtwj tie

fianſké mufylo býti. Boyš o tom (prawen byl

Cyſač , přikázal na tom mjfte rám wyfiawe:

ti, a w ném čećenau tabulku wetegne poftar

witi , do kteréhož chrámu ročné gify Sary 3

Pelynku pofslá. 2 bofſak dlauboby bylo wys

prawowati , kdybychom gefſte o wffech kragid ,

a mjſt práti meli , nebet nenj takmer kraginy,

fdežby ſe cofy pamėti bodnébo y podiwnébe

obledati nemohlo .

manonM

star
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Kapitola oſmá.

Wypſánj fragů ; folik který frag měſt a měſteček

v ſobě obſahuge ; a co w kterém paměti

Hodnébo podivného ſme obledali.

Politby tragů králotoflooj čineſté w ſobeobs
rabowalo , gij gſme : fyce wyöſſe ponaprbli ;

předce wſſak widèlo fe býti za ſluſſné y potřeba

" né , abychom také tuto powedili, tolik w ktas

rém meſt ameſteček R pocitá , co krerý painėti

bodnebo má , fby ejm ſpiſſe welikoſt y znames

nitoſt téboš králowſtwj powážiti ſe-mobla. Vio

redy začjnáme od prwnibo a hlawnjbo krage ,

can ſlowe Decheli aneb Dekynt, A má 8 welikých

a 135 malích nejt, ; nios geſt neyſlawnégifi

a neyſlowutnégíli měſto Pekynt, od neboj také

gméno beře. gednom mijte , čjncfrowé

fjkagi mu Kante , délagi wozyky s gedným

Bolem , a když fylnegifi witr wege , může ſe

na něm fem tam , gakj ſe komu ljbi , bez dos

byćete wozyti; odtud pal pocházý to pejſowi :

že , prý , v Čjne wozykové gen toliko powe:

tëjm ſe pudj. W kragi tak řečeném Kanry

geſt 5 měſt welikých a 92 menffio , a wfſady

obledáš kráſnébo porculánu množſtwi, geboš

čiſtota a tenkoſt ſkla podobnoſt má. Brag Xenry

obrabuge 8 měſt wetſſich a 107 menfſig , a

ném ſme widěli ploftonoſých flepto gato mrawen

si , gjmž mjſto péčjvlna rofte , otywatele z nf

Frum

-
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krumplowané raudo délagi . frogi kan:

rung počjtá ſe 6 měſt wetflidh a 92 menfſid .

Bezi gedna woda ftrze ten frog , ktorej Nowe

&tyl , ta gcft tal weliká gako Fterá w fwitë ,

magic rozličných ryb w doftatku , a floweni

gid magi galyfrbo práka , an ſiowe Louva ,

tobo do wody na řetisku pauſſtegi a tu pos

diwu ryby lowj. Ten prál geſt třikráte we

tſfj nežli weyt, má hrdlo co fwine, a na

bébetu gakéry redlo . Brag honán má 3 meſt

& 100 meſtecek , a drj tomu , de leži v pros

ſtřed ſwéra , a néſe takowé množſtwj reyže ,

že 100 liber za dwa ceſté groſſe můj ſe zdec.

kaupitt, Brag Suchuen má 8 wetffy 4. 124

menſtich meſt. blatnim meſte Chyngtu

ſtogj nádhernj palác cyfałowa , poslé nebo tes

će tak cifta woda , že ſe w . njco w srcadle

každý widėti můž , a ijtagi si perlowe. Te

taucý do nj potůčlomé grau barwy modré , A

obywatelé tau wodau winu na modro barwj.

Brag tak fečený Gugwang, geft nad miru

aurodny, a tudy flowe obylnice čjneſtebo krá:
lowſtwjo

15 méft A 108 meſtecek.

