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I.
Z diamantových polí k Molapu
Odjezd z Dutoitspanu – Přechod přes Vaal – Koranské hroby v údolí
Hartriveru – Mamusa – Lov divokých husí na solném jezeře
Moffatově – Hnízdo jeřába korunatého – Taylorovo dobrodružství se
lvem – Město
Molemovo – Barolonžská
svatba – Zaříkadlo –
Zasedání soudní – Studené dni – Údolí malmanijské – Farma
weltufredská.

Batlapinové lovící antilopy ploskaté.
Pobyv téměř tři léta na horké půdě černého dílu světa, tam, kde
tolik mužů, radostně nadšených svým úkolem, nejen slávy si
dobylo, než i těžkých útrap zakusilo, měl jsem provésti vlastní svou
úlohu. Přerozmanité pocity zmítaly mou duší. Zda mohl a směl jsem
doufati, že dosáhnu dalekého cíle, pro nějž opustil jsem vlast a své
miláčky, zdaž byl jsem s veškery ty potíže, které čekaly mne na
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zamyšlené výpravě? – Po těch zkušenostech, které nashromáždil
jsem na svých předešlých dvou cestách cvičných a výzvědných,
zdálo se mi, že si na tyto otázky mohu odpověděti příznivě. Seznal
jsem rozličné úklady a nebezpečenství africké přírody, nesčetné
odporné a rušivé příhody v obcování s domorodci a způsob, jak
s nimi nakládati, význam i cenu věrných, spolehlivých průvodčích
a sluhů a nabyv takto znalosti všech těchto věcí, připravil jsem se,
pokud možná nejlépe, na tuto třetí svou cestu, jež měla býti pravou
výpravou výzkumnou. Avšak kde a kdy mohl kdo v Africe již
napřed bezpečně ustanoviti výsledek lidské síly, která, byť i sebe
vytrvaleji a důrazněji si vedla, přece vždy jest obmezena!
Ze všech těchto sporných myšlenek a pocitů vynořil se konečně
obraz Atlantického oceánu u Loandy, oživuje mou mysl a posiluje
mou důvěru; v tolika nebezpečných příhodách přispělo mi štěstí
jsouc věrným mým spojencem, snad usmívalo se na mne i tentokrát
a pomohlo mi překonati všecky netušené strasti, jimiž výzkumné
cesty v Africe tak jsou bohaté.
***
Vyjev dne 2. měsíce března 1875 z Dutoitspanu, odebral jsem se
nejprve k příteli svému do Bultfonteinu, chtěje pobýti tam až do dne
6. t. měsíce, abych spořádal tu konečně své záležitosti. Nastupuje
totiž tuto třetí svou cestu obmýšlel jsem prozkoumati Jižní Afriku
střední a nedoufal jsem tudíž, že se navrátím do osady Kapské;
proto, louče se tentokráte s Poli diamantovými, měl jsem na starosti
mnohem více důležitějších věcí než před oběma svými předešlými
cestami na zkušenou.
Vyraziv dne 6. m. března z Bultfonteinu, ujel jsem asi 11 mil
a zastavil se potom u dešťové kaluže, ohrazené vůkol písečnou
vypnulinou, již bylo viděti už z Diamantových polí. Spali jsme
v citlivkovém hvozdu, který rozkládaje se několik mil podle cesty,
jdoucí do území transvaalského, roste v hlubokém písku, takže tudy
všichni vozkové jezdí toliko neradi.
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Dne 7. m. března jel jsem kolem dvou farem Rietfley a Keyle.
Prvá z nich leží na velmi solnaté půdě a zrovna před statkem,
vystavěným neúhledně na holé skalnaté stráni, prostírá se solné
jezero, kterých poznali jsme už několik. Mezi touto farmou a Keylí
stojí hliněný barák, jeden z mnohých zlořádů této krajiny, totiž
kořalna. Nazejtří brali jsme se mimo farmy Rietfontein a Pan-Place
a rozložili se noclehem na území Coetzeově. Na travnatých rovinách
u prvých farem proháněla se stáda antilop skákavých, když pak
blížili jsme se farmě Coetzeově položené na úpatí Platbergu,
významného pro Západní zemi Griquů a daleko viditelného,
ukořistil jsem několik kusů pernaté zvěře, mezi nimi koroptev. Dále
potkali jsme několik tlup nuzně ošacených Bečuanů transvaalských,
které vedeny jsouce každá bílým démantokopem, najaty byly od
nich v kraji, aby v Diamantových polích kopaly drahokamen.
Nejzajímavější pro mne místo z dosavadní cesty bylo bahniště
u farmy Coetzeovy. Byl to rybník, vůkol rákosím lemovaný,
s četnými zátočinami a malými ostrovy, na němž hojnost přebývala
divokého ptactva, zejména divokých kachen, lysek a potápek.
Když jsem navečer navštívil mynheera Coetzea a rozprávku
zatočil na rybník, plný ptáků, překvapil mne odpovědí: „Ano, ptáci
tito hnízdí tamtéž, a my nevyrušujeme jich, aniž dovolujeme toho
cizincům, neboť máme z těchto zvířat radost!“ Tato odpověď
potěšila mne velice i seznal jsem později ještě, že také jiní holandští
statkáři smýšlejí podobně.
Na území tohoto statkáře, zčásti zalesněném, jež rozkládá se
dílem po Západní zemi Griquů, dílem po Svobodném státě
Oraňském, žije mezi jinou vysokou zvěří také ještě veliké stádo
pakoňů žíhaných.
Dva dny potom provedli jsme velmi namáhavý převoz přes Vaal
u Pontu Blignautova. Z obou břehů vaalských odnesl jsem za kořist
několik ptačích kožek a četné druhy brouků listorohých
(Platycorynus). U přívozu stojí na břehu skupina náramně křivých
hliněných domků, zevšad podepřených – toť hotel – a na druhé
straně leží několik chýší koranských, semo tamo roztroušených,
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jichž obyvatelé mají službu převozníků. Za převoz bylo nám jejich
pánu zaplatiti 25 šilinků.
Po jízdě tuze obtížné, ježto půda byla velmi deštěm rozmoklá,
dospěli jsme dne 10. m. března transvaalského městečka Christiany,
čtenáři už známého, a zmíněné také již farmy hallwaterské, čili
nepravě Monopotapy, a koupili jsme zde od Koranů mamuských,
právě tu meškajících, do zásoby kuchyňskou sůl.

Rybník u farmy Coetzeovy.
Dne 12. t. m. zamířil jsem na sever a minul Strengfontein, farmu
mynheera Webera1. Bera se dále přijel jsem do křovinaté krajiny,
pěkně trávou porostlé, na níž uzřeli jsme několik statků; kraj tento
vlastní si zároveň Koranové, Gassibone, Mankuruana a vláda
1

Farma tato leží na východ od území neodvislých Koranů.
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transvaalská, skutečně však nemá žádného pána. V hájích zdejších
a křovinách prohánějí se gazely schovávavé a laní, pakoni černí
a žíhaní, v trávě pak gazely skákavé a kozorohovité, dropi a hojné
menší ptactvo.
Přejevše mimo shořelou farmu jménem Drie- a Vier-fontein,
kterou nedávno předtím zapálili domorodci, sídlící na blízkých
návrších, položili jsme se táborem u farmy Hou-mansvleye,
poněkud stranou ležící. Blízko shořelého statku stálo několik
koranských chýší, jejichž ženské obyvatelstvo mělo se k nám velmi
dotíravě, kdežto dvě děvčata batlapinská docela naopak plaše se
chovala. U Houmansvleye leží bahnitý rybník (vley), v kterém
spatřil jsem několik kachen divokých, šedou volavku a dlouhoušaté
pustovky (Otus capensis). Minuvše Houmansvley přejeli jsme
poslední farmu a vstoupili na území Koranů mamuských.
Navečer dne 15. t. m. dospěli jsme údolí Hartriveru. Sjíždějíce
k řece jeli jsme po svahu, porostlém vysokou trávou a stoletými
trnovníky velbloudími, v jejichž stínu nalezli jsme několik hrobů
batlapinských a koranských, dílem ještě neporušených. Toho dne
nebylo možná přestoupiti řeku pro silný proud, neboť značně se za
posledních dešťů rozvodnila, ačkoliv koryto její druhdy docela bývá
suché. Nelitovali jsme však toho, že se nám bylo zdržeti, poněvadž
stráň, sklánějící se k řece, velmi byla půvabná. Příkrá výšina
mamuská, zasahující jako ostrožnou z planiny v dáli lesnaté do
údolí Hartriveru, vypínala se proti nám trochu napravo na pravém
břehu řeky, asi ve vzdálí 1200 kroků.
Prohlédše si Mamusu položili jsme se u malé říčky „Prahy“
nedaleko obchodní stanice, vystavěné pod východním skalnatým
úbočím výšiny. Mamusa, která ještě před několika lety byla jedním
z nejlidnatějších měst kmene hotentotského, byla za mého pobytu až
na několik potomků zešedivělého krále Mašona a jejich sluhy
opuštěna. Obyvatelé dílem vyhnali stáda svá na pastvu, dílem
odešli do města, aby usadili se u Mokary a Konany na zvěrnatých
rovinách, prostírajících se na sever k Molapu. Toto malé samostatné
knížectví Koranů mamuských jest enklávou v jižních krajinách
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bečuanských, ale není sousedům svým příliš blahodárné, neboť
častý styk Hotentotů s čeledí banthskou vždy má za následek pouze
úpadek kmenů této čeledi.

Koranští sluhové převozníka Blignauta.
Obchodník mamuský přijal mne velmi úslužné. Pan Mergusson
byl přítel zvěři a zabýval se tím, že krotil četnou svou divokou
drůbež. Ukázal mi také několik hromad zvýší metru z koží
antilopích, pakoních a zebřích, které chtěl dopraviti do Bloemhofu
na prodej. On a bratr zajeli už dvakrát na svých cestách za směným
obchodem až k jezeru n‘gamijskému. Za svého pobytu v okolí města
slyšel jsem též o zlodějských sluhách, jež najal jsem na druhé své
cestě v Musemaňaně.
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Opustivše dne 17. t. m. Mamusu a vystoupivše na vysočinu, na
níž tu tam byly koranské dvorce, dojeli jsme navečer jižní končiny
travnatých Rovin kvag. Deštěm jsouc rozmokla zvěrnatá tato rovina
byla zčásti proměněna v učiněnou bařinu. Na několika málo sušších
místech bylo pozorovati bělavé body, které nablízku objevily se
gazelami skákavými. Krásné, melodické zvuky jeřábů korunatých se
všech stran pozdravovaly cestovatele, ptáci pak sami jsouce méně
plaši než jinde nechali nám prohlédnouti dosti zblízka nádherný
svůj šat. Štěbot hus ostruhatých a egyptských lákal nás hned sem
hned tam, ana početná větší hejna nebo jednotlivé párky divokých
kachen poletovaly semo tamo nad námi.
Za jízdy v následujících dnech naskytla se nám častokráte
příležitost, abychom po chuti své pustili se v hon i byli jsme za svou
námahu odměněni vydatnou kořistí, v které nalézaly se volavka
stříbřitá, kulíci a sluky. U širého jezera, plného slané vody, poručil
jsem rozbíti tábor umíniv si, že tu pobudeme několik dní, protože
jsme si z bohatého zvířectva slibovali mnohý příspěvek pro svůj stůl
a mnohý vzácný přírůstek k mým sbírkám. Příští jitro, jakmile se
rozbřesklo, vydal jsem se v průvodu Theunissenově na honbu.
Poněvadž v noci pršelo, bylo ráno chladno, a proto s radostí
pozdravil jsem prvé zvěstovatele zlatého slunka, kteří rozlévajíce se
přede mnou do údolí solného jezera tisíceronásobně obrážely se
v jeho vlnách. Na druhém břehu uzřeli jsme značnou tlupu
nejpodivnějšího z ptáků brodivých, totiž tmavě karmínového
hnědozobého plameňáka; blízko něho pak páslo se hejno černých
husí. Míříc k nám brodila se jezerem s hlasitým křikem dvojí řada
šedých jeřábů, kdežto s několika skalních balvanů, vyčnívajících
z vln, rozhlížely se volavky. Do toho ozýval se od jezera krásně
znějící, táhlý křik „mahem“ a mezi skupinami zmíněných větších
ptáků kolíbalo se a plulo nesčetné množství menších ptáků vodních,
kachen a lysek. Hvizd mého druha vytrhl mne z tohoto pozorování
vybízeje mne k pozoru. Rychle pohlédnuv na jezero spatřil jsem, jak
se právě vzneslo hejno divokých husí z vody. Těžkopádným letem,
avšak dosti čerstva přiřítily se ke mně od jihu; znají tmavohnědé
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husy ostře tepati vzduch ostruhatými svými perutěmi. Dvojí rána
smetla dva ptáky do rákosí. Rychle obrátil se zbytek nalevo směrem
k Theunissenovi a s hlasitým kvílením pospíchal k travnatým
rovinám na západ. Dvěma těmi střelnými ranami nový nastal život
v opeřených hejnech, majících na jezeru útočiště. Na našem břehu
vzlétli šedí jeřábi a na protější straně povznesli se hbité korunatí
bratří jejich z mělké (sotva 60 cm zhloubí) vody. Plameňáci pobíhali
sem tam, jenom občas vylétl některý, ale mžikem se zase spustil,
teprve když jsem je zjevem svým polekal, vznesli se hlasitě křičíce
tak vysoko, že nebyli ani zvící krkavce; v té pak výši dlouho kroužili
nad jezerem. Jejich sousedé, černé husy, hledali utíkajíce z pastvy
ochrany ve vodě, any tlupy menších vodních ptáků z hustého
pobřežního sítí prchaly doprostřed jezera.
Když jsme po několika hodinách seděli u snídaně, zpozorovali
jsme s podivem, že se na druhém břehu jezera v sedle mezi dvěma
výšinami najednou vyskytlo stádo nejméně 250 antilop ploskatých.
Spatřivše takovou skvělou kořist nechali jsme jídla, avšak, žel,
marně. Náhradou podařilo se mi, že jsem ukořistil pěkného šedého
jeřába. Též Pit zastřelil toho dne několik ptáků na solné pánvi
a překvapil mne odpoledne zvěstí, že na malé kaluži husté
rákosnaté vypátral hnízdo jeřábů korunatých.
Asi 2000 kroků na sever od našeho tábořiště vysoko na břehu
jezera Moffatova nalezl jsem v bařině holé místo a veprostřed něho
umělý ostrůvek, zbudovaný ze sítí a 21/2 čtverečního metru široký,
v jeho středu pak prohlubinu – hnízdo s dvěma bílými podlouhlými
vejci zvící pěsti. Vlastní dutina hnízdová byla 75 cm v průměru
a zhloubí asi 15 cm.
Vyšed si potom z táboru našeho jednou odpoledne a položiv se
v rokli na horském sedle, zpozoroval jsem zajímavý úkaz, jejž
poznal jsem už na druhé své cestě, že totiž, když zvěř vyhledává
napojiště, gazely skákavé chodí v předvoji, ani pakoni a gazely
ploskaté teprve potom se přibližují, jestliže harcovníci nenalezli
žádného nebezpečenství.
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Hroby pod trnovníky velbloudími u Mamusy.
Dne 23. m. března opustili jsme pánev, nazvanou ode mne
solným jezerem Moffatovým, na jejíž březích výborné má skrýše
šakal jihoafrický (Canis mesomelas), a brali se podle několika
hlubokých rybníků, které hemžily se lyskami a potápkami. Na
blízké křovinaté výšině zastihli jsme Makalahary, kteří právě řezali
z masa zabité antilopy ploskaté úzké pruhy; také přijeli jsme tu
k řadě jam na zvěř. Byly 1–11/2 metru široké a 8–15 metrů dlouhé,
tehda však vyplňoval je největším dílem původní jejich hloubky
písek. Večer minuli jsme háj, v němž tábořila lovecká společnost
batlapinská (poddaní Mankuruanovi), která hned prosebně, hned
velitelsky žádala nás za kořalku.
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Směnný obchod u Konany.
Dne 25. t. m. křoviny houstly a zvěři, které dne předešlého
počtem ubylo, bylo zase více. Před námi páslo se stádo asi 400 gazel
skákavých napříč přes jednokolejnou cestu, zarostlou trávou,
rozprchlo se však, když jsme se přiblížili; nicméně podařilo se
Theunissenovi zastřeliti vzrostlou kozu. Potom přišli jsme na husté
křovinaté „Pole“, které sklánělo se značně na severozápad; dospěli
jsme poříčí říčky Marecane. Dále minuli jsme několik dešťových
strží a mělkých, dosti širokých dolin, zarostlých bujnými křovisky,
z nichž jednu nazval jsem Údolím antilop laních. Odpoledne
dorazili jsme do hlubokého údolí řeky Marecane; na pravém úbočí
jeho vystavěna byla vesnice barolonžských Makalaharů, kteří pásli
stáda z města Molemova. Údolí samo bylo místy hustě keři porostlo
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a bohaté, jak se mi zdálo, rozličnými druhy malé zvěři. V korytu
řeky pak, která se zde více podobá bystřině, přebývají v tůňkách, 1/2
až 21/2 m hlubokých, ryby oraňské, leguani, krabi a dva druhy
kachen.
Líče zastávku svou v této krajině za druhé cesty zmínil jsem se
o lvech, kteří zdržují se na dolním toku říček Konany, Marecane
a Setlagole. Nyní přicházejí toliko v zimách velmi suchých,
v kterých zvěř opouští chudovodé končiny křovinatých krajů
kalaharských, do horních údolí těchto bystřin. Tím hojněji bylo jich
však před několika lety, pokud se zde zvěř pásla ještě u velikých
tlupách a dokud na Rovinách kvag (Quaggaflats) stáda pštrosů
rovněž tak často se vyskytovala jako nyní pakoňů.
Lovec jménem Vilém Taylor, s kterým jsem se po prvé setkal
několik dní po svém odjezdu z města Molemova a později ještě
dvakrát u solných jezer a u pramenů klama-kleňanských v severních
končinách země bamankvatské, vypravoval mi následující zajímavé
dobrodružství, které se mu přihodilo.
Roku 1863 bylo ještě na říčkách Konaně, Marecani a Setlagoli
tolik vzácných pštrosů, že zmíněné krajiny mezi Hartriverem
a Molapem často vyhledávaly společnosti až dvaceti lovců. Taylor
lovil toho léta vždy ve spolku Holanďana, který teď sídlí na
Malmanispruitu. Lovci přišli od východu a zastavili se na vrchovišti
Marecane hlavně, aby rozřezali maso zastřelené zebry a pak je
usušili. Ačkoli za posledních dnů nespatřili žádného lva, učinili
přece nutná opatření na ochranu proti šelmám. Postavili kolem vozu
ze suchých větví slabou ohradu a přivázali tahouny ke kolům
vozovým. Kouříce obvyklou dýmčičku Taylor a druh jeho položili
se večer pod vůz, an hotentotský jejich sluha sedě na kozlíku byl na
stráži. Pojednou sluha se znepokojil ohlížeje se bedlivě kolem vozu,
takže Taylor všimnuv si toho otázal se ho, co jej pobouřilo. Hotentot
učinil potom pána svého pozorna na předmět, který už dále několik
kroků před táhlem se plížil. Sluha domníval se, že je to hyena,
Taylor však rozhlédnuv se bystře upokojil ho, že je to pouze keř,
kterým pohyboval vítr. Sotva však vrátil se k svému odpočívadlu
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pod vozem, již zaslechl volati Hotentota: „Pane, není to žádný keř,
nikoliv pane, mýlíš se.“ Taylor vstal po druhé, pozoroval předmět,
který se mu přiblížil, trochu zevrubněji a poznal – lva, jenž přilákán
byv nejspíše rozvěšeným zebřím masem prohlížel, jak se zdálo,
dopodrobna vůz a lidi u něho. Lovec vyzval tedy sluhu, aby mu
podal z vozu pušku, avšak už při prvém pohybu vozky povstal lev
a šel přímo k vozu, tu pak skrčil se asi devět kroků před ohněm
mezi dvěma keři. V témž okamžiku však, když Taylor poněkud
ustoupil na stranu, aby vyhnul se oslňující záři ohně, neprozřetelný
druh jeho vytrhl Hotentotovi pušku z ruky, namířil na lva, střelil
a chybil se. Hned vztyčila se šelma a zamířila rychle, zatím co běloši
utíkali, k ohni. Již domnívali se lovci, že skokem ocitne se za
ohradou, an tu pes, poraněný téhož dne střelnou ranou, leže dotud
pod vozem, povstal a skočiv stranou přes hranici vrhl se proti lvu.
Lev byv postrašen skočil zpět a zmizel ve tmě, než toliko proto, aby
vrátě se za několik hodin v průvodu několika údů své rodiny oblehl
takořka lovce. Taylor nechtěje zabíti ani raniti žádného z nich, aby
ostatních nepodráždil k bezprostřednímu útoku, obmezil se pouze
tím, že pozoroval ostře šelmy, jakož i udržoval stále mocný oheň.
K ránu lvi odtáhli a lovci shledali trávu skorem rozšlapánu.
„Kdybyste býval na dva yardy (skoro dva metry) vystoupil před
ohradu, byl byste všude vůkol našel šlépěje lví,“ pravil Taylor.
Jedouce příští den citlivkovým lesem potkali jsme dva Barolongy,
kteří učinili mne pozorna na blízkost města Molemova a sdělili se
mnou, že král Moncua je tam návštěvou předsedaje soudu jakéhosi
traviče. Upustiv tedy od původního svého záměru ustanovil jsem po
té zprávě, že podívám se zase do města Molemova a pozdravím
krále a bratra jeho Molemu.
Dne 28. měsíce března dospěl jsem jeda dolů údolím říčky
Lotlakane, v kterém si král Moncua chtěl založiti nové sídlo, sídla
Molemova. Molapo tekl proudem trochu větším než za prvého
mého pobytu; přešed ho kamenitým brodem rozložil jsem se
táborem na témž místě jako roku 1873. Nejprve navštívil jsem pana
Webba, jehož obydlí bylo ještě chatrnějším tak, že v něm už skoro
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nemohl bydleti. Přítel můj sdělil se mnou, že král s nižším
náčelníkem vede zmíněný soud travičův.

Lov divokých husí na solném jezeře Moffatově.
Dne 29. t. m. odebral jsem se po skončeném zasedání soudním
k Molemovi pozdravit výtečníků barolonžských. Nalezl jsem krále
Molemu a nižší náčelníky, jak sedíce na zemi nebo na malých
dřevěných stoličkách jedí. Král nelíčenou měl radost z mého
příchodu, rovněž Molema, i bylo mi podávati jim opět a opět
pravici. Moncua jal se hned mluviti o mých léčencích v Mošanengu
a žádal mne, abych pobyl zde jeden anebo dva dny. Po krátkém
pobytu ve dvorku Molemově odebrali jsme se do domku jeho syna,
vystavěného evropským slohem, pít kávy, kterou podávali
v plechových číších. Molema pořád ještě trpěl záduchem, avšak
běhal statečně a prosil mne, abych mu zase týž dal lék jako roku
1873. Za mou lékařskou radu byl mi tak vděčen, že mi dopomohl
dvou silných tahounů, z kterých postoupil mi jednoho za anglické
sedlo syn jeho Matjes.
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Kouřící Bečuan.
Molema, muž prostřední postavy, hubený, vyznačuje se orličím
nosem a dvěma pronikavýma, trochu těkavýma očima, čímž obličej
jeho vypadá ostře. Je přísný, avšak k mnohým svým poddaným,
kteří slepě plní jeho vůli, velmi shovívavý, o čemž přesvědčil mne
také rozsudek zmíněné pře. Ačkoliv stále jest churav, je přece věrný
pomocník své nemocné ženy a přese své stáří velmi čilý. Kdežto
několik synů jeho, jakož i zámožnější obyvatelé městští přebývají
v evropských domcích, Molema zůstává svému obvyklému
příbytku věren.
Téhož dne 29. t. m. bylo panu Webbovi vykonati zajímavý obřad,
totiž oddati tři párky. Jeden z nových manželů měl podivné jméno:
„Leží v posteli“. Taková jména dostávají děti bečuanské v útlém
věku po vlastnostech, jež jsou jejich příbuzným zvláště nápadné.
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Procházeje se navečer městem uslyšel jsem z jednoho dvorce,
upraveného nad jiné čistěji, příjemný mnohohlasý zpěv hymen řečí
sečuanskou, které pěli čtyři muži a deset žen končíce tak jednu ze tří
svateb.
Při svých častých procházkách městem pozoroval jsem, že kromě
evropského šatstva obyvatelé nosili hlavně haleny z koží šedé kočky
divoké, šedé lišky, antilopy schovávavé a kozích. Chlapci
přehazovali si zpravidla přes ramena rouno ovčí nebo kůži kozí.
Děvčata měla podobný oblek, většinou však z kůže gazelí a mimo to
zástěry ze stočených kousků kůže; několik hochů pyšnilo se
i kůžemi mladých lvů.

Skaliska u města Molemova.
Spory mezi vládou republiky transvaalské a Barolongy, jak se
zdálo, utuchly poněkud a to po vyhrůžce Moncuově, že vztyčí ve
svých vsích prapor anglický, dopustí-li se boerové nějakých
přehmatů.
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Po dvou dnech druh můj Theunissen roznemohl se těžce
úplavicí, nejspíše následkem deštivého počasí, trvajícího déle dvou
neděl, avšak podařilo se mi, že jsem jej brzo zase vyléčil; druhý den
potom přišli též nemocní Barolongové z okolí k vozu dovolávajíce se
mojí lékařské pomoci. Poněvadž se toho dne konečně trochu
rozjasnilo, oživlo okolí města; údolí molapské ozývalo se křikem
a zpěvem tmavých žen a chlapců, kteří vyšli z města rozplašit hejna
dlouhoocasých vdov kapských, snovačů ohnivých a obecných, kteří
činili vpády do polí kukuřičných a kaferského žita. Plodinám těmto
dařilo se v údolí molapském výborně, neboť pan Webb seznámiv
Barolongy také s evropskými druhy obilí naučil je zavodňovati pole.
Na skalnatém návrší uprostřed města vypínaly se ze všech
rozpuklin olivy a stromy karé, které vesměs, byť i nízké byly, větve
své rozkládaly v širokou korunu, opravdu nádhernou. Tím
nabývalo údolí, omezené na sever lesnatou vypnulinou, okrasy,
velmi oku lahodící.
V městě Molemově dověděl jsem se také, že Barolongové praží
sušené listy jisté byliny na hnědý prášek užívajíce ho nejen za jed,
nýbrž i jako zaříkadla; tak olepují tímto práškem, rozmíchavše ho na
kaši, ku př. nejvyšší klasy žitiště. Kdyby se prý tohoto kouzla dotekl
zloděj, okamžitě by zemřel. Podobně spatřujeme, že Barolongové
tímto kouzelným prostředkem kreslí na vnitřních stranách ohrad
kol svých dvorců přímé čárky, vlnité čáry a pod., aby odvrátili
„nepřátely své domácnosti“. Když se několik dní před mým
příchodem do města jednomu křesťanu co noc ztrácel z jeho
zahrádky tabák, pan Webb radil okrádanému, aby kůl postavený
v tabákovém záhoně pomazal kolomazí, a hle, zloděj už nepřišel.
Obával se, že tento černý nátěr jest ono kouzlo, jež by mohlo zločin
jeho vyjeviti.
Než jsem ještě dne 2. m. dubna odejel, pověděli mi rozsudek,
který král Moncua vynesl nad zmíněným už travičem. Dovolím si
vylíčiti tuto příhodu, abych zevrubněji seznámil čtenáře se
soudnictvím bečuanským.
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Obstárlý Barolong zahleděl se v městě Molemově po pěkné tváři
15leté panny barolonžské, které zemřel otec; poněvadž však
nechtěla jíti s ním za ženu do jeho chýše, on pak nebyl s to, aby ji
koupil, přemýšlel, kterak by jinak provedl své přání. Nabídl tedy
matce děvčete svou ruku, jež ji skutečně neodmítla. Přebývaje tak
s milou mu dívkou v témže dvorci doufal, že získá si její přízeň;
protože však ani jeho zevnějšek, ani jeho rozprávky, mající za
předmět nejvíce khomo (dobytek) a mabele (žito), nepůsobily
příjemně na děvče, utekl se ke kouzelníkovi. Dívka dobře poznala
pohnutku této svatby a vystříhala se tudíž všeho, co by se jejímu
otčímu mohlo zdáti i pranepatrným znamením milosti. Když pak
jednoho dne šla časně zrána jak obyčejné pracovat na pole, dostihl ji
otčím, i rozpředl se mezi nimi, jak se sama jiným ženám vyznala,
následující hovor: „Vím, že mne tvé srdce nenávidí.“ „E-he,“
odvětilo děvče, a to poučilo jej, že se nemýlí. Třesa se zlostí stařec
vrazil svou dlouhou hůl prudce do země a pravil: „Vím to, budiž
tak i dále, ale pak slíbíš mi hned, že si nevezmeš nikoho za muže.“
Děvče nemohlo se zdržeti hlasitého smíchu a dalo bez obalu slovem
na-ja odpověď rovněž tak určitě zápornou, jako dříve kladnou
zvolavši „e-he“. Se tváří vztekem zrůzněnou odběhl stařec volaje:
„Tož neslíbíš? Tedy té otrávím!“ Kdežto děvče pospíšivši
k zahradám na řece, povědělo vzlykajíc matce a sousedce, které tam
pracovaly, co se stalo. Ženy vymlouvaly to uraženému děvčeti
pravíce, že to všecko jest toliko žert, jejž otčím si dovolil. Téhož dne,
navečer, když dívka jedla prostou večeři z melounů vodnatých,
zavolal ji otec do domku a poslal ji za jakousi záminkou k sousedce;
když pak se vrátila, dojedla večeři. Brzy potom jala se stěžovati si, že
je jí špatně. Chytily ji žaludeční křeče, jež se tak staly prudkými, že
se ubožák hlasitě křičíc svíjela po zemi. Obklopena jsouc sousedy,
přiběhlými na pomoc, obviňovala připomínajíc matce známou
rozmluvu veřejně otčíma, že ji otrávil. K půlnoci byla mrtvolou,
otčím pak její všeobecně prohlašován byl travičem. Muži a ženy,
kteří viděli jej odpoledne sbírati na řece byliny, a jiní, většinou
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sousedi, kteří pozorovali, jak na dvorku vařil listy a cibule,
přihlašovali se dobrovolné za svědky.

Skaliska paviání.
Obviněný stařec byl Molemův parob, jenž půl století věrně
sloužil svému pánu. Ačkoliv už napřed snesl se na tom, že jej
zachrání, přece Molema vyslal hned posly do Mošanengu k svému
bratru, králi Moncuovi, aby mu oznámili zločin. Moncua přislíbil, že
sám vyšetří tuto vraždu. Tak stalo se, že přišel jenom několik dní
před mým příchodem do města Molemova a že hned počal soudní
řízení. Zatím vyšetřovanec zůstal na svobodě a konal obvyklé
procházky, na nichž všechno se mu plaše vyhýbalo. Byl přesvědčen
o měkkém srdci Molemově a domníval se, že se snadno vykoupí
několika voly nebo kravami. Po příchodu krále do města počal se
soud a zabavoval celé dva dny nejvýtečnější pohlaváry severních
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svobodných Barolongů. Dvakráte za den, po každém sedění,
pohostil Molema přísedící bochobí (moučnou kaší).

Bootfontein mezi Oliv-wood-dryem a bystřinou Burgersovou.
Zločinci, jehož vina byla zřejmá a jejž všickni přítomní uznali
vinným, dostalo se jak očekával, náčelníkem Molemou velevřelého
zástupce. Uznávaje vinu sluhovu, aby nepodráždil svého
královského bratra k odporu, Molema dovedl nicméně vypočísti
tolik polehčovacích okolností, že král hledě k tomu, že se
k Molemovi přidali nižší náčelníci z města a z jeho okolí, nechal se
obměkčiti svoliv, aby vinník nebyl trestán na hrdle. Moncua,
kterého mimo to dvoudenní soud už příliš namohl a jenž, jak se
zdálo, dobře pochopil, že bratr jeho si přeje, aby mu učinil něco
k libosti, přenechal to Molemovi, aby sám ustanovil trest. Molema
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tedy poručil odsouzenci, aby se hned vzdálil, tak aby král co
nejrychleji zapomněl na soud, a když potom Moncua vyšel si do
města procházkou, rozkázal Molema přivésti vinníka a vynesl
rozsudek. Byl to nejmírnější trest na podobné přečiny: vinníku bylo
nejbližším příbuzným zabité dívky, kterými v tomto případě byl on
se svou ženou, na usmířenou dáti vola.
Když jsem se dne 2. měsíce dubna chystal k odjezdu a předtím
ještě jednou navštívil pana Webba, objevila se náhle v úzkých
dveřích jeho příbytku tmavá postava. Byl to Moncua. S úsměvem
přikročil ke mně a chopiv se mé pravice tiskl mi pět anglických
šilinků do levice prose, abych mu připravil do zásoby týž lék,
o němž se již za prvého mého pobytu v Mošanengu přesvědčil,
kterak příznivý měl účinek na jeho ženu.
Odpoledne dne 2. m. dubna vyjel jsem konečně z města horních
Barolongů a táhl vzhůru údolím molapským. Nazejtří minuli jsme
poslední v tuto stranu kraal, jemuž vládne jsa nižším náčelníkem
Linku (ovce), bratr Molemův. Ráno dne 3. m. dubna byla citelná
zima, ledový jihovýchodní vítr donutil nás, že jsme oblekli „zimní“
kabáty. Na nejzápadnější z farem, zvaných molapskými
a náležejících do jakobsdalského okresu, jménem Riet-Vley, jejíž
majitelem jest boer P. C. van Zyl2, zastavili jsme k odpočinku.
Odtud táhnou se statky ležíce blízko sebe až k vrchovisku
molapskému. Údolí molapské prostírá se ještě asi 22 anglických mil
na východ jsouc sice pořád ještě i proti proudu bařinaté, avšak
ponenáhlu se úžíc; břehy jeho jsou pahorkaté, příkré a lesnaté. Tyto
končiny sluší vůbec počítati k nejpůvabnějším částem západní
hranice transvaalské, ano kraj tento poroučí se zvláště v každé
příčině i badateli, ať ornithologu, entomologu, botaniku či
mineralogu. Lituji, že chtěje dojeti k řece Zambezi v pravý čas, totiž
dokud tam zdrávo, nemohl jsem zdržeti se na horním Molapu aspoň
týden; snad podaří se mi později nahraditi to, jakož i leccos jiného.

2

Bratr vystěhovalce damarského, o němž jsem se už zmínil zevrubněji.
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Newportská farma na Malmanispruitu.
Vozová cesta, po níž jeli jsme až posavad, vedla vedle jednoho
z posledních statků přímo do města Baharuců Linokany, ale tam
chtěl jsem zajeti teprve přes Jakobsdař a Zeerust. Nicméně jel jsem
podle stráně počatým směrem tak daleko, až mne husté stromoví na
příkrých úbočích přinutilo u farmy Mr. Taylora, zvané Oliv-wooddry, již uvedl jsem mluvě o řece Marecani, vyjeti z údolí a zamířiti
zase na planinu. Oliv-wood-dry náleží bez odporu k nejpěknějším
statkům na horním Molapu, má dobrou zahradu a jeden
z nejvydatnějších pramenů, kterými Molapo se napájí; rostlinstvo
dole v údolí chráněno jsouc studených větrů činí oasu na západní
planině transvaalské. Tím nuznější a jednotvárnější zdála se mi
farma Bootfontein, kdež obyvatelé více živořili, než pracovali.
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Večer přijeli jsme na travnatou rovinu, kdež spatřil jsem zajímavá
skaliska, podobná hlavám paviánů, a překročili zde předěl mezi
řekou Oraní a Limpopem. Noclehem rozložili jsme se na vrchovisku
malé bystřiny, levé to pobočky Malmanispruitu, kterou nazval jsem
bystřinou Burgersovou. Nazejtří dojeli jsme do půvabného údolí
bystřiny malmanijské, po jehož stráních, pokrytých bujným
rostlinstvem, rozkládají se početné farmy.
Opustivše ráno dne 5. t. m. údolí malmanijské jeli jsme dále na
východ mimo farmu newportskou přes planinu, jež porostla jest
nízkými kyselými travinami. Před sebou viděli jsme na východ
a severovýchod četné pahorky, výběžky horské skupiny marické
a sice ty, jež jdouce podle údolí Khamova čili Jeronýmova činí s ním
nejkrásnější část zmíněného jihoafrického uzlu horského. Úpad do
pobočního údolí, do něhož bylo nám sjeti, abychom mohli do údolí
hlavního, vyznačen jest dvojitým skalnatým vrchem, jejž nazval
jsem horou Rohlfsovou; dále vyniká tu sedlovitý pahorek, kterému
dal jsem jméno Žižkovo sedlo. Dostati se do údolí bylo dosti obtížné,
neboť sjížděli jsme po příkrých skalních plochách. Nedovedl jsem si
představiti, jak možno vyjeti zde vozu s těžkým nákladem; ostatně
zdálo se mi, že se cestou touto málokdo béře. Obtížnou jízdu bohatě
nahradil nám rozhled po údolí Jeronýmově. Dole v údolí, zúženém
lesnatými pahorky a roklemi, pokrýval půdu vysoko bujný a pestrý
koberec květinový. A květnatá tato půda posavad byla panenská,
neboť nikdy ještě nedotkla se jí kosa. Myriady hmyzů bzučely nad
křižatými rostlinami (Cruciferae). Obraz tento lákal mne velmi, ale
jako v údolí molapském tak i tu odvrátil jsem se od něho a putoval
dále na východ úzkou jednokolejnou cestou. Nejkrásnější bez
odporu rozhled naskýtá se pozorovateli u farmy „Buvolí hřbet“
(Huck), za níž se malebně odrážejí od obzoru Vrchy Špačkové.
Večer dospěli jsme místa, kde se údolí Jeronýmovo končí do údolí
Malého Marica, potom pak došli jsme farmy Weltufrede. Tento
statek patřil nejzámožnějšímu boerovi okresu Marického mynheeru
van Groonen (vyslov Chrunen), jehož synové delší dobu byli lovci
slonů a jimž výminkou povedlo se, že takto nabyli jmění. V zahradě
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u farmy viděl jsem malou žirafu, kterou ještě s jinou kořistí přivedl
z jedné lovecké výpravy. Van Groonen zatím se rozžehnal se
světem. Bohatství jeho vzniklo podporováno jsouc jeho spořivostí
a zálibou v orbě tím, že vzal si za manželku barevnou dívku, která
přinesla mu věnem četná stáda.
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II.
Z Jakobsdalu do Šošongu
Jakobsdal – Zeerust – Příchod
do
Linokany – Misionář
pan
T. Jensen – Ložiska břidlice – Výtěžek žní – Vycházky z Linokany do
údolí dolního toku řeky Matebe a horního toku Notuanyho – Roklina
buysportská a farmy v Bushveldtu – Krododilové v Limpopu a jeho
pobočkách – Ložiska rudy v Bushveldtu – Vystěhovalci damarští –
Lví brod Maricem – Lov sumců v Maricu – V nebezpečenství
života – Údolí užovek buvolích – Příchod do Šošongu.

Lov sumců v Maricu.
Z farmy Weltufrede (Welttoofreden) bylo viděti již Jakobsdal.
Toto vznikající městečko západního území transvaalského skládalo
se všeho všudy z několika jenom stavení na březích potoku
a z úhledného kostelíčku.
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Z Jakobsdalu změnili jsme směr své cesty v severní
a v severovýchodní, abychom přišli do Zeerustu, nejdůležitějšího
městyse okresu Marického. Na své dráze minuli jsme jeden
z nejvýnosnějších statků tohoto okresu, totiž farmy Daniela Boothy,
u níž Malmani proráží nízké pásmo skalnatých pahorků obraceje se
potom k Maricu. Statkář Bootha nepustil se rovněž jako mynheer
van Groonen v hon slonů, jímž se tolik jeho sousedů, holandských
sedláků okresu Marického, přivedlo na mizinu, nýbrž oddal se
s veškerým úsilím polnímu hospodářství, které v této krajině velmi
jest výnosné, ježto v údolí jest žírná půda, na pahorcích pak dobrá
jsou pastviska.
Nazejtří dojeli jsme do Zeerustu pobyvše předtím na návrších,
vypínajících se vůkol něho. Zeerust má větší rozlohu než Jakobsdal
a delší pobyt v okolí jeho velmi prospěje entomologu, botaniku
a geologu3. Městečko toto, o němž jsem se už zmínil, že jest pro
obchod se zeměmi bečuanskými dosti důležité, nezměnilo se valně
od té doby, co jsem v něm naposled meškal.
Než jsme příštího dne dojeli přívětivé Linokany, potkali jsme
rev. Jensena, který právě dopravoval vnitrozemskou poštu do
města. Přivítali jsme se velmi srdečně a vděčně přijal jsem jeho
pozvání, abych na 14 dní byl jeho hostem. Zotavená tato byla mi
dvojnásob vítána, jednak byl jsem s to, abych okolí prozkoumal po
stránce přírodozpytné, jednak bylo jí potřebí druhům mým.
Pěkných a velikých ložišť břidlice železité, která nalézají se
u Zeerustu a Linokany, dovedli by v evropském městě velmi dobře
užíti, avšak i obyvatelé okresu marického berou ji k stavbám,
stavějíce z ní zejména ploty a dláždíce jí. Také z říše rostlinstva dala
zde příroda průmyslu lidskému pomůcku. Výšiny zeerustské byly
totiž porostly stromem vagonovým, jehož kůrou vydělávají kůže.
Roku 1875 Baharucové linokanští vymlátili 800 pytlů pšenice po
200 librách, a budou příští léta míti ještě víc obilí, poněvadž neustále
vzdělávají větší kusy země. Vysušují bařiny a rok co rok činí větší
3

Viz přídavek 1.
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pokroky v rolnictvu a zahradnictvu. Sázejí a sejí kukuřici, sorghum,
melouny, tabák a j. a vyvážejí přebytek svých polních plodin na trh
do Zeerustu, Pretorie, Potšefštromu, ano i do Polí diamantových,
anebo prodávají je Bečuanům (Batlapinům) a kupcům i misionářům
kurumanským,
Bakvenům
molopololským
a Bamankvatům
šošonžským, takže jest nám chváliti nejen jejich pracovitost, nýbrž
i energii stále vzrůstající, kterou pěkně se liší od většiny ostatních
ztupělých kmenů bečuanských. Dvorce jejich nejsou sice tak pevně
a hezky vystavěny jako příbytky barolonžské, avšak právem lze
očekávati, že brzy postaví si po evropsku domky cihelné.
Baharusové linokanští postoupili, jak jsem už pověděl, krajinku
svou republice Transvaalské, nechavše si jenom území několika
farem.
Z Linokany poslal jsem o vykonané cestě zprávu do časopisu
„Diamond News“, potom proslulému zeměpisci Dr. Petermannovi
a domů, umíniv si, že učiním podobně, kdykoli budu moci, i na
další své cestě.
Dne 9. m. dubna vyšel jsem si na vrchovisko říčky Matebe a na
rudnaté okolní výšiny. Příští dny pracoval jsem jednak o záznamu
svých cest, jednak prošel jsem zahrady a pole a prohlédl si misijní
chrám. Služby boží v kostele počaly se zpěvem hymny, potom
přečetlo se evangelium, pak opět se zpívalo, načež misionář jal se
kázati. Bylo patrno, že tato bohoslužba velmi dobře působila na
nové křesťany sedící na svých malých stoličkách dřevěných.
Povznášely prosté tyto služby boží více než mnohé nádherné
slavnosti u velkoměstských katedrálách.
Pozdě navečer dne 15. přišel domorodý poštovní posel
z Molopolole. Potřeboval tří dnů, aby cestu tuto urazil. Druhý den
ráno již odešel maje odnésti ze Zeerustu evropskou poštu přibylou
tam z Klerksdorpu, zase dále do vnitrozemí a to do Molopolole.
Mezi evropskými zásilkami překvapil mne přátelský list slavného
A. Petermanna z Gothy.
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V bařině u říčky Matebe.
Tolikéž přibyl do Linokany ze země bankvakecké anglický major,
pátrající po vzácných kovech. Byl na cestě do Kolobengu
a Molopolole; za pobytu svého v Linokaně pak vypravoval mně
a rev. Jensenovi zajímavý příběh, který přihodil se jemu a kapitánu
Finlasonovi a přiměl jej, aby odebral se do severovýchodních končin
Transvaalu. Několik domorodých sluhů v Polích diamantových,
přišlých ze severovýchodního Transvaalu, svedlo jej, aby vydal se
do jejich vlasti a prozkoumal tamější „zlatá“ pole. Chtějíce se totiž
lacino a pohodlně dostati domů přinesli mu kousek zlaté tyčky,
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sebrané kdesi u Leydenburku, a slibovali oběma důstojníkům
učiněné zlaté hory. Ti tedy založivše ještě „kompanii“, vypravili se
do „zlatonosné“ krajiny, ale nenalezli toho, co chtěli. Zdálo se sice,
že je tam zlato, ale jim ukázali pouze měď a železo.
Deštivé dny, kterých za té doby bylo v Linokaně hojné, strávil
jsem v hostinném bytě rev. Jensena. Misionář užil těchto dní tak, že
sdělil se mnou rozličné prospěšné a zajímavé věci a že vypravoval
mi, co zažil na svých misijních cestách. Potvrdil mi také svou
zkušenost, kterak krokodilové z Limpopa plují daleko do jeho
poboček, že bych nevěřil, uváděje za doklad, že sám nedávno
napadl v říčce Taungu krokodily, kteří by mu byli málem pohltili
psa. Pes ten totiž chtěje se ochladiti v kaluži říční, plul přes ni, ale
vtom uchvátil ho krokodil. Pan Jensen vypálil naň hned svou
brokovnici, čímž nejspíše polekal ještěra tak, že pustil psa, ten pak
kňuče plul zpět k svému pánu. Místo ono na břehu Taungu, který
jest pobočkou Notuanyho a tudíž levým přítokem Limpopa,
vzdáleno jest od této hlavní řeky dva dny dobré cesty. Když ještě
pan Wehrmann, rovněž člen misijní společnosti Hermannoburské,
bydlel u Makhosů, rozkládala se blízko jeho příbytku malá tůně na
břehu Kolobengspruitu. Tam, když se dobytek v bystřině napájel,
utopil krokodil krávu.
Pobyt náš v Linokaně byl vůbec velmi příjemný. Každou noc
slyšeli jsme zpívati děvčata a muže baharucké z okolních čtvrtí
městských, neboť milují tanec, doprovázený zpěvem. Překrásné
místo u Linokany, v němž jest krásná podívaná, jest údolí
Notuanyho, asi tři míle pod stokem jeho se říčkou Matebí. Údolí to
zúžují skalnaté boky horské, pokryté tu a tam bujnými pastvinami
a hustými lesy, na kterých hojnost přebývá pernaté zvěři, v četných
pak rákosinách matebských vycházejí z velepříhodných skrýší na
bohatou kořist divoké kočky, veliké mnohdy jako levhart. Vyšli jsme
si sem s panem Jensenem a jeho rodinou. Vycházka tato velice nás
bavila, neboť viděli jsme tu nesmírné množství ptactva a čtvernožců,
že se až srdce smálo radostí a žádostivostí. Avšak i zde viděl jsem
všude velikými pláti písmeny své „mene tekel“, totiž Zambezi, a tak
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nesměl jsem otáleti, nýbrž opustili jsme se svým hostitelem ještě
téhož dne malý tento ráj.
Vyjev dne 23. měsíce dubna z Linokany překročil jsem řeku
Notuany. Přechod ten trval dvě hodiny; byl zpola spadlý most ještě
chatrnější než za druhé mé cesty.
V roklině buysportské, kde jsme tehdáž v tůních říčky Marupy
vydatný provedli rybolov a ne horší nabyli kořisti lovecké po lese,
strávili jsme příjemný den. V tůních říčních, výše položených, jest
více ryb a leguanů než v kalužích na krajích rokle, neboť jsou hlubší
a více zastíněny, takže tak snadno nevysýchají. Mnohé stromy,
zastiňující řeku, jsou v průměru 120 cm a zvýší až 20 metrů; jsou to
nejvíce vrby a citlivky.
Příští den, 25. t. m., jeli jsme mimo farmy Witfontein
a Sandfontein, ležící v Bushveldtu. Obyvatelé prvé chystali se právě
na velikou loveckou výpravu do vnitrozemí a doufali, že se tam
spolu opět setkáme. Byli to, jako všichni statkáři bushveldtští,
výteční lovci slonů, kteří tři čtvrtiny roku strávili v nehostinných
končinách severních zemí bečuanských v říši matabelské
a mašonské. Sandfontein, statek Zwartův, byl prázdný; majitel jeho
odebral se před osmi dny do týchž krajin. Zlákal jej tam výsledek
předešlého roku, ježto na výpravě své ukořistil tehdy několik
pštrosů a antilop losích. Kolem jedoucí boerové pověděli mi, že van
Zyla, vystěhovalce damarského, neustále následují noví
přistěhovalci z území transvaalského na řeku Krokodilí a že budou
tito vystěhovalci brzy dosti mocni, aby pokračovali pochodem na
severozápad. Shromaždištěm jejich byl levý břeh středního toku
řeky Krokodilí mezi Notuanym a Sirorumí.
Odpoledne téhož dne dojel jsem známé již farmy Fourierovy,
Brackfonteinu. Tu potkal jsem dva boery, přicházející z okresu
Jakobsdalského, kteří vyšli si s chatrnými vozy, jež táhl bídný potah,
krávy a mladí voli, na hony „do vnitra“. Nechtělo se jim pracovati,
a proto si raději dopřáli drahé zábavy lovem slonů, aby probili to, co
ještě měli, a s nemocí a nouzí vrátili se domů. Fourier ukazoval mi
křemen s hojně vtroušeným kyzem železným a pravil mi, že zná
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místo, kde lze nalézti veliké množství tohoto nerostu a jiného kovu,
méně lesklého a více okrožlutého; nechtěl však nikterak dovésti mne
na dotčené naleziště. Fourier sdělil se mnou také, že Batlokové
čunečuští skolili čtyři neděle před mým příchodem na úpatí hor
Dvarských lva.
Vybrav se ráno dne 28. t. m. z farmy položil jsem se ve průsmyku
Schweinfurthové na horách Dvarských. Navečer dojeli jsme
k studánkám vykopaným ve skalách na výběžcích hor
Čunecunských, objeli druhý den město Batloků Čune-Čune, známé
už z poslední cesty, a rozložili se, projevše kotlinou na
Bečuanaspruitu, táborem na severním boku výběžků hor Bertiných.
Na břehu bystřiny bečuanské uzřeli jsme opuštěnou ves Barvů o 15
chýších, které stojíce na lučině vystavěny byly jako noční čepice ze
čtyř kolů, 120 centimetrů vysokých a svázaných nahoře dohromady,
na něž položeno bylo několik travěných došků. Byly to nejspíše
salaše Barvů, kteří pásli zde stáda Batloků.
Dojevše odpoledne dne 30. dubna Velikého Marica zastavili jsme
na místě, kde v řece byl peřej a dva skalní ostrůvky. Bylo zde tedy
přejíti snáze než jinde, kde přechod dosti byl nebezpečný, ježto tam
v řece krokodilové číhali na kořist. Zastávka naše byla velmi pěkná
a protější břeh zvěří bohatý, a proto ustanovil jsem, že pobudeme
u brodu dva tři dny. Asi sto kroků pod ním vybral jsem si v lesíku
na protějším břehu místečko, chtěje tu položiti se na čekanou
a nezměnil jsem svého úmyslu přes výstrahy Pitovy, který našel
u brodu čerstvé stopy lví. Ohradiv si na větší bezpečí stanoviště své
nízkým plotem, postavil jsem se naň po západu slunce. Stěží
a namáhavě přebrodil jsem za nastalého soumraku řeku, dosti
prudkou. Uplynulý den byl jasný i zdálo se z počátku, že noc bude
hvězdnatá, než čím více večer snoubil se s nocí, tím hojnější
vystupovaly obláčky na jižním obzoru.
Znenáhla stanovisko mé bylo mi za vzrůstající temnoty víc a více
nepříjemnější a pořád mocněji loudila se do mé mysli touha po
domově a zvláště po matce, tak vřelá, že dávno předtím nepocítil
jsem podobné. Myšlenky mé zalétaly do vzdálené vlasti vždycky,
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kdykoliv jsem se jim o samotě mohl oddati nejsa vyrušován žádným
předmětem. Býval-li jsem sám, tu bezděky dojmy z nového okolí
vybavovaly události podobné, které zažil jsem doma, a rozněcovaly
tak touhu mou po vlasti. Viděl jsem před sebou obraz své drahé
matičky tak věrný, jako kdyby stála po mém boku. Tyto myšlenky
a představy maně vznikající naplňovaly mne jakousi úzkostlivostí.
Nebylo by lépe, abych nechaje čekání vrátil se k vozu? Nikoliv, bylo
mi dáti sobě v odpověď, neboť v tu dobu krokodilové obcházejíce
peřeje počali už své procházky po břehu. Tmy zatím více přibývalo
a husté spousty mraků visely s oblohy. Poznal jsem, že se zde marně
zdržuji a že netřeba mi stanoviště mé záviděti. Ježto nebylo lze
rozeznati předmětů ani na deset kroků, nechránila mne puška
žádného útoku; byl tedy dlouhý lovecký tesák jediná zbraň, na niž
jsem se mohl v nouzi spolehnouti. Chopiv se křečovitě pravicí této
své zbraně, skrčil jsem se a snažil proniknouti zrakem tmu. Než ač
namáhal jsem oči nanejvýš, neviděl jsem přec kolem sebe ničeho.
Najednou dělaly se mi před očima mžitky a modravé hvězdičky,
i zdálo se mi zase, jako by před očima mýma tanul obraz matčin.
Tento opětný zjev velice mne rozčílil i nemohl jsem zbýti se pocitu,
že mi tu hrozí nebezpečenství. Proto odvážil jsem se konečné, že se
vrátím v této tmě k vozu. Šlápl jsem však na suchou větvičku, a ta
zlomila se s hlučným praskotem. Naslouchaje pak chvíli, zdali se nic
vůkol mne nehýbá, vstal jsem, chopil pušku jednou rukou a nůž
druhou a chystal se k odchodu. K čemu však byla mi puška v křoví
a temnotě – odhodil jsem ji. Vtom zaslechl jsem, že něco škrabe
a hrabe; snad byl to puchol, ačkoliv přece zvíře to poněkud jinak si
vede. Stanul jsem, ale šramot nepřestal a zdálo se, že se s ním ozývá
bručení. Byla to šelma a byla tak blízko? Což byly vskutku rezavé
předměty, které viděl jsem šerem za křovinami, lvi? Překročiv
ohradu svou cítil jsem, jak mi srdce prudčeji tluče. Nicméně kráčel
jsem vpřed, pátraje před sebou loveckým svým tesákem a hledě
vyhnouti se svislým větvím a kmenům. Po každém kroku zastavil
jsem se na chvilku, abych každý hřmot, kdyby se ozval, pokud
možná zřetelně a hned zaslechl a rozeznal. Přes největší pozor
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nemohl jsem se přece vystříci toho, abych nenarážel na větve;
s tlukoucím srdcem čekal jsem potom vždy přes dvě minuty,
neohlašuje-li se nějakým hřmotem plížící šelma.
Bylo mi sic ujíti krátkou cestu pouze sto kroků, ale cesta ta
zabrala mi tolik času, že zdál se mi věčností. Konečně došel jsem
veden jsa šumem vody místa, odkud bylo lze nízkým výmolem
dešťovým sejíti k řece. Sjev skrze něj dolů byl jsem po minutě na
břehu řeky. S pozorem nanejvýš napjatým kladl jsem nohu před
nohu snaže se, abych po silnějším nebo slabším šumotu vody
rozeznal brod. Ačkoliv pak jsem často sklouzl, ba jak dlouhý do
vody padl, přece jsem vždy zase rychle povstal, neodchyluje se od
pravého směru. Tak dospěl jsem po nevýslovné námaze prvého
z obou malých ostrůvků, spustil se opět do vody, přešel úzké
střední rámě, jímž tekl hlavní proud, vyšvihl se na nejbližší ostrov
a dopřál si zde několik minut odpočinku dříve, než jsem dokonal
přechod. Všecek jsa zpocen sestoupil jsem po třetí do šumného
proudu a sotva se udržuje na skluzkých kamenech v rovnováze
došel jsem konečně šťastné druhého břehu, aniž bylo mi třeba,
abych ucítil čelisti nestvůr krokodilích. Přes to, že nepřešlo posavad
všecko nebezpečí, ulehčilo se mi valně, když jsem vetkl nohu do
pevné půdy. Byl jsem tak zemdlen, že bych se byl na pokraji říčním
usadil, kdyby nebylo mne odstrašilo pomyšlení, že právě na břehu
u samých peřejí krokodilové za noci pobývají nejraději číhajíce zde
na zvěř, přicházející se napojit. Vylézaje právě po křovinách na
vysoký břeh zaslechl jsem nad hlavou veliký šramot; ustav
vystupovati, rozeznal jsem, že se hluk ten blíží k řece. Kleče zadržel
jsem se pevně keře, abych tím tišeji mohl naslouchati. Za několik
minut ukázala se příčina hlomozu; bylo to stádo krásnorohých
pallahů, kteří ve vlnách, pode mnou proudících, chtěli uhasiti svou
žízeň. Poznal jsem je po tom, kterak rohy svými vráželi do křovin,
a po zvláštním bručení jejich. Nehrozilo mi tedy žádné
nebezpečenství, a proto napjav veškeru sílu vytáhl jsem se po
převislých větvích stromových na vysoké pobřeží. Teprve tam
oddechl jsem si volně, neboť cesta k vozu šla mýtinou. Když jsem
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vstoupil na paseku, dorazil k uším mým štěkot psů, kteří zvětřili
pallahy. Písknuv přivolal jsem za malou chvíli k sobě Nigera a brzo
dostali jsme se k vozu, kol něhož jasné hořely ohně.
Nazejtří šel jsem s Pitem na stanoviště, kde jsem včera byl na
čekané. Shledali jsme, že prostor, na němž jsem ležel, a nejbližší jeho
okolí pokryty jsou šlépějemi lvími, od nichž nízký plot ze suchých
větví docela byl rozšlapán. Pobyt náš na tomto nebezpečném místě
zaplatil jeden můj pes životem. Štípla jej moucha, která v hejnech
přepadá zvířata, přissávajíc se jim pevně na oči, nos a uši. Kromě
toho onemocněli z téže příčiny tři jiní moji hafani a dva brzy potom
pošli.
Dne 1. m. května podnikli jsme s Pitem větší vycházku do
krajiny. Již dříve slyšel jsem, že se tu a tam osadníci Kolonie
odvažují a vlézají do prostorných podzemních doupat hyen, chtějíce
se přesvědčiti, zdali v nich je šelma. Je-li šelma doma, tož zapalují na
nejzazším konci jejího brlohu z některých křovin oheň, aby ji
vykouřili. Když pak prchá, střílejí ji neb ubíjejí kyji. Pokusil jsem se
také s Pitem o podobnou honbu, a když přišli jsme ke skrýši hyeny,
vyzval jsem ho, aby tam vlezl. Ačkoliv Pit také dobře znal takový
lov a kolikrát už doma šťastně ho provedl, přece nepodařil se nám
tentokráte, protože nám podpalky naše dobře nečoudily.
Týž den vydali jsme se na další cestu po řece. Několik mil dále
potkal jsem obchodníka se slonovinou ze země matabelské, který
měl z rozkazu krále matabelského sděliti s anglickým guvernérem
země Griquů v Kimberleyi, že byl zabit na východní hranici jeho říše
v kraji Mašonů bílý jeden cestovatel. Ačkoli jsem pátral, kdo by to
byl, tož přece nikdy jsem se ničeho nedověděl o této nešťastné
příhodě.
Nabyv toho dne hojných kožek ptačích, plazů, hmyzů, bylin
a nerostů chtěl jsem také zkusiti svého štěstí rybolovem. Již dávno
jsem si totiž přál, abych sám přesvědčil se o tom, jaké ryby žijí
v souříčí limpopském, neboť nesnášel jsem se s obecným soudem, že
tato řeka Indického oceánu a přítoky její hostí tytéž druhy ryb jako
Oraň, tekoucí do Atlantického moře. V Orani a pobočkách jeho
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přebývá vůbec jen patero ryb, z nichž sumec jest největší
a nejobecnější. A hle, již nedaleko vrchoviska řeky Notuanyho lapil
jsem zástupce dvou druhů, nevyskytujících se v Orani, a dne 2. t. m.
nalezl jsem mezi četnými rybami, jež chytili jsme v Maricu na udici,
opět dva jiné, velmi pěkné druhy, z nich jeden kladu ke skoljuškám
(Gasterosteus), druhý pak příbuzný jest mníkům. Za to parmy
a sumci bydlejí zde tolikéž jako v Orani.
Chtěje tedy seznati ryby marické zevrubně, opatřil jsem se
potřebným náčiním a stanul brzy na vysokém břehu říčním. Marico
má zde břehy hustě stromy porostlé, zvláštní však okrasou jejich
jsou trnité keře „wartebichi“. V kalné vodě mohl jsem dobře loviti,
ačkoliv jinak zase nebylo v ní viděti krokodilů, kteří mne tudíž
snadno mohli překvapiti. Pit mne proto také varoval, abych bez rýče
nechodil k řece; on prý jda pro vodu sklouzl s příkrého břehu, takže
by se byl skoro již proti své vůli vykoupal, šramot pak, jejž způsobil,
vzrušil prý nedaleko od něho nějaké tmavé, dlouhé zvíře, jež
několikrát se potopilo. A přece bylo místo, kudy Pit slézal, mnohem
schůdnější než jiná. Pozorně slezl jsem tedy asi do půli svahu, ale tu
zapletl jsem se již do trnů wartebichi. Trny ty zabodávaly se do
mých šatů, když pak jsem se jich chtěl zprostiti vpravo, chytily mne
tím pevněji vlevo. Čím dále, tím bylo hůře. Rázem jsem byl také
lapen za límec, pak za rukávy, pás a nohavice, takže jsem se mžikem
ocitl v přátelském objetí pekelného toho keře. Dvacet minut bylo se
mi vybavovati z laokoonského toho stavu, potom pak teprve
propíchán jsa notně trny dostal jsem se k samé řece.
Nemajíce kdy hledati červy, užívali jsme k rybolovu zpravidla
střívek ptačích. Ryby „braly“ velmi hojně, byl jsem tu asi první, kdo
je chytal na udici. Kromě menších ryb podařilo se mi chytiti také
několik sumců, ale tří velikých kusů, asi tři kilogramy těžkých,
nemohl jsem vytáhnouti na břeh, proto všickni tři vymknuvše se
s udice padli zpět do vody. Namáhaje se, abych čtvrtého dostal na
sucho, sklouzl jsem a spadl po hlavě se břehu, na štěstí však uvízl
jsem na trnech keře wartebichi. Jest mi vyznati se, že děkuji tomuto
wartebichi ze svého života, neboť není právě příjemné padnouti do
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vln marických mezi četné krokodily, zvláště zvrátíš-li se do nich
střemhlav.

