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Diplomová práce Bc. Poliny Tarasové s názvem Nejstarší italské cestopisy je zcela jistě
přínosná. Autorka se rozhodla představit a posléze analyzovat tři nejznámější italské cestopisy
z období 13. a 14. století. Všechny tři texty se týkají cesty směrem na východ, do Asie, do
zemí Mongolů až k jejich vládci. Přestože byla každá z cest vykonána primárně za jiným
účelem a také osudy sepsání samotných textů jsou rozdílné, přesto je možné a vychází velice
zajímavé tyto texty konfrontovat a pokusit se odpovědět na otázku jejich „pravosti“, míry
jejich literárnosti. Autorka se rozhodla texty pečlivě analyzovat a na základě těchto analýz
určit, zda převládá složka faktografická či literární. Není překvapením, že jako nejliterárnější
dílo je konstatován Milion Marca Pola, avšak samotná analýza a důraz na komparaci s dalšími
dvěma texty přináší hodnotná pozorování.
Autorka postupuje chronologicky – ve třech stěžejních kapitolách postupně představuje trojici
autorů a jejich děl. Obzvláště oceňuji krátké úvodní slovo představující alespoň ve stručnosti
tematiku cestování ve středověku, a to za použití kvalitní literatury (Norbert Ohler, Cestování
ve středověku), která se bude vyskytovat i v dalších kapitolách diplomové práce.
Nejdříve se diplomantka věnuje Giovannimu da Pian del Carpine, jeho době, biografii a
samotnému textu Historia Mongolorum (1246). Autorka si uvědomuje problematičnost
českého překladu (E. Knobloch) a v případě nutnosti používá vlastní překlady původního
textu. Tato kritická reflexe poskytuje nezkreslený pohled na cestovatelovu zprávu. Na první
pohled zarazí citace převážně starších odborných textů, obzvláště v případě prvního a třetího
autora (1906, 1913), které jsou zapříčiněné pravděpodobně složitou dostupností modernějších
kritických studií (existuje např. relativně nový kritický aparát k Odoricově textu z pera L.
Monaca, CdC Pordenone, 1986 nebo by bylo dobré zmínit vydání Polova Milionu v edici

Meridiani /Mondadori/ s komentářem G. Ronchiové a úvodem C. Segreho, 1982). Autorka
však dochází k platným tvrzením, celkově proto použití starší literatury práci nijak výrazně
neškodí.
V další kapitole je představen Milion Marca Pola (1271), obecně nejprobádanější zpráva ze tří
vybraných cest. Oceňuji střízlivý přístup k problematice fantastičnosti v Milionu i autorčinu
snahu dohledat některá biologická či přírodní fakta (zvířata, meteorologické jevy atd., s. 61
aj.). Všechny zvolené texty mají pestrou škálu pozdějších rukopisů a autorka tuto změť
různých (i jazykových) variant pečlivě mapuje. Nabízí se také otázka autentičnosti autorství,
tj. nakolik opisovači (někdy i pozdějších verzí) přidali ze své vlastní fantazie a jaká míra
překvapujících údajů byla do textu vložena již samotnými cestovateli. Autorka například
zmiňuje známý, přesto nadmíru zajímavý fakt, že přijetí Marca Pola na Chánově dvoře se
nápadně podobá příchodu Tristana na dvůr krále Artuše v jednom z románů Rustichella da
Pisa, který text Marca Pola zapsal. Autorka doporučuje jistou zdrženlivost v připisování celé
škály fantastických motivů pouze opisovačům, s čímž nelze než souhlasit. Zajímavé je také
naznačení možného sledování tematiky číselných symbolů, tolik typické pro středověk (s. 48).
Jedná se o otázku, která by si do budoucnosti zasloužila pozornost odborných kruhů.
Také v případě poslední kapitoly, kde je analyzováno dílo Diversae Historiae (1330) Odorica
da Pordenone, se autorka snaží dopracovat k pretextu a zvažuje, jaké prvky byly k originální
zprávě dodané později. Ve finální části je pak shrnutí srovnání všech tří textů, jejich
podobnosti i odlišnosti, které byly prokázány v průběhu práce.
Diplomová práce je dobře rozvržená, má jasný cíl a na kladené otázky poskytuje také
adekvátní odpovědi.
Hodnotím ji známkou výborně.
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