Geſt tu žab ſtřepnarých aneb blemegždů ng

wodė až ku podiou ; zdá ſe , gakoby wewo

di fſpicaté stály ftály , na gegio mořepináo

rofte tráva y ſtromomj. Čjnefrowé 3. sed

fſkořepin délagj nádobj l pitj , zlatem neb ftij:

brem ge obdelawagi, a potom nich gato 3

tofljkům pigi. Eragi Bzánſtém rybáři lo:

wili rybu , byla gato krokodyl, a pláče galo

使
dia
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djtė ; když ſe s nj tuk zapáli, nenj k obaffenj,

nacházý re w ném 13 meſt wetſſich a 67 men

flich . Brag Byangan , ginak Wankyng , má

14 meft, auto meſteček , a wedau tu obchody

znamenité ; genom meyto nefe Cyfaći ročne přes

3 milliony zlatých. W fragi Chekyngu počtá

ſe welikých měſt a 63 menſlid ; w pčiſta

wu weliké množſtwj ſtogi widy na botowe lo

dj, a pravili nám, že gich tolik geſi , gako

blawnjm mëftë Dekynku na vlicy lidj. či:

Befrowé drži ten krag za rág a rozkofiný rad

bobůw. Brag foken witabuge fe na 8 wca

likých a 48 menff méſt , bory pak tu grau

welmi ſkalnaté. Aby pak temi borami pobo:

dinë gjti fe moblo , důwtipni čjnefrowe w tech

Ralád ftupne wyſekali, aby dolů y na boru

ceſta pohodlná bola. Mezy ſkálami teče we:

liká řeka rin , na kteréž pro množſtwj ſkalin

woyfucvc plawestwj geſt nebezpečné a obtjžné.

Pro toj pčjčinu činefrowé vžiwagi tu lodi

déjwj, genj ſlowe Tokas , geft tenté gako

papir , aby ſe o ſtálu obybowati mohly.

2 tdyž nemálo (me fe tomu podiwili , řekli

nám : lodj grau roce z papiru , ale weſlači

Zeleznj. W kragi Quantung naleznej wodu

cernau gako černidlo , s kterauž piſli gako v

nás s yntauſtem , a má w ſobě dobré y du:

tné ryby. Taté wideli ſme ginau wodu, ana nic

na robė , budiš ſebe lebeegili dřewo , neneſe ,

nobrš wſſecko gako olowo ke dnu ſe potopuge.

Rofte w nj množſtoj téej třídceti láter wzdyli,

geg
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geg obywatelé gako kaudel badlugii přidau ,

délagice kráſné ſatítwo. fizi rýš kray 10

welikých měſt a 73 malých . Brag Qwanglo

mé 100 menſlic # 11 wetſch měſt , a tu

Čineſromé cednobo potoku wájj wodu , a

delagi ; ni wodní hodinky , v nás éjféme

Copacy hodinky, proto je ta woda Žádným

powerij pronzenám nicni podrobena . Poslé ré

Fraging leži též krag Owenchen , obfabuge 8

měſt a 10 menfid) dáwá cesn , med , olos
olo :

wo a rtut w bognofti. Brag Junán , na

Ričjbro a zlato geſt neyznamenitégiſi, pocitá

fe tu 12 niejt A 48 měſteček, Solem okolo

ſtogj mnobo bor , každá ta bora wyobrazuge

gakauſy twárnoſt zvjfat, gako v p. Lwa , Ty:

gra , Oſtrowida , a't. d . Patējöli na to

zdálj , negináče zdáti ſe bude , než gakoby to

ruka lidſtá včinila , ac można doſti geft. Ties

3y dvěma ſkálami ftogi dwa palácowé proti

robe djla kunſtýřſkého a miſirného. Bdyž tam

weydes , dzijä dwé bobynė ſijinébo wzezřes

ni, kolem okolo zlata nad mjru widelanébo.

Prwni ſluge Boarena a druhá Veoma. Bwan

ryna byla dcera králowſká , gi otec gegi pro

to od ſebe zaworbl, a zde obýwari kázal , že,

včiniwffi Nib ciftory , nechtěla može poznati.

Kleoma, dcera gednoho znamenitého dworang

Čineſtébo , wedla zde ziwot pijfrý a tabt.

Ý nj prawi, že , prý , radau (wou činefrům

welikého wrézſtwi na wodė proti nepřátelům

sobyla , protož také aš pnodnes činefrowe na
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sadnjm djlu lodj obraz gegi wyſtawugi, Edys

po moři plawj.