Lví brod Maricem.
Nehoda ta mne však nikterak neodstrašila; nýbrž zanechav udici
a pušku u vody, vrátil jsem se k vozu a posnídav poručil jsem, aby
se s vozem zajelo až k samé řece. Chtěl jsem pobýti tu ještě příští
neděli. Brzo pak vyhledav příhodnější místo, vylovil jsem
s Theunissenem za půl druhé hodiny deset ryb, z nichž největší byl
tříkilogramový sumec. Potom vyhledali jsme ještě několik
příhodných stanovišť, několik mil dále na sever, než ani jediná ryba
nezavadila už o naše vnadidla.
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U Marica pozoroval jsem také, že perličky vyskytovaly se hojněji
všude tam, kde keře rostly u samé řeky, a že stromů, na kterých
sedí, neopouštějí dříve, dokud neoschne těžká ranní rosa. Též mohli
jsme dívati se zde báječně rychlému běhu těchto ptáků.
Navečer jeli jsme dál a potkali větší počet bečuanských rodin
z kmene makhosiského, které bydlely na území Sešelově blízko
rozvalin kolobenžských. Makhosové ti vystěhovali se z dosavadních
svých bydlišť a chtěli usaditi se na hranici transvaalské při úpatí hor
Dvarských, protože je Sešele nadmíru týral. Král ten chystal se též,
že přepadne válečně Makhosy a Bakhatly, ale záměr ten byl
Bakhatlům vyzrazen, načež ti hned připravili se, že jej, jak se sluší,
uvítají, na kteroužto zprávu Sešele upustil od zamýšleného
přepadu. Cestovatelům a kupcům, jakož i sousedním osadám bude
v každé příčině prospěšné, bude-li zachována jednota nynějších šesti
říší bečuanských. Kdyby roztříštily se na menší státy, mělo by to
tytéž škodlivé následky, jimiž trpěli evropské osady a cestovatelé na
východním břehu africkém severně od zátoky delagojské.
Dne 4. měsíce května zpozorovali jsme kozu kobusí ve vysoké
trávě údolí marického, které jest směrem k ústí řeky zarostlo řídkým
lesem. Theunissen obešel zvíře velmi dobře, ale na neštěstí selhala
mu patrona a než mu Pit mohl podati druhou, antilopa dala se již na
útěk. Ráno bylo pěkné, jako zřídka kdy; od druhého dne t. m. byly
však co den mrazy. Protáhl jsem zatím lesnatý trojhran mezi dolním
Maricem a Limpopem, takže jsem se vzdaloval prvé řeky, chtěje
přiblížiti se k ní opět u jejího ústí. Tu potkali jsme tlupu mužů
makalackých, přicházejících z dálky přes 500 anglických mil ze
Západní země matabelské, kteří vyschli jsouce až na kosti putovali
do Polí diamantových, aby se tam dali na šest měsíců do služby
a vysloužili si pušku a střelivo; žel, že nemohli jsme vyhověti
prosbám jejich za kus masa, neboť jsme za posledních dnů
nezastřelili žádné vysoké zvěři. Domorodci tito, když přijdou do
Transvaalu, pronajímají se zde na 5–8 dní u některého farmáře na
práci a to pouze za stravu. Jiné mzdy jim boerové nedávají, neboť
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jeden statkář mi vypravoval, že bych neuvěřil, co toho takoví
hladovci denně pohltí.
Nazejtří dojeli jsme břehu limpopského, a sice při ústí marickém.
ústí to je tím zajímavé, že se tu Marico, je-li rozvodněn, rozvětvuje
po obou stranách na několik pobočních ramen, která však při nízké
vodě s hlubším hlavním řečištěm nesouvisí, nýbrž spojují se teprve
s rozvodněným hlavním proudem. Poněvadž mínil jsem zde pobýti
několik dní, tož jali jsme se hned ohrazovati tábořiště své vysokým
plotem z větví citlivkových a ukrývati tahouny své. Odpoledne
vyšel jsem si s Theunissenem vzhůru po břehu marickém a zastřelil
dvě mořské kočky a čtyři malé uchoše (Otolicnus Galago),
vyznačující se srstí velmi jemnou jako hedvábí a krásnýma velikýma
očima. Opice ty zpravidla den prospí a teprve v noci jmou se jako
praví skokani proháněti se po větvích stromů lovíce na nich larvy
a hmyzy, hledajíce jahody a lízajíce pryskyřičnou šťávu citlivek.
Patří k nejroztomilejším členům řádu opičího i můžeš po léta
chovati je ochočené ve svém pokoji volně, bez všelijakých klecí. Za
dne spí v některém tmavém koutě a teprve v noci zpozoruješ je,
když dlouhými skoky skáčou po nábytku.
S krokodily, po nichž se Limpopo také jinak jmenuje řekou
Krokodilí, sluha náš seznámil se příštího dne. Když pral na břehu
naše prádlo, vynořil se náhle před ním z vln tmavý předmět –
krokodil. Sluha spatřiv jej, pustil šat do vody a dobyl ho teprve
hodiv s hlasitým křikem ještěru, ženoucímu se za spadlým šatem, na
hlavu kámen. Ježto byl Limpopo trochu níže od stoku s Maricem
jenom asi metr zhloubí, pokusil jsem se, přejdu-li na tomto místě
přes řeku. Porazili jsme tedy několik velikých kmenů citlivkových
a udělali z nich vor, ale čerstvé dříví citlivkové bylo tak těžké, že se
pode mnou přes půl metru ponořilo, když pak jsem nechav voru
chtěl skočiti na břeh, zavěsil se na druhém konci jeho krokodil.
Tento nevítaný společník přiměl mne nejvíc, abych prozatím
nevydával se na druhý břeh.
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Krokodilové v Limpopu.
Vybravše se dne 7. t. m. ze svého tábořiště jeli jsme po řece dále,
na kteréžto cestě bylo nám překročiti hned z počátku 15 úzkých
a hlubokých strží dešťových. Vůkolní krajina porostla byla
nepřetržitým lesem, v němž bylo nám zvláště nápadných několik
velmi krásných a mohutných stromů „hardekoole“. Země po levé
straně náležela králi bakvenskému Sešelovi, kraj za řekou republice
Transvaalské.
Pokračujíce příští dny v cestě dojeli jsme ústí Notuanyho. Daleko
jsme však za den neujeli, neboť údolí limpopské a bařinaté louže na
jeho břehu, o nichž jsme se nahoře zmínili, často nám poskytovaly
příležitost, abychom si polovili a rozmnožili své sbírky. Než dojeli
jsme ještě Notuanyho, minuli jsme prvý z obou táborů, zřízených od
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vystěhovalců damarských, kteří sbírali se k výpravě na
severozápad. Tábor tento skládal se asi z 30 vozů a tolikéž stanů.
Veliká stáda skotu a bravu pásla se kol něho pod ochranou
ozbrojenců. Vystěhovalci seděli ve skupinách, jedni pili kávu, bez
níž nemohli žíti, a druzí horlivě upravovali cestovní potřeby. Také
bylo mi nápadné, že ženy většinou oděny byly černým šatem. Muži
vyptávali se nás, zdali nepotkali jsme nějakých vozů boerských,
a když jsme přisvědčili, že jsme předstihli četné vystěhovalce
damarské, tu všickni projevovali netajenou radost. Doufali, že blízko
jest čas, kdy budou s to, aby v dostatečném počtu nastoupili svou
výpravu do země damarské, podotýkajíce, že vybojují si průchod
zeměmi východních a západních Bamankvatů, kdyby jim to králové
těch říší odpírali. Učinil jsem však vystěhovalce pozorny, že nebude
jim možná, aby se svými hojnými stády protáhli suchopárné, ba
skorem úplně bezvodé končiny západního dílu říše bamankvatské,
nejblíže položené, anebo že při tom pozbudou nejméně polovice
svého dobytka. Než nejen tu, nýbrž i v druhém táboře v Šošongu
a na zpáteční cestě, na níž setkal jsem se s vystěhovalci, jako bych
sázel slova svá na vítr, nechtěli slyšeti o návratu, jako by nerozuměli
mým výstrahám; tak byli vědomi sebe, zvlášť ukázal-li jim kdo na
to, že se jim východní Bamankvatové dovedou postaviti na odpor.
Když jsem se jich tázal, proč se stěhují z vlasti, žalovali na vládu
a presidenta, který prý si docela zvráceně představuje, jak vykládati
některá biblická místa, kdežto vláda mimo jiné snaží se zavésti
novoty, jež nejsou ani vhodné ani prospěšné. Předkové jejich, usedlí
jižně od řeky Oraně, zešedivěli prý a nebyli trápeni takovými
a jinými nákladnými novotami; proto jich není potřebí ani teď, ba
tím méně sluší je uvozovati do země, ježto přivabují se jimi cizinci,
zejména Angličané. Tyto novoty týkaly se hlavně oprav, které se
president Burgers snažil způsobiti ve státě, ačkoli sotva byly s to,
aby se jimi odstranily aspoň některé hlavní vady, jimiž republika
stonala. Za nejohyzdnější ze všech těchto novotných záměrů
presidenta Burgerse boerové prohlásili přede mnou návrh, aby
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vystavěla se ze zátoky delagojské do republiky Transvaalské železná
dráha.
Je to opravdu s podivem a k víře nepodobné, že lidé, jimž bylo
s velikou námahou vybojovati si majetek, opustivše po zmíněných
důvodech svou domovinu a věříce prázdným slibům krajanovým
vydali se na dlouhou cestu do vnitrozemí. Celkem počítalo se
v prvém oddílu krom opozdilých asi 70 vozů. Boerové ti chtěli se
zmocniti pěkných pastvin damarských, a kdyby se jim Damarové
postavili na odpor, pravili, že vyženou je z jejich území. Již na cestě
od řeky Krokodilí do Šošongu velmi trpěli nedostatkem vody
a takové měli potíže, aby se svými stády pokročili, že přišedše do
Šošongu snesli se na tom, vrátiti se k Limpopu a čekati tam tak
dlouho, až by si hojně popršelo mezi Šošongem a zemí damarskou.
Domnívaje se, že si vystěhovalci potřebné pozemky od Damarů
koupí, svolil Khama, král východních Bamankvatů, s králem
západních Bamankvatů, aby volně prošli jejich územím. Když se
však prvému donesla zpráva, že boerové v nouzi sáhnou také po
zbrani, odepřel jim, co slíbil, obávaje se vpádu do své vlastní říše.
Nato vystěhovalci prohlásili zřejmě, že potrvá-li sucho déle,
dobudou království zulumatabelského, ne-li, že zbraní prorazí si
průchod zemí východních Bamankvatů.
Navrátiv se tehdy (1877) do Polí diamantových, dovolil jsem si
ujati se veřejně té záležitosti, abych Bamankvaty a šlechetného jejich
vládce ušetřil boje o život, Holanďany pak těžkých půtek. Příslušný
svůj článek v časopise „Diamond News“ ze dne 24. března skončil
jsem slovy: „Bylo by nesmyslné, kdyby lidé jako tito boerové, kteří
nejsou s to, ani aby pokroku ve své vlasti pochopili, ani aby ho
sledovali, ba kteří spíše opovržlivě dívají se na každou novotu, byť
sebe byla užitečnější, chtěli zakládati nový stát4.“
Dva měsíce potom, co jsem napsal tento článek, dověděl jsem se,
kterak boerové hledí pojistiti si přátelství Khamana, bydlícího
u Sešela a znepřáteleného s Khamou, tím, že chtějí ho prohlásiti za
4

Tyto boery nesmíme nikterak míchati se vzdělanými jich kmenovci v Jižní Africe.
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krále bamankvatského. Když se jim to nepovedlo, snažili se získati
podobně, avšak marně, Mačenga, strýce Khamova, aby spojil se
s nimi proti vladaři bamankvatskému.
Roku 1876, zejména pak 1877 zhoršil se značně stav vystěhovalců
damarských, čekajících na Limpopu, jak se věc rozhodne. Lidé ti
nemluvili již o tom, že násilou vynutí si průchod, nýbrž naopak
chtěli se vyhnouti každému boji, neboť mnozí z nich roznemohli se
zimnicí. Když pak zimnice zuřila mezi nimi pořád víc a více, snesli
se na tom, že vydají se na cestu. Požádali tedy ještě Khamu, nechť
dovolí jim volně zemí svou projíti a táhli zatím místo do Šošongu
k řece Mahalapsi, aby krále spletli. Khama se však už připravil, seč
byl, k nastávajícímu boji s boery. Poddaným jeho bylo se co den na
volném prostoře před městem cvičiti ve zbrani, on pak sám obklíčil
vystěhovalce, táhnoucí od Limpopa, četnými zvědy, aby podali mu
zvěst o každém jejich hnutí. Zprávy, které mu vyzvědači donášeli,
utvrzovaly ho čím dále tím více v přesvědčení, že s něj běloši
nikterak nejsou. Leckterý jiný domorodý kníže jihoafrický byl by
užil jejich nesnází a byl by se vrhl na majitele stád, zmalátnělé sice
nemocemi a strastmi, avšak pořád ještě zámožné. Ale Khama vyslal
pouze misionáře rev. Hephruna na řeku Mahalapsi, aby přesvědčil
se o smutném jejich stavu, a když mu kazatel navrátiv se vylíčil
jejich bídu, povolil jim hned volný průchod. Vystěhovalci byli od
roku 1875 tak zuboženi, že sotva mohli pomysliti na nějaký boj
s Bamankvaty, ba Khama obával se sám, že nebudou ani s to, aby
tak, jak jsou zbědovaní, dojeli Zugariveru. Brzy potom, když
opustivše Šošong obrátili se na severozápad, množily se den co den,
ba hodinu co hodinu jejich strasti. Prvý totiž díl cesty ze Šošongu
k Zugariveru jest jeden jediný les rostoucí v hlubokém písku, jemuž
holandští lovci obyčejně říkají Žíznivá země a v němž jest pouze na
pěti místech voda, jako Letlocespruit, vodní prohlubně kannenské,
Lotlakane, Nehokoca atd., u kterých lze napájeti dobytek. Místa tato
jsou většinou jámy, vykopané v písku nebo ve vyschlých řečištích
a to tak malé, že nelze skorem napojiti najednou ani spřežení volů.
Vykopají-li se navečer, je z nich druhý den několik věder vody.
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Odkud tedy měli vystěhovalci bráti potřebnou vodu pro tisíce svého
skotu a bravu? Tak stalo se, že dobytek žízní jsa takořka bez sebe
houfně boerům utíkal a vystěhovalci sami přebídně přijeli
k Zugariveru.
Vystěhovalým boerům velmi se také nedostávalo sluhů; viděl
jsem často, kterak děti vodí prvého vola a ženy, tu manželka tam
dcera, mávají obrovským bičem. Zdecimováni jsouce znenáhla
nemocí a ztrativše asi polovičku majetku vystěhovalci dospěli
konečně jezera n‘gamijského. Odtud počala se nová obtížná výprava
zemí západních Bamankvatů. Málo rodin, jejichž údové rozstonali
se zimnicí, a četní sirotkové dojeli země damarské. Za svého pobytu
v Londýně roku 1880 dověděl jsem se, že ti, kdo z těchto ubohých
lidí zůstali na živu, s takovou přišli bídou do země damarské, že jim
anglická vláda podporována jsouc dobrovolnými dary obětivého
anglického a holandského obyvatelstva z Města Kapského a jiných
jihoafrických měst, poslala na úlevu po parníku přes zátoku Velrybí
několik zásilek šatstva, potravin atd. Tak skončil se pokus těchto
tvrdohlavých lidí, kteří protivujíce se všelikému pokroku
z národního záští a z nevědomosti uvrhli se s otevřenýma očima do
zkázy.
Na cestě k řece Notuany pozoroval jsem, že zvěři, kterou se za
mé druhé cesty břeh Limpopa jenjen hemžil, valně ubylo, protože
zde vystěhovalci neustále pořádali honby. Našel jsem tu pouze
stopy hrochů a v hustém křoví několik šlépějí žirafích, které vedly
mne úzkou pěšinkou k řece; nemaje kdy, abych žirafy sám sledoval,
nechtěl jsem jich boerům prozraditi.
Vybrav se vycházkou podle břehu ocitl jsem se v nebezpečenství
života. Pustili jsme se totiž za dosti velikým hejnem perlinek. Ptáci
běželi před námi, jenom občas vznesl se některý, aby se po nás
ohlédl. Tak přišli jsme k dešťové strži, asi čtyři metry hluboké
a trochu širší, jež ležíc napříč přes naši cestu zarostla byla bujnou
trávou. Učiniv Theunissena, hned za mnou jdoucího, na tento výmol
pozorna, slezl jsem do něho, chtěje ho projíti. Ale druh můj neslyšel
mé výstrahy, nýbrž obraceje zraky své cele na perlinky, před námi

49

prchající, držel taženou sniderku tak, aby rázem mohl střeliti. Spad
tedy do hluboké strže, padl kupředu, při čemž nejspíše prstem maně
dotkl se spouště, neboť ručnice spustila a koule přejela mi po
zádech: kdyby puška o dva centimetry více byla skloněna vpřed, byl
bych se rozžehnal se světem.
Na Notuanym mínil jsem pobýti několik dní, abych prozkoumal
nejbližší jeho okolí. Nejprve vyšel jsem si do jižního kouta při ústí
této řeky do Limpopa. Tu ve stínu obrovských citlivek byla za mé
druhé cesty hojnost vysoké a nízké zvěři; tentokráte však dlouho
marně jsem slídil po kořisti, až konečně vyskočila přede mnou
z vysoké pobřežní trávy gazela. Dobře mířená rána z pušky, nabitá
pouze zaječími broky, zastavila navždy svižné její skoky. Několik
Masarvů, leníků Sešelových, v lese sídlících, přineslo nám na prodej
kůže pallahů, které jsme také koupili.
Břehy dolního Marica a Limpopa skládají se ze žuly, ruly, šedého
a červeného pískovce, v kterém jsou často početné oblázky. Pískovec
vypíná se tu mnohdy pahorky velmi podivné podoby jako ku př. na
břehu limpopském „Kardinálovým kloboukem“; místy vyskytuje se
také ještě zelenokámen a železitá vápenná břidlice. Prvou bystřinu,
která vlévá se do Notuanyho nad ústím jeho do Limpopa, nazval
jsem bystřinou Purkyňovou. Nejsilnější ze stromů citlivkových, na
nichž jsem zde onde pozoroval hnízda supí a které vůbec byly
bydlištěm četných ptáků (Bubo Vereauxii a maculosus, Psittacus,
Coracias caudala nuchalis atd.), byly v objemu až čtyři metry.
Proti svému dřívějšímu zámyslu opustil jsem Notuanyho již dne
12. t. m. a táhl dál údolím limpopským po proudu řeky. Doufaje
však, že rozmnožím v této krajině sbírky své mnohými a pěknými
přírůstky, zastavil jsem už po čtyřech mílích. A vskutku nabyl jsem
na vycházce dne 14. t. m. dvou mořských koček (Cercopithecus),
jedné veverky, dvou perlinek a dvou kožek frankolínových.
Perlinky a frankolín holokrký byli na Limpopu a Maricu zvěřinou,
kterou jsme co den zásobovali svou kuchyň. Zastřelili jsme vždy
jenom tolik ptáků, kolik jsme jich potřebovali, jinak bychom jich
bývali mohli míti desetkrát tolik. Zastřelená jedna opice, vzrostlý
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sameček, měla na těle chorobné výrůstky jako veliké hlízy, které asi
zajisté ztrpčovaly zvířeti velice život. Z vln limpopských vynořovali
se téměř každých sto kroků velicí krokodilové, avšak rychle se opět
potápěli.
Nazejtří odtáhli jsme od Limpopa, abychom překročíce lesnaté
pahorky, pokryté na jižním svahu hlubokým pískem, na severním
pak úbočí skalnaté, dojeli do údolí sirorumského. Niger se pustil za
dvěma skvrnitými hyenami, které běžely na levou stranu přes cestu,
ale nedostihl šelem, ač neobratných. Dojevše k poledni kaluže,
rozlévající se na vrcholku výšiny, měli jsme odpoledne před sebou
cestu odtud dolů k řece Sirorumi. I tentokráte osvědčilo se, že jsem
na druhé své cestě krajinu tuto případně nazval krajem užovek
buvolích; našli jsme u samé cesty dva stočené hady, které jsme
zabili. Pátraje pak po pitelné vodě přišel jsem pěšinkou Masarvů,
mně už známou, k malé prohlubni, zhloubí asi tří metrů, z níž
blyštila se voda. Přivázal jsem si klobouk na řemen od pušky, abych
nabral žádoucí tekutiny; když však „konev“ má téměř dotekla se
hladiny vodní, spatřil jsem, kterak se leskne blýskavý předmět
dílem na vodě, dílem pod hladinou její. Prohlédnuv věc tu poznal
jsem užovku buvolí, která marně se namáhala, aby vyklouzla
z tohoto vězení. V údolí sirorumském vyskytovaly se vedle četných
užovek také stopy levhartí. Šelma tato má tu po stráních v hustém
trnitém křoví a v rozsochatých skalinách, plných jeskyň, přemnoho
vítaných skrýší. Když jsme večer rozdělávali oheň, utekli nám
tahouni, trápení nesmírnou žízní, takže jsme jich mohli v hustém
lese dostihnouti teprve o půlnoci. Než ani to by se nám nebývalo
podařilo, kdyby nám nebylo pomohlo několik Bamankvatů,
pasoucích zde stáda.
Za jízdy příštího jitra přijeli jsme na Sirorumi k lovecké stanici
bamankvatské. Dřívější král Bamankvatů, Sekhomo, nemíval zde
žádných lovců, nemaje k tomu sdostatek lidí; proto také pokládal
Sešele za onoho času tento kraj za své loviště. Byla tu hojnost žiraf,
antilop kudu, laních a losích, gazel a divokých kanců, ale též mnoho
hyen a šakalů.
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Skalní cisterny u jezera Khamova.
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Dne 17. t. m. dojel jsem solného jezera Khamova, u něhož jsem
poručil odvésti žíznivé tahouny ke skalním cisternám a tam napojiti.
Od několika Bamankvatů a Makalaharů, kteří přiběhli do našeho
tábora, koupil jsem několik zvláštností, mezi nimi také válečnou
sekeru. Na cestě našel jsem jedovatou zmiji rohatou, která však mi
neuškodila, neboť hadi ti jsou tak laskaví, že nevědomého
pocestného varují hlasitým sykotem. Navečer přišlo k vozu pět
Makalaků, postavou pravých olbřímů, a nabízeli se mi za sluhy;
znaje však dobře povahu tohoto kmene nepřijal jsem jejich nabídky.
Vyjev dne 19. t. m. od jezera Khamova přijel jsem pozdě v noci
do Šošongu. Od posledního mého pobytu město velice se změnilo.
Khama je totiž po svém vítězství zapálil a postavil dvorce trochu
těsněji vedle sebe a blíže východu z údolí Šošonského do údolí
františkojosefského, čímž dvorce bělošské ocitly se na samotě.
S rev. Mackenziem přivítali jsme se velmi srdečně; přítel můj pozval
mne, abych čtrnácte dní, co jsem tu chtěl býti, byl jeho hostem.
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III.
Ze Šošongu k velikým jezerům solným
Dějiny posledních bojů, mezi Sekhomem a Khamou – Výmoly
v řečišti Lualy – Rovina makveská – Mráz – Divocí pštrosi u vozu –
Zákaz honby, vydaný králem Khamou – Antilopy losí – Prvé
palmy – Stezky zvířecí a pastě asagajové na vrchovisku řeky
Nokane – V území Velikých jezer solných – Pánev citaniská a karrikarriská – Na řece Čanengu – Matabelové u vozu – Ložiska solná na
bystřině Natě – Lov zuluských antilop laních – Čekaná na lvy –
Život zvířat na Natě.
Změny, které se od prvého mého pobytu v Šošongu staly ve
veřejném životě a ve společenských poměrech Bamankvatů, hned
mně byly nyní nápadné. Tehdáž byl při vládě Sekhomo, zosobnělá
překážka všelikých novot, které lze pokládati dobrodiním civilisace,
neúnavný kněz a pěstitel pohanských zvyků a orgií; nyní panoval
Khama, jeho nejstarší syn a přímá protiva otcova. Poněvadž se
s Khamou navrátila valná většina těch, kteří šli s ním dobrovolně do
výhosti a ježto podrobili se mu téměř všichni Bamankvatové, žijící
v Šošongu za vlády Sekhomovy, tož mělo město třikráte tolik
obyvatelů než za prvého mého pobytu. Všude mohl jsi pozorovati
větší pořádek a bezpečí; odstranil Khama, zakázav prodávati
kořalku, nejdůležitější podporu zahálky a nepokoje, i snažil se též,
aby ponenáhlu zamezil pohanské zvyky, škodlivé mravům
a zatemňující ducha jeho poddaných.
Dne 21. měsíce května navštívil jsem v městě několik nemocných
domorodců, mezi nimi jednoho bojovníka Khamova, jemuž koule
roztříštila holeň5. U Khamy samého pobyl jsem s panem
Mackenziem několikráte maje takto příležitost, abych čím dále tím
zevrubněji poznal chvalitebnou povahu tohoto muže. Lhůtu čtrnácti
dnů strávil jsem vycházkami do nejbližšího okolí městského,
5

Viz přídavek 2.
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záznamy svých denních pochodů z Linokany do Šošongu
a lékařskou praxí, při které pomáhali mně pánové Mackenzie
a Hephrun ošetřujíce nemocné černochy. Král Khama slíbil mi
laskavě, že mi dá ze zástupu svého služebnictva sluhu, který by mne
doprovodil až k řece Zambezi. Tento domorodec měl také, kdybych
chtěl táhnouti k západnímu břehu nebo na sever, přijeti s vozem
mým a předměty, nasbíranými cestou k Zambezi, zpátky do
Šošongu; za mzdu měl jsem mu dáti mušketu. Přítel Mackenzie
daroval mi dva pěkné dřevěné hrnce, zhotovené od Mašonů, rev.
Hephrun pak dvě unce chininu.
Dne 27. t. m. přivedl mi Khama slíbeného sluhu a promluvil
k němu přede mnou řeč, kterou končil slovy: „Tvůj nový pán jest
muž a že jest ňaka, to jsem ti už vysvětlil.“
Na vycházkách mých s rev. Mackenziem ukázal mi přítel můj
všecka ta místa, která stala se za posledních bojů mezi Khamou
a Sekhomem znamenitými. Následující řádky buďtež doplňkem
těch zpráv, jež podal jsem líče prvý svůj pobyt v Šošongu. Zmínit
jsem se na konci jejich, že Khama opustil Sošong a že ho valná
většina Bamankvatů následovala do dobrovolné výhosti na
Zugariver. Vida však králevic, kterak zimnice poddané jeho
v bařinaté krajině decimuje, snesl se na tom, že vrátí se do Šošongu
a dopomůže si svého práva, nikoli však tak, aby otce a bratra
přepadl, nýbrž zřejmě mu ohlásil svůj příchod. To také vskutku
učinil, oznámiv jim den svého návratu. Přitáhl od severozápadu
přes hory bamankvatské, chtěje dobýti skalnatých strání kol města,
jež činí úžlabinu Šošonskou. Sekhomo rozdělil své vojsko; slabší
oddíl měl hájiti města, silnější pak postavil se na výšinách, aby
zmařil záměr Khamův; otec měl stejný počet bojovníků jako syn,
neboť zesílili je obyvatelé vsí makalackých, položených v hořejším
údolí šošonském. Jako v předešlých bojích, tak i v této válce objevili
se tito Makalakové, kteří druhdy utekli sem ze země matabelské,
velmi nespolehlivými a zrádnými. Byli tentokráte vlastně spojenci
Sekhomovými, než ujistili také přátelstvím a pomocí svou blížícího
se syna králova Khamu a poslali mu zvěst, že budou ho očekávati
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v úžlabině šošonské. Khama porazil bojovníky Sekhomovy,
postavené proti němu tak rychle, že jsouce rozprášeni nemohli už
ustoupiti do města. Poněvadž pak vojevůdce, kořistící co nejrychleji
ze svého vítězství, objevil se s předním vojem na planině, na níž
rozložili se Makalakové, tož domnívali se tito chytráci, že Khama
špatně pochodil byv přemožen a že jen proto zamířil v tuto stranu,
chtěje pokusiti se, aby sebral stáda skotu skrytá v úžlabině šošonské.
Ani se tedy bojovníci Khamovi s důvěrou blížili Makalakům,
spustili na ně tito zrádní jejich spojenci prudkou palbu. Z toho
rozzuřili se Bamankvatové tak, že hlavní voj, rychle postupující za
přední stráží, jenom jednou vypálil proti nim své muškety, potom
však na ně se obořil a většinu jich skolil hlavněmi svých pušek.
Prohlédl jsem si jeviště tohoto boje a pátraje tam též po lebkách
nalezl jsem některé, avšak všecky byly od hyen velice pochroumány.
Bamankvatové z obou táborů, padlí v této půtce, pohřbeni jsou od
svých druhů.
Lhůta mého pobytu v Šošongu končila se již, bylo se mi tedy
chystati k odjezdu. Abych si další cestu usnadnil, nechal jsem
u pana Mackenzie bednu s nasbíranými předměty a listy, které tento
vzácný můj přítel slíbil poslati panu Jensenovi do Linokany. Pan
Mackenzie uvolil se také ochotně, že dojdou-li ho kaferskou poštou
nějaké dopisy pro mne, pošle je za mnou po domorodcích nebo po
obchodnících se slonovinou, cestujících do končin zambezijských.
Když jsem ještě v Šošongu prodléval, přijelo tam vyslanectvo
vedené Kosi Linčim, pravým bakvenským následníkem trůnu. Přišel
sem jménem Sekhoma, jenž utekl k Sešelovi, žádat od Khamy matky
Sekhomovy; v týž čas přišla ze země matabelské zvěst, že
Matabelové-Zulové provedli vítězný útok na Mašony. Při vpádu
tom odvedeno jest od vítěze mnoho dobytka i žen a chlapců. Muži,
starci, stařenky a kojenci byli barbarskou touto hordou povražděni,
dvorce mašonské pak zapáleny.
Pan Mackenzie měl v budově, od něho samého vystavěné, vedle
svého bytu také školu. Žáci jeho byli již muži, „seminaristé“
z rozličných kmenů bečuanských. Několik těchto jeho učedníků

56

zřídilo po dvou letech vedeno jsouc řev. Hebernem po přání
domorodého obyvatelstva na jezeře n‘gamijském misijní stanici.
Kdežto jsme za prvého svého pobytu v Šošongu naříkali na
neustálý déšť, tož stěžovali jsme si tentokráte do ustavičného sucha,
pro něž se též naši tahouni trochu zhubli. Bylo je i v samém Šošongu
obtížné napájeti, ježto obyvatelé brali potřebnou vodu toliko
z jediného pramene, zpola vyschlého, v hořejší části úžlabiny
šošonské.
Dne 4. m. června vyjel jsem ze Šošongu bera se cestou k řece
Zambezi. Jedouce údolím františkojosefským vzhůru, zamířili jsme
druhý den na sever, překročili průsmyk unicornský, a projevše
údolím unicornským dospěli jsme planiny. Údol tento velmi jest
půvabný; porůzné skalnaté pahorky, ozdobené hustými podrosty
stromovité euphorbiaceace, rozvětvující se jako ramenný svícen,
zúžují zde onde tuto dolinu. Před několika dny ukradli tu okolní
Bamankvatové lovci slonů z osady Kapské, Meyerovi, tahouna.
Lovec však, navrátivší se do Šošongu, jda po stopě vypátral bydliště
zlodějů, jež udal králi. Khama poručil je přivésti a rozkázal jim, aby
nejen ihned nahradili škodu, nýbrž dali okradenému za to, že se
zdržel, dvě kozy. Tento rozsudek jest zajisté Khamovi k nemalé cti.
Cesta dne 6. m. června byla hlubokým pískem po lesnaté planině.
Pozdě navečer dojeli jsme k bystřině Letloci a rozložili se u slapu
tohoto spruitu, který však je znalý pouze po prudkém dešti, ježto
pak řítí se cesta po žulových balvanech. Okolní výšiny, oživené
hojně nízkou zvěří, složeny jsou ve svých nejhořejších vrstvách
z červené břidlice pískovcové, mezi kterými rozkládá se křemenec
a černý buližník, nejdolejší pak vrstvy činí žula. Blízko odtud nalézá
se salaš krále Khamy, kde rodiny makalaharské pasou pod
dohledem několika Bamankvatů značný počet skotu. Nad slapem
letlockým rozkládá se široké údolí, omezené nízkým podrostem;
veškerá krajina tato sklání se vůbec na severovýchod a východ.
Vodní prohlubně kannenské byly cílem pochodu našeho příštího
dne. Po pravici naší rozkládalo se polokruhem přes třicet
kuželovitých kup horských, které spojují výšiny bamankvatské
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a serotleské. Takovéto kuželovité kupy, polokruhem rozestavené,
viděl jsem na několika stranách Jižní Afriky. Naděje naše, že
napojíme řádně přípřež svou, byla marná, neboť blízko prohlubní
kannenských stála salaš, jejíž obyvatelé, když jsme se blížili, hnali
rychle dobytek svůj k nim napojit ho, čímž je vyprázdnili a nám
znova je bylo kopati. Tyto studánky, vykopané v písku do hloubky
dvou metrů, vyhledávají často ráno a navečer tisíce jeřábků
a stepokurů, takže si cestovatel u nich jednou ranou opatřuje
chutnou večeři.

Výjev z bojů na horách bamankvatských.
Dne 8. t. m. dojeli jsme až do údolí bystřiny Lualy, jehož vegetace
a nejbližší okolí půvabným jest krajinným obrazem. Zvláště
zajímavé jsou útvar horský a výmoly v řečišti. Tu jsou jeskyně
a pecery, tam výklenky, nádržky nebo gotická klenutí, a to všecko
vymlela v řečišti lualském voda, ačkoliv bystřina tato teče v roce
jenom krátkou dobu. U brodu velmi hlubokého a těžko přestupného
stihl jsem dva obchodníky se slonovinou, z nichž jeden, pan
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Anderson, byl mi dle jména znám jako bývalý zlatokop, který marně
zkoušel štěstí svého hledaje zlato na řece Tati. Anderson opustil se
šedesáti Skoty vlast svou domnívaje se, že nalezne zlato na Tati
v naplavenině, nikoli pak v křemeni. Oba muži byli tu od několika
dní, aby svými sluhy propátrali krajinu až k rovině makveské, v níž
jak jim bylo pověděno, nebylo vody. Luala a pobočky její byly
vesměs vyschly a bylo tedy kupcům vykopati znenáhla v prstnatém
korytě prohlubeň, aby nabyli nápoje. Podle zpráv poslů, vyslaných
od pana Andersona, bylo k nejbližší studánce dva dny a dvě noci
cesty. Proto poručil jsem, ať se pro příští dva dny pokrmy připraví
u Lualy, abychom uspořili vody. Poněvadž se pak pan Anderson
nabídl, že půjde se mnou, tož snesli jsme se na tom, abychom
cestovali spolu až k solným jezerům.
Vydav se dne 10. t. m. hlavním údolím lualským vzhůru
pozoroval jsem, že také tato část hornatiny bamankvatské neméně
jest zajímavá jako celá tato horská skupina. Večer téhož dne dojeli
jsme na lesnatou planinu, hlubokým pískem pokrytou, jež jsouc asi
30 anglických mil zdélí činí část jižní „Žíznivé země“. Jelikož jsme
měli táhnouti bezvodou krajinou, poroučelo se, abychom pokud
možná rychle postupovali, pročež postupovali jsme cestou až do
tmavé noci, odpočívali jenom několik hodin, a jakmile svítalo, jeli
jsme dál až do pozdních hodin předpoledních. Po pětihodinné až
šestihodinné zastávce za nejparnější doby denní vydali jsme se
znova na cestu. Takto nutno jest cestovati hlubokým pískem
v lesnatých bezvodých krajinách, neboť úzké koleje, klikatá cesta
a nedostatek vody zmoří tahouny tak, že naprosto nemožno, abys
dále se bral za vedra poledního.
Příštího dne navečer dospěli jsme, vyjevše z lesa na písečnaté
planině, nížiny makveské, porostlé stromy mapaniovými. Tu všude
hojnost byla stop pakoňů žíhaných, zeber, žiraf, ano v samých
kolejích velmi četné byly šlépěje lví. Zde setkali jsme se také
s několika Masarvy; ti však zpěčovali se ukázati nám kaluž, ležící
několik mil po pravé straně od cesty, ježto se obávali, že je za to
Bamankvatové potrestají. Veškerá nížina makveská, omezená na
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západ stolovými horami a mající sklon na sever k solným jezerům,
jest až na některá solnatá místa pokryta veskrze prstí, jež za deštivé
roční doby docela jest rozmokla, za suchoty pak náramně vyschla,
čímž se cestování nesmírně ztěžuje. V kraji tomto přebývá hojné
zvěři, takže jej proto Bamankvatové kladou ke svým nejlepším
lovištím. Z přerozmanité zvěři vynikají zvláště pštrosi. Kdyby
evropský rolník ujal se této půdy, tož by z lovišť bamankvatských
brzy stala se úrodná pole pšeničná a pěstovala by se na nich bavlna.
S potahem úplně zemdleným dojeli jsme konečně příští večer
hledaných prohlubin vodních, kterých obchodníci došli už přede
mnou. Nazejtří dohonil nás posel krále Khamy, mající rozkaz, aby
projda v této straně obchůzkou dvorce bamankvatské ohlásil
obyvatelům zákaz krále, že nesmějí žádnému lovci za žádnou
záminkou dovoliti, aby u kterékoli vody pobyl déle tří dnů. Tento
zákaz vydán byl proto, že holandští lovci stříleli svévolně všecku
zvěř, co jen mohli, pro kůži, nechávajíce maso supům na pospasy.
Ačkoli jsme nebyli lovci, přece nám tento rozkaz pramálo byl vhod,
poněvadž nás domorodci pokládali za myslivce a měli se k nám
tudíž dosti nepřívětivě. Místo, na němž jsme se položili, opustili
teprve před dvěma měsíci boerové; byl tu ještě vidlicovitý svlak, na
kterém vláčeli zastřelenou zvěř ke svým vozům.
Severně od roviny makveské vyskytují se také dosti hojně boy,
kdežto v Natalu jsou vzácné, na horách pak jižních zemí
bečuanských jenom místy a jednotlivě přebývají. Vedle stromu
mapaniového, jehož listy vyznačují se olejnatostí, kmen pak
pórovatým a křehkým dřevem, rostou tu i jiné druhy rostlin,
podobně tropických. Je zde však také citelná zima, byť i nebyla
taková jako ve Vaalu a Orani, a to proto, že makveská nížina leží asi
o 400 metrů níže než planina na těchto řekách. Ráno dne
14. m. června byly vodní prohlubně pokryty ledem ztlouští
centimetru. Následující, jakož i předešlé poledne bylo však naopak
tak parno, že jsem mohl vycházeti z tábora našeho pouze bez
kazajky.
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Řečiště lualské.
Odpoledne dne 13. t. m., když jsem právě ve vzdálí několika set
kroků od vozu v hustém křoví pronásledoval bou, strhl se v táboře
křik, který přiměl mne k návratu. Tu spatřil jsem, kterak Anderson
nemálo jest rozčilen. Zeptav se ho po příčině toho ruchu, dověděl
jsem se od lovce, že zrovna tu chvíli úprkem přiběhlo ke kalužím
stádo divokých pštrosů, aby se napilo, vtom však že zaleklo se vozu
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a zatočilo do blízkého citlivkového lesa, za ním pak že pustili se
vozotaji s ostatními sluhy. Za půl hodiny všickni vrátili se uštváni
a zemdleni, aniž přiblížili se aspoň na dostřel některému pštrosu.
Za vrátivšími se sluhy přišla brzo tlupa domorodců a pustila se
s námi do hlučné hádky. Prohlašovali, že nejsme pokojní
cestovatelé, nýbrž lovci jako boerové, kteří nešetří žádné zvěři,
neboť jakmile prý jsme spatřili pštrosy, hned jsme se za nimi dali
v hon. Konečně naléhali na nás, abychom co nejbrž odjeli, nechtějíce
dopřáti nám delší lhůty.

Stádo pštrosů u vozu.
U těchto prohlubin makveských sběhlo se za posledních let před
mým příchodem několik zajímavých dobrodružství se lvy, z nichž
o jednom zmíním se ještě v dalším svém cestopisu. Opustivše
nazejtří prohlubiny táhli jsme ve spolku s Andersonem na sever,
kdež podle zpráv našich tekl prý ve vzdálí 65 až 75 mil pramen,
zvaný od boerů „Bergfonteinem“. Mýtiny vysokou trávou porostlé
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a křovinaté střídaly se v tomto bezvodém kraji s řídkými lesy
mapaniovými; četné stopy jdoucí přes cestu byly důkazem, že by tu
lovec dobře pochodil.
V pochodu našem dostihli nás četní domorodci, Makalaharové
a Masarvové, kteří ozbrojeni jsouce četnými asagaji vybrali se na
honbu antilop losích.
Ze všech antilop jest antilopa losí nejtučnější, zvláště tuční jsou
samci, jejichž srdce uloženo jest v tukovém vaku až 15 kilogramů
těžkém, pro nějž těžko jest jim utíkati. Zvířatům těmto tak se krátí
dech, že je hbití Masarvové v jejich nejrychlejším běhu dostihují
a probodávají oštěpy. Následující lovci vrážejí jim asagaje s levé
a pravé strany do prsou, aby propíchli jim plíce nebo srdce. Jízdní
honci angličtí a holandští honí antilopy losí a žirafy až k svým
vozům a tam teprve je střílejí, aby nebylo jim třeba dopravovati
maso a kůži do svého tábora. Soudě podle zpráv domorodců a lovců
domnívám se, že se antilopa losí lehko dá zkrotiti, aby nosila
a tahala malá břemena; v nejjižnějších zemích bečuanských vyhladili
však už tento druh antilop.
Téhož dne potkali jsme dva Bamankvaty, ozbrojené mušketami,
s pěti Masarvy, kteří hnali dva voly s nákladem masa; každý
Masarva nesl asi 25–30 kilogramů masa. Muži tito šli do Šošongu
poradit se s Khamou, ježto část Makalaků, vypuzená z říše jeho pro
zrádné pikle, potloukala se v severní zemi bamankvatské, dávajíce
sobě přisluhovati Masarvy a bráníc jim, aby nesloužili svým
bamankvatským pánům.
Zrána dne 17. t. m. dojeli jsme Bergfonteinu, pramene to ležícího
na lesnaté stráni, jejž domorodci pokládají za vrchovisko říčky
Nokane, tekoucí v době deštivé na sever. Nikdo nepodiví se, že jsme
radostně pozdravili čerstvé zřídlo, zastíněné vůkol rozložitými
stromy. S námi ukojilo zde také svou žízeň asi 20 Masarvů. Odtud
měnila se rovina makveská v roklinatou pahorkatinu, porostlou
hustým křovím a jiným bujným rostlinstvem, a skláněla se dále ke
kalužím Velikých jezer solných. Poněkud opodál od bystřiny
nokanské vítají hojné palmy vějířovité cestovatele, přicházejícího od

63

jihu. Jsouce harcovníci báječného tropického rostlinstva, jež posud
mu bylo neznámo, a vynikajíce vysoko nad vůkolními křovinami
a stromy jsou snad nejjižnějšími zástupci královny palem ve střední
Africe Jižní. Poněvadž právě osypány byly plody, sestřelil jsem jich
několik, abych vřadil je do své sbírky. Kolem čtyř štíhlých kmenů,
které pyšnily se nejkrásnějšími korunami, bujelo mocně palmové
křoví, jež vyklíčilo ze spadlých plodů. Už i toto křoví mělo obrovské
listy, vějířovité se rozkládající. V lysém a mělkém, ale širokém
korytě bystřiny, jež vrývalo se tu do skalnatého srázu, nalezl jsem
keř, který byl podoben bahobabu. Dolejší část keře, asi 125 až 150
centimetrů vysokého, byla nestvůrně tlustá – až jeden metr – a
dužnatá, pokryta jsouc žlutavou korou; asi 1/3–1/2 metru nad zemí
tenčil se kmen do větviček ztlouští 5–8 centimetrů, které jako
výhonky vyrůstaly z dužnatého vystouplého kořene. Mnohé
z těchto keřů byly několik set kilogramů těžké; doufám, že příště
budu s to, abych jeden nebo dva z nich odvezl domů.
Od Makalaharů a Masarvů, usedlých na nížině makveské
a v tomto kraji, koupil jsem několik dřevěných a kostěných šperků
a nářadí, kterých jsem však později nehodou pozbyl. Jednotlivé
pahorky zdejší pokrývá hustý les, kterým vede jenom málo cest, a to
většinou stezek zvěři, směřující k vrchovisku Nokane. Těchto
několik pěšinek užívá v noci zvěř, avšak také domorodci, sídlící
vůkol, těží z nich, zavěšujíce nad nimi jedem napuštěné pasti
asagajové. Napravo a nalevo od příhodného stromu udělají z roští
záseku, aby přinutili kudu, jdoucí po pěšině nebo vedle ní, by
neodbočovala se stezky. Asi 30 centimetrů nad zemí natáhnou přes
pěšinu travěný provaz, připevněný na kolíčku, ale tak volně, aby se
již odvázal, jestliže se jím jen málo škubne. Na druhé straně pěšiny
stojí dvě hůlky, spojené napříč třetí. Provaz jde pod touto příčkou
a tak udržuje se vodorovně; odtud vedou jej vzhůru na prvou
převislou větev nad cestou a tam zavěsí naň asagaj, který visí tudíž
nad stezkou a svismo nad provazem, taženým přes pěšinu. Asagaj
padající jest vůbec velmi hrubě uroben; je to těžká tyčka ztlouští
ruky, drsná, zdélí 1 až 4/3 metru, do níž jest zapuštěno tupé a rezavé
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želízko, asi 30 centimetrů dlouhé a napuštěné jedem. Zbraň tato raní
zvíře jenom lehce na zádech, avšak jed působí rychle. Nicméně
domorodci požívají masa zvěři takto zabité, vyřezávajíce pouze část
jedem proniklou. Stezky tyto lovci vyhledávají v určitých dobách,
kdy se zvěř za zimních měsíců častěji shání po vodě, aby se rychle
zmocnili kořisti, jakmile se spustí otrávená zbraň. Druh Andersonův
pronásleduje několik antilop kudu ocitl se na takové pěšině a hnal se
po ní dále, až jej sluha, hned za ním běžící, učinil ještě včas pozorna
na hrozící nebezpečenství. Sám nalezl jsem blízko vody několik cest,
že byly takto zahrazeny.
Odpoledne vybrali jsme se s oběma obchodníky na sever
a překročili několikrát Nokane a později dvě jiné vyschlé bystřiny.
V husté trávě po údolích pozoroval jsem vysoká aloe, neobyčejně
rozvinutá, a početné slimáky zvláštního druhu.
Ráno dne 18. dojeli jsme jihovýchodního břehu solného jezera,
které na naší cestě bylo mezi nesčetnými menšími jezery nejjižnější
a ze tří obrovských jezer nejmenší. Toto solné jezero, rozlévající se
na západ do nedozírné dálky, překročil jsem v největší jeho šířce od
jihu k severu u jeho východního břehu za dvě hodiny. Byla to
nádržka všude stejně mělká, zhloubí sotva 60 centimetrů, bělošedá,
lemovaná neohebnou slanou trávou a hustým lesním křovím
obrostlá, jež se mnohdy ani jednou do roka nenaplnila vodou.
Kolem jezera, zvláště pak pokud tráva roste, jsou nesčetné menší
a tolikéž mělké kaluže solné. Po prudkých lijavcích tekou sem
proudem se všech stran dešťové řeky, které se však zpravidla
nevlévají do solného jezera, nýbrž blízko u břehu jeho zastavují se
v řečišti, o jeden až dva metry hlubším než dno jezerní. Voda říční
rozlévá se potom z břehů a vtéká teprve takto do jezera. Toto
nejjižnější jezero solné sluje Citani, rovněž jako nejznačnější řeka na
jeho východním břehu a pahorek po naší levici, kterým se náklon
planiny k pánvi jezer solných zřejmě vyznačoval jako ostrožnou.
Dno jezer solných z veliké části je skalní plocha, která na díle
pokryta jest zemí, naplavenou od dešťových přítoků, na díle však
vyniká prostá a holá. Měře šířku jezera ve východní jeho části,
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zastihl jsem tu stádo pakoňů žíhaných, avšak nemohl jsem žádného
z nich dostati. Na solnaté hladině řeky Citani, z níž zbylo u jejího
ústí ještě několik kalužin, spatřil jsem slušný počet kolpíků
a kachen; z ostatní pernaté zvěři setkal jsem se zde opět po delší
době s dropy vrčivými.

Masarvové loví antilopy losí.
Nazejtří dokončil jsem náčrtek mapy pánve citaniské a zastřelil
na stromě pobřežním velikého výra. Půda kolem malých pánví
solnatých jest zejména ve všech nepatrných úvalech velmi solnatá.
Zůstane-li tu jen nakrátko dešťová voda, hned působí to záhubně ve
vzrůst rostlinstva. Ježto se totiž voda rychle a mocně vypařuje,
vzniká zde na širokých prostorách kůra ztlouští 125–250 mm,
odstávající 5–15 cm od půdy tak, že šlápneš-li na ni, každý krok se
boří. Břeh jezerní pokrývají malé chalcedony a mléčné křemeny,
splavené sem dešťovou vodou. Prudké větry zdvíhají vysokými

66

bělošedými mraky pobřežní sůl a jemnou solnatou zemi suchého
svrchního drnu.
Opustivše dne 21. t. m. spolu s obchodníky břeh pánve citaniské
rozloučili jsme se brzy potom, poněvadž mne domorodci zpravili, že
možná dále nalézti vodu, i nezdálo se mi býti nutné, abych oba
kupce zdržoval v jejich cestě. Když projížděli jednou zátočinou
citaniskou, zabořil se jim jeden jejich vůz, a když pak tahouni silně
„vzali“, aby ho vytáhli, zlomila se oj. Přidělali novou, ale ta opět se
zlomila, a vyjeli teprve, když třetí ovinuli řetězem. S obchodníky
těmi setkali jsme se opět po dvou nedělích u nejbližšího napojiště
v údolí říčky Panda ma Tenky, po druhé pak asi za rok v Šošongu.
U solné pánve této pozoroval jsem také prvý bahobab, jeden
z nejjižnějších exemplářů v tom směru, kterým jsme šli; měl
v objemu 17 metrů a byl 8 metrů vysoký. Dále na sever změřil jsem
některé, které měly v objemu více než 30 metrů; jsou však ještě
silnější než tyto. Je známo, že dva nejjižnější bahobaby ve střední
Africe Jižní nalezl Mauch v západním území transvaalském na
pravém břehu limpopském. Cestou na sever bylo mi překročiti
nejprve několik ze zmíněných menších pánví solných, ležících na
východním břehu citaniském, jakož i řeku Citani samu; potom
zamířil jsem pánví Velikých jezer solných téměř přímo na sever.
Hustý podrost, v němž byly stromy z veliké části zde víc onde méně
zakrsaly, střídal se tu s lučinami, které byly zarostly šťavnatou
sladkou trávou a pestrými květinami. Na solnatých místech a na
samém břehu pánví a mělkých říček a potoků rostly pichlavé
rostliny. Gazely skákavé a schovávavé, zuluské antilopy laní
a žíhaní pakoni a po stopách i lvi oživovali krajinu u jezera
citaniského a vůkolní lesy.
Cesta naše příští dny byla podle obsáhlých úvalů, uprostřed
nichž rozlévala se malá solná jezera; takových napočetl jsem až
k noclehu, prvému po našem odjezdu od pánve citaniské, zrovna 42.
U jednoho z nich, malého šoniského jezera solného, zastavili jsme
k polednímu odpočinku. Kromě těchto solných jezer jeli jsme také
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kolem sladkovodých kalužin, které snadno lze poznati po
rákosnatém okraji.
Ráno dne 22. t. m. stanul jsem na východním břehu solného
jezera, mnohem rozlehlejšího než Citani, hlouběji položeného
a nazvaného od domorodců Karri-Karri, jehož břeh zdobily četné
bahobaby. Zvláště zajímavým zdál se mi geologický útvar na tomto
břehu jezera, činícího rovněž jako Citani téměř stejnoramenný
trojúhelník, jehož vrchol obrácen jest k západu, kdežto plochou svou
rozkládá se od východu na západ do nedozírné dálky. Na západě
spojuje solná jezera Karri-Karri a Citani se severnějším jezerem
sojským známý nám už Zugariver.

Solná pánev sojská.
U jezera nabízeli nám Masarvové, jejichž holeně na přední straně
měly dotčenou už rudou kůru, ke koupi plody bahobabu, žádajíce
za ně trochu kukuřice a tabáku. Nastávající déšť poháněl nás
k pospěchu, takže nebylo lze, abychom déle pobyli na břehu jezera,
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ačkoliv nám tu po stránce přírodozpytné kynula velmi bohatá
kořist.
Na severovýchodním konci jezera překročil jsem u jedné
z hlavních zátočin jeho řeku Mokhoci, jež majíc spád na
severovýchod odvádí, jak se zdá, tímto směrem přebytečnou vodu
z mělkého jezera. Příští den vedla nás cesta hustým mapaniovým
lesem a později vyschlým řečištěm, asi 20 metrů širokým a 3–5
metrů hlubokým, které mělo patrný spád na východ. Řeku tudy
tekoucí nazývají Masarvové pro břehy, porostlé vysokými stromy,
Čaneng. S ní rovnoběžně teče bystřina, nazvaná od holandských
lovců Mapanifonteinem, do níž vlévají se početné prameny, takže
v hlubších jejích částech po celý rok jest voda, poněvadž i Čaneng,
když se rozvodní, vylévá zčásti proudy své do ní. Domnívám se, že
jest Caneng rámě Zugariveru neb odtok největšího ze tří solných
jezer, totiž jezera sojského, a že vlévá se do Matlouceriveru nebo
některé jeho pobočky. Jeda k Čanengu zastřelil jsem velikého dravce
(Buteo Jackal), lovícího ještěrky, jenž znám jest osadníkům pod
jménem ptáka šakalího.
Na svých vycházkách po březích Čanengu podivoval jsem se
mohutným stromům, které zastiňovaly pobřeží. Ano, kdyby takové
stromy rostly po veškeré této krajině, byl by se záhy těmito tichými
končinami ozýval hluk seker dřevoštěpských a Jižní Afrika by se
zásobovala dřívím odtud místo z Norvéžska. Dobře však se stalo,
neboť nebylo by lze dostati odtud dříví laciněji než z Evropy, mimo
to pak, kdyby zde lesy byly vyhubeny, nikdo by jich tu znova
nevysazoval jako v Evropě, a krajina zdejší, většinou již holá,
proměnila by se pak dokonce v poušť. – Opustiv Čaneng odpoledne
dne 23. t. m. táhl jsem s Andersonem, který mne dohonil, několik
mil na sever. Brali jsme se lesem nazvaným Khori a mimo
opuštěnou ves Masarvů blízko brodu přes Čaneng, příští den pak
zrána spatřili jsme hladinu třetího Velikého jezera solného, zvaného
Soa, u něhož potkali jsme holandské lovce, vypravivší se v tyto
končiny na lov pštrosů a slonů.
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Poněvadž bylo sucho, mohli jsme bohudík překročiti několik
dlouhých zátočin jezera sojského, spojených vytékajícími
a vtékajícími spruity, které se ovšem za deště velmi rozvodňovaly,
potom pak přenocovali jsme v údolí bařinaté říčky Ciri, v němž
pobyl jsem až do dne 27. t. m. V blízkém lese nalezli jsme nedaleko
opuštěné vesnice Masarvů v několika děrách, vykopaných do koryta
říčky Momocetlani, zvané tak od Masarvů podle jistého stromu,
výbornou pitelnou vodu. Za pobytu svého vyšel jsem si odtud
několikrát do okolí a na jedné takové vycházce zastřelil jsem pět
kachen, dvé perlinek, kterých tu byla četná hejna, a hnědého čápa,
prvý to exemplář toho druhu, jehož jsem až po tu dobu v Jižní
Africe nespatřil.
Soa jest největší z jezer, ležící u veliké pánvi, rozprostřené na
západ až za jezero n‘gamijské, které souvisí Čanengem se souříčím
limpopským; jako Citani a Karri-Karri je také Soa mělká, bělošedá
pánev, zhloubí 30–120 cm, jež naplňuje se pouze nakrátko jednou do
roka vodou a to zpravidla jenom zčásti, zřídka docela. Navždy utkví
diváku v paměti obraz, který rozvine se před ním, když postavě se
na východním břehu jezerním pohlédne při západu slunce k straně
západní. Do nedozírné délky rozkládá se mělké vyschlé jezero,
pokryté pouze na některých místech, sotva o 30 cm hlubších,
bělavou tekutinou, i nelze odtud dohlédnouti západního jeho břehu.
Zlatá koule sluneční ponořila se už z polovice do jezera, z půle však
stele paprsky své mezi pozorovatelem a sebou po bělošedé ploše,
vysílajíc je přes východní břeh na rovinu, omezenou za samým
divákem lesní zelení, a rozlévajíc je po solnatých ostrovech a po
tůních, ještě vodou naplněných, takže třpytí se zářivým
drahokamenem. Mžikem však pohledají zář a lesk tento, noc se blíží
a valí na jezero od východu přes nás. Nastal večer i vracíme se
k vozu, ale často ještě obrací se zrak po mizejícím nádherném
obrazu tropických krajin.
Bylo by s nemalou důležitostí, kdyby někdo po celý rok za doby
suchoty i dešťů pozoroval tuto pánev solných jezer, aby vyzkoumal,
jak souvisí s Zugou a s jezerem n‘gamijským; jestliže se tak nestalo
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až posavad, tož opominuli toho badatelé nejspíše proto, že cestovati
touto krajinou je za doby dešťové velmi obtížné a mimo to zdraví
velice nebezpečné. Proč Zuga druhdy teče na západ a druhdy na
východ, lze vysvětliti téměř stejnou výškou této veliké
středojihoafrické pánve. Naplní-li mělké jezero n‘gamijské jeho
početné západní a severní přítoky, odteče přebytečná voda z něho
na východ řekou Zugou do solných pánví, z nichž zase přebytek
vytéká Čanengem, přirozeným jich odtokem. Má-li jezero ďgamijské
málo vody, tož Zuga vylévá přebytek svůj z hlubokého koryta do
něho, poněvadž se v ní pro husté rákosiny voda drží déle, mimo to
pak přibírá tato řeka početné prameny a také snad ji napájejí ze
svého přebytku jezera, ležící na západu solné pánve jezerní.
Vybrav se dne 27. ráno z údolí ciriského táhl jsem tři hodiny
s volskou svou přípřeží nesčetnými zátočinami a malými jezírky
stále po břehu velikého jezera. Teprve k poledni ubylo těchto
překážek a vjeli jsme na travnatou rovinu, nedohlednou k severu, na
západ pak omezenou jezerem a na východ hvozdem mapaniovým,
na níž všude hojná zvěř proháněla se v malých stádech. Tu a tam
bylo viděti husté rákosiny, podle nichž bylo lze souditi, že kryjí
sladkou vodu. Neklamali jsme se soudíce takto a brzy rozložili jsme
se táborem u takové kalužiny.
Navrátiv se z malé výpravy a chystav se právě, abych spořádal
přírodopisné předměty, naposled nasbírané, zaslechl jsem najednou
po levici svého sluhu Merika volatí pomoc. Vztyčiv se rychle na
vozovém prkně a rozhlédnuv se, spatřil jsem zvláštní výjev, jakého
jsem nikdy předtím neviděl. Vysokou trávou hnal se Meriko k vozu
a křičel sečuansky: „Zabíjejí mne, jsem mrtev, zabíjejí mne.“ Skákal
prchavou zvěří přes zakrslé keře, stojící mu v cestě, a ztratil v běhu
klobouček, pletený z trávy, a svou khamskou halenu. Za ním pádili
domorodci, z nich nejbližší dohnali ho asi na padesát kroků, nejzazší
pak byli asi 500 kroků vzdáleni, a ti všichni běželi jednak hlasitě
pokřikujíce, jednak vysoko točíce svými kiri. Vtom Meriko
dopachtiv se konečně vozu objal má kolena, ukazuje prosebným
a zoufalým zrakem na tlupu, za ním běžící. Prvá jeho slova, která
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mohl vykoktati, poučila mne, jaký to výjev. „Matabelové, pane,
Matabelové-Zulové chtějí mne zabíti.“

Matabelové pronásledují Merika.
Nebyl jsem s to, abych si vysvětlil, kterak Matabelové přišli sem
na území Khamovo, domníval jsem se už, že snad vypukla válka
mezi oběma sousedními říšemi. Co zamýšlejí tito muži? Byl-li to
snad útok na vůz a na nás? Zdálo se mně, když se ječíce přiřítili
k vozu, že jsou to praví vlci v postavě lidské. Proto nepodobalo se
mi ani, abych užil zbraní, byl by to nebezpečný podnik, mimo to pak
neznal jsem vlastních jejich úmyslů. Bylo mi tedy vyčkati toho, co se
stane dále; pouze Meriko nečekal jejich příchodu, nýbrž přeskočil oj
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a utíkal opačnou stranou odtud. Už však nekřičel, neboť chtěl se
nejspíše, až by uznamenal příhodný okamžik, schovati ve vysoké
trávě. Volal jsem za ním, aby zůstal u vozu, že jsou lvi v trávě čtyři
stopy vysoké nebezpečnější než Zulové. Meriko však nedbal mojí
výstrahy; zdálo se mu, že jsou pronásledující ho Matabelové jeho
jistou smrtí a té chtěl uniknouti.
Konečně doběhli nás pověstní bojovníci zuluští. Obklíčivše vůz
křičeli a mávali svými kiri. Nebyli to příslušníci jednoho kmene,
nýbrž smíšenina rozličných kmenů: chlapci ukradení z kmenů,
povražděných a vyloupených za Moselikace, kteří vychováni jsouce
za bojovníky rovněž tak zesurověli jak oba jejich vlastní vůdcové
zuluští. Nazí jsouce až na malý kus kůže a třepení vlněné – někteří
měli jen dýňovou slupku nebo válcovitou pleteninu – byli skoro
vesměs na hlavě ozdobeni okrasou z černých per pštrosích anebo
z peří jiné pernaté zvěři, která byla jako balon posazena na čelo.
Divoké oko a neobyčejně surové rysy obličeje byly patrnými
doklady, že bojovníci tito náležejí k válečnému kmeni domorodců,
jemuž nebylo potřebí pracovati, než který chtěl a mohl pouze
rozkazovati. Převalná většina jich zajisté již vraždila lidi a to jediné
pro loupež. Jeden z obou nejčernějších Zulů, kteří snažili se ukázati,
že jsou vůdcové tlupy, vyšvihl se na podepřenou oj, a vysvětloval
mně lámanou holandštinou, že jsou bojovníci „La Bengulovi“,
zvyklí pobíti na svých válečných výpravách všecky sluhy bělochů,
kdyby jich pán nevykoupil; proto prý přišli, aby zabili též onoha
psa, který ke mně přiběhl, jestliže zaň hned nezaplatím.
„Nezaplatím ničeho,“ odpověděl jsem, jako bych neznamenal
žádného zlého úmyslu, „ale daruji něco bojovníkům matabelským,
odejdou-li potom od vozu.“ Doufal jsem, že se vyhnu tím všem
možným hádkám a nebezpečným sporům a že uchráním se
zlodějských choutek, pro které Matabelové vůbec jsou známí. Než
ačkoli Theunissen a Pit střehli nástroje naše zraky Argovými, přece
nemohli zabrániti, aby se jednomu Matabelovi zvláště nezalíbilo
v noži, vedle mne ležícím, který však zase položil, když jsem ho
přistihl při samém skutku.
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Vůdce zuluský zavolav svého druha oznámil mu, jak se rozhodl,
a ten jsa spokojen svolal hlasitě zaječev veškeru rotu, aby sdělil s ní
můj návrh. Na zprávu tuto odpověděli nemenším křikem a radostné
se šklebíce. Tu vyzval jsem je, aby přistoupili k oji. Nespouštěje
nezvaných svých hostí s očí, sáhl jsem do vozu a vytáhl mírku
střelného prachu a kus olova, asi dvouliberní, čímž podaroval jsem
oba vůdce. „Lapiana,“ zvolal jeden náčelník ukazuje na můj kapesní
šátek a dělaje, jako by něco roztrhával. Přitom hleděl mi naznačiti,
že se takové lapiany užívá za pás kolem těla nebo za okrasu těla,
jako nosívá se ozdoba z ptačích per, připevněná na hlavě řemínky.
Pochopiv jeho přání vyndal jsem z vozu dva metry kalika a roztrhav
je na úzké pruhy, rozdal jsem je všem bojovníkům, a ti hned užili
jich, jak vůdce vysvětloval. Dar ten líbil se jim tak, že prosili ještě za
dva kusy pro své vůdce; vyhověv i tomuto jejich přání skočil jsem
potom s vozu a zamířiv k svým druhům obrátil jsem se zády
k hlučící rotě. Jdouc za vůdci, kteří pomalu nastoupili ústup
mávajíce dary svými ve vzduchu, tlupa vskutku se vzdálila; nám
pak nebylo již tak úzko, jako před hodinou, kdy zpocený Meriko
ohlašoval, jací slavní hosté poctí nás svou návštěvou. Mnozí
Matabelové vyměnili si ještě před svým odchodem od Theunissena
za sůl tabák.
Od Merika dověděl jsem se, že jsme už na břehu Naty,
nejdůležitějšího přítoku jezera sojského, v jejímž řečišti snadno lze
dobývati soli, a že Matabely co rok posílají jejich králové nebo
náčelníci, aby jí odtud přinesli; naši matabelští hosté byli právě na
takové výpravě. Král bamankvatský ví dobře o těchto loupežných
výpravách, ale nepřekáží v nich Matabelům, kteří tudíž odnímají
často Bamankvatům, s nimiž se potkají, zbraně a přerážejí
Masarvům holenní kosti6.

Činím na tento zlořád pozorny zvláště cestovatele, kteří majíce domorodé sluhy
chtěli by projeti těmito krajinami. Těm poroučí se nejlépe, aby vyslali zvědy a
ujistili se dříve, zdali lze bez nebezpečenství cestovati po březích Naty.
6
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Statečný náš sluha bamankvatský velice se upokojil, když jsme
ještě týž den vyrazili dále na sever k břehům řeky Naty. Zvěři
přibývalo, ano ukazovala se větší stáda antilop skákavých, kterých
jsem se tu daleko na severu nenadál, i bylo též viděti několik tlup
zuluských antilop laních, žíhaných pakoňů, pštrosů a zeber. Meriko,
který opět vesele běžel s Nigrem podle vozu, vyskočil několikrát na
prkno vozové, aby přesvědčil se, že se Matabelové vzdalují; při
jedné takové přehlídce prosil mne, abych zastavil vůz. Šel jsem
naznačeným směrem, kdež asi 600 kroků od vozu a napravo v trávě
Meriko ukazoval na stádo velikých „polocholo“ (divoké zvěři)
„sesephy“ (zuluské antilopy laní). Ač jsem se všelijak namáhal,
neviděl jsem ničeho, naopak Pit a Theunissen napočítali oba několik
kusů. Sestoupivše se tedy rychle v poradu usnesli jsme se, že
budeme antilopy pronásledovati takto: Měl jsem býti pohotově
k ráně, vůz pak jeti dále; až bychom se přiblížili asi na 300 kroků,
měl jsem se spustiti s vozu na straně odvrácené od zvířat, která byla
asi 200 kroků od cesty, potom doplížiti se k nim až na 150 kroků,
odkud byl jsem již s to, abych jsa kryt stromem hardekoole vypálil
z pušky.
Nebylo nesnadné vykonati tento úkol; brzo byl jsem v trávě
a plížil se pomalu kupředu, kdežto vůz jel dále. Než jsem však
dospěl ochranného stromu, Theunissen zahvízdnuv učinil mne
pozorna, že antilopy vyplašeny byvše vozem, daly se právě na útěk.
Tím rychleji jsem se tedy plížil k vozu, natáhl kohoutek, a když jsem
právě vyhlédl, objevilo se čelní zvíře a za ním druhá antilopa
v největším běhu asi 150 kroků ode mne. Namířiv na prvé z nich
střelil jsem. Moji druzi vykřikli hlasitě a spěchali nestarajíce se už
o vůz a přípřež a následováni jsouce psy všichni na místo, kde padla
má rána. Viděl jsem, že utíkají čtyři antilopy, poněvadž jsem však
nevěděl, že jich bylo pět, a ježto dým zahalil mým zrakům čelné
zvíře, divil jsem se velmi svým druhům. Myslil jsem nejdříve na
tahouny, opuštěné od mých společníků, ale cesta byla zarostlá
bujnou trávou a proto se potah zastavil a pásl, pokud mu jho
dopouštělo. Pustiv se tedy za ostatními užasl jsem spatřiv krásného
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„sesephy“ mrtvého ležeti na zemi. Svatý Hubert přál mi tentokráte
neobyčejně a dopomohl mým sbírkám krásného a důležitého
přírůstku.

Lov zuluských antilop laních.
Když jsme dojeli bystřiny Naty, bylo mně dopřáti unaveným
tahounům několikadenního odpočinku, což jsem rád učinil i proto,
že jsem tu mohl znamenitě obohatiti své sbírky. Nejprve starali jsme
se o to, abychom vypátrali pitelnou vodu. V řečišti všecky kaluže
byly solnaté; ježto však nám dva dny předtím jeden Masarva
pověděl, že možná v korytě řeky Naty nalézti čerstvou vodu, tož šli
jsme dva řekou nahoru. Řečiště bylo asi 100–150 kroků zšíří
a zhloubí asi 61/2 metru, i zdálo se, že je po lijavcích naplňuje voda
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až k hořejšímu kraji, porostlému trávou. Radostný výkřik
Theunissenův zvěstoval mi, že jsme nehledali marně: byl to šťastný
objev, neboť už v nejbližší kaluži zase byla solnatá voda.
Přes naši cestu řečištěm křížily se nesčetné stopy zvěři, mezi níž
soudě po těchto šlépějích nejčastější byly druhy, o kterých se už stala
zmínka při popisu jezera sojského; také však byly nám nápadné
zvláště velmi hojné čerstvé stopy lví. Pit navrhl, abychom se tu
položili táborem, což jsem s Theunissenem schvaloval, kdežto
Meriko nedůvěřivě se rozhlížel po tábořišti proto, že Matabelové
rozložili se od nás pouze ve vzdálí dvou hodin. Pro četné a čerstvé
stopy lví pokládal jsem za nutné, aby tahouni drželi se u samého
tábora, a poručil jsem tedy Merikovi, ozbrojenému zadovkou, ať jest
na stráži. Brzy také dokonali jsme ohradu tábora svého, a to
tentokráte hodně vysokou a širokou. Kromě toho rozdělavše čtyři
hranice přikládali jsme na ně až do úplné temnoty, takže hořely
vesměs stejně mocně až do jedné ba až do dvou hodin s půlnoci.
Ubohý Niger měl co dělati, ale osvědčil se znamenitě. Králové
zvířat navštívili nás několikráte, ještě častěji však přišli pobýt
šakalové obou zdejších druhů, totiž čabrakový a šedý, i hyeny
skvrnitá a hnědá, jakož i mnoho jiných milých zvířátek ozývalo se,
takže usnuv konečně snil jsem jenom o krásných kožích lvích
a hyeních, které vycpány jsouce u veselém reji křepčily přede mnou.
K tomuto zvířecímu koncertu byl předehrou štěkot šakalí ve dvou
modulacích, řev lvů pak činil dramatickou část představení, které
ukončilo se teprve k ránu neharmonickým vytím hyen.
Dne 28. měsíce června učinil jsem s Pitem několik vycházek po
obou březích Naty. Poněvadž pak místa ona byla namnoze porostlá
hustým křovím a nám častěji bylo kráčeti řekou a dešťovými
výmoly, do ní se otvírajícími, tož kryli jsme se vespolek proti
neočekávaným útokům. Početné lví stopy, slušně veliké, byly
příčinou, že jsme opatrně postupovali a bystře se rozhlíželi. Stezky
zvěři vedoucí vedle řeky a vysoko po břehu, z nichž šelma dobře
přehlédnouti mohla široké řečiště, kam často přicházely antilopy
napít se solnaté vody, byly pokryty nesčetnými šlépějemi lvů.
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Jdouce podle takové stezky přišli jsme u kraje malého dešťového
výmolu k stromu, asi sedm metrů vysokému, na němž patrné byly
známky lvích spárů. Tu ostřívaly šelmy, sídlící v okolí, drápy své
tak, že sedíce na zadních nohou škrábaly předníma tlapama do
kůry. Strom tento, jehož větve rozkládaly se poněkud ramenným
svícnem, zdál se mi vůbec velepříhodný k čekané. Již před slunce
západem byl jsem tedy provázen jsa Pitem a psem u stromu, abych
vyhledal si na něm místo co možná nejpohodlnější, ježto bylo mi tu
stráviti 10–14 hodin. Potom pobídl jsem Pita, ať se rychle vrátí, tak
aby ještě za světla došel vozu. Osaměv rozhlédl jsem se vůkol; po
pravici mé stály ve vzdálí 7–10 metrů stromy vyšší toho, na kterém
jsem se usadil. Půda byla místy vysokou, avšak řídkou trávou
porostlá tak, že všude prosvítal světlý písek, který u solných jezer
pokrývá zajímavý miskový vápenec. Pode mnou bylo kolo, na němž
vedle šlépějí mých a mého sluhy patrny byly pouze stopy lví. Po mé
levici rozkládal se zhloubí dvou a zšíří sedmi metrů dešťový výmol,
hustou a vysokou trávou zarostlý, jenž otvíral se do blízké Naty, ani
ne 20 kroků vzdálené. Na protějším břehu byl hustý hvozd, kterým
vedla jedna ze stezek lvích, od té pak odbočovala vedlejší pěšinka
k mému stromu. Poněvadž noci byly velmi chladné a nízká tato
teplota po značném denním vedru tím byla citelnější, proto uznal
jsem za vhodné, abych uvázal se k některé silné větvi, neboť snadno
mne mohl přemoci spánek tak, že bych se ocitl v nemilém styku se
lvy pode mnou. Sedadlo mé ostatně bylo dosti pohodlné, protože
jsem seděl v trojnásobné vidlici větvové.
Mezitím zašlo ponenáhlu zlaté slunko za západní obzor; jen tu
tam prosvítal žhavý rudý pruh řídkými větvemi vyšších korun
stromových. Aniž jsem toho tušil, naskytla se mi tuto noc příležitost,
abych pozoroval mnohý výjev ze života zvířat. Již při západu slunce
slyšeti bylo z travnatých rovin zebří hřebce, kteří zvučným qua-ga,
qua-ga dávali najevo, že bdí nad stády, jež vedli. Zblízka a to se
všech stran zazníval ke mně po chvíli žalostný štěkot šakalů
čabrakových, v němž dobře bylo rozeznati nelibě znějící jednotlivé
vytí jejich šedého bratra. Předvídali jsme, že lákáni jsouce
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vyvěšenou zvěřinou šakali přiženou se k vozu, což se také stalo,
neboť štěkot, z počátku nejasný, byl pořád zřetelnější a zřetelnější,
takže mi k půlnoci připadalo, že bych mohl počet koncertistů zcela
dobře určiti. S nastalou nocí upoutal pozornost mou zvláštní šramot,
podobný škrabotu a hrabotu; byly to surikaty, které v písečné půdě
slídily po červech a larvách. Malé tyto šelmy hrabaly po celou noc;
jakmile však něco blízko nich zašramotilo, ustaly hned pracovati.

Na stromě.
Trochu později k 10. hodině opustily antilopy svá pastviska, aby
dříve ještě, než veliké šelmy vycházejí na lup, nalízaly se solnatého
kalu v řečišti Naty a pak se vrátiti mohly na volnější prostory, prosté
křoví, odkud vyšly na pastvu. Půvabná gazela kozorohovitá, jedna

79

z nejpěknějších jihoafrických antilop, přicházela ke mně obezřele po
lví stezce. Kdybych se tam byl náhodou nebyl podíval, nebyl bych
ani pozoroval, že se blíží. Celkem spatřil jsem se svého stanoviska tři
zvířata. Kvapný, avšak tichý krok, po němž nastala chvilková
zastávka, napjal znova nanejvýš můj zrak, nicméně nerozeznal jsem
zvíře, jež tudy běželo. Opět slyšeti bylo několik rychlých skoků,
načež se zvíře, zajisté větší antilopa, ztišilo a dadouc se ještě třikrát
do skoku naslouchalo v přestávkách, není-li nebezpečné jíti dále.
Bylo asi 10 hodin, když veliká tlupa zvířat sestoupila beze strachu
sic a nevětříc po okolí, ale pomalu, podle protějšího břehu
dešťového výmolu k řece. Ústím této strže mohla zvěř pohodlně
k malému solnatému řečišti, v němž rozlévala se nepatrná
sladkovodá tůň. Toto stádo zvěři bylo velmi snadno poznati po
zvláštním šramotu, který podobal se nárazům kyjů o kmeny. Byly to
antilopy kudu, význačné svými skvostnými parohy. Kdežto se
antilopy ještě později v řečišti proháněly, ozýval se po proudu řeky
drobný, poněkud těžký krok blíže po pěšince, jdoucí podle břehu
a přes dešťový výmol, a brzy nato spatřil jsem černé zvíře zvící asi
telete, v kterém poznal jsem hnědou hyenu. Šla pomalu roklí
a čenichala téměř při každém svém kroku, potom zastavovala se na
několik vteřin, až dospěvši druhého boku strže dala se do klusu.
Připadalo mně již, že této noci marně čekám na krále zvířat. Tu
konečné, když měl jsem za jisto, že obava má se naplní, ozval se ve
vzdálí asi tisíc kroků veleznámý hluboký řev. Byl jsem tudíž
přesvědčen, že šelma po svém zvyku přijde stezkou dolů k svým
oblíbeným stromům. Hleděl jsem tedy, abych odvrátil pozor svůj od
jiných věcí, zejména od hlasitého štěkotu obou mých psů, kteří
doráželi na šakaly, deroucí se k našemu vozu. Uplynulo přes půl
hodiny, než lev znova zařval; tentokráte však bylo to již nablízku.
Asi za 15 minut zaslechl jsem první krok klusající šelmy, jež kráčela
blíž a blíže, přesvědčil jsem se však také, že nejde obvyklou cestou
na protějším břehu strže, nýbrž prostřed samého výmolu zarostlého
vysokou trávou.
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Po několika rychlých krocích lev se zastavil, naslouchal okamžik,
načež se opět blížil. Tak přišel asi na 15 kroků ke mně, neviděl jsem
ho však dosavad pro úplnou tmu ve strži a vysokou trávu. Vystřeliti
nazdařbůh do trávy nevidělo se mi, poněvadž jsem se obával, že
bych tím lva zahnal. Šelma přiblížila se již asi zajisté k vedlejší
stezce, která šla k mému stromu, zůstala však celou čtvrt hodiny
nepohnutě dole ve strži. Lev mne totiž nejspíše zvětřil a rozmýšlel
se, má-li hnáti útokem či utéci. Tu zašramotil opět krok, potom bylo
ticho, v nejbližším však okamžiku zaslechl jsem, kterak se lev
skokem vrhl do protějšího křoví a tam zmizel. Brzy poučil mne
zuřivý štěkot Nigrův, kudy se asi šelma dala, i litoval jsem toho, že
jsem nestřelil. Ač jsem byl všecek ztuhlý, bylo mi přece zůstati na
stromě, až přišel pro mne, když svítalo, Pit s Nigrem.
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IV.
Od bystřiny Naty do Tamasece
Ložiska soli v bystřině Natě – Mistrovský výstřel – Jak nás poplašili
lvi – Písečná planina kalužin – Pštrosi u vozu – Noční jízda při
pochodních – Dobrodružství se lvy – Prameny klamakleňanské –
Zmařený lov slonů – Setkání s lovci slonů – Madenasanové – Zvyky
a mravy jejich – Rybník Yoruha a prameny tamafopaské – Noční
život zvířat v lese – Nepodařená honba na lvy – Pit usnul na čekané.

