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Nejprve řeknu pár vět k samému autorovi a posléze se již budu věnovat jeho dílu. Hans Staden pocházel z města Homberg v Hesensku a ačkoliv byl prostý německý občan bez učeného vzdělaní, zažil během svých dvou cest do Jižní Ameriky nesmírně mnoho zážitků. Nejprve sloužil jako dělostřelec na portugalských a španělských lodích, pak velel primitivní pevnůstce na brazilském pobřeží a nakonec strávil devět měsíců v indiánském zajetí, ze kterého vyvázl ze zdravou kůží zázrakem, který spočíval v značné míře v jeho skvělých schopnostech předvídat a přizpůsobovat jednotlivé přírodní i lidské faktory ve svůj prospěch, jak ještě uslyšíme. On sám svoji záchranu přisuzuje Bohu a svým cestopisem chce prakticky v duchu doby ukázat Jeho podivuhodnou a mocnou ochranu.
Unikátnost díla spočívá v tom, že jako první přineslo obšírnější a vědecky spolehlivé zprávy o přírodě, životu místního obyvatelstva a jeho zvycích v pobřežní oblasti Ria de Janeira od objevení do té doby neznámé země roku 1500 Španělem Pinzónem. Původní pojmenování objeveného území Země pravého kříže se dlouho neudrželo a ustoupilo názvu Brazílie, podle místního dřeva, jehož barva připomínala žhavé uhlí, portugalsky brasa. Staden své vyprávění koncipuje do dvou dílů: 
V prvním líčí své vlastní osudy během dvou plaveb do Brazílie v letech 1547 až 1555, v druhém přináší popis způsobu života a kultury kmene Tupinambá s pár údaji o místních zvířatech a rostlinách. Texty ještě doplňuje skvělý soubor dřevořezů vzniklých pod Stadenovým vedením, které dodnes slouží jako důležitý materiál vysoké dokumentární hodnoty. Můžeme tedy sledovat tuto zemi krátce po jejím objevení očima dobového člověka. 
Nyní zmíním alespoň stručný obsah Stadenových cest:
První cestu vykonal v pozici dělostřelce na portugalské obchodní lodi, která ovšem kromě vlastního dovozu se věnovala s oficiálním povolením také přepadům francouzských lodí. Rivalita portugalsko-španělská oproti Francouzům potom nadále prostupuje celým dalším textem. Po nebezpečné cestě plné bouří se dostává konečně na brazilskou pevninu, ovšem místo odpočinku se celá posádka vydává bránit jednu portugalskou osadu, což se jí podaří. Zajímavostí je, že počet obránců tvořil devadesát oproti osmi tisícům útočníků. Na zpáteční cestě domů se museli bránit pirátům a do Lisabonu se vrátili po šestnácti měsících cesty.   
Nicméně po krátkém odpočinku opět nasedá na loď, tentokrát španělskou, plující na tentýž kontinent. Tato cesta byla jak mnohem více vzrušující, tak i delší. Už počátek mluví za vše: vítr je hnal k Africe a když se konečně dostali, kam potřebovali, ze tří jejich lodí jedna nepřiplula a už o ní nikdy neslyšeli. Netrvalo dlouho a bouře jim zničila obě zbývající lodi. 
Zde začíná Stadenovo vyprávění o divoších. Dovídáme se o mnohých kmenech, které si byly navzájem nepřátelské a navíc mnohdy i podle toho, kdo je ovládal: zda Portugalci nebo Francouzi. Boj býval tvrdý a poražení nepřátelé byli rituálně usmrcováni, následně rozčtvercováni a snědeni. Staden slouží v narychlo vybudované pevnůstce Bertioze jako dělostřelec a jednou je zajat nepřátelským kmenem Tupinambů, u nichž je vězněn po devět a půl měsíce. Je svědkem jejich života, pozoruje jejich zvyky a obyčeje, berou ho s sebou na válečné tažení, ale také před jeho zrakem umírá několik rituálně zabitých příslušníků cizích kmenů. Stále mu hrozí totéž, je bedlivě střežen a rovněž mu mnohokrát indiáni tuto alternativu připomínají. Má smůlu, že ačkoli je Němec, tento kmen přátelí s Francouzi, a když se mu po delší době skutečně podaří k Francouzům coby křesťanům uniknout, oni ho odmítají a jeden z nich ještě indiánům tvrdí, že je jejich nepřítel. Jako mnohokrát mu život v poslední chvíli zachránil jeho důvtip, když dovede svůj útěk prezentovat jako naléhání na své přátele, aby jim dovezli více zboží. Indiáni si vykládali bouřku, nemoci a jiná neštěstí jako zlá znamení a Staden toho vhodně využíval, když jim vícekrát říkal, že je to trest jeho Boha, protože ho uvěznili a chtěli sníst. (ukázka: kapitola 34) 
Oni se ho začali poměrně hodně bát a jemu se nakonec podařilo přesvědčit námořníky z jiné francouzské lodi, která s nimi obchodovala, aby ho vzali s sebou do Evropy. Za použití menší lsti se to podařilo a on se dostává šťastně do Evropy. Toto byl zkrácený přehled jeho zážitků, který dal vzniknout druhému dílu, v němž autor etnografickým popisem předběhl svoji dobu a dal budoucím generacím. 
Popisuje kmen Tupinambů, kteří tehdy žili v podmínkách kamenného věku. Živili se jednak výtěžky kopaničářského zemědělství, jednak sběrem, lovem a rybolovem. Hlavní pěstovanou plodinou byl tzv. maniok, což byl asi sáh vysoký keřík, z kterého připravovali sušením mouku a z té pak pekli placky. V knize se dočteme mnoho údajů, např. jak rozdělávají oheň, v čem spí, nebo také proč jedí své nepřátele. To se dle Stadena děje ze zášti a velké nenávisti. V boji na sebe volají plni hněvu „jsi mé jídlo, nechť tě stihne neštěstí“, či „ještě dnes ti rozbiju hlavu“. Kromě údajů o tomto kmenu se dovíme i rostlinách a zvířatech. 	(ukázka: kapitola 33)   
Pokud pohlédneme na dílo jako celek, musíme konstatovat, že se v něm projevuje již počínající renezanční myšlení autora, neboť se snaží o věcnost a maximální pravdivost. Nenajdeme žádné fantastické smyšlenky, jaké můžeme nalézt u spisů středověkých cestovatelů.