Kedaleko odtud lejegj dwa oſtrowy, geden

ſlowe Borea , a drubý Baoli. 2 cožkoli geſt

tu bor , to grau wffecko zlaté a ftéjbrné bory,

kdežto more od boc re dilj , a plyne I wýcho

du . Na těch oftrowic též mnoho geft meſt,

dedin , y giných vofſeligakých těleſných potřeb

geſt doſtatek. 2 wffaf y tobo pripomenauti

ſuſſi , že také grau tu dediny , měſta, kteráj

na wodė ſtogi , mogice podlahu prkenau , a

plawj s nimi od mjſta mjſtu . Wted plawicho

dedinách nalezneš mnogo čeledj , a živoj re

kupectvojm . Boyž připlawi na miſto , a dij

zboží prodáwat, brážegi firomowi do hlubin

mořſký , & tui vpewnugi fwé dediny, a zdá

re, gakoby na tom mjſtė dofti hrubé meſto

ſtálo. Tito. oſtrowi, patij pod welikéło Bána,

a gfau tak vžitečný, že mu z nich každébo ro:

ku přicházý 14.millionůw zlatyd. Obyiige

a wafſně kdybych měl wſſecky poprati, kterých

zde lidé vzjwagi, byłyby příliš obdylné. les

bo Bán welity mnoho zemjmá , a w Fajdé

grau témet ginj, obycegowé a řádowé, předce

ale to welité cyfarftwj Čjnejfé wifim dobrým

oplémár a geſt gedno neyznamenitegfii..

Kapi
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Kapitola dewátá.

odgezdu z měſta Pefynku. D těžkém taženj

a přihodach na té ceſtě , zvláſſté o ohni ,

kterýj Mogolowe w puſtinách na jfázu to.

hoto poſelſtwj zanjtili. Též co re wice

zjéblo aj do nawrácenj ſe do klawnjbo

měſta Mozfwy.

W ,auterý dne 19bo miføce Vnora , bned gal

fæitari počalo , dalo re znameni, abydom na

ceſta ſe piiprawili , a taf okolo fnjdánjwffedile

do wozu , geli ſmepod ochranau Keywyöſtjbo

3 blawnjbo měſta Pekynku , a Barawána w

patech za námi. Geli také podlé nás oba

Adogedowé, á gingu geffre wjce , prowo;

diwife nás aj do prwnjweſnice , a tu podékos

wawffe fe gim ; brali ſme ſe dále. Dne 30bo

Března přiſli ſine do meſta Kaunu , & nad

předměſti boſpodau pe položili. Doftavfſe pal

to pčjpřeže a poſla ceſty , dne 14bo odtudbnu:

li. Potom tábli fine přes brozné wrdy, na

nic} wjce než z loket ſëbu leželo. Odtud

přiſi fme na mjſta puftá , a tué poſel ceſty , an

8 Bozákami nás předcházel, přineſl zpráwu ,

že tamto ſtogi přes 400 Guret , nepochybne

budau xirogolowéi fretčice naſſebo přij

chozu . hned pine wedéli , kolit vdeřilo. 2

wėdauce , že tudy bezpečne neprotáhneme, dali

ſme fe w prawo, a péift trece Loðune , a zde

adpočinuli. Dne 2bo kiáge tábneme podlé

ces
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řeky Baplar , a piiffedfie opet do puſtin , tue

weliký obcń w parád nás náſledowal. Pán

Wyſlanec rychle kázal 5otjm mužům , by tu

wec wifitřili, a proti tomu nenadálému chni

prottedku bledéli , wffak nic neporidili . Obcit

zanjcený nevſtále wjc a wjc fe rozſlifowal , o

geboj prudkoſti nelze vyprawiti. Kdyby nás

byl poltjbl , když fine na těch puſtinády pod

ftánem leželi , anebo byl po pravicy boici ,

wſſicni bydom zde vbočeti inufyli. · Décdce

ale 40 mužů vzalo obnéin pornfleni , a nigi

geden ſmrtj tobo zaplatil . Také nekoliko do:

byčat pobořilo , oſtatnio předce fie retowa

li. To pak včinili pogolowé paubá infty,

ze ſme ginau ceſtu od nich vbnuli , zapálimite

fudau gymni crámu , kteráz , wclitého zroſtu

bywift , hořela werrem welmi kwapnė , a gaio

tekaucý mcce plamen obné po zenii fe rozwo:

dnil. Odtud poffel nedoſtatek pjce a obroku

tak je newėda pan wyjanec gaké rady fobė

dáti , přinucen byl dwau Bozáků k mjſtodržicy :

mu do Argunu wyjaci , by požádali pójpreje

Dne Sbo vriage táhli ſme okolo čeky

Margeny a maličko zde oftali, magjce tu nes

co pjce zelené.