Noční jízda s pochodněmi.
Dne 29. m. června dopoledne po té příjemné a kratochvilné noci,
kterou zažil jsem čekaje na lva, učinil jsem vycházku za tím účelem,
abych prozkoumal útvar na březích Naty. Vyšed spatřil jsem, kterak
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dva obrovští čápi sedlozobí (Mycteria senegalensis) letěli širokými
kruhy přes řeku; skrčil jsem se rychle, abych jich nesplašil, když se
snášeli, potom přiblíživ se k nim ukořistil jsem šťastně jednoho pro
své sbírky. Čápi tito pronásledovali hojné ryby, které hleděly se
ukrýti pod kamením v mělké solné kaluži. Odpoledne vydal jsem se
na delší vycházku do jižní roviny, abych ohlédl se po tlupě
Matabelů a prohlédl zevrubněji místo, na kterém tito domorodci
dobývají soli. Již 1200 kroků od vozu vyplašili jsme stádo zeber
tmavější barvy, jež utíkalo divým úprkem k řece tak rychle
a v takovém zmatku, že viděl jsem už, jak se celé stádo střemhlav
valí s příkrého břehu, any se tu zebry rovněž náhle zastavily
a zahnuvše vpravo seběhly úzkou strouhou dolů k řece. Hřmotně to
dunělo a hustý oblak prachu zdvíhal se do vzduchu, když se zebry
hnaly vyschlým řečištěm a pak v něm několik set kroků běžely
vzhůru, aby se dostaly na povlovnějším místě nedaleko mého vozu
na protější břeh. Zevzdálí zvířata tato zdají se většími, než skutečně
jsou, největší pak sílu mají v mohutné hlavě a v krku; ježto pak
velmi dobře jsou vykrmena, není nesnadno dohoniti jich koněm.
Masarvové a Makalaharové nazývají je quaggami po tom, jak řičí,
což přesně možná naznačiti slovem „quag-ga“, jehož prvá slabika
mnohem kratčeji zní než druhá. Čím více blížil jsem se táboru
matabelskému, tím větší bylo mně míti pozor; jsa však na rovině
málo kryt zraků nepřátel, zamířil jsem na západ a došel říčního
koryta, které šlo k Natě. Soudil jsem podle toho, že je to rámě
dolního toku této bystřiny, směřující k jezeru sojskému, sleduje pak
ho delší dobu shledal jsem, že má vskutku týž ráz jako Nata. Potom
odhodlal jsem se, že přiblížím se vysokou trávou k domnělému
táboru asi na anglickou míli. Než jak jsem se podivil, když po
hodině cesty, na níž jsme po pravé i po levé straně spatřovali stáda
zuluských antilop laních, rámě říční zahnulo se na východ směrem,
kterým jsem se chtěl bráti, a když jdouce po něm uzřeli jsme před
sebou tábor matabelský, ale pustý. Zuluské antilopy laní pásly se tu
v tlupách po šesti až osmi, při čemž se vždy jedna z nich bystře
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rozhlížela po okolí. Zkusili jsme několikrát, abychom některou
z nich dostali, ale nepodařilo se nám to.
Zastavili jsme u několika dosti rozsáhlých louží uprostřed řečiště,
naplněných buď růžovou nebo tmavočervenou a velmi solnatou
tekutinou; půda kolem nich pokryta byla bílou sraženinou solnou,
a roztroušené kusy soli, krásné to hráně, usazené na tvrdé hlinité
vrstvě ztlouští 3–5 cm, ležely vůkol. Také nalezli jsme zde koly,
kterými nejspíše sůl vylamována byla z kaluží. Matabelové už tedy
opustili toto místo, nebylo mi tudíž báti se více výtržníků, pročež
mohl jsem si prohlédnouti solné louže důkladně. Při obyčejné výšce
vodní v zimě jsou asi 1/3–1/2 metru hluboké, 10–15 metrů široké
a 10–300 metrů dlouhé. Sraženina na dně je ztlouští asi 21/2–8 cm
a spojuje břehy asi 15–25 cm pod hladinou tekutiny jako silná kůra
ledová; prorazíme-li ji, ukáže se několik centimetrů, ba až teprve
jeden metr hlouběji pravé dno kaluže. Jestliže vstoupneme do ní,
připadá nám, že stojíme na jehlových hráních, a nohy pokryjí se
patrnou sraženinou. Těchto kaluží, velmi solnatých, nemilují ani
ptáci ani jiná zvěř.
Krásné růžové hráně, jimiž brzo potáhne se každý předmět,
hozený do kaluže, takže pevně utkví v solné pokrývce, vybledají
bohužel hned, jakmile je vytáhneme z louže. Nabrali jsme jich, co
jsme jen mohli, příští den pak poslal jsem Pita s Merikem na totéž
místo, aby přinesli soli pro naši kuchyň do zásoby. Sůl tato zbaví se
vápenité přísady tím, že se vyvaří a pak roztluče. Užil jsem jí
nasoluje zvěřinu. Od těchto kalužin vrátil jsem se jda řečištěm,
v němž leží, až k Natě do našeho tábora a poznal jsem tudíž, že jest
to rámě této bystřiny do ní odbočující a zase s ní se spojující. Na
zpáteční této cestě pozoroval jsem stáda gazel skákavých, poslední
v těchto severních končinách, a tlupy pakoňů žíhaných, kteří
zastupují zde pakoně černé, neboť neviděl jsem jich severně od
Šošongu.
Na travnaté rovině po levém břehu Naty viděli jsme několik
mělkých tůní dešťových, obroubených rákosím, u nichž byly hojné
stopy lví. Stopy tyto valnou většinou pocházely z předešlé noci, po
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čemž bylo lze souditi, že se na dolním toku Naty skrývá množství
lvů, kteří pravidelně za noci vyhledávají tyto tůně, aby uhasili žízeň
a počíhali si na zvěř.
Dne 29. m. června spatřili jsme na travnaté rovině, jež se od nás
rozkládala k východu po pravém břehu Naty, gazelu
kozorohovitou. Theunissen vylezl několik kroků před ohradu do
trávy, odvážil se výstřelu, a vskutku také gazelu zastřelil. Byla to
mistrovská rána na 250 metrů. Téhož dne v noci nalíčil jsem na
několika místech kusy masa, otrávené strychninem, chtěje nabýti
několika koží šakalích, a již ráno našel jsem čtyři mrchy těchto
zvířat; maso stažených šakalů požírají již příští noci jejich druzi, ale
potom nalezneme ty, kteří požili otráveného masa, následující dny
zdechlé po křovinách. Okolí dolního toku Naty vyznačeno jest
hustým palmovým křovím a početnými bahobaby, jimž se v solnaté
půdě daří tak dobře jako v úrodné prsti.
Sbírky mé až dosud takového už nabyly rozsahu, že jsem se
rozhodl sebrané dosud věci poslati rev. Mackenziovi do Šošongu
buď po obchodníku se slonovinou, nebo po lovcích, kteří vracejíce
se k jihu se mnou nejprve se potkají. Proto zhotovil jsem také
z rovných větví dva rámy a povlekl je koží ze zuluských antilop
laních, a tak pořídil jsem si nemaje beden dřevěných kožené.
Pobyt u řeky Naty budu si vždycky pamatovati, neboť byla to
pěkná episoda z celé doby, co jsem zdržoval se v Jižní Africe. Líbilo
se mi zde zejména také proto, že nás tady nevyrušovali téměř žádní
domorodci; navštívilo nás pouze několik Masarvů, vyslaných
králem bamankvatským, aby pilně střehli Matabelů, kteří zde kolem
Naty dobývali soli. Lituji pouze toho, že neměl jsem koně, abych
mohl důkladněji prozkoumati tuto krajinu.
Dne 3. m. července opustil jsem tábořiště v citlivkovém lesíku,
jenž se mi přes časté noční návštěvy lví stal milým, a dal jsem se
proti vodě po levém břehu Naty. Cesta byla po kraji východní
roviny pokryta jsouc místy hlubokým pískem. Tu viděli jsme stádo
zeber pásti se od nás asi 500 kroků. Theunissen chtěje zkusiti své
střelecké zručnosti na této zvěři, připlížil se až na padesát kroků
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a vystřelil z vysoké trávy po jedné zebře. Rána zasáhla zvíře; to
hned se svalilo, vyskočilo však zase, běželo ještě asi deset metrů,
kleslo opět k zemi a pošlo za čtvrt hodiny. Všickni pospíšili jsme
k němu a Pit uchopil je neprozřetelně za hlavu; ačkoli pak zebra
dokonávala, chňapla přece po něm, aby ho kousla, ale na štěstí ho
nezasáhla; jinak by byl neopatrný sluha utržil hlubokou ránu. Dali
jsme se hned do práce, abychom zvíře stáhli, a vzali jsme s sebou
všecko maso vyjma z krku a prsou chtějíce připraviti z něho beltong.
Asi 21/2 anglické míle dále nalezl jsem v hustém háji vhodné místo
pro nové tábořiště, kde jsem kůži na čisto preparoval.
Kdežto Pit a Theunissen byli zaměstnáni rozřezávajíce maso
kobyly zebří na kusy, aby se mohlo pověsiti, preparoval jsem kůži
a lebku. Meriko hlídal ozbrojen jsa mušketou pasoucí se tahouny.
Odpoledne rozhlédl jsem se po okolí a shledal, že je tu křoví hustší
a stromů pořídku, místy však že rostou pěkné bahobaby. Břeh
bystřiny Naty, v níž tu a tam prostíraly se pěkné lesnaté ostrovy, byl
zde vysoký a příkrý, v řečišti pak rozlévala se dosti hluboká kaluž
zdélí několika set metrů, v které hemžily se vodní želvy a ryby.
Neměli jsme však kdy, abychom z ní kořistili, neboť zdálo se mně
býti nutné, bych možná-li koncem tohoto měsíce překročil Zambezi
a do prosince došel zdravější vysočiny u severního předělu této
řeky.
Nezpozorovavše žádných lvích stop zřídili jsme jenom nízkou
ohradu kolem vozu – nevěděli jsme posud, že lvi vycházejí ze svých
obvyklých doupat na lup až den cesty. Noc byla chladná, ostrý
jihozápadní vítr přiměl nás držeti se ohně, a ježto poznával jsem
nyní, že bude notná tma, přál jsem si, abychom byli zřídili vyšší
ohradu, utěšoval jsem se však tím, že kůže zebří nazejtří bude suchá
a že budu moci odtud odjeti. Už k 8. hodině setmělo se dočista,
chvilkami poprchávalo a vítr vál skrze vrcholky nižších stromů, tím
pak vším ohlašovala se noc velmi nepříjemná.
Znenadání, tak náhle, že jsme všickni lekem vyskočili, vystrašily
nás prudký nepokoj a bučení volů v ohradě. Slyšeli jsme zcela
zřetelně, kterak se několik z nich splašilo a jak skákajíce přes
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ohradu, většinou ze suchých větví urobenou, probořili se do ní.
Překvap náš dovršil ještě Niger vyskočiv a prudce štěkaje proti
křovinám, an menší pes, kňuče zalezl pod vůz tam se schovávaje.
My tři při ohni nesoudili jsme jinak, než že jeden či několik lvů
vrazilo přes nízký plot ohrady, a to tím spíše, když jsme spatřili,
kterak tahouni, zbylí v ohradě, v jeden chumáč k sobě se choulí
a tlačí, při čemž znepokojovalo nás nepřetržité temné bučení.

Tahouni poplašení lvy.
Po Theunissenovi, který několik okamžiků předtím vyšel
k tahounům, aby je kratčeji uvázal, nebylo, pokud jsme při záři ohně
mohli ve tmě dohlédnouti, ani památky. Kdežto se Meriko a Pit
ozbrojili každý podpalkem, vyskočil jsem na kozlík pro zadovku
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a poručil sluhům, ač drží své pochodně vysoko tak, aby kraal
dostatečně byl osvětlen. Nebyl jsem však s to, abych v něm vypátral
nějakého lva. „Theunissene, vidíte lva?“ zvolal jsem, avšak místo
potakující odpovědi ozvalo se úpěnlivé: „Pomozte, pomozte!“
z motanice tahounů, z jejichž středu ozývalo se zároveň úzkostlivé
bečení. Přiskočivše shledali jsme, že tahouni pobouřeni jsouce
několika lvy, kteří až k nim se přiblížili, vytrhli tažné lano
a v nastalém zmatku do něho se zapletli tak, že Theunissen a dva
tahouni byli poraženi a jiní dva přeskočili ohradu.
Pouze ostražitosti Nigrově bylo nám děkovati, že se lvi vzdálili.
Theunissena, kterému se na štěstí nic nestalo, vyprostili jsme
z nemilého stavu, v němž se ocitl, a zatím vrátili se též oba uprchlí
voli k ohradě. Když jsme tahouny důkladně přivázali k vozu, dal
jsem rychle zapáliti pět hranic kolem něho a košáru, jimi pak jsouce
chráněni porazili jsme několik mapaniových stromků, kterými
zvýšili jsme ohradu.
Teprve dne 5. t. m. mohli jsme jeti dál a to ještě při lijavci, jenž mi
však tentokráte byl milý, protože jím hluboký písek poněkud utuhl,
takže přípřež snáze táhla. Tak projeli jsme brod přes bystřinu Natu,
který nesnadno možná překročiti pro veliké spousty písku v něm,
na druhé pak straně nalezl jsem na opuštěném lovišti zbytky
boerského vozu. Ze zvěří pozorovali jsme pouze gazely schovávavé,
dva žíhané pakoně, několik zeber a perlinky, z nichž jsem jednu
zastřelil. Vyšedše odpoledne z lesnatého kraje jeli jsme po rovině,
porostlé vysokou trávou a místy buď jednotlivými stromy
mapaniovými, buď malými hájky mapaniovými a citlivkovými.
Ačkoli se mi to velice příčilo, abych večer nebo v noci nechal
tahouny pásti se v krajinách, kde byli lvi, nebylo lze tentokráte tomu
se vyhnouti; pustili jsme tedy přípřež a hleděli si toho, aby zůstala
u vozu. Sotva však se tahouni vzdálili asi 150 kroků, poplašilo je
najednou jakési zvíře tak, že divým úprkem pádili napravo po
rovině. Pomocí statečného Nigra, který brzo vypátral onoho
výtržníka, hyenu, a za ní se pustil, povedlo se Theunissenovi
a Pitovi uprchlé tahouny za chvíli opět chytiti. To by se nám však
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nebylo bývalo podařilo, kdyby byl Niger tahounů neobrátil, takže
k nám nazpět běželi. Ve příčině té Niger byl opravdu veliké ceny,
několikrát už zachránil mi ostražitostí svou buď některého tahouna,
buď několik jich, takže nejen nebylo mi potřebí, abych zdržoval se
na cestě, nýbrž i chytrý pes ten zamezil nenahraditelnou škodu,
kterou bych byl ztrátou zvířat utrpěl. Byl-li mně Niger už proto
milý, že sám zbyl z psů z prvé a druhé mé cesty, tož stal se mi na
třetí výpravě jsa výborným hlídačem náramně užitečným.
Útěk tahounů nebyl jedinou nehodou toho dne, neboť šelma,
která poplašila naši přípřež, měla mnoho společníků, a tak bylo nám
po celou noc zvláštním potěšením naslouchati koncertu hyen
skvrnitých.
Dne 6. m. července projeli jsme krajinou velmi podobnou té,
kterou jsme se brali předešlého dne, odpoledne pak prošli jsme
rozsáhlou lučnatou mýtinou, vroubenou kolkolem podrostem, na
níž hemžila se hojná zvěř. Prudký lijavec poskytl nám hojně žádoucí
pitelné vody, jíž jsme nikde nalézti nemohli. Na rovině té viděli jsme
pštrosy, antilopy schovávavé, pakoně žíhané a lvy, plížící se za
zebrami. Večer dojeli jsme hájku, v němž ustanovil jsem, že budeme
přenocovati.
Navečer dne 8. t. m. přijeli jsme do lesa, který byl částí „písečné
planiny kalužin“ a prostíral se asi 100 anglických mil na sever. Půda
zde jest pokryta hlubokým pískem vyjímaje toliko místa, kde jsou
kaluže; je to západní díl území, jež Mohr nazval krajem „tisíce
rybníků“. Já jmenuji takto pouze tu končinu, která nemá žádného
patrného svahu, takže dešťová voda nemůže odtud odtékati do řek.
Kaluže tyto jsou význakem této krajiny naplňovány jsouce valnou
většinou (z 95 percent) jenom deštěm. Jsouce malé a hustou trávou
zarostlé drží po dva až osm měsíců hojně dešťové vody. Jenom
pramálo jich napájí se prameny, takovéto pak tůně, jež po celý rok
drží vodu, pojmenovány jsou zvlášť od Madenasanů, kteří zde
přebývají v lučnatém podrostu. Jiným, v nichž jen některou dobu
v roce jest voda, dali nahodilá jména buď angličtí a holandští lovci,
buď obchodníci se slonovinou. Kraj kalužin leží k jihu mezi jezerem
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sojským a Natou, přítoky zambezijskými na sever, Polem
mababijským na západ a Uguajriverem a Natou na východ. Je to ve
vnitru Jižní Afriky země, v které žije ještě hojnost obrovských
ssavců, a to slonů, nosorožců a žiraf, odkudž vycházejí na východ
a západ i na sever přes řeku Zambezi. Pro veliký nedostatek vody za
doby suchoty možná krajem tímto cestovati jenom s velikými
obětmi, nemenší pak závadou je také někdy na počátku léta od října
do prosince zvláštní jedovatá bylina, která přerůstajíc trávu velmi
škodí volům. Proto obchodníci se slonovinou, kteří chtějí vésti
obchod s kmeny u Zambezi, volí často cestu zvanou východní, t. j.
zemí západních Matabelů a územím Makalaků. Než i tato cesta má
početné vady a svízele a to jsou zejména nespolehlivost a zlodějství
domorodců; také jest delší a kamenitější, mimo to pak potřebuješ,
abys tudy mohl jeti, zvláštního dovolení krále matabelského La
Benguly, kterého dosáhneš pouze za dar.
Za cesty dne 7. odpoledne, než jsme ještě vjeli do hustého lesa
minuvše právě poslední mýtinu, Meriko jda před voly vykřikl
ukazuje rukou nalevo a volaje slovo, jemuž jsem nerozuměl. Seděl
jsem vedle Theunissena na kozlíku a byl jsem ovšem velmi
dychtivý, abych zvěděl, proč rozčiluje se bamankvatský můj sluha,
v každé příčině dokonalý. Byli to dva pštrosi, kteří jsouce asi 250
kroků od cesty vzdáleni upoutali jeho pozornost. Viděl jsem pouze
jednoho, an stál blízko křoví; seskočil jsem s kozlíku ne pro kořist,
jež náležela králi bamankvatskému, nýbrž toliko pro zábavu
loveckou, abych vysokou trávou připlížil se k pštrosu. Druhý pštros,
kterého jsem dosud nezpozoroval, vyhlížel sedě na zemi a vystrkuje
pouze hlavu nad trávu, i dal se hned na útěk, jakmile jsem se
přiblížil; několik křovin zabránilo mi, abych po něm střelil. Dostav
se opět na volný prostor spatřil jsem, kterak se oba ptáci právě
chystali vniknouti do podrostu zamířivše rychlým během skoro
k témuž stromu. Vystřeliv na dálku asi 450 kroků slyšel jsem, jak
koule zarazila se do kmene stromu. Největší radost z loveckého
mého nezdaru měl Meriko, ježto neztenčil se majetek jeho vládce
krále Khamy, a sliboval, že sám to, až se navrátí do Šošongu, oznámí
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svému panovníkovi. Večer téhož dne minuli jsme místo, na němž
leželo několik lebek sloních jsouce zřejmým svědectvím, že tu
pobývali a velmi dobře pochodili lovci slonů. Ježto chtěl jsem buď
jak buď ještě téhož dne dojíti prvého pramene na zmíněné vysočině,
neboť neměli jsme už den žádného nápoje pro tahouny, nezbývalo
mně nic, než abych pokračoval v cestě za noci přes všelijaké potíže
a rozpaky. Niger běžel napřed, aniž jsme ho k tomu pobízeli, za ním
kráčel Pit ozbrojen jsa zadovkou, potom Meriko maje v ruce veliký
podpalek a veda čelní voly na řemeně. Theunissen poháněl přípřež,
já pak seděl na kozlíku s ručnicí k ráně připravenou, ana druhá
ležela za mnou, abych mohl ji, kdyby třeba bylo, podati
Theunissenovi kráčejícímu vedle mne. Kolikrát se přihodilo, že se
pes byv něčím znepokojen zarazil a prudce zaštěkal; tu pak zastavil
jsem vždycky, naslouchajíce několik minut a teprve potom brali
jsme se dále. Když jsem nazejtří lovci, jejž jsem zastihl u nejbližších
pramenů, vypravoval, jak jsme prošli v noci docela bez překážky
krajem tak bohatým šelmami, vysvětlil nám věc takto: Předešlou noc
jel týmž lesem obchodník se slonovinou Anderson, jehož vozka boje
se lvího přepadu vystřelil několikráte po sobě, čímž však velmi
rozzlobil
lovce
slonů,
tábořící
u různých
pramenů
klamakleňanských, neboť zaplašil jim výstřely svými všecku
vysokou zvěř, zejména slony a buvoly. K 11. hodině noční dojeli
jsme zmíněného pramene, který znám jest Madenasanům, bydlícím
vůkol po lesích, jménem nejjižnějšího pramene klamakleňanského.
Tu setkal jsem se s několika lovci slonů, z nichž s některými
seznámil jsem se před několika nedělemi, jiné pak viděl jsem u solné
pánve sojské. Všickni bědovali, že se jim lov nezdařil.
Druhý den potom, když jsem přišel k pramenům, vypravovali mi
zajímavé dobrodružství se lvy, jež sběhlo se několik dní před tím,
než přijel jsem na toto místo, kde tyto šelmy, jak se už stala zmínka,
poplašily moje tahouny. Účastníky lovecké této episody byli boerský
lovec Daniel Jakobs, Angličan Frank, který se vydal pro lov do
těchto končin, a obchodník se slonovinou Kurtin. Vypřáhli právě,
a tu zvěstovali jim sluhové, že několik mil od cesty ukázalo se stádo
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žiraf. Poněvadž pan Frank neviděl posud zvířat těchto na svobodě,
lovci snesli se na tom, že mu dopřejí první rány. Rychle osedlali
koně a spěchali proti zvěři. Ačkoliv pak žirafy daly se hned na útěk,
naši lovci dohonili je přece po krátkém běhu a pan Jakobs neleně
zastřelil s koně jednu z nich. Společnost sesedla s koní a jala se právě
rozsekávati zvíře, když tu najednou jeden ze sluhů, kteří za nimi
přiběhli, učinil lovce pozorny na jinou žirafu, pasoucí se asi 2000
kroků odtud. Vyhledali tedy také tuto a pan Frank vystřelil hned po
ní dvakrát, aniž jí však ublížil, potom vypálil Kurtin a rovněž chybil.
Jakobs pak, jsa v řadě třetí, nepochodil tolikéž, ačkoliv žirafu koněm
svým takořka porazil a obě rány ze své dvojky po ní vystřelil, takže,
ač téměř byla uštvána, vyvázla zcela bez pohromy. Poněvadž Jakobs
viděl, že oba jeho druzi honby nechali, chtěl už zvířeti dopřáti
svobody a nepronásledovati je dále, vtom však mu připadlo, aby
žirafu předstihna ji koněm obrátil a tak znova panu Frankovi učinil
možným, aby si ještě jednou vystřelil. Rozehnal se tedy opět za ní
a málem už ji dohonil; ale tu spatřil náhle zrovna před sebou ležeti
poněkud nalevo v trávě lvici, uchystanou na skok. Obrátiv se po
svých průvodčích, aby je přivolal, shledal, že jel už mimo jinou lvici
a lva, aniž šelem těch předtím zpozoroval. Z tohoto neblahého stavu
hleděl vyváznouti tak, že zabočiv rychle napravo uháněl tryskem
tímto směrem asi 30 kroků, potom zaměřil na lva, sledujícího jej
zraky svými, a spustil. Střelil však příliš vysoko, chybil se lva
a zasáhl lvici do lopatky. Potom Kurtin přicválav vypálil dvakrát,
ale chybil se; nicméně nevyrušili tím střelci lvů z jejich klidu. Jakobs
střelil tudíž po druhé a zranil lva těžce tak, že ukryl se v blízkém
křoví. „Domnívaje se,“ vypravoval mně Daniel Jakobs, „že si obě
lvice, které zalezly do trávy tak daleko, že jsme jich už neviděli, na
nás počíhají, totiž připraví se k náhlému skoku, byl jsem tou radou,
zajisté upřímnou, abychom raději co nejrychleji ustoupili
a nepodstupovali boje se lvy. Při svém ústupu pozorovali jsme,
kterak obě šelmy, z nichž jedna silně kulhala, tolikéž dávaly se na
útěk.“ Všickni tito lvové patří do obvodu řeky Naty, majíce zejména
výborné skrýše v trávě, místy 2–21/3 metru vysoké.
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Prameny klamakleňanské, co leží blízko cesty, jsou čtyři močály,
od sebe oddělené, odkud také jmenují se „čtyřikrát za sebou“, mezi
nimi a napravo i nalevo v lese prostírá se nesčetné množství
dešťových kaluží, které naplňuje co rok po delší či kratší dobu voda.
Nedaleko prvého pramene, k němuž dojeli jsme navečer dne 7. m.
července, odbočuje se cesta, kterou holandští lovci jezdí na Pole
mababijské. Tu potkal jsem sluhu Andersonova, jemuž říkali Saul,
s Makalaharim, který vedl s sebou čtyři dítky. Saul sešel se s ním
u bystřiny Naty a vyzval ho, aby se k němu přidal; byl jist tím, že
pán jeho nebude nic proti tomu namítati, zvláště také proto, že ho
mohl užíti při pštrosím lovu. „Vím však, že nejsi střelcem, kterak
pak zastřelíš pštrosa?“ tázal jsem se Saula. „Však já toho přece
dokáži,“ odpověděl. „Chtěje stříleti pštrosy, vyjdu si na ně
s několika Makalahary, potom vyhledáme stopu jejich a pustíme se
zvláště za takovými, kteří jsou z jednoho párku. Přitom jde mi
hlavně o to, abych vypátral hnízdo jejich. Podařili se mi to, vykopu
díru do země, kde se schovám, abych si počíhal na ptáky, sedící na
vejcích. Prvého pštrosa, co běží k hnízdu, skolím velmi snadno
z nepatrné vzdálenosti, druhého pak dostanu tím, že kůži prvého
nastrčím na kůl a ten pak postavím před hnízdo, ač se též druhdy
stává, že překvapí mne zbylý pštros zrovna, jak na něj líčím; potom
mně ovšem uteče, takže se již spolu neuvidíme. To však přihodí se
velmi zřídka, naopak poštěstilo se mně, že jsem tímto způsobem
ukořistil už mnoho pštrosů i s vejci.“
U nejjižnějšího pramene klamakleňanského dověděl jsem se, co
značí některá zeměpisná jména, jichž tu tam užívají Masarvové
a Bamankvatové. Tak ku př. jméno krajiny Khori na malé pobočce
Čanengu znamená „dropa“, Mokhoci pak „silný proud“.
Dne 9. t. m. vrátil se druh Andersenův od nejbližších pramenů
klamakleňanských a vypravoval, kterak jistý boer zastřelil v blízkém
lese slonici. Tato zpráva velmi rozčilila lovce tábořící u pramenů,
ještě více pak pobouřilo je, když Theunissen, vrátiv se z vycházky
do lesa, na východ položeného, zvěstoval, že viděl pět utíkajících
slonů. Zavolal na Merika, který kráčel za ním, ať mu rychle podá
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náboj; i měl prý také dosti času, aby vypálil aspoň mandel ran,
kdyby nebyl Meriko, chtěje zachovati slib daný králi, že nebude
stříleti žádných slonů, pokazil lov tím, že dav se na útěk, jakmile
uzřel prchající velikány, nechal Theunissena bez střeliva.
Vyšed si také odtud dvakráte hlouběji do lesa našel jsem stopy
žiraf, antilop Harrisových čili vraných a kudu, slonů a buvolů. Ten
den, než jsme přišli, pozorovali zde u vody stádo buvolů, ale to
vzdálilo se tak brzy po půlnoci, že ho lovci ráno už nemohli
dohoniti. Než jsem ještě odjel od pramenů, setkal jsem se tu s panem
Taylorem, který stěžoval si též do nezdařeného lovu. Také jeden
z ostatních lovců naříkal na špatnou honbu. Chodil rok co rok na
určité místo ve zdejším okolí, kde vždycky jist byl bohatou kořistí,
při čemž velmi vydatné pomáhalo mu několik Madenasanů,
bydlících v lese. To dověděli se jiní dva lovci slonů a chtěli na témže
místě zkusiti svého štěstí; tím pak ovšem neutužilo se valně
obapolné jejich přátelství.
Vybrav se dne 10. m. července z našeho tábořiště dojel jsem za
dvě hodiny hlubokým pískem a nízkým podrostem nejbližšího
pramene klamakleňanského. Zastal jsem zde lovce slonů Mayera
a Holanďana, mynheera Herbsta, trochu pak dále stranou, u jiného
močálu, druhého Holanďana Jakobse a pana Kurtina, obchodníka se
slonovinou, o němž zmínil jsem se naposled líče lví lov. Pan Kurtin
sdělil se mnou, kterak pozbyl, když se po několikáté vypravil do
těchto končin, 66 volů tím, že požili zmíněné už jedovaté byliny,
rostoucí tady v písečnatém podrostu od října do prosince. Jakobs
opět vypravoval mně jak některá svá zajímavá dobrodružství se lvy,
tak nejznamenitější takové honby Pita Jakobse, jenž slávou byl
druhý jihoafrický lovec slonů. Mayer a Herbst lovili společně;
Herbst zastřelil zde slonici a byl tím dosud všecek nadšen. Pan
Mayer najal si několik Makalaků, kteří se nedávno předtím nabízeli
službami svými také mně; ježto však jsem nevěřil tomuto kmeni
banthskému, usedlému mezi Matabaly, nadto pak tito chlapíci
zrovna šibeničníkům se podobali, radil jsem panu Mayerovi, aby je
propustil ze služby. Nechtěl však toho učiniti a žel, že bylo mu toho
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později pykati. Když jsem se s ním totiž po sedmi měsících opět
setkal, tu si ubohý dobrák, jemuž jsem přál z té duše, stěžoval,
kterak nesčíslněkrát okradli jej makalakští sluhové a konečně mu
utekli.
U pramenů klamakleňanských spatřil jsem po prvé Madenasany,
poddané Bamankvatům. Jsou to lidé pěkného rázu, toliko výraz
jejich obličeje jest poněkud odporný. Majíce pleť skoro tmavočernou,
jsou většinou vysokorostlí a kostnatí. Takové postavy jsou pouze
muži, ženy však jsou někdy velmi útlá stvořeníčka, čemuž jsem se
velice podivil. Madenasanové mají též hustší a delší vlnité vlasy než
jejich sousedi, a ty visí jim často zvláště po spáncích a čele až na tři
centimetry dolů; lebka pak je obyčejně porostlá krátkými vlasy.
Přijde-li Bamankvato na „písečnou rovinu kalužin“, tu hledá
nejprve Madenasany, kteří jsou pomocníky při jeho honbách, aby
nabyl pro svého krále a pro sebe slonoviny. Madenasanové však
bydlí zpravidla tak skrytě v houštinách lesních, že lovci nenajdou
snadno jich obydlí leda, vede-li je k nim některý Madenasana sám.
Starosta takové malé osady je zároveň nižším náčelníkem svého
kmene, a chce-li běloch najati si sluhy mezi Madenasany, pochodí
nejlépe, vyjedná-li si to přímo s tímto starostou vesničky. Najme-li je
někdo na několik měsíců, zaplatí jim jedním až dvěma kilogramy
skleněných perel, nebo dá jim několik vlněných přikrývek; někdy
žádají též za střelný prach neb olovo; chceš-li, aby ti sloužili šest až
deset měsíců, chtějí od tebe za mzdu mušketu.
Madenasanové ctí manželství, jež posvěcují prostými obřady,
naopak mnoha jiných kmenů banthských a dosti si také váží
manželské věrnosti. Ani mnozí kmenové žárlivosti buď vůbec
neznají, anebo ji jen slabě pociťují, u Madenasanů vášeň tato, jak
jsem se dověděl od svých zpravodajů, bývá příčinou velikých
zločinů. Líčili mi také, že jest tento kmen skromný. Madenasana je
též lepším sluhou než Masarva a Makalahari. Bydlíce
v severozápadním koutě východní země bamankvatské tak, že sídla
jejich daleko jsou od Šošongu, a nejsouce ani tak roztroušeni po
zemi jako Masarvové, nevězí v tak kruté porobě bamankvatské jako
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druhý tento kmen. Mají své vlastní pušky, a jen jednou do roka
přichází k nim několik Bamankvatů, vyslaných králem ze Šošongu,
aby přijali od nich poplatek, aneb užili jich k lovům. Roku 1874
zastihli tři Bamankvati malý hlouček Madenasanů, že sloužili lovci
slonů Zwartovi, a vyzvali je, ať hned opustí bělocha a připojí se
k nim; ti však toho odepřeli. Tu Bamankvati chopili se ženy
nejstaršího z nich, jenž byl vůdcem, a jali se ji tlouci, aby tímto
trestem obrátili mysl svých leníků. Ale muž trýzněné ženy popadl
asagaj, který mu ležel nejblíže, vrhl se na Bamankvaty, a byl by
zajisté nejprvnějšího z nich probodl, kdyby se ti nebyli chopili pušek
a nenamířili jich na Madenasany.
Makalakové, o nichž jsem se nedávno zmínil a kterých pramálo si
vážím, potloukali se roku 1875 a 1876 velmi četně mezi řekami
Natou a Zambezi. Byli to nejvíce uprchlíci ze Šošongu, kterým utéci
bylo pro zrádné skutky ze samého sousedství rozlícených
Bamankvatů.
Prošed odpoledne téhož dne (11. t. m.) provázen jsa Pitem hustý
les na severovýchodu, spatřil jsem párek antilop kudu, které však
přes to, že mají ohromné parohy, zmizely tak rychle v křovinách, že
nebylo nám možno vystřeliti. Tato antilopa zdržuje se nejraděj i na
křovinatých pahorkatinách nebo zalesněných vrchovinách, čímž
jedině si vysvětluji, že nestává se tak často jako mnoho družek jejích
kořistí lvů, kteří v Jižní Africe zvláště si oblíbili okraje mýtin.
Vybrav se dne 12. t. m. od druhých, prostředních pramenů
klamakleňanských jel jsem k třetím, kam se už přede mnou přesídlili
lovec Jakobs a obchodník Kurtin. Toho dne dorazil sem X.,
obchodník se slonovinou, který navštívil krále Sepopa, vládce říše
marucké, do níž jsem měl namířeno. Ten odporučil mne svému
příteli Z., jejž prý zastihnu na severu na říčce Panda ma Tenka.
Požádal jsem obchodníka toho, aby mi vzal s sebou do Šošongu dvě
bedny nasbíraných předmětů, což také přislíbil; ale nespatřil jsem
z nich potom ani hřebíku. Zdá se mi, že vyhodil mé kožené bedny
s vozu jsa v nepříčetném stavu. Byl veliký milovník lihovin tak, že
velice se zaradoval, když mu Kurtin nabídl ke koupi kořalku, ba
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koupil si hned několik tuctů lahví, ačkoli platil za půl litru sedm
zlatých. Mr. Kurtin prodal mu také za 400 kilogramů slonoviny dva
koně plaváky, z nichž jsem jednoho roku 1874 vyhojil v Šošongu
z jankovitosti. Na obou vozech kupcových bylo naloženo asi 3500
kilogramů slonoviny, z čehož bylo 2500 kilogramů vyměněno od
krále Sepopa, zbytek pak ukořistili sluhové obchodníkovi na svých
loveckých výpravách po jižním břehu řeky Zambezi, mezi
vodopády Viktoriinými a vtokem Čoby. X. vyprávěl také, že
zimnice u Zambezi je velmi nebezpečná a že v krajině, kterou mi
bylo projíti, velice trpí nedostatkem vody, a poslal mi též laskavě
šestinu krávy, kterou porazil, já pak jsem ho za to opatřil léky.
Vybrav se odpoledne na delší cestu, táhl jsem na
západoseverozápad k nejsevernějšímu prameni klamakleňanskému.
Lesnatá krajina, kterou jsme jeli, bohatá byla krásnými trnovníky
velbloudími, citlivkami, stromy javorovitými a mochononovými,
jakož keři vějířovitých palem; podobným krajem byla cesta dne
13. t. m., k poledni pak téhož dne rozložili jsme se táborem při
zmíněných pramenech. Od nejjižnějších k nejsevernějším pramenům
napočítal jsem 25 prohlubin, jež se po prudkých deštích naplňují
vodou.
Když jsme jeli lesem, odbočil jsem několikráte s cesty a tu spatřil
jsem dráhy buvolů, pakoňů žíhaných, zuluských antilop laních
a zeber, jakož i početné stopy lví. U nejsevernějších pramenů
klamakleňanských končí se cesta, kterou obchodníci se slonovinou
nejraději jezdí ze Západní země matabelské. Zde potkal jsem se též
se třemi lovci slonů, pány Barberem, Frankem a Wilkinsonem,
z nichž první byl proslulým lovcem, rovněž jako velectěná jeho
matka nejen výtečnou jest umělkyní, nýbrž i důkladnou
pozorovatelkou života zvířat, vydavši o tom, čeho se v té příčině
dobádala, již několik menších spisů. Mr. Barber ukázal mi knihu
svých náčrtků, v které umělecky provedl svá lovecká dobrodružství.
Přenocoval jsem několik mil dále na sever v lese. Tam, kudy jsme
nazejtří jeli, byly stromy mnohem větší, neboť některé kmeny byly
až dvacet metrů vysoké; patřily jednak k druhu, jejž Holanďané
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jmenují divokým šeříkem, Bamankvatové pak „moča“, jednak
k druhu „monati“, které se tu tolikéž často vyskytovaly. Na
mnohých křovinách zpozoroval jsem zde početné rudokvěté
rostliny vstavačovité (Orchideae). Když jsme jeli touto cestou,
sledovali nás hustými křovinami od devíti do desíti hodin dva lvi
hlasitě řvouce, nebylo však pro houštiny lze, abychom je zapudili.
V poledne dojel jsem rybníka zvaného Yoruha (t. j. skok), který
leží v nepatrném úvalu, a tu sešel jsem se zase s lovci, jež potkal
jsem u posledních pramenů. Obchodník X. poradil jim, aby se
u rybníka nastálo usadili, poněvadž sluhové jeho skolili v lesích
yoružských velmi mnoho slonů. Ježto pak bylo lze po stopách
souditi, že se před dvěma dny napájelo z rybníka stádo těchto obrů,
tož očekávali lovci, že přijdou také dnes. Abych jim se svými psy
nezkazil honby, pokračoval jsem v cestě a dospěl dne 15. t. m.
pramenů zvaných Tamafopa, t. j. kostra. Asi sedm kroků na západ
od nich zajel jsem s vozem hlouběji do lesa hodlaje zde pobýti dva
až tři dny zvláště proto, abych nabyl, bylo-li by možná, kůže
antilopy šavlorohé, nejkrásnější ze všech antilop jihoafrických7.
Vyšed si na západ uzřel jsem gazely kozorohovité a zebry
a přešel několikráte stopy z předešlé noci, pochodící od gazel
schovávavých, antilop kudu, žiraf, buvolů a slonů, jakož i šakalů,
hyen, levhartů a lvů. U větší z dvou kalužin dešťových, které se tu
rozkládaly, našel jsem početné stopy, z čehož možná poznati, že sem
každou noc přichází mnoho zvěři, zejména zeber, buvolů a antilop
šavlorohých; ustanovil jsem tudíž, že se tu jednou v noci položím na
čekanou. Vzal jsem tehdáž s sebou Pita, který mne sice po celou noc
velmi dobře bavil, avšak docela zmařil záměr, za kterým jsme sem
vyšli.
Než jsme se vypravili, obehnali jsme náležitou ohradou vůz,
Theunissen pak přislíbil, že bude toho pilně dbáti, aby odrazil lvy,
kdyby snad pustili se útokem na vůz. Hodinu před slunce západem
Nazývám šavlorohou tu antilopu, již Angličané jmenují Harrisovou, Brehm
antilopou vranou (Hippotragus niger), Holanďané pak zwartwitpensbockem.
7
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dali jsme se na cestu obsadit místa, která jsem si vyhlídl. Čtenář
představiž si mýtinu asi 400 metrů do kola, jež porostla jsouc místy
obrovskou trávou až dva metry vysokou ponižovala se o více než tři
metry pod okolní les, zarostlý tolikéž vysokými travinami.
Uprostřed této mýtiny byla malá kaluž dešťová, trávou porostlá,
zbytek to asi jezírka, které před několika měsíci plnilo veškerou
proláklinu. Na západním kraji jejím stál mohutný strom
hardekoolový a na pasece samé asi patnáct kroků od něho kapinice
(Acacia detinens), skoro deset metrů vysoká, pod níž vypínalo se
obrovské mraveniště opírajíc se zčásti o její peň. Poněvadž se větve
tohoto stromu hluboko skláněly, zdálo se mi, že jsem nalezl
příhodné stanoviště. Sebrali jsme tedy několik haluzí spadlých se
stromu hardekoolového, abychom si zřídili malou předprseň, zvýší
asi 60 cm. Mezi námi a trávou kolkolem byl holý prostor asi 21/2
metru, který se nám oběma velmi zdál výhodným.
Ježto Pit nebyl dosud nikdy na čekané v noci, ptal jsem se ho,
zdali se tak přemůže, aby probděl celou noc. Když mne tím
nerozpakuje se ujistil, připravili jsme pušky k ráně. Ukončili jsme
právě svoje přípravy, ano se slunko doteklo západního obzoru.
Několik pěkných žvatlavých špačků skvělých, vrátivších se ze svých
dalekých výletů, šveholilo ještě chvíli v ratolestech hardekoolu a pak
vklouzlo do hnízd, v nichž přebývají rok co rok. Než se ještě
setmělo, opustil jsem s Pitem na okamžik své stanoviště, abychom
po jeho radě odřízli z trnovníku několik slabých a dlouhých větví,
kterými chtěli jsme pokrýti ohradu. Šakali, jichž štěkot zevzdálí
k nám zazněl, ohlásili nám, že nastala doba, kdy zvěř z denní pastvy
jde se napojit a kdy šelmy vracejíce se ze svých nočních potulek
chystají se na obvyklé loupežné výpravy.
Zaujali jsme předešlé svoje stanovisko. Pit jako obyčejně zpola se
položil a zpola posadil, já pak sedl jsem si na bobek, ježto zdálo se
mi, že tak nejpohodlněji vydržím; chvíli hovořili jsme potichu,
později však uznal jsem, že bude lépe, budeme-li mlčeti.
Naslouchali jsme asi půl hodiny, tu pak opatrně vstav vyhlédl
jsem z ohrady, ale nespatřil jsem ničeho, ano z počátku nemohl jsem
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uhodnouti ani směru, odkud donášel se ke mně zvláštní přidušený
zvuk. Brzo však jsa zklamán a rozhořčen poznal jsem, že je to
chrapot, jenž dral se z úst dokořán otevřených mého sluhy, který
zcela bezstarostně usnul. Když vzbudiv jej poněkud zhurta, činil
jsem mu proto výčitky, Pit velice byl uražen a sliboval, že bude
vzdorovati nástrahám Morfeovým – než všemocný bůh spánku
přemohl rychleji, než jsem očekával, slabou vůli černocha, jemuž
spánek nejblaženějším byl požitkem.

Pite, spíš?
K 10. hodině, když se slabé světlo měsíční rozlilo po mýtině,
vmísil se v melodický chrapot Pitův temný šramot, jako by se od
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západu blížila k vodě tlupa koní. Uchopiv pušku a podepřev se
o peň citlivky, vyhlédl jsem ven mezerou mezi ní a všekazištěm, asi
tři metry vysokým. Hluk, který se každou minutu zesiloval,
způsobily bezpochyby zebry. Brzo jsem se také přesvědčil, že tomu
jest tak, neboť asi čtvrt hodiny potom, co zaslechl jsem po prvé onen
šramot, objevily se na zmíněném prostoru, ozářeném jasné světlem
měsíčním, dvě zebry, jež ohlížejíce se opatrně kol dokola
zastavovaly se téměř po každém druhém kroku, aby naslouchaly,
což znamenati bylo po tom, kterak stříhaly ušima. Za několik
okamžiků přišlo stádo asi dvaceti zeber. Byl jsem na vahách, mám-li
vystřeliti hned, či snad dříve vzbuditi Pita, aby si také mohl vypáliti.
Celé stádo stanulo vtom na mýtině ani se nehýbajíc, jako skupení
vytesané z kamene. Pěkný tento obraz mohl jsem pozorovati pouze
dvě minuty, neboť z hloubi pode mnou ozvaly se tichou nocí dva
protivné zvuky, pronikající sluch i duši mou. Jak snadno mohly je
zaslechnouti zebry, jež byly sotva sedm kroků od nás. Abych jich
docela nezaplašil, vzbudil jsem nenapravitelného spáče. Pit vstal
tentokráte hned, chytl se však jsa rozespalý nízké ohrady, jež jsouc
kromě hořejší vrstvy ze suchých haluzí pod ním se probořila. Když
jsem rychle po něm hmátl, chtěje ho zadržeti v pádu, aby stáda
úplně nezahnal, zebry bleskem se obrátily a zmizely, že jsem
nemohl ani pomysliti na to, abych vystřelil.
Brzy potom Pit chrápal vesele dále. Půlnoc minula a nic nebylo
slyšeti; konečně k jedné hodině, když měsíc opět zašel za mraky,
zaslechl jsem od severozápadu bučení, které jako by se blížilo
k mýtině. Bylo to stádo buvolů; ti však nás zvětřili, přeběhli kol naší
mýtiny a zastavili se teprve na jiné, jež byla od nás asi 500 kroků na
východ. Chtěl jsme zvědochtivého Pita učiniti pozorna též na tuto
zvěř a proto vyzval jsem ho, aby si všiml, jak řvou a bučí. „Krávy,
krávy a telata,“ zvolal, „Theunissen je špatné uvázal.“ Potom položil
se znaveným trupem opět na zemi a než jsem se ještě přestal smáti
jeho odpovědi, usnul zase. Než i mne zmáhala již veliká únava,
takže přišla na mne dřímota, z níž probudil mne teprve hřmot,
velmi podobný blížící se vichřici.
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Více než dvacet minut nebyl jsem s to, abych uhádl příčinu hluku
toho a zvěděl jsem ji teprve potom, když jsem poznal, že hřmot ten
jde od jedné z obou kaluží, ležících od nás na východ, a když donesl
se sluchu mému vrčivý zvuk, jako by troubil na polnici. Bylo to
veliké stádo slonů, jež hovělo si ve větší louži, hojně trávou porostlé.
Zřetelně bylo rozeznati vedle vrčení slonů, jak šplouchají se ti obři
ve vodě. Povzbuzen jsa tím uchopil jsem Pita za ruku a vyburcovav
jej učinil jsem jej pozorna na ten hluk. „Ano,“ blábolil, „přikryjte se
jen dobře, vítr věje dnes nehorázně.“ Teprve, když jsem jím opět
zalomcoval, podařilo se mi konečně, že tupý spáč pochopil, oč běží.
„Pamatuji se,“ pravím, „že viděl jsem na dvou místech suchou
trávu, zapálíme ji, což zalekne slony tak, že uzříme, co by se nám
třebas nenaskytlo ani po dlouholetých poutech vnitrem Jižní
Afriky.“ Hrdinný jinoch nebyl však s tím spokojen. „Což jste,
doktore, neviděl dnes ráno početné lví stopy, a chcete, abychom tam
šli? Z vysoké trávy skočí nám lvi na záda, než se obrátíme.“ Měsíc
zacházel a setmělo se docela, takže uváživ vše velmi bedlivě,
ustanovil jsem se na tom, abych pro tentokráte poslechl rady svého
sluhy. Naslouchali jsme ještě chvíli a pak Pit usnul; zanedlouho spal
jsem následuje jeho příkladu.
Oddali jsme se asi půl hodiny spánku, když tu náhle probudilo
mne zrovna před námi řvaní, jež přinutilo mne, abych se
nerozmýšlel a nedbal nočního chladu. Byl ta řev lva, za nímž
ozývalo se bručení lvice. Řev ten opakoval se potom asi třicet kroků
před naším stanovištěm a pak připadalo mi, že se blíží. Kleknuv
připravil jsem se k ráně, ač jsem ničeho neviděl. Bylo mi proto
trochu nevolno, ježto jsem byl přesvědčen, že nás šelmy již déle
pozorovaly, zvláště pak také poněvadž mi ztuhly vlhkem značně
ruce. „Tu však leží Pit,“ pomyslel jsem si, „jenž zajisté mne
vysvobodí,“ ačkoliv byl jsem poněkud na pochybách, mohu-li se
naň spolehnouti.
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Přiznávám se, že jsem ho dosti prudce strčil do žeber, neboť
vyskočil rychle a protože se lví řev právě v tu chvíli opakoval,
nebylo třeba, abych Pitovi vysvětloval, co se děje. Vzpřímil se
takořka jako svíčka a zachytil se rukou větve citlivkové, která nad
ním visela. Šramot, který tím způsobil, zaslechly též nejspíše šelmy,
blížily se k nám, a proto uznal jsem i po druhé, že jest pokyn sluhy
mého vhodným, totiž abych vyleza na strom zachránil se v jeho
koruně. Než jak dostati se nahoru? Měl jsem u mraveniště plochou
skotskou čepici, vysoké boty, dole pak u všekaziště položil jsem si
svrchník, sahající až po kolena, abych opatřil se proti rannímu
chladu a rose, jež jsou v těchto krajinách obyčejné. Doufal jsem, že si
s takovým obalem proklestím snad cestu na strom, ač haluze jeho
hustě byly propletené a na nich kromě toho trčely dvojité ostny.
Přetáh si kabát ještě přes hlavu dal jsem se Pitem vysaditi nahoru,
abych tím snáze překonal všecky překážky. Zatknuv pak patu na
prvou silnější větev, vytáhl jsem k sobě Pita, který podal mně
zároveň pušky. Ačkoli pak jsme konečně zasedli asi tři metry nad
zemí, nebyli jsme přece s to, abychom pro neproniknutelnou tmu
a vysokou trávu vypátrali lvy, a proto také nemohli jsme na ně
vystřeliti. Ti zůstali řvouce a pobíhajíce vysokou trávou na mýtině
až do rána, ale pak odběhli tou stranou, odkud přišli buvolové.
Když se přátelsky vzdálili, dali jsme se též na cestu prohlédše si
dříve kaluž; buvolové však a sloni zmizeli již odtud. Tu jsme se
přesvědčili, že zde pobývalo nejméně 30 slonů a mezi nimi také
jejich mláďata.
Ježto chtěl jsem obry tyto zevrubněji pozorovati, šel jsem s Pitem
za nimi; ovšem že jsme se dříve u vozu nasnídali, při čemž
Theunissen nám vypravoval, že lví párek řval také na volné písčině,
co by od našeho tábořiště dohodil kamenem. Brzo však ustal jsem
pronásledovati slony, poněvadž byli před námi několik mil, jak bylo
lze souditi po stopách jejich. Ačkoli hodlal jsem ještě téhož dne
opustiti Tamafopu, rozjařili mne sloni za předešlé noci tak, že jsem
sám ještě jednou vydal se na čekanou ke kaluži, kde se minule
proháněli. Prohlédl jsem si dobře to místo a zvolil si potom tlustý,
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pěkný strom hardekoolový zvýší asi 16 metrů doufaje, že odtud
nejlepší bude rozhlídka po okolí, ačkoliv nejnižší jeho větve byly tak
vysoko, že jsem byl na rozpacích, jak vylezu nahoru. Konečně jsem
si přece pomohl svázav osm volských řemenů a vzav s sebou Pita
s Merikem, kteří mne vytáhli na strom. Nahoře usadil jsem se tak,
abych mohl co možná nejlépe pozorovati noční reje u rybníka.
Nastala noc, v těchto končinách jihoafrických krajin tropických
zvláště mrazivá a krásná, takže bylo mně náramně zima, žel však, že
čekal jsem marně. K půlnoci jsem sice zaslechl, že blíží se stádo
slonů, ale zároveň zapráskal veleznámý obrovský bič africký.
Netrvalo ovšem dlouho a praskot sloního stáda, beroucího se
křovinami, přestával víc a více, až konečné, když vůz dojížděl ke
mně, zanikl docela. Jak jsem se později dověděl, byl to obchodník se
slonovinou Kurtin, který jel do údolí Panda ma Tenky, setkat se tam
se svým bratrem, jejž vyslal s jedním vozem napřed.
Dne 17. měsíce července pokusil jsem se o to, abych vykopal
takarú, které hubí všekazy. V noci na 18. den t. m. zabili jsme dva
plavé šakaly a brali se hlubokým pískem k rybníkům tamaseckým,8
u nichž zůstali jsme až do příštího rána. Poněvadž vál silný vítr přes
mýtinu, v níž rozkládají se rybníky, zatáhli jsme vůz do lesíka,
abychom měli pokojný nocleh; zamýšlel jsem pobýti tu až do
20. t. m., chtěje nabýti konečné antilopy šavlorohé. Než místo
žádoucí antilopy viděl jsem zde jenom párek kudu, který se
ustavičně točil kolem jednoho stromu, čemuž jsem se velmi
podivoval. Vyšed si potom procházkou do lesa a vrátiv se zpět byl
jsem neobyčejně unaven, takže jsem brzo ulehl.
V noci probudil nás náhle Meriko dav se do hrozného křiku.
Usadil se mu na břiše had. Škoda, že Meriko jsa návštěvou hada
rozhořčen těžce ho pošramotil, když se dal na útěk, i nemohl jsem
ho tudíž uložiti do svých sbírek.

8

Tamasece – písčina.
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Jsa námahou posledních dní a probdělých nocí velice uondán byl
jsem tomu náramně rád, že jsem se mohl zase jednou ohřáti při ohni,
jejž rozdělali jsme ve svém táboře. Než i tu nebylo mi dopřáno
klidu. Prohlížel jsem právě svůj zápisník, an Theunissen vykřiknuv
přiměl mne, abych se ohlédl. Sedl jsem si totiž, netuše
nebezpečenství, vedle užovky buvolí, jež přilákána byla nejspíše
teplem ohně. Za několik vteřin byl už had tento v mých sbírkách.
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V.
Z Tamasece k řece Čobě
Henrys-Pan – Jaké mají lovci slonů slasti a strasti – Mladý Schmitt
střílí lvy – Makalakové – Zmužilá žena – Noční útok lva –
Jihoafrické odrůdy lví – Život a zvyky jejich – Jak činí výpady –
Příchod do Panda ma Tenky – Bockley – Obchod Sepopův se
slonovinou – Samci antilop losích – Lékařská praxe u Henrys-Panu –
Zvířectvo a rostlinstvo v údolí Panda ma Tenky – Roje včel –
Obchodní stanice Westbeechova – Saddler’s Pan – Obchodník Y. –
V údolí lešumském – Podráždění sloni utíkají lesem – Na břehu
Čoby.

Lovci slonů se vracejí z honby.
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Vyjev časně ráno dne 20. m. července z tábora svého v lese
tamaseckém bral jsem se lučnatým úvalem dále na sever. Minuli
jsme tu místo, kam často přicházela, jak se mnou později sdělili lovci
slonů a obchodníci se slonovinou, smečka psů hyenovitých.
Dr. Bradshawe byl zde kdysi zastaven těmito šelmami, které hnaly
se po stopách antilop losích. Bylo pozdě odpoledne, když dostihl
nás koňmo nuzné oblečený holandský chlapec, věkem asi 14 let.
Divil jsem se velice, kam ten hoch jede, a když jsem se ho zeptal,
proč se vydal na cestu, vypravoval mi, že rodiče jeho bydlí v chýši
u nejbližšího rybníka, otec jeho pak že poslal jej toliko ještě se dvěma
Černochy, s vozem a se spřežením volů do vzdálené země
makalacké vyměnit kaferského žita za skleněné perly a kartoun.
Nazejtří dojel jsem tohoto rybníka nazvaného Henrys-Pan po
sluhovi jakéhos lovce, Henrym, který zastřelil zde žirafu. Zastal
jsem tu tři boerské rodiny a tři holandské lovce, Schmitta a bratry
Lotriety. Schmitt bydlel tady už měsíc v prostorné travěné chýši
a zabil den předtím, než jsme přijeli, antilopu šavlorohou. Jsa velmi
zkušeným lovcem, obohatil znamenitě lovecké mé zápisky sděliv se
mnou několik velezajímavých dobrodružství se lvy a příhod na
lovech slonů, z kterých uvedu zde jen dvě, jež nejvíce jsou hodné
podivu.
Toho roku, když jsem se s ním setkal, zastřelil devět slonů,
ačkoliv uplynula teprve polovice doby roční, kdy se loví, a za
necelých dvacet let, co byl lovcem, zabil přes 300 slonů. Před
nedávnem dal se oddati misionáři v zemi matabelské s vdovou
lovce, který tam zemřel. Nejstarší jeho pastorek jest hrdinou obou
následujících příběhů. Před dvěma roky byl Schmitt u nejjižnějšího
pramene klamakleňanského za tím úmyslem, aby pastorku svému
ukázal slony a poučil jej o tom, jak se střílejí. Dověděvše se kdysi
ráno, že množství slonů pobývalo v noci u jednoho pramene,
vypravili se k poledni se synem a malým jeho sluhou Masarvou na
cestu sledovat stop sloních. Odbočiv asi na hodinu od cesty spatřil
Schmitt s koně mohutného slona samce, jak si odpočívá. Zvíře to
jsouc nejspíše nemocné, zůstalo za svými druhy. Schmitt nechtěl
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ukázati slona chlapcům dříve, až by přišli k němu na 50 kroků,
potom blížili se mu všickni opatrně kryjíce se křovím. Tu Schmitt
vyzval chlapce, aby zvíře „obrátili“ obyčejným způsobem; měli totiž
slona předběhnouti, pokřikem jej vzbuditi a pak přiměti ho k tomu,
aby dal se na útěk buď tudy, odkud přišli, buď jinudy. O tom, kam
se má proti prchajícímu slonu lovec postaviti, rozhodne se podle
toho, kam vítr vane. Všecko se dařilo; když však učňové Nimrodovi
spatřili obrovského slona, obrátili se sami a poradili se s Vaňkem.
Ale Schmitt zatočil se s koněm a rozehnav se za nimi odvázal od
sedla bič z hroší kůže a zmrskav oba hochy přihnal je k slonu
a poručil jim, ať vystřelí naň zevzdálí 30 kroků. Obě koule zaryly se
do masité spousty na stehnách. Lovec nařídil potom svým
pomocníkům, aby nabili znova, a pak úprkem přicválal před slona,
jenž vyskočiv čenichal rypákem, chtěje zvětřiti, kde stojí lovci.
Schmitt chtěl ho hlučným křikem zahnati před oba střelce, ale
raněný slon zhatil mu počty, neboť uzřev jezdce, obrátil se na něj
a rozběhl se za ním zdvíhaje rypák a strašně řva. Starý lovec však
utíkaje použil toho, jak chtěl, zabočil úprkem k jednomu ze svých
malých druhův, aby učinil slona pozorna, že stojí proti němu ještě
jiní protivníci. Ačkoliv šel tehdáž ze slona jinší strach, než když
dřímal, oba malí střelci přece neustoupili ani na krok ze svých
stanovisk, ježto nejspíše posud nemile je pálil nedávný výprask
a vehnali obé své osmidekagramové kule slonu, kolem nich
pádícímu do ucha tak, že za dvě minuty byl mrtev. Tolikéž zajímavá
byla lovecká příhoda malého Pita, pastorka Schmittova, když chtěl
si odpočinouti ve stínu těžce raněného slona, podepřeného na
obrovské své kly, o němž domníval se, že už nežije.
Rok předtím Pit zastřelil se svým malým sluhou na svůj vrub
slonici, lva, dvanácte žiraf, šest pštrosů a šavlorohou antilopu;
nesčetné pak byly zebry, antilopy losí a kudu, které oba malí střelci
skolili. Před třemi roky, když Pit byl 11letý hošík, otčím jeho lovil
v zemi matabelské a mašonské. Na zpáteční cestě dospěl až řeky
ramakhobanské chtěje si tu několik dní odpočinouti. Tu vyjel si se
svým synem Pitem, aby získal čerstvé maso pro svou rodinu. Když
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byli asi míli od vozu, vyrušilo lovce hluboké bručení, jež po jejich
zdání vycházelo z křoví, před nimi rostoucího. Dříve však, než se
mohli zevrubně přesvědčiti, v kterém asi křoví leží šelma, po hlase
dobře jim známá, vyrazila vzrostlá lvice zuby ceníc na lovce. „Otče,“
zvolal Pit, „mám vystřeliti já, či chceš míti první ránu ty?“

Lovec slonů učí syna střílet slony.
Starý lovec vida, kterak šelma vede si jaksi podivně a velmi jest
rozlícená, soudil, že jest raněná, a proto zůstavil si poslední,
rozhodný výstřel. Pit vypálil tedy obě rány z malé své dvojky po
lvici, jež se právě položila, aby skočila na jeho otce; obě koule
zasáhly šelmu a vnikly jí nad levým uchem do lebky, takže se rázem
svalila. Jak mu otčím přikázal, Pit sestoupil s koně a přehodiv si
uzdu přes levé rámě vystřelil stoje. Když zvíře prohlédli, shledali, že
lvice prošla kdesi pod otráveným asagajem padacím, ana poraněna
byla na hřbetě. Kojím se naději, že přemluvím Pita, až opět vydám
se na cestu, aby provázeje naši výpravu zásoboval nás zvěřinou.
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Mimo Schmitta byl v Henrys-Panu ještě jiný muž z osady
Kapské, jenž sem rovněž, přišel za lovem, ačkoli trpěl poslizkovým
rakem spodní čelisti. Rodiny obou Lotrietů, z kterých v jedné bylo
devět údů, v druhé pak tři, byly tolikéž nemocné, a to vesměs
zimnicí. A nebylo divu, neboť obydlím ubožáků těchto byly dvě
chýše, chatrně urobené z klestí a trávy, do nichž volně pronikaly jak
déšť, tak sálavé paprsky sluneční. Tam nemocní leželi na zemi
mrouce hladem a jsouce bez všeliké pomoci, takže žalostno se bylo
podívati. Vinili jakéhos obchodníka, že vylákav je v tyto kraje, ano
až k řece Zambezi potom hanebně je opustil. Když jsem se později
ptal po této věci šesti jiných obchodníků se slonovinou, tu nejen
potvrdili dobrovolně výpovědi obou Lotrietů, nýbrž i vypravovali
mně tolik nechvalných činů tohoto dobrodruha, že odhodlal jsem se
z rozličných důvodů, zejména však proto, aby se podobný případ
neopakoval, veřejně oznámiti, jaký krutý osud stihl oba Lotriety. Dal
jsem o tom obecenstvu zprávu v časopisu „Diamond News“,
nadepsav ji „Dark Deeds“ (Temné skutky), a promluvím v té příčině
veřejně ještě několikráte. Tyto články moje a zajisté i jiné, jež jsem
napsal do časopisů, nelíbily se však všem lovcům slonů. Neodvážili
se sice namítnouti proti mým zprávám něčeho, dokud jsem pobýval
v Jižní Africe, jakmile však doslechli, že jsem v Evropě, tu myslíce,
že se již nevrátím do Afriky, snažili se prasprostě mne osočujíce, aby
se mně za to pomstili.
Rodiny Lotrietů byly většinou nemocné na smrt; měli všichni
údové jejich zjevné známky zimnice po celém těle, které tím byly
zřetelnější, že ubožáci postrádali nejen šatstva, než i potřebných
léků. Dav jim užívati, čeho potřebovali, dostal jsem za to od jednoho
Lotrieta sloní kel čtyři kilogramy těžký, který byl asi téže ceny jako
chinin, jejž využívali. Před třemi dny bylo nebohým těm lidem
zaplatiti asi za šest uncí ricinového oleje (Castor oil) tolikéž sloním
klem obchodníku, kterého milí čtenáři znají už od pramenů
klamakleňanských.
Když jsem si vyšel procházkou do okolí, podařilo se mi, že jsem
mohl pozorovati antilopy kudu zblízka; vraceje se však zabloudil
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jsem v nesmírném lese a dostal se jda za sluncem do tábořiště
našeho teprve pozdě odpoledne. Na druhé vycházce přišel jsem
k početným děrám, jež stádo slonů vyrýpalo. Prohlubiny ty byly
většinou okrouhlé, v průměru 11/3–2 metry, zhloubí pak asi 1/3–1/2
metru. Vyslídí-li slon rypákem kořínky a bobule, jež rád požírá,
klekne si a vyhrabe oblíbenou potravu svými kly. Ježto však takové
rostliny, jež sloni nejvíce milují, zvláště rostou na stráních
skalnatých pahorků po kamení a mezi ním, tož mají všichni sloni,
přebývající v těchto krajinách, tesáky na špičkách silně obroušené;
odtud pochází také nestejná váha sloních zubů, takže jedny z nich
váží často o dva kilogramy méně než druhé.
Soud můj, který pronesl jsem nahoře o Makalacích, potvrdil se
též u Henrys-Panu zase několika zprávami. Vzpomenu zatím jedné
z nich. Když pan Schmitt nebyl doma, Makalakové pokusili se
dvakrát ukrásti choti jeho pušky z vozu. Po prvé žena lovcova
překazila krádež, ale po druhé dopadla zloděje pozdě a viděla jen,
kterak utíkají. Chtějíc však buď jak buď dostati zas obě ukradené
pušky, uchopila se zadovky, kterou muž její uschoval ve voze,
a spustila s kozlíku po utíkajících lupičích palbu. Makalakové střelili
sice tolikéž několikráte ze svých mušket po paní Schmittové, ale
neranili ji.
Dříve než vybereme se z Henrys-Panu, budiž mně dovoleno,
abych uvedl ještě jednu vzpomínku ze života této prosté
Holanďanky. Před čtyřmi roky, dokud žil její prvý manžel, mynheer
van de Berg, přebývala s ním v zemi mašonské, která sice bohatá
byla zvěří, avšak i velmi nezdravá, takže muž její, jenž přišel sem
lovit slonů, roznemohl se touže zimnicí jako ti, s nimiž potkal jsem
se u Henrys-Panu. Ležel už tři měsíce; když pak nebylo naděje, že
nemoc povolí, choť jeho naložila jej na vůz, ujala se biče a poháněla
kolikanásobný volský potah dalekou cestou do kraalu
matabelského, v němž byl právě misionář Thompson, chtějíc
poprositi ho, aby pomohl jejímu manželu. Než už třetího dne van de
Berg zemřel; přišli s pomocí pozdě. Týž rok vdova provdala se za
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Schmitta, jehož prvou manželku táže nemoc zachvátila před sedmi
lety u Ramakhobanriveru. –

Zmužilá žena.
Dne 23. m. července Schmitt zastřeliv v lese antilopu losí, kozla,
ukázal mi tukový vak, v němž bylo srdce; tento kus tuku vážil asi 15
kilogramů. Když jsem se tomu divil, tvrdil, že vak tento není
nejtěžší, podotknuv také, že jakostí tuk antilop losích je mezi sádlem
a hovězím lojem. Oba Lotrietové pustili se též do lesa na hon, ačkoli
měli zimnici. Snažil jsem se proto, abych je od toho zdržel, ale oba
odpověděli mně, bohužel důvodně: „Pane, nelze nám přece nechati
svých rodin, aby zhynuly hladem.“ Lovci tito rozmnožili také
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zápisky mé o lvích lovech některými zajímavými příhodami, které
zažili lovíce mnoho let v zemi bamankvatské a matabelské.
Dne 25. potěšil jsem se velice zpozorovav, že se stav všech
nemocných lepší, vyjímajíc pouze toho, který stonal rakovinou;
zvláště pak těšilo mne, že ti značně ozdravěli, co již měli namále;
vyvázli vesměs. Jeden Lotriet popsal mně místo, kde se téměř každý
den zdržovali čtyři pštrosi, dvě samice a dva kohouti. On a bratr
jeho neměli dosti síly, aby si mohli na ně po několik hodin počíhati;
ježto pak mu bylo přičiněním mým lépe, hodlal mi vděčnost svou
prokázati tím, že chtěl mně opatřiti loveckou tuto kořist; kteréžto
nabídky jsem ovšem nepřijal.
Lotrietové měli asi hodinu cesty od svých chatrčí ohradu, do níž
zavírali své tahouny. V noci ze dne 24. na 25. t. m. obcházel ohradu
tuto lev, ale sluha vzbudiv se vyskočil s hořící hlavní z travěné chýše
a zahnal šelmu na útěk.
S ubohými Lotriety setkal jsem se ještě za několik měsíců potom
v obchodní stanici na řece Tati, jeda zemí matabelskou nazpět ze své
výpravy.
Vybrav se dne 26. m. července odpoledne z Henrys-Panu, dal
jsem se na sever zostřiv po několik dní pochod, tak abych prošel co
možná nejdřív bezvodým krajem. V jednotvárné krajině – byla cesta
téměř ustavičně hlubokým pískem v lese – zdál se nám podivným
bahobab, jenž měl hned nad zemí v objemu 311/4 metru. Pustý tento
kraj oživovalo poněkud ptactvo dosti četné a rozmanité. Mezi dravci
spatřil jsem zejména slušný počet kání, z nočních dravců pozoroval
jsem sýce nejmenší, z ptáků zpěvavých pak byly hodné pozoru dva
druhy hejlů; samečkové těchto vyznačují se dlouhým ocasem.
Podivil jsem se také velikému množství menších pěvců, neboť bylo
jich zde více než v jiných končinách, kde jest rozmanitější a bujnější
rostlinstvo. Nejhojněji však vyskytovali se ťuhýci, zejména pak byl
nápadný veliký druh s krásně červeným břichem a hrdlem, jenž
nejraději pobýval v nižších a velmi hustých křovinách. Nezřídka
bylo také viděti žlutozobé tokany, velmi hojně pak poletovali tu
menší dlouhoocasé vdovy, jakož i ptáci dutkovití a vlhy. Sbírky své
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rozmnožil jsem kromě ptactva též početnými rostlinami, zvláště
rozličnými druhy semen a plodů.
Dostavše se obtížnou cestou na lesnatou pláň vyjeli jsme dne
30. t. m. na rovinu, již zarůstala vysoká tráva a vroubily se dvou
stran lesy. Tento sklon vysočiny vyznačuje se několika druhy zvířat
a rostlin tropického rázu, jichž jsem dosud nikde nespatřil. Byly tu
mnohé rostliny luštinaté (stromy), kterých všiml jsem si hlavně
proto, že zvláštním způsobem vysévají sémě. Jejich lusky totiž
pukaly vedrem slunečním hlučně praskajíce, při čemž semena vůkol
se roztrušovala a ještě něco bylo tu znamenitého. Tisíce malých
včelek bzučelo ve vzduchu, zaplétalo se nám do vlasů, zalézalo do
šatů a vráželo do očí, uší a nosu.
Vybravše se od bystřiny Naty stoupali jsme neustále, ač pomalu,
výš a výš, i podobalo se, že jsme dospěli nejvyššího dílu planiny.
Odpoledne jeli jsme za delší dobu po prvé zase podél několika
nepatrných, nízkých pahorků melafyrových a křemencových, na
nichž rostl bahobab; jiné stromy a křoviny byly zakrsaly nejspíše
proto, že nesvědčilo jim ve skalnaté půdě.
Navečer dorazil jsem konečně k prvému přítoku řeky Zambezi,
po němž jsem už dlouho toužil. Byl to sice jenom potůček, který
prýštil se blízko našeho tábořiště, místy však byly v něm hluboké
tůně, které nás velice vábily, abychom se v nich vykoupali, ovšem
marně, ježto jsme věděli, že v takových prohlubních často se
krokodilové skrývají. Tráva po vůkolních mýtinách a v údolí byla
spálena, semo tamo hořely ještě křoviny, které zapálili nejspíše lovci
pštrosů, aby čerstvá tráva rychle vypučela a tím se pštrosi sem
přilákali.
Překročiv dne 31. t. m. od říčky Deikhy několik údolí, z nichž po
dešti voda proudí do tohoto přítoky řeky Zambezi, a přešed lesnaté,
pískové a skalnaté pahorky dojel jsem navečer do horního údolí
říčky Panda ma Tenky. Tato pobočka řeky Zambezi tekouc nejprve
na sever a potom na severozápad a přijímajíc po dešti četné přítoky,
jakož spruity a horské bystřiny, stále tekoucí, vlévá se do hlavní
řeky pod slapy Viktoriinými. Na levé stráni údolí stálo několik
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vozů, neboť angličtí obchodníci scházejí se na tomto místě od té
doby, co se pustili v obchod s národy podle Zambezi, vespolek
a s lovci slonů. Tu obchodník zambezijský Westbeech zřídil
kupeckou stanici, ohrazený to dvorec a v něm chýše a malé
čtverhranné skladiště. Některou dobu v roce pobýval tam
obchodník sám, a když tu nebyl, jednatelé jeho Blockley a Bradshaw
obstarávali obchody za něj. Westbeech odvážel slonovinu do Polí
diamantových, potom přijížděl s novým zbožím od jihu
a nastupoval obchodní své cesty do Šešeke a po proudu řeky
Zambezi.
Setkal jsem se v obchodní stanici s panem Blockleyem, u vozu
pak s panem Andersonem, čtenáři už známým, který se měl ke mně
i tehdáž velmi přátelsky. Když jsem se tomu podivoval, že dělají zde
tak vysoké ohrady kolem vozů, odpověděli mně: „Však tu také lvi
pobíhají jako psi.“ A vskutku cesta byla pokrytá čerstvými stopami
lvími. Příhody se lvy, které sběhly se za poslední doby u samé
stanice, jsou z nejzajímavějších, jež jsem vůbec kdy zapsal do svých
deníků. Sdělím se čtenáři takovou příhodu, při níž velikou škodu
utrpěl chudší z obou bratří Lotrietů a početná jeho rodina.
Na levém břehu říčky, totiž na lesnaté stráni, sklánějící se do
lučnatého údolí, stálo v květnu 1875 několik set kroků nad obchodní
stanicí pět vozů a dvoukolá kára. Všickni majitelé vozů byli ve svém
táboře, vyjímaje Arnolda Lotrieta, který vydal se na honbu slonů.
Ačkoli bylo denně slyšeti lvy, jak řvou buď u samého tábořiště, buď
poněkud opodál, přece až dosud ani jediná šelma neodvážila se
přepadnouti člověka nebo dobytek, takže lovci nemajíce ze šelem
strach zřídili kolem vozů jenom ohradu velmi nepatrnou.
Až do 15. května měli vskutku pokoj. Také příští noc, jak se jim
zdálo, nehrozilo obyvatelům údolí žádné nebezpečenství, vždyť
měsíc ozařoval stříbrným svým světlem tak jasně vrch i dolinu, že
bylo zřetelně viděti i předměty sebevzdálenější. Nicméně matabelští
sluhové neobmeškali ani tuto noc zapáliti dvě veliké hranice na
obou stranách chýší tak, jak byli zvyklí činiti za temných nocí. Běloši
měli ve vozech jenom své potřeby, sami však, vyjímajíc obchodníka
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Y., spali vedle nich v travěných chatrčích. V chýši Lotrietově menší
děti již usnuly, pouze matka a nejstarší dcera bděly ještě sedíce
u nízkého vchodu a pohlížejíce odtud ven, jak měsíc krásně svítí. Tu
zdálo se ženě, že pohybuje se na volném prostoru před chýší nějaký
tmavý předmět. Aby se lépe mohla rozhlédnouti, paní Lotrietová
vylezla z chýše a dívala se bystřeji, co by to bylo. Také dcera její
vyhlédla ven, obě však nebyly s to, aby rozeznaly, co se to blíží; až
teprve, když neznalé zvíře vystoupilo na větší světlý prostor, ostře
ozářený, obě poznaly lva. Vykřiknouc pádila žena k vozu, aby se
tam schovala, kdežto dcera zandala vchod chýše rohožkou. Sevřena
jsouc úzkostí paní Lotrietová zapomněla potřebných opatření,
opominula přivolati sluhy matabelské, kteří by byli snadno mohli
hořícími hlavněmi zapuditi lva a zachrániti koně, přivázaného
u vozu. Jakmile se paní ve voze ukryla, ucítila, že jím prudce bylo
trženo, potom zaslechla hlasité frkání a zase to škublo. Soudíc po
dusotu poznala, že se kůň utrhl od vozu; podívala se tudíž ven
a spatřila, kterak se ubohé zvíře majíc lva na zádech, vleče dál. Tu
vzkřikla paní Lotrietová o pomoc, ale než stateční Matabelové
vyřítivše se ze své chýše popadli podpalky, kůň už klesl. Lev
kousnuv jej několikrát do týla, usmrtil jej. Když paní strhla křik,
všecky děti a Mr. Y. ukryli se ve vozech, aby se tam zachránili. Pan
Y. byl by se pramálo býval namohl, kdyby byl ze svého vozu vypálil
po šelmě zadovky, jež tam měl po ruce, nebyl však s to, aby zmužil
se k takovému hrdinskému skutku, a zůstavil bezbranným
Matabelům, aby se sami zbyli šelmy. Statečným domorodcům přálo
štěstí, několik jejich hořících střel zasáhlo šelmu tak, že se dala na
útěk.
Nemohl jsem dlouho vyzpytovati, proč „táborité“ neodstranili
druhý den mrtvého koně; nechali ho ležeti, a příští večer lev přišel
opět do tábora jejich pochutnat sobě na svém lupu. Ale tehdáž
ohlásil se již napřed obyvatelům tří vozů dlouhým řvaním, tu pak
opatrný Mr. Y. prvý pomyslil, jak by se zachránil. Jsa přesvědčen, že
není ve voze ani v travěné chýši jist před drápy lvími, poručil
matabelským sluhům svým, aby podali mu asagaj, a vylezl na
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blízký strom mapaniový, který rozkládal se nad chatrčemi jeho
služebníků. Ostatní běloši hleděli se poschovati po vozích, kdežto
sluhové chtěli zase zahnati lva hořícími hlavněmi. Tentokráte se jim
to však nepodařilo, nýbrž šelma neuprchla nelekajíc se už známých
„střel“, ba skočila po nich, takže černoši nemajíce kdy, aby doběhli
do chýší pro asagaje, horempádem utekli za vozy svých pánů. Jda
za nimi lev minul strom mapaniový, na němž Y. trůnil blaže se
myšlenkou, že šelma neví o jeho skrýši, a seděl ani nedutaje. Tu paní
Lotrietová vypálila pušku, kterou si ve voze připravila a naslepo
nabila chtějíc postrašiti šelmu tak, aby nechala již s pokojem chýše
vozů. Ohlížeje se po svých nepřátelích a vrče lev ustoupil z tábora,
což přimělo opět Matabely, že vyběhše ze svého úkrytu k hranicím
chopili se zase podpalků.
Hulákajíce Matabelové rozehnali se za lvem a zasáhli jej několika
hořícími střelami tak obratně, že vyskočiv zmizel. Arnold Lotriet
navrátiv se z lovu a zpraven byv o ztrátě, velice byl sklíčen, neboť
kůň, který přestál již endemický zánět plic, jest ve všech krajinách,
kde není moucha tsetse, pravý poklad.
Jihoafrických lvů rozeznávám tři odrůdy: obyčejného,
plnohřívého lva, který žije v Berbersku, bezhřívého a třetího,
nazvaného od Holanďanů krachtmanetje, jenž vyznačuje se krátkou
světlou srstí, zvláště však malou hřívou, která mu nikdy nesahá přes
ramena. Lva, jemuž Holanďané říkají bondpoote, nemám za zvláštní
odrůdu, ježto se ukázalo, že lvi plnohříví jsou v mládí tolikéž hnědí
a černavě strakatí. Pozoroval jsem to na jednom lvu, jejž jsem živil;
že totiž černé skvrny, jak se ve dvou prvých letech množí, tak mizejí,
čím více zvíře dospívá.
Obecní plnohříví lvi, kteří žijí v Africe Severní, jsou na jihu této
pevniny velmi vzácní; objeví se semo tamo jenom pořídku.
Bezhřívých lvů bylo kdysi hojně na Molapu, a nyní jest jich ještě
trochu v údolí středního toku Zambezi a na dolní Čobě. Seznal jsem,
že srst jejich jest nápadně světlé barvy. Nejobyčejnější jest odrůda
třetí s hřívou až na ramena. V některých krajinách zdržuje se jen lev
tohoto druhu. Vyskytuje se v Jižní Africe nejčastěji a pobývá hlavně
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v údolí Limpopa od vtoku Notuanyho dále na východ; příslušníci
této odrůdy jsou od dvou do čtyř let svého věku zvlášť odvážliví
a nebezpeční.

Noční výpad lva.
Jihoafrický lev jest vůbec zvíře velmi chytré a vypočítavé,
„rozvažuje“ velmi mnoho. Stojí-li proti němu nepřítel, lev ať už jej
napadá či sám jest napaden, hledí ho „posouditi“ a tam, kde shledá,
že není s něj, nepřinutí ho nic, byť i kolikráte byl poraněn, aby se
pustil do něho. Vůbec jde mu o to, aby imponoval protivníku
a postrašil jej, chtěje se tím snáze ujistiti kořistí. Jednou provede to
řva, po druhé tím, že vznese hlavu a pomalu kráčeje cení zuby, po
třetí, že dlouhými skoky přiskočí anebo také, že spěšným klusem se
blíží bruče přitom pokojně.
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Maje protivníka svého, ať jej zastrašuje podle kterékoli své
methody, ostře na mušce, postřehne každý jeho pohyb
i sebenepatrnější; tu pak nejlépe pochodíš, když se ani nepohneš. Ač
lev zpravidla nedbá toho, hneme-li rukou či jiným údem, přece
stává se, že mladí lvi podrážděni jsouce takovým pohybem oboří se
na člověka. Přihází se však, ovšem zřídka, že staří a zkušení lvi,
poznají-li, že soupeř jest jim roveň, bez okolků se naň rozeženou.
Ale takovému útoku může se snadno vyhnouti, ježto zpravidla
šelmy neprovedou ho tak obezřele a rozvážně jako jindy. Takto
pouštějí se v útok lvice, jež střehou svá mláďata, šelmy, které dlouho
hladověly, a konečně lvi, kteří štvanicí nebo mnoha lidmi jsou
stíháni.
Vždy jest velmi důležité, aby člověk spatřiv sám prvý lva bedlivě
jej pozoroval; nováčku zejména se poroučí, aby zvykl si pohlížeti
naň, i kdyby měl pokdy jenom několik minut, než počne boj anebo
obapolné představování. I zkušenému lovci bývá často nevolno,
spatří-li lva a šelma zároveň jej, neboť tu potom nezřídka má potíž,
aby překazil lvu jeho kličky, totiž, aby mu v témže a následujícím
okamžiku imponoval. Jiná ovšem jest, byl-li lovec s to, aby vypálil,
když nejlépe se hodilo, na lva smrtonosnou kouli. Nejhůře však
bývá, když se ubohý broukomil nebo ctitel krásnokvětých liliacejí
horlivě zabere do svého zamilovaného studia, takže šelma déle ho
pozorujíc náhle za ním zařve a v tu chvíli třeba chystá se již skočiti
naň. Kdežto, byť i zřídka, domorodci byvše překvapeni lvem buď
u ohně nebo jinak vyvázli bez úrazu, není známo, že by jednotlivec,
který dal se před lvem na útěk, nebýval od něho poražen.
Takoví lvi, kteří jsou zvyklí blesku a třesku střelné rány, kteří
často byli pronásledováni a v jejichž okolí buď málo jest zvěři, buď
jen ta, se kterou nejsou, jsou vesměs odvážnější a nebezpečnější než
ti, kteří pobývají ve zvěrnatých krajinách a zřídka kdy spatřují
člověka. Proto prosluli v Jižní Africe lvi na řece Marecani a Setlagoli,
tolikéž pak jsou králové zvířat odvážliví v zemi matabelské. Žádná
šelma, vyjímajíc lišku, nevede si tak lstivě jako lev, chce-li zmocniti
se kořisti, které nesnadno lze dosíci; ba čím více lvů jde na lov, tím
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chytřeji postupují. Královští lovci pořádají také nadháňky, při nichž
se často rozdělí tak, že dílem plíží se za zvěří, kterou si vybrali,
a když se k ní doplížili, postaví se před ní, aby zahnali ji nazpátky,
kde druhá část stojí v záloze na čekané. Takto lvi stíhají zvláště
zvířata, která snadno mohou rychlým útěkem uniknouti hrozící
zkáze, potom taková, jež mohouce se vysoko rozhlédnout přes trávu
jsou s to, aby lupiče pozorovala, když se blíží, a konečně taková,
jejichž maso jim lépe chutná, takže se po něm zvláště pídí. K této
zvěři náležejí zejména koně, zebry, vůbec jednokopytníci, a žirafy.
Nedlouho potom, když jsem po prvé přijel do Panda ma Tenky,
dvě zebry zadáveny byly takovou lví nadháňkou v malém
pobočním údolí, o němž zmíním se, až budu popisovati, jak jsem jel
na rovinu gašumskou. Tlupa zeber pásla se v údolí, do něhož
přiběhlo několik lvů. Když si po chvíli prohlédli svou kořist, dva
jejich druzi rozběhli se po levé lesnaté stráni podle údolí dolů.
Ostatní posadili se tam, kde po prvé spatřili zebry; dva první
„náhončí“ předstihli tlupu, pasoucí se po údolině, a když ji
předběhli as 200 kroků, plížili se se stráně dolů. Tím však ocitli se
k zebrám po větru, takže ty je zpozorovaly, než se lvi ještě k nim
přiblížili. Proto obrátily se ohlížejíce se častěji po údolí dolů krokem
vzhůru k jeho počátku. Oba lvi, kteří je sledovali, zdvíhali občas
hlavu nad trávu, když pak několikráte vyhlédli, zebry pozorujíce to
spěšně daly se na útěk. Tak prchala zvěř ničeho netušíc a domnívajíc
se, že jí z lesnatých strání napravo a nalevo hrozí nebezpečí,
lučnatou dolinou lvům tak říkajíc do chřtánu. A ti přitisknuvše se
k samé zemi rozběhli se smrtonosným skokem právě, any zebry
kolem nich klusaly. Dvě z nich padly v oběť lupičům, t. j. dva lvi
usedli si na ně; kdežto pak se ostatní zebry vlevo, vpravo rozprášily
a teprve dále v údolí se spojily prchajíce odtud, veškerá dolina
ozývala se řvaním vítězných králů zvířat.
Dokud ještě na rovinách mezi Hartriverem a Molapem bylo hojně
pštrosů, lovci, honící tam na četných koních tyto ptáky, pozbyli
často některého, aniž mohli ztrestati lupičů. Ano pak drželi koně
u vozu, lvi přece vyčíhali k útoku svému příhodný okamžik, kdy
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totiž bylo vůkol nich všecko klidné a tiché. Ano se několik lvů
v obvodu dvou až tří anglických mil skrčilo do trávy, jeden jich
druh vyšel, aby přihnal koně svým společníkům; málokdy pak
stávalo se, že ho přitom zvětřili u vozu psi, takže zaplatil výpravu
takovou životem, obyčejně však ušel se svou kořistí bez pohromy.
Šelma připlížila se lezouc jako plaz po samé zemi až k vozu mezi
koně, aby náhle se vztyčíc poděsila jednoho z nich. Splašený kůň
utíkal nejčastěji v opačnou stranu, a to právě tím směrem, kde
ostatní lupiči byli na čekané. Takovým způsobem lvi činí obyčejně
útok tam, kde je rovina porostlá trávou zvýší 2/3–1 metru. Končím
prozatím tento náčrtek o povaze lvů, ježto později ještě naskytne se
mi, abych vylíčil, jak šelma tato činí výpady na jednotlivé druhy
zvěři.
Nazejtří večer po příchodu svém do údolí Panda ma Tenky byl
jsem s Andersonem pozván k Blockleyovi na večeři; jedli jsme
polévku z masa buvolího a marinované tresky, připravované
Mortonem a spol. v Londýně. Blockley sdělil se mnou, že pan
Westbeech již před devíti měsíci oznámil králi Sepopovi zprávu
o mém příchodu, kterou poslal mu rev. Mackenzie, a kterak Sepopo
ochotné dovolil mně, abych jej navštívil; k tomu prý král připojil,
kterak rád doslýchá, že nechci na této cestě nikterak ubližovati jeho
slonům, ano dodal prý, že mu budu vítán, i kdyby toho nebylo,
tolikéž jako Monari. V říši marucké říkají totiž Monari
Livingstonovi. Blockley sám dobře znal Sepopa, neboť nejen že
pobyl kolik měsíců v sídle tohoto krále, nýbrž i navštívil jej jako
Westbeech, pozván jsa od něho, v jeho vlasti, v zemi Baroců,
a dopravil mu přitom s náramnou obtíží až do této země vůz.
Když jsem se později vybral s Blockleyem do města Šešeke trávě
kromě toho delší čas u něho, choval se ke mně napořád tak
přátelsky, že mu nikdy toho nezapomenu, anobrž stále jemu díky
budu povinen. V údolí Panda ma Tenky setkal jsem se také
s královským princem bakvenským a jeho družinou, kteří jdouce
navštívit Sepopa vedli mu od Sešele darem starou kobylu. Sepopo
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výborně je pohostil a dal jim darem několik velikých klů sloních.
Vyslanci Sešelovi hned se ke mně hlásili, já však jsem jich nepoznal.
Ježto pan Blockley chtěl už dne 2. m. srpna odcestovati
k Sepopovi, rozhodl jsem se, že půjdu s ním. Svůj vůz chtěl jsem
nechati pod ochranou Theunissenovou v Panda ma Tence, Meriko
pak měl hlídati voly, až bych se navrátil. Za jediného sluhu hodlal
jsem s sebou vzíti Pita. Poněvadž zde tahouny dobře platili, prodal
jsem tři, abych opatřil si slonoviny místo hotových peněz, které mi
došly; ostatní voly hodlal jsem prodati teprve tehdáž, kdyby mi
Sepopo dovolil, abych prozkoumal severní končiny zambezijské.
Také prodal jsem jednu zadovku panu Blockleyovi a tím utržil jsem
dosti značnou sumu, za niž jsem koupil čaje, kávy, cukru atd.9
Westbeech pustil se do obchodu se Sepopem už před čtyřmi lety,
jestliže pak všickni ostatní obchodníci směli dojížděti do říše
manické, bylo jim z toho děkovati jediné jeho přímluvě u krále.
Jemu samému prospělo především to, že dokonale mluvil třemi
řečmi domorodců, a to sesutem, setebelí a sečuanou.
Když jsme se dne 2. m. srpna chystali vyjeti z Panda ma Tenky,
abychom s Blockleyem dojeli k řece Čobě a k Sepopovi, dva
Manansové, o nichž se ještě zmíním, až budu popisovati slapy
Viktoriiny, přišli zvěstujíce, že tlupa jejich soukmenovců přichází se
slonovinou. Slyše tu zprávu Blockley odložil svůj odjezd. Opatřil
druhdy Manansy puškami, ti pak odvedli mu teď po svých honbách
část lovecké kořisti, tak totiž, že každý domorodec podržel si ze
všech zabitých tlustokožců po jednom zubu. Tak dělili se o kořist
dotud, pokud Manansa nezískal tolik, aby mohl si koupiti pušku
a střelný prach; potom náležel mu veškerý výtěžek honby a za ten
opatřoval si oděv, mosazný drát, pokrývky atd. Takovým řádem
i smíšenci kolonie, kteří přišli s obchodníky do zemí zambezijských
pronajavše se jim za vozataje, vytěžili tolik, že si koupili vůz a voly.

Libra čaje byla zde za dvanáct, libra kávy za čtyři a libra cukru tolikéž za čtyři
šilinky.
9
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Ačkoliv obchod se slonovinou velmi byl rozšířen, a přes to, že při
tom tisíce a tisíce sloních klů po dlouhá léta procházelo rukama
bílých obchodníků, neměli z toho přece žádného zisku. Před dvaceti
lety, když ještě jižně od řeky Zambezi veliká byla hojnost slonů
a pštrosů, bylo tu pouze málo lovců, kterým ovšem dařilo se
výborně. Jejich zisk vábil sem však rok co rok neustále jiné lovce, až
se počtem rozmnožili téměř čtyřicetkráte tak, že výtěžek jejich tak
rychle se menšil, jak ubývalo drahocenných zvířat. Bylo strach, že
obchod se slonovinou zajde tu jako v severních evropských mořích
lov velryb, který také nenáhle ochabl. Místo lovu bude v těchto
končinách pěstovati pšenici, cukr, bavlnu a rýži, obchod pak
pokvete také pořád víc a více, budou-li se prodávati plodiny polního
hospodářství. Ozval jsem se jak v Jižní Africe spisy i rozpravami, tak
v Anglicku proti tomu, aby sloni ve vnitru Jižní Afriky byli
vyhlazeni, zastávaje se toho, že sluší je spíše krotiti, ježto by potom
kolikonásobný vydali užitek. Tím však rozhořčil jsem ještě více
zmíněné již obchodníky se slonovinou ve vnitru Jižní Afriky. Ale
proměna tato zajisté se v těchto končinách provede, byť i nenáhle,
přes všechen hněv mých protivníků, poněvadž králové bečuanští
zakázali honiti slony ve svých říších a král matabelský La Bengula
také vydal podobné zákony zvláště pak, protože vyšla zápověď
vyvážeti zbraně z jihoafrických kolonií na sever.
Konečně dne 3. srpna vybrali jsme se na cestu. Blockley vzal
s sebou vůz, na kterém naloženo bylo zboží pro Sepopa. Snesli jsme
se na tom, že necháme vůz devět mil na jih u vtoku Čoby do
Zambezi, odtud pak že nosiči donesou zboží na tyto řeky,
a konečně, že dopravíme je po člunech proti proudu řeky Zambezi
do nového sídelního města krále marucko-mabundského.
Jedouce několik mil projeli jsme zajímavou pahorkatinou, kterou
protékala hojnost potoků a bystřin, vlévajících se jednak od
jihozápadu, jednak od západu do říčky Panda ma Tenky. Pahorky,
jež oddělovaly jednotlivá údolí těchto bystřin, byly kamenité
a většinou tu onde hustým stromovím porostlé. Zvláště vynikal tam
mohutný bahobab, jenž pjal se nad jednou ze zmíněných říček jsa
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pověstný také tím, že v okolí jeho zdržoval se statný, tmavohřívý
lev, který mnoho škody už způsobil lovcům i obchodníkům.
Večer zastavili jsme proto, ježto se před námi zdvíhala od západu
na východ lesnatá vypnulina, po jejíchž houštinách se mouchy tsetse
proháněly tak, že mohli jsme tudy přejeti s tahouny svými pouze
v noci. U svého tábořiště zastali jsme lovce smíšence, který honil asi
20 mil odtud pštrosy; chystal se právě, aby se vrátil do Panda ma
Tenky koupit tam od Blockleye trochu zboží. Smíšenec, jemuž říkali
„Afrika“, opustil mne tu s Blockleyem; jednatel obchodní však
poručil svým sluhům, aby jeli s vozem ještě třicet mil dál a potom
naň počkali; chtěl nás zase rychle dohoniti a se mnou opět cestovati.
„Afrika“ setkal se na jižním břehu čobském s několika poddanými
Sepopovými a ti vypravovali mu, že král Sepopo velice se rozlobil
proto, jak špatně si bakvenský princ vedl na jeho dvoře.
Už když jsme jeli, lev provázel nás řva, jakmile pak jsme zastavili
k odpočinku, přiblížil se tak, že bylo nám připravovati pušky
k výstřelu a zapáliti veliké hranice. V noci bylo velice tma; neviděli
jsme ani na deset kroků. Za dvě hodiny přejeli jsme les muší
a příštího rána dospěli jsme travnaté stepi vůkol lesem ohrazené. To
byla rovina gašumská, o níž jsem se nedávno zmínil. Bylo na ní
množství kalužin dosti hlubokých, na nichž prohánělo se vodní
ptactvo. Jel jsem tudy potom ještě třikrát a vždy byla tu hojnost
zvěři. Tehdáž byly tady zebry, zuluské antilopy laní a Harrisovy; po
prvé pak pozoroval jsem zde též gazelu orbecki.
Ráno jeli jsme dál a přes druhou rovinu. Jak na stepi gašumské,
tak i tu nejtučnější byla prsť, jaké by snadno jinde nenašel. Proto
ovšem nebylo nikterak možná, aby tudy kdo jel za deštivé doby.
Zastavil jsem se opět u lesíka a dešťové kaluže, kterou nazvali
Saddlerspan.
Nazejtří odchýlili jsme se od severního směru na severozápad
a přišli k vyschlé louži, jejíž břehy zdobilo několik palem
vějířovitých. A takové krásné stromy, znamenité zvláště
neobyčejnou výškou, porazil ze svévole, jak pan Westbeech později
se mnou sdělil, na rovině gašumské nerozvážlivý jakýs lovec!
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Navečer dorazili jsme k jiné kaluži, kterou jmenovali pánví
Sněhulákovou. Tam měli jsme čekati na Blockleye, pročež užil jsem
prázdně své, abych se od Manansů, kteří jeli s námi, dozvěděl
něčeho o jejich mravech a zvycích, jakož i o jejich řeči. Zevrubnější
tyto zprávy vypravoval mi Masarva, jenž jsa dítětem odebral se
s jakýmsi obchodníkem na jih a tam dal se do služby holandského
statkáře, při čemž naučil se holandsky. Zaznamenal jsem si 305 slov
a rčení z řeči mananské čili mamanžské anebo, jak jí lovci přezdívali,
mašapatanské.
U rybníku Sněhulákova nemálo mne překvapil obchodník Y.,
o němž vypravoval jsem líče pobyt svůj u Henrys-Panu. Nedalo
mně to, abych nevyčetl mu, že se nekale zachoval k Lotrietům. Y.
roznemohl se právě na smrt zimnicí, a proto radil jsem mu, aby
vrátil se co možná nejrychleji do Panda ma Tenky, a dal jsem mu list
k Theunissenovi s náležitými lékařskými předpisy. Y. však myslil,
že výstrahu svou zbytečně přeháním, váhal tudíž odjeti a zemřel
dříve, než dojel do Panda ma Tenky.
Kdežto Blockley do nebes vychvaloval Maruce, kterak jsou
poctiví, Y. tvrdil opak toho. Pátraje později, odkud asi tento rozdílný
soud, dověděl jsem se, že Marucové a Masupiové šešečtí byli zprvu
poctiví a teprve potom stali se zloději, když k nim nešťastný Y.
zavítal. Poručil totiž všem svým sluhům, aby na jižním břehu řeky
Čoby honili slony, v Šešeke pak, kam ho král Sepopo kázal dopraviti
po svých člunech, zůstal bez posluhy. Doufal, že nabude tak
slonoviny dvojnásob: tu sám, tam jeho sluhové. Ale vtom uchvátila
jej zimnice tak, že nemohl ani s lůžka povstati, ba ani promluviti.
Chýše, v níž přebýval, byla rozdělena; v menším oddělení bylo jeho
lůžko, ve větším pak, které mohl přehlédnouti ze své postele,
vystaveno bylo zboží jeho neopatrně na odiv. To dráždilo obyvatele
šešecké, i nepřestali pouze na tom, aby prohlédli si zboží zvenčí jako
před rokem, když anglický obchodník přišel k nim z jihu, nýbrž
vedrali se do chýše, ohmatávali věci Y-ovy a, jelikož jim nikdo
nepřekážel, brali s sebou z počátku všelicos, později pak mnoho
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z vyloženého zboží. Když jsem sám přebýval v Šešeke, bylo mně
často stěžovati si do zlodějských osadníků jeho.
Dne 7. m. srpna, kdy Blockley měl přijeti, ochuravěl jsem kolikou
poživ okrouhlé boby s červenou slupkou. Přesvědčil jsem se, že
barvivo slupky je škodlivé, a proto je třeba, když boby se vaří, aby se
prvý odvar, fialově zbarvený, odlil a čerstvá voda dolila; seznal jsem
později, že domorodci připravujíce tyto boby vedou si podobně.
Odpoledne přišlo k nám několik Manansů nabízejíce mně na
výměnu tuk. Zabijí-li Manansové vypasenou antilopu losí,
vyškvařují tuk její v hliněné pánvi a nalejí ho potom do váčků
zhotovených z platoides tohoto zvířete. Naši sluhové přinesli mně
též něco, a to zelenavohnědý med, jejž snášejí malinké včely. Med
ten chutná nakysle a požiješ-li ho mnoho, omamuje smysly; také
působí jako projímadlo, ale nezpůsobuje bolestí kolikových. Výrobci
tohoto medu nemají žihadla, dle toho pak, co pověděli mně o nich
sluhové a Masarvové, myslím, že jsou to tytéž včely, které přepadly
nás v severních končinách lesnaté pláně písečné.
Dne 8. t. m. dosti časně zrána Blockley přišel provázen jsa dvěma
sluhy z Panda ma Tenky. Dali jsme se hned na cestu, abychom za
noci dospěli zastávky lešumské v druhém území mouchy tsetse, jež
sahá až k řece Zambezi. O půlnoci dorazili jsme do horního údolí
lešumského, úzké to lučiny sevřené s obou stran nevysokou
vypnulinou, na níž v hlubokém písku roste les. Tam jsme nechali
vůz, tahouny dohnali jsme hned zpátky k pánvi Sněhulákově, aby
za svítání byli pryč z oblasti svého nepřítele.
Dne 9. m. srpna pan Blockley vypravil posla k Makumbovi,
náčelníku Masupiů, kterýžto kmen jsa poddán Marucům sídlí
u vtoku Čoby do Zambezi, vyžádat si na něm nosičů, aby pomocí
nich dopravil zboží až k Čobě. Pohlavár ten bydlel ve vesnici
Impaleře na protějším břehu čobském.
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Prchající stádo slonů.
Jeli jsme krátkou dobu údolím lešumským dolů. Cesta byla
močálovitá a kamenitá; z husté a vysoké trávy po březích říčky
Lešuma vyskakovaly tu tam gazely rákosné, schovávajíce se brzy
opět před námi do trávy. Za hodinu vyjeli jsme z údolí a dali se
cestou na severozápad do hustého lesa, jímž porostla byla písečná
vysočina. Na svahu této vypnuliny (Sandbultes) zastihli jsme
velikou hojnost buvolů a stopy sloní, ještě četnější. Obři tito šli tudy
zajisté teprve předešlé noci. Šlépěje jejich vtlačeny byly do písku
sotva tři centimetry hluboko a prostíraly se zšíří 20 kroků. Stádo
patrně pospíchalo, neboť dráha, kudy se bralo, pokryta byla
přelámanými kmeny a větvemi a rozšlapanými keři. Nejvíce bylo
z kořen vyvráceno kmínků ztlouští ruky, jakož i přeraženo stromů
jako noha tlustých, a to tak, že ostatní kmen visel nad dolejší
třetinou buď pouze na kůře, nebo na nedolomeném pni. Byly však
i silnější stromy úplně zlomeny uprostřed svého kmene 11/3 až 2
metry nad zemí; pahejl, který zůstal státi, byl potom zvláště při
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stromech měkčího dřeva rozčísnut několikrát až ke kořeni. Velmi
často strženy byly větve jiných stromů, trčící přes cestu, k čemuž
bylo potřebí obrovské síly. Poznali jsme to potom, že kolikráte
veliký kus kůry zároveň visel s kmene neb urván byl i s větví10.
Putujíce dále přijeli jsme na nehlubokou nížinu, souvisící
s údolím lešumským a porostlou krásnými stromy citlivkovými,
jejichž koruny zemdlenému poutníku přelíbezný skýtaly stín, takže
jen tu tam paprsek sluneční pronikal hustým listím. Z úvalu toho
vyjeli jsme zase vzhůru do lesa, jehož písečná půda rozkládala se na
severozápad poněkud rovinou sklánějíc se odtud náhle k údolí
čobskému a zambezijskému. Z paměti mé nevymizí nikdy
rozhlídka, která rozestřela se před zraky mými, kdy jsem vystoupiv
najednou z lesa shlížel do údolí obou řek.
Tož jsem přece došel veletoku, o němž jsem jsa chlapcem tolik se
načetl a nasnil! Přede mnou prostíralo se širé údolí jsouc napravo
zšíří asi tří mil, nalevo pak nížíc se největším svým rozměrem
v nedozírnou rovinu. Tam, kde jsem stanul, vypínal se nad ním
z lesa skalnatý svah písečné planiny. Uprostřed tohoto údolí leží
dva ostrovy, které dělí Zambezi a Čobu tam, kde částečně a kde
docela se spojují. Východní ostrov, „Pražský“, jest několik set kroků
dlouhý a poněkud užší, druhý dvě hodiny cesty zdélí a zšíří 1 až
11/2 hodiny. Prvý jest rovný, druhý má lesnaté skalné vrchy, v nichž
se ve východní polovici vypíná toliko jeden, kdežto v západní části
hojnost jest kopců, většinou souvislých. Na úpatí východního vrchu
prostírá se Impalera, město Makumbovo a za pobytu mého jižní
„zemská brána“ říše marucké. Před touto osadou masupijskou blyští
se hluboko pod divákem asi hodinu od něho řečiště Čoby, jež jsouc
asi 300 kroků široké vroubeno jest rákosinami. Výšiny na velikém
ostrově impalerském patří k hřbetu horskému, jenž prodlužuje se na
západ až k Čobě zaráží řečiště její skaliskami tak, že proudí tu
peřeje, potom zdvíhá se vrchy impalerskými, prostupuje zase na
severovýchod koryto zambezijské, čině zde tolikéž ostrovy a peřeje,
10

Nemám místa, abych popsal zevrubněji, jak slonové afričtí žijí.
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ještě větší než v Čobě, a spojuje se u slapů Viktoriiných na levém
břehu zambezijském se skalinami, sklánějícími se od severu
z planiny k řece.
Údolí obou řek vroubil toliko na západ modravý obzor, jenž se
tam, kde splýval se zemí, třpytil zarudlou září zapadajícího slunce.
V nedozírné dálce za nesmírnými rákosinami byla země, kterou
vlastně šel jsem zpytovat; tam chtěl jsem dosíci toho, po čem jsem
toužil od svého dětství!
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VI.
V údolí čobském a zambezijském
Údolí čobské a rostlinstvo v něm – Jak jsem Impalerským ohlásil svůj
příchod – První poslové z říše marucké – Krajina u peřejů čobských –
Jak jsem se setkal s Masupii – Můj mulekau – Dějiny vpádů
matabelských do říše Sekelutuovy – Hrob masupijských – Život
zvířat na Čobě – Makumba – Angličtí důstojníci v Impaleře – Chýše
masupijské – Hadouš – Prvá má plavba po Zambezi – Rákosové lesy
na březích zambezijských a život zvířat v nich – Antilopy lečve
a puku – Krokodilové a hrochové – Honba na hrochy – Příchod do
Starého Šešeke – Blockleyův kraal.

Plavba po řece Zambezi.
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Údolí řeky Čoby jest u vtoku jejího do Zambezi půl až tři
anglické míle široké; rovněž též údolí zambezijské, pokud omezují je
nad slapy Viktoriinými výšiny čobsko-viktorijské. Vyjímajíc místa,
kde skalnaté stráně s výběžky svými jdou až k vodě, břehy obou řek
jsou písčité jako pobřeží Zugariveru a většiny přítoků zmíněné už
pánve na planině střední Afriky Jižní. Skalnaté břehy, které počínají,
jak už jsem pověděl, nad stokem obou řek, a to na pravém břehu
čobském několik mil dále proti proudu této řeky než na levém
břehu zambezijském, jsou po výtce koncem planiny, pokryté
hlubokým pískem. V těchto končinách, jakož i po řece spatřovali
jsme bujné tropické rostlinstvo; jen proti proudu, pokud bylo nám
lze proniknouti, ubývalo ho trochu. Vstoupíš-li do údolí, hned
překvapí tě nevídané posud stromy a keře. Většina jich má plody,
kterých domorodci dílem užívají všelijak v domácnosti, dílem jedí,
vyjímajíce válcovité ovoce jedovatého stromu mošunkulu, jež jsouc
ztlouští ruky bývá až šedesát centimetrů zdélí.
Kterak jinaké jest rostlinstvo v tomto údolí a na sousední planině,
srovnáme-li je s vegetací krajin jižněji položených ve vnitru Afriky
Jižní, snadno posoudíme z toho, že obyvatelé na středním Zambezi
a ještě na dolním a horním toku této řeky po celý rok mohou se
živiti plodinami. Každý měsíc zraje tam některý plod nebo jedlá
semena. Také zvířena jest rozmanitější, a to zejména ptáci, hadi,
ryby, hmyz a mezi ním zase zvláště motýlové. I člověk jest v těchto
končinách sám sebou více vyvinut než obyvatelé krajin jižně od
Zambezi.
Když jsme sjeli do údolí, poručil jsem sluhům, aby zbudovali na
břehu u malé zátočiny a krásného stromu mošunkulu několik set
kroků nad masupijskou osadou Impalerou, ležící na protějším levém
břehu, travěnou chýší s ohradou, poněvadž bylo to obyčejně
přístaviště domorodců, když se přeplavovali přes řeku. Zatím
sestoupil jsem k řece a shledal, že jest Čoba místy 200 až 300 kroků
široká a tak hluboká, že voda její zdála se mi tmavomodrá.
V hustých rákosinách pobřežních četní krokodilové měli vhodné
skrýše, kde nejsouce pozorováni stále číhali na kořist; nedaleko pak
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kolébaly se četné lekníny (Nympheaceae) drobnokvětého druhu,
který měl v korunce jen několik lístků. Po řadě sluhů, jež dal mně
s sebou Blockley a kteří tu již několikráte pobývali se svým pánem,
vypálil jsem několik střelných ran, abych obyvatelům impalerským
ohlásil, že přicházíme. Brzy potom dva muži přijeli k našemu břehu
v člunu asi tři metry dlouhém a 35 centimetrů širokém, který
vyhlouben jsa z jediného kmene sekerou palahí ponořoval se do
vody 25 centimetrů. Oba tito domorodci byli tmavohnědé pleti,
velicí a silní, oděni jsouce primitivním šatem jihoafrických Banthů
tak způsobně, že jsem toho doposud nikde v Africe neviděl. Byli
totiž opásáni koženým opaskem, kolem něho pak jeden ovinul asi tři
vydělané kůže menších zvířat, druhý kus kalika zdélí asi tří metrů
tak, že měli napřed i vzadu zástěru a vprostřed nich také bedra
zakryta. V tomto prostém obleku vypadali hezčeji než Zulové,
Makalakové, Bečuanové, osadní Kafrové atd.
Dal jsem jim nůž, aby mne ohlásili u svého pohlavára Makumby,
sluhové pak moji oznámili jim zároveň, že Džorosiana (Jiří)
Maniniani (Jiřík t. j. Blockley, kdežto Westbeech nazván by dle své
velikosti Džorosiana Umutunja) čeká v údolí lešumském na nosiče,
kteří by zboží královo dopravili do Impalery. K tomu družina má
dodala ještě, že nosičové ti mají do údolí lešumského přinésti
s sebou žito, za něž Džorosiana Maniniani dá jim směnou sipaga
(malé skleněné perly), talama (veliké skleněné perly) a 21/2 metru
sisipa (kartounu). Když jsme hovořili, oba muži seděli bobkem na
zemi, a když služebný můj Manansa skončil, povstali řkouce: Autile
intate (rozuměli jsme, příteli) a loučili se se mnou volajíce Camaja
koši (už jdeme, pane)!
Ráno dne 11. t. m. vyšel jsem si proti proudu řeky, a tu byly
nesčetné stopy buvolů, antilop kudu, kobusů, pallahů, gazel
schovávavých a orbecki, šakalů, levhartů a lvů; nechybělo zde také
ani množství stop hyeních. Se skalnatých pahorků neustále donášel
se ke mně štěkot paviánů a hojné opice v palmovém křoví nedaly
mně, abych si po nich nevystřelil. Z pernaté zvěři pozoroval jsem
dva druhy frankolínů a perlinku, z ptáků bahenních a vodních
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kladivouše, tři druhy čejek ostruhatých (Hoplopterus), čápy
sedlozobé (Mysteria Senegalensis, Shaw), několikero druhů kachen
a husy ostruhaté (Plestropterus), jakož i druh hadouše (Plotus)
a kormorana (Phalacrocorax).

Impalera.
Řeka Čoba zdá se mi nejvíce půvabná v peřejích, které jsou asi
šest mil nad jejím vtokem do Zambezi a tři míle nad naším táborem,
a tolikéž jest krásná za nimi. Nad těmito peřejemi rozkládají se mezi
bařinami v obrovských rákosinách, jako les vysokých, ramena Čoby,
tekoucí zde do Zambezi; jsou to široké průtoky, po jejichž klidné
hladině daleko můžeš dohlédnouti. U peřejů jest velmi mnoho
menších a větších skalních ostrovů, které na díle vynikají holou
skálou, na díle pokryty jsou pískem, a z těch zase několik porostlo
jest rákosím, jiné pak hustými křovinami a stromy. Tam, kde úzkou
mezerou mezi dvěma skalními ostrovy protéká málo vody, nalezl
jsem rybářské vrše, zhotovené velmi dovedně z rákosu a podobné
těm, kterých rybáři ve střední Evropě užívají. Na ostrovech bylo
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také hojně ptactva, zejména ptáků brodivých, kteří uhnízdivše se na
vyšších skalinách a písečném břehu proháněli se po mokřinách.
Zvláště však bylo v řece mnoho krokodilů, u peřejů pak, které
pojmenoval jsem peřeji Blockleyovými, zpozoroval jsem leguany
vodní. Tolikéž bylo tu dosti jiných živočichů a rostlin, i doufám
tudíž, že znamenitě rozmnožím své sbírky, až tady po druhé budu
pobývati.
Když jsem se navečer vrátil do našeho tábora, bylo tam 17
Masupiů statné postavy, kteří měli vlnaté vlasy navrchu hlavy
spleteny v malé rulíčky a mimo to zdobeny rozmanitými okrasami,
jako chumáčky chlupů rozličných malých šelem a gazel, korály
a krátkými šňůrami skleněných perel. Za zvláštní okrasu nosili
náramky, a to jedni ze zvířecí kůže, jiní, patrně zámožnější, ze
slonoviny. Vyměnil jsem od svých hostí za skleněné perly
a kartouny všecko, co s sebou přinesli: asagaje, nože, kaferské žito
a boby. Ten, jemuž jsem předešlého dne daroval nůž, přinesl mi
hrnec, urobený z hlíny rukama žen a naplněný bečualou (pivem
z kaferského žita). Tím byl jsem ani to netuše jeho mulekau, totiž
mohl jsem po své chuti užívati všeho, co bylo jeho. Tento zvyk patří
k nejzáhubnějším obyčejům v říši marucké, neboť ničí se jím záhy
manželská oddanost, které sic jinak národové této říše šetří mnohem
více než jiní kmenové jihoafričtí. Poněvadž můžeš v domě
mulekauově žádati za vše, nejsou z toho ani ženy „pobratimovy“
vyňaty, takže mulekau můj velice se podivoval, když jsem přišed po
několika dnech do Impalery nechtěl přijati od něho ničeho kromě
ryb, piva, žita a některých národopisných předmětů.
Moji hosté sdělili se mnou skrze služebného Manansu Augusta,
že pohlavár jejich Makumba je na protějším břehu zambezijském na
honbě slonů a že nesmí mne dříve spatřiti a pozdraviti, dokud
nedojde do Impalery odpověď krále Sepopa na mou žádost, abych
směl se podívati do jeho říše. Proto také nepřijali žádného daru pro
svého pohlavára. Domorodci mluvili pravdu, neboť donášely se
k nám velmi často s lesnaté stráně na levém břehu zambezijském za
ostrovem Pražským a Impalerou výstřely, které patrným byly
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svědectvím, že Makumba se svou družinou horlivě střílí slony.
Masupiům, usedlým jak v Impaleře, tak u Čoby proti proudu řeky
a po řece Zambezi jest stříci pobřeží, aby ani běloch ani černoch
nepřekročil hranic říše bez vůle a vědomí králova. V jakém tito
domorodci jsou poměru ke králi říše marucké, Makumba později
vysvětlil mně několika slovy. Také pozoroval jsem na nich, že
nehrubě dbají rozdílu mezi „mým a tvým“, že však potlačí své
choutky, nespustíme-li jich s očí, dokud pobývají v našem táboře.
Dne 12. přišlo mne navštívit velmi mnoho Masupiů z Impalery.
Tázali se mých sluhů, z nichž Manansové dokonale hovořili řečí
makololskou, kterou Masupiové mluví, zdali přítel a průvodčí můj
Džorosiana Maniniani má s sebou v údolí lešumském sluhy
matabelské. Bylo jim rozkázáno, aby nepouštěli do své říše žádného
bělocha, ani kdyby mu sám král byl dovolil, aby se podíval do jeho
království. Kdybych byl měl matabelské sluhy a přece stál na svém,
že chci prohlédnouti si říši manickou, tu bylo by mně bývalo užíti
násilí rovněž tak jako Stanleyovi.
Národové říše marucké i kmenové usedlí na sever od Zambezi,
ano i Mašonové na východ bydlící, zanevřeli na Matabely krutým
záštím tak jako obyvatelé negerských zemí Středoafrických
nenávidějí mohamedánských černých zajímačů, kteří činí loupežné
výpravy na otroky od východního pobřeží mořského až k velikým
jezerům středoafrickým. Kdybych si je byl vzal za průvodčí, byl
bych mohl projíti africkou pevninou od jihu až na sever, ale běloši,
kteří by šli za mnou, byli by zajisté pykali takového mého
odvážného podniku. Matabelové pokusili se za vlády krále
Sekeletua, panujícího na středním toku zambezijském, dvakráte
proniknouti na svých loupežných výpravách až do krajin severně od
Zambezi, ale nepovedlo se jim to ani jednou. Po prvé dostali se přes
peřeje na ostrov nad slapy Viktoriinými, jejž Batokové, poplatní
Sekeletuovi, posázeli plodinou manzou. Za několik dní přišla veliká
voda a tu nemohli zpátky; nemajíce pak potravy, vykopali kořeny
manzové ze země a poživše jich pomřeli všickni, poněvadž lze je jísti
toliko sušené, any syrové mají v sobě jedovatinu. Při druhé výpravě
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přepravil tlupu Matabelů Masupia na ostrov proti proudu řeky. Tu
však vymlouval se domorodec, že ho práce velmi zemdlila a že jest
mu přivolati několik krajanů, aby je mohl dále převésti. Ačkoli
vůbec velmi bývají opatrní, Matabelové uvěřili docela řeči mužově
a nechali ho odejíti. Masupia se však už nevrátil a vylákav škůdce
vlasti své do pasti nestaral se o ně. Zulové, lapení na ostrově, neměli
tam příjemného pobytu. Poněvadž neuměli chytati ryb oštěpem
a neodvážili se přeplouti řeku skrze četné krokodily, na ostrově pak
nebylo co jísti kromě několika málo plodů palmy vějířovité, bylo jim
velmi zle a hlad mořil je tak, že rozmočivše ve vodě sandály své
a štíty z volské kůže rozřezali je svými oštěpy a snědli. Hladem
pomřelo jich mnoho, ostatek pak král Sekeletu, který zatím s četným
mužstvem přijel z Linyanti po člunech, snadno přemohl, zajal
a usadil je v zemi barocké, prvotní vlasti Maruců, kteří tehdáž byli
jeho poddanými.

Hrob masupijského pohlavára.
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Pobývaje dvakrát u dvora krále manického poznal jsem několik
těchto Matabelů, odvádějících do Šešeke poplatek. Nosili sice
posavad na hlavě známé okrasy z peří, ale nebyli to již bojovní
Zulové, nýbrž, jak král Sepopo mi vypravoval, výborní rolníci.
Mezi Masupii, kteří mne dne 12. navštívili, byl šedivý muzik,
a ten velice byl hrd tím, že posluhoval zemřelému králi Sekeletuovi,
jenž vyvrátil říši makololskou. Téhož dne koupil jsem za půl čtvrta
metru obyčejného kartounu kozla, jejž přivezli do našeho tábora
z Impalery. Bylo to zvíře nápadně malé, jež zakrnělo proto, že ho
píchla moucha tsetse. Když kozel byl zabit, mulekau můj posadil se
vedle něho očekávaje dar, totiž dovolával se „pobratimských“ svých
práv, k nimž náleželo také to, že mohl žádati ode mne, abych ho
pohostil, kdykoliv by mne navštívil při obědě. Ten den a druhý
potom Masupiové, celkem čtyřicet mužů, odtáhli po tlupách
k Blockleyovi do údolí lešumského nesouce mu po žádosti naší na
prodej žito v nádobách tykvových, asi tří- až čtyřlitrových, které si
připevnili na tyčky. Baňky tyto byly velmi pěkně opleteny
a přivázány na tyčkách lýčím.
Těchto tykvových nádob všickni jihoafričtí kmenové užívají
v přerozmanitých potřebách. Nejčastěji však spatříš je v říši
marucké, kde Mambundové ozdobují je vpalujíce do nich kresby
postav lidských a zvířecích. Nejvíce mívají v nich vodu, tu pak
oplétají je sítí z řemínků. Kmenové podrobení Bečuanům, totiž
Makalaharové, Barvové, Masarvové a Madenasanové, kteří
neprovozují orby, užívají k témuž účelu pštrosích vajec.
V prázdných dýních prostřední velikosti kmenové banthuští po
veliké většině uschovávají tučné látky. Nejmenší tykve vybírají si
domorodci a zejména kmenové, usedlí jižně od Zambezi, za
tabatěrky, ze zploštělých pak, všude stejně širokých a válcovitých,
dělají hudební nástroje.
V noci na den 13. t. m. uslyšeli jsme po prvé temné řvaní hrochů.
Téhož dne přišel k nám Basuto, jménem April, který provázel
Blockleye, chtěje vyžádati si od Sepopa, aby mu dovolil honiti slony
ve své říši. S Basutem tím přibylo 18 Masupiů, kteří přinesše do

137

údolí lešumského žito zpátky si naložili Blockleyovo zboží, každý
po 25–30 kilogramech. Pan Blockley sám doufal, že ještě téhož dne
večer dojde údolí čobského.
Ráno dne 14. t. m. vyšel jsem si už záhy po proudu řeky a dostal
se až k opuštěným dvorcům Masupiů, kteří utekli se na tento břeh
čobský a zambezijský, když Matabelové rozkotali říši Manansů,
dotýkající se od jihu slapů Viktoriiných. Kromě těchto chýší
prohlédl jsem si v údolí řeky několik hrobek pohlavárů
masupijských. Jsou to buď lysé, vejčité plochy, buď malé mohyly,
do nichž zasazeny jsou lebky antilopí a kly sloní, někdy pouze kly,
které tak jsou zastrčeny, že vynikají konci svými ven a dolů. Na
těch, které déle vsazeny jsou do hrobu, bylo patrno, že větrají; byly
vybíleny, děrkovaté a rozprýskané. Blíže středu hrobu, ale nedaleko
od ostatních bylo několik klů, které nebyly tak zvětralé, ačkoli byly
menší jsouce 10–15 kilogramů těžké; než i některým z těchto uškodil
už vzduch. Také byly nedávno zasazeny do mohyly mléčné zuby
sloní, jež neměly docela žádné ceny. Dali je sem Marucové, málo
předtím, než jsem přišel, když poznali, jak slonovina platí,
poněvadž se vladař obával, aby se mu příjmy úctou k zemřelým
nezmenšily.
Vraceje se spatřil jsem podle řeky sykomory, z kterých jedna
zvláště se vyznačovala tím, že její kmen i větve osypány byly
neobyčejně hustě fíky, žel že nezralými. Odpoledne přišel Blockley
z údolí lešumského a zaplatil Masupiům mzdou po 1/4 libře
skleněných perel. Masupiové nechtěli při výplatě přijati
bledomodrých perel; žádali za perly zbarvené tmavomodře pravíce,
že si chtějí za ty peníze koupiti asagaje a že se kmenu, od něhož
obyčejně kupují tyto zbraně, na ten čas zalíbily perly této barvy.
Zajímavé bylo pohlédnouti, jak převážejí se prodavači žita,
vracející se s Blockleyem. Pozdě odpoledne vstoupili do svých
člunů, kterých asi dvacet leželo blízko nás v malé zátoce, a veslovali
k protějšímu břehu. Podle toho, jak loďka byla veliká, osadili ji jeden
až čtyři tmaví domorodci, úzké čluny, 2–5 metrů dlouhé, naplněny
byly většinou prázdnými nádobami na žito, některé také dřívím
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k topení, tu tam bylo viděti též kusy masa ze zabité krávy buvolí.
Naposledy v zástupu plulo pět našich hostů, mezi nimi také můj
mulekau v jedné z nejmenších loděk, kdežto druzi jeho pluli na
větším člunu. Chtěje ukázati, jak zručně umí veslovati, snažil se, aby
dostihl druhého břehu dříve než čtyři jeho společníci. Poněvadž
ostatní nechtěli také zůstati pozadu, naskytla se mi tu zvláštní
podívaná na neobyčejnou jízdu o závod. Mému mulekauovi se sice
povedlo, že předstihl druhy o značný kus, ale vprostřed proudu
opřel se vítr do záhybů jeho kubu (pláště) a zahnal ho s loďkou zpět,
ani společníci jeho snadno ho předjeli. Tak marnivost jeho připravila
jej o vítězství. Dal si totiž ze šesti metrů kalika, jež vyměnil si ode
mne za dvě válečné sekery, přistřihnouti od Pita kubu, který mu
způsobil neblahou porážku.

Při břehu Čoby.
Dne 15. t. m. Blockley odjel po loďkách, mně pak bylo zde čekati
ještě odpovědi královy. Toho času užil jsem k několika vycházkám.
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Našel jsem dva teplé solnaté prameny a rozmnožil svou sbírku ryb
několika druhy, zabitými od Masupiů oštěpem v zátoce
a rákosinách říčních. Také tam viděl jsem jako na Limpopu často, že
krokodilové chňapali po ptácích brodivých a po ledňáčcích, kteří
seděli na křovích a rákosinách, visících nad vodou, a že se přitom
zdvíhali svrchní části těla až na 2/3 metru z vody.
Noc ze dne 15. na 16. t. m. strávil jsem u řeky chtěje pozorovati
noční život zvířat u samé vody. Zvolil jsem si k tomu písčinu trochu
lysou, na níž kryt jsa směrem k řece malou sítinou, mohl jsem za
světla měsíčního dosti zřetelně viděti kolem sebe, zejména ve vodě
laguny. K 11. hodině přišlo na hořejší konec laguny stádo pallahů,
jehož čelní zvíře zhluboka bučíc ohlašovalo svým svěřencům, že
netřeba jim báti se nebezpečenství. Ze všech zvířat, která jsem tam
spatřil, nejvíce mne zajímaly dvě veliké vydry, jež vyšedše z hustého
rákosí na protějším břehu malé zátoky lovily na mělkém jejím
pokraji a mnohem obratněji chytaly ryby než krokodilové, kterých
se hojnost vymršťovala z vody. Vydry postavily se na chvilku asi
půl metru od vody, potom skočily kupředu a probíhaly rychle
okolní sítiny, slídíce tam tlamou kolem kořenů; pak vrátily se opět
na břeh, aby pozřely kořist, jak se mi zdálo, pouze malé rybičky.
Nazejtří pustil jsem se delší vycházkou proti proudu řeky, ale
nebyl jsem s to, ačkoli jsme spořádali zábavnou štvanici, ani abych
zmocnil se některé antilopy roenní nebo pallaha, ani některého
z četných paviánů; za to se mi povedlo, že jsem mohl pozorovati
mnohé pěkné ptáky, zvláště krásné veliké ledňáčky (Ceryle
maxima), vlhy a kukačky.
Odpoledne zahřmělo z protějšího břehu rychle po sobě několik
výstřelů; byla to rumela (pozdrav) pohlavára Makumby, který mně
tím ohlašoval, že vrátili se poslové, vyslaní ke králi Sepopovi,
nesouce mně ze Šešeke příznivou odpověď. Po tamějším zvyku měl
jsem odpověděti stejným způsobem a použil jsem té příležitosti tak,
že jsem vystřelil do plodů stromu mošunkulu. Ježto pak se mi
podařilo, že jsem několik z nich roztříštil a několik prostřelil,
přítomní Masupiové si mne proto od té chvíle velice vážili. Brzy
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potom dva malé čluny připluly od protějšího břehu, aby mne tam
převezly. Dolní Čoba a střední tok Zambezi jsou velmi hluboké
(páčím hloubku jejich na 10–13 metrů), takže i větší parníky mohly
by volně po nich plouti. Žel však, že splavný tok těchto řek po 50–
100 anglických mílích přetržen bývá úskalími, kterými vznikají
peřeje.
Když jsme přistali u protějšího břehu, Makumba opět uvítal mne
výstřely, na něž jsem po zvyku znova odpověděl. Vkročiv do vsi
masupijské hned jsem si všiml chýší a dvorců, zbudovaných
z rákosu. Byly po většině zřízeny způsobem dvojitých staveb, jako
jsem to shledal v rozvalinách města Mosililova. Vnitřní místnost
byla v průměru tři metry, zevnější pak zeď kolem ní měla průměr
osm metrů jsouc čtyři metry vysoká. Nikdy předtím ani potom
neviděl jsem tak vysokých ohrad rákosových jako v Impaleře
a mimo to později u jednoho pobočního kmene maruckého.
Stavějíce své chatrče, Impalerští nechali rákos tak dlouhý, jak
vyrostl, jednak aby chránili příbytků od větru, jednak aby zadrželi
příval vody po letních lijavcích. Některé chýše byly podobny pecem
skládajíce se z otevřené předsíně a dvou komor a jsouce zřízeny
z rákosí a trávy.
Uprostřed osady stála na trávníku radnice, totiž taková
kuželovitá došková střecha na několika tenkých sloupkách, o jaké
jsem se zmínil už několikráte. V této pak byl mně zvláště nápadný
podlouhlý, dutý předmět morupa, t. j. buben, který mají, jak jsem se
později dověděl, po většině vsí v říši marucké a masupijské. Kůže na
bubnu jest provrtána a tímto otvorem prostrčena jest hůlka, do které
jest nahoře zastrčena napříč druhá. Z tohoto bubnu vyluzují zvuk,
jako když nové boty vrzají, a to tak, že ovinuvše si ruku navlhčeným
lýčím bahobabovým a strčivše ji do válcovitého bubnu, půl metru
dlouhého, rychle otáčejí řečenou hůlkou. Toho bubnu však užívají
jen tehdy, když obyvatelé vesničtí vycházejí vstříc sousedům, kteří
vracejí se vítězně z honby na lvy nebo levharty, a vítají je zpěvem
a tancem.
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Makumba, asi čtyřicetiletý Masupia temné pleti, uvítal mne
přátelsky. Týž den setkal jsem se v Impaleře s dvěma anglickými
důstojníky, kapitánem Mac Loudem a Fairlym, a s panem
Cowleyem, kteří se pro honbu vybrali z Natalu k řece Zambezi
a požádali též proto Sepopa, aby dovolil jim vejíti do své říše.
Sepopo neodepřel jim toho, a lovci odevzdavše mu své dary chystali
se právě, že vrátí se k svým vozům do Panda ma Tenky, aby se
připravili k velikým honům v říši marucké. Bohužel, že trpce byli
zklamáni a že Sepopo zachoval se k nim přese všecku jejich
obětovnost velmi nehezky.
Kapitán Mac Loud vypravoval mně, že zastřelil slona, jehož kly
byly po padesáti kilogramech těžké. Král Sepopo je vzal a slíbil, že
mu dá náhradou, až se vrátí do Šešeke, dva jiné zuby, které sám
ukořistil. Makumba vyčastoval nás v jednom ze svých příbytků
bučualou (pivem z kaferského žita). Podávali nám ho ve velikých
dřevěných hrncích, my pak pili jsme se sběraček, zhotovených
z dýní. Rozmlouvaje se mnou Makumba, který svému králi věrně
byl oddán a potom i život za něj položil, učinil mne pozorna na
zvláštnosti královy, abych se tím, jednaje s ním, řídil. Než opustil
jsem Impaleru, prošel jsem několikrát vesnici a shledal, že lze osadu
tuto rozděliti do tří skupin. V skupině poříční bylo 135, v druhé
u pahorku, který vypínal se na sever několik set kroků od řeky a na
nějž obyvatelé impalerští prchali, když byla veliká voda, 25
a v západní „čtvrti“ 32 obydlí. Ženy impalerské neměly žádných
zástěr, jako v přerozmanité podobě Bečuanky nosívají, nýbrž
sukničky z vydělané kůže, sahající až na kolena. Vůbec tamější lidé
vypadají mnohem lépe než Bečuanové.
Makumba téhož dne odešel z Impalery odebrav se do svého
sídla, které leží na levém břehu zambezijském. V Impaleře bydlela
pouze jedna z jeho žen se svými služkami vzdělávajíc pohlavárovo
pole, přijímajíc a pohošťujíc jej, kdykoli poctil ves tuto svým
pobytem. Tentokráte přišel, aby počastoval mne jménem královým.
Když jsem mu děkuje za jeho vlídnost nabídl dar, odmítl ho pravě:
„Kdybych jej přijal, zaplatil bych to životem; nesmíme od žádného
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cizince, ať bělocha, ať černocha, přijímati darů, dokud nebyl králi
nějaký podán.“
Navečer dne 17. t. m. vybrali jsme se ze vsi k přístavišti
zambezijskému, které ležíc u velikého bahobabu sluje přístavem
Makumbovým. Veslaři zřídili pro mne a Blockleye ohradu (skerm);
tam strávil jsem na břehu veletoku, po němž jsem po dlouhá léta
toužil, prvou noc. Přístaviště Makumbovo leží u samých peřejů
zambezijských, o kterých se už stala zmínka, sotva čtyři anglické
míle nad stokem jeho s Čobou. Před námi v řece rozkládaly se četné
ostrovy, dílem lesnaté, dílem rákosnaté. Na několika holých větvích,
sklánějících se nad peřeji, seděli hadouši, a na vyčouhlých hnědých
úskalích postavili se kormorani. Ponořovali se do vln nechávajíce se
nésti proudem a chytali ryby, ale vyhýbali se hlubinám, kde se
krokodilové skrývali. Potom vylétnuvše usedli zase na skalní
balvany a rozpínali křídla, aby jim oschla. Zastřelili jsme sice několik
těchto ptáků, ale dostali jsme jenom dva; ostatní odnesla voda
i s říčním orlem (Haliaëtus vocifer), kterého jsem kromě nich zasáhl
kulkou, a krokodilové je polapali. V noci slyšeti bylo takořka
každých deset minut hrochy; rozdělavše však u řeky mohutný oheň
zbavili jsme se návštěvy nemilých hostí.
Dne 18. pustil jsem se, jakmile slunce vyšlo, po prvé v člunu na
Zambezi. V křehké lodičce sotva 45–50 centimetrů široké
a vyhloubené z jediného kmene, jejíž okraj vyniká pouze 6
centimetrů nad vodu, cestující houpá se po jasných vlnách, které se
pod ním kalí do černavomodra prozrazujíce, že velikou kryjí
hloubku, kdežto se před ním a za ním vinou tmavomodrou stužkou
otáčejíce krásné ostrovy, jež bujely zelení všelikých odstínů. Po naší
pravici pne se asi 2 metry nad vodou stěna hustého, obrovského
rákosu, který místy pokrývá krajinu až do dáli několika mil. Zde
onde viděti jest tak říkajíc sluje skrze rákos po celé jeho šíři a k těm
jdou chodby – stezky hrochů, jimiž obrovští tito tlustokožci chodí
berouce se z řeky na pastvu. Početné krásné úponkovité rostliny
rudokvěté vinou se po třtinách vzhůru krášlíce půvabně tmavou
stěnu šumného rákosového lesa. Dále napravo rozkládá se bařinatý
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a rákosnatý ostrov lemován jsa divotvárnými trsy papyrovými jako
špičatým límcem. Nejkrajnější trsy, jejichž stonky zčásti voda
omývá, kývají svými pernatými korunami a chvějí se, jiné
u silnějšího proudu kolébají se sema tamo. Na malých, volných
prostorách v podivném houští papyrovém zakmitne se tu tam před
naším zrakem náhle cosi bílého, rudého, šedého nebo černého, a než
ještě přihlédneme, co by to bylo, vzlétne volavka stříbřitá, nachová
nebo šedá. Jinde zase vidíme četné menší druhy volavek, bukáčů
a jiných ptáků brodivých, kteří sedíce na stéblech papyrových,
poněkud ohnutých, číhají na rybky.
Zabočíme-li do ramene říčního, kam domorodci zřídka veslují,
brzy nás obklopí hejna divokých hus a kachen a na písčinách hemží
se zejzobi (Anastomus lamelligerus), jespáci a rackové tří druhů.
Tolikéž upoutají pozor cestovatelův orlové říční svým táhlým
křikem sedíce po dvou na stromech nebo na pobřeží tam, kde je
vyšší; vůbec zjevují se na březích veletoku neustále noví a půvabní
živočichové. Vedle zajímavé scenerie pobřežní, rákosové stěny,
oživené pestrým mnohohlasým ptactvem, po naší pravici
a papyrových houštin po naší levici stejně líbí se nám plavba
v člunu. Nic však není malebnějšího nad obraz, jehož poskytuje nám
mužstvo na člunech. Tmavé postavy Maruců rozrážejí i s těžkým
nákladem na loďkách rychlé vlny dlouhými svými vesly, při čemž
zástěry jejich z vydělávané kůže ovinuty jsouce bílým a červeným
kalikem vlají ve větru. Muž, stojící na předku loďky, řídí člun. Ráz
na ráz veslaři ponořují vesla do vody provázejíce druhdy pohyby
tyto zpěvem. Zrovna za nejpřednějším veslařem stojí cestovatel a za
ním bývají zpravidla tři až čtyři, někdy pak až jedenáct veslařů, kteří
veslují stojíce. Nejdelší loďky jsou sedm metrů dlouhé.
Počítám, že řeka je 300 metrů široká, rozlévajíc se tam, kde četné
ostrovy tok její vyrážejí, až na tisíc metrů. Na mnohých místech břeh
jest podemlet a sklání se bezprostředně do hloubky říční. U rákosin
jest řeka, jde-li se na tři metry od kraje, dva metry hluboká, kdežto
tam, kde u pobřeží roste sítí, zajíti jest do ní až sedm metrů, abys
našel takovou hloubku.
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Když jsme tři hodiny pluli v člunu, ocitli jsme se u místa, kde
pravý břeh prost jsa rákosin a lesu dopouštěl rozhlédnouti se po širé
travnaté rovině, omezené v dáli hvozdem a oživené nesčetnou zvěří,
kterou Masupiové a Marucové ke cti mého průvodce nazvali
kraalem Blockleyovým. Tam vystoupil jsem z člunu a šel podle
břehu dále. U rákosiny a ještě více na pokraji listnatého lesa
proháněla se stáda buvolí. Po prvé spatřil jsem tam antilopy lečve
a puku, které se pásly po stech v stádech na travnaté rovině. Prva
z nich jest větší, druhá pak menší než antilopa ploskatá, a vyznačují
se žlutavohnědou, hustě chundelatou srstí jako všecky antilopy
kobusí, jakož i rohy ohnutými kupředu. Mimo to viděl jsem tlupy
gazel rákosných v husté trávě za rákosím. Pohleděv k hvozdu uzřel
jsem tam nesčetná stáda zeber a menší tlupy pakoňů žíhaných po 10
až 20 kusech.
Až posavad jeli jsme stále blízko břehu a to zejména, abychom se
vyhnuli hrochům, kteří ve dne pobývají uprostřed řeky a jenom
někdy vynořují se nad povrch její. Bylo-li nám na mnohých místech
proudu kvůli přejeti řeku, tož veslaři tužili se, abychom přejeli jak
možná nejrychleji. Když jsme jednou spustivše se rychle po proudu
jeli od levého břehu k pravému, u něhož byl ostrov, porostlý
papyrem, všiml jsem si, že domorodci náhle zastavili a veslař,
nejblíže mne stojící, pošeptal mi slovo kubu. Nebyl jsem dlouho na
rozpacích, co to slovo znamená, neboť vlídný můj soused ukázal na
místa v řece asi 200 kroků před námi, kde vynořil se malý, krátký
pařez, z něhož stříkal nízko dvojnásobný vodní proud, a brzy za
ním objevil se druhý. Byly to hlavy hrochů. Jakmile tmavá hmota
zmizela pod vodou, veslovali jsme velmi tiše a pomalu kupředu,
a když jsme se ocitli zároveň s místem, kde se zvířata zdvihla po
prvé, tu ustali jsme plouti. Blockley a já připravili jsme se k výstřelu;
tentokráte vynořily se nejprve hlavy dvou mláďat, potom veliká
hlava samcova, a hned za ním vystrčila tlamu samice. Z osmi ran,
které jsme po těchto dvou vypálili, zasáhly dvě starého hrocha za
ucho. Veslaři tvrdili, že zvíře jest smrtelně raněno. A bylo tomu tak,
neboť přes to, že zůstali jsme déle než hodinu na témže místě proti
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vůli domorodců, kteří nemajíce nejmenších svých loděk a nejsouce
ozbrojeni oštěpy, zvláště k tomu zhotovenými, jak mohou nejvíce
vyhýbají se těmto zvířatům, vynořovaly se pořád jenom tři hlavy,
nikoliv pak starý hroch.

Život zvěře u Blockleyova kraalu.
Trvám, že ze všech větších ssavců jihoafrických hroch
bezbrannému člověku nejvíce jest nebezpečný. Ve volné přírodě zná
a trpí jenom ty předměty nablízku, které vidí kolem sebe stále. Se
vším, co zdá mu se býti cizí, nakládá jako s nepřítelem, jenž vyrušuje
ho z klidu; zastane-li, když jde k vodě neb od řeky v chodbách
rákosových něco takového, tu ať je to vůl, kůň, dikobraz či bedna,
natřený pařez, vlněná pokrývka, napříč pověšená, či dokonce lidská
bytost, vrhá se hned na ně, aby očistil si cestu. Odstraní-li se však
dotčený předmět anebo ukryje-li se živá bytost do křoví, tož hroch
pokojně jde svou cestou zapomněv věci, která na okamžik rozčilila
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tupou jeho mysl11. Hroch neušetří bezbranného člověka, kdežto se
lidé velmi často bez úrazu mohou potkati se lvem, s buvolem ano
i dosti zhusta s levhartem, jestliže těchto zvířat nepodráždili.
Poraníme-li z několika hrochů, kteří se na témže místě vynořili
z řeky, jednoho, tož ostatní řidčeji objeví se nad povrchem; byla-li
pak rána jeho smrtelná, zabitý tlustokožec vypluje hodinu po smrti
nad hladinu a vlny ženou jej s sebou dále. Stane-li se to, kmenové
říše manické snadno dovedou zmocniti se mrtvoly. Házejí totiž
kámen, upevněný na travěném provazu přes mrtvého hrocha tak, že
druhý konec lana podrží v ruce a potom zvolna táhnouce dostanou
obra k břehu. Obyvatelé říše manické jsou náruživí lovci hrochů,
zejména však libují si v honech na ně kmenové, sídlící na pobřeží
zambezijském: Marucové, Masupiové, Batokové a Mamboëvé.
Zvláště však poslední kmen vyniká neobyčejnou zručností při těchto
lovech, a proto králové maručtí usídlili jej podle řeky v malých
vsích, přesadivše ho tam z bydlišť na horním toku zambezijském,
aby zásoboval jak královský dvůr, tak i pohlaváry okresů,
mezujících s řekou, čerstvými a sušenými rybami a hroším masem.
Tito kmenové nazvali nejmenší své loďky, které sotva snesou
jednu osobu a velmi nesnadno se řídí, avšak bleskem mohou se
pohybovati, mokoro či kubu (člunek hroší). Lovíce hrochy užívají
neobyčejně velikých asagajů s dlouhou násadou a jednoduchou
kotvičkou, které však nejsou těžší obyčejných, menších oštěpů, ježto
násada tato jest z měkkého dřeva. Když jsem potom přišel do
Šešeke, vypravovali mně o velmi kormutlivé příhodě, která stala se
minulého roku (1874) na písčině nedaleko tohoto města. Masupia
jakýs jeda po řece spatřil na této písčině spícího hrocha. Domnívaje
se, že snadno jej zabije, přivesloval k samému tlustokožci, pokud
mohl, bez šramotu. Vystoupil z člunu, šel k hrochu a vrazil mu
oštěp za lopatku. Ale hrot poranil obra jen nepatrné, ježto svezl se
po žebru. Probuzen byv ranou hroch povstal a obrátil se tak rychle,
že muž nebyl s to, aby skoče na stranu, ušel mu s očí. Hroch tudíž
11

Vysvětlujeme si úkaz tento tím, že hroch málo má mozku hledíc k velikosti jeho.
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obořil se naň a tu Masupia zvrátil se na zem chtěje uniknouti
zrakům nepřítelovým. Neprovedl však nejspíše tohoto pohybu dosti
rychle, takže ani blbého toho tvora neoklamal, neboť hroch vrhl se
naň a chtěl ho rozšlapati. Když Masupia na obranu napřáhl pravou
ruku, rozlícený obr chopil se jí svými ostrými tesáky a překousl mu
ji tak, že visela jen na kousku kůže. Bezděky domorodec vystrčil
i levou ruku, aby se obrátil, ale hroch ukousl mu též tu docela.
Rybáři jedouce kolem, nalezli zohaveného rodáka, an umíral.
Jedl jsem několikráte hroší maso, ale nechutnalo mi valně. Za
lahůdku pokládají pečenou rosolovatou jeho tlustou kůži. Byvši za
syrova přiříznuta jest dobrou rukojetí k nožům a menším nástrojům,
ježto uschnuvši scvrkne se a pevně sevře železo. Zabijí-li Masupiové
nebo Marucové proti proudu nebo po proudu řeky až do vzdálí
desíti zeměpisných mil od Šešeke nějakého hrocha, tož skorem vždy
donesou polovici do hlavního města králi, při čemž se plece
pokládají za podíl královský.
Zpravidla hroch opouští vodu navečer a jde po pastvě. Tu pak
často si vybírá a pasa se zabloudí až devět anglických mil proti
proudu řeky; za svítání vrátí se opět k ní, totiž vyhledá si místo, kde
pobýval za dne buď v samé řece buď v laguně, a tam oznamuje
příchod svůj tak, že několikráte se ponoří „dělaje bubliny“. Někdy
nalezli hrochy v lese devět až deset anglických mil od veletoku a to
nejčastěji, jak spali.
Méně obtížné jest loviti tlustokožce ve východní a jižní zemi
matabelské a v krajině mašonské, kde na jih od řeky Limpopa a na
sever od Zambezi jdou proti pobočkám jejich zdržujíce se jim
poblízku. Obchodníci matabelští vypravovali mně, že viděli, kterak
Mašonové širokými dýkami přepadli hrochy ve vodě a také je
zmohli.
Hrochové byli za dřívějších let rozšířeni po veškeré Jižní Africe.
Jak dosvědčují kresby Křováků po skalinách, tlustokožci tito
přebývali druhdy nejen v řekách, nýbrž v solnatých pánvích
dešťových. Posavad jsou ještě v řekách natalských; v osadě pak
Kapské přátelé moji sdělili se mnou, že hrochové vyskytují se ještě
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v dolním toku několika řek kaffrarijských. Ve střední Africe Jižní
zastihneš je, cestuješ-li od jihu, po prvé v Limpopu.