y obroku.

q

Dne 15bo Máge piima pčjprej 3 Ur:

guno práve v čas neywerffi potreby , nemo:

blat gij bowada 3 mjſta , a my ſtogjce ng

mitted fuchopárných , od wedra Runciného

gako boreli. meli gen Arguniſti o den re

por
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podržeti, tak bychom muſoli 8 konſkým maſem

wdéf wzýti. y nakaupili ſme od nich

chlébiwa fejných , m . že bo nittečj neftijdmė

gedli, cognemohli pe , gemu byli odwykly ,

bywffc ſkoro půl léta bez chléba . Dne Ibo

Čerwna pćiņi ſmedo Argunu , a odtud nekos

liko z nás plawilo re do meſta Marcyntu , a

9bo také přitábla Barawáng. Dne 3bo me

føce erwence wyffedffle 3 Karcynku , 27b0

téhož do Ddynſta přiſli, a odtud wyfiáni by:

li dwa rychli poſlowé do Miozky, aby o nas

fſem najpet taženj dwür Ruſty ſprawili. V.

razývoſle nekolik mjl odtud , potkali nás do

Wozkvoy wyſlanj poſlowé, zweſtugjce nám ,

že od Kriogolů na ceſtě přepadnuti byli , ktečj

oblaupiwffe ge ze poflebo , na polo nabé propu:

ſtili. Drećež vmjnil pan wyjanec , še 3 yr:

kutſtowa na wodė plawiti bude , a ſtalo fe tak.

když fine tu welbloudy, a zbytečné koně

prodali , plawili odtud dnem y nocý až do Je;

kynfkowa, a 14bo ſſtaſtné k Saromſku priftá

li. Tut ſme nekoliko dni odpočinuli, ponon

wadž panu Wyſlancy počalo zlé býti , nebo

plaweni fem bylo odporné, a lidftému zdravi

též Qyodliwe.

tom okolj bydlj Tatafi tal receniWa

guliciſti, a grau mravnégffi y wljdnegiti , nez:

li Tatači Bynſſti na pomezyo čjneftyd , nežli

Vfinſſtj podlé čeky Bammy, nežli Fogayfſtej

okolo Fiowogrodu , a nežli Teremſloj podlé
te
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1

Feky Wolgy. To pat podházy odtud , je me:

sy Kuſy obywagi, a s nimi obcugi , žel gelt,

ici gſau pobané ! Ale Tatači Cyfarfiti, genž

nimi mezugi, přiznáwagi fe náboženſtwj

Řeckému, a še ſe rjtawićne potulugi , teprw

fwé deti vo Zmém y Smém roce këtiti dáwagi.

To Nowo Tatar, tolik wyznaincnáwá gato

pán : ai chcemeli gegich počárky obledati, nes

nj to vlaſtní gmeno robo welmi rozffičeného

národu , kterýš wlaftne počátel roug beče od

WIongolů , aneb od togolů. V pribodilo ſe,

je ga obcházege ca mjſta , porkám gednobo Ta:

tara , muje wzezčenj wážnébo a poctiwebo.