Honba na hrochy.
Ačkoli se v Zambezi krokodilové ažaž hemží, a ti hlavní byli
příčinou, proč se veslaři tak úzkostlivé varovali hrochů, nespatřili
jsme přece žádného. Břehy skládaly se střídavě z vrstev hlíny a prsti
ztlouští 5–45 centimetrů; prsť tato jest podobna rašelině a vznikla
z naplavených a zetlelých zbytků rostlinných. Semo tam, kde se
mělká proláklina končila u řeky prohlubujíc se z travnaté roviny po
naší pravici, rybáři masupijští zahradili ji rákosovou oplotní zvýší
třiceti centimetrů až tří metrů.
Ujeli jsme 3–31/2 anglické míle za hodinu a prvý den přejeli jsme
desetkráte řeku, jednak abychom vyhnuli se prudkým zatáčkám,
jednak abychom nebyli strženi silným proudem. Kdežto se nám po
pravici otvíral pohled po travnaté rovině (Blockleyově kraalu) a na
bohatou zvěř, až tam, kde les obmezoval obzor, vysoká rákosina
zabraňovala nám docela rozhlédnouti se na jih a na západ. Tyto

149

lagunovité houštiny mezi dolním tokem Čoby a Zambezim jsou
nejmilejším bydlištěm slonů a hrochů. Rozložili jsme se noclehem na
písečném ostrově, na němž nalezli jsme opuštěnou chýši. Ani jedni
asagaji a noži řezali rákos a vázali jej do otýpek, druzí vykopali
týmiž nástroji díry do písku, do nichž zastrkali rákosové otýpky,
přivázané ke kolům. Zatím tři loďky odrazily od našeho ostrova,
aby přivezly z protějšího břehu suchou trávu, a tou pokryli rákosové
otepi, spojené ve vrcholcích. A tak postavili domorodci chýši, asi
11/2–2 metry vysokou a 60–75 centimetrů širokou v podobě noční
čepice, s takovou rychlostí, že bys nevěřil.
Příští odpoledne přešli jsme na levém břehu řeku, při ústí 50
metrů širokou a krokodily bohatou, kterou nazývali Kaša čili
Kašteja. Livingstone jmenuje tuto řeku Madžila, jak jí nejspíše
Makololové říkají. Již několik set kroků nad ústím řeka zúžovala se
místy až na 15 metrů; ačkoli pak někde málo jest hluboká (metr),
bylo by přece odvážné přebroditi ji, neboť ze zkaleného proudu lze
poznati velmi zřetelně potměšilé obyvatele její. Plujíce dále potkali
jsme několik člunů s osadníky z města Makumbova, kteří dovezše
slonovinu do Šešeke k Sepopovi vraceli se právě se střelivem
a dvěma vlněnými pokrývkami, které dostali odsluhou. Po
občerstvující koupeli na mělkém a bezpečném místě veslovali jsme
statečně dál, abychom navečer dospěli nového sídelního města. Že
jsme blízko této osady masupijské, která je prosta mouchy tsetse,
bylo znáti po malých stádech skotu, jež pásla se podle řeky bedlivě
jsouce střežena.
Staré Šešeke leží asi 11/2 míle na západ odtamtud, kde se veletok
Zambezi náhle od jihu obrací na východ, u laguny zambezijské.
Dvůr marucký bydlel odedávna v úrodné vlasti barocké, jež
velepříhodná byla chovu skotu. Sepopo, král říše marucké, se však
za pobytu mého provinil mnohými ukrutnými skutky na svém
kmeni, takže Barocové velice naň zanevřeli. Proto opustil své sídlo
a přestěhoval se do provincie masupijské, po většině týrané
mouchou tsetse. Sepopo přesídlil se také z toho důvodu, že byl
nespokojen s portugalskými obchodníky se slonovinou od břehu
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moře Atlantského. Zdálo se mu totiž, že směnné zboží jejich
srovnáno jsouc s Westbeechovým jest bez ceny, a proto chtěl, aby
nové jeho sídlo bylo blíže obchodníkům, přicházejícím od jihu.
Když jsme blížili se k sídelnímu městu, Blockley radil nám,
abychom příchod svůj ohlásili rumelou. Jakmile pozdravné výstřely
dozněly, tlupy lidí objevily se pod stromy a na odvet následovalo
hned asi dvacet ran. To byl důkaz, že král byl mezi lidem a že sám
řídil stavbu nového města. Křik šešeckých, který se vstříc nám
ozýval, pobídl naše veslaře, takže dospěli jsme za čtvrt hodiny
břehu a přistali na místě, kde blízko skupení stromů vytaženo bylo
několik člunů na sucho. K audienci u vládce středního Zambezi bylo
nám přijíti v slavnostním oděvu; byl jsem tedy nemálo polekán,
když mně k obleku chyběl klobouk. Blockley nepopřál mi času,
abych prohledal své vaky, neboť už zazněly od stromů zvuky
myrimby.
Zmínil jsem se už dříve, kterak král již několik měsíců věděl
o tom, že přijdu; poptával se několikráte Westbeecha a Blockleye na
mne a pravil: „Kéž by už přece přišel ňaka, který chce cestovati říší
mou jako monari (Livingstone).“ Proto měl jsem býti přivítán
slavněji než 15 bělochů, kteří přede mnou od dob Livingstonových
spatřili královský obličej Sepopův.
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VII.
Můj první pobyt v říši marucké
Jak mne Sepopo přivítal – Libeko – Spády Sepopovy – Sepopova
residence – Dějiny království marucko-mabundského – Kmenové této
říše a jejich sídla – Poddanská jejich poměry – Řeč sesuto –
Portugalští obchodníci u dvora Sepopova – Jak mi Sepopo dovolil,
abych cestoval jeho zemi, a jak mně popsal, kudy mám jíti – Stavba
Nového Šešeke – Požár Starého Šešeke – Jaké mají kmenové říše
marucko-mabundské vzdělání – Pověra a její oběti – Posloupnost
panovníků – Pravomocnost panovníkova – Stavitelstvo u národů
této říše – Trojí sloh chýši – Vnitřek královského dvorce – Tanec
kiši – Sepopův hudební sbor – Hudební nástroje maruckomabundské – Válečné bubny – Maškary při tanci kiši – Návrat do
Impalery – Příchod do Panda ma Tenky – Dobrodružství se lvy.
Tlupa domorodců, oděných vesměs koženými a kartounovými
zástěrami, které jsem už popsal, zvěstovala nám, že král přichází.
A vskutku blížil se morena Sepopo, a již asi po 200 krocích setkal
jsem se s králem. Oděn jsa evropským šatem a maje na hlavě
anglický klobouček, okrášlený bílým pštrosím pérem, šel mi lehkým
krokem vstříc. Byl to muž asi pětatřicetiletý, obličeje širokého,
příjemné tváře, velikých očí, jež zdály se dobráckými, takže
nepoznal bys nikterak vtěleného hrůzovládce, jakým Sepopo
vskutku byl. Usmívaje se podával mi ruku, pozdravil též Blockleye,
ba i sluhy Aprile všiml si milostivě kývnuv naň hlavou. Král
obklopen byl několika svými nejvyššími hodnostáři, z nichž pouze
jeden měl kalhoty, dva jiní pak na zádech vlněnou pokrývku, kdežto
ostatní lišili se od zástupu obecného lidu pouze četnými náramky.
Z veškerého průvodu králova byl nejvíce nápadný jeho hudební
sbor. Vedle panovníka kráčeli dva „myrimbisté“, totiž dva
hudebníci, kteří nesouce na řemenu dýňové piano tloukli do něho
dvěma paličkami. Podle těchto dvou mužů, kteří přestrašnou tropili
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kočičinu, kráčeli bubeníci s ohromnými válcovitými bubny tlukouce
na ně prsty a zpívajíce k tomu. Potom teprve šla družina. Král
zavedl nás pod citlivkový strom, a tam přišel muž, po evropsku
oblečený, jejž představili mně za bečuanského tlumočníka,
sloužícího již tři léta v tom úřadě u dvora Sepopova.

V papyrové houštině.
Prohnané toto, vytylé chlapisko slulo Jan Mahura. Ten hned ujal
se u mne svého úřadu, an se Blockley sám velmi dobře mohl
domluviti s králem a s okolním zástupem. Skrze Jana Mahuru
vladař představil se mně slovy: Kia Sepopo, morena a Zambezi (já,
Sepopo, vládce zambezijský). Potom posadil se na malou dřevěnou
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židličku, kterou sluha za ním nesl, a kyna rukou vyzval nás,
abychom se usadili na zemi. Když král pozoroval, že se zdráhám
zachovati se podle jeho pokynu, poručil přinésti dvě okrouhlé
travěné otepi, abychom se na ně posadili. Nemoha už déle váhati,
volky nevolky sedl jsem si ve svém černém slavnostním oděvu na
vykázané sedadlo. Jakmile jsme usedli na „nádherné pohovky“,
Sepopo vyrazil na mého průvodce Blockleye nesčetnými otázkami.
Nebyv ještě nikdy předtím přítomen tak živému výkladu řečí
sesuto-serockou nemohl jsem rozprávky postihnouti a proto obrátil
jsem pozor svůj po Masupiích, kolem sedících. Rozstoupili se právě
ustupujíce sehnutému mladému muži, který nesl velikou dřevěnou
mísu. Hlasatel oznámil nám, jaký jest jeho úřad; vůně pečených ryb,
která se rozšířila, jakmile mladík tento přišed do kola nás pozdravil,
byla mně poněkud náhradou za to, že jsem nerozuměl hovoru. Muž
postavil mísu na prázdné místo mezi králem a námi. Sepopo sáhl
hned do ní a podal pohlavárům Kapellovi a Mašokuovi po rybě. Pak
teprve, když tito již půl ryby snědli a král byl jist, že pokrm ten není
otráven, nabídl mně a Blockleyovi též po rybě a dal se sám do jídla.
Prsty naše byly nám nožem a vidličkou, v čemž nás vládce říše, větší
než pět království českých (5000 čtverečních mil), dobrým
příkladem a nemalou zručností předcházel. Přesto, že jsme od rána
nejedli a tudíž měli veliký hlad, směli jsme, abychom se neprohřešili
proti tamějšímu mravu, snísti toliko půl ryby, ostatek však bylo nám
podati pohlaváru, nejblíže nás sedícímu; ten požil také jen několik
soust a zbytek podal svému sousedu. Tak se veškeré shromáždění
nasytilo desíti rybami, ba i parobové královští pochutnali si na
hlavách rybích.
Obyvatelé říše marucké umějí výborně připravovati ryby k jídlu,
smažíce je buď v jejich vlastním tuku, buď sušíce je na slunci
a potom pekouce je na uhlí. Prvým způsobem připravují zvláště
druhy ryb, kterým národové zambezijští říkají či-mo, ci-ga-činči, čimašona atd. Ryb dravých nejídají, vyjímajíc rybu inquisi, silně na
pyskách ozbrojenou. Tak viděl jsem zřídka, že jedli štítohlavého
sumce, a to hlavně proto, že maso té ryby, v Africe velmi obecné,
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pokud zdržuje se v Zambezi, plno jest cizopasného červa, tři
centimetry dlouhého, jenž stočen jest v závitcích jako trychiny.
Veliké množství ryb domorodci suší na slunci, několik měsíců
uschovávají, potom skládají do košů a posílají na sever, kde s tím
zbožím vedou obchod.
Když jsme skončili hostinu, několik sluhů přineslo dřevěné mísy
s vodou, kterou si nejbližší sousedé královi, sedící kolem něho,
omočili rty. Přepodivné však bylo druhé očišťovadlo, kterým
zbavovali se mastnoty, pozůstalé po hostině. Sluha přinesl na
malém dřevěném tácu asi dvacet špinavozelených koulí, zvící
vlašského ořechu. Král a družina jeho vzali si po jedné – a také
k nám přistrčili misku – potřeli si ruce, mnuli je a potom umyli. Jsa
zvědav poznati, z čeho tyto koule jsou, vzbudil jsem všeobecné
veselí. Jan Mahura přeložil mně slova králova: „Přičichni, pane,“ já
pak učiniv tak nepochyboval jsem už, že to jsou mýdlové koule. My
běloši vytáhli jsme kapesní šátky, abychom utřeli si ruce, an Sepopo
vzal libeko, totiž svou nosní lžíci, a tou oškraboval si mokré prsty,
až oschly. Totéž učinili pohlaváři a nejbližší jejich sousedé, ale byli
také někteří v zadních řadách, kteří chtějíce ušetřiti libeka otírali si
ruce do sucha pouze na čistém křemenitém písku.
Tento libeko jest plochá železná lopatička zšíří 1 až 4 centimetrů
a zdélí 4 až 35 centimetrů, přivázaná na travěném pletenci nebo
šňůrce skleněných perel anebo na řemínku, jíž kmenové banthuští
užívají za kapesní šátek, čímž se ovšem rozšiřují chřípě a znetvořuje
obličej.
Poněvadž se již slunce chýlilo k západu, král povstal následován
jsa námi a hrajícími a zpívajícími hudebníky. Zamířil k našemu
přístavišti, kde se svou družinou vstoupil na tři čluny, aby se pro
zábavu projel po vodě. Za plavby dal silně stříleti, načež dvořanům,
za ním jedoucím, náležitě bylo odpovídati. Asi po pěti minutách
vyjeli jsme z řeky, zabočili do laguny a zamířivše do poboční
laguny, na západ, přistali jsme po dobré čtvrthodině v přístavišti
staroješeckém. Sotva 7 metrů nad vlastním údolím říčním prostíralo
se na kraji hvozdu, rostoucího v hlubokém písku, Šešeke, přistavěné
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k staré vsi masupijské, odkud se král chtěl vystěhovati do nově
založeného sídla. U přístaviště stál dvorec obchodníka Westbeecha,
zbudovaný z dříví a rákosí, kde zboží jeho složeno bylo dotud,
dokavad Sepopo nesměnil je za slonovinu. Na dvoře obchodní
stanice Westbeechovy byly tři chýše; v jedné bydlel kuchař
obchodníkův, v druhé byla kuchyně a v třetí přebývali sluhové. Za
domkem obchodníkovým, mezi ním a plotem stála čtvrtá chýše,
zvýší asi 12/3 metru a v průměru dvou metrů, podobná
bochníkovitým chatrčím koranským, s vchodem tak nízkým, že bylo
lze vlézti tam pouze po čtyřech. To byl můj palác, můj příbytek,
když jsem po prvé pobýval v sídle mocného krále.
Než jsem se tam ubytoval, zavolali mne s Blockleyem ke králi na
večeři. Sepopo seděl na rohožce ve dvorku, dlaženém cementem.
Usadili jsme se po jeho levici na podobném koberci, kdežto se
někteří posadili vedle králové po jeho pravici. Podali nám na talířích
vařeného masa antilop losích. Nechyběly ani nože ani vidličky, jichž
užívati naučili královský dvůr manický obchodníci, přicházející do
této říše od západního břehu mořského. Za příkrm k masu dali nám
manzy, průhledné to moučné kaše, která jak jsem později seznal,
velmi jest živná12. Po jídle přinesli baňatou nádobu tykvovou,
končící dlouhým ohnutým hrdlem, z níž nalévali nám medoviny do
plechových pohárů a do sklenic, Westbeechem králi darovaných.
Číšník zatleskav posadil se na prázdné místo mezi krále a lid a vypil
sám prvý pohár, potom král přihnul si z nejbližšího a dal ostatek
nejmilejší králové po své pravici, pak mně a Blockleyovi. Také
některým pohlavárům bylo uštědřeno medoviny, ale toliko nám
byla prokázána čest, že jsme si směli zavdati s králem. Jakmile jsme
se napili národního nápoje, král povstal, zul si boty, podal je služce,
která přinesla pokrm, a odešel do svého bytu, když jsem mu slíbil,
že ho tam ráno navštívím a přijdu na snídaní.

12

Doufám, že provedu, aby kořen manzový vyvážel se z říše manické.

156

Jak mne Sepopo přivítal.
Spal jsem už dvě hodiny na svém lůžku z beden. Tu probudila
mne záře světla a šramot v malé přední komoře obchodního
skladiště. Pohlédnuv tam spatřil jsem Sepopa s jeho družinou,
kterak přehrabává zboží Blockleyem přivezené, konečně chápe se
vozové svítilny, za niž ve dne marně žádal obchodního jednatele,
a potom rychle se vzdaluje. Toť byl ovšem zvláštní způsob, jakým se
panovník marucký domáhal věcí, které se mu líbily.
Abych dopověděl, co jsem zažil za prvého dne svého pobytu
v Šešeke, zmíním se ještě o příhodě, která se udála, když jsme pili
medovinu. Přišli totiž čtyři muži nesouce slonovinu, složili břímě
své na hromadu slonových klů uprostřed ohrady, poklekli
a zatleskali rukama dotýkajíce se pětkrát čelem země a provolávajíce
„Šangve, Šangve“. Potom povstavše posadili se do nejzadnější řady
a seděli tam, až král povečeřel. Pak přilezli byvše k tomu vyzváni
trochu blíže, tleskali tiše jak za královy řeči, tak po ní a vypravovali
nekonečným žvástem o honbě, na níž ukořistili slonovinu. Král
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nařídil jim, aby si nazejtří přišli zase pro střelivo a malou odměnu za
svou kořist. Slonovina byla jsouc korunním statkem králův majetek
a pušky, vydané poddaným, byly jim jenom půjčeny, totiž král
pokládal je stále za své a mohl je kdykoli žádati zpět.
Jestliže jiní běloši chtěli krále navštíviti, bylo způsobem, aby mu
dar, za který jim dovolil vejíti do své říše, poslali už s pravého břehu
čobského, než vkročili do Impalery. Ode mne toho král nežádal;
odevzdal jsem mu svůj dar, zadovku Sniderovu a 200 nábojů, teprve
po svém příchodu.
Kdežto jsme předešlý večer večeřeli před chýší, snídali jsme
druhý den v bytu králově. Podlouhlá travěná chýše, podobající se
velmi sedlové střeše zvýší tří metrů, rozdělena byla v polovici
příčkou. V přední komoře, kde jsme snídali, ozdobeny byly stěny
manickými zbraněmi, ohromnými puškami a podivnými obleky,
mezi nimi zejména stejnokrojem portugalského dragouna, jakož
i ohromnými sloními kly. Užil jsem dobré mysli královy, abych
vyptal se ho na dějiny Maruců a jeho říše, a podávám tyto zprávy,
pokud mně je pohlaváři později potvrdili.
Veden jsa Sebituanim pobočný kmen Basutů, sídlící mezi horním
tokem Orané a hořejším Vaalem, vystěhoval se na sever. Dobyvše si
násilím průchodu říšemi bečuanskými a podmanivše si mnohé
kmeny na středním Zambezi a dolní Čobě, zejména pak východní
Bamašie a Maruce Basutové založili říši, objímající téměř 2000
čtverečních mil, totiž království makololské, učinivše kromě toho
poplatnými početné národy východní až k řece Kafui. Když však již
za druhého panovníka, Sekeletua, vznikly mezi Makololy rozbroje
a roznítily se až v zjevnou občanskou válku, podrobení Marucové
chopili se zbraní, obořili se na Makololy, usedlé mezi Čobou
a Zambezim, a porazili kmen tento, decimovaný nadto zimnicí,
v několika bitvách, při čemž vyhubeno bylo veškeré mužské
obyvatelstvo až na chlapce a dva muže. Z Makololů, přebývajících
jižně od Čoby, zastihl týž osud veškeré muže počtem asi 2000.
Kdyby byli zůstali na pravém břehu čobském, říše makololská trvala
by dodnes, avšak překročivše Čobu, báli se Maruců, zesílených
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Mabundy a jinými podrobenými kmeny, a tudíž opustili poříčí této
řeky utekše se k západním Bamankvatům u jezera n‘gamijského.
Panovník tohoto kmene, Lečuatebele, přijal je na pohled přátelsky,
ale již napřed bylo ustanoveno, že budou zahubeni. Vyslanec králův
pozdravil je řka: „Jste-li přátely Batovanů, nechte svých oštěpů
a válečných seker u svých žen a vejděte jako přátelé do našeho
města.“ Makololové učinili tak. Jakmile však vstoupili do radnice,
totiž do kotly, Batované zahradili vchod větvemi a kmeny
a porubali vesměs Makololy, zavřené v ohradě. S ženami naložili tak
jako Marucové: vítězové rozdělili je mezi sebou. Král vybral si
nejlepší, potom podělili se pohlaváři a zbytek panovník rozdal.
Odtud vyskytují se mezi temnobarvými Batovany a národy říše
marucké severně od Zambezi ženy hnědé pleti, na nichž tmaví
kmenové nemálo si zakládají, pokládajíce světlejší pleť za
zušlechtění svého rodu. Sepopo zabral tudíž zemi Makololů
vyjímajíc východní území Bamašiů a krajiny jejich jižné od Čoby,
které se nezmocnil boje se Matabelů.
Na sever od říše Maruců rozkládalo se království mabundské,
nad nímž vládli králové z panovnické rodiny marucké. Před
několika lety zemřela králová Mabundů, která na smrtelné posteli
ustanovila dědičkou nejstarší dceru Sepopovu Moquai. Ta však bojíc
se úkladů otcových odevzdala mu vládu své říše a proto zastihl jsem
pobývaje severně od Zambezi spojenou říši marucko-mabundskou
(mambundskou), které vládl Sepopo, přímý potomek staré
královské rodiny marucké.
Při snídani Sepopo dal zavolati nejpřednější zástupce 10 větších
kmenů, dělících se na 83 poboční kmeny, a představil mně je. Z 18
větších kmenů bylo v Šešeke po většině 10–500 příslušníků s jedním
nebo několika pohlaváry. Nejdůležitější kmenové říše této jsou:
Maruce, Mabunda (oba panující), Masupia, Matonga, Makalaka,
Mankoë, Mamboë, Manansa, Mabimbi, Bajeci, Bakalomo, Bamata,
Banjoka, Basuto, Batoka, Livanga a Manenga, kteří se dělí opět na
tyto poboční kmeny: Aimalio, Aitunga, Alumba, Alušanga,
Ambolela, Ambume, Amoodë, Angoko, Aquanga, Babuiko,
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Bahumokume, Bajaoma, Bajeji, Bakabololule, Bakalomi, Balea,
Bolioa, Balobule, Balomokmeci, Bamakoma, Bamalingo, Bamata,
Bamomba, Bamosima, Banamo, Banoka, Baoë, Bapalesi, Baquanti,
Basetuta, Basioma, Basimavotomo, Basuto, Batoka, Boemenda, Boo,
Emafoa, Emunonoco, Jabia, Jamoë, Iëta, Kasabe, Katulama,
Kombala, Liamba, Liamankua, Liato, Livanga, Linkamba, Loena,
Lujana, Luketa, Luueku, Mabimbi, Mafumbe, Makalaka, východní
Nolianga, západní Notulu, Malundasieeme, Mambalango, Mamboë,
Mabunda, Mampakani, Manansa čili Manandža, Mankoja =
Mankoë, Manengo, Maruce, Mašoša, Masupia, Matomo, Matonga
čili Ma-beker, M’Banga, Milanka, M’Kanda = Makanda, M’Koma =
Makoma, Moëna, Moëlopuma, Monojanda, Nambo, Nikalulunda,
Ojukamonde, Salama, Sima, Vafi, Vasivanda. Kromě těchto kmenů,
usedlých odedávna v říši, jsou tu tam ještě porůznu usazeni:
Matabelové, Menons-Makalakové a Masarvové; dva poslední
kmenové přišli sem přes Zambezi uprchnuvše z posledních krajin.
Byli Masarvové dříve lenní kmen Bamankvatů a MenonsMakalakové poplatní Matabelům.
Marucové obývají úrodná údolí země barocké obapol krásného
veletoku zambezijského od sekhose (jihu) vzhůru proti řece až na
150 anglických mil na jih od stoku Kapomba s Libou. Myslím, že
krajina barocká jest nejúrodnější kraj říše marucké hodíc se výborně
jak k chovu dobytka, tak k orbě. Oplývá zvěří a planě rostoucím
rostlinstvem, velmi člověku užitečným, z nichž jest asi kahuch
(strom kaučukový, Siphonia) nejdůležitější. V zemi té mnoho jest
znamenitých měst i byla dříve sídlem královské rodiny. Mabundové
obývají kolem krajiny marucké od severovýchodu a východu, hlavní
však sídla jejich jsou na východ země barocké na horním díle
středního toku řek Njoky (Ňoky), Lombe a Loi.
Kmen Mankoë sídlí v kraji, jenž hraniče na sever s územím
mabundským v největší své rozloze sahá od západu na východ, ale
nedotýká se západního břehu zambezijského. Mamboëové přebývají
severně od Mankojů na dolním Kapombu a Libě. Bamombové
a Manengové žijí v okolí města Kavagoly na horním Zambezi.
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Masupiové osadili kraj jihovýchodně od země barocké až na 30
anglických mil pod stokem Čoby se Zambezim, podle Zambezi a na
50 anglických mil proti proudu Čoby. Batakové bydlejí východně od
Masupiů na levém břehu zambezijském až asi 30 anglických mil za
slapy králové Viktorie. Matongové jsou sousedé Batoků a dílem (od
severu) Masupiů; hlavní sídla jejich jsou na středním toku řeky
Kašteje čili Livingstonovy Madžily. Západní Makalakové usadili se
na dolní Kašteji mezi Matongy a Masupii. Východní Makalakové
jsou východními sousedy Batoků po řece Zambezi; největší jejich
osada jest kraal Wankeův. Lujanové mají sídla na jižním břehu
zambezijském na západ od Masupiů. Sídla ostatních kmenů
prostírají se od kraje Lujanů k jižní hranici země barocké, potom na
sever od Matongů a Makalaků a na východ od kmene Mamboë
a Mankoë. Kmenové tito sídlí však i v menších územích tam, kde
hraničí dva ze zmíněných větších kmenů, anebo jsou porůznu po
veškeré říši v malých osadách mezi Makalaky, Mambundy, Maruci
atd.
Řečení kmenové jsou převalnou většinou vskutku Sepopovi
poddáni a pokládáni vyjímajíc Maruce za otroky; jenom asi čtvrtina
platí poplatek, a to jsou povětšině kmenové východní: Batokové,
východní Makalakové, Mabimbiové atd. Ukrutnostmi svými Sepopo
způsobil, že mnozí domorodci uprchli z říše jeho do krajin jižních,
a ježto z toho hrůzovládci vznikly četné potíže i ve středu království
jeho, uvolnil se tím též značně poměr poplatných kmenů, sídlících
u hranic na severovýchodě a východě. Daně, ukládané vlastním
poddaným, záležejí v dávkách obilních (žita, kaferského žita,
kukuřice); mimo to odvádí se určité množství sušených plodů,
melounů, tabáku, pružce, rohožek, člunů, vesel, zbraní, dřevěných
výrobků (hrnců, mis, hudebních nástrojů), zvířecích koží, čerstvého
a sušeného masa rybího a hrošího. Kromě toho jsou slonovina, med
a živná manza korunním statkem, a každý poddaný, který je
prodává nebo směnuje, tresce se na hrdle. Poplatní kmenové dávají
co rok vládci marucko-mabundskému určitý počet sloních zubů (od
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samců a samic) a koží velikých šedých a tmavohnědých mun
s dlouhou srstí.
Obecnou řečí veškeré říše, kterou se jednotliví kmenové snadno
vespolek smlouvají, a tak říkajíc pojítkem jejich jest řeč zahubených
Makoloků. Makolokové provinili se často velikým bezprávím,
a rámě spravedlivého osudu je zasáhlo; když však zmizeli dějinného
jeviště střední Afriky Jižní, vyrostla tam palma míru; řeč jejich
sesuto zbyla po nich a vítězové ji zdědili. Podmanitelé užívali jí
samoděk čím dále tím více, když říše jejich vzrostla spojivši se
s královstvím mabundským, a když kmenové její v častější
vstupovali styk s národy usedlými na jihu od Zambezi, neboť měli
potřebí společné mluvy, a to takové, které by snadno rozuměli i za
jižními hranicemi jejich země.
Jaká byla by to výhoda pro badatele, kdyby se bez obtíží mohl na
jihu naučiti řeči sesutské; neboť kdo umí hovořiti sesutsky, úplné
jest bezpečný v říši marucko-mabundské. Nynější řeč makolololská
není již ryzí sesuto, nýbrž trochu pokažena přimíšenou serocí. Když
jsem se krále tázal, jak veliká jest jeho říše, odpověděl, že by
poddaným jeho bylo jíti 15 až 20 dní, než by došli severní hranice.
Podle těchto jeho zpráv a vyprávek pohlavárů, vyslanců
Mašukulumbů, na severu bydlících, a portugalských obchodníků
ustanovil jsem hranice říše marucké proměniv vzdálenosti, udané
podle denních pochodů, v míle tak, jak viděti jest na mapě. Na sever
a na východ sousedí s říší manickou Mašukulumbové, na jihozápad
Bamašiové, na jih království bamankvatská a země matabelská.
Jméno Sepopovo znamená v řeči serocké sen; jeho matka slula
Mangala. Seznámiv mne s pohlaváry a hodnostáři, právě v Šešeke
pobývajícími, mezi nimiž byl také velitel vojska Kapella, král
představil mně naposled ošklivého Mašoku, totiž kata, obrovského
to Mabundu, a své dva zetě, kteří byli zároveň jeho tchány. Pojal
totiž od každého z nich jednu dceru za ženu a zasnoubil jim za to
dvě své nedospělé dcerky.
Když nás Sepopo vespolek seznámil, tři Marucové přiblížili se
hlasitě provolávajíce sangve k jeho chýši a přinesli tři ocasy buvolí;
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král byl je vyslal, aby mne a Blockleye zásobili masem. Při tomto
obřadu pili jsme medovinu, v čemž Lunga, nejkrásnější ze žen
basutských, neobyčejně se vyznamenala. Než jsem odešel, Sepopo
ukázal mi oba své lékaře osobní, jichž povinností jest opatřovati ho
kouzly, kdykoli jde na honbu. Ve dne užil jsem prázdné chvíle,
abych si prohlédl město, a navečer dostavil jsem se opět do
královského dvorce. Téhož večera přišel také Makumba z Impalery
přinášeje žalostnou zprávu, že obchodník Y., jejž potkal jsem
u pánve Sněhulákovy a jemuž jsem radil, aby rychle odebral se
k mému vozu do Panda ma Tanky, zemřel ani tam nedojev.
V noci ze dne 20. na 21. stala se příhoda, která poněkud pokazila
soulad mezi mnou a králem. Štědrý přítel můj Blockley způsobil
nám v našem dvorku zase takové veselí jako předešlé noci; bylo už
o půlnoci, když černé dámy a pánové, znamenitě rozjaření,
vyprázdnili ohromné tři džbány medoviny. Když pak jsouce
unaveni a hodně napilí podřimovali, tu tykvová piana vyrušovala je
opět svými zvuky ze spánku. Konečně ukolébaly mne písně, stále se
opakující v žádoucí spánek; ale zanedlouho vzbudil mne zase psí
štěkot. Když jsem otevřel oči, připadlo mi, že jest v chýši neobyčejně
jasno, a přece byl jsem zavřel vchod bednou; vtom zpozoroval jsem
náhle tmavé tělo v nízkých dveřích, sotva 3/4 metru vysokých. Jakýs
domorodec měl se právě k tomu, aby uchvátil pravou rukou mé
šaty, které ležely vedle mne na bedně. Kromě asagajů, nade mnou
visících, které jsem předešlý den koupil, neměl jsem žádné zbraně
u sebe a než jsem se mohl rozpřáhnouti k ráně, zloděj zmizel
z otvoru. Vyřítil jsem se za ním, ale ten provázen jsa pomocníkem
a zanechav před mým obydlím hůl a rybu ztratil se mezi chýšemi.
Noční tato příhoda rozčilila mne tak, že jsem po ostatní noc nemohl
ani oka zamhouřiti. Když jsem nazejtří zpravil o tom krále,
odpověděl mně vyhýbavě a bylo pozorovati, že se toho dne netěší
valně z mé přítomnosti. Nenechal jsem však té věci a žádal, aby
Sepopo poručil vyšetřiti krádež. Při tom užil jsem lsti a vyslal
jednoho Blockleyova sluhu do města rozhlásit, že jsem nalezl u řeky
hůl a že bych ji rád koupil od jejího vlastníka. Poručil jsem sluhovi,
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aby hůl popsal, jsa žádostiv, zdali skleněné perly, jež jsem směnou
sliboval, pomohou vypátrati zloděje. Navečer přišel obstárlý muž,
a když jsem mu ukázal hůl, chopil se jí a žádal, abych mu ji vydal,
pravě, že jest jeho. Teprve, když i usušenou rybu uznal za svůj
majetek, dovedl jsem ho ke králi, který právě seděl u večeře.
Poněvadž však přítel provinilcův, který s ním přišel ke mně, odběhl
rychle domů, aby skryl ukradené šaty, tož důvěrníci královi, poslaní
do jeho chýše, nenalezli nic a zloděj prohlášen byl za nevinna. Když
jsem s tímto rozsudkem nebyl spokojen, král pravil, že potrestá
vinníka kvůli mně. Na mou otázku, jaký trest stihl by provinilce,
odpověděl, že potrestá jej na hrdle. S tím jsem se ovšem nemohl
srovnati a prosil tedy krále, aby muže toho pustil na svobodu; ale
podotkl jsem zároveň, že příště každého nočního vetřelce zastřelím.
Sepopo snášel se v tom se mnou, že bude tak nejlépe spraveno,
a prohlásil se také v ten rozum veřejně před četným shromážděním.
Večer přišli mužové ze země barocké, mezi nimi také Matabele,
zajatý Sekeletuem, přinášejíce žito za daň. Král ukázal příchozím
vnitřní úpravu své chýše, kterou nemálo se pyšnil. Téhož dne učinil
mne Masangu, hodnostář, jejž bychom nejspíše mohli nazvati
správcem zbrojnice, pozorna, že král jest ochoten odčiniti urážku,
které jeho poddaný dopustil se proti mně svou krádeží. Uživ té
příležitosti chtěl jsem krále přímo žádati za dovolení, abych směl
cestovati po jeho říši.
Hned jakmile jsem vstoupil do dvorku, všiml jsem si mezi třiceti
domorodci, tiše na bobku sedícími, muže, který nad jiné vedl si
pokorně a poníženě. Z obličeje jeho bylo patrno, kterak velmi jest
zchytralý, a po tom jsem usoudil, že to není žádný domorodec z říše
marucké; vskutku pak prohlédnuv si ho zevrubněji shledal jsem, že
jest to smíšenec. Uznamenav nejpříhodnější chvíli vytasil jsem se se
svou žádostí, tázaje se krále, zná-li prosbu mou, kterou jsem mu
skrze Westbeecha přednesl, a když přisvědčil, vysvětlil jsem mu
účel své cesty.
Král vyslyšev mne pomlčel několik minut a potom se otázal:
„Hovoří bílý lékař serocí nebo sesutem?“ Odpověděl jsem, že nikoli.
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„Zdalipak hovoří bílý doktor řečí těchto dvou mužů,“ ptal se dál
ukazuje na dva muže, ležící po jeho levici, z nichž jsem si jednoho
všiml hned, jak jsem vkročil do dvorce králova, poněvadž jsa
smíšencem lišil se pletí od ostatních a také podezřele si vedl. Když
jsem se tázal, kdo by ti lidé byli, odpověděl mně muž právě
zmíněný pokorným hlasem smekaje klobouk: „Jsme portugalští
obchodníci z Matimbundu a dobří křesťané.“ To byli tedy tak zvaní
Mambariové, o kterých doslechl jsem už tolik nepěkných zpráv.
Ten, jejž mi král představil jako „velikého muže“ a lékaře, slul
Sykendu. Když chlapík tento ke mně vzhlédl, utvrdil mne svým
pokryteckým pohledem v tom, co jsem o něm dříve soudil. Sepopo
slyše, že nerozumím ani jejich řeči, pravil, že bude mně naučiti se jí
v Šešeke, ježto mně tito muži budou moci výborně posloužiti za
vůdce a tlumočníky. Tak dověděl jsem se, že jsou portugalským
obchodníkům z Loandy, Massamedu a Benguely, z nichž jsem
později ještě několik poznal, dopodrobna známy kraje mezi
západním pobřežím mořským a jezerem bangveolským a na východ
až k ústí řeky Kafue, jež posavad pokládáme za neznámé končiny;
znají nejen rozličné říše domorodců a jejich vladaře, nýbrž
i podřízené náčelníky a jejich povahu. Také dobře věděli o všech
pohořích a řekách, které jest jim překročiti, cestují-li těmito
krajinami. A přece nepověděli ani tito lidé, ani bílí jejich druzi od
západního břehu mořského nikomu o tom, co jim bylo známo, aby
nepřilákali obchodníků z jiných národů do zemí bohatých
slonovinou a pružcem. Žádal jsem Sepopa za dva průvodčí, ale než
byl s to, aby mně odpověděl, Sykendu překvapil mne ujav se sám
slova. Smekl totiž opět klobouk, sklonil hlavu k zemi a pokřižovav
se latinským křížem přísahal matkou Spasitelovou, že on a bratr,
vedle něho ležící, jsou nejlepší křesťané z veškeré vnitřní Afriky
a tudíž i nejspolehlivější průvodčí. To byla nejspíš odpověď na mé
nedůvěřivé pohledy, neboť nedalo mně to, abych chlapíků zostra
neprohlížel. Několik minut nastalo zase ticho, po čemž Sepopo
pravil, že bych se s dobrou potázal, kdybych se snad naučil seroci
nebo řeči makololské podotknuv, že bych pak vystřehl se toho, co

165

stihlo Livingstona, když putoval severní zemí Mamboů. Monari
(Livingstone) nemohl se totiž s obyvateli domluviti a proto náčelníci
jejich domnívali se, že jest čaroděj, spadlý deštěm s oblak.
Monarimu bylo potom darovati každému z nich po pušce, aby
přesvědčil je, že tomu není tak. Potom Sykendu otázal se, zdali
Angličan také ví, že se průvodčím za jejich služby dobře platí, načež
Sepopo odpověděl mu, aby se v té příčině nikterak nestrachoval.
Muž ten žádal mzdu, doprovodí-li mne, čtyři kly sloní po 40
kilogramech, při čemž povstal a dotýkal se nohou několika
největších tesáků sloních, které ležely blízko nás na hromadě.
Sliboval jsem mu však čtyři tesáky toliko po 20 kilogramech s tou
podmínkou, že nechám je u Sepopa a že král vydá je průvodčím
teprve, až oba navrátí se z Matimbundu, kde společná naše cesta
měla se skončiti. Když však jsem se za několik měsíců vybral ze
Šešeke, abych pokračoval ve svojí výpravě, odejel jsem bez obou
Mambariů; poznal jsem zatím, že to jsou prodavači otroků
a nedůvěřoval jsem jim také ze všelijakých jiných důvodů.
Když jsem tehdá vyjednával s Mambary, Sepopo slíbil mně, že
opatří mne čluny a veslaře, kteří dovezou nás až do země barocké;
tam pak měli je vystřídati Marucové a v každé provincii potom měli
mne doprovoditi obyvatelé od osady k osadě až do země Mamboů.
Mamboům byl by král přikázal, aby mne vyprovodili až k veliké
vodě, totiž k moři, začež měl jsem jim dáti po mušketě, kdežto
veslařům, kteří by mne vezli malý kus cesty, měl jsem dáti košile
a kartoun. Mimo to král připověděl mi, že kmenům usedlým podle
řeky rozkáže, aby zásobili mne a mou družinu potravinami. Měl
jsem také pobýti několik dnů v jednotlivých městech barockých,
ležících podle řeky, jejichž obyvatelé by mne po rozkazu králové
byli pohostili. Ano král ustanovil též, kolik mne každé město má
propůjčiti hovězího dobytka. Sepopo radil mi sice, abych obrátil se
k jezeru bangveolskému, neboť mohl bych prý cestovati s nosiči
nepotřebuje člunů, právě, že by mu to bylo milejší a s menším
nebezpečenstvím pro mne.
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Později přečasto jsem litoval, že jsem neposlechl jeho rady. Zdálo
se mi totiž, že prospěji vědě více, dám-li se proti proudu řeky
Zambezi k jejímu vrchovisku a kojil jsem se také nadějí, že se jízdou
v člunech tak neunavím a že sil svých budu moci ušetřiti k další
jízdě po souši.
Rozhodl jsem se tedy, že vydám se co nejdříve do údolí Panda
ma Tenky spořádat tam svých potřeb a potom že vrátím se do
Šešeke, abych pokračoval ve výpravě své vzhůru po Zambezim.
Předtím učinil jsem ještě několik vycházek.

Šešecký přístav.
Dne 22. m. srpna prohlédl jsem si místo, na němž mělo býti
vystavěno nové město, na východ od Starého Šešeke; cestou do
Nového Šešeke a v nové osadě naskytl se mi velmi zajímavý
a malebný obraz. Na všech stranách nového sídla královského tužili
se právě dělníci stavějíce nové chýše, po řece pak hemžily se čluny,
v nichž mužové přiváželi trávu, rákos a koly. Tu zrovna několik
obtěžkaných loděk jelo přes řeku, aby složily své břímě na našem
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břehu, onde zase jiné odjížděly na druhou stranu, přečetné pak
člunky pluly řekou vzhůru a dolů. Na pobřeží muži a ženy nosili
buď jednotlivé buď v řadě za sebou ohromné otepi trávy, takže je
vzadu téměř vláčeli po zemi. Jiné tlupy mužů přenášely na bidlech
obrovské hliněné nádoby z královských sýpek, aby je uložily
v novém králově dvoru. Co chvíle potkali jsme „živou střechu“.
Spatřil jsem kuželovité travěné střechy buď jak kráčely vysokou
trávou ke mně, buď zrovna před sebou, když náhle se objevivše
vyrušily mne z mých snů. Teprve, když jsem zevrubněji prohlédl
tento podivný úkaz, poznal jsem hybnou sílu jeho: ve vysoké trávě
ukázala se černá stehna nosičů, kteří po 10 až 30 plouhali se
travnatou rovinou a to tak, že vpředu udělali do střechy malý otvor,
z něhož prvý nosič vyhlížel. Někteří dělníci chodili zpívajíce, jiní
tancujíce a zase jiní běhali kolem mne čerstvým klusem. Ani ženy
královy nezahálely: viděl jsem je, kterak si hrdě a vědomy jsouce
svého důstojenství vykračovaly před tlupou služek, které nesly
travěné otepi.
Jednou vytrhl mne z myšlenek pozdrav: „Moro“ (dobré jitro),
moro! ňaka makoa (doktore bělochu), a když jsem se obrátil, spatřil
jsem pohlavára masuoijského Makumbu, an se zástupem svých
poddaných kráčel kolem mne. V Starém Šešeke, jež ze tří stran (od
severu, západu a východu) obklopovalo dvorec Blockleyův, četní
obyvatelé bourali rákosové své chýše a domky a stěhovali se
s majetkem svým do nového města. Také Blockley sebral svých pět
švestek, aby zatím usadil se v Novém Šešeke v travěné chýši,
zbudované pro něj na rozkaz králův. Nové Šešeke Sepopo vystavěl
za dva měsíce.

168

Šešečtí se stěhují do nového města.
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Vrátiv se do Starého města, obíral jsem se právě svým
zápisníkem, any se tu ozvaly hlasy „molelo, molelo“ (hoří, hoří),
takže vyskočiv vyběhl jsem před chýši. Spatřil jsem sice, že hoří
pouze jeden dvorec, ale ten stál uprostřed několika set jiných chýší,
vystavěných ze suchého rákosu a vyprahlých vedrem slunečním,
a tudíž se mžikem rozlilo po Šešeke plamenné moře. Prudký
východní vítr rozdmychal ještě více požár. Na stezky k řece vedoucí
vyřítily se vřeštící a křičící ženy a děti. Do křiku toho hřměly
výstřely z pušek, jež zůstaly v chatrčích. Koule vrážely hned sem,
hned tam ohrožujíce nemálo lidi, stojící kolem hořících domků.
Když jsem si vynesl z chýše skrovný svůj majetek, Blockley přiběhl
pro lopaty. Stála na kraji lesa na straně proti ohni obrácené chýše,
v níž Westbeech uložil střelný prach dílem svůj, dílem Sepopovi
prodaný. Šlo o to, aby se zásoba tato rychle odstranila a zakopala do
vlhké země, poněvadž bylo se obávati, že se les vzejme. Na západ
asi 30 kroků od nás byla králova konírna, zřízená z kolů, na východ
pak ve vzdálí sotva dvou metrů skupina chýší; ježto však byly od
hlavní skupiny, kterou plameny před námi (směrem na sever)
stravovaly, asi 15 kroků, tož nebezpečenství nehrozilo jim přímo.
Požár blížil se k nám nejvíce od předu, kde dva rákosové dvorce
vystupujíce z hlavní skupiny stály od našeho rákosového plotu
jenom pět metrů daleko. Ačkoliv vítr, svištící skrze plameny
tisíceronásobným praskotem, kterým nesčetné oddenky rákosové
hořely, a žár pochodící od slunce a plamenů omamoval smysly,
přece nejvíce zapudily hasiče od požáru vystřelující pušky, takže
bylo se mi obávati, abych nezůstal sám, až bude nejhůře. Měl jsem
při sobě jenom sluhu Pita a jednoho služebníka Blockleyova, kteří
několik málo hliněných a dýňových nádob, jež jsme měli po ruce,
naplnili v řece vodou, při čemž ještě z horlivosti polovici jich rozbili.
Jal jsem se nejprve trhati rákosový plot. Zástup domorodců, který
křiče stál nedaleko mne, nevšímal si z počátku, co dělám, když však
majetnik dvorce viděl, že tím rákos jeho a dřevěné nádobí, složené
ve dvorku, bude zachráněno, přiskočil mně na pomoc a brzo činila
se kolem mne tlupa pomocníků. Strhše plot jali jsme se rukama
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nabírati sypkou písečnou půdu a házeti ji na nejbližší hořící chýši
tak, že jsme ji zanedlouho uhasili. Příkladem svým povzbudili jsme
ještě více domorodců, aby nás následovali, i povedlo se mně také
zameziti, aby oheň se nešířil tím, že jsem strhl též rákosovou ohradu
našeho dvorce.
Tímto požárem zničen byl větší díl Starého Šešeke. Když Sepopo
spatřil z městiště Nového Šešeke oheň, pustil své nevoli uzdu tak, že
družina jeho notně ji pocítila. Pral je holí, až umdlel. Radostné
přivítal jsem Blockleye, vítězně se vracejícího, neboť povedlo se mu
zachrániti střelný prach; on pak také projevil svou radost z toho, že
nachoval jsem jeho a Westbeechovo skladiště zboží. Neměl jsem
ovšem ani potuchy, že jsem sám byl u převelikém nebezpečenství,
neboť ve dvorci, jejž podařilo se mne vyrvati požáru, Blockley měl
v bedně složeno 350 kilogramů střelného prachu. Průvodčí můj
dovedl mne do chýše a tam ukázav na velikou bednu v koutě
prohodil: „Víte-li pak, co v ní je? Podívejte se!“ A když ji otevřel,
spatřil jsem ji plničkou vlněných váčků, z nichž v každém bylo 21/2
kilogramu hrubého prachu.
Nazejtří přijelo několik člunů ze země barocké, jichž jsem po
svolení Sepopově volně mohl užíti. Král radil mně, abych se rychle
s vozem svým odebral do údolí Panda ma Tenky a brzy zase vrátil
se do Šešeke. Zůstal jsem v Novém Šešeke, opustiv domek v Starém
městě a přesídliv se k Blockleyovi, až do 30. dne měsíce srpna.
Pobytu mého v královském sídle užil jsem hlavně k tomu, abych
rozmnožil své národopisné sbírky a seznal zvyky domorodých
kmenů, kteří zde z veškeré říše četně byli shromážděni; mimo to učil
jsem se řeči sesutské. Maje po slibu králově volnou cestu
k západnímu břehu mořskému, ujednal jsem s Blockleyem, že
dopraví vůz můj se sbírkami do Šošongu, kde zatím měly býti
uloženy. Za to prodal jsem mu, poněvadž ho velmi potřeboval, svůj
potah za slonovinu a rozličné zboží, jako kaliko, skleněné perly atd.
Vylíčím několika rysy povahu kmenů, sídlících v říši maruckomabundské a nakonec budu vypravovati příhody své v Šešeke od
26. do 30. m. srpna, abych dolíčil prvý pobyt svůj u Sepopa.
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Kromě Mašonů, bydlících na východ od Matabelů, žádný kmen
v Jižní Africe není tak rázný jako několik národů, usedlých v říši
marucko-mabundské, a poněvadž výrobky umělecké jejich tvorby
hojně jsou rozšířeny po veškeré zemi, tož všimne si jich hned
národopisec a srovnávaje je s jinými má v nich bezpečný doklad
o slušně veliké vzdělanosti těchto kmenů. Kterak národové tito
vynikají nad ostatní jihoafrické domorodce, o tom přesvědčíme se
ještě důkladněji, pozorujeme-li, jak obratně si vedou jezdíce
v čluncích, lovíce ryby a pod. Podle toho, že zručně umějí vyráběti
různé předměty z kovu, kosti, rohu, kůže, dříví a z jiných jejich
výkonů lze souditi, kterak nemálo mají duševních schopností.
Dychtí po všelikém výkladu a poučení a snadno je chápají. Jsem
přesvědčen, že kmenové říše marucko-mabundské, kdyby v ně byli
působili bílí sousedé (statkáři s anglickými osadními vládami), nebo
kdyby bylo mezi nimi žilo tolik bělochů (misionářů a obchodníků)
jako u převalné většiny jihoafrických domorodců, bezpochyby
mnohem větší byli by nabyli vzdělanosti, než které se až dosavad
dodělali Křováci, Hotentoti, Kafrové a Bečuanové. Abychom
dokonale srovnali domorodce zambezijské s kmeny, přebývajícími
na jih od Zambezi, podotýkám ještě, že mravy svými stojí níže než
většina národů jihoafrických. Příčina toho však zakládá se
v prvotním přirozeném stavu, v němž zůstávají divoši, pokud
odloučeni jsou od ostatního světa, v ně dobročinné působícího; není
to tedy neřest, které Hotentoti navykli si po příkladě cizím. Proto
soudím hledě k duševním schopnostem Maruců, že bude lze
odstraniti tuto vadu jejich povahy.
Druhou vadou, jež hluboce jest zakořeněna v povaze a v podání
národním, jest záliba v pověře, kterou národové této říše vysoko
předčí ostatní kmeny jihoafrické. Zlořádem tímto hyne velmi mnoho
lidí, ze všech pak ostatních kmenů jihoafrických kromě Zulů
a Matabelů žádný se mu neoddává tak všeobecně a strašně jako
Marucové. Poněvadž pak na Zambezi dvůr královský jest ohniskem
čarodějného klamu a mamu tak, že se králové dopouštějí často
svých ukrutných skutků z pověry a vědomě ji tedy mezi poddanými
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svými podporují a šíří, a ježto poddaní tito bojí se a nenávidějí svého
pohlavára zvláště pro kouzelnické a pověrečné nauky, z nichž tolik
pochodí hrozných skutků jak krále, tak jeho rádců, tož dodělal by se
na středním toku zambezijském spíše než kdekoli jinde v Jižní
Africe zdaru ten, kdo by pověrečné zvyky, hlavní překážku
vzdělanosti, oslabil a odstranil.
Král marucký jest neobmezený vládce a držitel země a jejích
obyvatelů. Nicméně vladař, vyjímajíc ovšem Sepopa, jenž vládne
jako hrůzovládce, málokdy sáhne po cizím majetku. Panovník nebo
panovnice (vladařky jsou u severních kmenů zambezijských víc
oblíbeny, poněvadž nejsou tak ukrutné jako muži) ustanovují
nástupce již za svého života a to obyčejně nedospělého, jednak aby
stana se brzy zletilým nepřekážel jim, jednak aby mohli jej vychovati
podle svých zásad. Za dřívějších dob, dokud ještě nebylo spojené
říše marucko-mabundské a dokud Marucové měli malé samostatné
království, ba i potom, když podmanili je Makololové, domorodci
tito řídili se určitými zákony o následnících panovnických, kterých
však Sepopo svrchovanou svou zvůlí docela nedbal, ano dílem
i zvrhl. Nástupcem panovníkovým může býti buď chlapec nebo
děvče,
nutno
však, aby
pocházeli
z matky
marucké.
U konservativních Bečuanů jest dědicem trůnu prvorozený mužský
potomek prvé ženy královy; tento pak zákon má takovou moc, že
i tehdá, když král v mladém věku zemře, prvý syn, který se králové
narodí, byť i to bylo dítě jiného muže, stane se zákonným vladařem
říše. Tento obyčej Sepopo zachovával sice také, ale neustanovil
starších svých dětí za nástupce obávaje se, že by dospějíce věkem
překáželi mu ve vládě. Proto roku 1875 jmenoval svou šestiletou
dcerku příští vladařkou říše marucké. Po právu měla nastoupiti po
něm na trůn jeho nejstarší dcera Moquai; poněvadž však jsouc
panovnicí Mabundů požívala veliké přízně v říši, Sepopo bál se, aby
stanouc se jeho dědičkou nebyla mu nebezpečná.
Z lesku, kterým skví se prvá žena krále bečuanského, zbylo ještě
dosti také u Maruců. Lid velice ctí prvou královou, ačkoli vladař
málokdy ji miluje, poněvadž bývá nejstarší, a nazývá ji vůbec
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„matkou vlasti“. Sepopova prvá manželka slula Mokena. Byla to
šlechetná žena, jejíchž skutků těch několik bělochů, kteří ji znali,
vděčně si připomíná, ale Sepopo velmi ji odstrkoval.
Krále pokládají též za největšího kouzelníka a lékaře. Zastíraje se
tímto uměním, jehož národové tamější povětšině vysoce si váží,
Sepopo páchal přestrašné zločiny klamaje přitom po chuti své lstivě
lid, neboť sám byl přesvědčen o tom, kterak mnohé pověrečné
obyčeje jsou liché.
Panovníci říše marucké mají veliké a všelijaké příjmy. Mimo
rozsáhlé vzdělané pozemky, jež spravují dílem osady poddaných
k tomu ustanovených, dílem početné jeho manželky s velikou
družinou, má král náramné příjmy z přímých daní a poplatků,
dostávaje ohromné množství všelikerých plodin a výrobků značné
ceny, že si marucké kníže ani jiných přáti nemůže. Poněvadž pružec
a slonovina, které jest panovníku odváděti jako korunní majetek,
jsou nejdůležitější předměty směnného obchodu, tož jest vladař
vlastně prvým obchodníkem veškeré říše. Často koupí plné vozy
zboží za 3–5000 liber šterlinků a rozdá větší díl jeho nejbližším
poddaným anebo těm, kteří ho právě ze vzdálenějších končin říše
navštíví; přitom však zůstávají rozdělené zbraně jako pušky atd.
stále jeho majetkem. Přes to všechno zachce se často králi pěkného
stáda skotu, jež náležejíc některému zámožnému poddanému patří
po jeho soudu jemu. Aby se to však nezdálo násilím, nesebere stádo
zhola, nýbrž zmocní se ho ku příkladu tak, že obviní majitele jeho
z velezrady, z čarodějství nebo z vraždy, odsoudí ho a dá jej
popraviti.
Panovník nakládá se životem svých poddaných, jak mu libo;
může učiniti otrokem koho a kolik z nich chce; volno mu vzíti si
ženu kohokoliv, jestliže se mu zalíbí, takže pouze manžela jejího
odstrčí a nabídne mu nebo dá mu jinou ženu. Má též toho vůli,
vyrvati rodičům děti, jestliže potřebuje jich k tomu či onomu kouzlu.
Vladařky mohou si po libosti vybrati manžela nešetříce toho, je-li
muž ten už ženat čili nic. Panovník má vždy ty nejpěknější věci,
které vyměnil si od sousedních národů aneb od bělochů a všecky
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umělecké výrobky, které v říši samé byly zhotoveny. Dopustil by se
velezrady, kdo by měl něco krásnějšího a drahocennějšího než král.
Často nabízel jsem domorodcům tamějším dary, ti však odmítli je,
jestliže nebyly to věci obyčejné, pravíce: „Nesmíme toho přijati,
neboť nevíme, má-li to Sepopo.“
Ve stavitelstvu národové říše marucko-mabundské vynikají nad
kmeny domorodé, přebývající jižně od Zambezi a rovnají se těm,
kteří si v tomto oboru vedou nejzručněji. To týká se ovšem jenom
kmenů, kteří mají stálá sídla, nikoli pak těch, již pouze občas
sklízejíce plodiny nebo lovíce ryby a zvěř pobývají na místě, které
sami si zvolí nebo které vykáže jim buď král, buď místodržitel jeho.
Taková dočasná sídla bývají zejména na březích velikých řek na
východních a jižních lesnatých stráních a v houštinách lesních, kde
prostřed nich rovné paseky vábí zvěř k pobytu. Stálé osady jsou po
veškeré říši, veliká pak města spatříš v zemi barocké. Národové této
říše stavějí úhledné, příjemné, bytelné chatrče a domy a to, čeho
zvláště si sluší všimnouti, velmi rychle. Jest to sice příroda sama,
v níž národové tito žijí, jež jim tolik dává stavebních látek činíc
stavbu chýší tak snadnou, že málo se jim třeba namáhati, nicméně
nelze popříti, že obyvatelé tamější stavějíce obydlí svá zvláštní
projevují vtip a neobyčejnou zručnost, které pohřešujeme u většiny
kmenů, usedlých na jih od Zambezi, ačkoliv je příroda v nejbližším
jejich okolí tolikéž bohatě daří potřebným stavivem. Zmínil jsem se
už, jak rychle Nové Šešeke bylo vystavěno. Nelze též ani tvrditi, že
by chýše Bečuanů, Zulů a Hotentotů více chránily od ohně než
příbytky na sever od Zambezi; ostatně nahrazují tam škodu,
požárem způsobenou, tak snadno a rychle, že nehrubě pocítí
takového neštěstí.
Rozvětvené řeky říše marucké, rozsáhlé bařiny kolem nich
vysoko a hustě porostlé a velmi úrodné hodí se výborně
obyvatelům, aby se tam usadili, a rákos jako obrovský les vysoký
jest jim výtečným stavivem. Dříví, z něhož dělají nejen lešení a lati,
nýbrž loupají lýčí na provazy a lana, které se pletou také z listí
palmových, a robí též hřeby a skoby, potom hustá obrovská tráva,
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písek a hlína na cement jsou skorem všude a tam, kde jich není,
snadno a brzo přivezou je rychlé člunky. Při stavbě, jak toho potřebí,
pomáhá druh druhu. Města zakládají blízko řek, pokud toho roční
povodně připouštějí, vůkol pak rozkládají se vesnice obydlené po
většině paroby, kteří pro městské své pány vzdělávají okolní pole,
sejí obilí nebo pasou stáda. Města tato a též obyvatelé jejich jsou
mnohem čistější než osady na jih od Zambezi, což vysvětluje se tím,
že mají sdostatek vody.
Ježto jest v Zambezi a Čobě veliká hojnost krokodilů a poněvadž
kmenové jihozambezijští málo se znají v plavectví, není potřebí
zakládati města tam, kde by ve válce byla důležitá; kromě toho
vojsko, mající 2–3000 pušek, jest dostatečnou záštitou proti
sousedům západním, jihozápadním a východním. Učiní-li někdo na
obyvatele měst útok, a to stává se pouze po suchu, tož prchají buď
po marném odporu, buď ani nedočkavše nepřítele na čluny nebo
nejbližší ostrov anebo na druhý břeh.
Dříve než počnu líčiti, jak přední kmenové stavějí chýše své,
zmíním se krátce o chatrčích, jež většina kmenů těchto buduje
rychle, chce-li někde jen na čas pobýti, a to téměř naskrze stejným
způsobem. Dostačí jim čtyři hodiny, aby vystavěli chýše pro čtyři
osoby a jejich břemeni, nepřístupnou dešti a větru, takže nerozboří-li
ji náhodou živly, divá zvěř nebo svévolní lidé, bývá i rok dobrým
útulkem. Stavějíce takovou chýši domorodci vedou si takto: Jeden
naznačí motyčkou na zemi rovnoběžník, jehož delší strany obyčejně
jsou rovnoběžné s břehem říčním, a v této půdici zšíří 11/2 až 2
metrů a zdélí 3 až 5 metrů vykopává v odstávkách po 30
centimetrech díry zhloubí 30 až 35 centimetrů, což snadno provádí,
ježto písečná půda trochu s hlínou smíšená jest sypká. Dva jeho
druzi řežou rákos a čtvrtý smáčí svazek lýčí, jež s sebou přivezli, aby
z nich mohl točiti provazy. Potom prvý dělník zasadí do každé díry
asi 5 až 7 prutů rákosových, svázaných do otýpky. Každou otep
otočí pak rychle dvakráte až třikráte lýčenými provázky nebo
proužkem listu z palmy vějířovité a sváže dohromady konce otýpek
po jedné i druhé delší straně chýše. Na svázané konce těchto
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rákosových otýpek položí nahoře větší došek, který jsa hřebenem
střechy, veškeré to pletivo činí pevným a stlačuje postavené
rákosové otýpky, jež jsouce k sobě ohnuty jsou kostrou chýše. Zatím
druhý dělník plete z rákosu dveře, třetí pak vyřízne do podélné
stěny, obrácené k řece, v rákosovém pletivu otvor zvýší asi jednoho
metru a zšíří 1/2 až 3/4 metru, kudy se do chýše vchází. Na tuto
kostru naházejí trávu ztlouští 25 centimetrů, opletou všecko řídkou
mříží lýčených provazů nebo palmových listů a chýše jest hotova.

Půdorys a kostra marucké chýše – hotová chýše.
Tyto příbytky, jež zřizují pro dočasný pobyt zejména lodníci a to
často pouze k noclehu, domorodci odcházejíce z nich nechávají státi
nebo je zapalují. Přenocoval jsem sice rád v takových boudách, které
zrovna přede mnou byly zbudovány, nerad však pobýval jsem
v těch, jež stály už několik neděl nebo měsíců, poněvadž mne v nich
jistě sužovala všelijaká havěť jako štírové, stonožky a hadi, kteří se
tu líhnou a zdržují.
Z rozličných kmenů této říše Marucové po mém zdání vedou si
stavějíce příbytky mnohem rozumněji než poplatní a poddaní jejich
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národové. Pozoroval jsem u nich tři způsoby stavby, podstatně od
sebe se lišící, a to vysoké soustředné, válcovité a podlouhlé.
Soustředné budovy skládají se z dvou domů, z nichž jeden menšího
jsa objemu, ale vyšší, postaven jest do širšího a nižšího, obé pak
pokryto jest obrovskou kuželovitou střechou. Vnitřní dům podobá
se zkomolenému kuželi a má vlastní malou, nízce klenutou střechu;
zevnější pak dům jest válcovité podoby. Společná střecha sahá od
vrcholku vnitřní stavby dva metry přes zevnější zeď podporována
jsouc na kraji svém koly do kruhu postavenými, takže má takový
příbytek ještě kol dokola stinnou besídku. Stavbu těchto domů
podnikají ženy, domy královy stavějí královny, ale muži nebo
sluhové neb poddaní k tomu ustanovení snesou jim potřebné
stavivo, rovnají zdi a pak omítají „cementem“ z hlíny a písku.
Prostor, na kterém stavějí, jest obyčejně v průměru 2–4 metrů.
Obvod jeho prohloubí brázdou zhloubí 30–40 centimetrů a zšíří 10–
15 centimetrů, do ní pak zasadí volně otýpky silného rákosu,
dlouhého přes čtyři metry, načež se brázda zahrne. Tuto válcovitou
rákosovou stěnu propletou napříč dvěma až čtyřmi provazy
z palmových listů a sváží pevné rákosové pruty. Pozoroval jsem, že
jsou tyto příčné provazy, jimiž se rákosové otepi a pruty proplétají,
ovinují a svazují, nahoře kratší než dole, tak, že z otepi nevzniká
válcovitá stěna rákosová, nýbrž zkomolený kužel, zvýší asi tří až
čtyř metrů, což se ovšem vysvětluje ze staviva, ježto rákos jest dole
tlustší a nahoře tenčí.
Asi tři až čtyři metry nad cementovanou podlahou přistřihne se
rovně rákos a potom omítne se vnější strana, někdy však také
vnitřní plocha rákosové stěny. Když jest zeď dokonána, muži
upletou nízkou kuželovitou střechu z rákosu a ženy posadí ji jako
přiléhající čapku na zdi a pak ji vně omaží. Jakmile je stavení pod
střechou, vyříznou v rákosové stěně obyčejně zrovna proti vchodu
do dvorku polovejčité dveře, jejichž venýře nahrazují umělou
římsou cementovou. Tím stavba prvého, vnitřního domu jest
hotová. Stavějíce vnější zeď vedou si podobně. Vykopají brázdu,
vycementují podlahu a zasadí do země svazky rákosu, ale jen zvýší
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22/3 až 31/3 metru, jež zakopávají asi 30 centimetrů zhloubí.
Poněvadž na ohradě této spočívá veškerá tíže hlavní střechy, tož
podpírají rákosovou stěnu početnými koly, buď stejně vysokými,
buď o několik centimetrů delšími, jež zarážejí jeden vedle druhého
nebo nejvýše 50 centimetrů od sebe oloupavše s nich kůru. Vnější
strana této budovy bývá vždy, vnitřní pak plocha někdy omítnuta,
takže nelze poznati slabého jejího staviva. Právě naproti vchodu do
vnitřní budovy jsou také u vnější stavby dveře a to při všech větších
domech zvýší 21/2 metru a zšíří 80 centimetrů až 1 metr. Když ženy
dodělají vnější ohradu v objemu 12 až 24 metrů, muži upletou
hlavní střechu a zarazí koly pro besídku ve vzdálí 1 až 11/2 metru od
této zdi. Potom zvýší prostor mezi těmito koly a zdí, t. j. chodník
besídky, o 10 až 20 centimetrů a upěchují jej. Jakmile jest obrovská
kuželovitá střecha hotová, zdvihnou ji na vnější zeď, což jest nejtěžší
práce při veškeré stavbě. Rázem pozdvihne 40 až 50 mužů střechu
topory 3 až 41/2 metru dlouhými a pak oprou ji o kratší koly; potom
nazdvihnou ji na několik a ponenáhlu na všecky delší koly a zase
rázem do výše, až kraj její spočine na vrchu střechy vnitřní stavby,
načež zdvíhají ji opatrně s protější strany až zcela polehne na
příkrov vnitřního domku. Rákos, který přesahuje nerovně se střechy
besídku, se zarovná a mužové i ženy pokryjou ji loňskou suchou
trávou pobřežní. Nejdříve postelou střechu trávou zvýší 15 až 30
centimetrů, tak aby nepromokala, a opletou ji provazy z palem
vějířovitých a lany, aby jí vítr neškodil.
Marucové velmi pečlivě hladí omítku a tolikéž jemně provádějí
na římsovitých venýřích vnitřních dveří tenké souměrné lišty. Král
má ve svém dvoře tři takové domy, které stojí v úhlech
rovnostranného trojúhelníku; dvě až tři ženy královy bydlejí
v jednom; hodnostové přebývají obyčejně v jednom nebo ve dvou.
Zvláště prý krásně a dovedně vystavěny jsou královské budovy
v zemi barocké. Vedlejší domy královen zbudovány jsou jako
pecovité stavby masupijské, o nichž se ještě zmíníme zevrubněji.
Královský dvůr skládá se z několika skupin domů, rozestavených
do kola kolem obydlí vladařova.
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Půdorys soustředného domku a vnitřní necementovaná stavba.

Průřez soustředného maruckého domku.

180

Soustředný marucký dům.
Královské budovy ohrazeny jsou vejčitou zdí; vůkol nich pak
rozkládá se dvojitým soustředným kruhem šest až osm dvorců,
v nichž královny bydlejí, dále pak jest královská zásobárna, kuchyně
a chýše králova hudebního sboru; ve čtvrtém nejdelším kruhu stojí
poradní síň, vystavěná evropským slohem, a chýše služek a sluhů.
Pohlaváři by dle jí v širokém soustředěném kruhu kolem
královských bytů anebo v úseku kruhovém, jestliže se královo
stavení dotýká řeky jako v Novém Šešeke; přitom se každému z nich
podobně vyměří místo, na němž jest mu v sídle královském
vystavěti chýši. Vchod do dvora v noci zavírají vraty rákosovými,
aby tam šelmy nemohly.
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Královský dvůr v Novém Šešeke.
a) Ohrada
b) Výstupek z plotu
c) Vchod do dvora
d) Byt a hostinný králův dům
e) Skladiště zboží
f) Ložnice
g) Kůl se stříškou, na němž visí sto sloních ocasů,
královských asagajů a vesel
h) Rozličné nádobí na podstavcích, naplněné kouzly
i) Králova jedová chýše, lékárna a laboratoř
k) Kůl se stříškou, na němž visí prvé šíjové obratle (atlasy)
velkých slonů a dobyté válečné zbraně; u něho jsou složeny
sloní zuby, znetvořené mrlinou a kostijedem
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Ohrazený příbytek královen.
a) Ohrada
b) Výstupek z plotu
c) Byt a hostinný dům
d) Ložnice
Jiný způsob jest stavěti chýše válcovité a v tom zalíbilo se zvláště
jednomu pobočnímu kmeni Maruců. Chatrče tímto slohem
vystavěné jsou válcovité, vysoké a zřídka bývají omítnuty, a to jen
uvnitř. Jsouce v průměru od 3 do 4 metrů, pokryty jsou rákosovou
střechou 1 až 11/4 metru vysokou, na jejíž vršku bývají rozličné
okrasy z dřeva a z travěných a slaměných pletenců.
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Královský dvůr ve Starém Šešeke.13

Zničený požárem roku 1875. Výkres jeho učinil jsem dne 20. m. srpna t. r. Stavba
tato byla, jen prozatím, zbudována třetím slohem maruckým.
13
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(Obchodní stanice Westbeechova, nejsevernější v jižní Africe
a jediná na sever od řeky Zambezi)
I Králův dvůr
II Dvorec králových
III Chýše královské kapely
IV Velká chýše poradní (soudní síň)
V Obranný srub
VI Krytá stáj koňská
VII Stáj telecí z kolů
VIII Kravín z kolů
1 Hostinný dům králův:
a) uvítací síň
b) ložnice
2 Skladiště královo
3 Byty králových
4 Poradní prostor nižší rady, kde stále plál oheň
5 Kůl se sloními obratly a vyžranými zuby
6 Kůl s ocasy a asagaji
7 Byty služebnic královen
8 Hlavní vchod
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Okrouhlý marucký domek s půdorysem a střechou.
Jinak ještě Marucové stavějí chýše se střechou sedlovou. Chalupy
takové mají obyčejně uprostřed nízký vchod naproti vratům.
U venýřů vchodu toho ohnou rákos nebo trávu, z nichž chatrč je
vystavěna, kupředu, aby se tím zadržoval déšť a dveře lépe
zavíraly. Vidlicovité otýpky rákosové, zasahující nahoře do sebe
obloukem, spojeny jsou napříč četnými „latěmi“ z tenčího rákosu.
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U větších staveb hřeben střechy bývá podepřen třemi až pěti koly,
vnitřek pak rozdělen jest rohožovým pažením na dva nestejné
prostory; v menším domorodci pobývají za dne, ve větším pak spí.
Ve větším dvorci bývá jedna nebo dvě takové budovy; zámožní
domorodci mívají obyčejně ještě okrouhlou chýši za sýpku
a pohlavár mimo to také radnici. Dvůr bývá vejčitý a hlavní stavení
obráceno jest průčelím k vchodu.
Výjimkou od těchto tvarů jsou tu tam okrouhlé chýše
s kuželovitými střechami, nižší a vyšší. Z nich prvé mají povětšině
stěny pouze z kolů, druhé z rákosu, jejž omítají smíšeninou hlíny
a písku. Jsou tedy takové domky podobny druhému tvaru, jejž jsme
popsali a ještě víc obydlím bečuanským. V nižších staveních
domorodci mívají porady, do vyšších pak skládají obilí.
Nejdůležitější odchylkou a zvláštním zjevem ve stavitelstvu
manickém jest veliká radnice šešecká u královského dvora.
Vystavěna jest totiž slohem obyčejného evropského domu se
sedlovou střechou. Zdá se mi však, že návrh k stavbě pochází od
Portugalců. Koly, z kterých se stavení toto skládá, svázány jsou
pevnými provazy travěnými dohromady i připevněny k příčným
bidlům a latím, všecko pak jest omazáno hlínou a pokryto trávou,
tak aby tam voda a vítr nevnikaly. V budově této není jako v žádné
jiné radnici nábytku; pouze proslulé válečné bubny jsou tam
uloženy. Král, je-li rada shromážděna, sedává na nízké dřevěné
stolici, kterou za ním přinášejí, radové pak jeho sedí kolem něho na
bobku. Podobně vede si krajský místodržitel ve zmíněných už
okrouhlých chýších, které na venkově vystavěny jsou pro poradní
schůze tak, jako královská radnice v sídelním městě.
Chýše takového slohu, kterým zbudovány jsou obyčejné příbytky
marucké, jsou také porůznu v krajinách jiných kmenů. Tak spatřil
jsem „soustřednou stavbu“ už na druhé své cestě do země
bečuanské u pobočního kmene Bakvenů. Byly to zříceniny na řece
masupijské, při úpatí výšin Náprstkových a v kotlině molopololské.
Budovy tyto však byly menších rozměrů jsouce z jílu, kdežto
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chalupy marucké vystavěny jsou z černavošedé mazanice, smíšené
z hlíny a písku.

Půdorys pohlavárova dvorce.
W obydlí
K sýpka
B radnice
F dvě ohniště
Masupiové stavějí příbytky své dvojím způsobem. Prvý podobá se
chýším manickým, jež nejprve jsme vylíčili. Ale chatrče masupijské
nejsou tak veliké, často pak vystavěny jsou dvě zrovna vedle sebe
jsouce spojeny jedněmi dveřmi. Také liší se od budov manických
tím, že vnější zdi bývají neomítnuty, mimo to pak nejsou nikdy tak
úhledné a pěkně postaveny jako tyto. Dvorky kolem těchto chatrčí
jsou obyčejně vejčité, ohrazeny jsouce vysokým neořezaným
rákosem, a obklopují chýši povětšině asi tak, jak ohrady chalupy
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marucké druhého slohu. Jiné příbytky masupijské podobají se
podlouhlým pecem. Maje za to, že obrázek dobře vysvětluje, jak tyto
chýše vypadají, takže by zevrubnější popis byl zbytečný, podotýkám
ještě tolik, že veškera stavba zřízena jest pouze z rákosu a trávy a že
rákos na střeše velmi dovedně jest spleten.

Hlavní budova.
Příbytky královen, o kterých jsem se zmínil, popisuje budovy
krále maruckého a jež podobně jsou vystavěny jako pecovité chýše
masupijské, předčí tyto své vzory tím, že jsou prostrannější a jak
vně, tak i vnitř úhlednější. Předsíň sice nebývá větší než v chalupách
masupijských, ale hlavní světnice bývá zšíří 31/2–4 metrů a zvýší 3
metrů; nadto též ve staveních těchto není spojovacího prostoru.
Stěna mezi předsíní a hlavní světnicí skládá se z obloukovitých
venýřů dveřních, pěkně z cementu urobených, a rohoží síťových.
Předsíň bývá zřídka, světnice vždycky omítnuta. Veškerá stavba
pokryta jest hustě trávou, že zvenčí nelze rozeznati pažení mezi
předsíní a světnicí. Po husté, dosti svislé travěné vrstvě může také
voda stékati snáze s chýší masupijských. Vůbec Masupiové stavějíce
chýše užívají ještě více rákosu a trávy než Marucové, takže jest na
jejich budovách málo dříví a hlíny.
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Průřez masupijského domku.
I Předsíň
II Spojovací prostor
III Světnice a ložnice
a b se zavírá pouze za nečasu rohožemi, jinak bývá předsíň
otevřená a skládá se v ní hrubší domácí nářadí; x jsou
zasouvací dveře, kterými se III zavírá
Výška předsíně b m 1,65 m
Šířka 1,5 m
Výška vchodu a b 1,5 m
Šířka 1,4 m
Délka předsíně b c 1,35 m
Spojovací prostor c d 0,7 m
Světnice d e 3,4 m
Výška f g 2,25 m
Výška x 0,8 m
Šířka x 1,15 m
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Masupijská chýše.

U některých chýší se vršek a končí ostře.
Mezi chýšemi masupijskými pozoroval jsem pouze dvě značnější
odchylky od obyčejného slohu a to v rozvalinách vesnice tohoto
kmene u Starého Šešeke. Po obakráte byla to vnitřní stavba, jež
nepodobala se jiným. Po prvé tato část chalupy byla nápadně široká,
takže chýše byla o třetinu nižší než širší, hořejší pak její okraj byl
trochu ven zahnut; po druhé byla to souvislá budova, totiž vnitřní
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zeď připojovala se k vnější tak, jak jsem to vylíčil popisuje u chatrčí
manických druhého způsobu dvůr a dům.

Pohled zezadu na masupijskou rozvalinu ve vsi u Starého Šešeke.
Mabundové stavějí podlouhlé chýše jako chalupy manické třetího
druhu; tuším, že Marucové naučili se tomuto slohu od nich. Hlavní
rozdíl od chatrčí manických jest ten, že mabundské chalupy jsou
kratší a širší a mají nižší střechu. V ohradě, obyčejné do čtverhranu
postavené, jsou dva až čtyři byty, které nemívají vchodu prostřed
podélné stěny, obrácené k hlavním vratům. Plot ten Mabundové
dělají z kolů zaražených od sebe jeden až dva metry a z příčných
bidel, které oplétají rákosem, ale tak, že ani rákos ani koly nesmějí
býti vyšší 1,7 až 2 metrů a že rákos v té výši rovně ořezávají.
Poněvadž dvorce mabundské jsou poměrně větší než dvorce
manické a masupijské, tož není jim oheň nebezpečný jako těsným
obydlím těchto dvou kmenů.
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Půdorys chýše.
x a y 4,2 m
z3m
Ta přední vchod 0,9 m
Tb vnitřní vchod 0,6 m
Tb-z, šířka vnitřní stavby 3,3 m
Kmen Mamboë buduje podlouhlé chýše jako Marucové, ale s tím
rozdílem, že neohrazuje jich žádným plotem, nýbrž staví je zrovna
na písčitém břehu říčním zejména tam, kde jest nepřístupný, na
ploše 5 až 12 metrů o dvou až třech vchodech, zšíří a zvýší dvou
metrů. V takových chatrčích Mamboë pobývá jenom na čas. Vchod
se obyčejně nezahrazuje, ale v noci zapalují před ním pouze hranici.
Před těmito chýšemi stává několik suchých nízkých stromů, o něž
opírají vesla a dlouhé lehké asagaje na hrochy kladouce na ně také
prvé obratle šíjové těchto obrovských tlustokožců a nastrkujíce na
krátké jejich větve hlavy krokodilí. Podobné spatřujeme u Masupiů,
Maruců a jiných kmenů, že lovci zasazují ve svém dvorku nízký
větevnatý strom, na nějž věší rohaté lebky antilop, pakoňů žíhaných
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a zeber, jakož i prvé obratle šíjové větších ssavců, aby dokázali, jak
zruční jsou střelci.
Kromě těchto hlavních druhů vyskytují se ještě chýše jiným
slohem stavěné a to bečuanské: nízké válcovité s kuželovitou
střechou stejně vysokou; zuluské: nízké široké a válcovité; potom
bochníkovité, podobné papežské koruně, jako Koranové stavějí;
konečně pak malé, podobné pecem na vysokých sloupech – to jsou
boudy, v nichž domorodci hlídají dozrávající obilí.

Dvorec mabundský.
a) Ohrada
b) Výstupek z plotu
c) Vchod do dvora
e), f), g), h) Chýše
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Mabundský dvorec neobyčejného slohu.
(Obydlí Magnasovo v Impaleře v trojnásobném měřítku předešlých
obrazců.)

Obyčejný mabundský příbytek.
a) Ohrada
b) Výstupek z plotu
c) Vchod do dvoru
d), e) chýše
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V králově dvoře byly mimo tři domy, o nichž jsem se již zmínil,
ještě tři chýše, zvláště nápadné; a to nejprve králova lékárna a jeho
koupelna. Byla to slaměná střecha, jež podepřena jsouc tenkými
sloupy měla v průměru asi tři metry a prostřed kůl vysoký 12/3
metru. Na tomto kolu zavěšeny byly košíčky, dýně, váčky, rohy
antilop, kosti, šňůry korálové a pod. V dotčených nádobách uloženy
byly hojivé byliny a jedy, jimiž odsouzenci byli otravováni, kromě
toho však také všelijaká podvodná kouzla, kouzelné nástroje
a prostředky z dřeva, rákosu, ptačích a ssavčích kostí, slonoviny,
zubů hroších, skořápek rostlinných, drápů zvířecích, z kostí na
prach spálených, dále šupiny luskouní a krokodilí, hadí kůže, kloce
soukenné a vlněné. I na podlaze chatrče ležely takové věci
v rozličných nádobách a vnitř pověšena byla na střeše skříňka
lékárnická, kterou kdysi portugalský obchodník daroval Sepopovi.
Vedle toho viselo v chýši několik hudebních nástrojů; každý pak
večer přinášeli tam obrovskou dřevěnou vanu, v které se král
koupal. Před lékárnou Sepopovou stála malá chýše s čtverhrannou
střechou, v níž složeny byly znetvořené zuby sloní, kterých lovci
náhodou na honbě nabyli, a několik nádob se všelijakými kouzly,
jichž král užíval při honech svých. Za hostinným domem královým
byla tolikéž čtverhranná střecha, ale značně menší, podepřená na
kmen stromu, kterou chráněno bylo od deště nesčetné množství
sloních ocasů, pověšených tam na památku ze všech obrovských
tlustokožců, zastřelených v okolí Šešeke; mimo to pak stála pod
stříškou skupina asagajů, největších a nejpěknějších z veškeré říše.
Mezi touto chýší a vysokou rákosovou ohradou stálo na dřevěných
podstavcích a hůlkách několik nádob dýňových a hliněných,
v kterých byla uschována kouzla, potřebná k lovům. Chodě městem
viděl jsem i tam v každém dvorku větev zasazenou do země nebo
malý suchý stromek, na němž byly rozvěšeny lebky antilop a prvé
obratle šíjové největších ssavců na svědectví, že vlastník chýše
statečným jest lovcem. Zemře-li majetník domu, složí mu tyto věci
na hrob. A tak končím krátký popis příbytků manických.
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Dne 26. m. srpna, když jsem právě šel po břehu říčním, vymrštil
se krokodil z vody na muže, stojícího v loďce, ten však skočiv na
písečný břeh zachránil se ještě včas.
Portugalci, král a pohlaváři jeho i Blockley pověděli mně, že řeka
Madžila protéká právě takovou písčitou a lesnatou planinou, jako
jest mezi solnými jezery střední Afriky Jižní a poříčím
zambezijským. Když však jsem si později v tu stranu několikrát
vyšel, seznal jsem, že jest v té krajině místy dosti rozsáhlá ornice, po
které se ovšem až dosud toliko nesčetná zvěř prohání.
Téhož dne král kázal spořádati mně na počest mabundský tanec.
Základ tohoto tance jest ohavný, a není nezajímavé, že černoši z říše
manické jsou si vědomi neslušnosti, které se tancujíce dopouštějí při
něm; pročež účastní se ho jenom přestrojení muži.
Národové říše marucko-mabundské jsou také neobyčejně
pokročilí v hudbě. Co se týče zručnosti, kterou hrají na své hudební
nástroje, soupeří s nimi kmenové na východním pobřeží Jižní
Afriky, kteří se častěji stýkají s Portugalci, ve zpěvu pak předčí je
Matabele-Zulové. V říši marucko-mabundské spatřil jsem však po
prvé hudební sbor domácích umělců, jež král má pro svou oslavu
a zábavu. Sbor ten skládá se z několika bubeníků, kteří tlukou
dlaněmi a prsty na bubny buď jednoduché podlouhlé, dílem
válcovité, dílem kuželovité, buď dvojité, podobné sutkám; dvojité
bubny zavěšují si řemenem na šíji, kdežto podlouhlé obkročí po
jezdecku. Nejdůležitější nástroje tohoto sboru jsou myrimby, dýňová
piana, které nosí podobně jako dvojité bubny. Hudební sbor činí
dvacet mužů, z nichž však hraje najednou toliko šest až deset
hudebníků, aby jich zbylo sdostatek pro noční službu a do zálohy.
Tolikéž hrává obyčejně z obou králových znamenitých citeristů
pouze jeden. Na hudebnících žádá se, aby byli také zpěváky, ježto
mají v přestávkách nebo při tlumených zvucích nástrojů křikem
zvěstovati chválu královu.
Těm, kterým se oznámí, že budou jednoho dne hráti, stále jest
býti pohotově, aby zahráli tomu neb onomu, jejž jim král označí;
dále jest jim vítati krále, když vrací se do města, provázeti ho na jeho
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vycházkách a postarati se o hudbu při veřejných tancích, svatbách
a pod., ale vždy toliko, rozkáže-li jim to král výslovně.
Kromě trojích bubnů a četných sylimb14 viděl jsem u královského
hudebního sboru také smyčcové nástroje ze žeber listů palem
vějířovitých, železné zvonečky a dvojitý zvon bez srdce, rolničky ze
skořápek rostlinných a potom píšťalky ze slonoviny, dřeva a rákosu.
Na smyčcové nástroje hude se při tanci sloním, na zvony zvoní se
při kiši, rolničkami pak řehtá se při obřadech svatebních;
k prorockému tanci Masupiů král půjčuje dýně zvící pěsti, jako
láhev vyhloubené, diskovaté a naplněné suchými semeny, které
chřestí, zatřeseme-li jimi, jako rolničky. Lid má pouze rolničky
skořápkové, několik zvonků a krátké píšťalky, častěji ještě najdeš
mezi ním nástroje podobné citerám, ovšem většinou malé. Největší
a nejhezčí má král, jemuž vůbec všecky nástroje hudebního sboru
náležejí. Nepodařilo se mně tudíž nabýti pro své sbírky těchto
předmětů, které počítám k nejpěknějším výrobkům říše manické, ale
přece koupil jsem několik malých sylimb. Většina kmenů má
zpravidla po osadách svých v radnici neb obecním domě po
podlouhlém malém bubnu, na který se bubnuje při zábavách
a pohřbech nebo vydaří-li se zvláště honba.
Písně a nápěvy marucko-mabundské jsou vůbec jednotvárné, ale
jest jich mnoho a patrno z nich, že by domorodci dosti slušně
pokročili ve zpěvu, kdyby jen poněkud byli vyučováni. Samo sebou
se rozumí, že kmenům těmto hudba jest tolik jako třískati a hudlařiti
na jednotlivé nástroje; jenom citeristé činí v tom výjimku. Zejména
byli to oba královští citeristé, oba starci, kteří vskutku hráli s citem.
Zpívali ke hře, to jest bzučeli, ale přiměřovali docela hlas brzy
k akordům volně plynoucím, brzy k melodii přitlumené ponenáhlu
tak, že zticha ztichounka zpěv nesl se takořka šeptem, až opět
pomalu spustili silně. Za hudby těchto dvou umělců nebylo na štěstí
slyšeti skřehotavých zlozvuků, jimiž vyznačoval se zpěv vrchního

14

Nástroje podobné citerám.
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bubeníka, který náhle a strašně zahřmotiv na buben, ještě k tomu po
každé zakrákoral.

Tanec kiši.
Líto mi, že jsem v zemi marucké nalezl ještě jeden nástroj,
o kterém se mně tedy jest zmíniti; jsou to čtyři válečné bubny, na
nichž bubnuje se jenom za války a které obyčejně leží v radnici.
Šílená pověra učinila z nich strašné předměty: rudý jejich nátěr
a rudé skvrny na kůži jsou znamení krvavá. V nich totiž uloženy
jsou suché kusy masa a kosti, prsty od noh a rukou, uřezané za živa
nevinným dětem vzácných rodičů. To jsou kouzelné amulety, které
prý od Nového Šešeke odvrátí válku a požár, od říše pak loupežné
vpády.
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Oblek tanečníka při kiši.
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Zpívati umějí obyvatelé říše marucko-mabundské lépe než
Bečuanové a mnohými písněmi vyrovnají se i Zulům, ale kmen
tento a Matabelové předčí je svými velikolepými zpěvy, jež zpívá
při boji a tryznách.
Tanec, který jsem dne 26. pozoroval, jest národní tanec Mabundů.
Sluje kiši a domorodci pořádají jej, vyzve-li je k tomu král. Účelem
jeho jest podrážditi se pohlavně. Při tanci tom tancují dva nebo čtyři
muži, z nichž jeden představuje ženu; tanec doprovázejí velikým
válcovitým bubnem. Tanečníky obklopuje tlupa mladých lidí, kteří
zpívajíce při bubnování tleskají a z nichž nejprve po jednom, potom
po dvou nových tanečnících vstupuje do kola a tam obracejíce se ke
králi pustí se do vrtivého tance. Při tom se rozbíhají, jeden ustupuje,
druhý se mu žene vstříc, a v tom jest podstata této zábavy. Obleky,
kterých tanečníci užívají při kiši, jsou majetkem královým. Nebyl
jsem tudíž s to, abych je koupil.

Hudební marucké nástroje.
Oblek tento skládá se ze škrabošky, síti a šatů kolem beder.
Škraboška, kterou chlapci utváří z hlíny a kravích výmětů,
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omalována jest rudých okrem a vápnem, i jest to dosti znamenitý
výrobek pilných Mabundů. Tato kukla jest mnohem větší než hlava,
kterou docela pokrývá i s krkem podobajíc se helmici se spuštěným
hledím. Pro oči, ústa a někdy také nos nechávají malé otvory.
Vypouklé tvary její jsou podobné nestvůrám u okapů starožitných
budov, na temeni pak jejím jsou tři hrboly; v prostředním z nich
připevněny jsou obyčejně k okrase ocasní žíně pakoně žíhaného a na
ostatních chocholy z peří. Na škraboškové kápi nebo zrovna pod ní
přišit je síťovaný oděv tak, že krk jest zahalen. Šat tento skládá se
z dlouhé zapínací kazajky, upletené z líčených provázků jako brk
tlustých, s dlouhými rukávy, které zavřeny jsou síťovanými
rukavicemi a z takovýchže dlouhých punčoch. Od beder až ke
kotníkům sahá vlněná pokrývka, složená v záhyby, nebo halena,
kterou oděn jest ten, jenž představuje ženskou; na halenu přivazují
si kromě toho ještě zpředu a zezadu zvířecí kůži. Ženská maska
podobá se mužské až na slaměný vích, který má kolem krku, „muž“
má také nápadnější okrasy na kukle. Kol pasu jest na ocelovém
kruhu vzadu připevněno několik zvonečků, které hned zvoní,
jakmile se tanečníci pohnou. Kiši, jenž vábí nesčetné diváky
a k němuž děti se nepouštějí, tancují v Šešeke obyčejně v lhůtách
čtrnáctidenních.
Dne 27. t. m. žádal jsem několikráte krále, aby mně dal čluny
k návratu do Panda ma Tenky. Ale Sepopo mne odbyl planými
výmluvami. Bylo mi tedy zůstati ještě v Šešeke. Téhož dne
pozoroval jsem několik mužů z kmene Alumbů, kteří vyznačovali se
zvláštním účesem vlasů. Domorodci tito maží jednotlivé malé uzly
svých vlnatých vlasů kaší z tuku a burelu tak tlusté, že tím vlasy
docela zakryjí a že chumáče vlasové 21/2 až 6 centimetrů dlouhé na
konci značně ztloustnou. Obyčejně natírají si takto jenom témě a to
asi ve čtyřech vrstvách nad sebou. Viděl jsem též některé Maruce,
kteří měli na krku šupiny luskouní a kosti jakési želvy. Věcí těch
užívají s dobrým výsledkem, aby utišili krev. Také ukázali mi dříví
z jakéhosi křoví, jež dávají dětem, aby ssáli z něho, když je dusivý
kašel trápí.
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Kdykoli Sepopo přišel k nám pobýt, vždy přinesli četní jeho
sluhové značné množství slonoviny, za něž pán jejich kupoval od
Blockleye zvláště pušky a střelný prach. Za večeře přicházeli potom
střelci, kterým bylo poručeno, aby se nazejtří dostavili k honbě: král
dal jim asi po litru střelného prachu a všiml si dobře každého lovce.
Blockley stěžoval si mně do Sepopa, že mu předkládá všelijaké
nemírné žádosti, zejména pak, že po každé koupi chce veliký dar.
Takový prodej začal si Westbeech a zvykl krále způsobu tomu tak,
že nebyl spokojen, nedostal-li nějakého nádavku. Z počátku, dokud
Westbeech sám jediný prodával své zboží na Zambezi a to na
pravém břehu čobském, mohl za ně žádati, co chtěl, a dostal to také;
když však jiní obchodníci přilákáni byvše těmito jeho úspěchy přišli
až do Šešeke, tu ocitli se úplně v moci králově, který jim potom
dával za zboží jejich, co sám chtěl; ježto pak mimo to druh s druhem
soutěžili, tož naříkali vesměs, že špatně pochodili.
Dne 28. t. m. navštívil jsem opět krále, abych s ním pohovořil
o své cestě. Sepopo však pohádal se s Blockleyem a byl tudíž
rozmrzelý. Abych ho obveselil, vypravoval jsem mu skrze Mahuru
všelijaké zábavné příhody ze svých výprav. A král nabyv veselé
mysli nakreslil mně v písku svojí hůlkou cestu, kterou se mi bylo
bráti skrze jeho říši a naznačil horní tok řeky Zambezi a jeho
poboček tak, že mi srdce radostí v těle skákalo. Sepopo těšil se ze
zájmu, s kterým jsem sledoval jeho výkres a výklad, a dokončiv je
přivolal dva mimojdoucí muže. Byli to dva Manengové od horního
Zambezi, kteří kolikrát už cestovali tamtudy, kudy mně bylo se
bráti. Na rozkaz králův domorodci tito měli sami popsati cestu,
kterou mně král dříve vylíčil. A hle, výklad jejich shodoval se docela
s údaji královými.
Uviděl-li Sepopo u mne nějaký nový předmět, který zdál se mu
býti užitečným, tož loudil ho na mně, a pakli oň nestál, žádal aspoň,
abych mu jej vysvětlil. Tak ptal se mne po mém kompasu; chtěje mu
znázorniti, jak jest tento nástroj důležitý, narýsoval jsem do písku
východní půli zeměkoule, potom Afriku samotnu a konečně svou
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cestu s rozličnými neodvislými říšemi Bečuanů, jež leží na jih od
Zambezi.
Odpoledne prohlédl jsem si královskou kuchyni, k níž přikázáno
jest několik osob pod dohledem jedné králové. Kolem kuchyně jsou
zvláštní chýše z rohoží a rákosu, v nichž stojí na dřevěných
podstavcích obrovské nádoby obilné. V této části královského paláce
bylo vůbec všecko velmi čisté. Oheň rozdělávají vždy v dvorku na
nízkém ohništi. Zrovna, když jsem tam byl, sluha vařil v ohromném
hrnci hroší maso. Právě bylo dost uvařeno; sluha dal je na dřevěnou
mísu, rozřezal ho na drobnější kusy, rozdělil na menší mísy a poslal
králové.
Když jsem se večer opět zanášel tím, abych doplnil svůj zápisník,
někdo pokoušel se vlézti nízkým vchodem do naší chýše. Byla to
žena, hledající basutského sluhu Aprile. Muži jejímu, který požárem
pozbyl veškerého svého jmění, April daroval trochu skleněných
perel. Tím stal se jeho mulekauem a dostal ženu jeho, pokud by
pobýval v Šešeke.
Pozdě večer přišel z údolí Panda ma Tenky posel zvěstuje, že
Westbeech přibyl tam ze Šošongu s obchodníkem Francisem. Ježto
jsem doufal, že dostanu nazejtří slíbené čluny, abych mohl odjeti,
pracoval jsem až do rána na začatých výkresech.
Ráno dne 29. zavolali mne k člunům. Ty měly mne dopraviti až
k přístavišti Makumbovu a tam počkati, až by došlo zboží
Westbeechovo, aby je dovezli do Šešeke. Plavba po proudu
zambezijském byla tolikéž příjemná jako proti proudu k Sepopovi.
Vypluv ze Šešeke, jal jsem se pozorovati četné ptactvo a brzy
vypátral jsem mezi nimi některé pro zvláštní studium; byli to
zejména
černobíle
kropenatí
ptáci,
příbuzní
rackům
(Rhynchopsinae) a vyznačující se prodlouženou spodní čelistí,
obrovský marabu a velicí ledňáčkové. Poříční sítí pokryto bylo plži
a břeh provrtán byl kraby. Díra byla vedle díry a nad dírou. Voda za
několik dní, co jsem jel proti proudu vzhůru, opadla o 45
centimetrů.
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Na zambezijském břehu.
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Přespavše noc u jedné zátoky pluli jsme dále. Veslaři činili se, seč
byli, takže jsme rychle uháněli a to po mém soudu rychlostí čtyř až
pěti anglických mil za hodinu. Dopluv Imparely, zastal jsem tam
obchodníka Westbeecha s pomocníkem a V. Francise, kteří se právě
chystali pozdravit Sepopa. Vozy své nechali v Panda ma Tence.
Francise provázela i tentokráte jako na všech jeho obchodních
cestách manželka, které si rovné velice váží běloši a černoši.
Obchodník ten přijel s dvěma vozy maje za pomocníka (clerka)
vzdáleného svého příbuzného Oppenshawa. Westbeech, který se
teprve před několika měsíci oženil s dcerou statkářovou ze
západního území transvaalského, přišel do Panda ma Tenky
provázen jsa mladou svou paní a pomocníkem Baurenem. Kromě
toho přišel s ním muž jménem Valsh, který býval vojákem a potom
dozorcem vězňů v Hope-Townu a velmi dobře uměl stahovat ptáky.
Valsh chtěl se právě v krajinách zambezijských obírati touto prací,
o jejíž výtěžek se hodlal děliti s pánem svým. Westbcech a Francis
obmýšleli vrátiti se od Sepopa do údolí Panda ma Tenky a potom
vydati se k slapům Viktoriiným ukázat ženám svým tento div
přírody.
Oba obchodníci odevzdali mně dopisy, mezi kterými byly vítané
listy z vlasti, z Polí diamantových v Západní zemi Griquů a ze
Zlatých polí transvaalských. Také dali mně 60 časopisů, jejichž čisté
okraje později s velikým mně byly užitkem; bylo v nich také číslo
časopisu „Diamond News“ s mou prvou rozpravou o třetí cestě.
V odjezdu z Impalery zdržel jsem se proto, že pohlavár
Makumba nebyl přítomen. Zdálo se mi sice, že snadno přepluji
Čobu, ale potřeboval jsem nosičů, kteří by mně do údolí Panda ma
Tenky odnesli věci nasbírané v Šešeke, a slonovinu za voly, jež
prodal jsem Blockleyovi. Druhý převoz přes Čobu způsobil mně
mnoho starosti a zlosti. Neměl jsem sdostatek nosičů a v loďce, na
které jsem vezl své sbírky, byla díra jako pěsť, takže jsem se nemálo
bál, abych se i s nákladem neponořil.
Přišed do údolí lešumského setkal jsem se tam s anglickými
důstojníky, o nichž jsem se už zmínil. Mac Loud a Fairly chtějíce
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navštíviti po druhé Sepopa, dovolili mně, abych užil vozu jejich
k cestě do Panda ma Tenky. V noci na 3. m. září přivedli odtamtud
potah a hned opustil jsem údolí lešumské. Jeda k rovině gašumské
pozoroval jsem, že ubylo tam much tsetse, poněvadž byla lesní tráva
zapálena; někde však pučela již znova.
V poledne dne 4. t. m. dojeli jsme na rovinu gašumskou, na níž
opět tráva byla sežžena, ale jen místy; tam, kde zůstala, popásala se
četná zvěř. U vozu byli také dva koně, náležející anglickým
důstojníkům, kteří je však nešťastnou náhodou svěřili sluhovi, ze
všech nejméně dbalému. Nevšímaje si mých výstrah sluha ten
předejel nás druhý den ráno s oběma koni. Když jsme se přiblížili
známému již bahobabu, poručil jsem Pitovi a vozataji, aby bystře se
rozhlíželi, neboli byl jsem tím jist, že se lev, také nám už známý,
obořil na vzdorovitého služebníka. Ježto se ještě dočista nerozednilo,
neviděli jsme daleko, vozataj však přece spatřil druha, an stojí na
stromě, a blízko něho pouze jediného koně kapitána Lac Louda.
Hotentot poznal zároveň bystrým zrakem v křovinách několik set
kroků po naší pravici prchajícího lva. Vystoupiv na kozlík rozhlédl
jsem se pátravě a spatřil brzo i druhého koně, kterak několik kroků
nalevo od cesty s vytrženými vnitřnostmi leží na zemi. Dle malých
ran na šíji bylo poznati, jak ho lev usmrtil. Příhoda tato sběhla se
takto: Sluha přijev asi na tři sta kroků k bahobabu, byl napaden
lvem a při útěku svržen s koně; lev pak nevšímaje si ho dále pustil
se za koni. Bělouši pana Fairlyho svezla se, když utíkal, pokrývka
s hřbetu a zapletla se mu mezi nohy, takže ho šelma dohonila
a srazila k zemi. Černoch hleděl se zachrániti na nejbližším stromu
mapaniovém, na němž zůstal, až jsme se přiblížili, kdežto druhý
kůň pásl se, dokud jsme nepřišli, pokojně asi šedesát kroků od něho.
Jal jsem se sice se sluhy pronásledovati lva, ale bez úspěchu. Černoši
totiž, jakmile jsme sestoupili do skalnaté dešťové strže, obrovskou
trávou porostlé, utekli zpět k vozu, já pak sám nemohl jsem jíti dále,
protože mně bylo často puškou raziti si teprve cestu.
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VIII.
Vycházka k slapům Viktoriiným
Příchod do Panda ma Tenky – Nové zklamání – Theunissen mne
opustil – Odchod k slapům – Honba gazel orbecki – Stádo žirafí –
Sladkovodé kalužiny v okolí slapů Viktoriiných – Rostlinstvo
a zvířectvo v nich – Bolestná chůze – Prvý pohled na slapy – Naše
ohrada – Popis slapů – Jak jsou velikolepé a nádherné – Jak jsou
vysoké a široké – Ostrovy na hraně spádů – Výška sloupů parních –
Slapy při východu a západu slunce – Koryto zambezijské pod nimi –
Útvary skalin – Rostlinstvo a život zvířat u slapů – Lov paviánů –
Zajímavé dobrodružství se lvem – Manansové – Osudy a povaha
jejich – Jejich obyčeje a zvyky – Jak se zasnubují a žijí v manželství –
Pohřbívání mrtvých – Návrat do Panda ma Tenky.
V Panda ma Tence, když jsme tam přijeli, byl čilý život. Zvláště
bylo živo v kolové ohradě Westbeechově; dorazilo tam několik
vozů, po dvoře hemžili se četní sluhové a mezi nimi běhalo a vylo
asi dvacet psů. Žel, že mi vůz promokl a déšť porouchal bedny mé
ze zvířecích koží tak, že většina hmyzů, rostlin a semen, v nich
schovaných, docela se zkazila. Několik z těch obchodníků, kteří
zůstali v této obchodní stanici, když jsem odtud po prvé odjel,
roznemohlo se povážlivě zimnicí. Co jsem byl v Šešeke, sluha
Khamy, krále bamankvatského, kterého si od něho najal lovec
Afrika, zabit byl od slona. Afrikovi bylo potom, když se navrátil do
Šošongu, dáti králi odškodného padesát liber šterlinků.
Westbeech chtěl, až bychom si prohlédli slapy Viktoriiny, pobýti
se svým pomocníkem Baurenem tři měsíce v Šešeke. Blockley měl
zatím pokusiti se v obchodě s Vankem, knížetem Makalaků,
sídlících na východ od slapů Viktoriiných, Bradshawovi pak bylo
uloženo, aby zůstal v Panda ma Tence, dohlížel na skladiště
a směňoval od Madenasanů a Masarvů za zboží slonovinu. Druh
můj Theunissen měl plné ruce práce, aby připravil léky potřebné
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obchodníkům se slonovinou, kteří roznemohli se střídavou zimnicí.
Pobytu svého v Panda ma Tence užil jsem tak, že jsem za dne konal
vycházky a přípravy k druhé své cestě zambezijské, v noci pak psal
jsem dopisy a zaznamenával své příhody.

Honba křovních vepřů.
Dne 10. září vrátili se Westbeech a Francis od Sepopa a přinesli si
každý sloní kel asi 25 kilogramů, jež daroval jim král pro jejich ženy.
Vracejíce se spatřili více než třicet krokodilů a pět hrochů, z nichž
jeden se na ně obořil. Za druhého svého pobytu v Panda ma Tence
mnoho jsem se nastaral a často zklamal, neboť marně snažil jsem se,
abych najal sluhu a nosiče. Nejvíce jsem se však zarmoutil, když
mne jeden obchodník zpravil, že druh můj Theunissen nechce se
mnou dále cestovati, nýbrž hodlá vrátiti se na jih; spoléhal jsem na
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něj a kvůli němu odmítl jsem jiné nabídky. Theunissen pomáhal mi
až dosud vždy ochotně a věrně, nevěřil jsem tudíž, že by mne chtěl
opustiti v této rozhodné chvíli, ano mi na další cestu bylo tak velice
třeba přítele. Nebylo však nic naplat, ba zlý osud stihl mne ještě
krutěji; bylo mi totiž propustiti také Pita, ježto vedl si velmi
neslušně.
Byly to překážky, které vyskytují se zrovna, kdy jižjiž dovršiti se
má záměr dávno v duši pojatý, tak jako příboj odráží plavce od
žádoucího břehu. Kde bylo mi nabrati sluhy, kteří by mne na další
cestě k severozápadu doprovázeli nesouce mé břemení? Z tohoto
nemilého stavu, když dosavadní průvodčí moji mne opustili, takže
jsem nebyl sám s to, abych odebral se do vesnic domorodců na
východě a tam najal nové sluhy, vybavili mne Westbeech a Francis.
Zvěděvše o mé nesnázi slíbili mně, že najmou pro mne nosiče mezi
Manansy, usedlými na jih od slapů Viktoriiných, nebo mezi Batoky,
sousedy Manansů, ale s tou podmínkou, doprovodím-li je tam;
chtěli se odebrati k slapům, aby tam, jak jsem už pověděl, ukázali
svým ženám „nádherné vodopády“. Byl bych darmo se zdráhal
a proto jsem učinil, jak si přáli. Zatím podařilo se mně získati
Masupiu, který přišel od Zambezi hledat u některého domorodce
nebo bílého lovce práci a jejž nazval jsem „Slonem“.
Neobmýšlel jsem sice dříve vyhledati slapů Viktoriiných, jež byly
od mé cesty asi padesát mil vpravo, než přinucen byv těmito
zvláštními, netušenými okolnostmi, odhodlal jsem se podívati se na
ně. Teď ovšem pokládám se šťastným, že jsem uposlechl pozvání
obou obchodníků. Nechav vůz svůj pod dohledem sluhů
Westbeechových, vypravil jsem se s novými přátely na cestu. Jeli
jsme ve dvou vozech až k rovině gašumské. Krajina mezi dřívějším
tržištěm na říčce Panda ma Tence a Gašumou velmi jest půvabná.
O třetí hodině ranní dojeli jsme k prvým rybníkům na rovině této.
Jedouce k ní zamířili jsme na severozápad, kdežto slapy Viktoriiny
leží na severovýchod; bylo se nám tedy z roviny gašumské obrátiti
na východ a potom na východoseverovýchod.
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Honba na žirafy.
Abychom projeli bez překážky krajem u slapů, který hemžil se
mouchami tsetse, nechali jsme vozy na rovině gašumské a jeli jsme
dále v káře, tažené šesti ušáky. Společnost naši činili: Westbeech
a jeho choť, Francis s manželkou, Oppenshaw a Valsh, potom čtyři
smíšenci kapští, masupijský můj sluha a dvacet Makalaků
a Matabelů, kteří nesli nám potravu, kuchyňské nářadí a pokrývky.
Na rovině gašumské, kterou zdobí husté keře a několik krásných
stromů vějířovitých palem, zůstali jsme až do 15. září, abychom
zřídili důkladnou ohradu kolem svých vozů, neboť početné stopy
lví měly nás k největšímu pozoru. Tráva na rovině byla s větší část
sežžena, jenom zde onde, kde byla hustší, zbyla neporušena. Místy
nová tráva vyrážela, a tam pásly se ležíce plocho na zemi, takže jsme
jich téměř ani pozorovati nemohli, po dvou nebo po čtyřech pěkné,
svižné gazely orbecki, které náhle, jak mile jsme se přiblížili,
vyskočily a skok na skok odtamtud pospíchaly ohlížejíce se po nás
teprve ve vzdálí několika set kroků.
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Pustil jsem se s Oppenshawem za několika gazelami, takže jsme
se ponenáhlu vzdálili od karavany, dále putující. Než marně se
kořisti napronásledovavše obrátili jsme se po svých druzích a ušli
jsme tím směrem již sto kroků, když vtom sotva třicet kroků před
námi vyskočil bleskem párek orbecki. Oppenshaw vystřelil po jedné
z nich, jež zastavila se asi padesát metrů od nás, a přerazil jí přední
běh u kotníku; ale gazela po třech prchala velikými skoky dále. Šli
jsme za ní, však už po dvou stech kroků vyskočila opět; střelili jsme
tudíž zas a chybili se, až teprve třetí rána, kterou jsem vypálil,
zasáhla zvíře, jež dlouhými skoky utíkalo, do ledví. Skleslo
poskočivši, a když jsme k němu přišli, dokonalo. Poněvadž nebylo
žádného sluhy nablízku, nesli jsme je střídajíce se, až jsme po
dvouhodinném pochodu za úpalného vedra došli společníků,
tábořících v hlubokém lese.
Vyrazivše odpoledne opět ušli jsme šest, dohromady pak od
Panda ma Tenky třináct anglických mil. Posud přejeli jsme rovinu
gašumskou a les v hlubokém písku. Potom minuli jsme čtyři údolí;
a v pátém, nejznamenitějším z nich, rozložili jsme se noclehem. Tato
údolí byla mělká, bystřiny pak, jimi tekoucí, byly v prvých třech
vyschly; všecka zarůstala vysokou trávou a nížila se na jihovýchod,
kam říčky tekly vlévajíce se do řeky Panda ma Tenky. Tráva,
rostoucí po nich, byla hustá a místy až dva metry zvýší, kdežto
půda pokryta byla velikou vrstvou prsti. V třetím údolu zastihli
jsme stádo žiraf, jež minulo nás ve vzdálí šesti set kroků na
jihovýchod. Na cestě od roviny gašumské až k našemu noclehu
spatřili jsme následující druhy zvěři: gazely orbecki, schovávavé,
rákosné, kozorohovité, kobusy, antilopy laní, kudu, žirafy, buvoly,
slony a zebry. Mimo to bylo všude viděti čerstvé stopy všelijaké
zvěři, jež nedávno asi přeběhla nám přes cestu.
Říčka, u níž jsme přenocovali, slula Čečeta. Tekla zde úzkým
pramenem přes kamení, onde rákosnatou bařinou, jinde pak činila
hlubokou a širokou čistou tůň. Tyto jasné tůně v hořejších
pobočkách Panda ma Tenkariveru náležejí s několika jinými,
položenými vysoko tak, že tam krokodilové nemohou,
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k nejzajímavějším místům v pahorkatině kolem slapů Viktoriiných.
Prosnil jsem mnoho hodin zabrán jsa v pozorování jejich. V jasné
vodě viděti jest, že tůně prosta jest krokodilů, a proto s dobrou se
potážeme, položíme-li se do trávy a podíváme-li se trochu na život
a výjevy pod lesklou hladinou. Tam, kde vysoká tráva obrůstá tato
jezírka, bylo by s nebezpečím, kdybychom se jim neprozřetelně
přiblížili. Pobývají v poříční trávě rády jihoafrické šelmy kočkovité,
a proto jest třeba hoditi do ní několik kamenů pro jistotu, že tam
není žádného nepřítele. Učinivše tak blížíme se teprve k tůni.
U našeho tábořiště rozlévalo se jezírko zšíří čtyř, zhloubí dvou
a zdélí desíti metrů, do něhož vtékal pramének sotva deset
centimetrů široký, kdežto odtok do rákosnaté houštiny byl trochu
širší. Voda byla tak jasná, že bylo lze pozorovati předměty až na dně
tůně. Přes polovici křišťálového jezírka protkávaly jemné řasy, zde
světlé, tam tmavozelené přerozmanitých tvarů. Tu řásnaté tkanivo
zdvíhalo se ve vrstvách vedle sebe a nad sebou položených,
podobajíc se útlým zčásti neb zpola průhledným obláčkům na
azurové výši, onde nalevo blízko výtoku činilo tmavé bludiště
jeskyň a slují, kdežto se po naší pravici kupilo v divotvárný obraz
rozvaleného hradu. Zřetelné bylo viděti patu horskou a z jejích
hustých vrstev pjal se vysoký čtyřhranný hranol a válec ještě
o několik centimetrů ho převyšující: hlídka hradská a věž; oba
útvary mající v průměru asi třicet centimetrů, spojeny byly ve
spodní třetině své výšky příčkou, která v dolejší své polovici byla
jakoby prolomena – tato široká trhlina v jemném pletivu řas, skrze
niž rybka projela, podobala se gotické bráně. Na hranolové hlídce
oddělovalo se od rostlinného hradu několik krátkých, dílem
končitých výrostků, které se navlas podobaly cimbuří, velmi
porouchanému.
Z pozadí ke středu jezírka sahá tmavozelené, husté sloupení, jež
zdá se pod vodou mnohem objemnější; jsou to stébla rákosu,
šelestícího nad vodou. Na volném prostoře ve vodě před námi mezi
břehem, na němž jsme se položili do trávy, a mezi rozmanitými
útvary řas vypínají se tři kotoučovité zatočené stonky velikokvětého
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leknínu; dva z nich mají známé ploché listy; veliké a leské, třetí pak
ozdoben jest krásným světlemodrým květem. Jako třpytivá hvězda
leží na křišťálové hladině. A ještě jiné útvary řasní pnou se nad
tmavým dnem jezírka, z nichž mnohé s listy stříhanými
a laločnatými podobají se rozličným druhům kapradin.
Z počátku zdá se, jako by rostliny tyto pokojně dřímaly, ale
zvykne-li si oko obrazu, zpozoruje slabý proud, který vzniká v jasné
vodě vlivem úzkého praménku napravo. A následek toho?
Rákosové sloupy chvějí se hned mocněji, pak pomalu a pomalu
slaběji, až opět rychleji se pohybují. Což jeskyně, sluje a podivně
utvářené zříceniny řasní? Ty napravo, zvláště oba kolmo stojící
tvary věžovité třesou se patrně po chvilkách, ony pak, které blízko
jsou výtoku, kloní se hluboce k němu, jako by rády chtěly
s prchajícími kapkami odplouti do nejbližší tůňky. Několik
žlutokvětých rostlin vodních a laločnaté kryptogamy na dně
vzpřimují se; snad touží vypjati se do výše k plnému květu leknínu,
jenž uznáván jsa králem malé říše jezerní semo tam kolébá se po
lesklé hladině, aby se na ní za dne zahřívati a líbati daly paprskům
slunečním, ochladily stínem nočním a občerstvily ranní rosou.
Jezírko připoutá pozorovatele ještě více, všimne-li si života zvířat,
která se v něm nastálo usadila. Tam, kde nebylo žádných vodních
rostlin, že na všecky strany byl volný rozhled, leželo několik tmavě
pruhovaných okounovitých ryb, pohybujících pomalu a sotva
znatelně pouze svými ocasními ploutvemi. Po chvilkách vynořují se
z bludišť řasních jeskyň dlouhovousatí sumci, zdélí asi třetiny
metru, kteří plujíce nejvíce po dvou buď vedle sebe, buď za sebou
vespolek se škádlí a dovádějí. Ale což pak jest onen tmavý, žlutě
žíhaný předmět tam u protějšího břehu v rákosině, který se na
pohled ani nehýbá? Je to had? – Nikoliv, právě se pohnul, a špičatý
konec jeho dotekl se hladiny vodní; teď poznáváme leguana, který
číhá na ploutnaté obyvatele jezírka. A kromě toho, jaké tam čilé
proháňky drobnějších zvířat! Menší a větší vodní brouci, potápníci
a vodomilové i vodní pavouci hbitě plují vzhůru, kdežto druzí
opatřivše se již jasně skvělou bublinkou vzduchovou spěchají zase
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dolů, aby skryli se pod listy vodních rostlin nebo v tkanivu řas.
Podobajíce se provazolezcům šplhají jejich larvy a kukly vážek po
lodyhách leknínů dolů a nahoru, larvy pak much pobřežních
namáhavě vlekou za sebou malá kuklovitá pouzdra.

Život a ruch na dně sladkovodní tůně.
Nazejtří jeli jsme dále; bylo nám překročiti mnoho říček
a hluboká údolí, pokrytá černou prstí a porostlá vysokou trávou.
Říčky ty tekly na jihozápad, jih, jihovýchod a východ a vlévaly se,
jak se mně zdá, vesměs do Panda ma Tenkyriveru. Údolí byla
oddělena jednak skalnatými pahorky, jednak lesy, v hlubokém
písku rostoucím. Cestou spatřil jsem antilopy kudu, gazely
kozorohovité a kobusí, vepře křovní a hojné stopy sloní. Odpoledne
přišli jsme hlubokým pískem vysokého lesa do většího a šiřšího
údolí, do něhož s obou stran otvíralo se několik pobočních dolin.
Noclehem rozložili jsme se u vody, stále tekoucí, jež sbírá také
všecky potoky, které z pobočních dolin tekou do hlavního údolí;
Manansové, dříve zde bydlící, nazvali ji Matopou. Dvěma třetinami
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svého toku rovná se tato řeka, dva až sedm metrů široká a místy až
3/4 metru hluboká, horské bystřině, jejíž koryto šíří se teprv u vtoku
do Zambezi pod slapy Viktoriinými.
Příští jitro, 17. dne měsíce září roku 1875, vyšli jsme záhy ze
svého táboru, abychom ještě téhož dne dospěli slapů Viktoriiných.
Tento den a všecky ostatní na této cestě až po návrat můj do Panda
ma Tenky byly pro mne velmi bolestné. Chtěje ušetřiti obuvi své
k budoucí dlouhé výpravě koupil jsem si k této vycházce od
obchodníka, lovícího v údolí Panda ma Tenky, střevíce; ty však, žel,
rozpadly se již druhý den tak, že byl jsem nucen rozedranou kůži
přivázati na nohy řemínky. Mimo to krajiny, kudy jsme cestovali,
byly velmi trnité a kamenité, a ploché skály byly rozžhaveny
úpalem slunečním.
Už téhož jitra zaslechl jsem temný hukot, nenepodobný hromu,
jenž u veliké dáli stejné rachotí, a to tam, kde se údolí matopské
náhle obrací na východ. Kráčel jsem až posud ustavičné rychleji než
moji společníci, abych se na chvíli mohl posaditi, a proto předešel
jsem i tentokráte své druhy. Nemohl jsem si tudíž hned vysvětliti, co
by hřmot ten znamenal, ponenáhlu však zdálo se mi, že to nejspíše
jest prvá zvěst o slavném vodopádu. Potom bylo nám ještě
několikráte překročiti řeku Matopu, a to mnohdy s velikými
potížemi; šel jsem neustále napřed, neboť bolely mne velice nohy
i toužil jsem po tom, abych si mohl několik hodin odpočinouti. Na
příkré lesnaté stráni levého pobřeží zpozoroval jsem prchající zebry
i plížil se za nimi, pokud směr, kudy utíkaly, shodoval se s mým
cílem, totiž s vodními parami, které vystupovaly nad slapy dosti
ještě vzdálenými, nemohl jsem jich však v roklinách kolem Matopy
sledovati dosti rychle. Čím dále jsem šel, tím více zmáhala mne
únava; pozdě odpoledne bylo mi podešve rozebraných střevíců
nésti v ruce, i snažil jsem se boso dojíti slapů. Co chvíli umdléval
jsem víc a více, poněvadž jsem od rána ničeho nepožil. Konečně
o čtvrté hodině dospěl jsem slapů rozběhnuv se hlubokým pískem
lesnatého návrší. Prodrav se křovinami stanul jsem na kraji propasti,
do níž se veletok řítí. – Nikdy nezapomenu toho pohledu.
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Nohy mé však už nebyly s to, aby unesly ostatní tělo; tož bylo se
mi rozloučiti s velebným divadlem a jíti podél břehu proti proudu
řeky, kdež hledal jsem nějakých planých plodů. Nešel jsem, nýbrž
spíše plazil drže se stromů a keřů, abych se nezvrátil. Tu konečně
spatřil jsem na chřestivém stromku, zpola uschlém, plod. Věda, že
kryje se v něm sladká dužina, srazil jsem ho kamenem, rozbil
žlutavou skořápku a za chvilku vybral jsem jeho obsah. Vtom
povšiml jsem si semene tohoto plodu, jež velmi bylo podobné
vraním okům, a vskutku počal jsem několik minut potom prudce
vrhnouti, takže sklesl jsem úplnou mdlobou. Doplaziv se namáhavě
k břehu zambezijskému srkal jsem jasnou vodu a tím jsem se opět
vzkřísil. Abych učinil druhy své na sebe pozorny, vystřelil jsem
několikráte, ale neodpověděli mně. Za půl hodiny bylo mi lépe;
povstal jsem tudíž a jda asi padesát kroků k lesu uzřel jsem, jak prví
z mých společníků vystupují z něho. Asi pět set kroků od Zambezi
a devět set kroků od slapů zřídili jsme si potom mezi listnatými
stromy rozložitých korun ohradu (skerm).
Jakmile ten, kdo cestuje pěšky, přijde do okresu buvolů, slonů
a podobné zvěři, tu třeba mu každý večer postaviti ohradu, aby v ní
mohl klidně stráviti noc. Podle počtu průvodčích a sluhů cestovatelé
zřizují jednu až tři takové ohrady, jež podobajíce se půlměsíci
skládají se z kolů, zvýší asi šesti stop, zaražených do země
a propletených haluzemi. V prostoře, z dvou třetin ohražené, jsou
lože, otvor pak zahrazuje se jednou nebo několika hořícími
hranicemi, které spojují sečnou oba konce půlměsíce. Sluhové
střídají se hlídajíce po celou noc, aby hranice neuhasly. Naši
služebníci postavili čtyři ohrady; jednu s dvěma travěnými chýšemi
pro obojí manžely, jednu pro nás mládence, Valsha, Daurena,
Oppenshawa a mne, třetí pro služebné kapské smíšence, kteří majíce
se za vznešenější od Zulů a Makalaků, nechtěli s nimi spáti v téže
ložnici; čtvrtou pak zřídili sami pro sebe. Tábor náš byl asi
v polovici vlastního údolí zambezijského mezi řekou a vypnulinou,
jež pokryta jest hlubokým pískem a porostla hustým lesem a pne se
rovnoběžně s řekou jsouc sklonem planiny a pahorkatiny tak, že
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provází veletok zambezijský již od vtoku čobského. Podle řeky roste
husté křoví palem, zvaných saro, a mezi nimi s vypnulinou rozkládá
se vlastní údolí poříční porostlé vysokou trávou a hustým křovím
i stromovím, z něhož hned oko naše upoutají nádherné palmy
vějířovité a mohutné bahobaby.
Zdrželi jsme se u slapů tři dni a přes to, že jsem velmi zakoušel
svýma nemocnýma nohama, jest mi přece dobu tuto počítati k těm,
v kterých jsem za veškerého pobytu, svého v Jižní Africe nejvíce byl
spokojen. Slapy Viktoriiny v Zambezi náležejí po mém soudu
k nejznamenitějším zjevům na zemi. Kdežto se u mnohých
vodopádů podivujeme ohromnému proudu vody, jako u Niagary,
u jiných pak výšce strmé stěny, přes níž řítí se voda do hloubky,
vzbuzuje náš podiv a úžas u slapů Viktoriiných nejen vodopád,
rozdělený v nesčetné prameny a toky, nýbrž i odtok rozpěněného
proudu hlubokým a úzkým skalnatým korytem příkrých stěn, jež
třináctkráte je užší než řeka nad slapy.
Veletok, tekoucí od západu na východ, obrací se u slapů náhle na
jih, takže břeh, na němž stojíme, jest západní, protější pak východní.
Poněvadž však řeka neodtéká pod slapy proudem tak širokým jako
nad nimi teče, lze pozorovateli postaviti se na jižní břeh, ležící jen
trochu níže než vodopád a měniti stanovisko po větším díle jeho tak,
že obraceje se k severu může dívati se na slapy Viktoriiny. Žel však,
že jest samý kraj propasti, do níž se voda řítí a který vypíná se, jak
pověděno naproti vodopádu, vodními parami neustále naň
padajícími, tak kluzký, že nelze se postaviti zrovna nad propastí.
Postavíme se tedy asi sto až dvě stě kroků od tmavohnědé skalní
stěny zvýší sto třiceti metrů a plné výběžků. Paty její nelze nám
dohlédnouti, z temene jejího pak valí se proudy veletoku
zambezijského. Několik ostrovů, zdobených bujným tropickým
rostlinstvem, rozděluje ve vzdálí asi sto kroků od západního břehu
vodopád už v jeho nejzápadnější čtvrti a také dále k východnímu
břehu dělí jej asi třicetkráte menší a větší hnědé skalnaté ostrovy bez
všeho rostlinstva, jež rozkládají se nad samou propastí na hraně
skalní stěny. Po naší levici mezi porostlými ostrovy a západním
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pobřežím skalní stěna jest nízká, takže voda prudce žene se k hraně
a padá jediným peřejem asi sto kroků širokým obloukem do
hloubky. Mezi tímto proudem a nejbližším paprskem viděti jest
velikou plochu černohnědé skalní stěny, kterou spatřiti lze také
všude mezi úzkými a širokými, světlými a bělavými prameny, jež
buď střelou pádí se slapů, buď kolmo se vrhají se skály; ano i pozadí
vodopádu tvoří tato černohnědá skála, takže se peřeje od tmavé jeho
barvy tím krásněji a zřetelněji odrážejí.
Některé z vodních pramenů jsou tak úzké, že nedopadají dna,
nýbrž rozrážejí se už v hořejší nebo dolejší třetině, mnohé též
v polovici slapů a mění se v pršku, jež parou vystupuje k obloze.
Některé zase zšíří asi tří až pěti metrů dospívají sice propasti, ale
kraje jejich čeří se a rozestřikují; tam opět padá široký pramen na
výstupek skalní, láme se a řítí vodometem do hlubiny.
Nejdůležitějším zdál se mi proud, padající u levého břehu do
propasti, vůbec pak paprsky vodopádů tak jsou rozmanité, že nelze
jich vylíčiti.
Nadívavše se dosti na slapy pokocháme se ještě tím, že
pozdvihneme zrak; až dotkne se na severu modrého obzoru. Daleko
v pozadí skvějí se nádhernou zelení palmy vějířovité a sárové, jimiž
porostly jsou v dáli ostrovy, roztroušené po řečišti. Jak krásně liší se
tato zeleň od jasného blankytu výšin a od tmavomodrých krajů,
kterými veletok vroubí své břehy a tyto ostrovy! Proudy jeho tekou
tam tak tiše, tak pomalu, že se zdá, jako by stály a když po nich
plujeme zrakem ke skalině, na níž stojíme, to se sice nejprve nemění,
ale čím blíže se díváme, tím rychleji se pohybují, až doženou se
několika pásem skalních balvanů, zavalujících napříč řeku
a vynikajících většinou nad vodu, na něž narazivše ustupují, však
potom opět se blíží mezerami a výklenky mezi balvany
a kolikonásobnou rychlostí propasti, ženou se k příkré hraně a pak
s hukotem padají do hlubiny. Zvláště krásné jsou ostrovy, porostlé
palmami vějířovitými a sárovými, křovím palmovým a všelijakými
druhy aloe, jez rozkládajíce se nad propastí obklopeny jsou se tří
stran pěnivými vlnami. Livingstone nazval tyto slapy ke cti králové

219

Viktorie slapy Viktoriinými, já pak dovolil jsem si pojmenovati
pěknou pahorkatinu obapol těchto vodopádů na počest manžela
jejího krajem Albertovým, kdežto ostrovům dal jsem jména
královských princů a princezen.
Obraťme nyní zraky k jižnímu a zároveň západnímu břehu, na
němž stojíme, a k propasti, která prohlubuje se skalním korytem
mezi námi a slapy svádějíc všechny proudy vodopádu dohromady.
Břeh tento jest jako veškeré pobřeží pod slapy skálou, kterou
pokrývá prsť a hlína a na níž zvláště u samého vodopádu bujné se
rozvíjí rostlinstvo.
Stojíce na kraji propasti chladíme se v stínu obrovských sykomor,
citlivek a p. Tyto stromy, které převyšují naše nejštíhlejší topole,
nesou korunu, jež se sice obyčejně rozkládá teprve v poslední
šestině neb osmině jejich výšky, ale tak jest hustá, že stojíme pod
nimi jako pod rozepjatým stínítkem. Liany ztlouští ruky spojují buď
přímo buď vinouce se kořeny stromů s jejich vrcholky; i mohou
tudíž opice ukázati na nich skrytému pozorovateli, jak umějí šplhati.
Kromě vysokých stromů ještě husté keře palem vějířovitých
a sárových přispívají s obrovskými kapradinami k tomu, že celé
pobřeží vypadá velmi bujně. Jdouce skrze velepůvabné tyto výtvory
květeny, kráčíme po pružném, kyprém koberci drobných květin
a mechu, prosáklém prškou, kdežto na kraji propasti tam, kde
vyniká holá hnědá skála, spatřujeme, jak různo leží po ní buď
osaměle buď v chumáčích malé tmavozelené řasy, zvící hrachu až
slepičího vejce, okrouhlé a poněkud zploštělé.
Bujné toto rostlinstvo daří se povětšině výborně proto, že se naň
ustavičně snášejí mocné páry vodní, které vznikajíce z vodopádu
padají na protější břehy. Neustále vystupují podle horní hrany slapů
z jednotlivých pramenů vodopádu sloupy vodních par zvýší
několika set metrů tak, že jest je viděti až na padesát anglických mil.
Právě, když jsme pozorovali vodopády, páry zhoustly před námi
tak, že protější břeh docela nám zakryly, ale již za chvilku mírný
větřík od východu odvál je nalevo i zbyl před očima řídký
průhledný sloup, který závojem zahaloval před námi několik
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pramenů, řítících se do propasti. Byl to opravdu báječný pohled,
který se takto před naším zrakem vykouzlil, neboť zdálo se nám, že
i temnomodrý proud nad slapy, i krásné ostrovy s palmami daleko
od nás jsou pošinuty a přec opět tak blízké, jako by je zakrýval
mlhavý závoj.
Velikolepě krásné a malebně půvabné jsou slapy při východu
nebo západu slunce, když duha obloukem rozloží se po parních
vláknech. Páry vystupujíce do výše syčí zvláštním způsobem, ale
sykot ten slyšeti jest jen tehdy, když vítr oslabí poněkud rachot,
hřmící od dna skalní propasti, který pozorovatele zrovna ohlušuje.
Jak jsem už pověděl, lze dna propasti dohlédnouti toliko se západní
strany, prodereme-li se na kraj křovinaté strže, ale s jižního břehu –
nejlepšího stanoviska pozorovatelova – nelze ho spatřiti, a proto
strašlivý hukot, který z hloubi roznáší se vzduchem a na míle daleko
jako nepřetržitý rachot hromu se rozléhá, tím více omračuje naše
smysly. Slyšíme řev a sykot, chvílemi též zřetelně zvláštní hluk, jímž
proud vody naráží na tvrdá úskalí, i zdá se nám, že skála pod námi
se otřásá, jako by hukot ten pochodil z nějaké jeskyně pod námi.
Kdyby bylo lze pohlédnouti do hluboké propasti, uspokojili bychom
tím smysly své a zapudili úzkost, která nás bezděky jímá; ježto však
nelze tak učiniti, tož připadá nám, že stojíme u pekelného jícnu,
v němž živlové zuří vespolek se potírajíce. Jak malý, slabý
a nepatrný jeví se člověk u tohoto díla přírody!
Podívavše se na vodopády obrátili jsme se k hlubší skalní strži,
kterou všechen proud odtéká, a to oklikami a následujícím směrem.
Od skalní soutěsky u výtoku jdeme sledujíce tok vody asi 300 kroků,
potom zabočíme tupým úhlem náhle asi 1000 kroků na
západojihozápad, odtud pak zatočíme se ostrým úhlem asi 1100
kroků na jihovýchod atd. Jdeme-li od soutěsky podle řeky, pokud
ovšem nezamezil jí nám cesty rokle, do ní se otvírající, které jest
obejíti proto, že jsou příkré, tož naskytne se nám takořka každých
200 kroků nový obraz v příkrých skalních stěnách, jež zavírají hlavní
roklinu. Tam strmí kolmo, tak příkře, jako by je ostře otesal, zde pne
se skalní stěna hnědá až černavá, onde opět podobná tmavá skalina,
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někde zeleně, někde rudě skvrnatá a místy žíhaná; skvrn těch hned
si všimneme, neboť velmi pěkně odrážejí se od tmavého pozadí. Vítr
zanesl s vysokého břehu na skálu kousky hlíny, ta zachytila se
v skalních rozsedlinách, v ní vyklíčila semena aloe, zapustivše
kořeny své do malých trhlin, a přilnula pevně ke skále tak, že
vzrostlým stromům výborně dařilo se v rozpuklinách, vyplněných
docela zemí a suchým listím, jak o tom svědectví vydávaly jejich
mohutné klasy květové. Zralé sémě spadne do řeky a daleko, daleko
od slapů vyklíčí na břehu téhož veletoku a vzrostouc okrášlí jeho
pobřeží.

Slapy Viktoriiny.
Mnohé části skalních stěn sklánějí se po stupních do rokliny,
jsouce na díle prosty všeho rostlinstva, dílem na vrchních
vodorovných plochách porostlé bujnou zelení. Na mnohých
místech, zvláště na západním pobřeží bujné stromy a keře sahají až
doprostřed skalin anebo až k samé řece pokrývajíce početné strže,
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velmi příkré, jimiž dešťová voda odtéká z nejbližšího poříčí do
Zambezi. Některé z těchto strží spojují se u řeky dohromady. Tak
střídají se obrazy podle oklik řečiště; ještě více však překvapují nás
tvary skalin na vrcholcích úhlů, kterými řeka se zatáčí.
Dotknu se zejména pouze tří takových míst. Nejprve západní
břeh pod slapy jest strmá skála, jež ustupujíc poněkud směrem
k slapům činí v průtoku okrouhlou zátočinu, ale potom vystupujíc
na východ ostře ohrazuje k západu úzkou soutěsku, kterou odtéká
Zambezi shromáždiv za vodopádem opět své rozptýlené proudy.
Protější břeh, východní to stěna této soutěsky, jest výšina, podobná
zkomolenému kuželi a souvisící s ostatními výšinami na této straně,
jež v dolejší třetině bez všeho rostlinstva strmé stojí, v dvou
hořejších třetinách pak stupňovinou se pne porostlá jsouc přebujné
nádhernou tropickou vegetací. Výšina tato prohlubujíc se nalevo
a napravo děsnou propastí a rozrážejíc patou svou šumný
tmavomodrý proud poskytuje nám velikolepé podívané. Když jsem
se zabral v pozorování této skalní scenerie, vybavil se v mysli mé
obraz, jehož jsem ovšem nikdy neviděl, ale o němž jsem často sníval;
visuté zahrady, zvané sady králové Semiramidy. U následujícího
krátkého ramene, jež spojuje druhou a třetí okliku, pne se skála
podobného tvaru, avšak ještě příkřejší a složená z nakupených
balvanů. Od severu, východu a jihu obtéká ji hučící řeka, na západě
pak odděluje ji od souše hluboká propast. Na této osamělé skalní
kupé, zajisté přes sto metrů vysoké, nebylo ani lístečku, ni stopy po
rostlinstvu; něžné dítky Flořiny byly vypuzeny z nehostinné
skaliny. Marně všickni živlové bouřili se již tisíce let proti skalnímu
obru, marně blesk tříštil o něj nesčetné své zhoubné rány, Aeolus
marně se všemi svými druhy zuřil proti němu, marně nejkrutější
nepřítel veškeré pevniny zemské vztekaje se a hřímaje rozrážel
proudy své na jeho úpatí; obr přemohl jej a vykázal mu dráhu.
Podívejme se nyní od skal rokliny do hloubky, do níž se střelou
vrhá tmavomodrý paprsek. Hořejší otvor propasti jest sice třikrát od
něho širší, nicméně proud vráží strašlivou silou do ostré hrany
protější skalní stěny a láme se na ní, takže se dílem odráží a teka
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zpravidla zpět v zátoce sbírá sílu, aby spolu s nejbližší vlnou znova
na skále zkusil moc svou. Místy vynikají z proudu balvany skalní,
na které prudkotoké vlny narážejí a se rozdělují. U některých rohů,
u nichž řeka ostrým úhlem rozráží narůzno své vlny, viděti jest
ostrohranné špičaté výběžky zdélí až několika metrů, které jako by
se pěnící a hučící vodě vysmívaly, trčí do nejprudšího proudu tak,
že se o ně rozbíjejí.
Tisíce let zuří tmavý proud v hloubi, ale téměř nikde nelze
pozorovati žádné patrné známky, že by byl nějak působil
v nezvratné skaliny.
Lituji pouze, že jsem u slapů Viktoriiných nemohl pomeškati déle
tří dnů. Abych poznal propast a roklinu i veškerý tento
velezajímavý div přírody, bylo by bývalo třeba zůstati u slapů půl
druhého až dva měsíce a prohlédnouti ostrovy nad vodopádem
a protější břeh. Mimo to příroda vytvořila v okolí slapů tolik
pěkných věcí, že jsem dávno se usnesl, pobýti hodně dlouho
v těchto stranách, až po druhé tam přijdu. Za tři dni, co jsem meškal
u slapů, nemocné mé nohy velmi mne ovšem ztrpčovaly požitek,
který se mi naskýtal v půvabné krajině. V těch dnech měli jsme také,
já a sluha můj, zábavnou potyčku s velikou tlupou paviánů. Stádo to
spatřil jsem v skalnaté rokli, nazvané ode mne „roklinou paviání“,
kterou dešťová voda z okolí teče do řeky a jež v obou hořejších
svých třetinách hustě zarůstá stromy, v dolejší však části příkrá jest
a lysá. Přál jsem si nabýti několika lebek paviáních a proto spatřiv
naproti sobě v rokli na skále četnou společnost těchto opic zastřelil
jsem jednu z nich; ale mrtvola její svalila se do řeky. Potom poranil
jsem dva paviány a přinutil také pravé křídlo nepřítelovo k ústupu,
střed však držel se pevně, ano levé křídlo postoupilo i výbojně a jalo
se házeti po mně kamením, takže vystřílev neprozřetelně všecky
náboje až na jeden, byl jsem donucen utéci i s průvodčím svým,
abych ušel pračky s rozzuřenými opicemi.
Batokové, sídlící s náčelníkem Mochurim na protějším břehu,
připluli na člunech k nám nabízejíce ke koupi kozy, kaferské žito,
pivo a boby. Setkal jsem se později v Šešeke s mužem tohoto kmene.
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Byl to podřízený náčelník a příbuzný Mochuriův, a Sepopo
domnívaje se, že jsem ještě neviděl žádného Batoky, představil mně
jej. Poznal jsem ho hned, on však střehl se prozraditi, že mne zná,
ježto byl si vědom, kterak přestoupil králův zákaz, aby poddaní
nekupovali od bělochů pušek, a že by bezpochyby býval odsouzen
k smrti.
Dělaje mapu slapů Viktoriiných stihl jsem několikráte stáda
pasoucích se pallahů. Kapským sluhům podařilo se zabíti jednoho
z nich. Krásné toto zvíře patří k té zvěři, jež se nejčastěji u Zambezi
vyskytuje.
Dne dvacátého t. m., den před naším odjezdem, bylo nám
přestáti velmi pěkné dobrodružství se lvem, které se na štěstí
skončilo nadmíru humoristicky. Za chvíli totiž, když jsem se toho
dne navrátil z vycházky k slapům, Valsh přišel z obvyklé honby na
ptáky do tábořiště zvěstuje, že viděl asi dvanáct set metrů od tábora
lva, an chystal se překročiti lučinu s vysokou trávou, aby přišel
k řece. Hned jsme se sestoupili k poradě a v té snesli jsme se, že
budeme pronásledovati lva; pouze nelíbilo se mně, když obě
paničky prohlásily, že nás doprovodí. Paní Francisová dokládala na
ospravedlněnou, že už kolikráte byla při tom, když muž její zastřelil
lva, a proto prý neodřekne se ani tentokráte takového zábavného
výjevu. Paní Westbeechová pak, která byla provdána teprve několik
měsíců, nechtěla, aby její Jiří pouštěl se do nebezpečenství sám.
Vlastní údolí zambezijské bylo, jak jsem už pověděl, omezeno
zdélí několika mil asi sto kroků od řeky písečnou vypnulinou.
V údolí tom porostlém na větším díle hustě stromy, bylo u řeky
několik bezestromých lučin, které u samého břehu říčního lemovalo
zšíří asi dvou až tří metrů husté křoví palem sárových. Valsh chystal
se právě, že přejde takovou lučinu, asi třicet metrů širokou, když
vtom u jednoho stromu vyskočil lev a skryl se v protějším křoví
palmovém. U tohoto stromu rostl stromek asi pět metrů vysoký,
o nějž opíralo se jehlancové všekazišté. Došedše k místu, které nám
Valsh naznačil, sestoupili jsme se ve čtyři šiky, abychom se šelmě
řádně dostali na kůži. V prvém šiku, počítáme-li od pravé ruky
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k levé, stáli jsme Westbeech, Francis, Valsh a já, v druhém postavili
se Oppenshaw, Bauren a dva kapští sluhové, z nichž také v třetím
šiku byli dva spolu s dvěma Matabely, kteří měly muškety; potom
následovali ostatní sluhové, mnozí jsouce asagaji, mnozí kiry, mnozí
pouze klacky ozbrojeni. Úkolem prvých tří šiků bylo postoupiti ke
keři, kdežto čtvrtému bylo zůstati na malém návrší u pokraje louky,
odtud pak pozorovati co nejbedlivěji křoví palmové, aby nám hned
oznámili, kdyby se v něm co podezřele hýbalo. Nedošli jsme daleko,
any nás ženy volajíce za námi zastavily. Dámám nezdálo se, že by
byly pod stromem dosti jisté, a proto chtěly, aby byly vysazeny na
všekaziště, k čemuž jim manželové jejich také hned dopomohli.
Potom táhli jsme vysokou trávou luční pomalu a pozorně dále.
Tak přišli jsme až asi na dva metry ke keři. Ježto se lev pořád
ještě nehýbal, útočníci nabyli zmužilosti; ale zápal tento najednou
zhasl, když se náhle ozval z houštiny divoký řev, mocný tak, že by
sám nejstatečnější lovec přesvědčil se, kterak znamenitý jest rozdíl
mezi Felis leo (lvem) a Felis domestica (kočkou domácí). Byli jsme
šelmě tak blízko, že mohla Francise jedním skokem dosáhnouti
a zabíti dříve, než by nám bylo lze bývalo, abychom ji na jeho
mrtvole usmrtili.
První následek řvaní byl, že jsme se tiše zastavili pohlížejíce
upřeně na podezřelé místo, ale nebyli jsme s to, abychom něco
vypátrali. Po několika vteřinách statečný jeden lovec poradil nám,
abychom se dali na ústup, my pak nedbajíce už další jeho pobídky
zachovali jsme se po jeho radě. Majíce stále místo, odkud řev po
našem soudu vycházel, na mušce a pušku připravenu k ráně, jali
jsme se ustupovati. Za ústupu seřídly poněkud jednotlivé šiky,
nejvíce však zmužilým ukázal se čtvrtý, který jsme našli teprve
chvíli hledajíce na vysokém stromě, na nějž se utekli. Vystřelili jsme
mnohokráte do křoví, ale marně, zapálili jsme tudíž suchou trávu,
abychom ohněm vypudili šelmu z její skrýše. Než osud nebyl nám
toho dne přízniv, neboť prudký vítr zdvihl se proti nám a tak tráva
hořela opačným směrem. Vtom se paničky znova daly do křiku,
volajíce k nám o pomoc. Vítr přihnal totiž veliký oblak čpavého
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dýmu k stromku, do jehož větví obě paní vylezly, aby tím byly
jistější, takže by se málem byly zalkly. Tu zapomněli jsme na lva
a běželi pomoci dámám. Brzy zbavili jsme je nebezpečenství
a zakusivše tolik nezdaru pomýšleli jsme již na to, že necháme lva
s pokojem a vrátíme se do svého tábora. Ale Westbeech, který byl
znám jakožto neobyčejně odvážlivý lovec lvů, nechtěl, ana mladá
choť jeho byla přítomna, aby mu tato vhodná příležitost ušla,
i navrhl tedy, abychom prohledali křoví proti proudu řeky.
Přistoupili jsme k tomuto návrhu, i bylo nám tudíž přejíti řeku
tamtudy, kudy Valsh ráno šel. Této druhé výpravy lovecké účastnili
jsme se všickni mimo paní Westbeechovou. Ta zůstavena pod
záštitou čtvrtého šiku z matabelských sluhů, kteří velice pyšnili se
tím, že ochraňovali paní svého velitele.
Přešli jsme šťastně louku a hledali již v palmových křovinách,
když nás vtom zarazil úpěnlivý křik. Všickni jsme se rázem ohlédli,
úžas náš pak zvětšil se ještě, poněvadž paní Westbeechová zmizela.
Nejprve vzpamatoval se z úleku Westbeech a drže pravou rukou
pušku běžel mimo nás. Protože se však úzkostlivé volání opět
ozývalo a to z vysoké trávy na lučině, kterou jsme právě překročili,
tož pospíšili jsme za ním; znova však jsme se na chvilku zarazili,
když Westbeech běže před námi a náhle vykřiknuv zmizel.
V rozčilení, které nás uchvátilo, nevšimli jsme si zvučného smíchu
Matabelů, k nám kvapícím. Francis, který nás všecky předběhl,
učinil dva skoky kupředu, vpadl do smíchu Matabelů, odhodil
pušku a díval se do trávy; zaslechli jsme pouze, jak volá: Nechoďte
sem! Nechoďte sem! Po několika vteřinách vystoupil před ním
Westbeech, oba běželi potom několik kroků dále, shýbli se a vtom
objevila se paní Westbeechová jsouc třetí ve spolku. Brzo rozluštili
jsme tuto událost, poněkud záhadnou. Manansové, sídlící na břehu
zambezijském, vykopali totiž, dokud neměli žádných pušek, na
pobřeží tohoto veletoku početné jámy, aby se snáze mohli zmocniti
zvěře, která se tam proháněla. Tyto příkopy, jež liší se od těch, které
Bečuanové obyčejně vykopávají, byly tři až čtyři metry dlouhé, dva
a půl až tři metry hluboké a pouze 45 až 60 centimetrů široké.
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Hořejší jejich otvor zúžuje se dole tak, že každé zvíře, pokouší-li se
vyváznouti z nich, klesá hloub a hloub, až uvázne. Do takové jámy
padla ubohá paní Westbeechová na jednom konci louky a choť její
spěchaje pomoci jí, na druhé straně lučiny. Paní Westbeechová si na
štěstí neublížila, ledaže si někde trochu odřela kůži; příhoda ta však
způsobila, že jsme nechali honby a vrátili se do ohrady. Když nás
večer Batokové jako obyčejně navštívili, ptali jsme se jich, jsou-li v té
krajině lvi. Odpověděli nám, že již od mnoha let znají lva, který
obyčejně zdržuje se nedaleko místa, kde jsme si vystavěli ohradu; je
prý to však zvíře lidem tak zvyklé, že i v noci chodili mimo něj bez
překážky.