Ten zádá inne , aby dogebo přibytku gjti nepro:

dléwal , kteréj w rozkoffné oboře ftálo. y

myſiim , co} medle tim ce mjti', wida mne

muže cezýbor a mojſta tobo ý obyčegů nepos

wedomébo Kleyprwi odepřel fem mu; je

ale nevſtále ſtál nå fwym , byl fem mu po wů:

li , 4 gou tam . po malé dwjli w doftatku

wačené a pečené zwert fnefl , a proft , abydal

ry putnati. Znamenage pat, že ſe nad tau

gebo vetiwortt pozdržugi, dj ke mne takto :

Také u nás poctivá mec geft, kdy } domowe

otevřeni'& fwobodni grau flapnym poceſtným

boſtem , a lidé přeſpolnj žádnébo nedoſtatku

ſtrany sé fſtedroſti netrpj." y podiwil ſem ſe,

de výj Tatar byl takowé vctiwofti, geſſto fern

fe prefwedčil , že pobán geft , nebo mluwe gá

gde 6 gebo fynáckem po Ruſku , kterakby Boba

fwau přirogenau čečj gménomal, odpowédel

též
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téj po Ruſku : Bogu nas niet. Kleznám já

dnébo Boba. Tatéli mi viinil tu poctivoft

z ohledu tobo poſelſtwj, cili 3 giné pējčiny :

sjcy nemobu,

Niezy tjm pán Wyſlanec lépe re mel, a

t:fé reka İrtys notně zamrzla. Abychom vžjli

ré dobré pijležitoſti, dne 1450 Liſtoradu geli

na fanich odtud , A 24 do Tobolſka přiſli.

Oftali zde do dne 17bo Profynce, a pan wy.

flanec opet ginébo rychlébo polla wypal l dwoz

ru Ruſkémiu , by přichoz nás oznámil. Také

Ředitel pral na wiTecty mjftodržicý , aby wſſu :

dy cerſtwa připiež nás očekáwala , neb byl

vmjnil pan Wyſlaneciopëjmo do xozkwy geri

bez prodlewánj, proto je wody wſſudy zamr:

zly , a pro množfiwj fnebu fanićnj gizda byla

dobrá. Wegedauce s Tobolſka , 2810 téboš

přigeli do Bergotu. Pak prwnjbo měſtce

Ledna roku 1695 okolo poledne do Solomſka

dogeli. W nocy odtud wyprawiwfie fe , tři

lucerny na prwnjc Sanjch powėſyooſſe, 14h0

do meſta Pſtyky , odtud dne 25bo do Jeras

flawe, A 2760.do měſta Přeſlawe přiſi.

pondelj na autery po půl nocy te dni při nas

ſtanj nowébo měſøce wjer ſe počal meniti, pro

suž přjčinu muſyli ſme několik dni zde oſtati. Ha

zeytij, byw ſfe wſſicni w obydli pana WgNans

ce, y včinil k nám řeč na tento rozum : ,, pas

nu Bobu wfſemobaucýmu s tobo welice dékus

gi , an nám wſſim tobo popejti ráčil , že ſme

W



74

w dobréni zdrawi, feaſtne na totomíſto přimi.

Radugi ſe gij welmi , že re w brzkém cafe

fiaftnė gedenkaždý do fwé wlaſti navrátiti

mocy bude ; dey; to mily Birb , aby ſe také

ſtalo. Žádám pak , abyſte to wſſecko za wdėt

přigali , cožroli wam femi viinil , wedauce

Dobće , že pro mnohé nedoſtatky a ceſty wes

lité obtjžnoſti gináče na ten čas ſe to ſtáti nes

moblo. Geſtli pak w tom nebolt wonom

galé vbliženj wám fe fitalo , to rač Pán Bůb

gédnomukaždému ſwau miſoftj nahraditi a fſtės

ftj dalilibo popejti. Pojádáli kdoj liſtu , a

giſtoty , že s femnau tuto cefta dalikau , pracy

neu y nebezpečneu Nuffnë a wolne wykonal,

ten af re u mozkwy v mine oznámj, a bude

Také nezapomenu v gebo miloſti

welikého čáara o wafli wernoſti, a poctiwoſti

wyprawowati, by každému odplatil , gaks fer

be toho bodna viinil . Pezmete tedy tuto čeć

mau nad poſledni gakošto na důkaz mébo

fpofogeni å djků čineni , zvláſſte wy znamenitý

ryrjii, an fte práwe na ſobě vkázal, že ſte

cytje čeſty , a ſlowútný viinil národ prügy

wzdálenyd ſweta Fraginách. Wézte , že dras

bá mi bude pamárka waffe , aniž opominu wazi

nému můži Qubowſkému dekowati , že na ges

bo powo aucaſtný lem byl tak wzneſſenébo to

warpiſe ceſty . " Po té čeći powſtal rytjë ,

A rekl:
Nebodný grem dobroty y láſky té ,

s kterauš fte mne poctiti ráčili, gelitoś nic

wjce w'tom všadu nečinil , než gab re Keys

wyg:

mu dán .
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wyöſſinu ljbilo , a ſuſſelo na poctiwého ry:

tjie; an ; Frwe Čeſké pomý geft. triam co

Pánu Bogu dekowati, že fem nabyl priležito

fi podlé Was takowau ceſtu wykorati , a tak

wážného, maudrého , rozffafnébo y laſtawebo

Widce náſledowati, gemuž čeſt a Névoa ,

Pteráj gen väinena býti můž, práwem ciniti a
dawati fe ma. Geft obecné přiſlowj: Bdo

nevmj čaſem něco ſtrpeti , ten také nemá widá:

lené ceſty před fe bráti. Cojkoli fine viinili ,

aneb firpeli , byla to powinnoſt nafte , chtělili

fine poctiwoſti y dobrého gména nabýti ; ce?

boj,mogi Pawni předkowé, pomi : Niawného

y ffiaftiného národu čeftebo welice ſobe wážili

y wyblidhwali. Gefili pak toho bodna ſme re

viinili , Wafli miloſti podali nám k tomu rus

ky y přiležitoſti, anij ginak myſlim , než že

B welifau préj o to ſtarari re xáčili , což také

ſlawné geſt ginenu Waffemu. 3 tobo gá Waſſi

Lililofti gménem wſrech zde přitomný , takéde:

Fugi. “ Potom veinil pan wyſlanec ſtkwoftnau

boſtinu , wcfelice ſe wefpolek až do bjlébo dne.

i

3 Jeroflawė 31ho ſme wygeli , a prwnis

bo rnora ftaſtně do wſy Ulerowice pčigeli ;

leži podlé čely Janry , aly pět werfſtů od met

fia moztwore Tu bylo pana Wyſlancy ozná

meno , aby s celým pofelſtwjm zde oſtal, že

vmjnil čáar Petr Ulefowić na zeytrj fem přt:

gjti, co ſe také ftalo . Vdečila práwė gedes

nácta bodina , když čáar Petr Alerowić do
wfy
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wly wgel, my pak ſtogice dwema radami, vctis

we bo wjtali. Potom powolaw nás k ſobe ,

rozinlauwal s náini ga bodinu , a přitom pred ;

ftawoval nás gemupan wyſlanec podlé vřas

du a powinoſti. Tobo dne zůſtali me'w té

wly w naſli boſpode. 7a droby den aſy dwe

bodiny před polednjm , Petr Alerowić kázal

nás pred ſe wolati , a tu rozdáwal dary , gali

kdo byl zaſlaužil. Také některým vdelil odeni

rytjčſkého roatého Gićj , a giným pdélit kijje,

geg na prſýc nofyli. Do polednic Cáar gel

odtud do Ismaylowa, wezma febau pana Wy:

llance A rytjče z Dradowa; pal cdtad geli do

Brebofenffa. Oſtatnj, wygedauce 3 té weſnis

ce , dne 4bo měſtce Dnora flawnė wmi do

měſta viroskwy. 2.tak léta Pánė 1692 , dne

13b0 Března wydali ſine fe 3Mozkwy do Činy,

a léta 1 695 , 4ho měſýce Dnora z činy do Woge

fwy opet re navrátili. Ale ne wflickni, krečj

fize byli wygeli , neb nás oſim oſob zemřelo.

t7áſledownėbyli ſine na té ceſtě tři léta bez neko:

litory dnům , poftaupimfje welikých nefnázy do y

neb.zpečenſtwi, gednat od bladu , gednat od

wody. A. odmogu
, a cafem také od wedra

Munecajbo , a vkrutnoſti zyıni. 2 wflak djka

basiſ Xeywyšiljno , je ime wſſecko flaſtně

pčenishli, a podivných wicý a tragin ohleda :

li. Dročeš ſmile djin , še nemůž ſe žádná ces

fta, którauj kdož do c9gých zemj před fe wzal , této

ceſte giftë pamuėti bodné přírownati. A s tjm

fe ceſta s klozkwy do činy ſkoncoge a dokonáwá.
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Zawjrka

této ceſty - Mojfwy do Ežiny.