Lev přichází.
Dříve než se rozloučím se slapy Viktoriinými, vzpomenu ještě
kmene domorodců, Manansů, s kterými potkáváme se ještě tu tam
v zemi Albertově a kteří měli až do let třicátých svou vlastní říši.
Manansové sídlí v pahorkatině na jih od slapů králové Viktorie a kol
nich v území, jež po právu náleží Bamankvatům, které si však
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přivlastňuje také panovník Matabelů. V tomto sporu obyvatelé
tohoto kraje trpí ovšem nejvíce. Bamankvatové nazývají se vůbec
Masarvy, ačkoliv vskutku Manansové nic se tomuto kmeni
nepodobají. Domorodci tito vzdělávají malá role, skrytá v údolích,
anebo živí se lovem přebývajíce porůznu tak, že nemají stálých
sídel. Jestliže utiskují je Matabelové, prchají na západ do země
Bamankvatů a pakli ti je svírají, tož utekou na východ do území
Matabelů; pouze tehdá, když už nemohou uniknouti, vzdávají se do
milosti těchto dvou kmenů, prohlašujíce se za „věrné poddané“
svých pronásledovníků. Zemi Albertovu lze tedy pokládati za kraj,
o nějž přou se Bamankvatové a Matabelové, obyvatelstvo pak její
můžeme míti za poddané, kteří jenom někdy přebývají v stálých
sídlech, dokud totiž hrozí jim knuta. Tolikéž sluší Manansy
pokládati za osadníky říše bamankvatské, kteří opravdu nekonají
žádných otrockých služeb, ačkoli Bamankvatové tvrdí, že jsou jejich
paroby.
Kmen Manansů byl až do roku 1838 sjednocen v samostatné říši,
která dosahovala až na jih k západním Makalakům a daleko vzhůru
proti řece Ugvai jakož i k střednímu toku Kveburiveru. Tomuto
království vládl „veliký náčelník“, který ochotně se poddal
Matabelům, když vtrhli do těchto končin.
Jako však Moselikace, jemuž by dobře slušelo příjmení tygr,
zničil království makalacká dočista a velikou říši mašonskou
z polovice, tak také vyvrátil panství Manansů. Laskavé řeči
přívětivého, upřímného pohlavára nevěřili, a poněvadž ukrutní
Matabelové nebyli zvyklí, aby se na jejich nátisky vlídně
odpovídalo, měli jej za zrádce domnívajíce se, že kuje zatím nějaký
lstivý záměr. Také mezi divochy zlosyn pokládá každého
šlechetného bližního tolikéž za lotra. Matabelové kladli tedy za jisté,
že jim strojí zálohu a že chce přívětivou řečí nabýti pouze času, aby
sebral své muže. Proto přesila jejich vrazila do jeho města a dvorce;
tam porazili jej na zemi, rozpárali mu asagaji tělo, vyřízli srdce
a volajíce: „Měl jsi dvě srdce, jedno zrádné, sněz je,“ přitiskli mu je
na rty, ještě se trhající.
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Touto loupežnou výpravou Matabelové rozkotali říši
mananskou, roztříštili Manansy a sebrali kromě toho všecky jejich
chlapce, aby z nich vychovali bojovníky. Od té doby opětovali často
své loupežné vpády, takže zbylí Manansové dílem ponenáhlu byli
potřeni, dílem uprchlí k Sepopovi, dřívějšímu králi manickému,
dílem na sever od slapů Viktoriiných k Mochurimu, pohlaváru
Batoků, jakož i do krajin na sever od Zambezi a na východ od slapů
Viktoriiných k Vaňkovi, náčelníku severovýchodních Makalaků.
Pokusil jsem se několikrát, abych zvěděl, uznávají-li pozůstalí mezi
sebou nějakého pohlavára, ale výzvědy mé dlouho neměly žádného
výsledku. Teprve když se ti, s kterými jsem co den obcoval,
přesvědčili, že si odpověď jejich chci toliko zapsati do svého lungala
(lungalo = kniha) a že nevyzvídám, jak se domnívali, na nich proto,
abych zradil je králi matabelskému, oznámili mně, kterak všickni,
ačkoli jsou roztroušeni, kdekoli sídlí, ctí pohlavára, jemuž Vanke dal
na východ od svého království malou krajinku, a v té že náčelník
jejich shromáždil okolo sebe zbytky svého kmene. Pohlavár ten jest
syn krále, jejž Matabelové zavraždili. „A proč nejdete tam také
anechávátese zde honiti jako psi?“ Podivné, zrovna jako na jihu
Křovák lne veškerou bytostí svou k svým skalám a roklinám, tak
i v těchto končinách psance mananského poutá k hroudě, na níž
spatřil světlo světa, láska k lesnatým pahorkům a půvabným
dolinám.
Manansové mají mnohé zvyky, kterými se liší od ostatních
kmenů jihoafrických. Zmíním se nejprve o zvyku, který se snad
mnohým čtenářům bude zdáti podivným. Patrno z něho totiž, že
i Manansové váží si ženského pohlaví tolikéž jako Marucové, kdežto
naproti tomu Bečuanové nakládají s ním nevlídně a Matabelové
ohavně. Jest způsob, jakýmž Manansa se zasnubuje. Zpozoroval-li
Manansa a poznal-li půvabnou některou dívku svého kmene
a jestliže ji sobě také zamiloval, což se u Bečuanů a Zulů přichází
zřídka, tož pošle k ní některou starou ženu, kterou dobře zná, a ta
jde pro něj na námluvy. Starosvatka vypodobí, jak možná nejlépe,
ženicha, vylíčí, kterak se obratně umí zásobovati ňamou (masem, t. j.

230

zvěří), jak jest laskavý, vypočítá početné kůže, jimiž lůžko jeho jest
měkce vystláno, a vychvaluje úrodnost malé role, kterou již jeho
matka vzdělávala.
Potom se rodina sestoupí v poradu. Přitom nerozhoduje pouze
otec, aniž rozkazuje, nýbrž matka, otec i dcera rozvažují vespolek
o tomto návrhu. Líbí-li se nápadník dceři a nenamítají-li rodiče
ničeho proti němu, oznámí ženě, čekající za porady před dveřmi
příznivou odpověď říkajíce: „Ať přijde ženich.“ To však znamená
už tolik, že rodiče přijímají ho za zetě a dcera za muže. Když potom
přijde do chýše a dá pozdravení, jest mu nejdříve odevzdati své
vyvolené dar. Za starších, dob ženichové dávali nevěstám pěknou
kůži jednoho druhu poloopic, co však seznali skleněné perly, dávají
jim hrst malých modrých perel. Teprve, když to vykonal a dívka dar
přijala, osloví ji a ta se odtud stává jeho ženou. Na štěstí své
Manansové nepořádají orgie, jimiž se bohužel vyznačují pohanské
slavnosti zásnubní, jakož i oddávací mnohých národů jihoafrických.
Otec, matka a dorostlé děti, má-li mladá žena nějaké bratry a sestry,
kteří bydlívají v témže dvorci, zapřádají hovor a baví se tak až do
soumraku. Navečer rodiče vzdalují se z chýše, odebírajíce se do
vedlejší některé chaty na dvorku a činí tak podle roční doby týden
až dvě neděle. Ráno mladý muž opouští svoji ženu a jde po své
práci, načež teprve rodiče nabývají ve dne bývalých svých práv.
Když mladá žena projeví muži svému přízeň, jest mu po každé
zaplatiti jí hrstí skleněných perel. Každé ráno si oba myjou tělo
vlažnou vodou a za tu laskavost zase muž odměňuje se ženě darem.
Za týden nebo po dvou nedělích zeť přinese otci nevěstinu darem
čtyři kozly a tolikéž koz anebo místo nich osm šňůrek (dvě libry)
skleněných perel. Od tohoto dne rodiče pomáhají mladým
manželům, vystavěti dvě chýše, nebo jednu, podle toho, měl-li muž
už jednu chatu či zůstával-li pouze u svých rodičů nebo přátel.
Manželskou věrnost velice zachovávají, zejména muž nikdy se proti
ní neprohřeší, takže mně povídali o pronevěře jedné jako
o neslýchaném skutku. Toť ovšem věc nemalé důležitosti, neboť
Manansové tím předčí nad „vzdělané Maruce“, kteří svým
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ohavným mulekaustvem svádějí vlastní ženy k nevěře, ba často nutí
je k ní proti jejich vůli.
Když se žena chystá k porodu, staré její sousedky přicházejí k ní
do chýše. Jakmile vejdou, uklidí zbraň mužovu, ať je to asagaj nebo
puška a pod., a vynesou ji do jiné jeho chýše; kdyby pak měl, což
bývá zřídka, jenom jednu chatu, tož uloží zbraň v příbytku jeho
souseda. Tolikéž jest muži nezrušitelným zákonem, aby se v tu
chvíli vzdálil z chýše své nemocné ženy. Teprve osmý den, když se
dítě narodilo a matka i s ním umyta byla teplou vodou, chýše pak
ven a ven jest vyčištěna, staré ženy dovedou zase manžela do jeho
domu, aby pozdravil ženu a spatřil své dítě. – Jak rozdílné jest toto
očišťování od nečistoty plemene hotentotského a Makalaků. Ačkoli
muže pustí domů, nesmí tam přece bydleti až teprve za tři až čtyři
neděle, počítajíc ode dne, kdy po prvé uviděl své dítě.
Zemře-li někdo, pochovají mrtvolu za ticha večerního na blízku
dvorce, a to, připouští-li to půda, do hrobu asi půl druhého metru
zhloubí. Dospělému muži dávají do hrobu asagaj a zahalují jej
koženou halenou. Pohřeb koná se tiše vyjma vzlykot ženského
příbuzenstva. Zemře-li otec rodiny, snesou ten den po pohřbu jeho
zboží dohromady. Osadníci vesničtí sejdou se a pak vystoupí
nejstarší syn nebožtíkův a ujme majetek jeho. Není-li žádného
příbuzného nebo syna, obecná hromada ustanoví některého muže
za dědice. Bývá to obyčejně přítel zemřelého, kterému jest potom
přijati jméno jeho.
Manansové jsou povětšině prostřední postavy a slabého těla.
Badatel má s nimi nemalou potíž, poněvadž se, když říše jejich byla
rozdělena, velmi pomísili s Matongy a Masupii, vyhnanými tolikéž
ze svých vlastí, a na sever od Zambezi s Makalaky a Batoky. Pleť
jejich jest tmavohnědá, hlavu mají malou, oči přívětivé a veliké rty.
Ozdoby, jak jsem pozoroval, nosili tytéž jako chudší obyvatelé
říše marucké, totiž náramky a kruhy na nohách z kůže pakoní
a žirafí a také ze železného drátu; dokud měli vlastní říši, bývalo arci
jinak. Z lepších látek mají náušnice, ale také velmi jednoduché.
Oděvem jejich jest zpravidla kus kalika nebo látky z plané bavlny,
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sotva jako dlaň široký; někdy otáčejí si kolem beder malou kůži,
ženy pak odívají se krátkými suknicemi z vydělávaných koží.
Manansové hodí se ze všech ostatních kmenů jihoafrických asi
nejvíce za sluhy; shledal jsem, že se umějí velmi obratně plížiti
k zvěři, při čemž nejsou zbrklí, nýbrž, a toho právě potřeba, velmi
opatrní; také jsou ochotní, poctivější nad ostatní domorodce
a především věrnější.
Okolní mocnější kmenové, Marucové, Bečuanové a Matabelové,
shlížejí na Manansy pohrdlivě a taktéž s nimi jednají. V severních
končinách Jižní Afriky mají je za „kocourkovské“. Zvláště vyčítají
jim, že jsou zbytečně dobrého srdce a milovni míru. Tyto dvě ctnosti
pokládají se od té doby, co mezi Limpopem a Zambezim zavládla
surovost a krutost zulovskomatabelská, za vady, prvá totiž za
pokrytectví, druhá za zbabělost. Matabelové tedy nejenže dopouštějí
se vražd a loupeží, nýbrž způsobili také všude, kdekoli se usadili, že
zmizely všecky šlechetnější pocity a že nevěří se žádnému
přátelskému slovu, které se tam pronese, ani žádnému dobrému
skutku, jejž tam kdo vykoná.
Jsou-li pronásledováni a nelze-li už utéci, Manansové obracejí se
a sklonivše asagaje jdou proti nepřátelům. Při srážce položí zbraně
na zemi a posadí se na bobek. Byť se potom pronásledovníci jejich
na ně obořili, zůstávají klidní. Když je předešlý král bamakvatský
Mošeš utiskoval, ukrotili lakotné své nepřátele slonovinou.
Bojovníci Moselikacovi odňali jim chlapce a také mnoho žen; hordy
nynějšího matabelského despoty berou, nač přijdou, i tehdá, dá-li je
La Bengula některému bělochu za průvodce k slapům královny
Viktorie; pouze tehdy, řekne-li některý z misionářů, usedlých
v Gubulovaju, králi, že běloch jest znamenitá osoba, poručí
panovník průvodčím, ať zdrží se vražd a loupeží, tak aby běloch
navrátě se nemohl o tom vypravovati „veliké bílé královně“
(královně Viktorii). Tak stalo se ku př. roku 1875, když major S.
žádal krále za sluhy, kteří by ho doprovodili k zmíněným slapům.
Když jsem se ptal kdysi Manansy, který občas sloužil
u obchodníka a tudíž se povznesl nad duševní obzor svých krajanů,
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zdali jeho kmen je „zbabělý“ a proč, odpověděl mně usmívaje se
dobrácky a pokyvuje hlavou: „Nejsme bázliví pallahové a nebyli
jsme jimi odedávna. Ale rádi přebýváme po vesnicích a lovíme zvěř
chytajíce ji do jam a řidčeji užívajíce zbraně. Dáváme krvežíznivým
Matabelům kly sloní, které ulovíme, ano ukážeme jim, žádají-li toho,
čerstvé stopy slonů, aby jich tím více mohli zabíti; nechceme však
a nemůžeme válčiti, poněvadž neradi proléváme krev a zabíjíme
zvěř, nadto pak abychom měli vražditi lidi.“
Zemře-li král, shromažďují se muži a dovedou dědice trůnu,
který ustanoven jest následníkem, do domu králova. Potom
přinesou hrstku písku, malé kaménky od Zambezi a kladivo
a podají mu je řkouce: „Tu máš vládu nad zemí, vodou a železem
(prací a zbraněmi).“ Pohlaváři a lid napomínají pak následníka
trůnu, aby od toho dne, co se stal králem, nejedl nikdy ani masa
hrošího ani nosorožcova, poněvadž jsou tato zvířata „velmi zlá“,
takže by král, kdyby jedl maso jejich, zdivočel a stal se ukrutným.
Země Albertova, ohraničená na jihu písečnou plání kalužin,
sahající na západ až k vtoku čobskému a rozdělená Zambezim na
dvé, náleží bez odporu k nejpěknějším krajinám ve střední Africe
Jižní. Vyniká nejen znamenitým přírodním divem, totiž slapy
králové Viktorie, nýbrž vyznamenává se také hojností půvabných
skalnatých a lesnatých pahorkatin jakož i travnatých lučin, takže
cestovatel brzy tam zapomene přestálých trampot.
Geolog, botanik a mineralog opustí zajisté neradi tuto
pahorkatinu. Kromě gazely skákavé a pleskaté a černého pakoně
zastihne zde lovec ssavců převalnou část větších čtvernožců,
kterými se Jižní a Střední Afrika vyznačuje. Z nižších zvířat mají tu
plazové
četné
zástupce,
krokodily
pak
spatříš
často
v nejvzdálenějších končinách horských bystřin anebo je poznáš
jednak po stopách na břehu, jednak po zakalené vodě. Z hmyzů
možná sebrati tady všecky rody, zejména však jest tu mnoho nových
druhů motýlů. Tolikéž by si odtud bohatou vědeckou kořist mohl
odnésti mineralog. Po údolích jest půda tak výborná, že by se tam
v teplém podnebí dobře mohly pěstovati tropické rostliny; bylo by
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však dříve odstraniti mouchy tsetse a nalézti prostředky proti letním
zimnicím.
Vracejíce se do Panda ma Tenky, šli jsme jinou cestou než prve;
přitom oddávali jsme se lovu. Naši kapští sluhové zastřelili na řece
Matopě divokého vepře; jdouce pak dále vzhůru v témže údolí byli
jsme pobouřeni křikem domorodců, kteří šli před námi. Přivábeni
byvše pronikavým zápachem černoši prodrali se do křovin a našli
tam samce slona, pošlého následkem střelných ran. Obr byl velice
ožrán lvy; šelmy ty daly se do jeho pysků a vytrhaly maso kolem
ran. Sluhové naši viděli ještě, kterak šelma jedna odtamtud se
plížila. Westbeech a Francis, jejichž sluhové nalezli slonovinu, vzali
si ji, černoši pak odřízli nejdolejší části nohou a odnesli je s sebou,
čímž nás velice domrzeli. Pronikavý puch, který vycházel z této
lahůdky domorodců, přinutil nás konečné, že jsme žádali, aby je
zahodili. Tlapy sloní, jsou-li čerstvé a dobře připraveny, chutnají
jako tlapy medvědí; maso nad podešví a srdce, tedy nepatrné
kousky, přirovnáme-li je k velikosti obrovského zvířete, jsou jediné
lahůdky, které člověk má z něho.
Maje nohy odřeny šel jsem zase tak těžko, že jsem se sotva dále
vlekl. Cestu od roviny gašumské až k slapům a zpět k rovině
vykonaly také obě paní z největší části pěšky. Tak došli všickni
mimo mne v dobrém zdraví k rovině gašumské a druhý den, dne
24. m. září, dorazili jsme do Panda ma Tenky. Tam zastal jsem dva
Matongy a Manansu, kteří hledali práci. Najal jsem je hned,
Westbeech a Francis pomohli mně svými lidmi, abych četné
předměty, kterých bylo mi potřebí k daleké cestě, dopravil do údolí
lešumského.
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IX.
Druhý pobyt v říši marucké
Druhý odjezd do Imparely – Krokodilové v řece Zambezi a jak jsou
nebezpeční – Pohřební slavnost masupijská – Sepopo a jeho ženy –
Cestovní rozvrhy – Stromy a křoviny v lese šešeckém – Vjezd
karavany poplatníků do Šešeke – Marucové jakožto rybáři – Mašoku,
kat Sepopův – Kovářské nástroje Maruců – Prorocký tanec
masupijský – Jak mne králové navštívily – Jak se chytá krokodil –
Mankoë – Správa říše marucko-mabundské – Hierarchie úřednická –
Lov slonů, jejž řídil Sepopo – Vycházky do lesa šešeckého a honby na
buvoly v něm – Zajímavá honba na lva – Lví tanec marucký –
Mašukulumbové na dvoře Sepopově – Králova dcera Moquai –
Svatební veselí marucké.
Dne 24. m. září seděl jsem opět v svém voze v Panda ma Tence
píše a doplňuje zápisník. Byl jsem velice rozmrzelý a sklíčen;
otlačené nohy pak přidávaly mně ještě bolestí tělesných. Z této
sklíčenosti vyrval mne věrný a přítulný průvodčí Niger, jehož
nechal jsem od poslední vycházky v Panda ma Tence, an přišel mne
uvítat, když jsem se vracel. Litoval jsem opravdu, že se mi bude zase
brzo s tímto psem rozloučiti, neboť nechtěje vydati ho jedovatým
mouchám tsetsím, hodlal jsem jej poslati se sluhou Merikem,
kterého dal mi král bamankvatský, do Šošongu, aby tam zatím
zůstal u mého přítele pana Mackenzie. Kdybych býval tehdá tušil,
že se mi zase bude vrátiti na jih a že Nigra už neuzřím, nebyl bych
se nikdy odloučil od věrného tohoto zvířete. Když jsem Merikovi
vyplatil slíbenou mzdu opatřiv jej potravinami, vydal se se psem na
cestu a došel za tři neděle do Šošongu. Žel, že přítel Mackenzie
nebyl tenkráte doma, i dali Nigra vozkovi pánů Francisa a Clarka,
který právě jel do Grahamstownu. Ač jsem se všelijak přičinil, abych
psa zase dostal, nebylo po něm ani památky.
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Lov ostruhatých hus.
Mé směnné zboží velmi se ztenčilo, i byl jsem tudíž nucen
nakoupiti od přítomných obchodníků se slonovinou skleněných
korálů, kartounu a vlněných pokrývek, ačkoli žádali za ně nestydatě
mnoho15.
Dne 27. m. září roznemohl jsem se úplavicí, poněvadž však
nebyla prudká, podařilo se mně, že jsem se zase brzy uzdravil.
Pobývaje v Panda ma Tence seznámil jsem se též s Henrym W.,
který pocházel z okolí Grahamstownu. Byl to výborný lovec, ale
zazlíval jsem mu velice, že na svých honbách často hrubě a zbytečně
Dal jsem za 15 kilogramů velikých modrých perel, které již druhého dne na slunci
popraskaly, 15 kilogramů slonoviny.
15
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mučíval ubohou zvěř. Tak kdysi vydal sloní samici, která ho
pronásledovala, když ji střelnou ranou srazil, na pospas svým
sluhům, a ti mučili ji přes dvě hodiny bodajíce ji asagaji, načež
teprve skončil muka její kulkou.
Z Panda ma Tenky poslal jsem dopisy několika známým
velkokupcům v Polích diamantových a v Portu Eliščině, abych
povzbudil je k obchodu s pružcem, jejž Portugalci vyvážejí z říše
marucké na západ.
V obou následujících dnech (28. a 29.) pršelo a byla bouřka,
kdežto za posledních měsíců předtím v těchto krajinách ani
neskráplo. Dne 30. m. září vybrali jsme se z Panda ma Tenky,
abychom tak jako po prvé dojeli přes rovinu gašumskou do údolí
lešumského. Brzo však bylo nám cestu přerušiti, neboť kára naše
byla příliš těžká, a bylo tedy nezbytně potřebí, abych poslal pro
druhý vůz do Panda ma Tenky. S vozem tím přijeli teprv odpoledne
1. dne m. října; potom jeli jsme dál a přenocovali na rovině
gašumské. Jako předešlé noci v Panda ma Tence, tak i v noci na
2. října tlupa lvů pokoušela se vyplašiti naše tahouny z jejich
ohrady. Ačkoliv čtyři moji sluhové byli ze tří různých kmenů
a mluvili tolikéž nářečími, jeden sesupií, druhý setongou a třetí
senansem, přece všickni rozuměli řeči sesuto-serocké, takže jsem se
hovoře s nimi přiučil novým slovům z tohoto jazyka. Když jsme jeli
do Saddlerspanu, chtěl se jeden sluha Westbeechův, jménem Fabi,
připlížiti k několika zuluským antilopám laním, které se nedaleko
pásly, ale byl by se přitom málem srazil se lvem, který také obcházel
zvěř.
V noci na 4. den t. m. dojeli jsme ve zdraví do údolí lešumského.
Hned nazejtří vyslal jsem své čtyři sluhy do údolí čobského.
Poněvadž mně Westbeech půjčil též osm svých ušáků, bylo mi lze,
abych největší část svého břemeni tam odeslal, sám pak dojel jsem
k Čobě 5. dne t. m. V údolí lešumském potkal jsem dva anglické
obchodníky, Browna a Krosza, kteří mne velmi přátelsky uvítali.
Vraceli se právě od říše marucké, kde marné se pokoušeli, aby byli
připuštěni k Sepopovi. Za to jim štěstí přálo v honbě, neboť krátce
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před mým příchodem zastřelili dva krásné lvy, z nichž jeden byl
starý, bezhřívý samec.
Příští den, když jsem dorazil od údolí čobského, připlulo tam
šestnáct a nazejtří potom opět šest veslařů, které Sepopo vyslal, aby
dopravili Westbeeche s jeho zbožím a mne s mým břemením do
Šešeke. Králi běželo hlavně o zboží obchodníkovo, protože mu
Westbeech za posledního svého pobytu slíbil přivézti z Panda ma
Tenky několik pušek na slony, a král již netrpělivě jich očekával.
Ačkoli jsem byl přípravami k další cestě velice zabaven, přece všiml
jsem si, jakmile jsem měl pokdy, zvířectva a rostlinstva vůkol sebe;
zvlášť upoutal mou pozornost jedovatý strom mušungulu, který
v tu dobu byl zrovna osypán velikými květy krásné šarlatové barvy.
Chtěl jsem dne 8. přeplaviti se s veškerým zbožím, ale prudký vítr
mně to překazil. Bylo by bývalo velmi nebezpečné plaviti se
v čluncích, neboť převrhnou-li se loďky a spadnou-li lidé do vody,
tu velmi často pohltí je krokodil. Byl jsem později v Šešeke očitým
svědkem několika takovýchto nešťastných příhod.
Promluvím na jiném místě ještě zevrubněji o krokodilech ve
středním toku zambezijském, prozatím však zmíním se o smutné
události, která se nedávno před mým příchodem sběhla na
protějším, impalerském břehu. Jakýs Masupia vyplul se svou ženou
a dceruškou podle levého břehu čobského, aby pro svou domácnost
nařezal rákosu. Když se domorodec zabýval právě svou prací, vítr
překotil loďku a všickni tři spadli do vody. Poněvadž na onom
místě řeka silně proudila, tož matka i dcerka šťastně dostaly se na
písčinu. Odtud dívaly se, jak se otec dere rákosem kupředu; již se ho
chytil a vytahoval se po srázném břehu, asi půl druhého metru
vysokém; konečně pokusiv se několikrát o ta marně, spadl rovněž
tolikráte do vody; pak uchvátil pevně převislou haluz z pobřežního
keře, takže by se byl již již vyšvihl na břeh, když vtom radostný
pokřik, jímž chtěly uvítati zachráněného otce, uvízl ženě i dítěti
v hrdle. V rákosině se totiž objevila náhle nestvůrná hlava
krokodilova, a zrovna když muž vylézal, krokodil vymrštil se také,
popadl jej za nohu, nad vodou visící, a strhl nešťastníka zpátky do
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řeky. Úzkostný křik ženštin, když potom volaly o pomoc, zaslechla
družka jejich, pracující v poli, přiběhla k řece a pak odtud pospíšila
do Impalery, aby potonulé zachránili ještě před soumrakem, ježto by
je v noci zastihl na písčině týž osud jako otce a chotě jejich.
Druhý den ráno vzbudily pozor můj střelné rány, neustále se
opakující; když jsem se tázal, co by to znamenalo, odpověděli mně,
že pohřbívají Masupiu. Asi 400 kroků na sever od osady běhalo
mezi dvěma stromy dvanáct mužů, ozbrojených puškami, kteří
křičíce, co jim hrdlo stačilo, stříleli. Pod jedním z obou stromů
sedělo deset mužů a žen, popíjejících piva, pod levým stromem pak
byl hrob, již zasypaný. Masupiové kopají hroby zhloubí 180 až 260
centimetrů a zšíří 60 cm. Nebožtíka pochovávají s jeho halenou
a zbraněmi i s jeho sekerou, dávajíce mu také trochu žita do hrobu.
Přátelé jeho zůstávají den u hrobu, a byl-li soukmenovec jejich
zámožný, tož pijí nejen pivo, nýbrž pojídají mnoho masa z jeho
domácích zvířat, která zabíjejí. Domorodci střílejí, křičí a pobíhají
kolem hrobu, aby prý zaplašili zlé duchy od něho. Když jsem se
tázal jednoho z okolostojících, jakou nemocí nebožtík zemřel,
pozdvihl oči k nebi a pravil, že jest Molemo toho původem.
Téhož dne Masupiové přinesli mně maso z hrocha, kterého zabili.
Bylo to, jak pravili, mládě, ale mělo již kly 25 centimetrů dlouhé.
Když jsem přepravoval své břemeni k přístavišti Makumbovu,
pomáhal mně Makumbův bratr Ramusokotan, nižší náčelník, jenž
přebývaje na levém břehu čobském několik mil od Impalery proti
proudu, střežil dolní tok této řeky. Jda k zmíněnému přístavišti
setkal jsem se třikráte s pallahy, a to dvakráte tak zblízka, že jsem
tyto gazely velmi dobře mohl pozorovati.
Připluv do řeky Zambezi shledal jsem, že voda její opět sklesla.
Za plavby dopolední loďka unikla takořka jen divem zuřivému
hrochu, který byl jeden z oněch tří, jejichž vůdce Blockley zastřelil
dvěma ranami, když jsme po prvé pluli do Šešeke. Jak jsme se totiž
chystali projeti týmž místem, jako tehdá, nechtějíce však tentokráte
nepokojiti tlustokožců, Westbeechovi veslaři najednou ucítili hrocha
svými vesly pod loďkou, ale ujeli šťastně; bezpochyby že obr, když
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se ho náhle dotkli, trochu se zarazil. Hroch tedy vyrazil až po mém
člunu, který následoval, ale veslaři varováni jsouce křikem
a střelhbitými pohyby přední loďky, přejeli ho také bleskem, a tak
vynořila se nemotorná hlava tlustokožcova na štěstí teprve tři metry
za mým člunem.

Král Sepopo.
Když jsme přibyli do Šešeke, byl bych mohl bydleti v některé
chatě, jež král vystavěl, přijal jsem však raději nabídku
Westbeechovu, který mne pozval, abych ubytoval se v chýši na jeho
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dvorku, v němž zatím Blockley zbudoval malou kolnu za skladiště
zboží. Jakmile jsem přišel k Sepopovi, volal na mne hned, že
přicházím pozdě, ježto prý nemohl zdržovati déle Maruců, které byl
ustanovil za mé průvodčí. Odpoledne navštívil jsem Sepopa zas
a přinesl králi všelijaké dárky; při tom jsem jej velice pobavil
a rozveselil, když jsem se chtěl dohovořiti s ním řečí sesutoserockou.
Navečer Blockley zavolal mne z chýše, abych užil zvláštní
podívané. Připluly totiž navštívit krále královny, přebývající v zemi
barocké, a dcera jeho Moquai, panovnice mabundská. Po řece plulo
asi čtyřicet člunů a mnoho jich bylo prostřed přikryto rohoží, aby
královy ženy chráněny byly úpalu slunečního a deště; na některé
loďce bylo třináct veslařů, kteří stojíce vesměs veslovali. Na jiných
loďkách byly naloženy obrovské hrnce, rohože a koše plné jednak
potřeb cestovních, jednak darů pro krále.
Nazejtří navštívil jsem kapitána Mac Louda, Fairlyho a Kowlyho.
Král ubytoval je v okrouhlé chýši blízko svého dvorce. Lovci
stěžovali si, že Sepopo pořád ještě otálí uspořádati velikou honbu na
slony, pro kterou po druhé k němu přišli. Také pobyl jsem
s Westbeechem u královen, které připluly ze země barocké, s nimiž
se obchodník, pobývaje v tomto kraji, seznámil. Mezi nimi byla
Mokena, „matka vlasti“. Seznal jsem vůbec šestnácte žen
Sepopových. Nejmilejší žena jeho byla Makololka, jménem Lunga,
druhá slula Marišvati a byla matkou Kaïky, dědičky trůnu dle vůle
Sepopovy. Čtvrtá jmenovala se Makaloe, pátá Uesi, šestá Liapaleng;
potom následovala Makkapelo, pro niž roku 1874 dva muži byli
zabiti; osmá až jedenáctá byly: Mantaralucha, Manatva, Sybamba,
Sacindo. Dvanáctou, Molechy, byl by Sepopo pro nevěru málem
utopil; totéž stalo se jiné jménem Sitau. Svůdce býval obyčejně
odevzdán pacholkům katovým, aby s nimi opatřil králi buvolí maso,
to jest, aby ho v lese probodli oštěpem. Král sám potrestal Sitauu
následujícím způsobem. Za velikého sběhu obyvatelů šešeckých
vyplul s několika čluny doprostřed řeky. Když tam přijeli, král sedě
se Sitauou v člunku svázal jí ruce a nohy a potopil nevěrnici třikrát,
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drže ji pod vodou tak dlouho, že ji potom stěží vzkřísili. Když se
opět vzpamatovala, ptal se jí, jak se jí to líbilo, a pohrozil, že ji příště
hodí zrovna do řeky. Čtrnáctá žena králova byla Silala, patnáctou
pak a šestnáctou dal král darem dvěma svým pohlavárům. Vlastní
následník trůnu zemřel před dvěma lety; slul Maritela a byl synem
Marišvatie. Než umřel, přistoupil náhodou k jeho lůžku místodržitel
barocký, a poněvadž si dítě naříkalo, že má žízeň, vyhověl jeho
přání a dal mu píti z hrnce, nablízku stojícího. Náhodou chlapec
skonal brzy potom a Sepopo obvinil místodržitele, vůbec
oblíbeného, že synku jeho namíchal jedu, pročež odsoudil jej k smrti
a pak poručil, aby ho otrávili. Dcera králova Kaïka, která také přijela
ze země barocké, byla provdána za Makolola, jménem Manenga,
který vyvázl ze všeobecné porážky svého kmene. Sepopo navštíviv
mně kdysi, vypravoval mi o králi makoloském, že zahynul
přebídně, protože tělo jeho všecko bylo pokryto hlízami. Po jeho
smrti počaly se roztržky a boje v jeho kmeni.
Když jsem se dne 12. t. m. radil se Sepopem a s Portugalci znova
o své cestě, král už byl nevrlý. Vyložil mi, že bude mně, kdybych
výpravě se ze Šešeke v každém městě barockém pobyl jenom dva
dni, plouti dva měsíce skrze jeho říši, než dojedu do země krále
Ivan-Ioe. Tam prý uvidím zřídlo zambezijské, odtud pak bylo by
mně až k Matimbundu cestovati dva měsíce a sedm dnů.
Také dne 13. navštívili jsme ženy královy, nově přišlé, a shledali
jsme, že je domorodci u veliké mají vážnosti. Tlupy návštěvníků
otočili je čekajíce tiše, až jim bude dovoleno, aby vznešené hosty
oslovili.
Dne 14. t. m. přišel k nám tanečník, jehož lýtka byla ověšena
několika rolničkami ze skořápek rostlinných. Tancuje vyskakoval
a potřásal celým tělem, aby rolničkami nadělal hodně hřmotu.
U dvora Sepopova byl také Mambari, který měl službu královského
krejčího. Muž ten byl zajat omylem se svými druhy, když Marucové
učinili na západ loupežnou výpravu. Potomní dvorský krejčí byl
s dvěma soukmenovci u studánky, ani Marucové přepadše jeho
druhy vraždili je, takže když se Mambari navrátil, spatřil pouze
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jejich mrtvoly a byl zajat. Oba společníky jeho Sepopo propustil,
obdarovav je hojně dobytkem, jenom Kolinčinči, nynější dvorní
krejčí, byl zadržen u dvora Sepopova.

Kaïka, dcera krále Sepopa.
Vyšed si několikráte do lesa kolem šešeke, nalezl jsem tam mimo
stromy a keře z lesů bečuanských ještě početné nové druhy; mnohé
pak rostliny, jež znal jsem už z krajin bečuanských, byly tam
dvojnásob vysoké. Kraj tento byl také velice bohatý čtvernožci, mezi
kterými pozoroval jsem také zvláštní druh antilopy laní, s rohy
plocho smáčknutými, jež mi dosud byla neznáma. Velmi hojné
zástupce mělo zde též ptactvo; kromě četných druhů jiných viděl
jsem tu po prvé vlhu nubickou (Merops Nubicus), šedého tukana
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prostřední velikosti, velikého hadouše a dva druhy čejek
ostruhatých, které vyznačují se žlutavými laloky na tváři.
Dne 17. t. m. potkal jsem karavanu, jednu z těch, které z dalekých
končin říše odvádějí králi daně. Bývá v nich deset lidí, někdy však
až několikrát deset. Domorodci samovolně se s vlastí rozloučivše
nebo vysláni byvše svými pohlaváry ke králi, přicházejí do Šešeke se
vším, co jejich jest, poněvadž by se nikdo, když nejsou doma,
nestaral o jejich děti. V karavaně, mimo mne táhnoucí, bylo třicet
osob. Napřed kráčeli muži, za těmi ženy a za ženami děti; když
vcházeli do Šešeke, seřadili se podle velikosti. První v průvodu byl
vůdce nesa pouze své zbraně a železný zvonek, kterým neustále
zvonil. Potom následovali muži, daně nesoucí, obtíženi jsouce
sloními kly, kořeny manzovými a košíky, plnými malých plodů.
Ženy, které šly za muži, nesly cestovní potřeby a potraviny.
Dne 19. vyplul jsem s Westbeechem, Baurenem a Valshem
v dvou čluncích proti proudu řeky, abychom v některé laguně
nachytali udicemi ryb. V přístavní zátoce bylo několik menších
a větších člunů, dvakráte pochodili jsme tak dobře, že se nám již za
několik minut bylo vrátiti a vyměniti loďky; nejmenší z nich byla
tak nepatrná, že jsme v ní s Baurenem sotva udrželi rovnováhu. Na
této vycházce pozoroval jsem také, jak Marucové a Masupiové loví
ryby sítěmi. Z dvou člunů, na nichž bylo po čtyřech veslařích a po
veliké síti z lýčených provázků se širokými oky, rybáři vyhazovali
síť tak, že čím hlouběji se ponořovala, tím blíž a blíže pluli nalevo
a napravo k břehům. Přitom vytahovali ji vzhůru, takže když se
člunky vespolek dotkly, také síť s ulovenými rybami ležela
v loďkách. Potom rybáři omráčili kořist kiry a dopravili ji na břeh.
Když jsme se vraceli, stali jsme se svědky nepříjemného výprasku.
V naší malé zátoce koupala se totiž děvčata, při čemž jedno z nich
ukradlo druhému několik skleněných perel. To zpozorovaly ostatní
dívky, vrhly se na zlodějku a tloukly ji rukama a rákoskami tak
dlouho, až sklesla na kolena a křičíc a úpíc zdvihla ruce. Ano i když
zastal se jí muž jeden, bily ji dál, a konečně strhla jí okradená malou
koženou sukýnku s těla.
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Jsa potom pozván na večeři ke králi, spatřil jsem výjev, jenž
zakládal se bohužel na zvyku maruckém, jakož i na ukrutnosti
Sepopově. Bylo asi hodinu po západu slunce. Z královského dvorce
ozývala se hlučná veselost. Král seděl po zvyku svém na rohoži
maje nohy zkříženy; po jeho pravici pak usadily se králové, jež pro
ten den byly určeny, aby ho bavily. Po králově levici byla tolikéž
rohož, kterou nabídl za sedadlo mně a svému synovci, jenž byl
potom jeho nástupcem. Na volném prostoře mezi námi a četným
lidem, do půlkola sedícím, usadil se již královský číšník Matungulu,
jak bylo obyčejem, a naléval právě, když jsem přišel, medoviny.
Med králové maručtí považují za jmění své komory, takže ho jest
odváděti jim; kdo by pak jej prodával, toho král tresce smrtí. Den co
den vycházejí muži k tomu určení, aby pomocí kukačky
medozvěstné hledali med a královskou kuchyni jím opatřili; někteří
vracejí se ještě týž den, někteří však přicházejí domů se svou kořistí
teprve po několika dnech.
Král zavdal si ze sklenice a zbytek podal nejmilejší své ženě
Lunze. Při tom pronesl, jak se domníval, znamenitý vtip, jemuž se
jako obyčejně nejprve sám zasmál a smích jeho provodil zástup
pokorně kolem něho se krčící, podle etikety pravým koňským
řehotem. Smích ten ještě nedozněl, an vtom uživ hřmotu toho
připlazil se ke králi z obecenstva podřízený náčelník a tleskaje lehce
rukama zvěstoval mu následující zprávu: „V mé vesnici žije staroch,
jehož nohy tak jsou slabé, že nelze mu honiti polocholo (zvěři). Už
dávno zalíbilo se njambovi (bohu), aby ženy jeho pomřely, a nemá
tedy nikoho, kdo by jej živil mabelem (žitem). Příbuzní jeho žijí,
poněvadž přišel s tebou, ó králi, ve vzdálené zemi barocké, a tak
není tu ani človíčka, který by mu podal potravy, ani sám pak není
s to, aby si na výživu vydělal.“ An pohlavár mluvil, Sepopo
poslouchal jiného muže, který naproti němu seděl, a když prvý
dokončil, dal mu slovy „Autile intate“ na srozuměnou, že pochopil
jeho řeč a zvolav „Mašoku“, projevil mu tím, že vyslyšel žádost jeho.
Mašoku slul, jak jsme pověděli, Sepopův kat, a král zavolal jej proto,
aby zbavil pohlavára, jeho ves, sebe i sousedy vetchého starocha.
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Když jsem pobýval v Šešeke, nebylo v říši marucké muže,
kterého by byli domorodci více nenáviděli než Mašokua, ani
strašnějšího slova nad toto jméno. Pocházeje z kmene mabundského
stal se pro své schopnosti nástrojem Sepopovým, ježto pak
v strašlivém svém úřadě velikou se osvědčil zručností, král povýšil
jej za pohlavára. Jsa přes 190 centimetrů vysoký a velmi silné
postavy vyznačoval se nestvůrnou hlavou a velice odporným
obličejem, takže jsem ho hledě k jeho úřadu nazval hyenou
mabundskou.
Když ho král zavolal, Mašoku přilezl po čtyřech podlízavě
a lstivě se usmívaje a šklebě, jako by se radoval, že ho král zase volá
k práci; tehdá byl mně ještě protivnější než jindy. Též on zatleskal
rukama a naslouchal, když pak přišel před krále, sklonil hlavu, aby
pozorně vyslechl jeho rozkaz. „Mašoku,“ pravil král, „znáš muže,
o němž právě náčelník mluvil? Hleď, abys tu věc zítra ráno
spořádal.“ Potom Sepopo pokynul svému milci hlavou a podav mu
ještě na poctu pohár impote, propustil kata, který tak, jak se
připlazil, zas odlezl. Tím byla žádost pohlavárova vyřízena
a krokodilům zambezijským opatřena nová potrava. Král projevil
veselou svou náladu ještě několika vtipy a pak odebral se do své
ložnice, kdežto hudební sbor v domku svém, vystavěném před
královskými byty, zahrál serenádu.
Podíváme se nyní, jak byl druhého dne ráno králův rozkaz
vykonán. Několik hodin potom, když se rozednilo, sešlo se před
travěnou chýší zbytečného starce, krokodilům obětovaného, pět
mužů, mezi kterými nápadně vynikala pověstná postava hyeny
mabundské. Mašoku shýbl se k malému vchodu chaty a natáhl svou
ohromnou ruku, aby oběť svou popadl za nohu. Stařec chtěl se
pozdvihnouti, ale nemohl pro slabost; vetché tělo jeho třáslo se jako
osyka. Slovy: „Chopte se ho, muži, čím dříve, tím lépe ti bude, otče,“
těšil kat odsouzence. Pomocníci popravčího odvlekli potom kmeta
k řece. Mlčky tlupa kráčela tam, a když přišli na břeh, Mašoku
svázal nohy a ruce starcovy a poručil, aby jej odnesli do připravené
loďky. Člun odrazil od břehu a vrazi učinivše vesly několik rázů,
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dopluli prostřed řeky. An pomocník veslem udržoval rovnováhu
loďky, kat uchopil pevnou rukou oběť a potopil ji s pomocí jednoho
muže. Kloktavé zvuky zazněly z vody a stařec zamávl nad hladinou
rukama, ale všecko bylo nadarmo; síla železného ramene
Mašokuova překazila každý pokus i sebezoufalejší, kterým se kmet
chtěl zachrániti. Také bubliny vzduchové, které až posud nad
hladinou vyskakovaly, zmizely – život prchl z bezduchého těla.
Potom vytáhli mrtvolu do loďky a hodili ji do řeky blíže břehu tam,
kde královští zametači udic házívali krokodilům odpadky. Toť
obyčejný způsob, kterým král Sepopo nakládá s nemocnými
osamělými lidmi, kteří sešli věkem.
Šešeke bývalo takových obětí více než v jiných krajích říše
marucké, protože se tam scházejí domorodci z rozličných končin,
aby pozdravili krále. Tohoto zvyku nezachovávali však za některých
vladařů, jako ku př. za děda Sepopova, který po sobě zůstavil
dobrou památku v lidu, ani za vlády jedné králové.
Dne 20. m. října navštívil jsem pohlavára Masanguu, o němž jsem
se již zmínil. Byl představeným řemeslníků, kteří v říši Sepopově
hotovili kovové výrobky; také měl hlavní dohled nad puškami, které
král svěřoval svým poddaným. Když jsem k němu přišel, byl právě
zabrán v práci spravuje ručnici, při čemž užíval svých vlastních
nástrojů; kladivo, dláto, kleště a měch byly tak pěkné, že jsem až
posavad u domorodců afrických nespatřil lepších. Masangu ptal se
mne, zdali jsem už viděl tancovati Masupie. Když jsem řekl, že
nikoliv, učinil mne pozorna na zvuky podlouhlého bubnu, které
vycházely z královského dvorce, a vyzval mne, abych se šel podívat
na tanec masupijský. Obyvatelé říše marucké velmi rádi tančí, takže
říkajíc každý kmen má svůj tanec; s Bečuany mají společný tanec
pohlavní dospělosti, který děvčata tancují, když dospějí svých let.
Zábavě té oddávají se několik neděl a tancují vždy až do půlnoci;
přitom tuží se přátelské svazky dívek, v jedné vesnici narozených,
jež bývají skoro vesměs stejného věku. Tanec tento doprovázejí
zpěvem a chřestačkami.
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Jiné jsou tanec zásnubní a sloní, při kterém se zároveň pořádá
velikolepá pitka, takže jsem vedle tance mohl též pozorovati, jak
bučuala jest škodlivá. K tanci tomu hrají na nástroje z palem
vějířovitých jezdíce po nich rákoskou a pro takt tlukou ocelovými
rukavicemi, totiž dvojitými zvonky bez srdce. Mimo to jest tanec lví
a levhartí, jež lovci provozují, vracejíce se z podařené honby, spolu
s vesničany, kteří jim vycházejí vstříc. Král účastní se nejen tance
sloního, nýbrž i mokora nebo tance plavčího.

Prorocký tanec masupijský.
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Tanec, kterému jsem byl dne 20. října v Šešeke přítomen, nazýval
se prorocký. Byly to zvláštní kejkle, kterých kmen masupijský má
hojnost. Dva muži křepčili při zvucích největších bubnů králova
hudebního sboru, a k tomu zpívalo a tleskalo asi třicet jejich krajanů,
dokola je obstoupivších, od jitra až do západu slunce, až říkajíc beze
smyslů sklesli. Tu chvíli jest úlohou jejich vyrážeti slova, čelící
k nějakému zámyslu, jejž král nebo místodržitel hodlá provésti, ať
jest to velká honba, ať válka, loupežná výprava a pod. Skoro vždy
prorokují příznivě, začež dostávají darem skleněné perly a kartoun;
jestliže však se slova jejich objeví náhodou lživými, tož nesmějí
přijíti rozhněvanému pánu svému do rány, aby dodatkem neutržili
nemilé výplaty. Tito masupijští tanečníci byli ozdobeni fantasticky
na hlavě, rukách a bocích ocasy pakoními a zebřími, takže se
podobali přestrojeným tanečníkům při kiši. Prorocký tanec sám
záleží v tom, že tancující hned přeskakují s nohy na nohu, hned
natahují se na zemi a to náhle nebo pomalu, sotvaže údy ohýbají,
a zase potřásají tělem a hlavou, posunují okrasy na hlavě atd. Také
při tomto tanci užívají rolniček na lýtkách a několika malých
prázdných dýní, podobných láhvím, které upravují k témuž účelu.
Doma Masupiové provádějí podobné tance s kejkly, které často do
nich obratně vplétají. Někdy ku příkladu zdá se, že si tancujíce
několikráte říznou do jazyka a že jim z něho po každé vytryskne
krev; prohlédneme-li však po tanci jazyk, shledáme, že jest
neporušen.
Navečer přišli poslové od Dra Bradshawa z Panda ma Tenky
s dopisem, který překvapil nás zprávou, že obchodník A. X., kterého
čtenáři znají už od pramenů klamakleňanských a jemuž jsem poslal
do Panda ma Tenky dvě bedničky nasbíraných předmětů, usmrcen
jest hyenami na řece Natě. Muž ten dokonal neslavný svůj život tím,
že pro nepatrný přečin zastřelil jednoho svého sluhu a boje se, aby
ho druzi zavražděného nezabili, napilý opustil svůj vůz a skryl se
v blízkém křoví. Postrašení sluhové slyšeli v noci jeho křik, ale
neodvážili se přispěti mu na pomoc. Druhý den ráno nalezli prý
kosti jeho právě ohlodané a šaty na cáry roztrhané. Dva služebníci
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nebožtíkovi opatřivše se potravou vydali se potom na cestu k řece
Panda ma Tence vyhledat společníka nešťastného svého pána, aby
mu oznámili zlou příhodu.
Dne 21. t. m. pokračoval jsem v zkoumání ryb, jež počal jsem
několik dní předtím, a obrátil jsem tehdá svůj pozor po štítohlavém
sumci (Glanis siluris), který vyskytuje se i v řece Zambezi. Zmínil
jsem se již o této rybě i jejích cizopasnících a dodávám toliko, že se
mi zdálo, jako by sumec zambezijský byl tmavější barvy než jižnější
jeho bratří. Na některých místech, kde po našem soudu nebylo tolik
krokodilů jako jinde, vrhli jsme těžké udice a zpravidla dobře jsme
pochodili.

Návštěva královen.
V noci na 22. října zaslechl jsem z vesnice manického pohlavára
Rataua, která byla ze všech u Šešeke nejzápadnější, křik ženský
a časně ráno několik výstřelů. Křik znamenal, že zemřel nějaký
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Maruce, výstřely pak, že jej pochovávají. Dne 22. král poslal loďku,
aby dopravila Blockleye s Baurenem do Imparely, ježto se přítel můj
hodlal odebrati za směnným obchodem do zemí knížete
makalackého Vaňka. Blockley pokládal urážkou, že Sepopo vyslal
pro dva bělochy a několik sluhů toliko jeden člun, a tím arci
nezmírnila se roztržka, která v poslední době vznikla mezi
obchodním jednatelem a králem, protože Sepopo měl se k němu
nevlídně. Když Blockley odjížděl, král přišel provážen jsa 120 muži
a svým hudebním sborem, takže jich bylo plný dvoreček kolem
našich chýší. Sepopo chtěl tímto velikým průvodem ukázati
obchodníkům, že jsou docela v jeho rukách.
Jakmile král odešel, jal jsem se doplňovati několik svých výkresů
a vtom dvanáct královen vpadlo do mé chaty. Sepopo jim
vypravoval, že jsem nedávno vykreslil jej a Mašokua; chtěly tedy
viděti obraz katův. Marné bylo se zdráhati, takže volky nevolky
vyhledal jsem výkres, ba donucen byv jejich prosbami znázornil
jsem jim také, jak jsem obraz kreslil, při tom oblehly mne tak, že
jsem sotva dýchal. Jedna ukazovala na to, druhá tázala se po onom,
třetí sahala po tužce a dvě jiné podivovaly se papíru, jak jest jemný.
Ty, co stály vzadu, tlačily se nevidouce všeho dobře kupředu a dvě
nejpřednější podepřely se mně bez okolků na ramena a tak si přitom
vedly záletně, že jsem toho nikdy nepozoroval u nesmělých žen
bečuanských a zuluských. Věda dobře, kterak král jest žárlivý, uznal
jsem, že bude nejlépe, abych černého sluhu, který chtěl se vzdáliti,
když ženy královy vstoupily, vyzval, ať zůstane v chýši. Na půl
hodiny odešly, aby vrazily k Westbeechovi do vedlejšího skladiště,
aby na něm něco vyškemraly. Když mne opustily, hodil jsem na
vchod rohož a nechal jsem jenom skulinu pro světlo. Doufal jsem, že
mne nechají s pokojem, ale neuvážil jsem zvědavost dcer Eviných;
neboť sotvaže jsem to vykonal, již zase dvě královny přiběhly ke
dveřím. Myslily asi, že nejsem doma; poznal jsem ze slov jedné
„Sikurumela mo’ndu, Njaka chajo“ (víko jest na dveřích, doktor
není doma), jak se zklamaly.
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Ze všech kmenů domorodých, které až posud znám v Jižní
Africe, pokládám obyvatele říše marucké za nejvíce čistotné. Právě
tam, kde jsou u řeky větší osady, jest v ní málo písečných mělčin;
nicméně kmenové, usedlí v říši marucké, velmi rádi se koupají,
ačkoli všude četní krokodilové na ně číhají. Je-li břeh příkrý nebo
řeka příliš hluboká, tož lijou si vodu přes hlavu. Mýti se jest jim
potřebou, ano po každém jídle očisťují si ústa a ruce.
Dne 23. t. m. vyšel jsem si na zvěrnatou rovinu (Blockleyův
kraal), kde pozoroval jsem antilopy puku, levče a kobusy. Zambezi,
když se rozvodní, zaplavuje tuto rovinu až k pomezním jejím lesům;
domorodci mají tudíž na pokraji lesa početné pole. Ten čas, když
jsem si tam vyšel, bylo na polích velmi živo. Ženy a děti
překopávaly půdu, muži pak poráželi stromy, aby po lesní půdě
rozšířili majetek svých pánů, kteří také je vyživovali. Vraceje se
všiml jsem si na několika místech chat, jež vystavěny byly v obvodu
starších dvorců; vypadaly jako noční čepice a byly asi zbudovány za
málo hodin z trávy a rákosu. Jsouce určeny za obydlí otrokyň, tyto
chaty neměly žádné ohrady, aby majetník snadno mohl viděti, kdy
kdo tam vchází a zase vychází odtamtud.
Dne 24. t. m. šel jsem se podívat do chýše, v níž jeden Mambari
kovařil nástroji, jež mu zapůjčil masupijský náčelník Masangu.
Spatřil jsem tam tovaryše Masanguova, an ostřil několik motyk. Při
tom poznal jsem dvojitý měch, jehož Marucové užívají a který
neustále žene vzduch do ohně. Měch tento skládá se z tří hlavních
dílů: dřevěného, zčásti koží povlečeného, z rohového a z hliněného.
Z dřeva jsou dvě okrouhlé mísy, pokryté koží, a z obou vycházejí
rovnoběžně dvě dřevěné trubky. Na kožených povlacích jsou
vprostřed připevněny hůlky a do kůže je po straně otvor. Hůlkami
těmi se měch střídavě zdvíhá nebo mačká, a tak pouští se a vytlačuje
vzduch; ten pak střídavě se vhání do dřevěných trubek a odtud jde
do dutých rohů antilop šavlorohých nebo kamzičích. Obě rohové
trubky jsou kratší než dřevěné nejsouce s nimi pevně spojeny, ani
nejsou vespolek rovnoběžné, nýbrž předními konci k sobě
nakloněné končí se v troubě hliněné, která sahá zrovna do výhně.
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Moje chýše v Novém a Starém Šešeke.
Vyšed si odpoledne procházkou dostal jsem se k řece a tam zastal
jsem tlupu domorodců, ani sobě horlivě všelijakými posuňky něco
vykládali. Zambezi vyvrhl totiž právě na břeh mrtvolu dívky,
kterou před několika dny krokodil utopil. Lidi a větší ssavce
krokodilové utápějí, poněvadž jich ještěrové tito nemohou pohltiti.
Jakmile krokodil se přesvědčil, že kořist přestavši se škubati,
neklade mu odporu, otevře na dně říčním obrovské své čelisti
a pouští ji. Ohromné zvíře není s to, aby svými zuby roztrhalo
čerstvou mrtvolu většího zvířete nebo člověka, netahá-li se ovšem
ještě s jiným krokodilem o utopenou kořist; proto položí se
k utopenci, až začne rozklad mrtvého těla, takže plyny jsouce
pozdviženo vyplave na povrch vody. Potom teprve krokodil je
roztrhá a pozře. Odvrátí-li však nějaká ryba nebo jiný předmět
krokodila od hostiny jeho, samy jej lákajíce, a stane-li se tak za světla
denního, tož nevšímá si plovoucího těla, až když nastane soumrak.
Sepopo a družina jeho vypravovali mně, že v žádném kraji říše
marucké krokodilové nejsou tak zlí a že se jich lidé nikde tak nebojí,
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jako v okolí Šešeckém. Nedávno předtím, než jsem přišel do Šešeke,
strhli z člunu muže, dne 21. října uchvátili šestiletého chlapce, an se
koupal, a za dalšího mého pobytu loupežní tito ještěři usmrtili více
než třicet lidí.
Malí krokodilové chytají se náhodou do sítě s rybami, veliké
a vzrostlé chytávají obrovskými udicemi a pak zabíjejí. Toto lapadlo
jest velmi důmyslně vymyšleno a sestrojeno. Skládá se ze železné
udice, několika tenkých lýčených provázků, z lýkového provazu
a rákosového svazku. Vnadidlo, zakrývající udice, připevněno jest
na síti, a několik pevně stočených provázků lýčených, jako brk
tlustých, zdélí čtyř až půl páta metru spojuje udice s provazem tři až
půl páta metru dlouhým, který přivázán jest k rákosovému držadlu.
Zevrubnějšího popisu tuším že není třeba, ježto přikládáme obrázek.
Jestliže krokodilové za krátký čas uchvátí v Šešeke několik obětí,
král rozkáže, aby navnadily se na ně udice. Svazek rákosu položí se
na břeh, udice pak s vnadidlem16 na tři rákosky tak, že spočívá na
pobřeží jako na stoličce vznášejíc se půl druhého metru nad
hladinou vodní. Zvětří-li ještěr vnadidlo, připlave k němu nablízko
a zůstane tam tiše až do noci. Potom vymrští se z vody, popadne
vnadidlo obrovskými čelistmi a polyká je. Ale vyčnívající hroty
vzeprou se mu v hrdle, takže nemůže zavříti čelisti, a tak nabéře se
mu voda do chřtánu a vnikne do průdušnice. Krokodil zajede do
hloubky a tam ponenáhlu ochabuje, marně se namáhaje, aby udici,
vězící kotvičkami v chřtánu, vyrval, takže voda zanese ho po
proudu. O boji, kterým krokodil zápasí o život, věrné svědectví
vydává rákosový splávek, plovoucí po hladině, Za půl hodiny nebo
hodinu ještěr dodělá a proud odplaví jej na mělčinu nebo k břehu,
kde jej rybáři poznají po rákosovém svazku. V Šešeke lapí kolikráte
na pět nastražených udic za noc dva až tři krokodily. Ještěry tyto
probodávají také oštěpy, ale jen tehdá, když chycené na udici
zastihnou ještě živé, nebo když rybáři a lovci chytajíce na oštěp ryby
Za vnadidlo dávají obyčejně psí maso; domnívají se Marucové z pověry, že si
krokodilové zvláště v něm libují.
16
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anebo honíce hrochy, slony a vydry náhodou se s nimi střetnou.
Jako sítě rybářské, jsou i krokodilí udice majetkem královým.