Cáar " ( Tzár:) bfmoal nétoy tytut Mrocnáte
Ruſkého , a gak ſe zdá , bere fæůg počátce

od ſlowa Cæfar. Drunj, an tobo tytule vžja

wal , byl Barslius ywanowic , fon Ywana

Baſplowice, za gebožto panowánj Ruſowé cb

zvlájftné předčili nad giné. Manželka čćars

wa gmenowala fe Čaarynſká , a brávali robe

midy čáarowé manželky z domacébo redu

Ruſtého , neb tak právem vftanoweno bylo ,

aby robė žádné cyzý oſoby sa manželku ne

brali . Ony murly welini tidý a foukromný

ziwot wcfti ; geleli rau fam , wůž ten brts

oponami ze wffecb ſtran přikrytý , proto ale

předre brly wc weliké wážnofti a vctirocfti.

Didičný Ruſty Prync gmienowal re čáarewic ;

od toho pak cafu , gakj Petr I. přigmin Wer

liky , 3a Cyfare Rollébo re wyhláfyl, náporcin

tobo tytule čáar wjce nevžjwal, a to prawern

vitanowené nařizenj, by fobě čáarowé sich

manželek nebrail , docela přefialo. Tri Dito

I. byl fyn čáara Aterowiće , a panotral w

neywerſlich různicých s ruými bratrim ywa

nem až do léta 1696. po gabo fmrri pane

wal ſam , a negen mnohá wyflanſtwj wyſlal

do
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Do widodnich fragin , nobrz rám před ſe

wzal cefiu do západnjd , gemuž Ruſká země

má co dékowati , je tak dalece zrofila. On

Petrům hrad wyſtawel, a hranice země Rus

fté forze znamenitá wjrezſtwj welmi roziljcil ,

takže wice než welikébo gména bodna ſebe os

iinil. Také založil čád fivatebo Ondřege

gaki nápis dofwediuge : Peter Alexievicz ,

Affeffor & Autocrator Rulliæ . Založil též rys

tjčſké rauno roasebo Giči , kteréž potom zmes

neno geſt w kéjj welity fwarého Giij. , Tim

rycjčſkýin rauncm poctil Peer Alcrowić ſlawnés

bo rytjie čeſtého Gičjbo 3 Drachowa , a chos

wal ho při mém dwoče v weliké poctiwcfti,

kterýž také mnoljé Nužby mu , zwłáſſte we

welkách proti Tatarům , prokazow: l . Wice

nic nepiſſe ſpifowatel této ceſty o nafſemi Giri,

nýbrž remito flowy tako gizawjrů , a gå

s njin :

Když rem fe 3 daru Božibo nawrátil do

wlafti fwé, a niſterými dobrýni pánům a přás

telům , ktečjš závoſtiwi byli injti negalau zná:

moſt ceſiy té neobyčegné, tohoto ſpiſu mébo

k přečteni fen zapůgiil , mnozý magjce w

něm zwláffenj liboſt , ſnážně zádali y napomi:

nalt , abych pro giné také , kterj takowé wecy

rádi ijtagi wůbec vytiſknauti dal. Y přemos

žen gra ſnážnými a vſtavičnými zádoftmi, a

nabádánjm dobrých přátel , tak rem viinil.

Žádám tedy vpëjmného čtenáře , kdyby tak mes1
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3y minobými wecý něco nalezl, žeby ſnad :

nepamėtj a péchlidnuti netak , gakžby mělo wys

wedeno , wyloženo bylo , aby mi to laſtame

mážil , a w dobré obrátil. Kebo napſal gi:

ſtý mudčec : že také homer cafemi zdijmati a

pochybiti mufyl. Popćegeli Bůh zdravj, nes

Folik takových ſpiſů gefſtė, náſledowati bude.

8 tim buð Pánu Bohu poručen vpíjmný iter

náři, a této mé práce k ſwemu dobrému pos

ijwey. A tjm gá tuto ceſtu zawjrám , a prás

cy (wau dokonáwám .

Konec

1
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