Krokodilí udice.
Když po několika dnech bylo na krokodily nalíčeno pět udic, šel
jsem časně k řece, abych přihlédl, jak lov dopadl. Tři udice zmizely;
za to spatřil jsem tři větší loďky po dvou veslařích, které pluly po
řece k Šešeke. V každé z nich byl ohromný krokodil, do jehož těla
dobře by se vešel člověk. Když čluny dojely k břehu, plavci vytáhli
kořist na zemi a několik Sepopových sluhů dalo se do ještěrů, aby
jim uřízli hlavy; víčka oční a bradavice byly s několika rohovými
deskami z hřbetu odevzdány králi, poněvadž jest jich potřebí do
léků a ke kouzlům.
Chtěl jsem mrtvolu dívky, utopené krokodilem, pohřbíti, ale
příbuzní její mně to překazili řkouce: „Byla to vůle njambova, aby ji
krokodil zabil, proto jest ji též obětovati krokodilu,“ a vskutku
ještěři zavlekli mrtvolu, když slunce zapadlo, do hlubiny.
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Téhož dne přišla ke mně královna Lunga představit mně svou
čtrnáctiletou dceru jménem Njamu, která byla právě zasnoubena
s Monalulou, nejstarším synem Sepopovým a jinak hlupákem. Než
byla svatba, matka její a několik ostatních královen ubytovaly ji na
čtyři neděle do chýše v blízkém lese; tam bylo se Njamě postiti
a pracovati, a mimo to učily ji tam ženy, které bude míti povinnosti,
až se stane manželkou. V tom čase odřely jí vlnatý její vlas až na
vejčité místo a natřely jí hlavu hnědelem. Njama byla dcerou knížete
makololského Sekeletua.
Vybrav se dne 25. do lesa došel jsem tam vesnice kmene Mankoë.
Obyvatelé její, kteří náležejí ke kmeni, vzrůstem v říši marucké
nejpěknějšímu, mají mnohem delší vlnatý vlas než jiní domorodci
a ten načesávají si do výšky tak, že se hlava jejich zdá značné větší.
Přišli do Šešeke, aby králi pomáhali při nastávající lovecké výpravě
na slony. Viděl jsem u nich řezbářské práce z dřeva a rohu tak
pěkné, že jenom Mabundové mají lepší, ačkoli byly to pouze věci,
kterých potřebovali na cesty. Obydlí těchto domorodců byly čtyři
veliké podlouhlé chýše zvýší a zšíří dvou metrů, postavené dvojitou
rovnoběžnou podkovou. Vraceje se do Šešeke přišel jsem k několika
hrobům pohlavárů masupijských, které byly ozdobeny sloními kly.
Dále našel jsem tykve, jež otvorem svým byly postaveny na malé
všekaziště a jejichž dírkovatým dnem byly prostrčeny hůlky, a to
proto, aby po rozumu Maruců přitahovaly s moučkou z kostí, do
tykví nasypanou, déšť.
Ten den postřehl jsem také příhodnou chvíli, abych poučil se od
Sepopa o tom, kterou země jeho má správu a jak jsou jeho úředníci
roztříděni. Úřednictvo marucké lze děliti na čtyři třídy. Jsou to po
prvé ti, kteří při dvoře královském službu mají, po druhé, kteří
v rozličných krajích jednotlivých kmenů vládnou jsouce
místodržiteli, koši panovníkovými, po třetí podřízení náčelníci, kteří
poslouchajíce košiů pod jménem kozanů a makozanů mají tolikéž
úřad místodržitelů, a po čtvrté úředníci, kteří stojíce důstojenstvím
mezi oběma posledními třídami samému králi slouží v osobních
jeho potřebách.
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K úředníkům nejprve jmenovaným náležejí: a) nejvyšší velitel. Za
Sepopa byl to poctivec jménem Kapella, z kmene Maruců, příbuzný
krále, jejž později Sepopo odsoudil k smrti. b) Správce zbrojnice,
který má dohled na sklad střeliva a zbraní a jemuž jest pamatovati
si, kolik pušek královských bylo poddaným rozdáno a komu byly
svěřeny. Když Sepopo vládl, měli ten úřad dva Masupiové,
Masangu a Ramakocan. c) Velitel životní stráže, ten však úřaduje
pouze, vypukne-li válka; za vlády Sepopovy byl to jeho bratranec
Monalula. d) Vůdce mladých bojovníků, kteří ve válce činí zvláštní
oddíl vojska; za Sepopa byl tímto velitelem Sibendi.
Do druhé třídy počítají se místodržitelé, kteří vládnou nad
jednotlivými kraji rozličných znamenitějších kmenů, vykonávajíce
v nich moc občanskou i vojenskou. Nad rozsáhlejšími kraji jako
v zemi barocké a v území masupijsko-mabundském ustanoveno jest
několik náčelníků a ti podřízeni jsou místodržiteli, sídlícímu
v hlavním městě. Všichni hodnostáři, až posud jmenovaní, poddáni
jsou vždycky vrchnímu místodržiteli země barocké. Tohoto muže
pokládají za nejpřednější osobu po králi; za Sepopa i po jeho smrti
držel tento úřad Ikambela.
V třetí třídě jsou nižší náčelníci místodržitelští, vyšší a nižší
představení větších nebo menších měst a vesnic, drobnějších území
jakož i osad, v kterých se výhradně pro krále zabývají chovem
dobytka, honbou, orbou a rybářstvím. Důležitým úkolem těchto
úředníků jest také ve všech ostatních provinciích dohlížeti, aby se
králi pravidelně odváděly povinné dávky. Obilí sklizené odvádí se
z největší části místodržiteli, a ten zase posílá podíl, náležející králi,
do sídelního města. Zabijou-li poddaní zvěř nějakou nebo porazí-li
svobodní domorodci neb otroci, jimž dovoleno jest chovati dobytek,
nějaký kus ze svého stáda, tož odvádějí plece kozanovi, pobývá-li
však koši v osadě nebo na honbě, tož odevzdají vybrané maso jemu,
a pakliže je to v sídle králově nebo blízko něho, poddaní donesou
plece zabitého zvířete králi jakožto jeho podíl. Tak ustanoveno jest
zákonem. Podřízení náčelníci povinni jsou vedle toho ohlašovati bez
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prodlení všecky důležité události svému košimu a ten je zas
oznamuje panovníku.
Hodnostáři poslední třídy jsou z větší části „užší radou“
královou stojíce podle obecného soudu tamějšího výše nad úředníky
třetí třídy; vskutku pak požívají větší přízně panovníkovy než
místodržitelé. K úředníkům těmto náležejí popravčí, kterým byl za
Sepopa zmíněný už Mašoku, pět až šest životních lékařů, z nichž
starý Liva a jeho bratr byli nejvíce pověstni, potom králův číšník,
jeden nebo dva zvědové, dohlížitel, rybář, usedlý v sídelním městě,
a nejvyšší správce člunů. Ačkoli Sepopo odňal dceři své Moquai
správu říše mabundské, měla přece, pokládána jsouc a ctěna od lidu
za pravou panovnici, své vlastní komonstvo, v kterém manžel její
Manengo držel nejpřednější místo; kromě toho zvolila si kancléře
a velitele životní stráže, kdežto místodržitele ustanovoval Sepopo.
Mimo zmíněné hodnostáře poznal jsem ještě pohlaváry Sambea,
prvního ministra královny Moquai, Nubiana, rodem Maruce,
Moquelea a Mokora, rovněž z téhož národa, jakož i oba náčelníky
masupijské, Monomaria a Simalumbu.
Sepopo měl užší a větší radu. První byla „nástrojem
panovníkovým“, smečka stvůr zrovna tak ukrutných jako král.
Panovnice nemívaly tohoto poradního sboru, ale Sepopo zvláště ho
miloval, kdežto veliká rada, skládající se dílem z poctivců, byla
téměř bez všeliké moci. Měl sbor tento za Sepopa porady jenom na
oko, neboť král, když se mu rozsudky jeho nelíbily, doprosta jich
nedbal, anebo svolal do schůzí jeho také užší radu, která vždy ho
poslouchala a tím dosáhl i v širší radě většiny hlasů. Tento veliký
poradní sbor skládal se z dvorských hodnostářů, z pohlavárů
a nižších náčelníků, kteří právě bydleli v nejbližším okolí králově.
Ačkoli Sepopo několikráte změnil své sídlo, poznal přece všude, že
se z počátku členové veliké rady zachovávali po jeho vůli, později
však stavěli se na odpor jeho ukrutnostem, zvláště když dal
odpraviti mnoho svých poddaných, obviniv je pro podezření
sebenepatrnější z velezrady. Aby zlomil odpor veliké rady, Sepopo
připadl na myšlenku, že dá popraviti členy sboru tohoto v zemi
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masupijské a hlavy veliké rady; to bylo násilí, které nemálo zrychlilo
jeho záhubu. Kmenové říše manické velmi si vážili veliké rady, na
užší však pohlíželi s otrockou pokorou.
Za vlády Sepopovy byli na slovo vzatí dva čarodějní lékaři, jako
mumie vypadající, totiž zmíněný právě Liva a jeho bratr. Sloužili už
několika panovníkům vykonávajíce již přes šest desítiletí úřad svůj
i dovedli lichotiti nedůvěřivému a velmi pověrčivému Sepopovi,
potvrzujíce ho ještě v jeho pověře. Tak zachovávali si přízeň všech
panovníků, a poddaní se jich sice báli, ale neměli proti nim žádného
záští, ačkoli často byli původem velmi strašných ukrutností. Že se
kmenové už dříve nepozdvihli proti Sepopovi, jenž byl velekrutým
hrůzovládcem, lze vysvětliti jen z vážnosti, které těšil se jakožto
předseda úzké rady, a z toho, že pokládali jej za muže, který dovede
svými kouzly snadno odhaliti a zmařiti nepřátelské záměry. Sepopo
však dopouštěl se zatím čím dále tím víc ukrutností. Nejvyšší
úředníci říšští nebyli už jisti životem a přece nikdo se neodvážil, aby
napřáhl proti němu svůj asagaj. Tu však se přihodilo, že král
rozestavil veřejně kouzelné prostředky a vysvětlil lidu, jaké účinky
budou působiti, ale nevyvedlo se mu to. Poddaní prohlédli
poznavše, že všecka kouzelná moc hrůzovládcova jest klam a mam,
pozbyli bázně a konečně vyhnali jej.
Když jsem dne 26. rozmlouval s Westbeechem a jedním košim
o hodnostářích říše manické, obchodník vypravoval mně příběh ze
života portugalského kupce, který občas přicházíval od království
manického. Při rozmluvě naší stál u nás pohlavár a ten varoval mně,
abych nedotýkal se před králem této příhody, poněvadž prý se slyše
ji vždycky strašlivě rozlítí. Zmíněný obchodník, jemuž domorodci
říkali Inčau, přicházel zpravidla se stem až stodvaceti mužských
a dvaceti ženských nosičů do země barocké, maje říkajíc celý dvůr
kolem sebe a vynášeje se veřejně svými skvosty; také obdaroval
Westbeeche, když pobýval v zemi barocké, a ten mu dal zase darem
dvojku. Když tedy roku 1874 Westbeech v zemi barocké zastal
seňora Inčauu, král uspořádal velikou honbu, které se co rok
pořádají, jakmile se Zambezi rozvodní. Za těchto záplav prchají totiž
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vodní antilopy údolí zambezijského, lečve a puku, do zaplavených
krajin na pobřeží, ale tím vrhají se do záhuby, neboť domorodci
probodnou jich na některých lovech až čtyřicet. Zvěř tuto stíhají na
loďkách a oddávají se těmto honbám s takovou náruživostí, že
pokládají dni honební za svátky. Král Sepopo měl pro sebe zvláštní
veliký člun, na němž byla chýše, v té pak za lovu, když byla volná
chvíle, pili pivo, jež dodávaly města a vesnice, mimo které se jelo.
Tento obrovský člun, podobný voru, řídilo čtyřicet veslařů17.
Chystaje se tehdá Sepopo k lovu pozval toliko Westbeeche, aby
šel s ním, nikoli však Portugalce, což ho velice rozhořčilo; umínil si
tedy že se králi pomstí. Jak jsem se už zmínil, stály v dvorci, v němž
sám král bydlel, tři domy; v městě Sole, kde tehdáž Sepopo
přebýval, byl příbytek královský zvláště pevně vystavěn. Když se
král vzdálil, Inčau směle usadil se v králově dvorci a znešvařil tam
ložnici jeho tak, že podobala se potom hromadě mrvy. Obyvatelé
města Soly domnívali se, že Portugalec má k tomu dovolení od krále
a zpravili jej tudíž o vpádu kupcově teprve, když spatřili, jak cizinec
znectil královský dům. Slyšíce, že král se vrací, Solané vyšli mu
vstříc oznamujíce, co se stalo. Sepopo nechtěl poddaným svým věřiti
a vyslal několik mužů ze svého komonstva napřed, aby přesvědčili
se o spáchané pohaně. Poslové ovšem potvrdili výpověď
Solanských, načež král poručil vyzvati Inčaua, aby hned odešel ze
Soly a vůbec z jeho říše, kterémuž rozkazu obchodník se slonovinou
moudře vyhověl.
Potom král svolal malou radu. Jeho milci, rádcové to pověrou
zatemnělí, měli tajnou poradu a snesli se na následujícím výroku,
který oznámili králi a pak také lidu. Vypověděli takto: „Inčau nebyl
by se nikdy odvážil podobné urážky, kdyby neměl přesilných
a velezrádných kouzel. Král nesmí tudíž už nikdy ani přijíti do Soly,
natož pak do svého příbytku, neboť uškodil by tím velice nejen
sobě, nýbrž i svým poddaným a veškeré zemi. Aby se takové
Když se později Marucové pozdvihli proti svému panovníku, projevili
nepřátelství své tím, že zapálili nejprve veliký tento člun.
17

261

neštěstí odvrátilo, bude prý nejlépe, jestliže se obyvatelé ze Soly
vystěhují, vezmouce majetek svůj jako král s sebou, a vyvrátí-li se
potom město tak, že zapálí je se všech stran, aby zničena byla moc
léků a kouzel, kterých Portugalec dílem již užil, anebo jež tu tam
ještě skryl.“ I stalo se tak.
Dne 27. t. m. měla se konečně pořádati honba na slony, o které již
dlouho bylo jednáno. Nebývalý ruch nastal už ranním rozbřeskem
v Šešeke. Královský dvorec tak byl pln ozbrojenců, že jsem se jimi
sotva mohl prodrati. Král vydával právě střelcům střelný prach
a koule. Pospíšil jsem k svým anglickým přátelům, abych jim to
zvěstoval, ale těm oznámil už lov jeden pohlavár; ačkoli pak jich
král přímo nepozval, přece nicméně strojili se už na honbu. Nejvíce
živo bylo mezi královským dvorcem a řekou i na řece samé.
Pokřikujíce a smějíce se šli a běželi jednotliví lovci k řece; nikdy
předtím neviděl jsem mužů šešeckých, aby se tak ochotně a družně
měli k sobě jako tehdáž. Bylo to tuším okamžité rozčilení, neboť
takové honby pořádají se jenom zřídka. K poslednímu lovu děly se
kromě toho přípravy již několik měsíců a nadto tím byl vábivější,
poněvadž jednak už několikrát byl odložen, jednak také král sám
hodlal se ho zúčastniti s třemi bělochy. Na břehu byla loďka vedle
loďky, na protějším pobřeží shromáždilo se též malé loďstvo, jehož
veslaři rozložili se po písku připraveni jsouce na povel rázem
vyplouti. Také podle řeky táhly tlupy, jimž uloženo bylo počkati
dále na východ u řeky Kašteje na zmíněné loďky, aby je převezly na
protější břeh. Byli to nejvíce Mankoë, Mabundové a západní
Makalakové, přišedší po suchu v karavanách do Šešeke. Na pobřeží
před sídelním městem každý náčelník spořádal své poddané tak, že
čluny jejich byly na určitých místech seřaděny s loďkami jeho,
veslaři pak buď čekali jednak na člunech, jednak na břehu, buď
nakládali své haleny, nádobí vodní a zbraně, a všickni s zvláštní péčí
opatrovali a prohlíželi své pušky.
Král chystal se právě vykročiti ze svého dvorce a vydati se na
honbu, ale vtom angličtí moji přátelé připomenuli mu slib častokrát
opakovaný. Tu však objevilo se zřejmě, jak se král hanebně choval
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k Angličanům. Ačkoli je tak dlouho tímto lovem těšil a říkajíc
všecko na nich vydřel a přes to, že pánové tito vše ochotně konali,
aby vyhověli každému jeho přání, takže už neměli ani pořádného
šatu na těle a dvakrát přišli z Panda ma Tenky do Šešeke pouze pro
tuto honbu, velice jim vychvalovanou, tož nicméně Sepopo zase je
zdržoval od ní. Král činil tak ze dvou důvodů. Byl zvyklý
považovati zabité slony za svou kořist loveckou, a tak vždy bylo
hlásáno, že panovník sám všecky zastřelil, byť ani jediného nebyl
zabil; mimo to pak se bál zvědavosti bělochů, kteří by poznajíce, jak
země jeho jest bohatá slony, potom se častěji chtěli podívati do jeho
říše. Když však domluvilo mu několik pohlavárů, svolil konečně,
aby běloši účastnili se honby, a půjčil třem lovcům, jakož
i obchodníku jménem Dorehill, který už předešlého roku krále
navštívil, jeden člun.
Sepopo vybral se na hon k poledni, a zároveň vyplulo loďstvo,
v němž od samého Šešeke bylo přes dvě stě člunů, při hudbě
králova hudebního sboru. Lituji ovšem, že jsem také nemohl jíti na
lov, neboť král byl by mne podezíral, že budu na další výpravě, až
pocestuji jeho říší, nepokojiti jeho slonů.
An však král jest na honbě, vylíčím čtenáři, kterých nabyl jsem
zkušeností o tom, jak zachovati, zkrotit a užíti afrických slonů,
a laskaví moji přátelé zajisté mi odpustí, povím-li jim, nemaje dosti
místa, pouze nejdůležitější věci, a to pokud možná stručně.
Řídě se skrovnou svou známostí věcí, zvláště pak zkušeností
nejznamenitějších anglických a holandských lovců, rozeznávám tři
odrůdy jihoafrických slonů. Nejobyčejnější z nich žije v Jižní Africe
ve východních končinách počínajíc od severní zátočky limpopské
uprostřed, asi od 20. stupně jižní šířky dále na sever. Srovnáme-li
tuto odrůdu s oběma ostatními, jest prostřední velikosti; Holanďané
jí říkají, hledíce k prohlubině v lebce její, „holkop“. Hlava tohoto
slona jest velmi široká, stará zvířata pak zřídka kdy mají kly těžší 43
kilogramů. Této odrůdy ubývá na sever, za to však vyskytuje se
v těch krajinách slon ze všech nejmenší, jemuž Holanďané říkají
„det kleene olifant“. Tento druh vyznačuje se tím, že má zpravidla
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rovné kly, a ty narůstají mu mnohem rychleji než jiným slonům,
takže jsou to největší zuby, jež vůbec má kdekterý ssavec až
posavad žijící. Viděl jsem některé takové sloní kly přes 50 kilogramů
těžké a známy jsou některé 80, ba až přes 100 kilogramů. Tato
odrůda má zvláště vysoký kohoutek a páteř její jest vypoukle
ohnuta. Největší ze všech tří odrůd jest ta, které holandští lovci říkají
„zu-lah“. Sloni této odrůdy liší se od ostatních zejména tím, že mají
toliko malé kly, zpravidla 13 až 15 kilogramů těžké. Takoví obři
přebývají až dosud nejhojněji v území mouchy tsetse severně od
Limpopa a v zemi mašonské. Dokud sloni nebyli tak
pronásledováni, bylo jich také hojnost v zemi matabelské; nyní pak
žije ještě několik stád po nízkém lese v jižnějších končinách osady
Kapské, kde chrání jich zákon, aby nebyli vyhubeni.
Cestujeme-li od jižního pobřeží mořského střední Afriky Jižní
nezastihneme slonů, vyjímajíc zmíněné podlesí, až teprve v severní
polovici nejsevernější říše bečuanské, totiž v království východních
Bamankvatů. Až dosud zdálo se, že afrického slona, přirovnáme-li
ho k indickému, nelze tak snadno zkrotiti. Toč ovšem poněkud
pravda, avšak sluší uvážiti, že bychom bezpochyby větších dodělali
se úspěchů, kdybychom po staletí s takovou péčí krotili tyto
tlustokožce, s jakou se v Asii dálo; skrovné tudíž pokusy zkrocovací,
které staly se za posledních dvacet let v Sudanu, nelze za nic
pokládati. Jest bohužel čistá pravda, že se za posledních století,
zejména pak za posledních třicet let veškerým úsilím pracovalo
jenom o to, aby afričtí sloni byli vyhubeni; na jihu přičinili se v tom
nejvíce běloši, kdežto na severu a na východním i západním pobřeží
zvláště domorodci pustili se v hon za slony.
Podle zpráv, které sebral jsem u bílých lovců, počítám, že za
posledních 25 let běloši zastřelili slonů přes 7500, smíšenci 850
a domorodci 5500. Z bělochů jsou Holanďané mezi lovci slonů
zastoupeni více než dvěma třetinami. Dotknu se nejprve těchto
nejznamenitějších lovců. Většinou pocházejí z okresu marického
v západním Transvaalu. Oddavše se vášnivé a slepou náruživostí
honbě slonů, podnikli práci nejvíce namáhavou a nebezpečnou,
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které se vůbec člověk podjati může. A jaký mají z toho hmotný
užitek? Nejhorší útrapy, kterých lze na světě zkusiti, a ty ještě
předraze kupují, povážíme-li, co peněz přitom obětují a co strastí
vytrpí.

Lov vodních antilop.
Ačkoli někteří lovci skolili vlastní rukou více než 300 slonů, přece
sotva tři z nich nabyli nebezpečnými svými lovy nějakého jmění, ani
zatím ostatní doznali v každé příčině strašných pohrom. Mnozí
způsobili si nezhojitelné neduhy tělesné, mnohým, kteří se vydali na
honbu se svými rodinami, odňala smrt příbuzné, ano někteří sami jí
podlehli. Lovci slonů valnou většinou docela zchudli, kdežto by
orbou byli mohli snadno zbohatnouti. Náleží zajisté okres marický,
jak známo, k nejúrodnějším krajům jihoafrickým, takže ti obyvatelé
jeho, kteří nedali se strhnouti loveckou vášní přilnuvše k orbě, dosti
zbohatli hledíc ovšem k poměrům transvaalským. Jsou to ku př. van
Groonon, Daniel Botha, Coëtze, několik Oosthuisenů a jiní. Vážím si
těchto zmužilých a neohrožených, vytrvalých a obětivých lovců
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holandských, ale zdali nesluší jich kárati za to, že sebe a rodiny své
v takové vydávají nebezpečenství, a to tím více, ježto přebývají
v území, kde půda bohatě nahrazuje každou práci a sebemenší oběť,
kterou jí učiníme?!
Které jsou asi příčiny toho, že holandští lovci zakoušejí takových
útrap? Mám za to, že jsou asi následující:
Po prvé ve všech krajinách jihoafrických na jih od řeky Zambezi
a Čoby, kterých vozmo lze dojeti, jest slonů pořídku, ačkoli se jimi
tam ještě před patnácti lety vše ažaž hemžilo.
Po druhé přibývalo lovců mezi bělochy v těch dobách až do roku
1866 neustále, takže počtem vzrostli více než třicetkrát; arci ubylo
jich potom, jak jsme již pověděli, tak jako slonů.
Dále zdokonalila se časem též lovecká zbraň a vůbec všeliká
příprava. Na výpravu loveckou bylo potřebí tím více nákladu, čím
více předstihovali se téměř všickni lovci závidějíce druh druhu štěstí
loveckého, kdežto před 20 a 25 lety neměli, proč by na sebe žárlili,
poněvadž jich bylo málo. Větší výdaje tyto ještě se zvýšily, když
seřidlí sloni častěji jsouce pronásledováni skrývali se ve
vzdálenějších a nepřístupných končinách, takže bylo lovcům déle
setrvati na honbách.
Mimo to domorodci honili dříve zvěř pouze svými oštěpy, ale
znenáhla opatřili se střelnými zbraněmi a kořistili tudíž mnohem
více slonů než prve. Černoši pak zamilovavše si více honbu, chovali
se též jinak k bílým lovcům, takže zatajovali jim, jak možná nejvíce,
spády slonů nebo pletli se na jejich výpravách, nebo plašili zvěř
před nimi, zkrátka stěžovali bělochům lov.
Pohlaváři domorodí poznali kromě toho, že by pozbyli
nejznačnějších svých příjmů, kdyby byli pštrosi a sloni vyhubeni,
a tak jedni dočista zakázali honiti tato zvířata, jiní dovolili toho
pouze anglickým lovcům, kteří přinášeli peníze a zboží do jejich
země pořádajíce honby pro zábavu, a nikoli jako Holanďané pro
výdělek; jiní náčelníci zase připustili k lovu toliko toho, kdo jim
hodně zaplatil. Král matabelský La Bengula žádal ku př. za dovolení
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k honbě loveckého koně v ceně 800–1000 zlatých a dal lovci za
průvodce sluhu, aby zevrubné pozoroval, co dělá.
Sedmá konečně příčina, proč holandským lovcům honba ničeho
nevynášela, byla ta, že nemohouce stříleti slonů a pštrosů jako dříve
jali se posléze zabíjeti jinou zvěř, aby nabyli jejích koží; tu pak
nechávali obyčejně mrtvoly zabitých zvířat na pospasy supům
a šelmám. Tím však vzbudili proti sobě ještě větší záští domorodců,
zejména Bečuanů, znesnadnili si lovy a zmenšili ještě více jejich
výsledek.
Že africké slony lze krotiti, toho dokladem jsou šťastné pokusy,
které až dosud němečtí obchodníci se zvířaty provedli, dále zprávy
cestovatelů z Kordofanu, ochočení sloni v Kasale a zvěsti o tom,
kterak je severoafričtí vzdělaní národové za starověku krotili.
Jihoafričtí obchodníci se slony a slonovinou se sice také pokoušeli
chytiti mladé slony, avšak až posud nepochodili v tom valně, čehož
jest ovšem litovati zvláště proto, že by se ochočení sloni zejména
hodili pro Jižní Afriku a k spojení Střední Afriky s Jižní. Některé
z nejúrodnějších krajin na severu a severozápadě Afriky Jižní
sužovány jsou neustále mouchami tsetse, jež téměř nejvíce překážejí
tomu, aby tyto končiny byly osazeny a vzdělány. K tomu pak, aby
zevrubně vymezila se oblast této mouchy, kterou pokládám za
hlavního zhoubce domácích zvířat neznaje jiné příčiny náhlé smrti
jejich, aby vybádala se správně podstata její, čím by se určitě
ustanovilo, proč jest smrtonosná, a z toho zase vyhledalo se, jak ji
hubiti – k tomu jest potřebí slonů. Než netoliko z této příčiny, nýbrž
i pro vědecké výzkumy, pro kupce a vojevůdce nesmírné jest
důležitosti, aby afričtí slonové byli ochočeni.
Laskaví čtenáři uvažujte tedy věc tuto jenom z jihoafrického
stanoviska, ač by dívajíce se na ni z obecnějšího a světového
hlediska tím spíše přiznali, že by Evropané, majíce nové území,
přístupné osadníkům, nových nabyli odběratelům pro své výrobky
a že by se tím také změnily společenské poměry buď jednoho, buď
i více států evropských.
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Z ochočených slonů měli by obyvatelé jihoafričtí kolikeré
výhody. Kdyby se jednotlivci nebo společnosti bylo brániti, kdyby
strhla se válka v končinách, které jsou jako úrodné kraje mezi
Indickým oceánem a vnitřní náhorní rovinou, porostlé vysokou
trávou, dílem bařinaté i také hornaté, vždy by slon výborně
prokázal služby. Svojí silou, vytrvalostí a rychlými pohyby zbavil by
člověka starostí, které má, cestuje-li s větším počtem tahounů
a soumarů; lidem nebylo by třeba dělati mosty přes močály a řeky,
ježto slon umí plavati, rychle by projížděli nezdravými krajinami
a vůbec ušetřili svých sil, ba často by život zachránili a tím došli by
náramného užitku zvláště proto, že běloši jenom skrovným počtem
pobývají v těch krajinách buď z dobré vůle, buď z povinnosti.
Až bude Afrika na sever od Kapské země Griquů, Západní
a Transvaalské kolonie jakož i jižní země zuluské, kteréžto krajiny
zovou se posud nevzdělanými, tak prozkoumána, že kapitalisté
angličtí a ve vzdělané Jižní Africe usedlí poznajíce ji, rozhodnou se
vystavěti do zmíněných končin železnice, pak bude možná
s užitkem zavésti slony k rozličným pracím do nejúrodnějších krajin
osazených tsetsí, aby tam nahradili domácí zvířata.
Samo sebou se rozumí, že by badatel s několika těmito zvířaty
mnohem jistěji a zevrubněji rozluštil i sebe těžší úlohy, než když
cestuje kus koňmo, zase kus s dlouhým potahem volským, potom
opět s nosiči a dále po člunech a všelijak jinak.
Kdyby se v Jižní Africe jali krotiti slony s pomocí
východoindických Mahutů, tož bylo by především vybrati krajinu,
kde jest těchto zvířat dostatek. Z počátku bylo by přihlížeti
k mladým slonům. Ježto se však pokusy, které až posavad podnikli
jednotliví běloši na jihu od Zambezi, nezdařily, a protože slonů
v Jižní Africe velice ubylo a zbytkem uchýlili se do krajin ne tak
přístupných, nelze se tudíž v tomto území nadíti značného
výsledku, leč tehdá, kdyby navedli se k tomu panovníci
v neodvislých říších domorodců, kde ještě divocí sloni žijí.
Ať chopí se tohoto úkolu domorodci či běloši, vždy budou s to,
aby zmocnili se mláděte, jenom tehdy, zabijou-li jeho matku aneb
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i několik slonů z téhož stáda. Než sloni, jak jsme pověděli, jsou
v Jižní Africe dílem docela vyhubeni, vyjímajíc krajiny severní
u Čoby, zemi mašonskou, do níž nemožná jíti pro Matabely-Zuly,
a zmíněný nízký les v jižní osadě Kapské, dílem decimováni a vůbec
tak porubáni, že by nyní bylo lze mladé slony dostati pouze ve
Střední Africe, ku př. v říši marucké, mašukulumbské nebo v osadě
Livingstonii. Jinak nebylo by asi možná zkrotiti slonů, neboť velmi
jest nejisté, že by vzrostlý slon indický ochočil svého dospělého
afrického bratra.
Užije-li se tedy jen domácích slonů, aby zkrotili ostatní, nabudou
krotitelé mláďat, jestliže skolí dospělé jejich ochránce a druhy;
z toho však nebude ve zmíněných krajinách na sever od Zambezi
veliká škoda, poněvadž jest tam ještě hojnost slonů; mimo to pak
získají cvičitelé zacházejíce se zajatými slony více zkušeností, takže
dovedou potom chytati mláďata lstí a nebude jim třeba zabíjeti
starých.
Že až posavad jednotlivci chytajíce mladé slony a chtějíce zajaté
udržeti na živu, pracovali s nezdarem, zakládá se nejspíše na
důvodech následujících. Domorodci opatřivše si střelné zbraně
nešetřili sloňat, ačkoli obchodníci se slonovinou pokládají jejich kly
za bezcenné. Většina lovců nešetří zase starých slonů, ani samců, ani
samic, takže mladí zbaveni byvše ochrany pocházejí nebo bloudíce
stávají se kořistí lvů. V osadě Kapské, kde zákony chrání slonů, stali
se nebezpečnými nepřáteli, a nelze tudíž snadno zabíti samici
a chytiti mládě; v severních krajích jihoafrických prchá stádo slonů,
v kterém jsou nedospělá mláďata, jakmile doslechne sebemenší
podezřelý šramot nebo zvuk, poněvadž jest neustále vydáno
pronásledovníkům; ku př. donese-li se k obrovským jejich boltcům
nočním tichem nízkého lesa na několik anglických mil slabá ozvěna
střelné rány, stádo sloní hned se dá v rychlý útěk.
Některým lovcům slonů se sice podařilo zmocniti se sloňat, ale
neudrželi jich na živě, a to nejvíce proto, že neměli pro ně sdostatek
mléka. Lovci tito brávají si totiž k potřebě své rodiny jednu nebo dvě
krávy s sebou, ale mléko jejich nestačí mladým slonům, kterým
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nedaří se i z té příčiny, když se okolí jejich náhle změní. Mimo to
povedlo se až posud chytiti nejvíce mladých slonů v oblasti mouchy
tsetse, a poněvadž z těchto okresů domácí zvířata jsou vypuzena,
nevyvedla se sloňata, tu a tam chycená. Nadto chytali v Jižní Africe
mladé slony obyčejně jen náhodou, proto bude se o to přičiniti
s náležitou přípravou; nejspíše asi tak, že se větší počet domorodců
veden jsa bělochem pokusí lapiti dvě až tři sloňata, a to v krajinách
prostých tsetse, kam možná vésti krávy, při čemž ovšem bude velice
namáhavým způsobem, nadháňkou a jinak honiti slony z oblasti
tohoto nebezpečného hmyzu.
To můj soud o tom, kterak jest slon pro Jižní Afriku důležitý.
Večerních hodin, které jsem, když Sepopo byl na honbě, strávil
s Westbeechem, užil jsem k tomu, že jsem pomocí jeho rozprávěl
s domorodci o jejich mravích a zvycích, abych nabyl zevrubnějších
zpráv. K večeři prvého dne přišel k nám Maruce jménem uana ea
Njambe, t. j. „dítě boží“, který měl se za velikého mudrce a často byl
též od Sepopa volán na radu.
Dne 29. zůstal jsem v našem dvorci, abych ho střehl; neboť
Westbeech odešel se svými sluhy na honbu. Lov povedl se jim lépe
než mně předešlého dne, přinesli domů kozla lečve; ubohé zvíře
mělo zrovna deset kulí v těle. Antilopa tato vyznačuje se před
ostatními zvláště silnými a mohutnými svaly krčními.
Dne 30. přišlo do našeho dvorce několik Maruců, kteří měli
kolem čela a hrudi opasky z hadích koží, aby prý zapudili bolesti
z hlavy a prsou; pověděli mně také, že nosí tyto opasky, aby zahnaly
hlad tak, jako Makalakové stahují si břich řemeny a Matabelové
pruhy kartounovými. Navečer připluli dva veslaři, vyslaní od čtyř
bělochů z honby na slony, aby jim přivezli potravu. Mužové tito
zvěstovali nám, že honba dosud se nedaří a že bude v ní nazejtří
pokračováno. Za hodinu vrátili se náhle pan Dorehill a Cowley
jsouce velmi zklamáni a rozhořčeni. Byli postaveni se Sepopem
a s nejpřednějšími jeho dvořany v husté rákosině, čekajíce tam na
stádo sloní, které přední honci nejprve zastihli. Král velmi
neprozřetelně vystřelil, když ještě stádo bylo šedesát kroků
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vzdáleno, takže sloni hned se dali na útěk rozprchnuvše se po
rákosině. Blízko krále stálo přes osm set střelců a tolikéž bylo
náhončích. Jedva se sloni obrátili na útěk, všickni lovci vystřelili
z pušek svých po nich, při čemž mnozí nepřiložili ani ručnici k líci,
a tak nebylo divu, že zastřelili toliko pět slonů. Oba Angličané
vypravovali mně, že bylo jim lehnouti si na zemi, aby vyhnuli se
výstřelům, neboť kulky lítaly ze všech stran jako krupobití. Veškerá
spousta vedla prý si velmi neobratně a pořídila méně, než co by
dokázali dva Masarvové. Král velice se rozzlobil, že se lov nezdařil,
a zchladil si vztek jako obyčejně, mlátě své černé poddané holí tak
dlouho, až mu ruka zemdlela. A jak se nezlobili? Vždyť Sepopo
vyšel na hon, neopomenuv pomazati se všelijakými mastmi, aby
měl molemo, kterým by se snadno zmocnil slonů.
Dne 1. m. listopadu vydal jsem se na větší vycházku k západu do
lesa Šešeckého. Ještě než slunce vyšlo, minul jsem místo, kde Staré
Šešeke stávalo, a bral se potom dále na západ. Nalevo ode mne
rozkládalo se údolí zambezijské, nesmírná to rovina, porostlá
stromy a rákosinami a prorytá hojně hlubokými rameny říčními, tu
tam až několik mil dlouhými. Pokrají hvozdu, mimo nějž jsem šel,
zdvíhalo se asi sedm metrů nad hladinou říční. Některé laguny
zalévaly se od řeky na severozápad až k lesu tekouce podle něho
zdélí několika mil, kdežto se někde řeka vzdalovala od hvozdu až
na tři míle. Asi deset mil od Šešeke, nad jednou ze zmíněných lagun,
spatřil jsem dva hadouše. Sedí-li tito ptáci na holé visuté větvi, jest
na ně zvláštní podívaná. Nízké zavalité tělo a krátké nohy nejsou
nikterak souměrné s malým tenkým krkem, jehož ani chvilku nedrží
klidně, kývajíce jím obyčejně, jako by had se svíjel. Ještě podivnější
zdá se nám hadouš, vidíme-li jej plovati; tu celé tělo ponořeno jest až
do polovice dlouhého krku a pouze úzká hlavička s velmi ostrým
zobákem a nejtenčí část krku vyčnívá nad hladinu vodní. Hadouše
konžského (Plotus congensis) zastal jsem ve východní osadě Kapské
a potom teprve u Zambezi. Neuvěřili bychom, že pták tento může
krk svůj tak roztáhnouti, až jest s to, aby bez obtíží spolkl ryby zšíří
dlaně. Podařilo se mi na laguně ukořistiti několik hadoušů, ačkoli
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padli do vody a nesnadno bylo mně a čtyřem mým sluhům
vytáhnouti je, poněvadž se laguna hemžila krokodily. Když jsme šli
dále, zastřelil jsem frankolína holokrkého, po několika krocích pak
přišli jsme na čerstvé stopy buvolí, vedoucí od lesa k řece.
Jdouce po nich vrátili jsme se do lesa, potom šli jsme mimo
vesnici domorodců a kráčeli dále do hvozdu. Asi tři míle od vsi
nalezli jsme kromě stop čerstvá stébla travní, napolo rozžvýkaná;
tím napjal se pozor náš nanejvýš, neboť domnívali jsme se, že jsou
buvoli zrovna u nás. Les šešecký jest sice v této straně dosti hustý,
ale stromy nejsou vysoké. Ve hvozdě tom jest mnoho vysokotravých
mýtin, kolem nich pak často jsou houštiny z podrůstu, takže jest
velmi nesnadno jimi se prodrati.
Brzy potom zpozorovali jsme v lese zcela čerstvé stopy
a postupovali tudíž velmi opatrně. Shýbnuvše se šli jsme asi na tři
kroky od sebe, prohlížejíce zevrubné okolí, čukuru, z kmene
Matonga, prvý rozkázal ostatním sluhům, aby stanuli, a nakloniv se,
pošeptal mi slovo „narri“ (buvol). „Okaj“ (kde)? ptal jsem se. „Kia
hassibona narri“ (nevidím žádného buvola). Čukuru stiskl mi slabé
rámě, abych se shýbl; ostatní také tomu porozuměli a každý sedl si
za stromem na bobek. Podívav se naznačeným směrem, uzřel jsem
asi sto dvacet kroků před sebou několik tmavých těles, ležících na
zemi; byli to čtyři buvoli, z nichž jeden obrácen byl ke mně čelem.
Zamířil jsem na něj a vystřelil. Hned po výstřelu povstali jsme,
abychom poznali jeho účinek. Buvol zasažen byv do hřbetu válel se
po zemi, ale potom vyskočil i s druhy svými, kterých jsme však
nemohli zevrubně spočítati, poněvadž se, utíkajíce, tlačili k sobě.
Ježto buvoli utekli všichni, nebyl asi ten, po kterém jsem střelil, těžce
poraněn.
Pronásledovali jsme zvěř velmi obezřele, neboť všickni jsme
věděli, jak lstivý jest buvol, když ho podráždíme nebo poraníme.
Dvoukopytník tento rozeznává lépe než hroch nepřátele od
předmětů, kterých netřeba se mu báti, a není-li podrážděn, není
bezbrannému člověku tak nebezpečný jako tlustokožec. Jestliže jest
raněn, buvol až do poslední chvíle snaží se dostihnouti protivníka,
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aby ho zničil. Při tom vede si vždy stejně, dá se totiž na útěk
a skrývá za křovím, kde čeká na pronásledovníka, až se přiblíží,
a pak vyřítí se a vypadne naň. Takové nehody na lovech buvolů jsou
dosti časté, ba jihoafrický buvol přelstí a poraní těžce i zkušené
lovce, kteří tuto jeho lest znají. Kolikráte spokojí se rozlícené zvíře
tím, že vrhnouc se se skloněnou hlavou na protivníka, vyhodí jej do
výše, takže mu obyčejně vyvrtne nebo zlomí nohu, buď přerazí
ruku. Ale častokráte dá se buvol do nepřítele také kopyty a povaliv
jej přirazí svými rohy k zemi. Tak známá jest mně příhoda, která
sběhla se na Limpopu a při níž jediný býk zabil bělocha a tři
černochy, poraniv kromě toho těžce čtvrtého domorodce.
Buvoli zastavili se dvě stě kroků od místa, kde jsme je po prvé
napadli, a když jsme se k nim blížili, bylo zřejmě pozorovati, jak
nejpřednější z nich po nás větřili; jakmile pak došli jsme k nim
o padesát kroků blíže, obrátili se všickni mimo jediného na útěk. Ten
šel za nimi nejprve pomalu několik kroků a potom se zastavil
skrývaje se za kmen. Vyzval jsem své průvodčí, ať stojí, aby
upoutali pozor zvířat na sebe, sám pak shýbnuv se hluboce, lezl
jsem k nim a vystřelil jsem kulku do buvola; ten upadl, ale po
chvilce se opět zdvihl. Připlazil jsem se znova blíže drže se za
větrem a vystřelil zase od levé strany zevzdálí padesáti kroků po
buvolu. Rána ta zasáhla jej do prsou. Rychle střelil jsem po druhé
a kulka provrtala mu levou lopatku; po této druhé ráně potácel se
buvol na volnější prostor a tam sklesl na kolena. Tancujíce
a zpívajíce přiběhli k němu sluhové, já však ještě vypálil zevzdálí
dvaceti kroků skonávajícímu zvířeti kouli za ucho; hlava jeho se
sklonila, mohutné nohy se roztáhly a býk byl náš. Tu se černoši
nedali už zdržeti a několika skoky ocitli se na buvolu, aby se tam na
chvíli uvelebili. Potom rozdělali jsme veliký oheň, upekli na něm
kus buvolího srdce, pak vyřízli jsme stehenní hnát a usmažili morek.
Opustiv navečer se sluhou Narrim kořist vrátil jsem se domů;
ostatní pak sluhové zůstali na místě lovu, aby zvíře docela rozřezali.
Poněvadž bylo v lese mnoho šelem – spatřili jsme hojnost lvích stop
a na pokraji lesa směrem k nejbližší laguně šlépěje levhartí – bylo
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jim pověsiti maso na strom. Když však nastala noc, strhla se prudká
bouře, takže nebyli s to, aby rozdělali oheň; i bylo jim tudíž
přenocovati také na stromě, kde se posadili na bobek.
Právě když jsem vraceje se zrovna přišel do města, vichr překotil
člun, v němž dva rybáři vezli domů svou kořist. Ku podivu dostali
se oba bez pohromy na břeh, zato však řeka byla pokryta
množstvím mrtvých ryb, které proud rychle hnal k břehu. Kde se
vzali tu se vzali, najednou vyskytli se na pobřeží hoši, kteří horlivě
hned sbírali vyvržené ryby. Někteří měli už kožený pláštík, jejž si
s ramenou strhli, plničký, ale náhle nastal mezi nimi divoký zmatek,
a ti, kteří stáli u mne nejblíže, odhazovali ryby a rychle drápali se na
břeh. Padl totiž mezi kořistnou mužskou omladinu Šešeckou na
břehu jako dravec dohlížitel rybářů, znalý po červené vlněné haleně,
a vyplácel nehorázně svou holí malé poříční loupežníky.
Ráno dne 2. listopadu jsem se nemálo podivil spatřiv četné
ozbrojence, jak pospíchají do lesa na západ od města; nebylo možná,
aby to byl nepřítel, proti němuž táhli. Nebyli jsme dlouho na
pochybách. Přistoupilo k nám totiž několik mužů, kteří vysláni
byvše svým náčelníkem vyřídili nám pozdrav od něho a zvali nás
k honbě na lva. Čtyři lvi vpadli do stád králových a zadávili z jeho
skotu čtyři hovada. Zambezi od západu tekoucí stáčel se asi 150
kroků nad naším dvorcem náhle na sever, potom zase po malém
kuse pravým úhlem k východu obtékaje takto Nové Šešeke.
U poslední této prudké zátočky na východ odbočuje jedna laguna
k západu rozdělujíc se na ramena; tam na jejím levém, severním
břehu na poloostrově jednom bylo jeviště násilí, kterého se lvi
dopustili. Westbeech a Valsh nestáli o honbu a nepřijali pozvání; já
však a Cowley vypravili jsme se na lov.
Cowley byl příjemný osmnáctiletý mladík růžového obličeje jako
dívčího; byl velmi úslužný maje po mém soudu jenom tu chybu, že
chtěl stůj co stůj býti Gordonem Cummingem18. Na jedné honbě za
lvem byl by málem býval ztratil život; ačkoliv pak byl mlád, skolil
18

Proslulý anglický lovec v Kapaku, nar. roku 1817, zemřel roku 1866.
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přece už dva lvy, a bylo mně tudíž zřejmo, že chtěl i třetího
zastřeliti. Mimo pohlavára vyšlo na hon asi 170 domorodců, ale
z těch byli pouze čtyři ozbrojeni puškami. Seznal jsem později, že se
Marucové osmělují pustiti za lvem jenom tehdá, jestliže jim způsobil
nějakou škodu. Když jsem za půl hodiny zabočil kolem laguny,
všechen zástup přišel mi vstříc, sleduje právě stopy největšího ze
čtyř lvů. Předtím vyptali se pastýřů, jak se vše přihodilo, a sestavili
dopodrobna průběh loupeže. Nicméně tvrdili, že není možná, aby se
lvi odvážili tak blízko k městu; proto zůstavena jsou králova stáda
i v noci na volném prostoře, kdežto skotáci spali v malých chatrných
chatách travěných.

Honba na buvoly.
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Když jsme se připojili k výpravě, všecka tlupa brala se dále,
několik pak domorodců sledovalo s dvěma psy stopu šelem. Za
nimi šli jsme my s pohlavárem Marancianem a nám v patách valil se
ostatní zástup pokřikuje a rukama mávaje. Nebylo však lze,
abychom tento pořádek stále zachovali; brali jsme se totiž jenom
z počátku cestou, které křoví nezarůstalo, ale když byla stopa
hustým trním, kudy i psům bylo nesnadno prolézati, tu se každý
prodíral, jak mohl, takže nebyli jsme s to, abychom neustále byli
připraveni k výstřelu; ještě hůře bylo tam, kde stopa šla přes vyschlé
prohlubně, porostlé vysokým rákosím. Nespatřili jsme šelmy až
teprve, když jsme ji déle než hodinu pronásledovali, takže černí naši
průvodci nabývali větší a větší odvahy domnívajíce se, že lev vědom
jsa své viny úprkem utíká. Došli jsme právě přes suchou tůň
k písečnému nánosu, porostlému trním, ani se vtom psi zuřivě
rozehnali k druhé prohlubině, asi osm metrů široké a tři hluboké,
která jdouc přes naši cestu otvírala se do zmíněné proláklé rákosiny.
Šlépěje byly zde tak čerstvé, že se bezpochyby šelma zrovna před
námi schovala. Tam nechali jsme domorodých průvodčích a vyzvali
je, aby hodně hřmotili; já obešel jsem úval tudy, kde počínal,
a postavil se na protějším kraji jeho připraven jsa k ráně, kdežto
Cowley štval své psy do rákosiny. Zatím připojilo se ke mně několik
domorodců a mezi nimi také Marancian.
Brzy poznali jsme po štěkotu psím, že nás šelma obešla
a zastavila se za našimi zády. Ježto nebylo lze, abychom se na lva
dostali s této strany, doufal jsem, že spatřím jej z protějšího nižšího
kraje rákosiny a sestoupil jsem tedy dolů, chtěje padol překročiti, při
čemž mne veliký houf černochů následoval. Tak stálo nás na
řečeném místě asi sto mužů, ale marně hledali jsme šelmy. Cowley
postavil se na levém křídle, já pak vybral jsem si nejpříhodnější
místo, abych mohl střeliti, a to naproti lví skrýši. Nezpomohlo nám
však ani křičeti, ani házeti asagaje a klacky; poručil jsem tedy
černochům, kteří ještě pořád přebíhali ke mně, ať obsadí husté
místo, na němž jsem před chvíli stál a kde lev mne obešel,
a dlouhými svými asagaji prošťárají houštinu. Byl to pekelný hřmot;
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všickni křičeli, seč jim hrdlo stačilo, držíce kopí napřažena.
Marancian stál asi dvacet kroků ode mne obklopen jsa poddanými,
kteří měli pušky. Čím déle šelma prodlévala ve svém úkrytu, tím
výše rostla odvaha útočníků. Náhle jako by se zablesklo, lvice vrhla
se skokem z křoví do rákosiny před námi, a než ji asagaje mohly
zasáhnouti, skočila po druhé hlasité zařvavši patnáct kroků napravo
ode mne doprostřed dvojité řady černých lovců. Žel, že nebyl jsem
v této příhodné chvíli s to, abych vystřelil, protože byl mezi mnou
a šelmou hustý chomáč lidí. Lvice povalila a rozrazila domorodce,
žádného však nepochroumala a zmizela pak třetím skokem u veliké
houštině asi čtyři metry vysoké, která se dva kroky za námi
počínala. Obrátili jsme se hned k nové skrýši lvice. Marancian
rozkázal svým poddaným, aby rákos ulámali a šelmu na protější
konec zahnali. Bylo nám všem podivné, že psi utichli; zatím vnikli
do houštiny, a teprve když se domorodci jali lámati rákos, zaslechli
jsme prudký štěkot, doznívající k nám přes louku.
Pospíšivše, jak nám nohy stačily, na lučinu, spatřili jsme lvici, ana
velikými skoky utíkala a psi zrovna jí v patách. Viděl jsem svému
ubohému příteli na očích, kterak se mrzel, že opustil své dřívější
stanovisko. Podle toho, co potom následovalo, byl by býval malíř
mohl nakresliti pěkný obrázek. Představme si louku zdélí 800 metrů
a zšíří 600 až 700 metrů, která porostla jsouc vysokou trávou
omezena byla na západ a jihozápad rákosinami a na sever křovím
ohrazena; na ní, jako nejprvnější předmět pohybující se skupiny,
žlutavou postavu prchající lvice, jež po chvilkách vymršťovala se
nad vysokou trávu; potom menší psy, kteří ne tak často jako šelma
se ukazovali, a konečně všechen zástup pronásledovníků, na dvě stě
tmavých postav lidských, z kterých někteří klusali, poslední běželi,
kdežto přední vespolek během závodili. Domorodci povětšině byli
docela nazí mimo červené, bílé, kostkované nebo kožené hnědé
zástěry; jenom někteří měli přes ramena pláštíky kožené, kterými za
rychlého běhu jejich a při vysokých skocích vítr vesele vlál. Jedni
mávali dlouhými zbraněmi, druzí měli svá kopí na ramenou,
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a kdežto přední tlupa, povzbuzená útěkem lvice, ječivě pokřikovala,
zadní voj zanotoval nápěv k lvímu tanci.

Honba na lva u Šešeke.
Asi 800 metrů od poslední své skrýše lvice uchýlila se opět do
houštiny rákosové, která byla do trojhranu asi 70 metrů. Tato
rákosina obmezena byla na severní dlouhé straně písečným
nánosem, tři metry vysokým. Marancian postavil se s družinou svou
asi šedesáti černochů na osm metrů před houštinou, já pak asi pět
metrů naproti základně rákosnatého trojúhelníku, tedy na východní
straně jeho. Cowley stanul na třicet kroků za mnou a za keřem na
písečném nánosu; domníval se, že lvice tísněna jsouc zdola, zamíří
vzhůru podle nánosu, aby uprchla. Asi deset domorodců přidalo se
ke mně. A tu nastal výjev, ze všeho lovu nejpěknější. Povzbuzováni
jsouce od Maranciana jednak slovy, jednak také pobádáni citelně
dlouhou jeho holí, lovci, kteří při něm byli, jali se, a to nejvíce s jeho
strany, rákos prostřed přelamovati a naň skákati. Rákosina přede
mnou proměnila se ponenáhlu v houpavou tmavozelenou praskající
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vrstvu, zvýší 5/4 metru, na níž se čtyřicet černých postav tak
podivné zmítalo, že jsem se nemohl zdržeti smíchu, ačkoli chvíle ta
byla nebezpečná. Domorodci přitom křičeli a volnou rukou mávali
tak, že se zdálo, jako by zápasili v divokém boji. Když se takto
všelijak pohybovali, bylo jim ovšem velmi obtížné, aby se na
kolísavém rákose udrželi v rovnováze; tam jeden padl střemhlav,
onde dva zase nazpět.
Divadlo měnilo se co chvíle. Černoši počali u vrcholu
trojúhelníku postupujíce k jeho základně, k nám, a olámali tak
znenáhla celou houštinu až na malý růžek u nánosu; lvice
ustupovala tedy stále zpět, pročež bylo se nám každým okamžikem
chystati, že se vyřítí. Všickni byli tudíž velmi dychtiví a rozčilení,
toliko Marancian seděl pořád ještě s klidnou myslí na svém místě.
Najednou ozvalo se zlostné bručení a z rákosu ještě nepřelámaného
vyřítila se lvice na své nepřátele. Z těch jeden vystřelil ze své pušky,
kule však vrazila do písku mezi ostatní domorodce, ode mne
napravo. Většina statečníků převalila se strachem na kolísavém
rákose, hezká část jich zmizela, z nejzadnějších pak vrhlo několik
mohutné oštěpy po šelmě, která se hned po výpadu zase vrátila do
skrýše a tam se skrčila, chtějíc odvážné skočiti na písečný nános, aby
se zachránila. I spatřiv v té chvíli hlavu její, přiskočil jsem a vypálil
zevzdálí dvou metrů; zároveň dopadly tři oštěpy do houštiny
a zasáhly lvici tak, že přestala bručeti. Šelma byla mrtvá, abychom
však se ujistili její smrtí, vystřelil jsem s Cowleyem najednou a mimo
to zabodlo se ještě asi dvacet kopí do těla lvice dříve, než ji vytáhli.
Potom přistoupil každý černoch k mrtvole a mumlaje zaříkadlo
vrazil svůj asagaj do těla. Poněvadž lvi zabili voly královy, byla
lebka zabité lvice kouzlem, a bylo ji tudíž pověsiti v Šešeke nad
ohradou pro dobytek.
Vrátil jsem se s Cowleyem do města, naši kořist pak přinesli tam
odpoledne zpívajíce a hrajíce. Čtyři silní muži nesli na dvou
Sochorech lvici, jejíž přední a zadní nohy byly svázány, takže se
hlava její téměř smýkala po zemi. Bylo to právě asi v tu dobu, kdy
moji sluhové vraceli se nesouce buvolí maso. Jakmile se lovci lví
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blížili k městu, ostatní obyvatelé mužští vyšli jim vstříc. Přitom
tloukli na lví buben, o kterém jsem se už zmínil, a provedli lví tanec.
Zástup rozdělil se ve dvě skupiny, totiž nosiče kořisti a lovce. Ty
vedl pohlavár, který řídil boj; za ním šli lovci, kteří byli šelmě
nejblíže, prostřed pak zástupu bubnoval bubeník. Tanečníky byli
lovci, kteří se nejvíce účastnili honby, a ti znázorňovali boj se lvem
vybíhajíce z tlupy vpravo vlevo i kupředu se štítem a oštěpem. Na
zpěv druhé nebo tancující tlupy odpovídá při lvím tanci přední
skupina a nápěvy tyto nejsou tak jednotvárné jako při jiných
příležitostech, ač je velmi znešvařují zvuky nástroje, kterým
domorodci zpěv provázejí.

Mašukulumbové na dvoře Sepopově.
Když bylo tělo šelmy složeno pod dvěma citlivkovými stromy,
prohlédli jsme s Cowleyem její rány a shledali, že prvá má koule
projela po délce levou polovicí lebky. Po této ráně lvice svalila se na
zemi, a z obličeje jejího bylo viděti pouze malý kousek pod očima.
Tam vjela jí má druhá a také Cowleyova koule; svou kouli nalezl
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jsem v roztříštěném druhém obratli šíjovém, kdežto se malá olověná
pilulka mého přítele roztrhala na padrť o dolejší ostré kosti lebeční.
Zaznamenav tuto lví honbu, popsal jsem také papír, který mně
Westbeech daroval vyřezav jej ze svého zápisníku, a tím došel mně
poslední papír, jehož jsem se vůbec mohl dopíditi; užil jsem tedy
časopisů, které dostal jsem v Šošongu a v nichž lisoval jsem rostliny,
odřezal jsem prázdné jejich okraje a přilepil je k sobě klovatinou ze
stromů citlivkových.
Nazejtří poctil mne Marancian návštěvou. Hovořili jsme spolu
s Westbeechem o zemi barocké, vlasti Maruců. Marancian pravil,
když prý všecko tak zevrubně mezi obyvatelstvem šešeckým
pozoruji, zanášeje to šmahem i s domy a se vším všudy do svého
„lungala“, že spatřím pěknější stavby a věci v městech barockých,
i učinil mne pozorna, abych si tam zvláště všiml pomníků
královských. Těšil jsem se velice z této nové pobídky, abych cestoval
do země, o které mluvil jsem již s Westbeechem, potom obšírně
s králem, s náčelníky Ratauem
a Ramakocanem, s ženami
královými, s dcerou jeho Moquai a s Portugalci. Rozprávějíce
s Marancianem vzpomněli jsme také nebožtíka králevice Maritelly.
Když zemřel, král poručil sehnati skot z města a z okolí na jeho
hrob, kde nechali ho státi několik hodin, až zvířata hladem a žízní
jala se netrpělivě řváti. „Slyšte,“ zvolal vladař, „i dobytek truchlí
nad mým dítětem Maritellou.“
Téhož dne vrátil se král se svou družinou z velikého lovu na
slony. Byl velmi rozzloben a nespokojen, že vůbec tak špatně
dopadl. Dne druhého listopadu zastihli v bažinách u Impalery více
než sto slonů, ale zastřelili z nich jenom čtyři. Lovci vystřelili zrovna
deset tisíc kulek proti těmto zvířatům. Navečer uzřel jsem u krále
nakořistěné kly; dva byly po 30, šest mezi 12 až 15 kilogramy, čtyři
malé kly samičí a čtyři bezcenné zuby mláďat; dva největší kly byly
nadto velmi poškozeny kulkami.
V poslední době nastalo v Šešeke úpalné vedro, takže nebylo lze
snésti kabátce na těle. Bylo-li venku parno, bylo ještě dusněji v mé
travěné chýši bez oken; ano nebylo možná tam zůstávati, když se

281

zapařila mokrá vrstva travěná ztlouští 30 centimetrů, která kryla
rákosovou kostru chaty.
Dne 17. podnikl jsem opět vycházku a to na severovýchod; byl to
nejdelší pěší pochod, jejž jsem kdy provedl, asi 52 anglických mil.
Už o druhé hodině vybral jsem se ze Šešeke, překročil západní
konec Blockleyova kraalu, došel až k řece Kašteji a pak kráčel jsem
proti proudu jejímu, hledaje marně příhodného přechodu. Údolí
dolního toku této levé pobočky zambezijské, o níž se už několikrát
stala zmínka, jest ploché, lučnaté a nízkým lesem omezené. Až ke
Kašteji zastihl jsem zebry, pakoně žíhané, antilopy lečve a puku,
gazely rákosné a kozorohovité, v údolí pak této řeky stáda orbecki
a gazel rákosných, čehož jsem předtím ani sám, ani který lovec ještě
nikdy nepozoroval.

Účesy mašukulumbských vyslanců.
Angličtí důstojníci jsouce velice nespokojeni, že marně pobývali
v Šešeke, chtěli dne 8. odtamtud odejíti, ale nebyli s to, aby od
Sepopa dostali člunů, takže nemohli se vrátiti do údolí čobského, ani
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do Panda ma Tenky. Také dne 9. Sepopo odmítl je, když opětovali
svou žádost. Téhož dne přibyl k nám Blockley z Panda ma Tenky
veza větší počet pušek. Byl jsem rád, že jsem se zase shledal s tímto
přívětivým mužem, který mne tolik služeb prokázal. Navštíviv
s ním krále velice jsem se potěšil, neboť dávné mé přání mělo se
brzo vyplniti. Král rozhodl se totiž, že splní, jak možno nejdříve,
přípověď, kterou mi učinil. Oznámil mně, že se zakrátko vrátí do
země barocké ženy jeho a dcera Moquai, které přišly k němu
návštěvou a že pocestuji spolu s nimi; nebylo ovšem možná míti
mocnějších průvodců nad tyto ženy, jež všickni národové velmi ctili.

Zvláštní účes mašukulumbského vyslance.
Když jsem k poledni zase navštívil Sepopa, dvůr jeho byl pln lidí;
jakmile pak vstoupil jsem do příbytku králova, tázal se mne, zdali
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jsem už viděl Mašukulumby. Odpověděl jsem, že nikoliv, a tu ujal
mne za ruku a dovedl k šesti mužům, sedícím po zemi na bobku.
Byli mně vesměs neznámí a zdálo se mi, že sluší je vrubněji
prohlédnouti. Pleť jejich byla načernalá a ráz obličeje jako ženský;
většinou pak měli orlí nosy. Tvář jejich podobala se ženské,
poněvadž neměli vousů, a hořejší jejich ret byl mimo to velmi
vpadlý. Cizí hosté vyznačovali se nadto ještě tím, že měli oholeny
všecky porostlé údy svého těla kromě temene; zvláště však nápadný
byl účes, který trčel jim na hlavě. Sepopo zpravil mne, že jsou to
Mašukulumbové, sousedi jeho říše na východ a na sever. Když se
jich král a několik náčelníků poptávali, hosté vypravovali, že
kmenové Mašukulumbů poslouchají knížat, kteří jsou: Sialoba,
Mokobela, Kajila, Kuengva, Kasenga, Kaingo, Musanana, Similindi,
Kasamo, Kaujambo a Nadšindu. Přítomní Mašukulumbové ti byli
vyslanci, kteří co rok přicházejí s dary k dvoru maruckému
pozdravit panovníka a po několika nedělích vracejí se s jinými dary
od něho domů. Ve své zemi chodí docela nazí, jenom ženy zavěšují
si na řemeni kol těla železné zvonečky. Mašukulumbové pyšní se
nejvíce svým vlasem, který jest vskutku hoden podivu. Na temeni
spočívá buď celý nebo zkomolený kužel z několika vrstev, jsa pevně
s hlavou spojen. Některé vrstvy složeny jsou z vodorovných rulíků,
jiné z kolmých, jinde zase z překřížených a jinde z rovnoběžných, jež
uměle jsou spleteny a roztokem klovatinným napuštěny, takže
celkem vypadají, jako by to byla stavba, zbudovaná ze samých vlasů
svého majetníka; ale není tomu tak. Mašukulumbové oškrabují si
totiž občas huňatý vlas kromě okrouhlého místa 30 až 35 centimetrů
dokola. Na vlnu, která zbude na temeni, postaví si věžovitý drdol;
vlasy pak, které si ostříhají, ukládají, až jich mají dostatečnou
zásobu. Aby však jich co možná nejbrž hodně nabyl, manžel
dovoluje si holiti také hlavu atd. svých žen a otroků, i hlavy všech
nepřátel, padlých v boji; tyto vlasy, kterých by Mašukulumba nedal
za nic, slepuje klovatinou se svými a splítá je potom v malé rulíky.
Nejdelší z takových účesů končil se ohonem zdélí 103 centimetrů, jsa
vpravo nachýlen, když pak se domorodec sklonil, nahnula se též
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celá vlasová věž. Účes tento byl v objemu šestatřiceti centimetrů; jiné
byly zvýší dvaceti až třiceti centimetrů. Svaly spánkové zesílily se
Mašukulumbům v provazy ztlouští prstu, a tím pouze mohla hlava
snésti velikou tíž na temeni.
Mašukulumbové měli hořejší rty vpadlé proto, že si vylámali
hořejší řezáky; činí to v době, když dospívají pohlavně, nebo
předtím, tedy tenkráte, když se chlapci otužují, tak jako Bečuanové
slaví bogueru. Kmen makalacký, sídlící na sever od řeky Zambezi,
a Matongové, přebývající obapol tohoto veletoku, vyrážejí si
podobné prostřední mezi hořejšími řezáky; a to činí také
z marnivosti. Říkají ženy matonžské, že jenom koně žvýkají všemi
zuby, avšak muži nemají prý míti koňského chrupu.
Král toho dne robil se svými tovaryši ze žeber listů palmy sárové
hudební nástroj; vydutou plochu jeho mimo konce vyryhovali
hluboko a do vypouklé zadní stěny vnější nařezali četné, mělké
žlábky zšíří dvou až tří milimetrů. Po nástroji tom smýkali při
sloním tanci hůlkou.
Westbeech, Dorehill a Cowley opustili dne 10. Šešeke vracejíce se
do Panda ma Tenky; anglickým oběma důstojníkům nechtěl však
Sepopo pořád dáti člunů, ačkoli si toužebně přáli odjeti. Dne
11. t. m. král provázen jsa zástupem svých poddaných táhl městem
a provedl zvučně zpívaje mokoro nebo tanec plavčí. Domorodci
zpívajíce píseň veslařů znázorňovali plavbu v člunech. První
tanečník, tehdá král, dělal posuňky, jako by vesloval na přídi,
a tlupa za ním jdoucí, asi sedmdesát poddaných, napodobovala
veslaře na levé straně lodi.
Nevzdávaje se naděje, že Sepopo dovolí odplouti důstojníkům
anglickým, napsal jsem nové feuilletony pro anglické a domácí
časopisy a dal jsem je s jinými dopisy svým přátelům, aby je laskavě
dále dopravili. Angličané chystali se právě vstoupiti do člunů, ale
Sepopo zdržel je zase; konečné však přece povolil. Než tu sluhové,
které důstojníci najali, vedli si tolikéž nestydatě, spravujíce se
nevlídnými způsoby královými. Zakročil jsem tedy ve prospěch
přátel a dovedl toho, že se domorodci umoudřili a důstojníci
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odcestovali. V posledních dnech rozmohli se moskytové, kteří každé
léto trýzní Šešecké, a nenechali mne říkajíc ani chvilku s pokojem.

Sepopův lékař.
Dne 16. spořádali Marucové zase štvanici na psa potřebujíce
vnadidla na krokodily, poněvadž ještěři opět usmrtili ženu, když se
koupala. Procházeje se městem přišel jsem zrovna k tomu, když
zástup lidí běžel k řece; jda za nimi dostal jsem se k dvěma
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citlivkám, u nichž vytahovali právě na sucho dva obrovské
krokodily.

Masupijský tanečník.
Od několika dnů pršelo každé odpoledne a časně ráno padala tak
veliká rosa, že vyšel-li si kdo před desátou hodinou, měl hned
pěknou ranní koupel, a to zejména za městem, kde tráva rostla
povětšině zvýší metru.
Čtyři dni potom, dne 20. vyšel jsem si opět na severovýchod
a zastřelil gazelu kozorohovitou nachytav kromě toho mnoho
brouků. Nazejtří podnikl jsem delší vycházku na sever. Opustil jsem
Šešeke, než ještě svítalo, a vrátil se o šesté hodině večer. Na cestě
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bylo se mi broditi mokrou trávou, neboť byla veliká rosa, ale bohatá
kořist vědecká a nové zkušenosti, kterých jsem touto vycházkou
nabyl, vyvážily všecku mou námahu. V lese, kterým jsem šel, byly
na mnohých místech vysoké keře osypány tisíci velikých, bílých
květů. Tyto květy voněly tak líbezně, že vzduch lesní naplněn byl
všecek silnou, příjemnou vůní, téměř opojnou. Na jedné mýtině,
hluboko v lese se rozkládající, nalezl jsem dvě lilie, posavad mně
neznámé. Jedna měla krásný fialový květ, na druhé pak chytil jsem
okrového brouka listorohého; kromě toho lapil jsem na mladých
výhoncích keře mucetly jiný druh těchto brouků, červené a modře
pruhovaný, a dva nosatce, kterých jsem také až posud neznal. Na
zpáteční cestě ulovil jsem na dvou bělokvětých keřích tři druhy
malých zlatohlávků a dále v úvale, vyschlém a porostlém vysokou
trávou, puchýřníka (Litta Spec.), kterého, naleznuv jej také v zemi
Sešelově, uvedl jsem již popisuje druhou svou výpravu.
Večer přišel král do našeho dvorce a pozval mne s Valshem na
pohár medoviny. Při večeři Sepopo rozsoudil jednu při. V městě
byla, což stává se velmi zřídka, pranice, při níž rváči poranili svého
druha zubem na asagaji. Král odsoudil práče, aby zaplatili
společníku za bolest; když pak se provinilci, kteří patřili
k Makalakům, bydlícím u Kašteje, zaříkali, že nemají peněz, Sepopo
poručil, aby raněnému dali hovado ze svého skotu, a kromě toho
rozkázal odsouzencům, aby pomáhali dva měsíce při pracích
královen, když vzdělávaly králova pole.
Dne 23. vrátil se Bauren z Panda ma Tenky přes Impaleru do
Šešeke. Pomocník Westbeechův vypravoval mně, že mého
dřívějšího sluhu Pita ranil buvol a že Westbeech jeda do Impalery
skolil buvola. Po nedávných deštích naplnily se úvaly ve hvozdech
a kaluže a zvěř uprchla z roviny, Blockleyova kraalu, rozkládající se
podél Zambezi, do lesa. Odpoledne zkoumal jsem dva druhy ryb,
„či-mo“ a „či-mašona“. Tento den však neprošel mi klidně, neboť
stal jsem se svědkem výjevu trapného a žalostného, takže valně
sklesla úcta, v které jsem až posavad měl královnu Moquai.
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Mabunda.
Chtěje se dne 24. vydati na lov buvolů, zavřel jsem se o trochu
dříve než jindy ve své chýši. Bylo asi devět hodin večer, když jsem
zaslechl od řeky hlasitý pláč. Z počátku jsem toho nedbal, ale brzo
byl nářek přehlušen temným hlukem lidských hlasů, a tím vzbudila
se má zvědavost. Sluha můj Narri, kterého jsem poslal, aby
vyzvěděl, odkud ten shluk, vpadl po několika minutách bez dechu
do chýše a zvěstoval, že královna Moquai dává právě utopiti jednu
svou služku. Nechtěl jsem věřiti, že by Moquai takto jednala,
i pospíšil jsem k řece, abych se o tom přesvědčil.
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Makololo.
Několik skupin domorodců, hašteřících se a křičících, ano
i smějících se, tlačilo se k břehu, k němuž zrovna nesli tělo otrokyně,
zdánlivě mrtvé. Jda k příbytku Moquai, kam otrokyni dále vlekli,
dověděl jsem se též, jak se věc sběhla. Děvče před námi ležící, které
se zatím opět vzpamatovalo, bylo služkou (otrokyní) Moquaie.
Předešlého dne Moquai oznámila služce, že jí vybrala za manžela
Mabundu, ošklivého řezbáře. Podrobujíc se otrokyně zkřížila ruce
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přes prsa, ale v tom okamžiku jala se prudce vzlykati, což bylo
zřejmým důkazem, jak se nitro její vzbouřilo proti vnucenému
manželu. Královna tak se z toho rozzlobila, že hned propustila svou
děvečku. Ale poněvadž Moquai nikdy nic takového nepozorovala,
předvolala ještě znova děvče. Když však Sepopova dcera opakovala
svůj rozkaz, otrokyně odvážila se odmlouvati. Chtěla věrně sloužiti
své paní, o starochu však, kterého jí velitelka vnucovala, nechtěla
ani slyšeti. Moquai byla tímto odporem uražena a rozhořčena,
a poničivše zavolati ženicha, vyzvala ho, aby odvedl za ticha
nočního nevěstu svou k řece a tam ji tak dlouho držel pod vodou, až
by málem byla umořena, potom aby ji vytáhl a bezvědomou odnesl
do své chýše, tak aby se ze smrtelného spánku probudila už jen
jakožto mosari (vdaná žena).
Slunce stálo již vysoko na obloze, když se nazejtří donesly sluchu
mého z Moquaiina dvorce zpěv a bubnování. Před chýší nových
manželů prováděli svatební tanec. Spatřil jsem deset mužů, kteří
zdvíhajíce vysoko nohy a pomalu se točíce a zároveň kupředu
pokračujíce v oválu tančili. Prostřed reje stál křičící zpěvák, jenž
otáčel se opačným směrem dávaje si větvičkou takt. Tanečníci byli
vesměs oděni zástěrkami z vydělaných kožešin, nejvíce z koží
thariových a šedých lišek. Někteří měli lýtka svá ověšena třemi až
čtyřmi řadami rolniček z rostlinných skořápek, jež navěšeli na niti.
Zpěv muže, prostřed poskakujícího, doprovázeli bubnujíce na dva
podlouhlé bubny; čtyři jiní tanečníci seděli po zemi na bobku, aby
vystřídali ty, kteří se unavili. Mezi tancujícími točili se také dva
chlapci sotva desítiletí; později přidružili se k nim početní
domorodci, jdoucí mimo, zvláště proto, aby pochutnali si na pivě
z kaferského žita, které královna svatebníkům darovala. Tanec
svatební trval zrovna tři dny. Někdy kolo tanečníků opakovalo zpěv
prostředního zpěváka sborem, přitom skrčili ramena a tou chvílí se
rychle hnuli kupředu.
Vraceje se odpoledne z výletu do západního hvozdu zamířil jsem
kroky k chýši nových snoubenců. V okolních chatách parobů všecko
bylo přeradostně rozjařeno; všickni se smáli a žertovali a všude

291

seděly a ležely skupiny kolem hrnců, plných bučualy. Bubnováním
byli přilákáni mnozí zvědavci – všickni se radovali, pouze jedna,
hlavní to osoba, málo si, jak se zdálo, všímala veselého hlaholu;
seděla hlavu podpírajíc rukama na zemi před svou chýší; obličej její
byl ztuhlý, oko pak dívalo se ztrnule na plot nejbližší chaty.
Dne 25. překvapili nás Sepopo a Moquai zastaven íčkem. Krále
provázelo šest a dceru jeho dva hudebníci; dva z nich měli myrimby
(dýňová piana) a čtyři morupy (dlouhé válcové bubny). Abych krále
neurazil, zůstal jsem po celý den doma. V poledne dne 26. přišel
Westbeech z Panda ma Tenky nesa pušky pro krále. Také přibyli do
Šešeke dva Portugalci, z nichž jeden, ačkoli se oba nazývali
seňhores, tak byl černý jako nějaký Mambari; nicméně odmítl nás
pohrdlivě, když jsme se ho tázali, není-li domorodcem tohoto
kmene. Jeden jmenoval se Francis Roquette a měl kromě tmavých
žen dvacet domorodých sluhů. Tito černoši vyznačovali se tím, že
měli hlavy oholené až na vlasový pruh, podobající se hřebeni na
přílbici. Oba Portugalci přišli od severu z některého kraje
mašukulumbského, v němž zboží své valnou většinou směnili za
slonovinu, zbytek však jeho, totiž křesadlové muškety, hrubozrnný
střelný prach v soudkách, olovo, železné koule a kartoun přivezli do
Šešeke.
Dne 27. došili moji sluhové pytle z nastříhané jim plachtoviny,
v kterých chtěl jsem vésti na další cestě své břemeni. Týž den
dostavěli Šešečtí radnici, evropským slohem zbudovanou, a v ní
uložili válečné bubny, jež do té doby schovány byly v jednom
králově domě. Poněvadž jsem pozoroval, že se králové chystaly
k odchodu do země barocké, konal jsem také přípravy, abych
každou chvíli mohl odjeti. Dne 1. prosince r. 1875 vyplnilo se
konečně mé nejvřelejší přání; mohl jsem nastoupiti další cestu
vzhůru po Zambezim.
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Přídavky
1. Nemoc roiwater-siekte, která za některých let hubí tahouny
v Natalu i v sousedních končinách Svobodného státu Oraňského
a v Transvaalu, objevuje se zpravidla, když tráva dozrává; jest to
prudký, někdy však také chronický zánět vnitřních ústrojů
močových, k němuž se druhdy připojuje též úplavice.
Nejobyčejnějším příznakem bývá, že nemocný dobytek močí krev.
Chorá zvířata, zdá se, mají veliké bolesti, neboť mnohá bučí
zdvíhajíce vysoko hlavu, některá pak točí se přitom dokola. Dobytek
ochuraví buď zrovna tam, kde pozřel rostliny, jež jsou původem
nemoci, nebo také po osmi až desíti dnech, když odešel už
z dotčených krajin. U některých podobá se, jako by je choroba
mírněji zachvátila, tu pak dlužno prý dobytčata sprostiti práce
a chovati je v místech, chráněných od studených větrů, až by úplně
ozdravěla. Jestliže však nechají se pod jhem a týrá-li je zároveň
studený déšť, tož tahouni roznemohou se za velmi nebezpečných
příznaků a většinou scházejí smrtí. Nejlepším lékem jest, jak mne
jistili, chlorodyn, patnácti až dvaceti kapkami vody rozředěný, který
dává se zvířatům po pěti hodinách.
2. Prohlížeje v Šošongu ránu bojovníkovu, shledal jsem několik
hnisavých dučejů ranných, z kterých bylo poznati, že kost nahoře
i dole uhnila. Rozhodl jsem se tedy, že volné části odstraním,
a poněvadž nemocný nechtěl dopustiti, abych ranné dučeje rozšířil
nožem, dosáhl jsem toho opáliv je několikráte lapisem. Ježto však
nebylo možná, abych tímto způsobem vytáhl dvaceticentimetrový
kus kosti, vespod ležící, tož vypůjčil jsem si od pana Mackenzie
nůžky na plech, strčil špičky jejich do dučeje, přeštípl zmrtvělou
kost a nemaje jiného nástroje vytáhl jsem ji jak ostatní kleštěmi na
zuby třenové. Tak odstranil jsem asi dvacet pět úlomků kosti a poté
vyhledal jsem pátradlem dučaje ranné, jež vznikly odštěpky koule.
Pak teprve byl jsem s to, abych čerstvými zářezy na zadní straně
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bérce vybral úlomky kosti. Dlátem, jehož zajisté nebylo ještě nikdy
užito k takové práci, oškrabal jsem přední plochu kosti lýtkové,
tolikéž poněkud snětivou, a pak očistil chorá místa svrašťujícími
prostředky. Když jsem toho muže po dvanácti měsících opět spatřil,
oba konce holeni spojily se novou kostí, a domorodec, který se
chodě druhdy podpíral holí, měl pouze kost holenní trochu
rozšířenou.
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